ТАҚРИЗИ
муқарризи холис ба диссертатсияи номзадии Миралиев Эмомалӣ
Бобоевич дар мавзуи «Институти шартан татбиқ накардани ҷазо:

проблемаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои

ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст
Мавзуи тақризшаванда ба яке аз масъалаҳои мубрами ҳуқуқи

ҷиноятӣ - институти шартан татбиқ накардани ҷазо бахшида шудааст.

Муаллиф дар рисолаи илмии худ паҳлуҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва

амалии институти мазкурро мавриди баррасӣ қарор дода, нуктаҳои
илмии

назариявӣ

ва

тавсияҳои

амалиро

ба

ҳимоя

пешниҳод

намудааст. Аз таҳлили рисола бармеояд, ки дар он сарчашмаҳои
таърихӣ-ҳуқуқӣ

ба

таври

мукаммал

истифода гардида,

рушди

институти мазкур дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ мавриди таҳқиқ
қарор гирифтааст. Дар масъалаи табиати ҳуқуқии институти шартан

татбиқ накардани ҷазо бошад, муаллиф баъд аз таҳқиқотҳои илмӣ
мавқеи худро муайян намудааст, ки қобили дастгирист. Чунки исбот
мегардад, ки дар асоси кадом омил шартан татбиқ накардани ҷазо

институти ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин, муаллиф дар боби 2 асосҳои татбиқи шартан
татбиқ накардани ҷазо ва ҷазоҳое, ки нисбат ба онҳо шартан татбиқ

накардани ҷазо таъин карда мешавад, мавриди таҳқиқ қарор додааст.
Аз хулосабарории муаллиф бармеояд, ки қисматҳои зерини рисола дар
сатҳи баланд мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор гирифтааст.

Муаллиф дар боби 3 мафҳум ва моҳияти муҳлати санҷиширо

мавриди таҳқиқ қарор дода,

андешаҳои худро

иброз намуда,

хулосаҳои амиқи илмиро коркард намудааст. Аз ҷумла, хулосаҳои

пешниҳоднамудаи муаллиф, ки хусусияти инсондӯстонаро соҳиб

мебошанд, боиси дастгирӣ аст.
Ҳамин тавр, зикр намудан мумкин аст, ки рисолаи илмӣ барои

руптди илми ҳуқуқи ҷиноятӣ, такмили минбаъдаи қонунгузории
ҷиноятӣ ва амалияи судӣ кумак мерасонад.

Ба андешаи мо дар баробари мувафаққиятҳои илмӣ дар таҳқиқоти
диссертатсионии мазкур, инчунин баъзе норасоиҳо низ ба назар
мерасад, ки муаллифро зарур аст барои шарҳу тавзеҳи онҳо таваҷуҳи

хоса зоҳир намояд.
1. Дар навгонии сеюми пешниҳодҳое, ки хусусияти назариявӣ

доранд, муаллиф мафҳуми муҳлати санҷиширо ба мазмуни зайл
пешбинӣ намудааст, яъне муҳлати санҷишӣ дар худ муҳлати муайяни
вақтеро дар бар мегирад, ки дар давоми он маҳкумшуда аз адои ҷазои

воқеӣ озод гардида, ислоҳшавии худро бояд исбот намояд. Ба

андешаи мо ин мафҳум баҳсталаб мебошад ва такмилро талаб
менамояд.

2. Дар

боби

сеюм,

зербоби

дуюми

диссертатсия,

масоили

уҳдадориҳое, кл суд ба зиммаи маҳкумшуда мегузорад, мавриди

таҳқиқ қарор гирифтаст, аммо ба андешаи мо, ухдадориҳои мазкур ба

мукаммалгардонӣ зарурат доранд, чунки муаллиф ба таври зарурӣ ҳар
як уҳдадориро мавриди таҳқиқ қарор надодааст. Дар як мавриди

муаллиф ба он такя мекунад, ки ҳангоми муайян намудани ухдадорӣ
аз ҷониби суд нисбати маҳкумшуда ҳолатҳои мушахас аз ҷумла, синну

сол, вазъи саломатӣ, оила ва дигар ҳолатҳо ба инобат гирифта шавад,
аммо худи меъёрҳои Қонуни ҷиноятӣ, ки дар қисми 3 моддаи 60
пешбинӣ гардидаанд, талаботҳои мазкурро дар бар мегиранд.

3. Ба андешаи мо дар тадқиқоти мазкур таҷрибаи шартан татбиқ
накардани ҷазо вобаста ба категорияи алоҳидаи ҷиноятҳои вазнин ва

махсусан вазнин, аз ҷумла одамкушӣ, таҷовуз ба номус, қасдан

расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ғоратгарӣ ва ғайра ба тариқи

дахлдор таҳқиқ нагардидааст.
4. Маълумот дар бораи шартан татбиқ накардани ҷазо нисбат ба
шахсони каблан маҳкумшуда, ки ин ва ё он кирдори ба ҷамъият

хавфнокро содир кардаанд ва ё аз беҳтиётӣ ҷиноят содир намудаанд
ба таври зарурӣ таҳқиқ нагардидааст.

Ҳамин тариқ, дар охир ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
рисолаи мазкур дараҷаи баланди илмиро соҳиб буда, норасоиҳои

мавҷуда эътибори илмии корро кам накарда, ба андешаи мо, дар
сурати ислоҳ гардидани онҳо рисолаи илмӣ мукамалтар мегардад.
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