
ХУЛОСАИ
такрории даври душми чаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи чиноятӣ 
ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судй ва назорати прокурорй, 
криминалистика ва фаъолияти эксиертизаи судии факултети
ҳуқукшнносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Хулоса оид ба мубрамият ва аҳамияти мавзӯи таҳкикоти 
дисссртатсионии Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии 
ҷиноя гҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарсфти 
дарачаи млмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 
Ҳукуқи ҷииоятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои ҷиноятк (илмҳои 
ҳуқукшнносӣ) мебошад.

'Гаҳқ!I қоти I и ! мии диссертатсионии 1 1 . 1  арифзода 1 11ирифбек Мур<>л 
дар мавзӯи ’ «Псшгирии ҷиноятҳои коррупсионй дар 11,умҳурии 
Тоҷнкистон» дар кафедраи ҳуқуқи ҷииоятй ва муқовимат бо коррупсия 
муҳокима гардида, дар асоси суратмаҷлиси №8 аз 15-уми июни соли 2022 
ба ҳимоя гавсия дода шудааст.

111 а р! 1 ф б е к Шарифз О) щ д о р о I з м а ы \ у м о т и о ; пш ҳу 1 ҳу қшин о с й 
(/ДМТ) буда, аз соли 1999 инҷониб дар мақомоти давлатй, ҳифзи ҳуқуқ ва 
назорач ва аз моҳи июни соли 2022 дар вазифаи'сардори шуъбаи ҳуқуқи 
Падагаи ҳ^юоби Ҷумҳурии Тоҷнкнстоп фаъолият намуда, ҳамзамон аз 
еоди 2003 то ба имрӯз ба сифати муаллими калон, ҳамкори берунй дар 
,Ҷоиишкадаи андоз ва ҳуқуқ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
Академияи Вазорати корҳои дохилй, инчунин } 1онишка;шI гакмюш 
ихтисоси Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди ДМТ ба 
донишҷуён ва шунавандагон машғулияти таълимй гузашта истодааст 
Мавсуф муаллифи 13 мақолаҳои илмй ва беш аз 50 мақолаҳои бадсӣ 
мебошад. "Го ин муддат бо унвонҳои «Аълочгш ифтихории маорифи 
Тоҷикпетон», «Аълочии телевизон ва радиои 'Гоҷикистон» «Аълочни 
фарҳшнш Ҷӯмҳурии Тоҷикистон» ва «Аълочии матбусп и Тоҷикистои» 
қадр/узнй гардидааст.
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Дар давраи омодасозии диссертатсия Шарифзода Ш.М., унвонҷӯи 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. 
Фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба супоридани 
имтиҳонҳои номзадӣ ва омода намудани рисолаи номзадй 
(Шаҳодатнома 6.09.2013, № 2844) санаи 30 июни соли 2017 таҳти №219- 
05 дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и 
Таргиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, 
мутобиқ мебошад.

Роҳбари илмӣ: - Саидзода Шоҳин Нуриддин, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррунсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мубрамияти мавзӯи гаҳқиқоги диссертатсионй дар он ифода 
месбад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -  Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз 
рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар ба хотири таҳкими пояҳои 
давлатдории навин, сулҳу субот ва ваҳдати миллй талош намуданд, ки ба 
сӯйи дастовардҳои бештар қадамҳои устувор гузоранд ва нуфузу 
эътибори мамлакатро дар арсаи байналмилалй боз ҳам баланд 
бардоранд.

Дар даврони соҳибистиқлолй миллати куҳанбунёди мо бо 
таҷрибаву собиқаи давлату давлатдорй марҳилаи тақдирсози расидан ба 
сулҳу вахдати миллиро паси сар кард ва дар шоҳроҳи амалӣ намудани 
нақшаҳои азими созандагй, ки ҳадафашон бо тақдири наслҳои имрӯзаву 
оянда иайванди мустақим дорад, қадамҳои устувор гузошт. Ба шарофати 
истиқлолу озодй, сулҳу оромӣ, суботи сиёсй ва ваҳдати миллӣ барои 
амалй намудани ҳадафҳои стратегии миллй ҳамаи заминаҳои зарурй 
фароҳам оварда шудааст.

'Гоҷикнстон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиклолияги 
давлатӣ муборизаро дар баробари дигар самтҳои ҷиноягкорй ба хусус 
коррунсия ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатй қарор дода, ба 
ташаккули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкориҳои 
байналмилалй дар ин самт огоз намуд. Чунончй, бо ибтикор ва роҳбарии 
Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалй Раҳмон кушишҳои пай дар пай 
ҷиҳа'ги қабул ва амалинамоии конунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
ҷавобгӯй манфиатҳои умумимиллй ва мукаммалгардонии онҳо ба тасвиб 
расиданд.



