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КҶ Литва – Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Литва 

КҶ Латвия – Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Латвия 

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

ғ. – ғайра 

с. – сол 

С. – саҳифа 

Қ. – қисм 

б. – банд 

м. – модда 
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Муқаддима 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Давраи муҳимтарини ҳуқуқтатбиқкунии 

меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ таъини ҷазо мебошад, ки дар асоси принсипҳои 

инсондӯстӣ ва адолат амалӣ мегардад. Зимни суханронии худ дар мулоқот бо 

кормандони мақомоти судӣ, санаи 21 ноябри соли 2019 Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон махсус таъкид намудаанд: «Азбаски санадҳои қабулкардаи судҳо аз номи 

давлат бароварда мешаванд, онҳо бояд ба тамоми талаботи қонунгузорӣ 

мувофиқат карда, барои барқарор гардидани адолат мусоидат намоянд»1. 

Имрӯз масъалаи мубрамтарин дар самти ҳуқуқтатбиқкунӣ таҳияи усули аз 

ҳама бештар мусоид ва асосноки фардикунонии ҷавобгарии ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ 

мебошад. Дар ин самт аҳаммиятноктараш ошкор намудани доираи бо 

қонунгузорӣ муқарраршудаи салоҳдиди судҳо ба назар мерасад, ки ба хусусияти 

таҷрибаи ягонаи ҳуқуқтатбиқкунии судҳо таъсир мерасонад.  

Дар доираи самти ишорашуда аҳаммияти калонро принсипи фардикунонии 

ҷазо ҳангоми таъини ҷазо аз ҷониби суд дорад. Зимнан он ҳолатеро қайд намудан 

зарур аст, ки на ҳама вақт муқоисаи чунин нишондиҳандаҳо ба монанди шахсияти 

ҷинояткор ва ҷинояти мушаххас бо хавфи ҷамъиятии кирдор аз нигоҳи риояи 

принсипҳои инсондӯстӣ, адолат ва фардикунонӣ имконпазир аст. 

Дар чунин ҳолатҳо барои татбиқи принсипҳои зикргардида ва 

ҳавасмандгардонии рафтори мусбати шахс пас аз содир намудани ҷиноят қонуни 

ҷиноятӣ қоидаи махсусро бо баромадан аз доираи ҷазоҳои дар санксияи моддаи 

дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КҶ ҶТ) 

нишондодашуда муқаррар сохтааст. Маҳз чунин қоидаро м. 63 КҶ ҶТ пешбинӣ 

менамояд. Ин модда ҳамчун ифодагари принсипҳои адолат ва инсондӯстӣ, барои 

таъмини ҳадди ақали зарурӣ ва татбиқи сарфакоронаи ҷазо барои таъмини 

ноилшавии мақсадҳои ҷазо равона шудааст.  

 
1 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони мақомоти судӣ аз 21 ноябри соли 2019 [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.prezident.tj/node/21842 (санаи муроҷиат 30.08.2019).  

http://www.prezident.tj/node/21842
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Мубрамияти таҳлили илмии ҷанбаҳои гуногуни м. 63 КҶ ҶТ бо талаботи 

мақомоти судӣ вобаста ба мавҷуд набудани таҷрибаи ягонаи татбиқи он сабаб 

шудааст. 

Аксар вақт судҳо ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳамаи ҳолатҳои 

сабуккунандаи дар қонун номбаршуда ва номбарнашударо эътироф менамоянд. 

Зимнан, онҳо бисёр вақт сабабҳои «мустасноӣ» эътироф намудани ҳолатҳои 

сабуккунандаи номбаршударо асоснок наменамоянд ва баён намекунанд, ки чӣ 

тавр ҳолатҳои зикргардида дар ҳолати мушаххас дараҷаи хавфнокии ҷамъиятиро 

хеле кам менамоянд ва барои чӣ онҳо асос барои татбиқи м. 63 КҶ ҶТ баромад 

мекунанд.  

