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ХУЛОСАИ ИЛМИИ
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон

оид ба мубрамият ва аҳамияти тадқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи 
«Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба Одиназода Носир Садир; аз рӯи 
ихтисоси илмӣ 12.00.08. - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ,

Тадқиқоти диссертатсияи Одиназода Носир Садир дар мавзуи 
«Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо қарори Шӯрои илмии 
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи 
№ 9 аз 26 апрели соли 2018) тасдиқ шуда, дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
криминология ва психологияи факультети №2 иҷро шудааст.

Диссертант Одиназода Носир Садир соли 1999 Мактаби Олии 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ихтисоси 
ҳуқуқшинос -“Ю № 006120” хатм намудааст.

Солҳои 1999 - 2013 дар Шуъбаи тафтишотии Раёсати Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ш.Душанбе ба сифати 
муфаттиш, сармуфаттиш оид ба корҳои махсусан муҳим ва сардори 
шуъбача дар самти гардиши воситаҳои нашъадор ва шуъбачаи садамаҳои 
нақлётии фаъолият намудааст. Соли 2013 ба адъюнктураи Университети 
Москвагии ВКД Федератсия Руссия дохил шуда мавзуи номбурдаро дар 
кафедраи “Ҳуқуқи ҷиноятӣ” тасдиқ намуда тадқиқоти илмиашро шуруъ 
менамояд. Соли 2017 бинобар сабаби вазъи оилавиаш ба шуъбаи 
ғоибонаи адъюнктураи Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интиқол шуда, Тадқиқоти диссертатсияи Одиназода Носир 
Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металлҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо 
қарори Шӯрои илмии Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 



Тоҷикистон (протоколи № 9 аз 26-уми апрели соли 2018) дар кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факультети №2 аз нав 
тасдиқ шуда иҷро шудааст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия, Одиназода Н. дар кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факультети №2 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳайси устоди соатбайъ ҳамкорӣ менамояд. Инчунин аз 
соли 2017 то инҷониб сардори Шуъбаи нозиротӣ-ташкилии Хадамоти 
давлатии “Муҳофиза”-и ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои вазифа 
менамояд.

Оид ба мавзуи диссертатсия муаллиф 10 мақолаҳои илмӣ чоп 
намудааст, ки аз он 6 мақола дар маҷалаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расидаанд ва пурра 
мазмуни дисертатсияро инъикос менамоянд.

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

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 2022 аз 
ҷониби Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода 
шудааст (шаҳодатнома аз 07 феврали соли 2022, № 1).

Дар натиҷаи баррасӣ ва муҳокимаи диссертатсияи Н.С. Одиназода 
дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», хулосаи зерин 
қабул карда шуд:

Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Баъди ба даст 
овардани истиқлолияти давлатӣ, Тоҷикистон ҳамчун давлати 
соҳибихтиёр, роҳи сохтмони иқтисодиёти бозоргонӣ ва инкишофи 
муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, махсусан истифодаи самараноки сарватҳои 
зеризаминиро пеша намуд. Бояд қайд намуд, ки асоси муносибатҳои 
бозоргониро истифодаи самараноки сарватҳои зеризаминӣ, аз ҷумла, 
металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар бар мегирад.

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомали Раҳмон, дар пайёми навбатии худ ба 
Маҷлиси Олӣ, 22 декабри соли 2017, чораҳои мушахасро оиди ҳифзи 
иқтисодиёти мамлакат муайян намуданд. Президенти мамлакат аз ҷумла 
қайд намуданд, ки; «.... Мо бояд, минбаъд низ оиди ҳифзи мушкилиҳои 
соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат кушиш намуда, барои истифодаи 
самараноки сарватҳои табии, кофтуков ва дарёфти сарчашмаҳои нави 
болоравии иқтисодиёт, баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар 
истеҳсолоти ватанӣ, коркардҳо ва иҷроиши технологияҳои нави 
инноватсионӣ ҳаракат намоем».



Бинобар ин танзими ҳуқуқии пешгирии 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) алоқаманд мебошанд, 
вобаста ба аломатҳои таркиби ҷиноятҳои дар моддаҳои 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 аз мубрамияти мавзуъ шаҳодат медиҳад.

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.

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.

