СУРАТМАҶЛИСИ

ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо
коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва

фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон
12-уми апрели соли 2022

Иштирок доштанд:

ш. Душанбе
аз

15

нафар

аъзои

маҷлиси

муштараки

кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва

назорати прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар асоси

таъйиноти

декани

факултети

ҳуқуқшиносии

Донишгоҳи

миллии

Тоҷикистон аз 30 марти 2022, таҳти №82 тасдиқ гардидааст, 14 нафар

иштирок доранд, ки аз онҳо 6 нафарашон докторони илм ба ҳисоб
мераванд. Пешниҳод мешавад, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо

кушода эълон карда шавад. Марҳамат, ягон пешниҳоди дигар ҳаст?
Нест. Қарор қабул карда шуд, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода

эълон карда шавад.

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
Экспертизаи давраи дуюми диссертатсияи Миралиев Эмомалӣ

Бобоевич

дар мавзуи «Институти шартан татбиқ накардани ҷазо:

проблемаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалӣ» барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи

ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои
ҳуқуқшиносӣ).

Роҳбари илмӣ:

Шарипов Такдиршоҳ Шарифович - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор
Муқарризони холис:
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Давлатзода Комрон Давлат - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти
кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети

ҳуқуқшиносии ДМТ

Абдуллаев Нозим Саодулоевич - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти

кафедраи

ҳуқуқи

ҷиноятии

Донишгоҳи славянии Русияву

Тоҷикистон
Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро

муайян намоед. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Ҳама тарафдор

мебошанд.
Сухан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода

мешавад. Марҳамат!

Миралиев Эмомалӣ Бобоевич - баромад намуд.
Раисикунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод
Назаров А.Қ.

Назаров А.Қ.: Ташаккури зиёд, устод! Шумо мегуфтед, ки
институти шартан татбиқ накардани ҷазо аз институти авф чӣ

тафовут дорад?
Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Саломат бошед, устоди гиромӣ! Институти авф аз

институти шартан татбиқ накардани ҷазо бо хусусиятҳо хоси худ
тафовут дорад, зеро аз номи онҳо маълум аст, ки институтҳои

алоҳидаи ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошанд. Аз ҷумла, санади афв бо
ташаббуси

қонунгузории

Президенти

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

аз

ҷониби мақомоти қонунгузорӣ кишвар, яъне Маҷлиси Олии ҶТ қабул
гардида, ба доираи шахсони нисбатан номуайян татбиқ мешавад,

институти шартан татбиқ накардани ҷазо аз ҷониби суд таъин карда
мешавад; Санади авф дар шакли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул

мешавад, шартан татбиқ накардани ҷазо дар ҳукми суд пешбинӣ
мегардад; Дар асоси санади авф мумкин аст, шахс аз ҷавобгарии

ҷиноятӣ ва ҷазо озод гардад, ҳангоми татбиқи институти шартан
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татбиқ накардани ҷазо шахс аз адои ҷазои асоси шартан озод

мешавад.

Раисикунанда: Ба диссертант боз кӣ савол дорад? Марҳамат, устод
Шарипов С.С.

Шарипов С.С.: Ташаккури зиёд, устод! Тавре ки маълум аст, дар
замони шуравӣ чунин талаботе мавҷуд буд, ки ҳангоми татбиқи

шартан татбиқ накардани ҷазо, дар сурати барқарор намудани зарари

расонидашуда, шахс доғи судинадошта эътироф мегардид. Қобили
қабул дониста намешавад, ки чунин талабот дар Кодекси ҷиноятии
ҶТ аз соли 1998 муқаррар гардад?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Воқеан, дар марҳилаҳои
муайни таърихӣ

институти

шартан

татбиқ

накардани ҷазо

ба

тағйиротҳои гуногун рӯ ба рӯ гардидааст. Аммо бардоштани доги

судӣ то ба охир расидани муҳлати санҷишӣ ҳангоми барқарор
кардани зарари расонидашуда аз ҷониби маҳкумшуда бо он хотир

қобили дастгирӣ нест, ки ҳангоми татбиқи шартан татбиқ накардани
ҷазо суд ба зиммаи маҳкумшуда як қатор уҳдадориҳое, ки дар қ.5

моддаи КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, мегузорад, ҳамчунин дар ин
марҳила, шахси гунаҳгор бояд ҷинояти қасдонаи нав ва ё кирдорҳои

маъмурии зидди тартиботи ҷамъиятиро содир накунад. Бинобар ин,

дар сурати вайрон кардани талаботҳои мазкур масъалаи бекор
кардани муҳлати санҷишӣ ба миён меояд. Дар сурате ки муҳлати

санҷишӣ бекор карда мешавад, мушкилоти барқарор кардани доғи
судӣ ба миён меояд. Аз ин рӯ, дар ин масъала мо ҷонибдори талаботи
мавҷудаи Кодекси ҷиноятӣ мебошем.
Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Марҳамат, устод