Аз рӯи маълумотҳои Суди Олии ҶТ дар соли 2016 нисбати 2012 нафар, дар 

соли 2017 – 1989, 2018 – 2006, 2019 – 1921, 2020 – 1706 нафар бо истифода аз м. 

63 КҶ ҶТ ҷазои сабуктар таъин гаштааст2. 

Чунин татбиқи фаъоли м. 63 КҶ ҶТ ба андешаи муаллиф дар навбати аввал 

бо номукаммалӣ ва норавшании муқаррароти он сабаб шудааст, ки ин ба судҳо 

имкон медиҳад ҳама гуна ҳолатҳои сабуккунандаро мустасноӣ тафсир намоянд. 

Дар ин ҷо муносибати ягона ба муайян кардани асосҳо барои татбиқи моддаи 

63 КҶ ҶТ, яъне ба муайян намудани ҳолатҳои сабуккунандаи мустасноие, ки 

шахсиятро тавсиф менамоянд, ба истифодабарии тарзҳои сабук намудани ҷазо ва 

ғайра, низ мавҷуд нест. 

Бо назардошти ҳолатҳои қайдгардида зарурати коркарди пешниҳодҳо оид ба 

такмили м. 63 КҶ ҶТ ва таҷрибаи татбиқи он ба миён омадааст. 

Ҳамин тавр, таҳқиқи комплексии масъалаҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, хело мубрам ва барои таҷрибаи 

муосири истеҳсолоти судӣ зарур мебошад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар ҳуқуқшиносии муосири Тоҷикистон 

масъалаҳои вобаста ба таъини ҷазо аз ҷониби чунин олимони ватанӣ, ба монанди 

 
2 Ниг.: Мактуби ҷавобии Суди Олии ҶТ аз 08.11.2022 с., таҳти №1361-5/1-7. 
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А.А. Абдурашидов3, З.А. Камолов4, С.Т. Мирзоев5, И.Р. Тӯлиев6, Т.Ш. Шарипов7 

ва дигарон мавриди омӯзиши чуқур қарор гирифтаанд.  

Наздик ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро асарҳои чунин олимони 

хориҷӣ – ҳуқуқшиносон: Е.В. Благов8, М.Т. Гараев9, В.М. Гарманов10, Д.С. 

Дядкин11, И.Э. Звечаровский12, В.И. Зубкова13, А.И. Кочкарев14, А.Е. Куковякин15, 

А.М. Мифтахов16, И.В. Михайленко17, В.Б. Мишкин18, А.А. Нечепуренко19, Т.В. 

Николаева20, М.Н. Становский21, В.М. Степашин22 ва Р.Н. Хамитов23 низ ҳисоб 

намудан мумкин аст. 

Арзиши асарҳои аз ҷониби ҳамаи муаллифони дар боло номбаршуда ба чоп 

расидаро эътироф намуда, ба ҳар ҳол бояд қайд намуд, ки дар онҳо ҷанбаҳои 

 
3 Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и 

современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.  
4 Ниг.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. 

– Иркутск, 2009. – 193 с. 
5 Ниг.: Мирзоев С.Т. Ҷарима ҳамчун ҷазо ва масъалаҳои татбиқи он тибқи кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

дис. ... н.и.ҳ. – Душанбе, 2020. – 199 с. 
6 Ниг.: Тулиев И.Р. Наказание по уголовному праву Таджикистана (система, виды наказаний и их назначение): дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2010. – 217 с. 
7 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и 

практики (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 563 с. 
8 Ниг.: Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 

283 с. 
9 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. юрид. 

наук. – Казань, 2002. – 207 с. 
10 Ниг.: Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Тюмень, 2002. – 205 с.  
11 Ниг.: Дядькин Д.С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания: дис. …д-ра юрид. 

наук. – М., 2009. – 549 с. 
12 Ниг.: Звечаровский И.Э. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

монография. – М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2012. – 87 с. 
13 Ниг.: Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: НОРМА, 2002. – 296 с. 
14 Ниг.: Кочкарев А.И. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренно законом: дис. ... канд. юрид. наук. 

