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ТАҚРИЗ

ба автореферати Одиназода Носир Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- 

ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табий дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 

пешниҳод шудааст (Душанбе, 2022. - 36 саҳ).

12.00.08.

Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷиқистон яке аз масъалаҳои мубрами 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ дар асоси 

меъёрҳое, ки диспозитсияҳои онҳо хусусияти бланкетӣ доранд ва чунин 

моддаҳо дар Қисми махсуси КҶ ҶТ хеле зиёданд, аз ҷумла, м.м. 284 ва 285 

КҶ ҶТ аз аҳаммият холӣ нест. Хусусияти ин меъёрҳо дар он аст, ки онҳо 

аломатҳои таркиби ҷиноятро бо пуррагӣ дарбар найегиранд ва «истинод 

ба дигар қонунгузорӣ ва санадҳои меъёриро талаб мекунанд». Агар 

тамоми аломатҳои ҷиноятҳои хусусияти бланкетидошта бо пуррагӣ дар 

Кодекси ҷиноятӣ мустақар карда шаванд, пас, ҳаҷми он бисёр калон ва бе 

ҳадду ҳудуд мегардад. Зиёда аз ин, аломатҳои таркиби ин ҷиноятҳо, ки бо 

пуррагӣ бо воситаи ошкор сохтани мамнуоти дар қонунгузории самти 

пешбинишуда муайян гардидаанд, боиси дубора такрор кардани меъёрҳои 

ҳуқуқӣ мегардад.

Ёдовар бояд шуд, ки мувофиқи талаботи м. 11 КҶ ҶТ «Асоси 

ҷавобгарии ҷиноятӣ содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои 

тамоми аломатҳои таркиби ҷинояти дар КҶ ҶТ пешбинигардида аст».



Барои ҳамин, татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ он вақт дуруст 

ҳисобида мешавад, ки агар аломатҳои таркиби ҷинояте, ки дар моддаҳои 

Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, бо аломатҳои кирдори воқеие, 

ки шахс содир кардааст, пурра мувофиқ оянд. Чунин таҳлиле, ки аз 

муқоиса кардани аломатҳои таркиби ҷиноят бо аломатҳои кирдори 

содиршуда бармеояд, дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун “квалификатсияи 

ҷиноят” арзёбӣ мегардад.

Новобаста аз ин 1 ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳснок боқӣ хоҳад монд. Бинобар ин, 

таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ Одиназода Н.С. ба 

паҳлӯҳои норавшани масъалаи ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

равшанӣ бахшида, барои назария ва амалияи ҳуқуқшиносӣ аз аҳаммияти 

калон бархӯрдор аст.

Диссертант дуруст қайд менамояд, ки “Таҷрибаи судиву тафтишотӣ 

нишон медиҳад, ки сол аз сол афзоиши ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар соли 2008 микдори умумии 

ҷиноятҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифташуда рӯ ба афзоиш 

ниҳода, суръати афзоиш дар муқоиса бо соли 2009 +125%-ро ташкил 

медиҳад. Аз шумораи умумии ҷиноятҳои бақайдгирифташуда афзоиши 

шумораи ҷиноятҳои дорои хусусияти иқтисодӣ 6,8 %-ро ташкил дода, 

шумораи кирдорҳои ҷиноятӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ 9,5 % афзоиш 

ёфтааст. Дар солҳои 2010-2021 бошад, ин тамоюл идома меёбад.” (саҳ. 5).

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоси усули 

таърихӣ, мантиқӣ, системавӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва дигар 

усулҳо анҷом дода шудааст.

Нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалие, ки дар рисола манзур карда 

шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳавй оид ба 



ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, омодасозии стратегия, 

барнома ва консепсияҳои давлатӣ, рушди василаҳои (механизмҳои) ҳимояи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, таълим дар соҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

криминология ва ғайра саҳмгузор бошанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 1 воситаи 

таълимӣ, 11 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 9 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Т мақола дар нашрияҳои дигар ба 

табъ расонидааст.

Доир ба автореферати диссертатсия эроди зеринро пешниҳод 

менамоем:

1. Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар ном ва диспозитсияи моддаи 284 

КҶ ҶТ “марворид” ба ҳайси предмети ҷиноят зикр ёфтааст, аммо дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои 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 карда мешавад, 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?

Аммо эродҳои мазкур хусусияти ҷузъӣ дошта, сифат ва сатҳи рисолаи 

анҷомдодашударо коҳиш намедиҳанд, балки мавқеи муаллифро ҳангоми 

ҳалли масъалаҳои гуногун дар алоҳидагӣ нишон медиҳанд, ки ин яке аз 

бартариятҳо дар раванди кори илмӣ маҳсуб мешавад.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Одиназода Носир Садир 

фарогири пурраи муҳтавои рисола буда, дар он масъалаҳои гузошташуда 



аз лиҳози илмӣ пайдарпай баррасӣ гардида, мантиқан ҳаллу фасл шудаанд 

ва сазовори баҳои баланд аст.

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, дар маҷмуъ хулоса 

баровардан мумкин аст, ки диссертатсияи илмии омоданамудаи Одиназода 

Носир Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» кори 

илмии анҷомёфта маҳсуб ёфта, ба талаботҳои Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, 

тахти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. - 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Тақриздиҳанда:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии 

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

Славянии Россия ва Тоҷикистон Абдуҳамитов В.А.
д

Имзои Абдуҳамитов В.А.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳои
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