Маҳмудов И.Т.
Маҳмудов И.Т.: Ташаккури зиёд, устод! 1) То кадом андоза
рисолаи Шумо принсипи инсондӯстиро дар бар мегирад, чунки дар

баъзе пешниҳодҳои худ иброз менамоед, ки баъзе маҳдудиятҳо
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ҳангоми татбиқи институти шартан татбиқ накардани ҷазо гузошта

шавад. Аз ҷумла, барои ҷиноятҳои аз қасд ва ё беэҳтиётӣ содиршуда,
ки ҷазо барои онҳо аз 8 ва 10 соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд аст,

инчунин ҷиноятҳои ҷинсӣ нисбати хурдсолон ва ноболиғон ва

ҷиноятҳои

дорои

хусусияти

экстремистӣ-террористидошта?

2)

Мегуфтед, ки пешниҳодҳои Шумо то кадом андоза дар лоиҳаи нави
Кодекси ҷиноятии ҶТ инъикос гардидаанд? 3) Ба ғайри суд дар самти

татбиқи институти мазкур боз кадом иштирокчиёни мурофиаи
ҷиноятӣ метавонанд саҳмгузор бошанд.
Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз!
Ҷавоб ба саволи якум: Тавре ки қайд намудем шартан татбиқ
накардани ҷазо бояд дар ҷомеа ҳисси адолат ва ногузирии ҷавобгариро

бедор созад. Чораҳое, ки нисбати гунаҳкор таъин карда мешаванд,

набояд аз ҷониби ҷамъият ҳамчун таъсири аз ҳад зиёд сахт ва ё хело

сабук қабул карда шаванд. Чунки дар ҳарду ҳолат ҷомеа нисбати
мақомоти давлатӣ нобовариро эҳсос менамояд. Масалан, агар ҷазои

ҷиноятӣ вазнин бошад, давлатро ҳамчун дастгоҳи муҷозотӣ қабул
мекунанд,

агар

ҷазо

ё дигар чораҳои

дорои

хусусияти ҳуқуқи

ҷиноятидошта сабук бошанд, таассуроте пайдо мешавад, ки дар давлат
ҳолати бе ҷазо мондан вуҷуд дорад. Аз ҳамин лиҳоз, маҳдудиятҳои
мазкурро мо ҷонибдор мебошем.

Ҷавоб ба саволи дуюм: пешниҳодҳои манзурнамудаи мо қисман дар
лоиҳаи

нави

Кодекси

Ҷумҳурии

ҷиноятии

Тоҷикистон

инъикос

гардидаанд. Аз ҷумла, то ҳадди 6 моҳ кам кардани давомияти муҳлати

санҷишӣ, дароз кардани муҳлати санҷишӣ, дар ду моддаи КҶ ҶТ
пешбинӣ гардидани меъёрҳо оид ба институти шартан татбиқ накардани
ҷазо ва ғайра.

Ҷавоб ба саволи сеюм: Бояд қайд намоем, ки ба ғайри суд
саҳмгузор татбиқи институти мазкур дигар иштирокчиёни мурофиаи

ҷиноятӣ шуда наметавонанд. Чунки дар қисми 1 моддаи 71 КҶ ҶТ
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мушаххас пешбинӣ гардидааст, ки суд панҷ намуди ҷазои асосиро

таъин намуда, ба хулоса меояд, ки ислоҳ гардидани гунаҳгор бе ҷудо

нигоҳ доштан аз ҷамъият имконпазир аст, ҷазоро шартан татбиқ
намекунад. Ҳамчунин, дар қисми 1 моддаи 71 КҶ ҶТ муқаррар
гардидааст, ки ҳангоми шартан татбиқ накардани ҷазо суд хусусият ва

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳгор

ва ҳолатҳои сабуку вазнинкунандаро ба назар мегардад. Аз муқаррароти
мазкур бармеояд, ки ташаббускор ва татбиқкунандаи институти шартан
татбиқ накардани ҷазо танҳо суд шуда метавонад.

Раисикунанда: Ба диссертант боз кӣ савол дорад? Марҳамат, устод
Искандаров З.Ҳ.
Искандаров З.Ҳ.:

Ташаккури зиёд, устод! Дар ҳақиқат, мавзуи

баррасишаванда дар шароити имрӯзаи кишвар мубрам ба назар

мерасад, аз ин рӯ, таҳлили амиқу ҳамаҷонибаи он салоҳиятнокии

хосро талаб мекунад. Чунки мавзуи мазкур ҷанбаҳои фалсафиро доро
буда, ба принсипҳои адолату инсондӯстӣ робитаи зичро соҳиб аст. Аз
ин рӯ, ба диссертант чунин суол пешниҳод мегардад, ки то кадом

