
Ба Шурои диссертатсионии бD.КОА-

019 назди Щонишгоци миллии

Точикистон (734025, Тоцикистоно ш,

Щушанбео хиёбони Р!дакйо 17)

тАкризи

муцарризи расмй ба диссертатсияи Абдуллозода \амолиддин Абдулло даР

мавзуи <<Масоили таъини чазо барои ма.lмiи чиноятхо мутобици

цонунryзории чиноятии Чумцурии Тоцикистон>> барои дарёфти дррачаи

илмии номзади илмхои хуцукшиносп аз р!йи ихтисоси 12.00.08 _ Хукук"

чиноятй ва криминология; хукуки ичрои

цуцукшиносй) пешницод шудааст

чазои чиноятй (илмцои

мутобик,ати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз руии он

диссертатсия ба цимоя пешницод шудаасl. ,,щиссертатсияи

Чамолиддин Абдулло дар мавзуи <Масоили таъини чазо

чиноятцо мутобици цонунгузории чиноятии \умцурии

бароИ дарёфтИ дарачаИ илмиИ номзадИ илмцои цУкуцшиносй аз р!йи

ихтисоси 12.00.08 _ Хукук" чиноятй ва криминология; цукуки ичрои

чазои чиноятй (илмцои цуцуцшиносй), ки аз рУйи он ба Шурои

диссертатсионй мувофици фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии

назди Президенти ýумцурии Точикистон

J\Гs15/шд хущуки кабули диссертатсияцо

мутобиц мебошад.

БояД тазаккуР дод, кИ диссертатсияИ такризШаванда дар доираи

барномаи дурнамои корцои илмй-тацкикотии кафедраи цукуки чиноятй ва

муковимат бо коррупсияи факултети цукукшиносии дмт, ки ба мавзуи

<сиёсати цукуции чиноятии Чумцурии Точикистон дар даврони муосири

Дбдуллозода

барои мацм!и

То.lикистон>)

аз '7 январи соли 2022, тацти

барои цимоя дода шудааст,

рушД (бароИ солхоИ 20|6_2020)> бахШида шудааст, омода карда шудааст,

[,



мубрам булани мавзуи диссертатсия. Бо шарофати ба даст овардани

истиlgrоли давлатй, цабули Конститу^гсияи {умцурии Точикистон дар

тамоми соцацои цаёти ицтисодиву ицтимой, аз чумла цаёти цуцуц4и

кишвар низ дигаргуницои куллй ва таfйиротхои чашмрас падид омадаанд.

щар нати\аи татбици бомароми ислохотцои хуцуцй бо дарназардошти

рушди муносибатцои чамъиятй ва х&мцадами замон гардонидани мазмуну

моц4яти конунгузории амалкунанда дар низоми хукукии мамлакат

тацаввулот ба вукуъ пайваст. Маврид ба зикр аст, ки ин истилоцотцо ва

дигаргуницо низ соцаи хукуки чиноятиро фаро гирифтаанд. Гузариш ба

низоми нави давлатдорй, эътирофи шаклхои гуногуни моликият, аз чумла

моликияти хусусй, ба роц мондани фаъолияти иктисодй ва пешбурли

шаклцои гуногуни хочагидорй дар умум зарурати аз нигоц4 цукуци

циноятй цифз ва цимояи арзишцои нави ицтимой ва падидахои цукукиро

рулiи кор овард.

дз ин ру, Дар шароити то рафт вусъат пайдо кардани чиноятцои

фаромиллй бо дарназардошти паёмадцои ногувори раванди чацонишави

ва муковимат алайца чинояту чинояткорй беш аз цар вакта дигар мавкеи

муцимро касб менамояд. Дар марцилаи муосири рушду инкишофи чомеаи

точикон чазои чиноятй василаи таъсиргузори давлат нисбат ба чинояти

содиргаРдида мебошад. Аз иН рУ, таъИни чазоИ чиноятЙ тартиби дакики

цуцукй ва асосноккунии илмиро талаб менамояд, То ки гунацкор чазои

сазовор гирифта, талаботи адлу адолат риоя гардад ва чорах,ои

таъсирасонии цукуцй-чиноятй танцо барои ноил гардидан ба максаду

цадафцои назди чазо гузошташуда, рохандозй шуда, онцо бояд дар цадди

зарурй истифола бурла шаванд. Мацз дар цамин раванд моцияти яке аз

самтцои асосии сиёсати чиноятии

мегардад.

