
«ТАСДИҚ МЕКУНАМ» 
Сардари Академии ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқшиноси,

ҷаласаи муштараки кафедраҳои дахлдори Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба мубрамият ва аҳамиятнокии тадқиқоти 
диссертатсионии унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва 
психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Хоҷазода Ф.Ф. дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дахлдорӣ ба 
ҷиноят мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ

Тадқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
дахлдорӣ ба ҷиноят мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо қарори Шӯрои олимони 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикисто (протоколи № 10 от 25 марти соли 
2019) тасдиқ гардидааст ва дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология 
ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иҷро карда шудааст.

Унвонҷӯ муаллифи 6 мақолаи илмӣ мебошад.
Роҳбари илмӣ - Шарипов Такдиршоҳ Шарифович - доктори 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Аз рӯи натиҷаи муҳокима хулосаи зерин бароварда шуд:
Проблемаи дахлдорӣ ба ҷиноят, яке аз масоили мубрами илми 

ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад. Мубрамияту аҳамияти ин падидаи илмӣ дар он



зоҳир мегардад, ки дар илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ то ба имрӯз 
мафҳуми ягонаи дахлдорӣ ба ҷиноят, масъалаҳои банду басти он ва 
намудҳои ин зуҳуроти ҳуқуқӣ коркард нашудааст. Аз ин рӯ мавзуи 
интихобнамуда ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ мубрам 
мебошад. *

Дахлдорӣ ба ҷиноят маънои ҳуқуқӣ-ҷиноятии кирдори хавфноки 
ҷамъиятии барқасдонаи пешакӣ ваъданашуда мебошад, ки дар содир 
намудани ҷинояти асосӣ иштирок надоштани шахсоне, ки суиқасд ба 
манфиатҳои ҳокимияти давлатӣ зоҳир намуда, бо пинҳон кардани 
ҷинояти асосӣ аз адолати судӣ ё наандешидани чораҳо оид ба пешгирии 
он вобастаанд, ифода меёбад.

Дар натиҷаи таҳлили қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи 
Тоҷикистон чунин намудҳои дахлдорӣ ба ҷиноятро ҷудо кардан мумкин 
аст:

1) пешакӣ ваъданашуда;
2) хабар надодан дар бораи ҷиноят;
3) пинҳон доштани ҷиноятҳои махсусан вазнин;
4) қонунигардонии (расмикунонӣ) даромадҳо аз ҷиноят, ба даст 

овардан ё ба соҳибии каси дигар додани молу мулке, ки дидаю дониста 
бо роҳи ҷиноятӣ ба даст оварда шудааст;

5) саҳлангорӣ нисбат ба ҷинояти тайёршудаистода ё содиршуда.
Дар натиҷаи таҳқиқи мавзуи мазкур ва амалияи татбиқи 

қонунгузорӣ мо якчанд пешниҳод барои такмили қонунгузории ҷиноятӣ 
манзур намудем. Аз ҷумла, бо дарназардошти асосҳои таърихӣ, 
криминологӣ ва иҷтимоию ҳуқуқии манъи ҳуқуқию ҷиноятӣ оид ба даст 
овардан ё фурӯши (ба соҳибияти каси дигар додан) молу мулке, ки 
баръало бо роҳи ҷиноят ба даст омадааст, кирдори мазкур бояд ҳамчун 
як намуди дахлдорӣ ба ҷиноят дониста шавад. Дар баробари ин аниқ 
кардани объекти ҷинояти мазкур имкон медиҳад, ки моддаи 254 аз 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон хориҷ карда шавад. 
Муқаррароти меъёрии дар моддаи мазкур зикргардида бояд бо 
дарназардошти табиати ҳуқуқии онҳо ба боби 32 «Ҷиноятҳо ба 
муқобили адолати судӣ» гузаронида шуда, дар моддаи нави 347 (2) 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода дода шавад.

Дар натиҷаи тадқиқот мо ба як қатор хулоса омадем:
1) Тавре маълум аст, пешгирӣ намудани содиршавии кирдорҳои 

ҷиноятӣ ва ба вуқуъ омадани қурбониҳои ҷиноят назар ба 
бартарафсозии оқибатҳои хавфноки ҷамъиятӣ оид ба вайрон кардани 
манъи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ оқилтар ва самарабахш мебошад. Дар шароити 
вазъияти криминогение, ки дар ҷаҳони муосир ба амал омадааст, 



вазифаи пешгирии ҷинояткорӣ бояд яке аз вазифаҳои дохилии сиёсии 
ҳокимияти давлатӣ ба шумор равад.

