
Ҳуқуқи ҷинояти ва

ХУЛОСАИ
қомиссияи эқспертии Шурои диссертатсионии 6В.КОА-019 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷиқистон оид ба диссертатсияи Мирзоев Қобилҷон 
Холмуродович дар мавзуи «Ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ - ҷиноятй 
ва муқовимат бо он» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносй)

кТаҳқиқоти диссертатсионии Мирзоев Қобилҷон Холмуродович 
фарогирандаи ҷанбаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии ғоратгарӣ: 
масоили танзими ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ва муқовимат бо он мебошад, ки дар 
марҳилаи кунунӣ мубрамияти бештарро найдо намудааст. Зеро, баъд аз 
соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабули Кодекси 
ҷинрятии ҶТ дар ин марҳилаи рушди давлатдории миллӣ, то ба ҳол 
таҳқиқоти маҷмуӣ, ба ҳусус, ба забони давлатӣ оид ба ғоратгарӣ: масоили 
танзими ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ва муқовимат бо он анҷом наёфтааст. Чунин 
ҳолат зарурати омӯзиши бештари ҷанбаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва 
амалии ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
онро ба вуҷуд овард.

Қайд намудан ба маврид аст, ки тибқи муқаррароти моддаи 32 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба моликият яке аз ҳуқуқҳои 
асосии инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб рафта, инчунин, дар санадҳои 
муҳимми ҳуқуқии байналмилалӣ инъикос ғардидааст. Мутобиқи моддаи 
мазкур ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас 
ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳцуд кунад. Дар 
баробари ин, муқаррароти зикршуда тақвияти худро дар қисми 1 моддаи 
11 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар пайдо намудааст, ки тибқи он ҳар як 
инсон ҳақ дорад амволро чи шахсан ва чи якҷоя бо диғарон ихтиёрдорӣ 
намояд . Бо назардошти муқаррароти мазкури Конститутсия ва санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи 
моликият аз ҷумлаи вазифаҳои қонуни ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта, дар қисми 
1 моддаи 2. КҶ ҶТ мустаҳкам шуда, боби 26 КҶ ҶТ “Ҷиноятҳо ба муқобили 
моликият” номғузорӣ ғардидааст.

Дар ҶТ ҷиҳати пешғирии ҷинояткорӣ, аз ҷумла, ҷиноятҳо ба 
муқобили моликият чораҳои назаррас андешида шуда истодаанд. Қабул 
ғардидани Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ, таҳияи Лоиҳаи нави КҶ ҶТ 
аз ин шаҳодат медиҳад. Вале мувофиқи маълумотҳои оморӣ сатҳи 
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ҷинояткорӣ дар ҶТ ҳоло ҳам рӯ ба афзоиш дорад. Чунончӣ, агар дар соли
2020 дар ҶТ 23460 ҳазор ҷиноят ба қайд гирифта шуда бошад, пас соли
2021 ин шумора қариб ҳазорто зиёд шуда ба 24118 ҳазор расидааст. 
Муқаррароти мазкур аз он гувоҳӣ медиҳад, ки меъёрҳои дигари дорои 
хусусияти ҳуқуқии ҷиноятидошта, бояд ба талаботи замон ҷавобгӯй 
бошанд, то ки ҳангоми истифода намудан дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ 
мушкилиҳои зиёдро ба бор наоранд. Аз ин рӯ, таҳқиқоти 
анҷомпазируфтаи Мирзоев Қ.Х. маҳз ба ҳамин масъала бахшида шуда, 
дар шароити имрӯза мубрамияти хоси худро доро мебошад.

Маврид ба тазаккур аст, ки бо инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ, 
таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, баинобатгирии таҷрибаи байналмилалӣ, 
инкишофи забони давлатӣ, баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии 
шаҳрвандон, зарурати такмили қонунгузории ҷиноятӣ, аз ҷумла, меъёрҳо 
вобаста ба ғоратгарй: масоили танзими ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
он, ба миён омадааст. Ҳамчунин, аз таҳлил ва баррасии диссертатсияи 
Мирзоев Қ.Х. чунин хулоса намудан мумкин аст, ки он дар ҳамбастагӣ бо 
омӯзиши таҷрибаи судӣ оид ба ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ- 
ҷиноятӣ ва муқовимат бо он ба анҷом расида, диссертант мушкилиҳоеро, 
ки ба рушди институти мазкур дар марҳилаи муосири инкишофи ҷомеа 
монеа эҷод мекунанд, ошкор намуда, пешниҳодҳо ва тавсияҳои 
мушаххаси илман асоснокро ироа менамояд.

Гуфтаҳои болозикр бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар 
замони имрӯза омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии 
ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ва муқовимат бо он мубрам 
буда, саривақтӣ будани таҳқиқоти диссертатсионии диссертантро исбот 
менамоянд.

Диссертатсия таҳқиқоти илмии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф 
мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, 
нуктаҳои навгонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда метавонанд дар 
назария, такмили қонунгузорӣ, бартараф намудани мушкилоти таҷрибаи 
судӣ дар ин самт ва раванди таълим ба таври фаррох истифода шаванд, ки 
онҳо саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд. Бинобар 
ин, қайд намудан ба маврид аст, ки диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 
33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат 
мекунад.
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3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) мувофиқ буда, ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-019, ки 
мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи қабули диссертатсияҳоро барои ҳимоя 
дорад, пешниҳод шудааст.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 12 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд, ки 
онҳо фарогирандаи мазмун ва моҳияти диссертатсия мебошанд. Теъдоди 
маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Кдрори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ 
гардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Мирзоев Қ.Х. истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37 Таргиби додани 
дарачаҳоиилмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Мирзоев 
Қ.Х. маълумоти гайрисаҳеҳ дида намешавад.

Банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо Кдрори 
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти Ко Ж1 тасдиқ 
гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Мирзоев Қобилҷон Холмуродович дар мавзуи 
ҷиноятӣ ва муқовимат бо он» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи 
ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба Шурои диссертатсионии 6П.КОА-019 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя 
қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:

Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи славянии 
Россия - Тоҷикистон

Қурбонзода Беҳрӯз Шариф - Ёрдамчии прокурори шаҳри Хуҷанд, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
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криминалистика ва пешгирии коррупсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
биснес ва сиёсати Тоҷикистон

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи 
давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.
6. Санаи ҳимоя 18 феврали соли 2023, соати 14:00 таъин карда шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқгш 
аъзои Шурои диссерт^^

1р<.
Аъзои комиссия: ' 
доктори илмҳои ҳуқу: 
аъзои Шурои диссертатс

г6ефессор^>
Зоир Ҷ.М.

Назаров А.Қ.

Аъзои комиссия: 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, проф^бсор, 
аъзои Шурои диссертатсионӣ

2-5",./,/.

Мирзамонзода Х.М.
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