\умцурии Точикистон ифола
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сиёсати цуr(укии чиноятии Чумцурии Тоцикистон ба сифати яке аз

самтцои татбици консепсияи давлатии таъмини амнияти криминологй

баромал менамояд ва дар эътироф кардани алокамандй ва

бацамвобастагии появии муцаррароти асоQии он бо сиёсатИ ичтимоиИ

давлат, инчунин сиёсати пешгирии цинояткорй, цимоя ва дастгирии

чабрдидагон аз чиноятцо, ичрои чазоцои чиноятй ва чорацои дигари

хусусияти цуцукй-чиноятидошта, баркарорсозии ичтимой ва назорат аз

болои шахсоне, ки чазои чиноятиро адо кардаанд, пешбинй мешавад.

муайян кардани андозаи чазои аник барои чинояти ягоrtа, ки

гунацкор содир намудааст, бештар мушкилотхои чиддиро ба миён

меоварад. Аммо агар гунацкор якчанд чиноят содир намуда, дар кирдори у

аломатцои якчанд таркиби мустакими чиноятцо дида шаванд, боз цам

мавкеи судро дар мавриди интихоби чазоцои чиноятии дахлдор мураккаб

мегардонад.

дз цониби муаллиф ба мубрам булани мавз!ъи тацкикоти

диссертатсионй ба таври дурусту комил ишора шудааст. Муаллиф ба

таври кофй ва конеъкунанда дар цисмати муцаддимавии кор бо

овардани нишондихандахои муайяни омори расмй ва иттилооти

манбаъцои дигар, асоснок будани далелцои матрахшуда дар тах,кикоти

мавриди назарро собит намудааст.

гуфтацои дар боло матрацшуда аз мубрам булани мавзуи

интихобнамудаи муаллифи рисола дарак медихад.

Боби якуми тах,цикот - <Табиати цуцукии мачмуи циноят хамчун

шакли амалишавии сершуморагии чиноятцо)) аз се зербоб иборат буда,

дар доираи он масъалацо вобаста ба мафцум, мохият ва аломатцои

сершуморагии чиноятцо, мафцум ва намудцои ма,lмуи чиноятцо ва

махакцои фарrqгузории мацмiи чиноят аз чиноятхои алоцида содиршуда

мавриди таццикоти илмй ва амалй карор гирифтааст,



Боби дуюми диссертатсия - <Таъини чазо аз руи ма,lмуи чиноятцо)

аз се зербоб иборат аст. Щар боби мазкур асосцои умумии таъини чазо,

тартиби коидаи татбици чазои сабуктарро дар бар гирифтани чазои

вазнинтар, пурра ё цисман зам намудани чазохо хангоми таъини чазо

барои ма.lмуи чиноятхо ва таъини чазоцои иловагй барои ма,lмуи

чиноятхо, мавриди тацлил царор шудааст.

.Щарацаи навгонии натичацои дар диссертатсия бадастОмаДа Ва

натичацои илмие, ки барои цимоя пешницод мешаванд. Щиссертатсияи

ДбдуллОзода ч.д. яке аЗ аввалиН таццикоТи мацм!й бо забони давлатй

доир ба масъалахои назариявй, цонунгузорй ва амалии инСТиТУТи ТаЪИНИ

чазо барои ма.lмуи чиноятцо дар илми цукуки чиноятии ватанй мебошад.

Аз мазмуни матни диссертатсия ва автореферат бармеояд, ки он дар

илми хукуцшиносии ватанй яке аз нахустин пажlпЕишхои илмие ба цисоб

меравад ва он аз руйи сохтор, услуби иншо ва натичацои иг'мии

матрацгардида лорой ацамият ва арзиши хоси илмист.

Щар он таърихи пайдоиш ва инкишофи институти таъини чазо барои

ма.lмуи чиноятхо, табиати Цукукии ма.lмуи чиноят цамчун шакли

амалишавии сершуморагии чиноятцо, мафцум, моцият ва аломатцои

сершуморагии чиноятцо, мафцум ва намудцои ма,lмуи чиноятцо ва

мацакцои фарцгузории ма.lмуи чиноят аз чиноятхои алоцида содиршуда,

асосцои умумии таъини чазо, тартиби коидаи татбици чазои сабуктарро

дар бар гирифтани чазои вазнинтар, пурра ё кисман зам намудани

чазохо цангоми таъини чазо барои мацмуи чиноятцо ва таъини чазоцои

иловагй барои ма.lмуи чиноятхо мавриди барраQии амик щарор дода

шудаанд, ки навгонии тацкикоти мазкурро дар илми цуцуки Чиноятии

ватанй бозгуй менамоянд. Инчунин, натичацои тацкикот, ки дар шакли

нуктацои илмии ба цимоя пешницодшаванда ва хулосахои илмй манзур

шудаанд, башорат аз навгонй ва сатх,и амици таdкикот медицанд, ки
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цамагй бацри рушди илми цукуки чиноятии ватанй, тачдиди

конунгузории соца ва бартараф намудани мушкилицои амалияи судй

равона гардидаанд.