Бояд қайд намоем, ки дар замони истиқлолият тавассути 
конунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, давлат як қатор 
тадбирҳои зиддикоррупсиониро андешидааст, ки барои пешгирӣ 
намудани коррупсия нақши муҳим мебозанд. Чунин тадбирҳо асосан дар 
якчанд санадҳои меъёрй - ҳуқуқии Ҷумҳурии 1'оҷикистоп мустаҳкам 
карда шудаанд. Масалан: Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 21 июли соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр 
намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва 
коррунсия (ришвахӯрӣ)», қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» аз 10 декабри соли 1999 ва аз 25 июли 
соли 2005 ва «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» аз 7 августи соли 
2020, қабул карда шуд, ки онҳо сам^гҳои асосии ташаккули сиёсати 
давлатии зиддикоррупсиониро дар кишвар муайян намуданд.

Муаллиф қайд намудааст, ки бо қабул гардидани санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии зидикоррупсионй ва ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба як 
қагор қонунҳои кишвар дар даврони соҳибистиқлолӣ заминаи ҳуқуқии 
мубориза бо коррупсия фароҳам оварда шуда, фаъолияти мақомоти 
муқовиматбаранда пурзӯр гардид.

Ба андешаи муаллиф тадбиқи чорабиниҳои мазкур дар самти 
мубориза бо коррупсия дар кишварамон басо аҳамиятнок буда, дар 
шароити гузариш ба идоракунии самарабахши демократй. яке аз 
вазифаҳои муҳими давлат ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, коҳиш додан ва 
ё бартараф намудани омилҳои ба коррупсия мусоидаткунандаро дар 
тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии 'Гочикистон ва пеш аз 
ҳама дар низоми мақомоти давлатӣ саривақтӣ ва зарур шуморидааст.

Муаллиф бо пешниҳоди таклифҳо ба мақсад мувофиқ донистааст, 
ки коркарди роҳу усули муосири баланд бардоштани масъулияти шахсии 
роҳбарони тамоми вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои дигар ва дар маҷмӯъ, ҳамаи 
субъектҳои муқовимаг ба коррупсия бозбинӣ ва барои коҳиш додани 
содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионй тамоми чораҳои 
)юшгирику [ 1анда андешида шавад.

Шарифзода 11:1.М., рисоларо аз ҷиҳати назариявй ва амалӣ таҳия 
карда. бо мақсади гакмили чораҳои ҳуқуқии ҷиноятй ва криминологӣ 
оид ба муқовимат ба коррупсия, роҳҳои муосири пешгирии боз ҳам 
самарабахши ҷиноятҳои коррупсиониро тавсия намудааст.

Аз сатҳи таҳқиқи мавзӯи ;щссертатсия бармеояд, ки муаллиф дар 
гакмили чорахои пешгирӣ ва муқовимат бо ҷиноятҳои коррупсиопй 
асарҳои олимони зиёди ватанӣ ва хориҷиро мубодила намуда, саҳми



онҳоро назаррас ҳисобида, бештари ҷамбаҳои ҳуқуқи зуҳуроти 
коррупсияро то ҳол баҳснок арзёбй кардааст, ки ба онҳо мафҳуми 
коррупсия, чораҳои нешгирй ва баъзе аз ҷиноятҳои корруисионӣ, 
иқтисодии ҳусусияти коррупсионидошта дохил мебошанд. Ҳамзамон, 
қайд намудааст, ки то кунун таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи 
пешгирии ҷиноятҳои коррупсионй ва роҳҳои такмили қонунгузории 
ҷиноятии миллй роҷеъ ба масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
қадри лозимй ҷой надорад. Дар робита ба ин ва назардошти саҳми 
олимони соҳа. муаллиф пешниҳод кардааст, ки баъзе аз паҳлуҳои 
масъалаи мазкур ниёз ба таҳқиқоти нав ва комплексиро дорад. Таҳлили 
дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ нишон медиҳад, ки тақрибан ҳамаи муаллифон 
бинобар кофй набудани таҳқиқоти назариявию амалӣ аҳмиятнок будани 
омӯзиши ин мавзуро гаъкид намудаанд.

