
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-019-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертагсияи Одиназода Носир Садир дар мавзӯи 

«Ҳ,ифзи ҳукуқӣ-чиноятии гардиши мегалҳои қимаз^аҳо ва сангҳои 

киматбаҳои 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 ҷиноятӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) иешниҳод шудааст (Душанбе, 2022. - 36 саҳ).

металҳоиаз ҷумла,

Мавзуи дар маркази таҳқиқоти диссертатсионии Одиназода Носир 

Садир қароргирифта бешубҳа, мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити кунунии 

тараққиёт ва рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Баъди ба даст овардани 

истиклолияти давлатӣ, Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, роҳи 

сохтмони иқтисодиёти бозоргонӣ ва инкишофи муносибатҳои нави 
ҷамъиятӣ, махсусан истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминиро 

интихоб намуд, Бояд қайд намуд, ки асоси муносибатҳои бозоргониро 
истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминӣ, 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дарбар мегирад.

Бинобар ин, танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба 

«тадқиқ ва ҷустуҷӯи геологии конҳои зеризаминӣ», ки бевосита ба 
муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

(истихроҷ, истеҳсол ва истифодаи онҳо) алоқаманд мебошанд, вобаста ба 
аломатҳои таркиби ҷиноятҳои дар м.м. 284-285 КҶ ҶТ пешбинишуда, ба 

мазмуни унсурҳои мафҳумҳои дар Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» аз 12-уми майи соли 2001, № 21 
мубрамияти мавзуъ шаҳодат медиҳад.
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Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмӣ-назариявии ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои бастани ахди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои 

қимматбаҳои табиӣ ё марворид масъалаи рӯзмарра ва актуалӣ боқӣ 

мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи худ таъкид намудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҷиноятҳои марбут ба масъалаҳои 

муомилоти ғайриқонунии бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қимматбаҳои 

табиӣ ё марворид ба таври ҷиддӣ масъалаҳоеро ба миён меоранд, ки ба 

амнияти кишвар, арзишҳою падидаҳои демократӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва 
адолати иҷтимоӣ халал расонида, ба рушду устувории давлат ва тартиботи 
ҳуқуқии он зарар мерасонанд.

Бинобар ин, таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯ Одиназода Носир 

Садир бисёр мубрам мебошад.

Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикрғардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои ҷойдоштаро дар худ 

ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари таҳқиқотро ифода намудааст. Бе 

шубҳа метавон гуфт, ки натиҷаҳои таҳкиқоти анҷомдодашуда барои илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ ва амалияи ҳуқуқшиносй аҳамияти калони назариявию 

амалиросоҳибанд.

Аз моҳияти интишороти муаллиф, ки 1 воситаи таълимӣ, 11 мақолаҳои 

илмӣ, аз ҷумла 9 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

2 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст, бармеояд,

таҳқиқбаранда паҳлӯҳои гуногуни ҷавобгарии ҷиноятиро барои бастани 

ахди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо бисёр хуб омӯхта, натиҷаҳои 

таҳқиқоти анҷомдодаи худро дар шакли мақолаҳои 

расонидааст. Натиҷаҳои таҳқиқҳои илмии муаллиф дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявию байналмилалӣ ироа гардидаанд, ки гувоҳӣ аз масъулияти 

ки
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муаррифии илми ҳуқуқшиносии ватанӣ дар сатҳҳои гуногун аз ҷониби 

диссертант мебошад.
Таҳлили автореферати диссертатсияи Одиназода Н.С. дарак медиҳад, 

ки рисолаи илмӣ дар заминаи қонунгузории миллӣ ва санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии байналмилалӣ анҷом дода шуда, дар натиҷа роҳҳои такмили 

қонунгузории соҳавӣ пешбинӣ гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то 

ҳадди зарурӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, вале 

дар баробари муваффақиятҳои зиёд, инчунин ҳолатҳое ба назар мерасанд, 

ки баҳснок ва посуҳталаб мебошанд:

1. Таҳқиқбаранда дар автореферати худ таъкид менамояд, ки номи м. 

284 КҶ ҶТ бастани ахди ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо, сангҳои 

қиматбаҳои табий ё марворид мебошад (саҳ 14). Бинобар ин, номи м. 284 КҶ 

ҶТ 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.
Мулоҳизаҳои мазкур ҳангоми баҳодиҳии мусбати автореферати 

таҳқиқоти диссертатсионй нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо 

шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим буда, 

мураккаб ва баҳсноканд.

Дар маҷмуъ, аз таҳлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки Одиназода Носир Садир ҳангоми навиштани 

рисолаи илмй дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қобилияти баланди эҷодкорӣ нишон додааст. Автореферати диссертатсия ва 
дастгоҳи илмии таҳқиқот ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаион илмии номзади илмҳои



ҳуқукшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.08. - Ҳуқуки ҷиноятй ва криминология; 
ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Тақриздиҳанда:
Мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳукуқшиносии 

муқоисавии Академияи идоракунии давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Н.И.Ҳ., дотсент Мирзоев П.И.

Имзои П.И. Мирзоевро тасдиқ мекунам: 

Сардори раёсати кадрҳо, коргузорй ва 
корҳои махсуси Академияи идорз!^ 

давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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