2) Ҳалли бомуваффақияти он аз таҳия ва татбиқи маҷмуи 
воситаҳои дорои табиати иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилию идоракунӣ ва 
дигар хусусиятҳо вобаста аст, ки»дар байни онҳо тадбирҳои ҳуқуқӣ оид 
ба пешгирии ҷиноятҳо ва дар байниохирин - низоми муқаррароти 
ҷиноятии ҳуқуқӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят, нақши 
муҳимро мебозанд, ки дар байни онҳо масъулияти иштирок дар ҷиноят 
чораҳои ҳуқуқӣ доранд.

3) Меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба ҷавобгарӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят 
таърихан ҳамчун воситаи ҳуқуқии пешгирии суиқасди ҷиноятии алоҳида 
(бештар хавфнок ё васеъ паҳншуда) ба вуҷуд омада шароит (муҳит ё 
вазъият) барои бемамоният амалисозии онҳо ҳаракати (беҳаракатӣ) 
ғайриқонунии шахсони ба он таалукдоштаро ба вуқуъ меоваранд. Бо 
мурури замон муқаррароти қонун дар бораи дахлдорӣ ба ҷиноят ба яке 
аз воситаҳои иловагии ҳуқуқии сиёсати ҷиноятӣ дар соҳаи пешгирии 
ҷиноятҳо табдил ёфта, дар низоми чораҳои муқовимати ҳуқуқӣ ба 
зуҳуроти ҷинояткорӣ мавқеи худро «ишғол» намуда, ба он таъсири 
пешгирикунандаро ҷорӣ мекунанд.

Методология ва сабки интихобнамудаи муаллиф дар масоили 
кушодани бандҳои мубрами мавзуи интихобнамуда бомуваффақият 
буда, ба мақсаду вазифаҳои илмии дар диссертатсия гузошташуда ноил 
шудааст.

Дар мавзуи диссертатсия унвонҷӯ дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар нашрияҳо 6 мақолаи илмӣ, ки пурра 
муҳтавои диссертатсияро инъикос менамоянд, ба чоп расонидааст.

Мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нашргардида:

1. Хоҷазода, Ф.Ф. Объективные признаки заранее не обещанного 
укрывательства // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Қисми 2. - 2019. - № 5.

2. Хоҷазода, Ф.Ф. Самостоятельные составы преступления как вид 
прикосновенности к преступлению на примере легализации доходов, 
добытых в результате совершения преступления // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 
Қисми 2. - 2020. - № 2. - С. 247-252.



3. Хоҷазода, Ф.Ф. Падидаи даст задан ба ҷиноят дар ҳуқуқи 
ҷиноятии хориҷӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 2022. - № 2. - С. 88- 
93.

4. Хоҷазода, Ф.Ф. Таърихи пайдоиш ва ташаккули институти даст 
задан ба ҷиноят дар ҳуқуқи ҷиноятӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 
2022.-№ 3. - С. 65-72.

Корҳои илмии дар дигар нашрияҳо чоп кардашуда:
1. Хоҷазода, Ф.Ф. Некоторые аспекты легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, полученных противозаконным 
путем как вида прикосновенности к преступлению. - 2022. - № 5. - С. 
188-192.

2. Хоҷазода, Ф.Ф. Проблемы объективной основы принципа 
дифференциации уголовной ответственности за укрывательство особо 
тяжких преступлений. - 2022. - № 6. - С. 178-193.

Хулоса ва нуқтаҳои диссертатсия дар заминаи базаи васеи далелҳо 
асоснок карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии ба дастоварда оид ба 
навгонии илмӣ ва анҷоми тадқиқоти илмии гузаронидашуда шаҳодат 
медиҳанд. Диссертатсия ба талаботҳои Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 
таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Дар асоси гуфтаҳои боло,

Қарор қабул карда шуд:
1. Ҳисобида шавад, ки кори пешниҳоднамудаи Хоҷазода Ф.Ф. дар 

мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тадқиқоти мустақилона, 
кори илмии ба анҷомрасида буда, дар мавзуи мубрам омода гардидааст 
ва ба талаботи Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 сол таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, 
ҷавобгӯ мебошад.

2. Қарори ҷаласаи муштараки кафедраҳои дахлдори Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад ва кори 
диссертатсионии Хоҷазода Ф.Ф. дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
дахлдорӣ ба ҷиноят мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба шӯрои диссертатсионии 
дахлдор тавсия карда шавад.



Хулоса дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои дахлдори Академияи 
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Натиҷаи овоздиҳӣ: 
тарафдор - 14 нафари ҳозирбуда, зид - нест, бетараф - нест. Якдилона 
қабул гардид. Протоколи № 2 аз 7-уми июли соли 2022.
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