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ТАҚРИЗ

ба автореферати Одиназода Носир Садир дар мавзуи «Хқфзи хуқуқй-ҷиноятии 
гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.08. - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноягӣ 
(илмҳои хуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, (Душанбе, 2022. - 36 саҳ.).

Баъди ба даст овардани Истиқполияти давлатӣ ва таъмини сулҳу субот дар 

мамлакат, зери роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кишвари мо роҳи 

сохтмони иктисодиёти бозоргонӣ ва рушди муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, махсусан 

истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминиро пеша намуд. Чунки яке аз асосҳои 

муносибатҳои бозоргониро истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминӣ, аз ҷумла, 

металҳои қиматбаҳо ва сангқои қиматбаҳои табиӣ дар бар мегирад.

Бинобар ин, танзими хукуқии пешгирӣ вобаста ба таҳқиқ ва иктишофи 

геологии конҳои зеризаминӣ, ки бевосита ба муомилоти ғайриқонунии металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо (истихроҷ, истеҳсол ва истифодаи онҳо) алоқаманд 

мебошанд, вобаста ба аломатҳои таркиби ҷиноятҳои дар моддаҳои 284 ва 285 КҶ 

Ҷумхурии Тоҷикистон (минбаъд КҶ ҶГ) пешбинишуда, ба мазмуни унсурҳои 

мафхумҳои дар Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва 

сангҳои қиматбаҳо» аз мубрамияти мавзуъ шаҳодат медиҳад (саҳ. 4).

Муаллиф ҷиҳати такмил додани КҶ ҶТ ва самаранокии истифодаи он, дар мод. 

284 КҶ ҶТ мавҷуд будани калимаи «марворид»-ро лозим намешуморад. Чунончи, 

дар ном ва диспозитсияи моддаи 284 КҶ ҶТ “марворид” ба ҳайси предмети ҷиноят 

зикр ёфтааст, аммо дар Қонуни ҶТ «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳо» дар баробари мафҳуми “металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо”, 

мафҳуми “марворид” инъикос нашудааст. Ҳамчунин, чи тавре муаллиф кайд 

менамояд, ки дар феҳристи канданиҳои фоиданоки ҶТ марворқд вуҷуд надорад. Аз 

ин рӯ, ӯ таклиф менамояд, ки калимаи “марворид” аз ном ва диспозитсияи мод. 284 



КҶ ҶГ хориҷ карда шавад. Бинобар ин, номи мод. 284 КҶ ҶГ ба “Муомилоти 

ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ” иваз карда 

шавад (саҳ. 15). Масъалаҳои матраҳшуда оид ба мукаммалгардонии қонунгузории 

ҷиноятии ватанӣ ва дигар масъалаҳое, ки бевосита ба ҷинояти мавриди омӯзиши 

рисола рабт доранд, асоснок карда шудааст.

Аз ин лиҳоз, муаллиф кӯшиш кардааст, ки ҷиҳати бартараф намудани чунин 

нуқсонҳо таҳқиқоти диссертатсионии маҷмӯӣ ва ҳамаҷонибаро вобаста ба рушди 

қонунгузории миллӣ, тахдили муқоисавӣ-ҳукукҷи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои 

аъзои ИДМ, тавсифи хукугщи ҷиноятии аломатҳои объективию субъективӣ, 

омӯзиши маълумоти оморӣ ва таҷрибаи судиро вобаста ба мавзуи такризшаванда 

анҷомдиҳад.

Тахдили автореферат баёнгари ягонагии дохилии таҳқиқот мебошад. Сохтори 

диссертатсия тибқи мақсад ва вазифаҳои он, инчунин талаботи таҳқиқоти муттасил 

ва мантиқӣ тартиб дода шудааст. Бобҳо ва зербобҳои диссертатсия бо 

дарназардошти таҳқиқи мантиқӣ тибқи усули илмии гузариш аз мафхумҳои умумӣ 

ба мушаххас, муайян карда шудааст.

Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар автореферат 

зикргардида ба хулоса омадан мумкин аст, ки сохтори таҳқиқот пайдарпай ва бо 

риояи мантиқи илмӣ таҳия шудааст. Автореферати диссертатсия талаботи 

ҷойдоштаро дар худ инъикос намуда, натиҷаҳои онро пурра ифода намудааст.

