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Диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович дар мавзуи «Таъини 
ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст 
(масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ)», дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат 
бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ ба иҷро расидааст.

Дар марҳилаи омода намудани диссертатсия Миралиев Салоҳиддин 
Абдусаломович ҳамчун аспиранти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб 
мерафт.

Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович соли 2004 ба факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гардида, соли 2009 онро 
аз рӯйи ихтисоси «Муносибатҳои байналхалқӣ (ҳуқуқ)» хатм намудааст.

Аз соли 2017 то имрӯз ба ҳайси муаллими кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, 
молиявӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 12 марти 
соли 2022, таҳти №81 дода шудааст.

Роҳбари илмй: Шарипов Такдиршоҳ Шарифович - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия хулосаи зерин қабул гардид:
Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Давраи муҳимтарини ҳуқуқтатбиқкунии 

меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ таъини ҷазо мебошад, ки дар асоси 
принсипҳои инсондӯстӣ ва адолат амалӣ мегардад. Зимни суханронии худ дар 
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мулоқот бо кормандони мақомоти судӣ, санаи 21 ноябри соли 2019 Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсус таъкид намудаанд: «Азбаски санадҳои 
қабулкардаи судҳо аз номи давлат бароварда мешаванд, онҳо бояд ба тамоми 
талаботи қонунгузорӣ мувофиқат карда, барои барқарор гардидани адолат 
мусоидат намоянд».

Имрӯз масъалаи мубрамтарин дар самти ҳуқуқтатбиқкунӣ таҳияи усули аз 
ҳама бештар мусоид ва асосноки фардикунонии ҷавобгарии ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ 

мебошад. Дар ин самт аҳаммиятноктараш ошкор намудани доираи бо 
қонунгузорӣ муқарраршудаи салоҳдиди судҳо ба назар мерасад, ки ба 
хусусияти таҷрибаи ягонаи ҳуқуқтатбиқкунии судҳо таъсир мерасонад.

Дар доираи самти ишорашуда аҳаммияти калонро принсипи 
фардикунонии ҷазо ҳангоми таъини ҷазо аз ҷониби суд дорад. Зимнан он 
ҳолатеро қайд намудан зарур аст, ки на ҳама вақт муқоисаи чунин 
нишондиҳандаҳо ба монанди шахсияти ҷинояткор ва ҷинояти мушаххас бо 
хавфи ҷамъиятии кирдор аз нигоҳи риояи принсипҳои инсондӯстӣ, адолат ва 
фардикунонӣ имконпазир аст.

Дар чунин ҳолатҳо барои татбиқи принсипҳои зикргардида ва 
ҳавасмандгардонии рафтори мусбати шахс пас аз содир намудани ҷиноят 
қонуни ҷиноятӣ қоидаи махсусро бо баромадан аз доираи ҷазоҳои дар санксияи 
моддаи дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - КҶ ҶТ) 
нишондодашуда муқаррар сохтааст. Маҳз чунин қоидаро м. 63 КҶ ҶТ пешбинӣ 
менамояд. Ин модда ҳамчун ифодагари принсипҳои адолат ва инсондӯстӣ, 
барои таъмини ҳадди ақали зарурӣ ва татбиқи сарфакоронаи ҷазо барои 
таъмини ноилшавии мақсадҳои ҷазо равона шудааст.

Мубрамияти таҳлили илмии ҷанбаҳои гуногуни м. 63 КҶ ҶТ бо талаботи 
мақомоти судӣ вобаста ба мавҷуд набудани таҷрибаи ягонаи татбиқи он сабаб 
шудааст.

Аксар вақт судҳо ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳамаи ҳолатҳои 
сабуккунандаи дар қонун номбаршуда ва номбарнашударо эътироф 
менамоянд. Зимнан, онҳо бисёр вақт сабабҳои «мустасноӣ» эътироф намудани 
ҳолатҳои сабуккунандаи номбаршударо асоснок наменамоянд ва баён 
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намекунанд, ки чӣ тавр ҳолатҳои зикргардида дар ҳолати мушаххас дараҷаи 
хавфнокии ҷамъиятиро хеле кам менамоянд ва барои чӣ онҳо асос барои 
татбиқи м. 63 КҶ ҶТ баромад мекунанд.

Аз рӯи маълумотҳои Суди Олии ҶТ дар соли 2016 нисбати 2012 нафар, дар 
соли 2017 - 1989, 2018 - 2006, 2019 - 1921, 2020 - 1706 нафар бо истифода аз м. 63 
КҶ ҶТ ҷазои сабуктар таъин гаштааст.

