
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии 6В.КОА-019 назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №.

Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 10 декабри соли 2022, таҳти №11 дар 
бораи сазовор донистани Одиназода Носир Садир, шаҳрванди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

12.00.08

Диссертатсияи Одиназода Носир Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- 

ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) санаи 
24-уми сентябри соли 2022, таҳти №6 аз ҷониби Шурои диссертатсионии 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони 

Рӯдакӣ 17, Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №15/шд) ба ҳимоя 
қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Одиназода Носир Садир 3-юми июни соли 

1977 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шуда, соли 1995 ба Мактаби 

Олии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, онро 

соли 1999 аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 1999 ба ҳайси муфаттиши Шуъбаи 

тафтишотии Раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ш. Душанбе шуруъ намуда, минбаъд дар вазифаҳои сармуфаттиш оид ба 

корҳои махсусан муҳим, сардори шуъбача дар самти гардиши воситаҳои 

нашъадор ва сардори шуъбачаи садамаҳои нақлётии Раёсати мазкур то 

соли 2013 фаъолият намудааст. Соли 2013 ба адъюнктураи Университети 
Москвагии ВКД Федератсияи Русия дохил шуда, мавзуи илмиашро дар 



кафедраи «Ҳуқуқи ҷиноятӣ»-и донишгоҳи номбурда, тасдиқ намуда, 
таҳқиқоти илмиашро шуруъ менамояд.

Аз соли 2017 бинобар сабаби вазъи оилавиаш ба шуъбаи ғоибонаи 
адъюнктураи Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

интиқол шуда, таҳқиқоти диссертатсиониашро дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- 

ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба итмом расонидааст.

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва 
психологияи факултети №2-юми Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳокима ва иҷро гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст (суратмаҷлиси №2, аз 
10 марти соли 2022).

Роҳбари илмӣ:

Зоир Ҷурахон Маҷидзода - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, 

сарходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.. 

Баҳоваддинови АМИТ.

Муқарризони расмӣ:
Сафарзода Анвар Ислом - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, 

Сардори Раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Зокирзода Зафар Хайрулло - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 
кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими они Донишкадаи омӯзгории 

Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт.

Муассисаи пешбар 

«Донишгоҳй давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон» (ш. Хуҷанд). 

Дар тақризи мусбати додашудаи муассиса, ки аз ҷониби и.в. мудири 

кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи 

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Ахмедов Н.И. имзо ва аз ҷониби 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Шарифзода М.М. тасдиқ шудааст.

Муассисаи таълими таҳсилоти олии касбии



диссертатсияро инъикос намуда.

қайд гардидааст, ки диссертатсияи Одиназода Носир Садир дар мавзуи 
«Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи бандҳои 31, 33, 
34 ва 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 

гардидааст, мутобиқат менамояд. Сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, 
нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод 
шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ 
саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, 
масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ заковати шахсии муаллифи 
диссертатсияро дар ин самт нишон медиҳад. Довталаби дарёфти дараҷаи 

илмӣ муаллифи доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он 1 дастурамали 

таълимӣ ва 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 9 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ 
расидаанд. Интишороти унвонҷӯ, нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни 

саҳми шахсии муаллифро собит’5

менамоянд.
Муҳимтарин интишороти унвонҷу аз рӯйи мавзуи диссертатсия:

I. Дастури таълимӣ:
[1-М1. Одиназода, Н.С., Зоир, Ҷ.М. Танзими меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва 

пешгирии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ 
[Матн] ! Н.С. Одиназода, Ҷ.М. Зоир. - Душанбе, 2022. - 64 с. 18ВХ 978- 
99985-76-13-1.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

табъ расидаанд:

[2-М]. Одиназода, Н.С. Субъект преступления в незаконном обороте 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 

(Напримере уголовного законодатеьства Республики Таджикистан и 
Российской Федерации) [Текст] ! Н.С. Одиназода Н Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. - 2016. - №4 (28). - С. 134-139.188^ 2412-141Х.



Зоир, Ҷ.М.

[3-М]. Одиназода, Н.С. Тарафи субективии муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ тибқи қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] ! Н.С. Одиназода Н Осори 

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2020. - №3 (47). - С. 97-103.188К 
2412-141Х.

[4-М]. Одиназода, Н.С. Тарафи обективи муомилоти гайриқонунии 

металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ [Матн] / Н.С. Одиназода// 

Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2021. - №1 - С. 144-147.188^ 2305-0535.