– Рязань, 2005. – 205 с  
15 Ниг.: Куковякин А.Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: дис. … канд. юрид. 

наук. – Омск, 2018. – 182 с. 
16 Ниг.: Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных обстоятельств 

в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – 203 с.  
17 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – 209 с. 
18 Ниг.: Мишкин В.Б. Смягчение наказания в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – 200 с. 
19 Ниг.: Нечепуренко А.Н., Куковякин А.Е. Ограничение судейского усмотрения при переводе смягчающих 

обстоятельств в статус исключительных в порядке ст. 64 УК РФ / А.Н. Нечепуренко, А.Е. Куковякин // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2017. – №3 (70). – С. 20-27.  
20 Ниг.: Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (вопросы 

теории и практики): дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – 190 с.  
21 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – 458 с.  
22 Ниг.: Степашин В.М. Смягчение наказания по Уголовному кодексу России: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 

2000. – 185 с.  
23 Ниг.: Хамитов Р.Н. Назначение наказания как институт российского уголовного права. – Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2001. – 162 с. 
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гуногуни таъини ҷазои нисбатан сабуктар ба таври амиқ баррасӣ нагардидаанд. 

Ғайр аз ин, муқаррароту пешниҳодҳои дар ин асарҳо ҷойдошта, ки ба таъини ҷазо 

дахл дорад, то ҳанӯз баҳснок боқӣ мемонанд ва коркарди минбаъдаи илмиро 

талаб менамоянд. 

Илова ба ин баъди дар соли 1998 қабул намудани Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз ягон таҳқиқоти комплексӣ дар мавзуи 

диссертатсия гузаронида нашудааст. Зимнан бисёр масъалаҳои татбиқи м. 63 КҶ 

ҶТ боиси баҳсу мунозираҳо мегарданд.  

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар доираи лоиҳаи илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат 

бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, ки ба мавзуи «Сиёсати ҳуқуқии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд (барои солҳои 2016-

2020)» бахшида шудааст, омода гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили м. 63 КҶ 

ҶТ ва дар ин замина таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ 

нисбати татбиқи қоидаҳое, ки дар моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсадҳои зикргардида ҳал 

намудани масъалаҳои зерин зарур буд: 

–  омӯзиши асосҳои умумии таъини ҷазо тибқи меъёрҳои КҶ ҶТ; 

–  асоснок намудани мафҳумҳои вобаста ба таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст; 

–  гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии меъёрҳои КҶ ҶТ ва 

меъёрҳои КҶ давлатҳои пасошуравӣ дар самти таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст; 

–  таҳқиқ намудани асосҳо ва мундариҷаи м. 63 КҶ ҶТ; 

–  баррасӣ намудани тарзҳои татбиқи муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ;  

–  коркарди пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили нишондодҳои м. 63 КҶ 

ҶТ, дигар муқаррароти КҶ ҶТ.  
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Объекти таҳқиқотро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки бо 

татбиқи м. 63 КҶ ҶТ алоқаманданд. 

Мавзуи (предмет) таҳқиқотро меъёрҳои КҶ ҶТ, ки қоидаҳои таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст КҶ ҶТ, мебошад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Дар 

таҳқиқот ба таври ҳаматарафа, системавӣ ва пурра масъалаҳои назариявӣ ва 

амалии танзими ҳуқуқии таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст дар КҶ ҶТ, мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 

Дар диссертатсия бо истифодаи методи муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории 

ҷиноятии давлатҳои пасошуравӣ нисбати мавзуи таҳқиқшаванда таҳлил карда 

мешавад. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ солҳои 2018-2022-ро фаро мегирад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. асарҳои илмӣ-назариявии муаллифони 

ватанию хориҷӣ оид ба масъалаҳои таъини ҷазо ташкил медиҳанд. Дар рафти 

таҳқиқот қонунгузории ҷиноятии баъзе давлатҳои пасошуравӣ мавриди омӯзиш 

қарор гирифт. Ғайр аз ин, диққати калон ба таҳлили қарорҳои Пленуми Суди 

Олии ҶТ дода шудааст  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар диссертатсия ба сифати асосӣ методи 

диалектикии маърифатӣ истифода шудааст, ки бо ёрии он муаллиф тавонистааст, 

ки ба таври муфассал ва ҳаматарафа объектҳои таҳқиқшавандаро таҳлил намояд. 

