
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

Тақризи 

муқарризи расмӣ ба диссертатсия Раҷабзода Сорбон Абдусалом дар мавзуи 

«Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 

ихтисоси: 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот 

дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Раҷабзода Сорбон Абдусалом дар мавзуи «Ташаккул ва 

инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 

- Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи 

ҳуқуқ ва давлат, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти № 15/шд 62 ҳуқуқи қабули 

диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мавзуи интихобнамудаи таҳқиқоти 

диссертатсионии Раҷабзода Сорбон Абдусалом дар мавзуи «Ташаккул ва 

инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон» хеле мубрам 

буда, он пеш аз ҳама барои риоя ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои конститутсионии 

инсон ва шаҳрванд равона шудаст. Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки: 

“Ҳуқуқу манфиатҳои ҷабрдидаро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

сатҳи конститутсионӣ ҳифз карда, ҷуброни зарари ба ҷабрдида 

расонидашударо кафолат додааст. Кафолати конститутсионӣ аз он шаҳодат 
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медиҳад, ки ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдида ва барқарор намудани зарари 

расонидашуда ҳамеша зери таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар қарор дорад ва дар 

масири иҷрои ин вазифаи ниҳоят муҳим лозим аст, ки механизмҳои 

самараноки товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда коркард карда 

шаванд, зеро аз ҳалли масъалаи мазкур то кадом дараҷа ҳифз гардидани 

ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва эътимоди онҳо ба давлату мақомотҳои 

қудратии он вобастагии ногусастанӣ дорад”. Аз ин рӯ, масъалаҳои мубориза 

бо ҷиноят дар ҳар як давлати демократию ҳукуқбунёд бо мақсади таъмини 

оромию осудагии шаҳрвандон дар мадди аввал меистад.

Бинобар ин, вазифаҳои Кодекси ҷиноятӣ аз ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, 

тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, моликият, ҳимояи сохти конститутсионӣ 

ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷовузи ҷиноятӣ, таъмини сулҳ ва 

амнияти башарият, тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи риояи Конститутсия 

ва қонунҳои ҷумҳурӣ, инчунин пешгирии ҷиноятҳо иборат буда, барои 

татбиқи ин вазифаҳо Кодекси ҷиноятӣ асосу принципҳои ҷавобгарии 

ҷиноятиро муқаррар намуда, муайян мекунад, ки кадом кирдорҳои 

барои шахсият, ҷамъият ё давлат хавфнок ҷиноят эътироф мегарданд ва 

намудҳои ҷазою чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии ҷиноиро 

барои содир кардани онҳо муқаррар менамояд.

Мубрамияти мавзуи интихобгардида, инчунин дар он зоҳир 

мегардад, ки институти товони зарар аз ҷиноят яке аз институтҳои баҳсноки 

илми ҳукуқшиносӣ ба ҳисоб рафта, то имрӯз байни олимони соҳаҳои гуногуни 

илми ҳукуқшиносӣ баҳсҳои илмӣ давом дорад. Муаллиф қайд менамояд, ки 

“Қисме аз олимон товони зарари расонидашударо ҳамчун як намуди 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳисобидаанд. Ба ақидаи онҳо, ҷавобгарии ҳуқуқӣ ду намуди 

асосӣ дорад: а) ҳуқуқбарқароркунанда ва б) ҷазодиҳанда (ҷаримавӣ). Дар асоси 

таҳлили адабиёти ҳуқуқӣ ва фикру ақидаҳои олимони соҳа номутобиқатии 

гурӯҳбандии намудҳои ҷавобгарии ҳукуқӣ ба ҳуқуқбарқароркунанда ва 2



ҷазодиҳанда (ҷаримавӣ) муайян карда шуд, зеро чунин гурӯҳбандӣ аз ҷиҳати 

функсионалии ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, дигар функсияҳои ҷавобгарии 

хуқуқиро дар бар нагирифтааст. Мо ақидаи олимони дигарро, ки барқарор 

намудани ҳукуқҳои поймолшударо ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

ҳисобидаанд ҷонибдорӣ кардем ва товони зарари бо кирдори зиддиҳуқуқӣ 

расонидашударо маҳаки ифодакунандаи функсияи ҳуқуқбарқароркунандаи 

ҷавобгарии хуқуқӣ эътироф намудем. Чунки моҳияти функсияи 

ҳуқуқбарқароркунии ҷавобгарии ҳукуқӣ дар соҳаҳои алоҳидаи хуқуқ дар 

институти товони зарар ифода ёфта, дар сатҳ ва шакли зарурӣ амалӣ нашудани 

он ҷавобгарии ҳуқуқиро нопурра мегардонад”.

Муаллиф давраҳои таърихии рушд ва ташаккули институти товони зарар 

аз ҷиноятро аз лиҳози назариявӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва амалӣ-хуқуқӣ 

мавриди омӯзиши илмӣ қарор дода, дар низомҳои хукуқи зардуштӣ, ҳуқуқи 

мусулмонӣ, замони амали ҳукуқи мусулмонӣ дар робита бо низомҳои дигари 

ҳуқуқи одатӣ, ҳукуқи шуравӣ ва низоми хукуқии замони Истикдолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ намуда, дар шароити имрӯза барои 

ҳалли масъалаҳои муҳимми рушди ҷомеаи муосири Тоҷикистон, барои илми 

ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи судӣ, пешниҳодҳои судманд намудааст. Аз 

ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши мавзуъ ба муаллиф тақозо намудааст, ки як 

механизми муосири ба талаботи ҷомеаи зудинкишофёбанда ҷавобгӯи товони 

зарари аз ҷиноят расонидашуда дар сатҳи назариявию амалӣ коркард ва 

пешниҳод карда шавад.

Муаллиф дар таҳқиқоти гузаронидаи худ тавонистааст, ки ба саволҳои 

“товони зарар аз ҷиноят чист”, “товони зарар кай ба вучуд меояд”, “ҷабрдида 

аз ҷиноят кист” ва “кай ҷабрдида ҳукуқи гирифтани товони зарарро дорад” 

ҷавоб додааст. Инчунин муаллиф дар хулосабарориҳои худ тавонистааст, ки 

мазмуну моҳияти модцаи 21 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро кушода 

диҳад ва кафолати давлати дар чи ифода меёбад, аз ҷониби муаллиф асоснок 

карда шудааст. з



Дараҷаи асоснокии муқаррароти илми, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 
диссертатсия ифода ёфтаанд.

