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ХУЛОСАИ
Шурои илмии муштараки кафедраҳои мурофиаи ҷиноятӣ ва 

кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мубрамият ва аҳамияти таҳқиқоти 
диссертатсионии Одиназода Носир Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- 
ҷиноятии гардиши металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯии ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Тадқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии 
гардиши металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Шӯрои илмии муштараки кафедраҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи № 2) аз 10 марти 
соли 2022 муҳокима ва ба ҳимоя тавсия карда шудааст.

Одиназода Носир Садир соли 1995 Мактаби Олии Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос -“Ю № 
006120” хатм намуда, дар вазифаи сардори шуъбаи назоратӣ-ташкилии 
Хадамоти давлатии “Муҳофиза”-и Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Одиназода Носир Садир 
унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи 
факултети № 2 Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буд.

Диссертант муаллифи 10 мақола, аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Роҳбари илмӣ - Зоир Ҷурахон Маҷидзода, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, профессори кафедраи криминалистика ва 
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фаъолияти экспертизаи судии Факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон.

Мубрамии мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки 
баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Тоҷикистон ҳамчун 
давлати соҳибихтиёр роҳи рушди иқтисодиёти бозоргонӣ ва инкишофи 
муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, махсусан истифодаи самараноки 
сарватҳои зеризаминиро пеша намуд. Бояд қайд намуд, ки яке аз асосҳои 
муносибатҳои бозоргониро истифодаи самараноки сарватҳои 
зеризаминӣ, аз ҷумла, металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ 
дар бар мегирад.

Мутобиқи моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замин, 
сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои обӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар 
бойгарии табиӣ моликияти истиснои давлат мебошанд ва давлат 
истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад.

Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 
Маҷлиси Олӣ 22-юми декабри соли 2017 қайд намуданд, ки «.... Мо бояд, 
минбаъд низ оиди ҳифзи мушкилиҳои соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат 
кушиш намуда, барои истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ, кофтуков 
ва дарёфти сарчашмаҳои нави болоравии иқтисодиёт, баланд 
бардоштани рақобатпазирӣ дар истеҳсолоти ватанӣ, коркардҳо ва 
иҷроиши технологияҳои нави инноватсионӣ ҳаракат намоем».

Пас аз қабул шудани Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 
1998) зиёда аз 23 сол сипаригашта, дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ 
тағйиротҳои куллӣ ба вуҷуд омаданд. Новобаста ба афзоиши бемайлони 
ҷинояткорӣ дар ин самт, баъзе паҳлуҳои мубрами қонунгузории ҷиноятӣ 
мавриди омӯзиш ва баррасии ҳамаҷониба қарор дода нашудааст ва 
меъёрҳои ҷудогонаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд 
- КҶ ҶТ) аз лаҳзаи қабул шуданашон бо пуррагӣ татбиқ нагардидаанд, 
зеро дарки воқеии онҳо якранг нест.

Бояд қайд намуд, ки бо назардошти хусусияти бланкетӣ доштани 
таркиби ҷиноятҳои дар моддаҳои 284 ва 285 КҶ ҶТ пешбинишуда, 
омӯзиши ҳамаҷонибаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии (минбаъд - СМҲ) 
батанзимдарорандаи муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо манфиатпазир мебошад, зеро имрӯз 
номувофиқатии мазмун ва моҳияти бархе аз меъёрҳои қонунгузории 
самтӣ вобаста ба пешгирии муомилоти ғайриқонунӣ бо металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ, ки дар моддаҳои 284 ва 285 КҶ 
ҶТ пешбини шудаанд, сабаби пайдоиши мушкилоти муайян дар 
қонунгузории ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ гардидааст.