Навгонии илмии гаҳқиқоти диссертагсионй дар он зоҳир мегардад. 
ки диссертагсияи мазкур аввалин маротиба дар адабиёти ҳуқукй дар 
заминаи конунгузории байналмилалӣ ва таҳлили маҷмӯии ҷинояти 
коррупсионӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда 
шудааст.

Рисола маълумоти илмиро оид ба низоми кирдорҳои аз ҷиҳатй 
ҷамъиятй хавфнок, инчунин роҳҳо ва воситаҳои криминологии 
иешгирии чунип ҷиноят, ки қаблан дар адабиёти муосири криминологӣ 
оид ба масъалаҳои мубориза бо ҷинояткории марбут ба коррупсия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос нашуда буд, дар бар мегирад. Дар 
диссертатсия омилҳои криминогенй, ки ҷинояти корруисиониро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд, низ дарҷ ёфтааст.

Дар рисола таҳлили ҷамъбаҳон ҳуқуқӣ - ҷиной ва кримонологии 
пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар асоси қонунгузории 
байналмиллалӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалй гардида, 
пешниҳодҳои мушаххас оид ба ворид намудани тағйиротҳо ба 
қонунгузории зиддикоррупсионй ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
'Гоҷикистон иброз гардидаанд.

Пешниҳодҳои аз ҷиҳати илмй асоснокшуда оид ба беҳтар намудани 
пешгирии умумииҷтимоӣ ва махсуси криминологии ҷинояткории 
коррупснонй дар Ҷумҳурии 'Гоҷикисгоп таълиф гардидаанд, ки дар 
назарияи криминологй ва мувофиқан, дар амалияи ҳифзи ҳуқуқ мавқеи 
худро то имрӯз наёфта буданд. Диссертатсия ба талаботи навоварии 
муқаррароти илмӣ ҷавобгӯ буда, ба он барои такмил додани заминаи
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ҳуқуқии мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсняҳо 
пешниҳод гардидаанд.

Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, 
навгонии рисолаи илмӣ ва ҳалли вазифаҳои гузонггашударо инъикос 
менамоянд.

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат 
аст. ки дар асоси таҳлили қонунгузории амалкунанда, омӯзиши амалияи 
судӣ, таҷрибаи иҷрои санадҳои судӣ, маводҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 
муқоисавй пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории зидди 
коррупсия ва муайян намудани чораҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок оид ба 
пешгирии ҷиноятҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот.
- омӯзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи падидаи коррупсия ва 

муқовимат бо он;
- таҳқиқи мафҳуми коррупсия гибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Гоҷикистон
- таҳлили асосҳои ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия;
- таҳқиқи сабаб ва шароитҳое, ки ба содиршавии ҷиноятҳои 

коррупсиопӣ мусоидат мекунанд;
-таҳлили чораҳои умумииҷтимоии пешгирии ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта;
-гаҳлили чораҳои махсуси криминологии пешгирии ҷиноятҳои 

коррупсионй;
Хулосаҳо ва тавсияҳои илмии дар диссертатсия матраҳгардида бо 

истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфгашудаи илмӣ, санадҳои 
меъёрии ҳукуқӣ, таҷрибаи судӣ, инчунин қонунгузории ҷиноятии давлатҳои 
алоҳида оид ба масъалаи иешгирии ҷиноятҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии 
'Гоч,икиСтон исбот карда шудаанд. Матиҷаҳои илмии таҳқиқоти 
диссергатсионӣ аз сатҳи навгонии таҳқикоти диссертатсионӣ дарак 
медиҳанд. Гаҳқиқоти диссертагсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он 
вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 13 мақолаҳои 
нлмй, аз ҷумла 10 адади опҳо дар маҷаллаҳои такризшавандаи 
тавсйянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳо тоҷикй, 
русй ва англисӣ ба табъ расонидааст. Интишороти муаллиф мазмун ва 
моҳияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда, таҳлили онҳо 
дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссертагсия ҷой дода шудаанд.



Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуки ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факулгети 
ҳуқукшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар 
ҷаласаҳои кафедра мавриди муҳокима карор гирифтааст. Муқаррароти 
асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар маколаҳои муаллиф дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмӯаҳо ба нашр расидаанд.

