
Суратмаҷлиси №11

10 декабри соли 2022 ш. Душанбе
Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 

бВ.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 11 нафар иштирок 
доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯй ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод гардид, ки ҷаласа кушода эълон гардад. Пешниҳоди дигар 
нест? Нест. Қарор якдилона қабул карда шуд.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод 
дар мавзуи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионй 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).

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии Шурои 
диссертатсионй доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шурои 
диссертатсионӣ Азиззода У.А., аъзои комиссияи экспертӣ доктори 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шурои диссертатсионӣ Назаров 
А.Қ. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Сафарзода Ҳ.С., баромад 
намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзуи «Пешгирии 
ҷиноятҳои коррупсионӣ 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) ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:
Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович -  доктори илмҳои

ҳуқуқшиносй, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи славянии 
Россия -  Тоҷикистон
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Ҳусейнова Мижгона Собировна - номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, 

профессори кафедраи ҳуқуқи Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи 

давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия -  муассисаи 
давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар 
сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимоя 4 марти соли 2023, соати 10:00 таъин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: якдилона.

Раиси Шурои диссертатсионӣ,

Котиби илмии Шурои диссертатсш 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, про

доктори илмҳои ҳуқуқшиноси, про Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.
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