Аз ҷумла, аз мадди назар дур мондани танзими ҳуқуқии ҷиноятии 
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) 
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алоқаманданд ва ихтилофоти назаррас вобаста ба аломатҳои таркиби 
ҷиноятҳои дар моддаҳои 284-285 КҶ ҶТ пешбинишуда, ки ба мазмуни 
унсурҳои мафҳумҳои дар Қонуни ҶТ «Дар бораи металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо» марбутанд аз мубрамияти мавзуъ шаҳодат медиҳад.

Мубрамии мавзуъ боз 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, 
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.

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.

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.

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 
металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ оварда мерасонад. 
Ин, дар навбати худ, зарурати таҳқиқи мувофиқати мафҳумҳои ҳуқуқии 
ҷиноятӣ ба дигар мафҳумҳои дар СМҲ соҳавӣ ҷойдоштаро ба вуҷуд 
меорад.

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 

з



ҷиноятӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ 9,5 % афзоиш ёфтааст. Дар 
солҳои 2010 - 2021 бошад, ин тамоюл идома меёбад. Тибқи маълумоти 
Сармаркази иттилоотию таҳлилии ВКД ҶТ (минбаъд-СМИТ ВКД ҶТ) 
бошад, дар давраи солҳои 2010 - 2021 дар миқёси ҷумҳурӣ 264 ҷинояти 
бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ ё марворид (м. 284 КҶ ҶТ) аз ҷумла, солҳои 2010- 9, 2011-9, соли 
2012 - 11 (+22%); с.2013- 33 ( +200%); с. 2014- 20 (-39%); с.2015- 28 (+40 %); 
с.2016- 22 (-21 %); с.2017- 25 (+13 %): с.2018- 37 (+48%); с.2019- 28 (- 
24%): с.2020- 34 (+21%); с.2021- 17 (-50%), ҷиноят ба қайд гирифта 
шудааст.

Талаботи муҳим, вобаста ба таъмини амнияти иқтисодии 
Тоҷикистон, ин нигоҳ доштани назорати давлатӣ аз болои захираҳои 
стратегӣ, нагузоштани содироти он аз меъёр зиёде, ки ба манфиатҳои 
дохилии мамлакат зарар мерасонад, ҳамчунин, нигоҳ доштани муҳити 
ягонаи иқтисодӣ ва роҳандозӣ намудани муносибатҳои васеи иқтисодии 
минтақавии безарар ба шумор меравад.

Таҳқиқоти назариявӣ вобаста ба муайян намудани шакл ва 
намудҳои муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ барои ошкор сохтани дараҷаи хавфнокии он мусоидат 
менамояд, зеро ин раванд на танҳо таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, балки 
ҳуқуқӣ-маъмуриро низ тақозо менамояд.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот- асосҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмилалӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ИДМ 
мебошанд, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табииро танзим мекунанд. 
Инчунин, ба предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ, ки қоидаҳои муомилоти металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табииро муайян мекунанд, таҷрибаи татбиқи ҷавобгарӣ ва 
тамоюлҳои рушди қонунгузорӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ-ҷиноятиро ба танзим 
медароранд ташкил медиҳанд.

Мақсади таҳқиқот. Аз асосҳои омӯзиши меъёрҳои ҳуқуқӣ, пеш аз 
ҳама, меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, ки муомилоти қонунии металҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табииро ба танзим медарорад ва 
ҷавобгариро барои фаъолияти ғайриқонунӣ дар ин соҳаро муайян 
менамояд. Инчунин ошкор сохтани проблемаҳои қонунгузорӣ, омузиши 
маводҳои аз таҷриба ҷамъовардашуда ва тартиби дар амалияи татбиқ 
намудани 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 маҳсуб меёбад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ҳадафи мазкур, зарурати 
ҳалли вазифаҳои зеринро тақозо менамояд:
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- баррасӣ намудани 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;

- гузаронидани таҳлили илмии муқоисавӣ-ҳуқуқии 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;

- омӯзиши муқоисавии масоили ҳалталаби илмӣ 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.