Нагиҷаҳои гаҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмии 
зерин ба тариқи маърӯза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод 
[ардидаанд:
- конфиренсияи байналмилалии илмй - назарявӣ дар мавзӯӣ «Масалаҳои 
мубрами ислоҳоти қонунгузории мурофиавӣ ва фаъолияги 
ҳуқуқмуҳофизавй», Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 25 
ноябри соли 2016;

- конфиренсияи байналмилалии илмй - амалй бахшида ба Рӯзи 
байналмилалии мубориза бо коррупсия дар мавзӯй «Муқовимат бо 
коррунсия - яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат», Донишгоҳи 
миллии 'Гоҷикистон, ш.Душанбе, 9 декабри соли 2017;

- конфиренсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯй «Муқовимаг 
бо корругюия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Роҳҳо ва нагиҷаҳои он», 
уҶонишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 7 декабри соли 2019;

конфиренсияи ҷумҳуриявии илмию амалй дар мавзӯй 
«Мушкилотҳои танзими ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия», Академияи ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 24 майи соли 2021;

- конфиренсияи ҷумҳуриявию байналмилалии илмию амалй дар 
мавзӯй «Коррупсия - яке аз омилҳои таҳдидкунандаи амнияти иҷтимоӣ». 
Маракази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, 29 декабри соли 2021 ва ғайра.

Маврид ба газаккур аст, ки нуктаҳои илмӣ ва пешниходҳои амалие, ки 
аз ҷониби унвонҷӯ дар рисола манзур карда шудаанд, метавонанд дар 
гаҳияву тачдиди қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Гоҷикистон саҳмгузор 
бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои 
«Ҳуқуқи ҷиноятӣ», «Ҳуқуки иҷрои ҷазои ҷиноятӣ», «Пешгирй ва муқовимат 
ба коррупсия», ҳангоми навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва 
рисолаҳои магистрӣ истифода бурд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмй дар таҳқиқот ба сатҳи 
навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионй, нуқгаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя 
пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмй, мазгрӯзаҳо дар конференсияҳои
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илми-амалии ҷумҳурияви ва байналмилали асоснок карда мешаванд. 
Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссергатсия саҳми 
шахсии муаллифро иишон медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқ муаллифи 
диссертатсия ба таври кофй саиадҳои байналмилалӣ, қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
ҷиноятҳои коррупсионй, ҳусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфноки ин 
ҷмноятҳоро дар замони муосири рушд ва таҳлили таркиби ҷиноятҳои 
баррасишавандаро тавсиф намудааст.

Ҳамчунин, аз ҷониби диесертант коркарди амалӣ ва назариявии 
гавсияҳо баҳри такмили қонунгузорӣ ва фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятй оид ба 
ҷавобгарии ҷиноягй барои ҷиноягҳое, ки бо коррупсия алоқаманданд, 
иешниҳод гардидааст.

Муаллиф камбудиҳои дар тақризи қаблии муқарризи холис Шарипов 
С.С., овардаро, ки аз нигоҳи илмӣ баҳснок буда, камбудиҳои техникиро 
низ дар бар мегирифтанд, ислоҳ ва бартараф намуда, пешниҳодҳои аз 
ҷиҳати илмӣ асоснокшударо ҷиҳати беҳтар намудани чораҳои пешгирии 
умумииҷтимоӣ ва махсуси криминологй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур 
намудааст.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 
Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ), ки бо қарори Раёсати комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми сентябри соли 2021, таҳти №7 
тасдик шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзуи 
«Мешгирии ҷиноятҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуки иҷрои ҷазои ҷиноятй 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани 
дарачаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи 
муаллиф мустақилона гаълиф гардида, дорои ягонагии дохилй, натиҷа ва 
пуктаҳои нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи илм 
нишон медиҳад.

Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Шарифзода ГПарифбек Муроддар мавзӯи «Пешгирии 

ҷиноятҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ

7



ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбииигардидаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистои ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии 
ҷиноятҳои коррупсионй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷиҳати ҳимоя намудан 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.08 - Хуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ (илмҳои ҳукукшиносӣ) ба Шурои диссертатсионии бО.КОА-019-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
м-уқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва 
криминалисгика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии 'Гоҷикистон қабул карда шуд.

Дар маҷлис иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ:
«тарафдор» 14 нафар, «зид» -  0 нафар, «бетараф» -  0 нафар, суратмаҷлиси 
ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, 
ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва кримииалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 3 октябри 
соли 2022. 'гаҳти №79/2).

Раиси маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсен г

Котиб ва муқарризи холиси №1:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
муаллими калони кафедраи криминалистика 
ва фаъолияти экспертизаи судии /
факултети ҳуқуқшииосии ДМТ \ҷм м и ^

Зарзуллозода С.С.

Тавқиев Э.Ш.
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