дсоснокй ва эътимоднокии хулосахо ва тавсияцои дар диссертатсия

зикршуда. Тацлили диссертатсия, акидацо, нуктацои илмй, хулосахо,

мафцум\ои илмЙ, проблемацои конунгузорЙ ва амалЙ, ки аз тарафи

муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавкеи мустакили хеш,

асосноккунии нуктацои илмй ва хулосацо бо истифода аз доираи кофии

маводи илмй ва тачрибаи амалй аз он дарак медицад, ки тацкикоти

мазкур мустакилона навишта шудааст.

мундаричаи кори илмй аз он дарак медицад, Ки муаллиф

тавонисТааQТ микдорИ зиёдИ маводИ илмиро дар мавзуъ тацлил кунад, ки

ин цадафи асосиашро ташкил медицад. Боиси таваччуц аст, ки муаллиф

бо ин максад на танцо асосхои назариявй, конунгузорй ва амалии

институти таъини чазо барои мачмуи чиноятх,о, балки заминацои

таърихии ташаккул ва инкишофи институти мазкурро тацлил кардааст,

Щиссерта,гсия тацкикоти комил ва хотимаёфтаи илмй буда, мазмуни

ягона дорад ва он вобаста ба чанбацои мухталифи назариявию амалй

дар шакли матрац гардидани суолцои алоцида ТаY\Ия шудааст. Суолцои

алохида ба цамдигар мутобикат намуда, дар цамбастагй мазмуни ягона

доранД ва даР мачмуЪ тацIили илмЙ-назариявии масоили таъини чазо

барои мачмуи чиноятцо мутобици конунгузории чиноятии \умцурии

Точикистонро дар бар мегиранд.

Дцаммияти илмй ва амалии натичацои диссертатсия бо нишон

додани тавсияцо оид ба истифодаи онцо. Хулоса ва пешницодцо оид ба

диссертатсия бешубха арзиши илмй дошта, донишцо ва гояцои

мавчударо дар илми цукуци чиноятй ва цукуки ичрои чазои чиноятй оид

ба инстИтутИ таъини чазО барои мачмУи чиноятц,о ба таври назаррас зиёд
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мегардонад. Натичацои бадастомадаи муаллиф метавонанд барои

муаллифи диссертатсияро барои

амалияи судй истифола бурлан

такмили китобцо и таълимй аз фанцои (Хукуци чиноятй>> ва кХ,уцуки

ичрои чазои чиноятй> истифода шаванд.

Инчунин, дастовардцои илмии

такмили цонунгузории чиноятй ва

мумкин аст.

дар Кодекси чиноятии Чумцурии Точикистон чой додани меъёр бо

матни зайл: <<Аз тарафи шахси (шахсони) гунахкор содир намудани ду ва е

зиёда кирдорцои чиноятие, ки цар як кадоми он таркиби мусfаrqили

чиноятро ташкил намуда, ахамияти хукукии чиноятии худро гум

накардааст ва монеаи хукукй хангоми ба амал баровардани истецсолоти

мурофиавии чиноятй вуцуд надорад, сершуморагии чиноят эътироф карда

мешавад. Намудцои сершуморагии чиноятро такрори чиноят, мацмуи

чиноят ва ретсидиви чиноят ташкил медицанд)>, кдгар барои яке аз

чиноятцои дар мачмуъ содиршуда чазои катл таъин карда шавад, он гоц

чазои ницой бо рохи чазои сабуктарро Дар бар гирифтани чазои к,атл

таъин карда мешавад. Дар сурати барои яке аз чиноятцои дар мачмуъ

содиршу да, таъин гардидани чазои якумра мацрум сохтан аз озодй, чазои

ницой бо рохи чазои сабуктарро дар бар гирифтани чазои якумра мах,рум

сохтан аз озодй таъин мегардад>), муайян намудани цолатцо оид ба

татбици принсипхои чазои сабуктарро лар баргирифтани чазои вазнин,

пурра ва цисман зам намудани чазоцо аз руи мацмуи чиноятхо,

пешницодхо чих,ати бартараф намудани маълумотхои оморй оида масоили

вокеан камбудицои дар ин самт

пур менамоянд.

