
Ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-019-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Одиназода Носир Садир дар мавзуи 
«Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба ҳимоя 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.

Диссертатсияи Одиназода Носир Садир ба яке аз масъалаҳои муҳими 
илми ҳуқуқи ҷиноятӣ равона карда шуда, дар он ифода меёбад, ки зарар аз 
ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, нисбат ба дигар кирдорҳои 
ҷиноятӣ бештар буда, ба асосҳои иқтисодии давлат сахт таъсиргузор 
мебошанд. То ба имрӯз дар Тоҷикистон дар сатҳи диссертатсионӣ 
масъалаҳои баҳсталаб оид ба бандубасти муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ мавриди омӯзиши 
комплексӣ қарор дода нашудаанд, ки ҳамаи ин ҳолатҳо, дар маҷмӯъ, аз 
аҳамияти назариявӣ ва амалии мавзӯи таҳқиқот дарак медиҳанд.

Аз ин лиҳоз, такмил додани заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ, инчунин 
амалияи муқовимат ба гардиши ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо, 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ яке аз мақсадҳои асосии ҳукумату давлат ба 
шумор рафта, дар зербанди 12, банди 3 «Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028» омадааст, ки яке аз 
асосҳои қабул намудани ин ҳуҷати стратегӣ - пешгирӣ ва бартараф 
намудани ихтилофот, номутобиқатӣ, нуқсонҳо, такроршавӣ дар қонунҳо 
ва хориҷ кардани меъёрҳои ҳуқуқии моҳияташонро гумкардаю камсамар 
мебошад.

Коркарди аломатҳои таркибии ҷиноятҳои мазкур на танҳо аҳамияти 
назариявӣ, балки аҳамияти калони амалӣ доранд, чунки набудани 
аломатҳои аниқи илмӣ ба камбудиҳои ҷиддии қонунгузорӣ, ба 
ихтилофоту бесамарӣ дар мубориза ба муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ оварда мерасонад. Ин 
дар навбати худ, зарурати таҳқиқи мувофиқати мафҳумҳои ҳуқуқии 
ҷиноятиро ба дигар мафҳумҳои дар санадҳои меъёри-ҳуқуқии соҳавӣ 
ҷойдоштаро ба вуҷуд меорад. Инчунин, таҳқиқоти назариявӣ вобаста ба 



муайян намудани шакл ва намудҳои муомилоти ғайриқонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ барои ошкор сохтани дараҷаи 
хавфнокии он мусоидат намуда, онҳо на танҳо таъсиррасонии ҳуқуқӣ- 
ҷиноятӣ, балки ҳуқуқӣ-маъмуриро низ тақозо менамоянд.

Унвоҷӯ бинобар мураккабии қоидаҳои қонунгузорӣ ва аломатҳои 
бланкетӣ доштани таркиби моддаҳои 284 ва 285 КҶ ҶТ дар тавзеҳоти 
дастурии Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 
тафриқакунонии ҷиноятҳои мазкур мавқеи мушаххас мавҷуд нест. Зеро 
маблағҳое, ки мутобиқи моддаи 22 Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» аз хариду фурӯши сарватҳои Фонди 
давлатии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ба даст меоянд, 
одатан барои пӯшонидани камомадҳои буҷети давлатӣ истифода карда 
мешаванд ва дар қисмати даромади буҷети давлатӣ ба ҳисоб гирифта 
мешаванд, аммо имрӯз меъёрҳои дар КҶ ҶТ пешбинишуда, муносибатҳои 
иқтисодии ҷомеаро дар сатҳи зарурӣ ҳифз карда наметавонанд.

Новобаста ба ин, имрӯзҳо, масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ ба доираи масоили камтаҳқиқшуда марбут мебошанд. Таҳаввулоте, 
ки дар тӯли зиёда аз ду даҳсола дар низоми давлатдории тоҷикон рух 
додааст, боиси ба вуҷуд омадани тағйироти назаррас дар арзёбии низоми 
муносибатҳои иқтисодиву сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар гардидааст. Аз ин 
лиҳоз, пешгирии муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо барои олимони соҳа «масъалаҳои комилан нав»-ро ба 
миён мегузоранд.

Масоили мубрам вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври кофӣ мавриди омӯзиш қарор дода 
нашудааст, ва ин таҳқиқоти пешниҳодшудаи унвонҷӯ Одиназода Носир, 
аввалин кори илмии хусусияти монографидошта маҳсуб меёбад, ки 
аҳамиятнокии таҳқиқоти мазкурро собит месозад.