Чунин татбиқи фаъоли м. 63 КҶ ҶТ ба андешаи муаллиф дар навбати 
аввал бо номукаммалӣ ва норавшании муқаррароти он сабаб шудааст, ки ин ба 

судҳо имкон медиҳад ҳама гуна ҳолатҳои сабуккунандаро мустасноӣ тафсир 
намоянд.

Дар ин ҷо муносибати ягона ба муайян кардани асосҳо барои татбиқи 
моддаи 63 КҶ ҶТ, яъне ба муайян намудани ҳолатҳои сабуккунандаи 
мустасноие, ки шахсиятро тавсиф менамоянд, ба истифодабарии тарзҳои сабук 

намудани ҷазо ва ғайра, низ мавҷуд нест.

Бо назардошти ҳолатҳои қайдгардида зарурати коркарди пешниҳодҳо оид 
ба такмили м. 63 КҶ ҶТ ва таҷрибаи татбиқи он ба миён омадааст.

Ҳамин тавр, таҳқиқи комплексии масъалаҳои таъини ҷазои сабуктар 
нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, хело мубрам ва барои 
таҷрибаи муосири истеҳсолоти судӣ зарур мебошад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 
диссертатсионӣ дар доираи лоиҳаи илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, ки ба мавзуи 
«Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд 
(барои солҳои 2016-2020)» бахшида шудааст, омода гардидааст.

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили м. 63 КҶ 

ҶТ ва дар ин замина таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ 
нисбати татбиқи қоидаҳое, ки дар моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд.

Барои ноил шудан ба мақсадҳои зикргардида ҳал намудани масъалаҳои 
зерин зарур буд:

- омӯзиши асосҳои умумии таъини ҷазо тибқи меъёрҳои КҶ ҶТ;
- асоснок намудани мафҳумҳои вобаста ба таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст;
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- гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии меъёрҳои КҶ ҶТ ва меъёрҳои 

КҶ давлатҳои пасошуравӣ дар самти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 
барои.ин ҷиноят пешбинӣ шудааст;

- таҳқиқ намудани асосҳо ва мундариҷаи м. 63 КҶ ҶТ;
- баррасӣ намудани тарзҳои татбиқи муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ;

-коркарди пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили нишондодҳои м. 63 КҶ 
ҶТ, ва дигар муқаррароти КҶ ҶТ.

Объекти таҳқиқотро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки бо 
татбиқи м. 63 КҶ ҶТ алоқаманданд.

Мавзуи (предмет) таҳқиқотро меъёрҳои КҶ ҶТ, ки қоидаҳои таъини ҷазои 
сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, муқаррар 

менамояд.
Навгонии илмии таҳқиқот. Баъди дар соли 1998 қабул намудани Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти 
комалексӣ мебошад, ки ба масъалаи татбиқи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ бахшида 

шудааст. Ғайр аз таҳлили ин модда, муаллиф ҳамчунин моддаҳои монандро дар 

КҶ давлатҳои пасошуравӣ бо назардошти тағйироту иловаҳои охирони ба ин 

қонунгузориҳо воридкардашуда, ки ба мавзуи таҳқиқот дахл доранд, мавриди 
омӯзиш қарор додааст.

Пешниҳодҳои дар диссертатсия иброзшуда имконият медиҳад, ки меъёри 
дар м. 63 КҶ ҶТ сабтшуда такмил дода шуда, фаъолияти судҳо дар самти 
мазкур бо роҳи ворид намудани иловаҳо ба қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ 

ба тартиб андохта шавад.
Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Таҳқиқоти илмии анҷомпазируфта 

имкон медиҳад, ки чунин нуқтаҳо ба ҳимоя пешкаш карда шаванд:
I. Пешниҳодҳое, ки дорои хусусияти назариявй мебошанд:
1. Моҳияти ҳуқуқии фардикунондани ҷазо дар рафти муайян намудани 

намуди мушаххаси ҷазо, муҳлат ё андозаи аниқи он дар доираи муқаррар 
намудаи қонун бо назардошти хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 
ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳкор, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин 
мекунанд ва дигар ҳолатҳо муайян карда мешавад, ки дар маҷмуъ бояд барои 
нойл шудан ба мақсадҳои ҷазо мусоидат намоянд.
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Критерияҳои фардикунонидани ҷазо ҳам дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ва ҳам дар 
моддаҳои дигари КҶ ҶТ (қ. 6 м. 49, м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ) пешбинй 

шудаанд.
Суд ҳангоми фардикунондани ҷазо ду меъёрро ба роҳбарӣ мегирад: а' 

фардикунондани ҷазо вобаста ба критерияи асосӣ дар доираи санксияи моддаг 
мушаххаси КҶ ҶТ; б) фардикунондан бо назардошти критерияҳои махсус бс 