таъини чазо барои мацмуи

муаллиф аз ацаммия,ги амалй

чиноятцо ва дигар таклифу пешниходи

холй набуда, боиси дастгирй мебошад.

Натичацо ва хулосацои илмии дар рафти тацкикоти диссертатсионй

бадастомада нишон медиx'анд, ки онцо

дар илми \укуки чиноятй мавчудбударо
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щар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалацои бацснок ба

назар мерасанд, Ки онхоро кайд намудан лозим аст ва ба Абдуллозода

ч.д. дар шакли тавсияцо барои тацкикотцои ояндаи У пешниход

менамоем.

1. Муаллиф лар баrтди б нуктацои ба химоя пешницодшаванда кайд

менамояд, ки дар к.к. 2 ва З м. 6'| КЧ ЧТ дар чоЙи аввал ибОРаИ (ПУРРа)

зам намудани чазоцо бар ивази ибораи (цисмаю> зам намудани чазохо

гузошта шавад, чунки дар к.К. 2 ъа З м. 6'| кч чТ зарурати номбар кардани

онхо пеш омада, дар онцо дар чойи якум кисман зам кардани Чазоцо

чойгир карда шудааст. Ин максади афзалиятноки чазои барои чинояти

дахJIдоР таъиншУдарО (ц. z м. 46 кч чт), ки бо тамоми андозаи охирин

муайн карда мешавад, паст карда, ба таври воцей судцоро мачбур месозад,

ки пурра зам кардани чазоцоро ба чойи охир гузоранд. Аз ин лихоз, дар

конун иваз кардани чойцои коидацои таъини чазои ницой бо рохи зам

кардани чазоцое, ки барои чиноятх,ои ба мачмуъ дохилшаванда таъин

карда шудаанд, мувофици максад мебошад. Аз тацлили рисолаи илмии

мазкур бармеояд, Ки унвонц! масъалаи мазкурро тацкиц намуда, дар

ин масъала бештар ба тацрибаи амалиявй диккат додааст. Дз ин р},

муцакик пешницоди мазкурро барои бартараф намудани чунин

мушкилот дар амалияи судй ироа менамояд (сах.|41-|42). Бинобар ин,

ба андешаи мо пешницоди мазкур бахснок була, асосноккунии

иловагии илмиро талаб менамояд. дз ин ру, мехостем андешаи

муаллифро дар масъалаи асоснокии пешницоди мазкур зимни цимояи

ошкоро иловатан шунида бошем.

2. Бояд цайд намуД, ки муаллиф цангоми ба амал бароваРданИ

тацкикоТи диссеРтатсионй ба масОили таъини чазоцои иловагй барои

мацм}и чиноятхо, ки яке аз масъалацои асосй дар ЦУкуки чиноятй ба

цисоб меравад, ба таври пурра дикцати худро равона накардааст. Аз

чумла, зимни баррасии масъалаи мазкур муаллиф кайд менамояд, ки дар
7



конунгузории чиноятй меъёри цукукй оид ба иваз ва ё бацисобгирии як

намуди чазои иловагй ба намуди дигар мавчуд намебошад, аз ин лицоз

кисман зам наМУдани онцо низ гайриимкон мебошад (сах. 165). Вобаста

ба ин масъала, дар рисолаи илмй хулосабарории муаллиф бо цамин ба

паст намекунанд. Ин нахустин

чазо барои мачмуи чиноятхо

омузиши цамачон ибаи институти таъини

бо забони давлатй, ки бо навоварй ва

итмом расидааст. длбатта, дар вацти дифоъ намудани рисола мехоцам

фикри шахсии муаллифро оид ба масъалаи мазкур пурратар шунавам.

щар мацмуъ, эродцои зикршуда сифати тацкикоти диссертатсиониро

хулосацои илмй ва пешницодцои муаллиф фарк мекунад ва асарро

цамчун як тацкикоти илмии мустакил, эчодкорона ва мукаммал тацкик

намудааст, ки ба тамоми талаботцо чавобгу аст.

нашри натичахои диссертатсия дар мачаллацои такризшавандаи

илмй. УнвончУ муаллифи 8 маколаи илмй мебошад, Ки ба тацлили

пацлуцои гуногуни институти шартан татбик накардани чазо бахшида

шудаанд. Аз ин теъдод, 5 макола дар мачаллацои тавсиянамудаи

КомиссияИ олии аттестаТсионии назди Президенти {умцурии

Точикистон чоп шудаанд.

