
Суратмаҷлиси №9
12 ноябри соли 2022 ш.Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 
бИ.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 12 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 Тағозода Абдуқаҳҳор 

Саидмурод дар мавзуи “Масоили таъини ҷазо барои содир намудани 

ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 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 мазкурр раиси комиссияи экспертии Шурои 

диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шурои 

диссертатсионӣ Зоир Ҷ.М., аъзои комиссияи экспертӣ доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шурои диссертатсионӣ Азиззода У.А. ва 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзамонзода Х.М. баромад 
намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи 

“Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ 

мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 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 

ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянин Россия-Тоҷикистон,

Сафарзода Ҳаёт Сайдамир -номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи муқовимат бо терроризм ва тартиботи ҷамъиятии 

факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи 
таълимии 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 феврали соли 2023, соати 14:00 дақиқа таъин карда 
шавад.

Қарор қабул карда шуд: якдилона.

Муовини Раиси Шурои дис

Гадоев Б.С.

доктори илмҳои ҳуқуқшин Диноршоҳ А.М.

И.в. котиби илмии Шурои , 
доктори илмҳои ҳуқуқшин