Диссертатсияи Раҷабзода Сорбон Абдусалом бо низом таҳия гардида, 

дар он институти товони зарар аз ҷиноят ҳамчун низоми томи мураккаб, 

инкишофёбанда ва худтанзимшаванда мавриди таҳлил қарор дода 

шудааст. Сохтори диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, 

тавсияҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва рӯйхати интишороти илмии 

довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ иборат мебошад.

Сохтори диссертатсия ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот 

мувофиқ буда, ҳамаи масъалаҳои аз ҷониби муаллиф пешниҳодшуда 

ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Асоснокии пешниҳоди дар диссертатсия 

дарҷгардида, инчунин бо таҳлили эродии сарчашмаҳои истифодашуда 

оид ба институти товони зарар аз ҷиноят тасдиқи худро ёфтааст. Рӯйхати 

адабиёт аз сарчашмаҳои зиёде иборат мебошанд, ки онҳо барои омӯзиши 

муфассали ҳолати кор дар мавзуи таҳқиқшаванда имконият додаанд. 

Асосҳои методологии рисоларо усулҳои умумиилмӣ ва хусусии дарки 

илмӣ ташкил додаанд. Дар кор усулҳои умумии фалсафӣ ба монанди 

диалектикӣ, низомнок, таркибӣ ва функсионалӣ истифода шудаанд. 

Ҳангоми навиштани рисолаи илмӣ усулҳои махсуси шаклӣ-ҳуқуқӣ, 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ низ истифода шудаанд.

Тавассути усули диалектикӣ ташаккул ва инкишофи заминаҳои 

ҳуқуқии институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистони таърихӣ 

мавриди пажуҳиш қарор дода шуда, шароити таърихӣ ва дигар 

омилҳое, ки ба ташаккул ва инкишофи қонунгузории институти товони 

зарар аз ҷиноят мусоидат намудаанд, муайян карда шудааст. Дар 

заминаи усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда оид ба 

муқаррарнамоии мафҳуми товони зарар аз ҷиноят таҳлил гардида, 

истифодаи истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқӣ ва забонӣ дуруст, 

пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон, тавассути усули мантиқӣ-забонӣ 
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институти товони зарар аз ҷиноят таҳқиқ шуда, воқеияти амалишавии он 

дар замони муосир инъикос гардидааст.

Дар раванди таҳқиқи танзими ҳуқуқии институти товони зарар аз 

ҷиноят бо истифода аз усули оморӣ як зумра парвандаҳои судӣ аз 

бойгониҳои судҳо мавриди омӯзиш қарор дода шуда, ҳолатҳои 

кунунии ҳимояи ҳуқуқи ҷабрдида муайян гардидааст.

Дар заминаи усули шаклӣ-ҳуқуқӣ институти товони зарар аз ҷиноят 

ҳамчун падидаи сирф ҳуқуқӣ баррасӣ шуда, мафҳум ва унсурҳои 

таркибии он муайян карда шудааст. Инчунин, тавассути усули шаклӣ- 

ҳуқуқӣ қонунгузории амалкунандаи ҶТ ва давлатҳои хориҷӣ, 

санадҳои байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Тавассути усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории ҶТ, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии давлатҳои хориҷӣ ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ дар бахши товони зарар аз ҷиноят омӯхта шуда, 

шабоҳат ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст. Усули таърихӣ- 

ҳуқуқӣ имконият фароҳам намудааст, ки то мавзуи рисола на танҳо 

ҳамчун падидаи муосири ҳуқуқӣ, балки таърихӣ низ омӯхта шавад.

Дар натиҷаи таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии мавзуи рисола муайян 

гардид, ки то ва дар замони истиқлоли давлатӣ танзими ҳуқуқии 

институти товони зарар аз ҷиноят якчанд марҳилаи таърихиро пушти сар 

намудааст.

Усулҳои ишорашуда дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то 

мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба, пурра ва объективона омӯхта 

шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд. Ҳамаи ин 

усулҳо ба муаллиф имконият додаанд, ки як қатор пешниҳод, хулоса ва 

тавсияҳои муҳимму асосноки илмиро оид ба рушди қонунгузории ҶТ 

вобаста ба институти товони зарар аз ҷиноят пешниҳод шаванд.

Саҳеҳнокӣ, навгонии илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 

диссертатсия ифода ёфтаанд, ягон шубҳаро ба вуҷуд намеоранд. 

Пешниҳод ва нуктаҳои илмии диссертатсия ба таҳқиқоти назариявию 
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объективӣ такя намуда, натиҷагириҳо асосноку боэътимод буда, ба 

мулоҳиза ва хулосабарориҳои муаллиф асос ёфтаанд. Навгонии илмии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки он аввалин рисолаи комплексии 

илмӣ оид ба таҳқиқоти танзими ҳуқуқии институти товони зарар аз ҷиноят 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллиф бо дарназардошти анъанаҳои 

таърихӣ, тағйирёбии унсурҳои моддиву маънавии арзишҳои миллӣ ва 

фарҳанги ҳуқуқӣ падидаи мазкурро дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба 

риштаи таҳлил кашидааст.

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳлили 

воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти ҷойдоштаи назариявӣ ва 

методологии паҳлуҳои гуногуни мавзуи диссертатсия, мураттабсозӣ 

ва таҳлили натиҷаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, ақидаҳо ва 

тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва 

навгонии онҳо дар муқоиса бо натиҷаҳои дар илм ҷойдошта, таҳқиқи 

ҳолати кунунӣ ва роҳҳои такмили танзими ҳуқуқии институти товони 

зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистони таърихӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

қонуният ва самтҳои рушди он, ҷамъу таҳлили иттилоотӣ-амалӣ оид 

ба сатҳи воқеии товони зарар аз ҷиноят асос ёфтааст.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Хулоса ва пешниҳодҳои 

назариявию амалӣ ва дурнамое, ки ҳангоми таҳқиқи диссертатсия анҷом дода 

шудаанд, барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аҳамияти калон дошта, ба 

такмили қонунгузории соҳавӣ вобаста ба товони зарар аз ҷиноят дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад. Истифодаи 

пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ метавонад ба ташаккул ва рушди институти 

товони зарар аз ҷиноят мусоидат намояд.

Нуктаҳо ва тавсияҳое, ки муаллиф дар диссертатсия баён намудааст, 

метавонанд дар таҳияи барномаҳои таълимӣ, стратегия, барнома ва 

консепсияҳои давлатӣ, дар раванди таълим ва тарбияи ҳуқуқӣ, баланд 
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бардоштани сифати касбият ҳангоми омода намудани мутахасисони соҳа 

истифода шаванд.