Методи мазкур имконият додааст, ки ҳамчунин робитаи сабабию натиҷавии 

симои омӯхташаванда мушаххас гардонида шавад. Ғайр аз ин, дар диссертатсия 

ба таври васеъ дигар методҳои умумиилмӣ ва махсуси таҳқиқот – таҳлил, синтез, 

муқоиса, индуксия, дедуксия, тафсири муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, системавӣ-таҳлилӣ, 

таърихӣ ва расмӣ истифода гардидаанд. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Дар раванди таҳқиқот маълумотҳои оморӣ оид ба 

таъини ҷазо, ки аз ҷониби Раёсати омори судии Суди Олии ҶТ барои солҳои 2015-

2020 пешниҳод гардида буд, мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, ҳамчунин зиёда 

аз 300 ҳукми судии судҳои ш.Душанбе оид ба таъини ҷазо бо истифода аз м. 63 

КҶ ҶТ таҳлил карда шуд. 
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Навгонии илмии таҳқиқот. Баъди дар соли 1998 қабул намудани Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти 

комалексӣ мебошад, ки ба масъалаи татбиқи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ бахшида 

шудааст. Ғайр аз таҳлили ин модда, муаллиф ҳамчунин моддаҳои монандро дар 

КҶ давлатҳои пасошуравӣ бо назардошти тағйироту иловаҳои охирони ба ин 

қонунгузориҳо воридкардашуда, ки ба мавзуи таҳқиқот дахл доранд, мавриди 

омӯзиш қарор додааст. 

Пешниҳодҳои дар диссертатсия иброзшуда имконият медиҳад, ки меъёри дар 

м. 63 КҶ ҶТ сабтшуда такмил дода шуда, фаъолияти судҳо дар самти мазкур бо 

роҳи ворид намудани иловаҳо ба қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ ба тартиб 

андохта шавад. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Таҳқиқоти илмии анҷомпазируфта 

имкон медиҳад, ки чунин нуқтаҳо ба ҳимоя пешкаш карда шаванд: 

I. Пешниҳодҳое, ки дорои хусусияти назариявӣ мебошанд: 

1. Моҳияти ҳуқуқии фардикунондани ҷазо дар рафти муайян намудани 

намуди мушаххаси ҷазо, муҳлат ё андозаи аниқи он дар доираи муқаррар 

намудаи қонун бо назардошти хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳкор, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин 

мекунанд ва дигар ҳолатҳо муайян карда мешавад, ки дар маҷмуъ бояд барои 

ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо мусоидат намоянд.  

Критерияҳои фардикунонидани ҷазо ҳам дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ва ҳам дар 

моддаҳои дигари КҶ ҶТ (қ. 6 м. 49, м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ) пешбинӣ 

шудаанд.  

Суд ҳангоми фардикунондани ҷазо ду меъёрро ба роҳбарӣ мегирад: а) 

фардикунондани ҷазо вобаста ба критерияи асосӣ дар доираи санксияи 

моддаи мушаххаси КҶ ҶТ; б) фардикунондан бо назардошти критерияҳои 

махсус бо баромадан аз доираи санксияи моддаи қонунгузории ҷиноятии ҶТ.  

2. Ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳолатҳое эътироф мешаванд, ки ба 

ҷамъият хавфнокии шахсияти гунаҳкорро низ хеле кам мекунанд. Ҷой 

доштани чунин ҳолатҳо ба амал намудани институти таъини ҷазо вобаста ба 
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санксияи қисми махсуси КҶ ҶТ дар мувофиқа бо принсипҳои адолат ва 

инсондустӣ, ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо мусоидат менамоянд. 

3. Аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мустаҳкамшуда ба 

сифати ҳолати мустасноӣ метавонанд танҳо ҳолатҳои дар б.б. «д», «е», «ж», 

«з», «и», «к» муқарраршуда баромад намоянд. Маҳз ҳолатҳои мазкур нисбат 

ба ҳолатҳои дигари сабуккунандаи ҷазо бештар бо содиршавии ҷиноят 

бевосита робита дошта, инчунин рафтори шахсро ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ва пас аз он тавсиф дода, ба имконияти кам гаштани дараҷаи 

хавфнокии ҷиноят ва шахси гунаҳкори онро содирнамуда, таъсири зиёдтар 

мерасонанд.  

4. Мавҷудияти як ҳолати вазнинкунандаи гуноҳ асоси ҳатмӣ барои рад 

намудани сабуксозии ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ шуда наметавонад. 

Дар акси ҳол ин ба суд барои фардикунондани ҷазо имкон намедиҳад. 

 

II. Пешниҳодҳое, ки хусусияти амалӣ дорад: 

1. Дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 аломатҳои таркиби ҷиноят нодуруст ба 

сифати аломати ҷиноят номбар шудаанд. Бинобар он, пешниҳод карда 

мешавад, ки дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ ибораи «...ба сифати аломати 

ҷиноят...» бо ибораи «...ба сифати аломати таркиби ҷиноят...» иваз карда 

шаванд, чунки аломатҳои ҷиноят, ки дар қ. 1 м. 17 КҶ ҶТ номбар шудаанд, 

аломатҳои таркиби ҷиноят нестанд ва ба номгӯи ҳолатҳои дар м.м. 61, 62 КҶ 

ҶТ пешбинишуда дохил карда шуда наметавонанд.  

2. Ба қ. 1 м. 63 иловаи зерин ворид карда шавад: «...ҳолатҳои дигаре, ки 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ё шахсияти гунаҳкорро хеле кам 

мекунанд...», зеро рафтори шахси гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят, 

танҳо аз кам гаштани хавфнокии худи шахсият, на ин ки ҷиноят дарак 

медиҳад.  

3. Зарурияти аз қисми 1 м. 63 КҶ ҶТ хориҷ намудани чунин асос – 

«мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 
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ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ» ва ин асос дар қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ дар таҳрири 

зерин ифода карда шавад: 

«2. Ҳангоми мусоидати фаъоли иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои 

ошкор кардани он, ҷазо мумкин аст бо қоидаҳои моддаи мазкур таъин карда 

шавад». Зимнан қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ ҳамчун қисми 3 дониста шавад.  

4. Бо мақсади бартараф намудани мухолифатҳои ҷойдошта ва дақиқ 

гардонидани матни м. 63 КҶ ҶТ пешниҳод карда мешавад, ки ба он 

тағйироти зерин ворид карда шавад: «...мумкин аст аз ҳадди поёнии ҷазои 

асосии дар санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинигардида ҷазои камтар таъин карда шавад ё суд метавонад нисбат ба 

ҷазои асосии дар ин модда пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин 

намояд ё (ва) ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, 

таъин накунад». 

5. Қисми 2, б. 2 қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 24 феврали соли 2005, 

таҳти №1 «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои 

умумии таъини ҷазо» пешниҳод карда мешавад, ки тағйирот бо мазмуни зайл 

ворид карда шавад: «муайян намудани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда, тавассути омилҳои зерин муайян карда мешаванд: 

омилҳои объективӣ, яъне усул ва ҷойи содир намудани ҷиноят, оқибати 

ҷинояти содиршуда ва дигар ҳолатҳои муҳиме, ки содиршаваии ҷиноят ва 

ноил шудан ба натиҷаи онро осон мегардонанд». Инчунин, бояд шакли 

гуноҳ, намуди қасд ва беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷинояти содиршуда ба 

назар гирифта шаванд.  