Сохтори диссертатсия бо дарназардошти мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот аз 

пешгуфтор, ду боб, шаш зербоб, хулоса, номгӯйи адабиёт (маъхазҳо) ва замима 

иборат буда, ҳаҷми умумии он 191 саҳифаро дар бар мегирад.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то ҳадди 

зарурӣ масъалаҳои дар наздаш гузошгашударо ҳал намудааст, вале новобаста ба ин, 

баъзе масъалаҳое дар ин самт ҳамоно боқӣ мондаанд, ки тахдилу баррасии 

алоҳидаро талаб менамоянд.

1. Дар заминаҳои эмпирикии автореферат муаллиф 120 парвандаи ҷиноятии 

шахсоне, ки аз рӯйи мод. 284 КҶ ДГ маҳкум шудаанд ва дар бойгонии судҳои 

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

вилояти Хатлон, шаҳри Хуҷандй вилояти Суғд ва шаҳри Хоруғи ВМКБ ЧТ 



маҳфузанд, мавриди омӯзиш қарор додааст (саҳ. 11). Аммо, бо кадом сабабҳо 

диссертант Одиназода Н.С. ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро зери омӯзиш карор 

надодааст, ки он метавонист нисбат ба масъалаи мавриди таҳқиқ пурра равшанӣ 

андозад.

2. Ба муаллиф тавсия намуданием, ки барои комилу пурра гаппдни маводи 

эмпирикӣ, гузаронидани пурсиш, анкетаҳо байни кормацдони ҳифзи ҳукуқ, аз ҷумла, 

кормандони суд, прокуратура, тафтишот ё мутахассисони соҳа барои боз ҳам 

асоснок намудани андешаҳои муаллиф мегавонистанд мусоидат намоянд. Аз ҷониби 

дигар, дар сурати истифодаи ин усулҳои сотсиологӣ сифати рисолаи диссертатсионӣ 

ва автореферат боз ҳам баландтар мегашт.

Албатта, эроду тавсияҳои зикршуда дар умум мазмуну моҳияти автореферати 

диссертатсияи муҳаққикро коста намегардонанд ва баҳои мусбати авторефератро 

тагйир намедиҳанд, зеро онҳо хусусияти чузъӣ ва ислоҳшавандагиро доранд.

Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудаи муаллиф 

дар 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 9 мақола дар маҷаллаҳои такризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки 

фарогири паҳлӯҳои гуногуни ҷавобгарии ҷиноятӣ дар ин самт мебошанд. Инчунин, 

доир ба мавзуи диссертатсия ва муҳтавои асосии он аз ҷониби муаллиф 1 

дастурамали методӣ ба нашр расидааст.

Бояд қайд намуд, ки таҳқиқоти баанҷомрасидаи Одиназода Н.С. мусбӣ 

баҳогузорӣ мешавад, зеро он нахустин пажуҳиши илмӣ бо забони давлатӣ мебошад 

ва аз мазмуни автореферати диссертатсия бармеояд, ки таҳқикоти диссертатсионии 

Одиназода Н.С. кори илмии мустақилонаи ба анҷом расида, хулоса ва пешниҳодҳои 

он мантиқан дуруст ва илман асоснок буда, барои муҳаккиқони оянда заминаҳои 

мусоидро дар илми хукукщиносии чумҳурӣ мегузорад.

Дар маҷмуъ, дар автореферат масъалаҳои бамиёнгузошта аз лиҳози илмӣ 

пайдарпай ва асоснок матраҳ гардида, дар таҳқиқи масоили илмӣ диди тоза ва 

равиши мантикӣ мушоҳида мегардад.

Таҳлили автореферати мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки мавзуи таҳқиқоти 

диссертатсионии Одиназода Н.С. дар шароити муосир муҳим ва зарур буда, ба 

талаботи муқаррарнамудаи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 



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

гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи муаллиф мустақилона таълиф шуда, дорои 

ягонагии дохилӣ, натиҷа ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад. Таҳқиқоти мазкур саҳми 

шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медихад ва муаллифи рисола Одиназода 

Н.С. сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи 

ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуки ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 

мебошад.

Муқарриз:

Доктори илмҳои хукуқшиносӣ, 
профессор, мудири шуъбаи таърихи давлат ва 
хукуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ 
ва хукукц ба номи А.. Баховадинови АМИТ

Имзои Буризода З.Б-ро тасдиқ менамоям: 
Нозири калони шуъбаи кадрҳои ИФСҲ-и
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;Буризода Э.Б.
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