Ҳамзамон як қатор пешниҳоду таклифҳои илмии диссертатсияи мазкурро 

метавон дар таълими фанҳои соҳавии ҳуқуқшиносии донишгохҳои ҷумҳурӣ 

мавриди истифода қарор дод.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

довталаб бо дараҷаи навоварии илмии рисола, мазмунҳои асосии илмии 

ба ҳимоя пешниҳодшуда, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои муаллиф дар 

семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ тасдиқ карда 

мешавад. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва 

ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон муҳокима ва тасдиқ гардида, дастовардҳои илмии муаллиф 

вобаста ба мавзуъ дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии 

ҳарсолаи факултети ҳуқуқшиносӣ ва дигар муассисаҳои илмӣ, аз ҷумла дар:

- конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи 

қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар мавзуи «Ҳуқуқи инсон: мушкилот, 

роҳи ҳал ва дурнамо», мавзуи маърӯза: «Танзими ҳуқуқии товони зараре, ки 

дар натиҷаи содир шудани ҷиноят расонида шудааст» (Душанбе, соли 2019); 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони 

ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 

2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ», мавзуи маърӯза: 

«Ҷавобгарии ҳуқуқии позитивӣ (мусбӣ, перспективӣ)» (Душанбе, соли 2019); 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Масъалаҳои назариявии 

амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», мавзуи маърӯза: 

«Сиёсати ҳуқуқӣ-ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти товони зарар аз 

ҷиноят расонидашуда» (Душанбе, соли 2020); конференсияи ҷумхуриявии 

илмию амалии «Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ», мавзуи маърӯза: 

«Товони зарар аз ҷиноят дар замони давлатдории Сомониён» (Душанбе, соли 7



2021); конференсияи байналмилалии илмӣ - амалӣ бахшида ба Рӯзи ҳуқуқи 

инсон ва Рӯзи байналмилалии муқовимат бо коррупсия зери унвони «Хукуқи 

инсон дар ҷаҳони муосир: консепсияҳо, воқеият ва дурнамо», мавзуи маърӯза: 

«Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои шахсони аз ҷиноят зарардида дар замони соҳибистиқлолии давлатӣ» 

(Душанбе, соли 2021); конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида 

ба рӯзи ҳуқуқи инсон «Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ», мавзуи 

маърӯза: «Товони зарар аз ҷиноят дар замони давлатдории Сомониён» 

(Душанбе, соли 2021); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ вобаста ба 

«Асосҳои таҳкими истикдолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ» мавзуи маърӯза: «Асосҳои таснифи 

функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, соли 2022) мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд.

Нуқтаҳои зерини диссертатсия сазовори таваҷҷуҳ буда, мусбат 

арзёбӣ мегарданд:

- инкишофи минбаъдаи товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон бо 

ташаккул ва инкишофи низоми ҳукуқи шуравӣ дар ибтидои асри XX 

алоқаманд аст. Дар фарқият аз дигар марҳилаҳои таърихии Тоҷикистон, ин 

марҳиларо ҳамчун оғози комплексикунонии институти товони зарар аз ҷиноят 

шуморидан мумкин асг, зеро меъёрҳои танзимкунандаи ин институт ҳам дар 

қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, гражданӣ ва мурофиавии 

гражданӣ, инчунин дар қонунгузории ислоҳӣ-меҳнатӣ ва дигар соҳаҳо низ 

мушоҳида . мешуданд. Дар заминаи қонунгузории умумииттифоқӣ 

қонунгузории ҶШС Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ташаккул 

ёфт, ки аввалин маротиба дар таърихи рушди хукуқи тоҷикон падидаи товони 

зарар аз ҷиноят ва меъёрҳои ҳукуқии ба он алоқамандро пешбинӣ намуданд.

- марҳилаи нави рушди ҳаёти ҷамъиятӣ ва низоми ҳуқуқии кишвар бо 

соҳибистикдол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавқеи хоса пайдо 

кардани он дар арсаи байналмилалӣ вобаста аст. Зимни тахдили қонунгузории8



амалкунанда ва амалия механизми товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда муайян карда шуд, ки он бо тарзу усулҳои зерин ба амал 

бароварда мешавад:

- товони ихтиёрии зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда;

- баргардонидан (реститутсия)-и мурофиавӣ-ҷиноятӣ;

- даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ;

- аз ҷониби суд бо ҳукми судӣ барқарор кардани зарари молумулкии бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашуда;

- товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда бо тартиби мурофиаи 

судии гражданӣ.

Дар заминаи таҳқиқоти илмӣ чунин тавсияҳои амалиро пешниҳод 

менамоем:

- қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятии кишвар дар самти ҳифз ва 

барқарор намудани хукуқу манфиатҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ 

зарардида бояд такмил дода шаванд. Қабл аз ҳама барқарор намудани ҳуқуқу 

манфиатҳои шахсони аз кирдори ҷиноятӣ зарардида бояд дар доираи 

принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ инъикос ёбанд. Пешниҳод менамоем, ки зимни 

таҳияи лоиҳаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав 

барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолгардидаи курбониёни ҷиноят ҳамчун ҷузъи 

принсипи адолат муқаррар карда шавад ё ин ки ба моддаи 8-и Кодекси 

ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисми сеюм дар таҳрири зерин 

илова карда шавад: «3. Ҳукуқ, озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар 

натиҷаи содир намудани ҷиноят вайрон шудаанд, бояд барқарор ё ҷуброн 

карда шаванд».

- аз ҷониби маҳкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидааш зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (қ. 5-и м. 71-и КҶ ҶТ) ва 

шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардани ӯ (қ. 2-и м. 76-и КҶ ҶТ) 

мумкин аст, ки бо санади судӣ ҳамчун ухдадории иловагӣ вогузошта шавад. 

Ин муқаррарот дар Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ҳукуқи суд, судя пешбинӣ9



гардидааст ва мақоми салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани 

уҳцадории ҷуброн намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда 

нисбати маҳкумшуда институтҳои мазкурро татбиқ намояд. Аз ин лиҳоз, 

пешниҳод менамоем, ки бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси 

ҷиноятии ҶТ гузоштани иҷрои уҳдадории «дар мӯҳлати муайян зарари 

расонидашударо барқарор намудан» зимни татбиқи институтҳои шартан 

татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардани 

маҳкумшуда ҳамчун меъёри ҳатмӣ муқаррар карда шавад. Инчунин зарур 

мешуморем, ки дар сурати қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар таҳрири нав пешниҳоди мазкур зимни таҳияи институти «аз адои ҷазо озод 

намудани маҳкумшуда» ба инобат гирифта шавад.

- қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

пешниҳоди мафҳуми намудҳои зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда 

худдорӣ карда, ҳамзамон дар меъёрҳои Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

кишвар оид ба намудҳои зарар мухолифат мавҷуд аст. Дар моддаҳои гуногуни 

Кодекси мазкур (аз ҷумла моддаи 42,44, қисми якуми моддаи 335, қисми якуми 

моддаи 126 ва қисми якуми моддаи 127-и КМҶ ҶТ) намудҳои зарар ба тарзҳои 

мухталиф номбар шудаанд. Бо назардошти ин гуфтаҳо пешниҳод менамоем, 

ки мутобиқати меъёрҳои Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ дар самти 

намудҳои зарар таҷдиди назар шуда, мафҳуми намудҳои зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашаванда дар моддаи 6 (мафҳумҳои асосӣ)-и Кодекси мазкур 

ворид карда шаванд.

- пешниҳод мегардад, ки ба қисми 4-и моддаи 41-и Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии ҶТ, ки ба вазифаҳои таҳқиқбаранда бахшида шудааст, сархати нав 

бо мазмуни зерин илова карда шавад: « - барои таъмини даъвои гражданӣ, 

иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва 

имконпазирии мусодираи молу мулк чораҳои таъхирнопазир андешад;» ва ба 

қисми 1-и моддаи 168-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, ки дар он ваколати 

прокурор дар самти назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши 10



пешакии парвандаи ҷиноятӣ муқаррар гардидааст, сархати нав бо мазмуни 

зерин илова карда шавад:«- дар ҳолати аз ҷониби таҳқиқбаранда ва муфаттиш 

наандешидани чараҳо барои таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар 

намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии 

мусодираи молу мулк, ба таҳқиқбаранда ва муфаттиш барои саривақт 

андешидани чунин чораҳо супориш медиҳад;»

- пешниҳод мегардад, ки мафҳумҳои даъвогари гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ, ки дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ.1-и 

м.44 ва қ.1-и м.127-и КМҶ ҶГ ) муқаррар шудаанд, бозбинӣ шуда, онҳо дар як 

шакли умумӣ ва ба ҳам мувофиқ пешбинӣ карда шаванд. Чунки дар моддаи 44- 

и Кодекси мазкур танҳо «зарари молумулкӣ ва маънавӣ» дарҷ шуда, дар 

моддаи 127 бошад танҳо «зарар» номбар шудааст. Инчунин дар моддаи 127-и 

КМҶ ҶТ мақомоти прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи 

мубориза бо коррупсия ҳамчун субъектҳои ба сифати даъвогари гражданӣ 

баромадкунанда пешбинӣ шудаанд, вале дар моддаи 44-и Кодекси мазкур, ки 

мафҳуми даъвогари гражданиро муқаррар кардааст, дар ин бора чизе дарҷ 

нагардидааст.

Автореферат дар умум мазмуни диссертатсияро инъикос менамояд.

Нуктаҳои асосии таҳқиқоти рисола дар 14 мақолаҳои илмӣ, аз чумла 7 

адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти ҶТ ба табъ расонидааст ва маърузаҳои муаллиф дар 

семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ тасдиқ худро 

ёфтаанд.,

Эродҳо ба мазмуни диссертатсия.
1. Муаллиф ибрози ақида намудааст, ки Сафаров А.И. дар мақолаи худ 

“Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳукуқи ҷиноятӣ ва ҳукуқи 

мурофиавии ҷиноятӣ” // Ҳаёти ҳукуқӣ. - Душанбе, 2013. - №3. - С. 83., қайд 

менамояд, ки: “Муфассирони Конститутсияи ҶТ ба моддаи мазкур (моддаи 21) 

таваҷҷуҳ намуда, қайд кардаанд, ки дар ин муқаррароти конститутсионӣ се 

и



ҳуқуқи ҳаётан муҳимми ҷабрдида пешбинӣ гардидааст, яъне дар асоси қонун 

ҳифз намудани ҳуқуқи ҷабрдида, кафолати ҳифзи судии ҷабрдида ва кафолати 

ҷуброни зарари ба ӯ расонидашуда. Ҳифз намудани ҳуқукҳои ҷабрдида ва 

товон намудани зарари ба ӯ расонидашуда аз моҳияти ҳуқуқбунёдии давлат 

шаҳодат медиҳад, ки ҶТ баҳри расидан ба ин мақсад саъю талош менамояд. Аз 

муқаррароти конститутсионӣ бармеояд, ки ҶТ ҷиҳати ҳифзи судии ҳуқуқҳои 

ҷабрдида ва ҷуброн намудани зарари ба ӯ расонидашуда, чӣ зарари моддӣ ва 

чӣ зарари маънавӣ, уҳдадориро ба зимма гирифтааст ва барои иҷрои 

уҳдадории мазкур бояд дар қонунгузории кишвар муқаррароти ҷавобгӯ ба 

талаботи ҷабрдидаро муқаррар намояд. (саҳ. 114 дисс.)

Муаллиф ба ин эроди Сафаров А.И. ба таври зайл ҷавоб пешниҳод 

намудааст: «Бо мақсади пурзӯр гардонидани мубориза бо ҷинояткорӣ ва ба 

эътидол овардани вазъ дар чумҳурй Маҷлиси Олии ҶТ 4-уми ноябри соли 1995 

Барномаи давлатиро доир ба пурзӯр гардонидани мубориза бо ҷинояткорӣ 

дар солҳои 1996-1997 қабул намуд. Дар баробари чораҳои гуногуни хусусияти 

сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодидошта дар заминаи барномаи мазкур ва бо 

мақсади иҷро намудани нишондодҳои он як қатор тағйиру иловаҳо ба КҶ 

Тоҷикистон соли 1961 ва қонунгузориҳои дигари соҳавӣ ворид шуданд. 

Ҷараёни мутобиқгардонии қонунгузории пешин ба низоми ҳукуқии давраи 

Истикдолият, ки ба гуногунандешии сиёсӣ, гуногуншаклии моликият ва 

озодии фаъолияти иқтисодию соҳибкорӣ, пайдо шудани шаклҳои нави 

зоҳиршавии ҷиноят, хусусияти муташаккилона ва байналмилалӣ касб 

намудани ҷинояткорӣ ва дигар ҳолатҳои монанд муддати муайян давом 

намуд, амалӣ гардид. Дар натиҷа бо назардошти ҳолатҳои зикршуда 21-уми 

майи соли 1998 КҶ ҶТ қабул карда шуд ва аз 1-уми сентябри соли 1998 амал 

намуд.

