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Ба Шурои диссертатсионии 6D.КОА-018 

назди Донишгоњи миллии Тољикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 17) 
 

Таќризи 

муќарризи расмї ба диссертатсия Раҷабзода Сорбон Абдусалом дар мавзуи 

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

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўйи 

ихтисоси: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот 

дар бораи њуќуќ 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 дараљаи  илмии номзади 

илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 

њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки аз рўйи 

он ба Шурои диссертатсионї мувофиќи фармоиши Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 7 январи 

соли 2022, тањти № 15/шд 62 њуќуќи ќабули диссертатсияњо барои њимоя 

дода шудааст, мутобиќ мебошад.  

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Яке аз мақсадҳои ҷазо ин барқарор 

намудани адолати иҷтимоӣ мебошад ва барои ноил шудан ба ин мақсад 

пеш аз ҳама бояд масъалаи зарари аз ҷиноят ба ҷабрдида расонидашуда 

ҳаллу фасл карда шавад. Ҳам дар давраи тафтишот ва ҳам дар раванди 

мурофиаи судӣ диққати асосӣ ба масъалаи товони зарари аз ҷиноят 

расонидашуда дода мешавад. Шаҳрвандон бояд боварӣ дошта бошанд, 

ки масъалаи ҷуброни зарари онҳо аз ҷониби давлат дар симои 

мақомотҳои дахлдор кафолат дода мешавад. Дар моддаи 21 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст, ки ҳуқуқи 

ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. Давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро 

барои ҷабрдида кафолат медиҳад. Ин муқаррароти конститутсионӣ 

масъулияти мақомотҳои салоҳиятдорро дар самти товони зарари аз 
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ҷиноят расонидашуда боз ҳам дучанд мегардонад. Вале бояд қайд кард, 

ки масъалаи мазкур бисёр душвор ва мураккаб буда, дар амалия ва 

назария мушкилиҳои худро дорад, ки ин аз мубрамияти мавзуи 

интихобкардаи диссертант дарак медиҳад. Аз ҷумла муаллиф қайд 

менамояд, ки нодида гирифтан ё нофањмии мураккабињои масъалаи њифзи 

њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ќурбониёни кирдорҳои ҷиноятӣ дар илми ҳуқуқ 

ба њалли масъалаи мазкур дар амалия низ таъсир расонидаанд. Масалан, то 

айни замон дар амалияи судӣ қайдҳои омории мақомоти судӣ вобаста ба 

зарарҳои бо ҷиноят расонидашуда ва зарарҳои рӯёнидашуда ҷой надоранд 

(саҳ. 152). Таҳлилҳои назариявӣ ва амалии анҷомдодаи диссертант имкон 

медиҳанд, ки як қатор мушкилиҳои ҷойдошта бартараф карда шаванд. 

Пажӯҳишгар пешниҳод намудааст, ки дар ќонуни ҷиноятӣ, махсусан дар 

қисмати принсипҳо бояд оид ба масъалаи барќарор кардани ҳуқуқи љабрдидаи 

кирдори љиноятӣ ва љуброн намудани зарари ба ӯ расонидашуда меъёрҳои 

ҳуқуқӣ вуҷуд дошта бошанд (саҳ. 154).     

Аз ҷониби диссертант Раҷабзода Сорбон Абдусалом мавриди омӯзиш 

ва таҳқиқ қарор додани мавзуи  «Ташаккул ва инкишофи институти товони 

зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон» саривақтӣ ва муҳим буда, имкон медиҳад, 

ки як қатор мушкилиҳои назариявӣ ва амалии дар ин самт ҷойдошта ҳал 

карда шавад. Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки ҳангоми таъин ва иљро 

намудани чораи љуброни зарар аз љиноят ду масъалаи асосї бояд баррасї ва 

њал карда шавад. Аввал ин ки умуман имконияти таъин ва татбиќ намудани 

товони зарар мављуд аст ё не. Масъалаи дуюм бошад, аз кӣ ва чӣ гуна бояд 

зарар рўёнида шавад, дар њолате, ки агар шахси гунањгор бо ин ё он сабабњо 

имконияти љуброн намудани товони зарарро надошта бошад (саҳ. 150).    

Таҳқиқоти диссертатсионии Раҷабзода С.А. аз муқаддима, се боб, 

ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва 

рӯйхати интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ иборат 

мебошад. 