андоза институти мазкур барои амалигардонии ҳақиқати ҳуқуқӣ ва

ҳақиқати

воқёӣ

дар

ҷомеа

мусоидат

мекунад,

чунки

шахси

ҷинояткорро суд аз ҷазои асосӣ озод мекунад, дар сурате ки ӯ ба
шаҳрванд, ҷамъият ва ё давлат зарар расондааст?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Тавре ки зикр намудем,
институти шартан татбиқ накардани ҷазо новобаста аз хусусияти

инсондӯстона доштанаш бояд дар ҷомеа ҳисси адолат ва ногузирии
ҷавобгариро бедор созад. Чунки чораҳое, ки нисбати гунаҳкор таъин

карда мешаванд, набояд аз ҷониби ҷамъият ҳамчун таъсири аз ҳад зиёд
сахт ва ё хело сабук қабул карда шаванд. Дар ҳарду ҳолат ҷомеа нисбати
мақомоти давлатӣ нобовариро эҳсос менамояд. Масалан, агар ҷазои
ҷиноятӣ вазнин бошад, давлатро ҳамчун дастгоҳи муҷозотӣ қабул

мекунанд,

агар

ҷазо

ё дигар чораҳои дорои хусусияти
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ҳуқуқи

ҷиноятидошта сабук бошанд, таассуроте пайдо мешавад, ки дар давлат
ҳолати бе ҷазо мондан вуҷуд дорад. Аз ҳамин лиҳоз, пешниҳод карда

мешавад, ки шартан татбиқ накардани ҷазо барои ҷинояти қасдона, ки
ҷазои он зиёда аз 8 соли маҳрум сохтан аз озодӣ ва ҷиноят аз беэҳтиётӣ,

ки ҷазои он зиёда аз 10 соли маҳрум сохтан аз озодиро ташкил медиҳад,

нисбати шахсе, ки ҷинояти ҷинсӣ нисбати хурдсолон ва ё ноболиғон,
ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ ва террористидоштаро содир

кардаанд, татбиқ карда нашавад. Бояд қайд намуд, ки танҳо манфиатҳои
гунаҳгорро ба инобат гирифтан маънои амалишававии принсипи

инсондӯстиро надорад. Давлат тавассути қонунгузории худ, дар як

маврид манфиатҳои ҷабрдида ва дигар шахсоне, ки аз ҷиноят зарар
дидаанд ҳифз менамояд, ки ин низ инъикосгари принсипи инсондӯстӣ
аст. Ҳамчунин бояд иброз дошт, маҳз барои амалишаваии ҳақиқати

ҳуқуқӣ ва ҳақиқати воқеӣ қонунгузории ҷиноятӣ татбиқи институти
шартан татбиқ накардани ҷазоро ба ваколати суди босалоҳият, мустақил

ва беғараз гузоштааст, ки ин ҳадди ақал барои расидан ба адолату инсоф

кумак мерасонад.
Сухан ба роҳбари илмии диссертант дода мешавад: Шарипов Т.Ш. доктори илмҳой ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва

муқовимат бо коррупсия (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси якум дода мешавад:
Абдуллаев Нозим Саодулоевич - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти

кафедраи

ҳуқуқи

ҷиноятии

Донишгоҳи славянии Русияву

Тоҷикистон (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси дуюм дода мешавад:
Давлатзода Комрон Давлат - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти
кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети
ҳуқуқшиносии ДМТ (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Ба мубоҳиса мегузарем. Кӣ хоҳиши иштирок намудан
дар муҳокимаи рисолаи илмиро дорад? Хоҳишманд нест.
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Раисикунанда: Таҳқиқоти диссертатсионии Миралиев Эмомалӣ

Бобоевич

дар мавзӯи

«Институти шартан татбиқ накардани ҷазо:

проблемаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалӣ» барои дарёфти дараҷаи

илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои
ҳуқуқшиносӣ), мусбӣ арзёбӣ гардида, ба Шӯрои диссертатсионии

6Э.КОА-019 тавсия карда шавад.
Раисикунанда: Кӣ ба хулосаи мазкур тарафдор аст. Марҳамат овоз

диҳед. Муқобил, бетараф - нест. Қарор бо як овоз қабул шуд (хулоса
замима мегардад).
Раиси маҷлиси муштарак:

Раҳмон Д.С.

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Котиби маҷлиси муштарак:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

'/

Шарипов С.С.

Муқарризи №1:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи ҳуқуқи

ҷиноятии Донишгоҳи славянии

Русияву Тоҷикистон

Абдуллаев Н.С.

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиноси
дотсенти кафедраи криминалистика
ва фаъолияти экспертизаи

факултети ҳуқуқшиносии

Давлатзода К.Д.

Имзоҳоро тасдиқ
Сардори РК ва КМ ДМТ
« /<£ »

ун

Тавқиев Э.Ш.
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