Дар солҳои Истиқлолият сиёсати ҷиноятии Тоҷикистон ислоҳоти 

ҷиддиро аз сар гузаронид. Чунончи, ҳангоми таҳия ва қабули қонунгузории 

ҷиноятии кишвар, пеш аз ҳама, ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 12



аҳамияти аввалиндараҷа дода мешуд. Ҳам аз рӯи шакл ва ҳам аз рӯи мазмун 

Кодекси ҷиноятии ҶТ соли 1998 аз қонунгузории ҷиноятии давраи пешин 

фарқияти зиёд дошта, аз бисёр ҷиҳат афзалият дошт.

Оид ба масъалаи рӯёнидани ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда дар қонунгузории нави ҷиноятӣ як қатор меъёрҳои ҳуқуқӣ 

муқаррар карда шуданд. Мувофиқи меъёрҳои КҶ ҷуброн намудани зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашуда рафтори ихтиёрии баъд азҷиноятӣ мебошад. 

Вобаста ба институти товони зарар аз ҷиноят якчанд муқаррароти Кодекси 

ҷиноятии ҶГ тарзу шароити барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолгардидаи 

шахсони аз ҷиноят зарардидаро пешбинӣ кардааст. Аз ҷумла, моддаи 61-и 

Кодекси мазкур институти товони зарар аз ҷиноятро ҳамчун ҳолати 

сабуккунандаи ҷазо донистааст. Дар ин ҳолат қонунгузории ҷиноятӣ омили 

хоси ҳуқуқиро мустаҳкам намуда, зараррасонро дар интихоби варианти 

афзалтари рафтор кумак мекунад, ки аз онҳо қонун инҳоро ҷудо мекунад: 

товони ихтиёрии зарари молумулкӣ ва маънавие, ки дар натиҷаи ҷиноят 

расонида шудааст; расонидани кумаки тиббӣ ва дигар кумакҳо ба ҷабрдида 

бевосита баъд аз содир намудани ҷиноят ё дигар амалҳое, ки баҳри ислоҳи 

зарари аз ҷиноят расонидашуда равона шудаанд. Рафторҳои зикргардидаи 

шахси зараррасон, ки баъд аз содир намудани кирдори ҷиноятӣ амал мекунад, 

аз пушаймон будани ӯ шаҳодат дода, оқибати хавфнокии кирдори 

содиркардаашро кам мегардонад. Аз ин рӯ, бо ҳар роҳу усул бартараф 

кардани оқибатҳои бо кирдори ҷиноятӣ пешомада асоси сабуккунандаи 

кирдори ҷиноятӣ мегардад ва ба инобат гирифтани он аз ҷониби суд ҳангоми 

таъин намудани ҷазои ҷиноятӣ ҳатмӣ мебошад.

Аз ҷониби маҳкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидааш бо санади судӣ зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (қ. 5 м. 71 КҶ 

ҶТ) ва шартан пеш аз мухдат аз адои ҷазо озод кардани ӯ мумкин аст ҳамчун 

ухдадории иловагӣ вогузошта шавад (қ. 2 м. 76 КҶ ҶТ). Ин муқаррарот дар 

Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ҳукуқи суд, судя пешбинӣ гардидааст ва мақоми 13



салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани ухдадории товон намудани 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда нисбати маҳкумшуда институтҳои 

шартан маҳкум кардан ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод карданро 

татбиқ намояд.

Тибқи КҶ амалкунандаи ҶТ товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда барои озод намудани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби 

пушаймонӣ аз кирдор (м. 72 КҶ ҶТ) ва бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида (м. 

73 КҶ ҶТ) шарти зарурӣ дониста мешавад. Аммо на ҳама гунаҳгорон, ҳатто 

дар ҳолати товони пурраи зарари аз ҷиноят расонидашуда ҳуқуқи озод шудан 

аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо асосҳои зикршударо доранд, зеро ин шарти ягона 

барои озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо нест. Меъёрҳои 

ҳавасмандкунандаи зикршуда нисбати шахсоне истифода бурда мешаванд, ки 

нахустин маротиба ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ё миёна содир кардаанд. 

Чи тавре қайд гардид, дар ҳарду институти зикргардидаи КҶ яке аз асосҳои 

ҳатмӣ ва қатъӣ бартараф намудани оқибати кирдори ҷиноятӣ бо роҳи 

барқарор кардани зарари ба ҷабрдида расонидашуда мебошад. Аммо 

қонунгузор шакли барасмиятдарории чунин товони зарар ба ҷабрдидаро ба 

танзим надаровардааст. Муфассирони КҶ аз ҷониби ҷабрдида пешниҳод 

намудани ариза «оиди барқарор шудани зарари расонидашуда ва қатъи 

таъқиби ҷиноятӣ нисбати шахси ҷиноятсодиркарда»-ро ҷиҳати чуброн шудани 

зарари бо кирдори расонидашуда кофӣ ҳисобидаанд. Ба чунин фикр розӣ 

шудан душвор аст, зеро ҷабрдидаи ҷиноят мумкин аст, ки ба ваъдаю фиреби 

шахси ҷиноятсодиркарда бовар карда, ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё суд 

аризаи дар боло дарҷгардидаро пешниҳод кунад ё чунин аризаро зери таҳдиду 

хатарҳои шахси ҷиноятсодиркарда пешниҳод намояд. Дар чунин ҳолат баъд аз 

татбиқи институтҳои озод намудани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби 

пушаймонӣ аз кирдор (м. 72 КҶ ҶТ) ва бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида (м. 

73 КҶ ҶТ) ба миён омадани мушкилотҳои амалӣ аз эҳтимол дур нест.