Бояд қайд намуд, ки бо назардошти хусусияти бланкетӣ доштани 
ҷиноятҳои зиркарда, омӯзиши ҳамаҷонибаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
(минбаъд - СМҲ) батанзимдарорандаи муомилоти қонунӣ ва 
ғайриқонунии ин сарватҳо 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 м.м. 284 ва 285 
КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, сабаби пайдоиши мушкилоти муайян дар 
қонунгузории ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ гардидааст.

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) 
алоқаманд мебошанд ва ихтилофоти назаррас вобаста ба аломатҳои 
таркиби ҷиноятҳои дар м.м. 284-285 КҶ ҶТ пешбинишуда, аз мубрамияти 
мавзуъ шаҳодат медиҳад. Аз ҷумла, аломатҳои объективии таркиби 
ҷиноятӣ дар м. 284 КҶ ҶТ пешбинишуда, аз қабили «муомилот», 
«муомилоти ғайриқонунӣ (шартнома, қарордод)», «нигоҳдории 
ғайриқонунӣ, интиқол, кашондан» ба тавсифи ин мафҳумҳо дар қонуни 
дар боло зикршуда ва дигар СМҲ махсуси самтӣ мувофиқат намекунанд.

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, чунончӣ 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 м.м. 284 ва 285 КҶ ҶТ дар тавзеҳоти дастурии Қарори 
Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷкистон вобаста ба тафриқакунонии 
ҷиноятҳои мазкур мавқеи мушаххас мавҷуд нест.

Инчунин, таҳқиқоти назариявӣ вобаста ба муайян намудани шакл ва 
намудҳои муомилоти ғайриқонунии металлҳои 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.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бо ширкати 
бевоситаи ӯ дар таҳқиқоти диссертатсионӣ, пешбарии фикру ақидаҳо, 
тавсияҳо дар қонунгузори, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуқтаҳои илмӣ, ки ба 
ҳимоя пешниҳод карда мешаванд, онҳо дар мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо, 
дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ исбот 
карда мешаванд.

Навгонии илмии корро таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳад, ки дар 
партави дигаргуниҳое, ки дар ҳаёти иқтисодии ҶТ ва кишварҳои ИДМ ба 
амал омадаанд. Дар сатҳи рисолаи номзадӣ ҳаллу фасл намудани 
мушкилиҳои зиёде, ки ҳатто дар Федератсияи Россия мавриди баррасӣ 
нагирифтаанд дар бар мегирад. Дар муносибат бо илми Тоҷикистон 
бошад, тадқиқоти мазкур аввалин рисола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(минбаъд - ҶТ) мебошад.

Мутаносибан бо ин, дар кори тадқиқотии мазкур бори аввал 
таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ бо қонунгузории дахлдори кишварҳои ИДМ бо назардошти 
тагйирот дар қонунгузории ҷиноятӣ, ки дар моддаи 284 КҶ ҶТ пешбинӣ 
шудаанд, гузаронида шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқоти мазкур дар натиҷаҳои пешниҳодот ва 
тавсияҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд, зоҳир мегардад.

Дар раванди таҳияи рисола бо мақсади дуруст муайян кардани 
таҷрибаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бастани ахди 
ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё 
марворид диққати асосиро ба таҷрибаи мақомоти тафтишотӣ, судӣ ва 
маълумотҳои омории расмӣ равона намудааст. Инчунин, 120 парвандаи 
ҷиноятии марбут ба бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо, 
сангҳои қиматбаҳои табиӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда, таҳлили 
амиқи муқоисавӣ-ҳуқуқии масоили пайгиришаванда гузаронида шуда, дар 
асоси он оид ба такмили қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таклифҳои илман асоснок пешниҳод карда шудааст.



Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, 
ки муқаррарот ва хулосаҳои асосии назариявӣ, инчунин пешниҳоду 
тавсияҳои амалии он метавонанд, ҳам дар раванди таълим, ҳангоми 
омӯзиши мавзуъҳои дахлдори ҳуқуқи ҷиноятӣ ва фанҳои ба он марбут, аз 
ҷумла, дар омода кардани адабиёти дахлдори таълимӣ оид ба ин фанҳо ва 
ҳам дар фаъолияти амалии мақомоте, ки ба соҳаи ҳифзи ҳуқуқ дохил 
мешаванд истифода бурда шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти дессертатсиони татбиқи амалии худро дар 
соҳаҳои зерин пайдо хоҳанд кард:

- дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии Маҷлиси Олӣ ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура, суд ва 
дигар мақомоти салоҳиятдори давлатӣ зимни муқовимат ба муомилоти 
ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ;

- дар фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ҳангоми таҳлили масъалаҳои 
соҳавии илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва дигар илмҳои ҳамҷавор оид ба 
муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ ва квалификатсияи онҳо;

- дар ҷараёни таълим аз фанҳои марбут ба ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи 
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, криминология ва квалификатсияи ҷиноят.

Диссертатсияи таҳиянамудаи Н.С. Одиназода дар мавзуи «Ҳифзи 
ҳуқуқӣ- ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои 
табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» тадқиқоти илмӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ- 
ҷиноятӣ маҳсуб меёбад. Дар он масъалаи рушди қонунгузории ватанӣ, 
таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои ИДМ, 
таҳлили аломатҳои объективию субъективӣ ва дигар масъалаҳои марбут 
ба мавзуи рисолаи илмӣ, мавриди тадқиқ қарор дода шудааст.

Диссертатсия ба ихтисоси: 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқат мекунад.

Тасвиби натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима ва маъқул дониста 
шудааст.

Нуқтаҳои асосии назариявии ба ҳимоя пешниҳодшуда дар 
фаъолияти мақомоти олии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон - Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олӣ ворид карда шуда, инчунин дар Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таълими фанни ҳуқуқи ҷиноятӣ 
истифода мешаванд. Ғайр аз ин, натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар 
конференсияҳои зерин ба тариқи маърӯза аз ҷониби муаллифи 
диссертатсия пешниҳод гардидаанд:

а)байналмилалӣ:
Конференсияи илмӣ-амалӣ:- “Совершенствование методики 

преподавания уголовно-правовых дисциплин в условиях реформирования 
образовательной системы и отраслевого законодательства” бо маъруза 
дар мавзуи “Ответственность за незаконный оборот драгоценых металлов 



и каменей по уголовному законодательству Таджикистана и России” 
(Филиали вилояти Москваи Донишгоҳи ВКД Россия дар ш. Москва ба 
номи В.Я. Кикот (ш. Москва, 22 майи 2015 с.);

б) ҷумҳуриявӣ:
- “Масъалаҳои мубрами ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва шуури 

ҳуқуқӣ дар давраи муосири инкишофи низоми давлатӣ ва ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо маъруза дар мавзуи “Ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳо” (ш. Душанбе, 29-уми апрели соли 2016);

- “Форуми IV миллӣ оид ба волоияти қонун” бо маъруза дар мавзуи 
“Асосҳои мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маталҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо” (ш. Душанбе, 2-юми ноябри соли 2018);

- “Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масоил ва 
дурнамо” бо маъруза дар мавзуи “Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши 
маталлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ” (ш. Душанбе, 1-уми 
майи соли 2019).

- “Рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бо маъруза дар мавзуи “Танзими меъёрӣ-ҳуқуқии гардиши 
металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ” (ш.Душанбе, 16-уми 
феврали соли 2022).

Рисолаи мазкур ба талаботи бандҳои 31-33 Тартиби додани дараҷаи 
илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Диссертатсияи Одиназода Носир Садир 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 рӯйи ихтисоси: 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), 
инчунин ба Номгӯи ихтисосҳои дараҷаи илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
бо қарори Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2017, № 1/3 тасдиқ шудааст, мутобиқ 
мебошад.

Шумораи мақолаҳои дар ирфон нашршуда ба бандҳои 34-35 
Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқ 
мебошад.

Кори илмӣ ба талаботи банди 25 Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 
тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад. Он аз ҷониби муаллиф мустақилона 
навишта шуда, дарки ботинӣ, натиҷаҳои нави илмӣ ва пешниҳодро дорад, 
ки барои ҳимояи оммавӣ пешниҳод мегардад ва аз саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсия дар илм дарак медиҳад.



Хулосаи илмӣ баҳои ҳаматарафаи объективонаро дар таҳқиқи 
диссертатсионӣ дошта, мусбӣ ба ҳисоб меравад.
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