Боби якуми диссертатсия – «Товони зарар њамчун функсияи 

љавобгарии њуќуќї» ном дошта, аз ду зербоб иборат мебошад, ки 
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муаллиф мафҳум, намудҳо ва функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро таҳқиқ 

намуда, муқоисаи ҳуқуқии андешаҳои муҳаққиқонро дар хусуси товони 

зарар ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва товони зарар ҳамчун 

функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ анҷом дода, хулосаи шахсии худро баён 

намудааст. Унвонҷӯ дар асоси таҳлили ақидаҳои олимони соҳа чунин 

мафҳуми ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод кардааст: «Ҷавобгарии њуќуќї 

чораи маҷбурсозии давлатӣ мебошад, ки дар асоси ҳуқуқвайронкунии 

содиршуда аз ҷониби мақомоти босалоҳияти давлатӣ бо тартиби махсус 

татбиқ гардида, ба ҳуқуқвайронкунанда маҳрумияту маҳдудиятҳои 

шахсӣ ва молумулкиро пеш меорад» (саҳ. 24). Ба андешаи муаллиф ба 

њама намудҳои љавобгарии њуќуќї функсияҳои якхела, аз қабили 

љазодињанда, њуќуќбарќароркунанда, тарбиявї, пешгирикунанда ва 

танзимкунанда хос буда, тамоми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо ҳам 

алоқаманд мебошанд ва иҷро нашудани як функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

аз он шаҳодат медиҳад, ки мақсади асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба даст 

оварда намешавад.  

Боби дуюм – «Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар сарзамини таърихии тољикон» ном дошта, аз се зербоб иборат 

мебошад. Диссертант ба хулоса омадааст, ки институти товони зарар аз 

ҷиноятро дар асоси даврабандии таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон 

ба давраи амали тамаддуни ҳуқуқи зардуштӣ; давлат ва ҳуқуқи тоҷикон 

дар аҳди амали ҳуқуқи мусулмонӣ; давлат ва ҳуқуқи тоҷикон дар аҳди 

амали ҳуқуқи мусулмонӣ дар робита бо дигар низомҳои ҳуқуқию одатӣ; 

амали ҳуқуқи шуравӣ ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистони соҳибистиқлол 

мавриди омӯзиш қарор додан мумкин аст. 

 Муаллиф қайд менамояд, ки дар даврони зардуштї институти 

товони зарар дар фаҳмиши муосираш вуљуд надошт. Љиноят кирдоре 

њисобида мешуд, ки бо ягон тарз ба њамон арзишњое, ки ҷамъият онҳоро 

ҳифз намудааст, таҷовуз мекард ва зарар мерасонд. Дар даврони 

зардуштї таснифи сањењи намудҳои зараре, ки бо ҷиноят расонида 

мешуданд љой надошт, зеро меъёрњои динї–одатӣ, аз он љумла меъёрҳое, 
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ки кирдорњои сазовори љазо будаи онњоро ба танзим медароварданд, дар 

доираи санади алоҳида низомнок карда нашуда буданд. Ба андешаи 

муаалиф яке аз намудҳои ҷазо, ки дар ҳуқуқи мусулмонӣ истифода мешуд, 

дийа барои хун мебошад, ки бо рушди њуќуќи мусулмонї дар даврањои 

минбаъда аксаран ба љои ќасоси хунин истифодаи товони зарар ё фидя васеъ 

мегардад, ки дар њуќуќи мусулмонї «дийа», «дия», «диёт» ва амсоли инњо 

номида мешавад. Њамаи ин истилоњот њаммаъноянд ва дар њуќуќи мусулмонї 

бештар њамчун фидя барои хун (дийа) муайян шудаанд (саҳ. 73).  

Диссертант ҳолати љабрдидаи кирдори ҷиноятиро дар тули рушди 

давлатдории Тоҷикистони шуравӣ ба ду марҳилаҷудо менамояд: а) замони 

таъсисёбии ИҶШС ва кодификатсиякунонии аввалини қонунгузорӣ; б) давраи 

баъд аз солҳои 50–уми асри XX, ки дар ин марҳила маротибаи дуюм 

кодификатсиякунонии қонунгузории ИҶШС ба амал омада, меъёрҳои ҳуқуқӣ 

дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидаи кирдори ҷиноятӣ такмил ёфтанд. Ба 

андешаи диссертант ин марҳилаи таърихиро ҳамчун давраи заминавии 

инкишофи товони зарар аз ҷиноят ба сифати институти ҳуқуқӣ номидан 

мумкин аст, зеро маҳз дар ин замон институти мазкур бо қонунгузории 

соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ танзим ёфта, ба як падидаи комплексии байнисоҳавӣ 

табдил ёфт.  

Омӯзиш ва таҳқиқоти ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар марҳилаҳои гуногуни таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик замина 

фароҳам меорад, то ҷанбаҳои норавшан ва мураккаби мавзуъ дар низоми 

ҳуқуқии миллӣ дар равандҳои гуногуни таърихӣ таҳқиқ ва омӯзиш шуда, 

таҷрибаи мусбии он дар амалия ва қонунгузории замони муосири Тоҷикистон 

истифода шаванд.  

