
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-019-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи 
славянии Русияву Тоҷикистон тибқи банди 62 Низомномаи Шурои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи 
расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Шарипов Маҳмадкарим 

Маҳмадсалимович дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии 
тиҷоратӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои 

диссертатсионии 6В.КОА-019 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи 
ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро 
изҳор менамоям.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 
ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
гардидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 
намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва 
интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1. Насаб, ном, номи падар Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович
2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 

соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 
ки аз рӯйи онҳо 
диссертатсия ҳимоя

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12.00.08 -ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ)
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шудааст
3. Номи пурраи муассисае, 

ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, кучаи Мирзо 
Турсунзода, 30, Телефон: (+992 37) 221-35-50, 
Е-таП: г18и@таИ.ги, Ь11р://\ууАУ.г18и/1р,
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ

4. Номгӯи интишороти
асосии муқарризи расмӣ аз 
рӯи мавзӯи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 
интишорот):

1. Противодействие легализации
(отмыванию) преступных доходов как 
источника финансирования терроризма и 
экстремизма / Известия Иссык-Кульского 
форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии. - Бишкек, 2018. - №3 (21)
-С. 9-11.
2.Проблемы детерминации экстремизма и 
терроризма в Республике Таджикистан / 
Труды Академии МВД Республики 
Таджикистан. - 2019. - №1(41) (№2013 в 
перечне реценз. изд. ВАК РФ) 188Х 2412- 
141Х. (№24 в перечне реценз. изд. ВАК при 
Президенте РТ) 188Х 2412-141Х. - С. 17-20.
З.Экстремизм: законодательный аспект / XIII 
Славянские чтения: материалы научной 
конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов 
юридического факультета РТСУ. - Душанбе: 
РТСУ, 2019. - С. 20-22.
4. Личность экстремиста
(криминологический анализ) / Четвертый 
Форум по верховенству закона в Республике 
Таджикистан: сб.статей / Министерство 
юстиции РТ. - Душанбе, 2019. - С. 100-101.
5.Экстремизм и терроризм: основные 
понятия / Борьба с религиозным 
экстремизмом в Республике Таджикистан и 
Российской Федерации: проблемы теории, 
законодательства и практики // Сборник 
научных статей. - Душанбе: РТСУ, 2019. - 
С.29-33. ----------- —_____________________________ ___
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6. Ответственность за преступления
экстремистской направленности в
зарубежных государствах / Вестник 
университета (Российско-Таджикский
(славянский) университет). - Душанбе: 
РТСУ, 2019. -№2 (66). - С. 12-21.
7. Современное состояние и тенденции 
развития религиозного экстремизма в 
Таджикистане / Юридический вектник 
(научный журнал). - Душанбе: РТСУ, 2020. - 
№1. -С. 109-113.
Б.Понятие и признаки доведения до 
самоубийства в уголовных
законодательствах Республики Таджикистан 
и зарубежных государств / Абдуллаева Р.А. 
Юридический вектник (научный журнал). - 
Душанбе: РТСУ, 2020. -№2. - С. 105-110.
9. Вовлечение женщин в совершение 
преступлений экстремистского характера / 
Касымова М.А. Юридический вектник 
(научный журнал). - Душанбе: РТСУ, 2020. - 
№2. -С. 111-115.

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии 
Русияву Тоҷикистон

Имзои Абдуҳамитов В. А.-ро 
тасдиқмекунам:Сардори шуъбаи 
кадрҳои Донишгоҳи славянии 
Русияву Тоҷикистон 
«.»2022 г.

Абдуҳамитов В.А.
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