баромадан аз доираи санксияи моддаи қонунгузории ҷиноятии ҶТ.
2. Ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳолатҳое эътироф мешаванд, ки б< 

ҷамъият хавфнокии шахсияти гунаҳкорро низ хеле кам мекунанд. Ҷой дошташ 
чунин ҳолатҳо ба амал намудани институти таъини ҷазо вобаста ба санксият 
қисми махсуси КҶ ҶТ дар мувофиқа бо принсипҳои адолат ва инсондустӣ, нош 

шудан ба мақсадҳои ҷазо мусоидат менамоянд.
3. Аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мустаҳкамшуда б; 

сифати ҳолати мустасноӣ метавонанд танҳо ҳолатҳои дар б.б. «д», «е», «ж», «з>; 
«и», «к» муқарраршуда баромад намоянд. Маҳз ҳолатҳои мазкур нисбат б 

ҳолатҳои дигари сабуккунандаи ҷазо бештар бо содиршавии ҷиноят бевосит 
робита дошта, инчунин рафтори шахсро ҳангоми содир намудани ҷиноят ва па 

аз он тавсиф дода, ба имконияти кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷиноят в 
шахси гунаҳкори онро содирнамуда, таъсири зиёдтар мерасонанд.

4. Мавҷудияти як ҳолати вазнинкунандаи гуноҳ асоси ҳатмӣ барои ра 
намудани сабуксозии ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ шуда наметавона; 

Дар акси ҳол ин ба суд барои фардикунондани ҷазо имкон намедиҳад.
II. Пешниҳодҳое, ки хусусияти амалӣ дорад:
1. Дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 аломатҳои таркиби ҷиноят нодуруст ба сифат 

аломати ҷиноят номбар шудаанд. Бинобар он, пешниҳод карда мешавад, ки да 
қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ ибораи «...ба сифати аломати ҷиноят...» бо ибора 
«...ба сифати аломати таркиби ҷиноят...» иваз карда шаванд, чунки аломатҳо 
ҷиноят, ки дар қ. 1 м. 17 КҶ ҶТ номбар шудаанд, аломатҳои таркиби ҷино; 
нестанд ва ба номгӯи ҳолатҳои дар м.м. 61, 62 КҶ ҶТ пешбинишуда дохг 
карда шуда наметавонанд.

2. Ба қ. 1 м. 63 иловаи зерин ворид карда шавад: «...ҳолатҳои дигаре, ь 
дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ё шахсияти гунаҳкорро хеле ка 



мекунанд...», зеро рафтори шахси гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят, 
танҳо аз кам гаштани хавфнокии худи шахсият, на ин ки ҷиноят дарак медиҳад.

3., Зарурияти аз қисми 1 м. 63 КҶ ҶТ хориҷ намудани чунин асос - 
«мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 
ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ» ва ин асос дар қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ дар таҳрири 

зерин ифода карда шавад:
«2. Ҳангоми мусоидати фаъоли иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор 

кардани он, ҷазо мумкин аст бо қоидаҳои моддаи мазкур таъин карда шавад». 

Зимнан қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ ҳамчун қисми 3 дониста шавад.
4. Бо мақсади бартараф намудани мухолифатҳои ҷойдошта ва дақиқ 

гардонидани матни м. 63 КҶ ҶТ пешниҳод карда мешавад, ки ба он тағйироти 

зерин ворид карда шавад: «...мумкин аст аз ҳадди поёнии ҷазои асосии дар 

санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида 
ҷазои камтар таъин карда шавад ё суд метавонад нисбат ба ҷазои асосии дар ин 
модда пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин намояд ё (ва) ҷазои 

иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад».
5. Қисми 2, б. 2 қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 24 феврали соли 

2005, таҳти №1 «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 

асосҳои умумии таъини ҷазо» пешниҳод карда мешавад, ки тағйирот бо 

мазмуни зайл ворид карда шавад: «муайян намудани дараҷаи хавфнокии 
ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, тавассути омилҳои зерин муайян карда 

мешаванд: омилҳои объективӣ, яъне усул ва ҷойи содир намудани ҷиноят, 
оқибати ҷинояти содиршуда ва дигар ҳолатҳои муҳиме, ки содиршаваии 
ҷиноят ва ноил шудан ба натиҷаи онро осон мегардонанд». Инчунин, 
бояд шакли гуноҳ, намуди қасд ва беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷинояти 

содиршуда ба назар гирифта шаванд.
Хулосаҳо ва нуқтаҳои илмӣ, ки дар диссертатсия пешкаш гардидаанд, 

бо истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ исбот карда 
шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ 

кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли 

худро ёфтаанд.
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Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ криминология; 
ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқ аст.

