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ҚАРОРИ

Шурои диссертатсионии бВ.КОА-019-и назди Донишгоҳи

Тоҷикистон дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсияи Миралиев 

Салоҳиддин Абдусаломович дар мавзуи «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявй ва 

амалӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 

ихтисоси 12.00.(№ - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносй).

26-уми ноябри соли 2022
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ш. Душанбе

Шурои диссертатсионӣ хулосаи мусбати комиссияи ташхиси Шурои 

диссертатсиониро оид ба диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин 

Абдусаломович дар мавзуи «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявй ва амалӣ)» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй 

(илмҳои ҳуқуқшиносй) шунид:

1. Диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович дар мавзӯи 

«Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинй 

шудааст (масъалаҳои назариявй ва амалй)» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятй ва 

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносй) ба ҳимоя 

қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмй таъин карда шаванд:

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии 

Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон Абдуҳамитов Валиҷон 

Абдуҳалимович.

- ёрдамчии прокурори шаҳри Хуҷанди вилояти Сугд, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбонзода Беҳрӯз Шариф.

славянии Абдуҳамитов
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3. Ба ҳайси муассисаи пешбар - Муассисаи таҳсилоти олии касбии 

«Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон» (ш. Душанбе) таъйин карда 
шавад.

4. Рӯйхати аъзои Шуро, ки мутахассисон аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи 

баррасишаванда маҳсуб меёбанд, тасдиқ карда шавад:

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Шарипов Т.Ш.

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Сафарзода А.И.

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Назаров А.Қ.

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор Аззизода У.А.

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Абдуҳамитов В.А.

5. Санаи ҳимоя рӯзи 4-уми феврали соли 2023, соати 10:00 таъйин карда
шавад.
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Қарор якдилона қабул карда шуд.

Раисикунанда, муовини раиси Шурои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

И.в. котиби илмии Шурои дисо 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
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'Диноршоҳ А.М.

Гадоев Б.С.
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