Боби сеюми диссертатсия – «Инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар Тољикистони шуравї ва соњибистиќлол» ном дошта, дорои се 

зербоб мебошад. Зимни таҳқиқи инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф қонунгузории амалкунандаро 

дар самти мазкур мавриди омӯзиш қарор дода, мафҳумҳои ҷабрдида, 

намудҳои зарари бо ҷиноят расонидашаванда, даъвогар ва ҷавобгари 
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гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, даъвои гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ ва ба тариқи мурофиаи гражданӣ ҷуброн намудани зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашударо таҳлил намуда, паҳлуҳои мусбӣ ва 

нуқсонҳои қонунгузориро муайян карда, дар натиҷа механизми миллии 

институти товони зарар аз ҷиноятро ошкор кардааст. Ба зумраи чунин 

нуқсонҳои ошкоршуда муаллиф номутобиқатии мафҳумҳои зикршуда 

дар қонунзорӣ, мавҷуд набудани мафҳумҳои зарар дар меъёрҳои 

кодексҳои ҷиноятию мурофиавии ҷиноятӣ ва такмилталаб будани боби 

даъвои гражданӣ дар кодекси мурофивии ҷиноятӣ номбар намуда, 

якчанд роҳҳои ҳалли масъаларо пешниҳод намудааст. 

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 

нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд. Навгонии илмии 

таҳқиқоти диссертатсионии Раҷабзода С.А. аз он иборат аст, ки аввалин 

маротиба дар даврони Истиқлолияти давлатӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ 

масъалаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва амалӣ-ҳуқуқии товони зарар 

аз ҷиноят, ташаккул ва инкишофи он дар давраҳои гуногуни таърихӣ, мафҳум 

ва моҳияти товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мавқеи товони 

зарар дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳо таҳқиқ карда 

шудааст.    

Диссертант вазифаҳои гузоштаи худро дар самти таҳқиқоти 

диссертатсионии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя 

пешниҳоднамудааш инъикос намуда, дар асоси омӯзиш ва таҳқиқоти 

дурнамои падидаи мазкур як қатор пешниҳодҳо манзур гардидаанд, ки онҳо ба 

коркард ва такмили қонунгузории миллӣ вобаста ба товони зарар аз ҷиноят 

мусоидат менамоянд.  

 Вазифаҳои таҳқиқот. Муаллиф барои расидан ба мақсадҳои дар 

таҳқиқот гузошташуда иҷрои як вазифаҳоро зарур шуморидааст, аз ҷумла:      

- омӯзишу таҳқиқи мафҳум, намудњо ва функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва 

дар ин замина муайян кардани товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ;   
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-  дар асоси таҳқиқот муайян намудани мавқеи товони зарар аз ҷиноят дар 

низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ; 

- таҳлили падидаи товони зарар аз ҷиноят дар низомҳои ҳуқуқии 

зардуштӣ; 

-  омӯзиш ва таҳқиқи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

ҳуқуқии мусулмонӣ; 

-  таҳқиқи махсусияти инкишофи товони зарар аз ҷиноят дар замони 

амали ҳуқуқи мусулмонӣ дар робита бо дигар низомҳои ҳуқуқию одатӣ; 

- омӯзиши инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

ҳуқуқии шуравӣ;  

- омӯзиши институти товони зарар аз ҷиноят дар даврони Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- дар асоси таҳқиқот муайян намудани дурнамои инкишофи институти 

товони зарар аз ҷиноят дар Тољикистони муосир.  

Бо итминони комил гуфта метавонем, ки муаллиф аз иҷрои вазифаҳои дар 

наздаш гузошташуда ба хубӣ баромадааст, зеро аз таҳлил ва пешниҳоди 

нуктаҳо ва тавсияҳои амалӣ дида мешавад, ки ин вазифаҳо дақиқу комил иҷро 

гардидаанд.     

  Асосноки ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 

зикршуда. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионии Раҷабзода 

С.А. ба таҳлили асоснок ва воқеъбинонаи паҳлуҳои назариявию амалии 

товони зарар аз ҷиноят, таҳлил намудани натиҷа ва хулосаҳо, мафҳумҳо, 

ақидаҳо ва пешниҳодҳои назариявию амалӣ, ба роҳ мондани дурнамои 

падидаи мазкур бо мақсади коркард ва дарёфти механизми муосири товони 

зарар аз ҷиноят асос меёбанд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Хулоса ва пешниҳодҳои 

назариявию амалӣ ва дурнамое, ки ҳангоми таҳқиқи диссертатсия аз ҷониби 

муаллиф 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 
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рушди падидаи товони зарар аз ҷиноят мусоидат намояд. Ҳамзамон як қатор 

пешниҳоду таклифҳои илмии диссертатсияи мазкурро метавон дар таълими 

фанҳои соҳавии ҳуқуқшиносии донишгоҳҳои ҷумҳурӣ мавриди истифода 

қарор дод.  