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки 

натиҷаҳои он метавонанд дар инкишофи назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 

масъалаҳои муайян намудани асосҳои татбиқи м. 63 КҶ мусоидат мекунанд. 

Натиҷаҳои кор мумкин аст, дар коркарди минбаъдаи масъалаҳои таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, истифода шавад. 

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он ифода мегардад, ки хулоса ва 
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пешниҳодҳои дар кор ҷойдошта мумкин аст, дар рафти такмилдиҳии минбаъдаи 

қонуни ҷиноятӣ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ хизмат намояд.  

Ғайр аз ин, натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар ҷараёни омӯзиши курсҳои 

таълимии «Ҳуқуқи ҷиноятӣ» ва курси махсуси «Асосҳои таъини ҷазо», ҳангоми 

тайёр намудани маводи таълимӣ истифода шаванд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокӣ ва дурустии 

аксари муқаррароти илмӣ, хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия ифода 

ёфтааст, дар вусъат ва гуногунии заминаи сарчашмаҳои хуб таҳияшуда таъмин 

карда мешавад, гузаронидани баҳсҳои дуруст, бо истифода аз усулҳои когнитивӣ, 

маводи дуруст интихобшуда бо назардошти мавзуи таҳқиқи диссертатсия ба 

муаллиф имкон медиҳад, ки вазифахои дар наздаш гузошташударо пурра иҷро 

намояд. Ҳангоми навиштани рисола муҳаққиқ як қатор адабиёти ҳуқуқӣ ва дигар 

асарҳоро кор карда, ба доктринаи муосир ва ватанӣ муроҷиат кардааст. 

Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсия инчунин аз истифодаи заминаҳои 

васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли маълумотҳои гуногуни оморӣ, таҳлили як қатор 

парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти 

рисолаи илмӣ ба он хотир эътимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили 

Конститутсияи ҶТ, КҶ ҶТ, КМҶ ҶТ, Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ, қарорҳои 

Пленуми Суди Олӣ ба даст омадаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мувофиқат мекунанд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо он муайян мегардад, ки 

натиҷаҳои илмии таҳқиқот, аз ҷумла, хулосаҳои назариявӣ, таклифу 

пешниҳодҳо ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд, 

метавонанд дар рушди минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ ва амалияи аз ҷониби 

судҳо таъин намудани ҷазо саҳми назаррас дошта бошанд.  
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Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 

кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 

ДМТ омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра мавриди муҳокима қарор гирифтааст.  

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин ба тариқи 

маърӯза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд: 

а) байналмилалӣ: 

– I-умин Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи «Илми 

ҳуқуқшиносӣ ва амалияи он» бахшида ба Рӯзи илми тоҷик, маъруза дар 

мавзуи «Пушаймонӣ аз кирдор ҳамчун асоси мустақил барои таъин кардани 

ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст» (бо 

забони русӣ), (Душанбе, 29 апрели соли 2022); 

б) ҷумҳуриявӣ: 

– Конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорон, устодон ва 

донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба 

«30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (2019-2021), маъруза дар мавзуи «Тарзҳои 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст» (бо 

забони русӣ) (Душанбе, 12-17 апрели соли 2021); 

– Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 30-солагии таъсисёбии 

мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Танзими иқтисодӣ-ҳуқуқии 

муносибатҳои байналмиллалӣ дар бахши фаъолияти иқтисодии хориҷӣ», маъруза 

дар мавзуи «Мусоидати иштирокчии гурӯҳи ҷиноятӣ барои ошкор намудани 

ҳодисаи ҷиноят» (Душанбе, 29 январи соли 2022). 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Оид ба муҳтавои 

диссертатсия аз ҷониби унвонҷӯ 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар 

нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои ватанӣ бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) 

аломатҳои шартӣ, муқаддима, 2 боб ва 8 зербоб, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба 
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истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат 

мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 181 саҳифаро дар бар мегирад.
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БОБИ 1. ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ ТАЪИНИ ҶАЗОИ САБУКТАР НИСБАТ БА 

ҶАЗОЕ, КИ БАРОИ ИН ҶИНОЯТ ПЕШБИНӢ ШУДААСТ 

1.1. Асосҳои умумии таъини ҷазо ва таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, 

ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст 

 

Мутобиқи м. 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва м. 7 КМҶ ҶТ 

адолати судиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо суд ба амал мебарорад. Ин аз он 

гувоҳӣ медиҳад, ки танҳо суд метавонад хулосаи қатъиро оид ба гунаҳкор будани 

шахс дар ҷинояти содиршуда диҳад ва танҳо суд метавонад барои ҷинояти 

содиршуда ба шахси гунаҳкор ҷазо таъин намояд. Суд қарори қатъиро оид ба 

гунаҳкор будани шахс дар содир намудани ҷинояти мушаххас қабул намуда, онро 

дар дар ҳукми айбдоркунӣ дарҷ менамояд ва агар асоси қонунӣ барои озод 

намудани шахси гунаҳкор аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ҷазо мавҷуд набошад, нисбати 

чунин шахс ҷазо таъин менамояд24. Таъини ҷазо ин аз ҷониби суд ҳангоми 

баровардани ҳукми айбдоркунӣ интихоб намудани чораи мушаххаси 

таъсиррасонии ҳуқуқи ҷиноятӣ ба шахси дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор 

мебошад. Интихоб намудани ҷазо ҳангоми баровардани ҳукми айбдоркунӣ лаҳзаи 

муҳим ва масъулиятнок дар фаъолияти суд ба ҳисоб меравад. Бинобар ин суд ва 

судяҳо уҳдадоранд, ки бо дарки масъулияти баланд ҳукми қонунӣ, асоснок ва 

одилона қабул карда, иҷрои вазифаҳои пешбурди мурофиаи судии ҷиноятиро 

таъмин намоянд25.  

Таъини ҷазо давраи аввалин барои ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо, яъне 

барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшуда ва пешгирии 

содиршавии ҷиноятҳои нав ба ҳисоб меравад26. Таъини ҷазо давраи аввалин, вале 

ҷазо танҳо дар ҳолатҳое мақсадҳои мазкурро амалӣ намуда метавонад, ки агар он 

асоснок ва сазовор бошад. Барои ҷинояти содиршуда ҷазо таъин намуда истода, 

 
24 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Асосҳои умумии таъини ҷазо / Т.Ш. Шарипов // Устувории низоми судии Тоҷикистон: 

проблема ва мулоҳиза. – Душанбе, 2002. – С. 130.  
25 Ниг.: Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи ҳукми судӣ» аз 24 декабри соли 2010, тањти №33 // Маҷмуи 

қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 345. 
26 Ниг.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Иркутск, 2009. – С. 29. 
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судҳо дар мадди аввал муқаррароти м. 60 КҶ ҶТ-ро ба роҳбарӣ мегиранд, ки дар 

он асосҳои умумии таъини ҷазо муайян шудааст.  

Дар моддаи мазкур чунин талаботҳо асосҳои умумии таъини ҷазо муқаррар 

шудаанд: 

1. Ба шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор дониста шудааст, дар 

доираи муқаррарнамудаи моддаи Қисми махсус бо назардошти муқаррароти 

Қисми умумии ҳамин Кодекс ҷазои сазовор таъин карда мешавад; 

2. Намуди ҷазои нисбатан сахттар аз ҷумлаи ҷазоҳое, ки барои ҷинояти 

содиршуда пешбинӣ гардидааст, танҳо дар ҳолате таъин карда мешавад, ки 

намуди ҷазои нисбатан сабуктар ноил шудан ба мақсади ҷазоро таъмин карда 

натавонад; 

3. Ҳангоми таъини ҷазо суд принсипи фардикунондани ҷазоро ба асос 

гирифта, хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, яъне 

арзиши объектҳои бо қонун муҳофизатшаванда, сабабҳои содир намудани ҷиноят, 

тарзи амал, шахсияти гунаҳкор, хусусият ва андозаи зарари расонидашуда, 

ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, фикру ақидаи ҷабрдидаро аз рӯйи 

парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ ба назар мегирад.  