х,амчунин, мукаррароти асосй ва хулосацои тацкикоти

диссертатсионй дар маколацои илмй, дар шакли маъруза дар

конференсияхои гуногуни илмй-амалии сатци байналмилалй ва

чумцури явй инъикос ёфтаанд.

Зикр намудан ба маврид аст, ки

35 Тартиби додани дарачацои илмй,

Точикистон аз 30 июни соли 202I, тацти ]ф267 тасдищ шудааст, мувофиц

мебошад.

мутобицати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти {умцурии

точикистон. Щиссертатсияи Дбдуллозода ч.д. ба талаботи банди 31 ва
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ки бо К,арори Х,укумати {умцурии



33 Тартиби додани дарачахои илмй, ки бо К,арори Хукумати \умцурии

Точикистон аз 30 июни соли 202I, тацти Nb267 тасдик шудааст,

мутобицат менамояд. .Щиссертатсия аз чониби муаллиф мустакилона

навишта шуда, дорои мазмун ва мантики ягонаи дохилй мебошад. Сатци

навгонии илмии диссертатсионй, нуктацои илмй ва пешних,оду тавсияцои

амалие, ки ба цимоя пешницод шудаанд, маколацои илмй ва маърузацо

дар конференсияцои илмй-амалй сацми шахсии муаллифро тасдиц

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби тацкикоти

илмй сацми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медихад. '

к,исмати хотимавии такриз. дз омузиши матни тацкикот ва

автореферат хулоса намудан мумкин аст, ки диссертатсияи довталаби

дарёфти дарачаи илмй пурра ба талаботи мукаррарнамудаи Комиссияи

олии аттестатсионии назди Президенти {умцурии Точикистон оид ба

дарёфти дарачаи илмии номзади илмцои ЦУкукшиносй чавобгУ мебошад,

зеро натичацои бадастовардаи муаллиф барои рушди илми цукуки

чиноятй, цущуки ичрои чазои чиноятй ва сохах,ои дигари цуцук мусоидат

карда' боиС мегарданд, кИ падидаИ мазкуР дар илМи ватанй такмил ёбад.

щар мачмуъ, пешницод ва дастовардцои муаллиф барои рушди илм ва

конунгузории чиноятй ва ичрои чазои чиноятй, фаъолияти макомоти

судй ва такмили соца ацаммияти муцим доранд.

х,амзамон, хулоса ва натичацо метавонанд цангоми тация ва

татбики консепсияцои давлатй дар соцаи хукук истифода шаванд,

маводи диссертатсия цангоми тадриси цукуки чиноятй, цукуки ичрои

чазои чиноятй, асосцои умумии таъини чазо, цангоми ичрои корцои

мустакилона, навиштани рисолацои хатм, магистрй, диссертатсияцо

метавонад ба таври васеъ мавриди истифода карор гиранд, ки чанбахои

мусбати тацкикоти Аблуллозода Ч.А.-ро нишон медицанд.

Дар умум, Абдуллозода \амолиддин Абдулло сазовори дарёфти

дарачаи илмии номзади илмцои хукукшиносй аз р!Йи ихтисоси 12.00.08 _
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Хуцуки чиноятй ва криминология; цукуки ичрои чазои чиноятй (илмцои

цукукшиносй) мебошад. Бояд иброз намуд, ки тацризи мазкур бо

дарназардошти бандцои'71r ва72Тартиби додани дарачацои илмй, ки бо

К,арори {укумати Чумцурии Тоцикистон аз 30 июни соли 202l, тах,ти

Nb267 тасдик шудааст, омода гардидааст.

Муцарризи расмй:
ёрдамчии прокурори шахри Хуцандо
номзади илмцои цуцукшиносйо дотсенти
кафедраи цуцуци циноятй, криминалистика
ва пешгирии коррупсияи Щонишгохи давлатчи , л

хуцуц, бизнес ва сltёсатlt ТоцlrкIIстон Pffi'c Щурбонзода Б.Ш.

Имзои Щурбонзода Б.Ш.-ро
Сарлори шуъбаи кадрхо ва
прокуратураи вилояти Су.д,
мушовири адлияи дарачаи 1 Почомулло М.

Сурогаи мукарриз:
Чумхурии Тоцикистон, 7 357 14
Сурога: вилояти Сугдо шахри Хуцандо махаллап 34о
Прокуратураи вилояти Су"д
Тел. корй: (83422) 5-25-26
E-mail: рrоkurаturа.sugd@mаil.ru
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