Асосњои методологии таҳқиқот. Диссертант дар кори худ аз усулҳои 

умумӣ ва махсуси таҳқиқоти илмӣ, ба монанди диалектикӣ, таърихӣ, таҳлил ва 

синтез, сотсиологӣ ва оморӣ истифода бурдааст. Ба сифати усулҳои махсус – 

усулҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, назариявӣ ва амалӣ мавриди 

истифода қарор дода шудаанд. 

Татбиқи маҷмуи усулҳои номбаршуда ба омӯзиш ва таҳқиқоти 

ҳамаҷониба, пурра ва воқеъбинонаи масъалаҳои дар диссертатсия 

пешбинишуда мусоидат намудааст. 

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

илмӣ. Доир ба мавзуъ ва моҳияти диссертатсия унвонҷӯ 14 мақолаҳои илмӣ, аз 

ҷумла 7 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ҶТ ба табъ расонидааст.  

Новобаста аз муваффақиятҳои ишорашуда, дар рисолаи илмӣ баъзе 

масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон 

иброз намуд: 

1. Дар хулосаронии зербоби 1 боби 1 муаллиф ба чунин хулоса 

омадааст: “Бо назардошти соњаи ҳуқуқ љавобгарии њуќуќї  ба намудҳои зерин 

тасниф карда мешавад: конститутсионї, ҷиноятӣ, маъмурї, гражданӣ, 

мењнатї, интизомӣ, мурофиавӣ-ҷиноятӣ ва мурофиавӣ-гражданӣ.”(с. 31) Дар 

дохили зербоби мазкур бошад, диссертант дар хусуси ҷавобгарии ҳуқуқии 

молиявӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқии экологӣ таҳлилҳо гузаронидааст, аммо дар ин 

бора хулосаронӣ карда нашудааст. Муҳаққиқ бояд доир ба ин масъала мавқеи 

худро муайян мекард. 

2. Дар зербоби 2 боби 3, ки ба инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бахшида шудааст, муҳаққиқ 

қонунгузориҳои ҷиноятю мурофиаи ҷиноятӣ ва гражданию мурофиавии 

гражданиро хело хуб таҳлил намудааст. Аммо дигар қисматҳои 
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қонунгузориро, ки институти таҳлилшавандаро ба танзим медароранд кам 

мавриди баррасӣ қарор додааст. Аз ҷумла чунин қайд гардидааст: “Ба танзими 

ҳуқуқии институти товони зарар аз ҷиноят меъёрҳои дигар кодексу қонунҳо 

бахшида шудаанд. Аз ҷумла, Кодекси иљрои љазои љиноятии Ҷумҳурии 

Тољикистон (моддаи 111) тартиби ба меҳнат ҷалб намудани маҳкумшудаҳо ва 

нигоҳ доштани маблағҳо аз музди меҳнати онҳоро тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тољикистон 

барои қонеъ кардани манфиати ҷабрдидаҳо пешбинӣ намудааст. Варақаҳои 

иҷроиявии аз ҷониби судҳо вобаста ба ҳукм, қарор, таъинот ва ҳалнома 

додашаванда ба сифати ҳуҷҷате баромад мекунанд, ки дар асоси онҳо рӯёниш 

аз ҳисоби музди меҳнати маҳкумшуда нигаронида мешавад. Қонуни Ҷумҳурии 

Тољикистон  «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» низ дар танзими институти товони 

зарар аз ҷиноят саҳми назаррас дошта, тартиби рӯёниши зарари 

расонидашударо аз рӯи иҷроварақаҳои пешниҳодшуда муқаррар менамояд.”(с. 

126-127.) Муаллиф бояд доир ба дигар самтҳои қонунгузорӣ ва санадҳои 

зериқонунии кишвар, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар қабул гардида, 

институти товони зарар аз ҷиноятро ба танзим медароранд, таваҷҷуҳи бештар 

равона мекард. 

Андешаҳои баёнгардида ба мазмун ва моҳияти таҳқиқот таъсири манфӣ 

нарасонида, эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи 

диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста 

намегардонанд. 

Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. 

Диссертатсияи муаллиф ба шиносномаи ихтисос ва самти илмҳои 

назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 

ва давлат мутобиқ буда, хусусияти таърихӣ-ҳуқуқӣ, назариявӣ ва амалӣ 

дорад.  

Диссертатсияи Раҷабзода С.А. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 

мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона 
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навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи 

навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 

амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо 

дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдик 

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти 

илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.  

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Раҷабзода Сорбон Абдусалом ба 

талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан 

ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

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

бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.  

 

 
 