[5-М]. Одиназода, Н.С. Муайян намудани мушкилоти бандубасти 
муомилоти гайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ [Матн] ! Н.С. Одиназода Н Осори Академияи ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 2021. - №1 (49). - С. 96-107 -. 188^ 2412-141Х.

[6-М]. Одиназода, Н.С., Зоир, Ҷ.М. Танзими меъёрӣ-ҳуқуқии 

муомилоти қонунии металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] ! Н.С. Одиназода, Ҷ.М. Зоир // 

Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2022. - №1 (41). - С. 124-133.188^ 2305-0535.

[7-М]. Одиназода, Н.С., Зоир, Ҷ.М. Тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ дар самти 

гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [Матн]! Н.С.Одиназода, Ҷ.М. Зоир Н Маҷаллаи академии ҳуқуқ. 

- 2022. - №2 (42). - С 152-155.188Х 2305-0535.

[8-М]. Одиназода, Н.С. Субъективная сторона незаконного оборота 
драгоценных металлов и природных драгоценных камней (по 

законодателъству РФ и РТ) [Текст] ! Н.С.Одиназода Н Вестник МосУ МВД 
России. - 2015. - №10. - С. 130-135.188К 2073-0454.

[9-М]. Одиназода, Н.С. Уголовное законадателъство Российской 
Федерации и Республики Таджикистан о неправомерном обороте 

драгоценных металлов и камней: Сравнително-правовой аспект [Текст] ! 
Н.С. Одиназода Н Вестник МосУ МВД России. - 2015. - №11. - С.124-125. 
188Н 2073-0454.

[10-М]. Одиназода, Н.С. Объективные признаки состава преступления, 
предусмотренного ст.191 УК РФ и ст.284 УК РТ: Сравнително-правовой 



анализ [Текст]! Н.С.Одиназода Н Вестник МосУ МВД России. - 2015. - №12.
-С. 190-191.188^ 2073-0454.

III. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп
шудаанд:

[11-М]. Одиназода, Н.С. Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.191 УК РФ и ст.284 УК РТ: Сравнително-правовой 
анализ [Текст] ! Н.С. Одиназода Н Вестник Академии Экономической 
безопасноти МВД России. - Москва, 2015. - №7. - С.110-112. 188Х 2414- 
3995.

[12-М]. Одиназода, Н.С. Тарафи объективии муомилоти ғайриқонунии 

металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ [Матн] / Н.С. Одиназода 

// Материалы XII Итоговой Международной научно-практической 
конференции «Пути повышения уровня правосознания и правовой 

грамотности в современном гражданском обществе» / Общество Науки и 
Творчества (Россия, Казанъ, 25 августа 2022). - Казанъ, 2022.

ва Тоҷикистон доктори илмҳои

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 

навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:
Буризода Э.Б. - мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти 

фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.. Баҳоваддинови АМИТ, 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор;

Абдухамитов В.А. - профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии 
Донишгоҳи Славянии Россия 

ҳуқуқшиносӣ, профессор;

Мирзоев П.И. - мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳукуқшиносии муқоисавии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент;

Осокин Р.Б. - сардори факултети тайёрии кадрҳои илмӣ-педагогӣ ва 
илмии Донишгоҳи Москвагии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи 

Русия ба номи В.Я. Кикотя, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор.



Ҳамаи тақризҳо мусбат арзёбӣ гардида, дар онҳо баъзе эродҳои 
хусусияти баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро фаро гирифта, аз инҳо иборатанд:

Унвонҷӯ таклиф кардааст, ки калимаи «марворид» аз ном ва 

диспозитсия м. 284 КҶ ҶТ бардошта шавад ( саҳ 14). Аз унвонҷӯ мехостам 

равшан намояд, ки мавҷуд будани калимаи «марворид» дар диспозитсияи 

моддаи мавриди назар дар самти ҳуқуқтатбиқсозӣ чи гуна мушкилиҳоро ба 

вуҷуд оварда метавонад. Инчунин таҳқиқбаранда пешниҳод намудааст, ки 

номи м. 284 КҶ ҶТ бастани ахди ғайриқонунии бо металҳои қиматбаҳо, 

сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид мебошад ба «Муомилоти 

ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ» иваз 

карда шавад. Аз диссертант талаб карда мешавад, ки вобаста ба кадом 

омилу сабабҳо чунин нуқтаи назарро манзур намудааст. Инчунин дар 

заминаҳои эмпирикии автореферат муаллиф 120 парвандаи ҷиноятии 
шахсоне, ки аз рӯйи м. 284 КҶ ҶТ маҳкум шудаанд ва дар бойгонии судҳои 