14



Бо инкишоф ёфтани қонунгузории ҷиноятӣ ва тағйиру иловаҳои ба КҶ 

ҶТ воридшуда дар ҳолати содир намудани ҷиноят дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ, агар шахси ҷиноятсодиркарда то баровардани ҳукми суд зарари 

моддиро ггурра барқарор карда бошад, нисбати ӯ ҷазо дар шакли ҷарима ё 

дигар ҷазое, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд нест, таъин карда 

мешавад. Инчунин, баъд аз баровардани ҳукми суд барқарор кардани зарари 

расонидашуда, ҷазои таъиншуда дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ аз ҷониби 

суде, ки ҳукм баровардааст, ё ин ки аз ҷониби суди маҳалли иҷроиши ҷазо ё 

суди болоӣ ба ҷазо дар шакли ҷарима (қ. 6,7, 8 м. 49 КҶ ҶТ) ва ивази қисмати 

адонашудаи ҷазо дар шакли нисбатан сабуктари ҷазо (қ. 7 м. 77 КҶ ҶТ) иваз 

карда мешавад. Тибқи банди 9-и Қарори ПСО ҶТ аз 30-юми июни соли 2011, 

№ 1 «Дар бораи пешбурд оид ба баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба 

иҷрои ҳукм (бо тағйиру иловаҳои бо Қарори Пленум аз 23-юми ноябри соли 

2012, №31 воридгардида)» дар сурати ашаддӣ саркашӣ намудан ё 

имконнопазирии пардохти ҷарима аз ҷониби маҳкумшуда, ки бо тартиби 

пешбининамудаи қисмҳои 6,7 ва 8-и моддаи 49-и КҶ ҶТ таъин ё иваз шудааст, 

суд, судяҳо ҷазои ҷаримаро ё қисми напардохтаи онро танҳо ба ҷазои маҳрум 

сохтан аз озодӣ иваз менамоянд.

Меъёрҳои дар боло зикршудаи КҶ ҶТ, ки товони зарарро дар бар 

мегиранд, дар асоси табиати ҳуқуқии худ ба рафтори мусбии баъд азҷиноятии 

шахсони ҷиноятсодиркарда равона шудаанд, яъне аз хоҳишу иродаи шахси 

ҷиноятсодиркарда ҷиҳати товон кардан ё накардани зарари расонидааш 

вобастагӣ дорад.

Баъд аз қабули КҶ 30-юми июни соли 1999 кисми якум ва 11-уми декабри 

соли 1999 қисми дуюми КГ ҶТ қабул шуданд. Товони зарар аз нуқтаи назари 

қонунгузории гражданӣ дар боби 2-и моддаи 15-и қисми 1-и КГ ҶТ чунин 

муқаррар шудааст: шахсе, ки ҳуқуқаш вайрон гардидааст, агар дар қонун ё 

шартнома рӯёнидани зиён ба андозаи камтар пешбинӣ нашуда бошад, 

метавонад ҷуброни пурраи зиёни ба ӯ расонидашударо талаб намояд. 15



Муҳаққиқон зиёни дар қонунгузорӣ дарҷшударо ҳамчун оқибатҳои манфии 

молумулкӣ, ки дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқи шахсии ғайримолумулкӣ ё 

молумулкӣ ба миён омадааст, шарҳ додаанд. Муқаррароти мазкур дар шакли 

умумӣ дарҷ гардидааст ва ҳолатҳои мушаххасе, ки дар асоси онҳо ҳуқуқи шахс 

ба талаб намудани рӯёнидани зиёнро ба даст меорад, дар боб ва моддаҳои 

алоҳидаи КГ муқарррар шудаанд. Муҳаққиқони дигар зиёни дар моддаи 

мазкур муқарраргардидаро танҳо ба ҳуқуқи молумулкӣ рабт додаанд ва миёни 

рӯёнидани зиёну ҷуброни зарар фарқият гузошта, қайд кардаанд, ки руёнидани 

зиён дар фарқият аз ҷуброни зарар дар шакли пулӣ товон карда мешавад. 

Аммо дар Кодекси амалкунандаи граждании ҶТ мафҳумҳои «зиён» ва «зарар» 

шарҳ дода нашуда, аз рӯи муқаррарот ҳарду ба як маъно истифода мешаванд.

Дар қисми дуюми КГ ҶТ боби 55 ба ухдадориҳо вобаста ба расонидани 

зарар бахшида шудааст. Қисмати аввали боб аз муқаррароти умумӣ иборат 

буда, ба масъулияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ барои 

расонидани зарар равона шудааст. Аз ҷумла, тибқи моддаи 1079-и КГ ҶГ 

зараре, ки бо амал (беамалиҚи ғайриқонунӣ ба шахс ё амволи шаҳрванд, 

инчунин ба шахси ҳуқуқӣ ва давлат расонида шудааст, бояд дар ҳаҷми пурра аз 

ҷониби шахсе, ки зарар расонидааст, ҷуброн карда шавад. Қонунгузор амали 

ғайриқонунӣ гуфта хукуқвайронкуниро дар назар дорад. Дар навбати худ 

ҳуқуқвайронкунӣ ба ҷиноятӣ, маъмурӣ, гражданӣ ва интизомӣ ҷудо карда 

мешавад. Яъне, зимни содир кардани кирдори ҷиноятӣ, ки ба шаҳрванд, шахси 

ҳуқуқӣ ва давлат зарар расонида шудааст, шахси чунин кирдорро содиркарда 

дар асоси моддаи 1079 бояд зарари расонидаашро дар ҳаҷми пурра барқарор 

намояд.

Барқарор намудани зарар ҳам дар мурофиаи ҷиноятӣ бо роҳи пешниҳод 

намудани даъвои гражданӣ ва ҳам тибқи тартиби мурофиавии гражданӣ сурат 

мегирад. Дар қисмати аввали боби 55-и КГ ҶТ инчунин масъулияти шахси 

ҳуқуқӣ, мақомоти давлатӣ (мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) барои зараре, ки 

кормандони онҳо расонидаанд; ҳамзамон масъулияти волидайн, васиён, 16



парасторон ва дигар ташкилотҳо барои зараре, ки аз ҷониби шахсони ноболиғ, 

ғайри қобили амал эътирофгардида, қобилияти махдуди амал эътирофгардида 

расонида шудааст; масъулияти шахси хуқуқӣ ё шаҳрванд, ки манбаи хатари 

калонро соҳибӣ менамояд, барои зараре, ки аз манбаи хатари калондошта 

расонида шудааст, муқаррар гардидаанд. Агар дар мурофиаи ҷиноятӣ даъвои 

гражданӣ вобаста ба зарарҳои зикршуда арз карда шавад, шаҳрвандон, 

шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти давлати (мақомоти ҳифзи ҳуқуқф-и зикргардида 

ҳамчун ҷавобгари гражданӣ тибқи моддаи 54-и КМҶ ҶТ ҷалб карда мешаванд. 

Дар сурати чӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ва ё чӣ бо тартиби мурофиаи гражданӣ 

қонеъ гардидани даъвои гражданӣ оид ба ҷуброни зарари расонидашуда дар 

асоси моддаи 1096-и КГ ҶТ субъектони номбурда ҳуқуки пешниҳоди даъвои 

мутақобила (регрессӣҶро нисбат ба шахси зараррасон пайдо мекунанд. Аммо 

қонунгузор оид ба даъвои мутақобила махдудият гузошта, аз ноболиғон ва 

шаҳрвандони ғайриқобили амал эътирофгардида талаби даъвои 

мутақобила(регрессӣ)-ро манъ кардааст (қисми 5-и моддаи 1096-и КГ ҶТ).