Мавзуи таҳқиқот асосҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ мебошанд, ки 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо 
ва сангҳои қиматбаҳои табииро танзим мекунанд. Санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ, ки «қоидаҳои муомилоти» металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табииро муайян мекунанд, таҷрибаи татбиқи ҷавобгарӣ ва 
инчунин тамоюлҳои рушди қонунгузорӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ дар ин 
самтро ташкил медиҳад.



Ба объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ дар 
соҳаи батанзимдарории ҳуқуқии муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ ва амалияи 
истифодабарии меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ маҳсуб меёбад.

Унвонҷӯ Одиназода Носир мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти 
диссертатсионро аз асосҳои омӯзиши меъёрҳои қонунӣ, ва меъёрҳои 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки муомилоти қонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табииро ба танзим медарорад ва ҷавобгариро барои 
фаъолияти ғайриқонунӣ дар ин соҳа, ошкор сохтани проблемаҳои 
қонунгузорӣ, инчунин маводи таҷриба ва амалияи татбиқи қонунҳо, ба 
роҳ мондани таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои содир намудани кирдори ҷиноятӣ мутобиқи моддаи 284 КҶ ҶТ ва 
таҳия кардани пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузорӣ дар соҳаи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ дар ин самт қобили мақсад мешуморад.

Инчунин дар кори диссертатсионии мазкур унвонҷӯ ҳалли вазифаҳои 
зеринро мувофиқи мақсад шуморидааст:- аз он ҷумла, баррасӣ намудани 
танзими ҳуқуқии муомилоти қонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян 
сохтани дараҷаи хавфи ҷамъиятии муомилоти ғайриқонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ бо назардошти хусусиятҳои 
микдорию сифатӣ ва омилҳои иҷтимоии онҳо, омӯзиши масоили ҳалталаб 
вобаста ба бандубасти муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ, коркарди тавсияву пешниҳодоти илман 
асоснок оид ба мукаммалсозии қонунгузорӣ дар соҳаи муомилоти 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ, гузаронидани таҳлили 
муқоисавӣ-ҳуқуқии муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ 
ва таҳлили ҳуқуқии ҷиноятии аломатҳои таркиби ҷиноят мувофиқи 
муқаррароти м. 284 КҶ ҶТ-ро, дар бар мегирад.

Навгониҳои илмии таҳқиқотии унвонҷӯ Одиназода Носир, пеш аз 
ҳама, аз он иборат мебошанд, ки дар таърихи Тоҷикистон кори илмии 
мазкур аввалин кори характери монографидошта доир ба масъалаи 
зикргардида мебошад, ки дар доираи он муаллиф яке аз аввалинҳо шуда, 
ҳатто бо назардошти илми ҳуқуқшиносии рус дар заминаи таносуби 
муқоисавии манъкуниҳои ҷиноятӣ (ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ) пешбиникардаи м. 
284 КҶ ҶТ, таҳлили ҳамаҷонибаи қонунгузории амалкунандаи 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ гузаронидааст, ки ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
табииро дар муқоиса бо қонунгузории ҷиноятии кишварҳои ИДМ 



пешбинӣ менамояд. Мутаносибан бо ин, дар кори таҳқиқотии мазкур 
бори аввал таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Тоҷикистон дар 
соҳаи ҳуқуқӣ ҷиноятӣ бо қонунгузории дахлдори кишварҳои ИДМ бо 
назардошти тағйирот дар қонунгузории ҷиноятӣ, ки дар м. 284 КҶ ҶТ 
пешбинӣ шудаанд, гузаронида шудааст. Навгониҳои илмии рисолаи 
диссертатсионии Одиназода Н. ва таҳқиқотҳои илмии гузаронида шуда 
нишон медиҳад, ки масъалаҳои зикргардида дар партави дигаргуниҳое, ки 
дар ҳаёти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои Иттиҳоди 
давлатҳои мустақил ба амал омадаанд, ба назар гирифта шудааст.