ноҳияҳои И. Сомонӣ, Сино, Шоҳмансур, Фирдавсии ш. Душанбе, ноҳияи 

Ховалинги вилояти Хатлон, шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ва шаҳри 

Хоруғи ВМКБ ҶТ маҳфузанд, мавриди омӯзиш қарор додааст (саҳ. 11). 

Аммо, бо кадом сабабҳо диссертант Одиназода Н.С. ҳамаи шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳуриро зери омӯзиш қарор надодааст. Мехостем, муаллиф 

вобаста ба ин ҳолат равшанӣ андозад. Ба сифати тавсия гуфтан мумкин аст, 
ки дар маводи эмпирикӣ гузаронидани пурсишҳо байни кормандони ҳифзи 
ҳуқуқ, аз ҷумла, суд, прокуратура, тафтишот ё мутахассисони соҳа барои боз 

ҳам асоснок намудани ақидаҳо истифода мешуданд, сифати рисолаи 
диссертатсионӣ ва авторефератро боз ҳам баландтар менамуд. Бо 

назардошти бартарияти таҳқиқот қайд намудан ба маврид аст, ки унвонҷӯ 

метавонист сабабҳои дигаргуниҳои калони иҷтимоиро, ки дар давоми 
дахсолаҳои охир дар Тоҷикистон ба амал омадаанд, муфассал таҳлил 

намояд, ки он боиси ташкили механизми фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии металҳои 



қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ гардад. Ҳамчунин метавон ба 

камбудиҳои техникӣ ва хатогиҳои хусусияти забонӣ диққат дод.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар 

асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:
- омӯзиши меъёрҳои ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки 

муомилоти қонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табииро 

ба танзим медарорад; ошкор сохтани проблемаҳои қонунгузорӣ, инчунин 

маводи таҷриба ва амалияи татбиқи қонунҳо; таҳлили ҳамаҷонибаи 

масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир намудани кирдори ҷиноятӣ 

дар ин самт; таҳия кардани пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузорӣ дар 

соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, омӯзиши танзими илмӣ-ҳуқуқии муомилоти 

қонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ мутобиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; муайян намудани хавфи ҷамъиятии 

бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои 

табиӣ ё марворид; таҳлили илмии гардиши муомилоти ғайриқонунии 

металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил; таҳқиқи 

аломатҳои объективӣ ва субективии бастани аҳди ғайриқонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ; таҳия ва масоили ҳалталаби илмӣ 

вобаста ба бандубасти таркиби ҷинояти муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ; коркарди тавсияву 

пешниҳодоти илман асоснок оид ба мукаммалсозии қонунгузорӣ ҶТ дар 

содир намудани ҷиноят дар соҳаи муомилоти металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ;

- вобаста ба ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятии тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

ҳангоми муомилот бо металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, 

пешниҳод карда мешавад, ки муносибатҳои соҳаи омӯзиш ва таҳқиқу 

ҷустуҷӯи геологии конҳои металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, низ 

дар доираи ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятӣ ворид карда шаванд;



сангҳои

- вобаста ба фарқгузории кирдори маъмурӣ аз кирдори ҷиноятӣ 

пешниҳод карда шудааст, ки агар андозаи зарар аз ҷинояти дар боло 

зикршуда то даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил кунад, 
ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда шавад;

- инчунин барои ғайриқонунӣ истихроҷ намудани

нимқиматбаҳо, металҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳо, ашёи хоми дорои 

металҳои қиматбаҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шавад;

- Бинобар сабаби «марворид» дар Қонуни ҶТ «Дар бораи металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» дар доираи мафҳуми «металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо», «марворид» инъикос нашудааст. 