Бахши дигари боби 55-и КГ ҶТ ҷуброни зараре, ки ба ҳаёт ва саломатии 

шаҳрванд расонида шудааст, ҷуброни зарар ба ворисон, ки натиҷаи зарар ба 

марги шаҳрванд оварда расонидааст ва ҷуброни хароҷот барои дафнро 

муқаррар кардааст. Тибқи муқаррароти моддаи 1101-и Кодекси мазкур 

ҳангоми осеб расонидан ба шаҳрванд ё дигар зарар ба саломатии ӯ бояд музди 

меҳнат (даромад)-е, ки ӯ дошт ё баръало гирифта метавонист, инчунин 

хароҷоти вобаста ба осеб дидани саломатӣ (барои муолиҷа, хӯроки иловагӣ, 

истеъмоли доруворӣ, протезкунонӣ, нигоҳубини шахси дигар, муолиҷаи 

санитарию курортӣ, ба даст овардани воситаҳои махсуси накдиёт, омодагӣ ба 

омӯхтани касби нав ва ғайра), агар эътироф гардида бошад, ки ҷабрдида ба 

чунин навъи кумак ва нигоҳубин муҳтоҷ аст ва барои гирифтани кӯмаки 

ройгон хуқуқ надорад, ҷуброн карда меша вад» (саҳ. 114-121 дисс.), ки он 

қобили дастгирист, аммо муаллиф ба эроди Сафаров А.И. ҷавоби пурра 

пешниҳод накардааст ва масъала бе ҳал боқи мондааст. 17



Ба андешаи мо Сафаров А.И. гуфтани аст, ки барои чи дар чунин ҳолатҳо 

ҳангоми аз ҷинояткор имконияти пурра ё умуман рӯёнидани товони зарари 

расонидашуда вуҷуд надошта бошад, пас давлат аз ҳисоби буҷети давлатӣ 

кафолати барқарор кардани онро пешбинӣ мекунад ё не, ҳол он ки тибқи 

талаботи Боби 47 КМҶ ҶТ «Пешбурд оид ба рӯёнидани зараре, ки дар 

натиҷаи амали ғайриқонунии суд ва мақомоти анҷомдиҳандаи пешбурди 

тосудй доир ба парвандаи ҷиноятӣ расидааст» ва ё моддаи 22-и ҚҶТ «Дар 

бораи мубориза бо терроризм» он имконпазир аст, аммо дар ин ҳолат 

чунин кафолат вуҷуд надорад. Оё ҷабрида нисбат ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқи пешниҳоди 

даъворо вобаста ба рӯёнидани товони зарар тибқи талаботи моддаи 21 

Конститутсияи ҶТ дорад ё не? Муаллифро зарур аст, ки ин мавқеи худро 

асоснок намояд.

2. Муаллиф омори судиро мавриди омузиш қарор дода, менависад, 

ки: «Аз ҷониби мо якчанд парвандаҳои ҷиноятие, ки зимни пешбурди онҳо 

даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ пешниҳод ва баррасӣ гардидааст, 

мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Масалан, бо парвандаи ҷиноятии №1-294/21 

шаҳрванд З.А.Р. аз ҷониби суди ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе барои 

сохтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда гунаҳгор 

дониста шуда, нисбати ӯ ҷазо дар намуди ҷарима таъин шудааст. Бо қарори 

муфаттиши прокуратураи ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе шаҳрванд Ҳ.С.С. 

бо парвандаи мазкур ҳамчун намояндаи ҷабрдида ва даъвогари гражданӣ - 

кумитаи идораи замини ш. Душанбе эътироф шуда, баъд аз ба итмом 

расонидани тафтиши парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби прокурори ноҳияи И. 

Сомонии ш. Душанбе ба суди ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе ба манфиати 

давлат - шуъбаи муҳити зисти ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе аризаи даъвогӣ 

якҷоя бо парвандаи ҷиноятӣ пешниҳод шудааст. Мурофиаи судӣ бо парвандаи 

ҷиноятии мазкур тибки тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ (м.ЗЮ КМҶ 

ҶТ) гузаронида шуда, аризаи даъвогии прокурори ноҳияи И. Сомонии ш. 
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Душанбе бо ҳукм қонеъ шудааст ва зарари ба давлат - шуъбаи муҳити зисти 

ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе расонидашуда аз ҳисоби маҳкумшуда З.А.Р. 

рӯёнида шудааст. Тавре мушоҳида карда шуд, қарор дар бораи эътироф 

кардани намояндаи ҷабрдида ва даъвогари гражданӣ кумитаи идораи замини 

ш. Душанберо ҳамчун ҷабрдида эътироф кардааст, аммо даъвои гражданӣ аз 

ҷониби прокурор ба манфиати давлат - шуъбаи муҳити зисти ноҳияи И. 

Сомонӣ арз шудааст. Ҷониби дигари масъала ин аст, ки мурофиаи судӣ тибқи 

талаботи моддаи 310-и КМҶ ҶГ ба тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ 

баррасӣ шудааст. Гарчанде аз ҷониби қонунгузор баррасӣ кардани даъвои 

гражданӣ зимни ба тариқи соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ намудани 

парвандаи ҷиноятӣ маҳдудият нагузошта бошад ҳам, аммо талаботи м. 131-и 

КМҶ ҶТ пешбинӣ намудааст, ки ҳангоми баррасии даъвои гражданӣ, ки дар 

парвандаи ҷиноятӣ пешниҳод шудааст, асос, шарт, ҳаҷм ва тарзи рӯёнидани 

зарар мутобиқи меъёрҳои қонунгузории ҶТ, инчунин тибқи санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Точикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда 

мешавад. Аз ин лиҳоз, баҳри ҳаматарафа татбиқ намудани талаботи моддаи 

131-и КМҶ ҶТ лозим мешуморем, ки ба муқаррароти қисми 3-и моддаи 310-и 

КМҶ ҶТ, ки ба махдудиятҳои истифода нагардидани институти «тартиби 

соддакардашудаи тафтиши судӣ» бахшида шудааст, мавчудияти даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ низ ҳамчун махдудияти татбиқи институти 

мазкур ворид карда шавад». (саҳ. 139-140 дисс.).

