
Ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-019-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Қурбонзода Беҳрӯз Шариф - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 

ёрдамчии проқурори шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд тибқи банди 62 Низомномаи 

Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, қи бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 

гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи 

диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович дар мавзӯи « Таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои 

назариявӣ ва амалӣ)», ки ба Шӯрои диссертатсионии бО.КОА-019-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи 

иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор 

менамоям.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, бо мақсади ҷойгир 

намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», 

ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи 
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Т.

худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

Насаб, ном, номи падар

Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, 

ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯйи онҳо 

диссертатсия ҳимоя шудааст

Унвони илмӣ

Номи пурраи муассисае, ки ҷойи 

кори асосӣ ба ҳисоб меравад, 

вазифаи ишголнамуда

Рақами телефони тамос, почтаи 

электронӣ, сомонаи расмӣ дар

шабакаи «Интернет»

Қурбонзода Беҳруз Шариф 

илмҳоиномзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент 

(12.00.08 - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; 

ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ)

Дотсент

Прокуратураи шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд. 
Ёрдамчии прокурор
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6 интишороти 

муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи 

диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшаванда дар 5 соли охир (на 

зиёда аз 15 интишорот).

Номгуи асосии 1. Курбонзода Б.Ш. Факторы 

противодействия экстремизму в 

современном времени Н Вестник 

Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и 

общественных наук. 2018. №4. - С. 241-245. 

188^ 2413-5151.

Б.Ш.

эқстремизму

времени

Б.Ш. Способы

вхождения

сообшество

молодежи в

1!

ҷинояти

Т. Курбонзода 

предупреждения 

экстремистское

Государствоведение и права человека. 2018. 

№3(11). - С. 107-111.188^ 2414 91X1.

3. Қурбонзода Б.Ш. Такмили қонунгузории 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ташкили 

иттиҳоди экстремистӣ Н Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ). Бахши 

илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 

Душанбе, - 2018. - №3. - С. 222-227. 188^ 

2413-5151.

4. Қурбонзода Б.Ш. Роҳҳои пешгирии 

маблағгузории терроризм ва эқстремизм ва 

роҳҳои он Национальная правовая система 

Республики Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и перспектив развития: 

материалы УШ международной научно- 

практической конференции (Душанбе, 30 

октября 2020 г.). -Душанбе: РТСУ, 2020. - С. 

298-301.188К 978- 99975-70-55-0.

5. Қурбонзода 

экстремизм - 

миллӣ Н Паеми донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ). Бахши илмҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе, 

- 2020. - №2. - С. 241-246.18§^ 2413-5151.

Б.Ш. Терроризм

- таҳдид ба сулҳ ва амнияти

Паёми Донишгоҳи

ва



6. Қурбонзода Б.Ш. Понятие и сущность 

экстремизма в современном мире Вестник 

Таджикского национального университета 

(научный журнал). Серия 

экономических

Душанбе:2020, №5. - С. 234-238. 188^ 2413- 

5151.

журнал). Серия социально- 

и общественных наук. -

7. Қурбонзода Б.Ш. Баъзе мулоҳизот оид 

ба хатари экстремизм ва терроризм дар 

воқеияти муосири зист Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ). Бахши 

илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 

Душанбе, 

2413-5151.

2020. - №8. - С. 293-296. 188К

8. Қурбонзода Б.Ш. К вопросу о родовом 

объекте

сообщества Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке: материалы ХУШ 

Международной научно-практической 

конференции. - Москва: РГ-Пресс, 2021.- С. 

204-208.18В^: 978-5-9988-1267-5.

Муқарризи расмӣ:

Ердамчии прокурори шаҳри

Хуҷанди вилояти Суғд, 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

организации экстремистского

С
Қурбонзода Б.Ш.

Имзои Қурбонзода Б.Ш.-ро тасдиқмекунам:

И.в. сардори шуъбаи кад^

прокуратураи вилояти

мушовири адлияи дара

2022 с.

№ӯъбаи \

зории

Мирзозода А.М.