Ҳамчунин, дар канданиҳои фоиданоки ҶТ марворид вуҷуд надорад. Аз ин 

рӯ, таклиф кардааст, ки калимаи «марворид» аз ном ва диспозитсия м. 284 

КҶ ҶТ бардошта шавад;

- бо ворид намудани тамоми аломатҳои таркиби ҷиноят, марбут ба 

муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дар 

доираи м. 284 КҶ ҶТ, м. 285 аз КҶ ҶТ хориҷ карда шавад;

- номи м. 284 КҶ ҶТ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металҳои 

қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табий ё марворид, ба «Муомилоти 

ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ» иваз 
карда шавад;

- дар б. «а» қ. Т м. 284 КҶ ҶТ таклиф карда шудааст, ки калимаи 
«такроран», ба калимаи «якчандкарата» иваз карда шавад.

- бо мақсади ҳар чи пурратар анҷом додани фардӣ кунонидани ҷазо 

беҳтар аст, ки агар ба санксияи қ. 1 м. 284 КҶ ҶТ доираи васеи ҷазоҳои 

алтернативӣ маҳрум сохтан аз озодӣ, ба монанди корҳои ҳатмӣ ва корҳои 

ислоҳӣ ворид карда мешуданд;

- пешниҳод шудааст, ки дар м. 284 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои 

вазнинкунанда дохил карда шаванд: содир шудани ҷиноят ба миқцори 

махсусан калон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил ва аз ҷониби шахс бо 

истифода аз вазифаи хизматӣ. Зеро дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии он. 



эътимоднокии

бештар буда, ҳамчун ҳолати вазнинкунанда ҷудо намудани онҳо ба 

мақсади фарқгузории ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқ мебошад.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки 

муқаррарот ва хулосаҳои асосии назариявӣ, инчунин пешниҳоду тавсияҳои 
амалии он метавонанд, ҳам дар раванди таълим, ҳангоми омӯзиши 

мавзуъҳои дахлдори ҳуқуқи ҷиноятӣ ва фанҳои ба он марбут, аз ҷумла, дар 

омода кардани адабиёти дахлдори таълимӣ оид ба ин фанҳо ва ҳам дар 
фаъолияти амалии мақомоте, ки ба соҳаи ҳифзи ҳуқуқ дохил мешаванд, 
истифода бурда шаванд. Пешниҳодҳои дар кори мазкур омодагардида 
метавонанд бо мақсади такмили қонунгузорӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
қонунгузорӣ дар дигар соҳаҳо, ки муомилоти металҳои қиматбаҳо ва 

сангҳои қиматбаҳои табииро танзим мекунанд, истифода шаванд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии таҳқиқоти 

диссертатсия тавассути истифодаи усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ, 

таҳлили қонунгузории ватанӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти умумӣ ва 

махсус оид ба мавзуи таҳқиқот ва рисолаҳои як қатор олимон, ки нуктаҳои 

назари илмии муосирро дар муомилоти ғайриқонунӣ металҳои қиматбаҳо 

ва сангҳои қиматбаҳо инъикос менамояд, ба даст оварда шудааст.

Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсия инчунин аз истифодаи 

заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли маълумотҳои оморӣ, ҷамъбасти 

маводи таҷрибаи судӣ ва таҳлили як қатор парвандаҳои ҷиноятй оварда 

шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он 

хотир эътимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи сиёсати 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Пеленуми Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба даст омадаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ: дар таҳқиқи 

бевоситаи масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои бастани аҳди ғайриқонунӣ 

бо металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид, пешниҳоди 



нуктаҳои илмӣ, натиҷаҳо ва дигар дастовардҳо ифода меёбад, ки онҳо аз 
нигоҳи илмӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ асоснок карда шудаанд.

Ҳамзамон, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми 
шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад. Дар маҷлиси Шурои 
диссертатсионӣ аз 10-уми декабри соли 2022, таҳти №11 қарор қабул карда 
шуд, ки ба Одиназода Носир Садир номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода 
шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои Шурои 
диссертатсионӣ, ки бо фармони Комиссияи олии аттестасионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 2022, таҳти №15/шд 

тасдиқ гардидааст, «11» нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар 

докторони илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб 
рафта, «11» нафар аъзои Шурои диссертатсионӣ дар ҷаласа иштирокдошта 
овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ - «11» нафар, «муқобил - нест», «бетараф - нест» 
«бюллетенҳои истифоданагардида - 4-то», «блютенҳои беэътибор - нест».

нест», «бетараф

Раиси Шурои диссертатсиони, 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ.
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