Бо мақсади рафъи ихтилофи байни муносибатҳои ошкоркардаи 
унвонҷӯ, ки ба мавзуи металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дохил 
мешаванд, дар кори диссертатсионӣ пешниҳод намудааст, ки 
муносибатҳои дар соҳаи омӯзиши геологӣ ва ҷустуҷӯи конҳои металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, истихроҷ, истеҳсол ва истифодаи онҳо 
ба доираи ҳимояи ҳуқуқӣ ҷиноятӣ дохил карда шаванд ва бандубасти онҳо 
предмети ҷиноят тибқи м. 284 КҶ ҶТ эътироф карда мешавад, 
пешниҳодҳои зеринро қайд менамояд:- а) металҳои қиматбаҳо - тилло, 
нуқра, платина ва металлҳои гурӯҳи платина (палладий, ирридий, родий, 
рутений ва осмий), ки метавонанд дар ҳар шаклу ҳолат бошанд, аз ҷумла, 
дар шакли аслӣ ва тозашуда, инчунин дар шакли ашёи хом, хӯлаҳо, 
маҳсулоти нимтайёр, маҳсулоти саноатӣ, пайвастагиҳои кимиёвӣ; б) 
сангҳои қиматбаҳо - минералҳое, ки барои сохтани ҷавоҳирот мувофиқанд 
- алмос, зумуррад, ёқут, сапфир, лаъли асил ва александрити табиӣ, 
ҳамчунин гавҳари табии хом ва суфта.

Унвонҷӯ пешниҳод менамояд, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ на фақат барои 
бастани ахдҳо бо металҳои қиматбаҳо ё сангҳои қиматбаҳо, балки барои 
ғайриқонунӣ истихроҷ намудани сангҳои нимқимматбаҳо, ғайриқонунӣ 
истихроҷ намудани металҳои қиматбаҳо ё сангҳои қимматбаҳо, ашёи хоми 
дорои металҳои қимматбаҳо муқаррар карда шавад.

Металҳои қиматбаҳо, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» муайян карда шудаанд, дар ҳама ҳолат 
ва шакл метавонанд предмети ҷиноят бошанд.

Ба андешаи унвонҷӯ Одиназода Носир, мафҳуми марворид бояд аз 
мавзуи м. 284 КҶ ҶТ хориҷ карда шавад, бо ҳамин мақсад унвонҷӯ 
пешниҳод менамояд, ки тавсияи мавзуи кирдори ҷиноятӣ мутобиқи м. 284 
кҷ ҷт, ҳам аз ҷиҳати грамматики ва ҳам моҳиятан нисбатан дуруст ва 
дақиқ карда шавад, ки ба тафсир, татбиқ ва истифодаи ягонаи таъриф, 



аниқтараш дар бораи «металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ» мусоидат кунад.

Одиназода Н., пешниҳод менамояд, ки бо дарназардошти дараҷаи 
назарраси ба ҷамъият хавфнокии аз ҷониби шахси дорои аломатҳои 
субъекти махсус - шахси мансабдор, инчунин шахси иҷрокунандаи 
вазифаҳои идоракунӣ дар ташкилоти тиҷоратӣ ё дигар ташкилот 
содиршуда ҷинояти мавриди баррасӣ қарордошта, пешниҳод карда 
мешавад, ки содир намудани кирдор аз ҷониби шахс бо истифода аз 
вазифаи хизматӣ ба қ. 3 м. 284 КҶ ҶТ илова карда шавад.

Унвонҷӯ пешниҳод менамояд, ки амалҳои ҷиноятӣ, ки тарафи 
объективии ин таркиби ҷиноятро тавсиф мекунанд, бо мақсади рафъи 
зиддиятҳо байни қонуни ҷиноятӣ м. 284 КҶ ҶТ ва қонунгузории махсус, 
илова бар гардиши ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳо, пешниҳод карда мешавад, ки марбут ба омӯзиши геологӣ ва 
ҷустуҷӯи конҳои ин арзишҳо, истихроҷ, истеҳсол, истифода ва анҷом 
додани амалиёт бо онҳо амалҳои ғайриқонунӣ баҳо дода шавад. Инчунин 
ӯ пешниҳод менамояд, ки бо мақсади пурра намудани холигии назаррасе, 
ки бо мавҷуд набудани меъёри ҳадди ақали муқарраршудаи қонунии 
арзиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ҳамчун объекти ҷиноят 
мутобиқи м. 284 КҶ ҶТ, ки имкони ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани 
шахсро диҳад, ба андешаи мо, бояд то даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
баробар бошад, ки дар асл ин амали ҷиноятӣ мебошад ва ҳамчун меъёри 
фарқкунандаи ин ҷиноят аз ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аҳамияти 
беандоза дорад.