Оид ба муҳтавои диссертатсия мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 6 мақола 
дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 мақола дар нашрияҳои ватанӣ бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, интишор гардидааст:
I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расидаанд:

[1-М]. Миралиев, С.А. К вопросу о принципах назначения наказания [Текст] 

/ С.А. Миралиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. Ч.П. - Душанбе, 2018. -№6. - 

С. 231-236.188Ы 2413-5151.
[2-М]. Миралиев, С.А. Основания назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление [Текст] / С.А. Миралиев // 
Академический юридический журнал. - Душанбе, 2018. - №4 (28). - С. 96-101. 

188И 2305-0535.
[3-М]. Миралиев, С.А., Бобоев, Дж. К. Сущность института назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление [Текст] / 
С.А. Миралиев, Дж. К. Бобоев // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 
Душанбе, 2019. - №8. -С. 203-206.188Ы 2413-5151.

[4-М]. Миралиев, С.А., Шарипов, Т.Ш. Ҳолатҳои камкунандаи дараҷаи 
хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят [Матн] / С.А. Миралиев, Т.Ш. Шарипов // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
ҷамъиятӣ. - Душанбе, 2021. - №7. - С. 216-221.188Ы 2413-5151.

[5-М]. Миралиев, С.А. Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 
ҷиноят пешбинӣ шудааст, мутобиқи қонунгузории баъзе аз давлатҳои 
пасошуравӣ [Матн] / С.А. Миралиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон, маҷаллаи 
илмӣ-амалӣ.-2021.-№1 (21).-С. 178-188.188И 2414-9217.

[6-М]. Миралиев, С.А., Миралиев, Н.А. Масоили таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст [Матн] / С.А. Миралиев, 
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Н.А. Миралиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе, 2022. - №10. - С. 268-274. 188К 

2413-5151.
II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалй чоп 

шудаанд:
[7-М]. Миралиев, С.А. Способы назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление [Текст] / С.А. Миралиев // Сборник 
статей апрельской научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского и студенческого состава Таджикского государственного 
финансово-экономического университета, посвященной «30-летию 
государственной независимости Республики Таджикистан и годам развития 
села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)» (12-17 апреля 2021 года). - С. 

373-375.
[8-М]. Миралиев, С.А. Мусоидати иштирокчии гурӯҳи ҷиноятӣ барои 

ошкор намудани ҳодисаи ҷиноят [Матн] / С.А. Миралиев // Конференсияи 
илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 30-солагии таъсисёбии мақомоти гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Танзими иқтисодӣ-ҳуқуқии муносибатҳои 
байналмилалӣ дар бахши фаъолияти иқтисодии хориҷӣ» (29-уми январи соли 

2022) - Душанбе, 2022. - С. 162-165.
[9-М]. Миралиев, С.А. Деятельное раскаяние как самостоятельное 

основание назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление [Текст] / С.А. Миралиев //1 Международная научно-практическая 
конференция на тему «Юридическая наука и практика», посвященная Дню 
таджикской науки (29 апреля 2022 г.). - Душанбе, 2022. - С. 184-188.

Ҳамаи мақолаҳои муаллиф оид ба муҳтавои диссертатсия навишта шуда, 

таҳлили онҳо дар қисми хулосавии диссертатсия сабт гардидаанд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсия таҳқиқоти мантиқан анҷомёфта буда, ягонагии дохилӣ 
дорад ва аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои натиҷаҳо ва 
нуқтаҳои нави илмии барои ҳимоя пешниҳодшаванда мебошад, ки дар он саҳми 
шахсии муаллифи диссертатсия ба назар мерасад. Рисолаи мазкур ба талаботи
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манзурнамудаи банди 17-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 

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

тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.
2. Диссертатсияи Миралиев С.А., дар мавзуи «Таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ 
ва амалӣ)» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси: 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; 

ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ тавсия карда шавад.
3. Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ қабул карда шудааст. Дар ҷаласаи 
кафедра иштирок доштанд: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 16, 
«зид» - 0, «бетараф»- 0, протоколи №8 аз 31 марти соли 2022.

Раиси ҷаласа:
И.в. мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ва муқовимат бо коррупсияи факултети 

ҳуқуқшиносии ДМТ, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Раҳмонзода М.Ҷ.

Котиби ҷаласа:
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятй 
ва муқовимат бо коррупсияи факултети 

ҳуқуқшиносии ДМТ Холиқзода III. Л.

Тавқиев Э.Ш.

Имзои Раҳмонзода М.Ҷ. ва Хо 

тасдиқ мекунам: Сардори раё<
корҳои махсус

04 2022 с.
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