Пешниҳоди муаллиф қолиби таваҷҷӯҳ мебошад, дар ҳақиқатан ҳам на 

ҳама вақт даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ имконияти бо тартиби 

соддакардашуда баррасӣ карда мешавад. Аммо ин маънои онро надорад, ки 

мо аз ин тартиб ба пуррагӣ даст кашем. Дар мурофиаи гражданӣ институти 

эътирофи даъво мавҷуд мебошад, ки ҷавобгар ҳукуқ дорад, бе барассии даъво, 

таҳпили далелҳо даъворо эътироф намояд, ки он асос барои қабули ҳалнома 

мегардад (моддаи 154 КМГ ҶТ эътирофи даъво). Мисол, тибқи муқаррароти 

қисми 2 моддаи 176 Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 19



«Суд ҳангоми аз ҷониби ҷавобгар эътироф гардидани даъво ва қабули он 

дар хусуси қонеъгардонии талаботи пешниҳоднамудаи даъвогар ҳалнома 

қабул мекунад.Яъне, суд дар ин ҳолат бе гузаронидани муҳокимаи судӣ 

ва таҳқиқи далелҳо даъворо моҳиятан ҳал менамояд. Муқаррароти 

моддаи 310 КМҶ ҶТ маҳз ҳамонро дар назар дорад, ки агар судшаванда 

ба гуноҳи худ иқрор шавад ва иқроршавии онро тарафи дигар низ қабул 

намояд. Дар чунин ҳолат тартиби соддакардашудаи баррасии парванда 

амалӣ карда мешавад. Яъне, дар чунин ҳолат судшаванда на танҳо ба 

гуноҳи худ иқрор мешавад, инчунин даъвои пешниҳодшудаи гражданиро 

низ эътироф намояд ва танҳо дар чунин ҳолат гузаронидани тартиби 

соддакардашудаи мурофиа имконпазир мебошад. Аз ин рӯ, муаллифро 

зарур аст, ки мавқеи худро иловатан асоснок намояд.

3. Муаллиф дар пешниҳодҳои худ вобаста ба такмили қонунгузорӣ 

қайд менамояд, ки: “Аз ҷониби маҳкумшуда ҷуброн намудани зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидааш зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (қ. 5-и м. 

71-и КҶ ҶТ) ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардани ӯ (қ. 2-и м. 76- 

и КҶ ҶТ) мумкин аст, ки бо санади судӣ ҳамчун ухдадории иловагӣ вогузошта 

шавад. Ин муқаррарот дар Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ҳуқуқи суд, судя пешбинӣ 

гардидааст ва мақоми салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани 

уҳдадории ҷуброн намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда 

нисбати маҳкумшуда институтҳои мазкурро татбиқ намояд. Аз ин лиҳоз, 

пешниҳод менамоем, ки бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси 

ҷиноятии ҶТ гузоштани иҷрои уҳдадории «дар мӯҳлати муайян зарари 

расонидашударо барқарор намудан» зимни татбиқи институтҳои шартан 

татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз мухдат аз адои ҷазо озод кардани 

маҳкумшуда ҳамчун меъёри ҳатмӣ муқаррар карда шавад”. (саҳ. 14 дисс.).

Ин пешниҳоди муаллиф низ қобили дастгирист, аммо ба андешаи мо 

баҳснок буда, асосноккунии иловагиро талаб менамояд. Бояд тазаккур дод, ки 

имконияти татбиқи институтҳои гуногуни ҳуқуқи ҷиноятӣ бояд бо дигар 
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асосҳои дар қонун пешбининашуда маҳдуд карда нашавад. Агар фарз кардем, 

ки ин пешниҳоди муаллиф қабул карда шуда, ба қонунгузории ҷиноятӣ 

тағйирот ворид карда шавад. Пас татбиқи институти шартан татбиқ 

накардани ҷазо ва шартан пеш аз муҳлат аз ҷазо озод кардан як дараҷа маҳдуд 

карда шуда, мавҷудияти ин институтҳо зери шубҳа мемонанд.

Хулоса дар бораи мутобиқати диссертатсия ба талаботи 

муқарраргарида. Камбудӣ ва норасоиҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, 

ҳангоми баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши 

муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки 

масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим буда, мураккаб ва баҳсноканд 

ва муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши 

сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони 

гуногун нуқтаи назари муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин 

хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти илмӣ мебошад. Мазмуни 

диссертатсия аз кофӣ будани пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ 

доштани он шаҳодат медиҳад. Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои 

худро баён намудааст, ки онҳо метавонанд барои рушди илми назария ва 

таърихи ҳукуқ ва давлат саҳми сазовори худро гузоранд.

Умуман, диссертатсияи Раҷабзода Сорбон Абдусалом ба талаботи 

бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 

тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, кори илмӣ-тахассусие мебошад, ки барои 

рушди назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат, инчунин дигар соҳаҳои ҳуқуқ 

аҳаммият дошта, дар он роҳи ҳал ва коркарди нави илман асоснокшудаи 

назариявӣ дарҷ шудааст, ки барои рушди муносибатҳои ҷавобгарӣ ва 

товони зарар аз ҷиноят дар кишвар мубрам мебошад.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона анҷом дода шуда, 

дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии 

диссертатсия барои илми ҳуқуқшиносӣ навгонӣ буда, саҳми шахсии 

муаллифи диссертатсияро дар илм нишон медиҳанд. 21



Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия дар нашрияҳои илмии 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаҳои илмӣ ба табъ 

расидаанд, ки дар натиҷа мазмун ва моҳияти диссертатсияро ба пуррагӣ 

инъикос менамоянд.

Дар маҷмӯъ, бояд қайд намуд, ки диссертатсияи Раҷабзода Сорбон 

Абдусалом дар мавзуи «Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар Тоҷикистон», таҳқиқоти илмии мустақилона анҷомёфта буда, 

дар он натиҷаҳои нави илман асоснок ба даст омадаанд ва масъалаҳои 

амиқи илмиро ҳал менамояд. Муаллифи диссертатсия Раҷабзода Сорбон 

Абдусалом бошад, барои гирифтани унвони илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз руи ихтисоси - 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат сазовор мебошад.

Мудири шуъбаи масоили назариявии 
давлат ва ҳуқуқи муосири Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Бобоҷонзода И.Ҳ.

Имзои Бобоҷонзода И.Ҳ.-ро тасдиқ мекунам^ 
Сардори шуъбаи кадрҳои Институти 
фалсафа, сиёсатшиноси ва ҳуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон зедов Х.Н.

Акадров

Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки, 33 
Телефон: (+992) 93 - 510-77-11 '
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