Тарафи субъективии ҷинояти баррасишаванда мутобиқи м. 284 КҶ-ро 
унвонҷӯ, бо гуноҳи дар шакли қасди бевосита бо ибораи, гунаҳгор 
хусусияти ба ҷамъият хавфнокии гардиши ғайриқонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳоеро, ки ӯ содир кардааст, дарк мекунад ва 
мехоҳад онро содир кунад, низ илова карда шавад. Ҳамзамон, бо мазмуни 
ҷараёни зеҳнии қасди бевосита, дарки ба ҷамъият хавфнокии хариду 
фурӯши ғайриқонунии ин сарватҳо, ба андешаи мо, ҳатман бояд дарки 
амалҳои ғайриқонунии худро дар бар гирад, ки набудани он маънои 
набудани таркиби ҷиноятиро ташкил медиҳад.

Доир ба бандубасти муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо 
ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ унвонҷӯ Одиназода Н., дар маҷмуъ бо дигар 
ҷиноятҳо низ пешниҳоди унвонҷу оиди, фаъолиятҳои вобаста ба тадқиқ 
ва ҷустуҷӯи геологии конҳои металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ, то иҷрои ҳама гуна шаклҳои гуногуни гузариши 



ҳуқуқи амвол ба ин объектҳо ҳамчун як ҷараёни ягонае, ки дар доираи як 
низоми (маҷмӯи) муносибатҳои бо санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ягона 
пешниҳод менамояд, ки ба танзим дароварда шаванд. Масалан, санади 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ, дар робита бо Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» ва дигар қоидаҳои муқараргардидаи 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мухолифат накунанд ва пешниҳод 
карда мешавад, ки камбудиҳои мавҷудбуда дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 
ва қонунҳое, ки масъалаҳои марбут бо истихроҷ, истеҳсол ва фуруши 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ҳаллу фасл намуда, маҳфумҳои 
асосиро ба тартиб оварад ва анҷом додани амалиётро бо металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ба танзим дароварда шавад.

Дар баробари ин, дар кори илмии анҷомдодаи Одиназода Носир, 
навгониҳои илмӣ ва пешниҳодҳо баҳри такмили қонунгузории кишвар 
дар самти мазкур, бо назардошти нуқтаҳои назари гуногуни олимони 
варзидаи ватанӣ ва берунӣ дар ин масаъала, таҳлилҳои муқоисавӣ-ҳуқуқӣ 
ва амалии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузорӣ ва 
амалияи дигар давлатҳои пешқадами ИДМ ва дигар масъалаҳои марбут 
ба мавзуи баррасишаванда, аҳамияти бениҳоят калон дорад.

Таҳқиқотҳои илмии унвонҷӯ Одиназода Н., ва пешниҳодҳои ӯ дар 
навгониҳои илмӣ мубрамияти мавзуи диссертатсияро тасдиқ намуда, 
саҳми шахсии муаллифро дар таҳияи он нишон медиҳанд. Нуқтаҳои илмӣ 
ва хулосаҳои диссертатсия илман асоснок буда, бо далелҳои муътамади 
назариявӣ мустаҳкам карда шуда, қисмате аз онҳо дар мақолаҳои илмии 
нашргардида ва баромадҳои муаллиф дар конференсияҳо инъикоси худро 
ёфтаанд.

Диссертатсияи мазкур ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и «Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

Унвонҷӯ Одиназода Носир Садир қобилияти фаъолияти 
мустақилонаи илмӣ- эҷодӣ, таҳлилӣ, асоснок намудани фикру ақида ва 
мавқеи шахсии хешро доро мебошад, ки ҳамаи онҳо барои пурра ва 
ҳаматарафа мавриди таҳқиқ ва омӯзиши илмӣ қарор додан ва дар ин 
замина, ҷамъбаст намудани таҳқиқоти мавзуи диссертатсионӣ мусоидат 
намудаанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ гувоҳи дониши мукаммал ва васеи 
назариявию амалӣ доштани унвонҷӯ доир ба ихтисоси интихобкардааш 
мебошад. Аз ин рӯ, таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи Одиназода 
Носир дар мавзуи: «Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба 
ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз



руйи ихтисоси 12.00.08 - ҳуқуқи ҷинояти ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
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