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур аз назари гузориши масъалаи 
баррасишаванда, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии 
ҳалли мушкилоти мавҷудаи вобаста ба гардиши металҳои киматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ саривақтӣ ва мубрам мебошад.

Таҳлили диссертатсия, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мафҳумҳои илмӣ, 
масоили дигари аз ҷониби муаллиф пешниҳодгардида, инчунин 
таҷрибаҳои муосир ва маълумоти омории кишвар ва хориҷи он вобаста 
ба масъалаҳои гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ки 
дар адабиёти илмӣ ва парвандаҳои судиву тафтишотӣ мавҷуданд, аз 
ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ, амали татбиқи он вобаста ба парвандаҳои 
ҷиноятӣ оид ба гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян намудани роҳу усулҳои нав бо 
мақсади баланд бардоштани самаранокии мубориза бар зидди гардиши 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз он дарак медиҳанд, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона 
анҷом дода шудааст.

Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди 
илми ҳуқуқ мусоидат карда, сабаби такмили он мешаванд. Хулоса, 
пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои такмили қонунгузорӣ, зимни 
таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба он ҳангоми такмили фаъолияти қонунгузорӣ дар соҳаи 
гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни омода намудани қарорҳои Пленуми Суди 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муайян намудани кирдорҳои 
гунаҳгорона, дар рафти фаъолияти прокуратура, суд ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар мубориза бар зидди металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
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қиматбаҳои табиӣ, инчунин дар рафти таҳқиқи корҳои илмӣ ҳангоми 
таҳлили вазъи гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ дар ҷумҳурӣ ва берун аз он. Ҳангоми ҷамъоварии маълумот ва 
гузаронидани таҳлил вобаста ба муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии 
гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои такмили ихтисоси мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
истифода шаванд.

Диссертатсияи пешниҳодгардида ба шиносномаи ихтисос ва самти илмҳои 
хуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мутобиқат 
мекунад, чунки он масъаларо тибқи хуқуқӣ-ҷиноятӣ тахқиқ намуда, муҳтавои он ба 
талаботи ин самтҳои илмҳои хукуқшиносӣ мувофиқ мебошад.

Мақолаҳои илмии таҳия ва нашрнамудаи унвонҷӯй Одиназода Носир Садир 
натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ӯ буда, муҳтавои диссертатсия ва авторефератро 
пурра дар бар мегиранд. Муаллиф дар катори таҳияи рисола, натиҷаҳои онро 
барои хонандагон ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба таври комил пешниҳод 
намудааст.

Дар умум, таҳқиқоти диссертатсионии Одиназода Носир Садир дар мавзуи 
«Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) ва ба талаботи бандҳои 31, 33-35 -уми “Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқат дошта, он кори мустақилона анҷомёфта 
буда, натиҷаҳои он барои рушди илмҳои хуқуқшиносӣ, аз чумла назария ва 
амалияи он аҳамиятнок мебошад.

Хулосаи илмӣ баҳои ҳамаҷонибаи объективии таҳқиқоти рисоларо 
дар бар гирифта, мусбат арзёбӣ карда шуда, барои ҳимоя тавсия дода 
мешавад.

Раиси ҷаласа,
Сардори факултети № 2-и Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқукшиносӣ, дотсент, 
полковники милитсия
«» марти соли 2022

Котиби ҷаласа,
котиби Шӯрои олимони Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон, /
номзади илмҳои ҳуқукшиносӣ, /
полковники милитсия „___ А.А. Абдурашидзода
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Муқарризи № 1
Муовини сардори Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқукшиносӣ,

Муқарризи № 2
Муаллими калони кафедраи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи 
факултети ҳуқуқшиноси Донишгоҳи 
милли Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 

А.Ш. Ализода

3. Камолов

«Имзоҳоро тасдиқ мекунам» 
Сардори ШК ва КҲШ Академияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
подполковники милитсия 
«»соли 2022

Б.З. Музафарзода
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