Қоидаҳо асосҳои умумии таъини ҷазо фаъолияти судҳоро ҳангоми таъини 

ҷазо ба як доираи муайян медароранд, аз тарафи дигар, ба судҳо имконият 

медиҳанд, ки дар ин ҷараён бо ташаббусу салоҳдиди худ дар доираи 

муқаррарнамудаи қонун ҷазо таъин намоянд. Қоидаҳои дар м. 60 КҶ ҶТ зикршуда 

мавқеи асосӣ дошта, ба лаҳзаҳои умумии таъини ҷазо тааллуқ доранд ва ҳама вақт 

ҳангоми таъини ҷазо ба шахси дилхоҳи гунаҳкор ба назар гирифта мешаванд. Чи 

тавре дар адабиёти ҳуқуқӣ зикр мешавад, риояи ин талаботҳо дар ҳама ҳолатҳои 

таъини ҷазо ҳам барои ҷинояти хотимаёфта, нотамом, ҷиноятҳои аз ҷониби як 

шахс ё дар шарикӣ содиршуда ҳатмӣ мебошад27.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ доир ба муайян намудани асосҳои умумии 

таъини ҷазо андешаҳои гуногун баён шудааст. Олимони алоҳида, асосҳои умумии 

таъини ҷазоро ҳамчун принсипҳои таъини ҷазо маънидод намуда, тасдиқ 

 
27 Ниг.: Хамитов P.M. Специальные правила назначение наказания. – Казань, 2001. – С. 9. 
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менамоянд, ки асосҳои умумӣ ин принсипҳои қонунан мустаҳкамшуда ё ғояҳои 

роҳбарикунандаи дар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ таҷассумёфтае мебошанд, ки суд 

бояд ҳангоми ҳалли ҳар як парвандаи мушаххаси ҷиноятӣ бо мақсади дуруст 

муайян сохтани намуд ва андозаи ҷазо нисбати ҳар як судшаванда ба роҳбарӣ 

гирад28.  

Мутобиқи андешаҳои дигар мафҳумҳои зикршуда аҳаммияти мустақилона 

дошта, новобаста аз ҳамдигар ҷой доранд. Масалан, ба андешаи М.И. Бажанов 

принсипҳо ва асосҳои умумии таъини ҷазо категорияҳои мустақили ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта, бояд ба таври алоҳида баррасӣ гарданд, чунки асосҳои 

умумии таъини ҷазо дар моддаи мустақили қонуни ҷиноятӣ мустаҳкам гашта, 

принсипҳои таъини ҷазо бошанд, таҷассуми худро дар бисёр меъёрҳои ҳуқуқи 

ҷиноятӣ пайдо менамоянд29. Бинобар он, олимони дигар ҳангоми тавсиф додани 

муқаррароти дар м. 60 КҶ ҶТ зикршуда аз ибораҳои «маҳак»30, «қоида»31, 

«талабот»32 истифода мебаранд. «Асосҳои умумии таъини ҷазо, – менависад Т.Ш. 

Шарипов, – ин меъёрҳои (маҳаки) бо қонуни ҷиноятӣ муайяншудае мебошад, ки 

бояд суд ҳангоми таъин кардани ҷазо аз рӯйи парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба ҳар як 

шахси судшаванда ба таври инфиродӣ ба роҳбарӣ гирад»33.  

Мувофиқан ба он И.Р. Тулиев чунин иброз менамояд, ки асосҳои умумии 

таъини ҷазо ин: «Талаботи асосии бо қонун муқарраргардидае мебошанд, ки 

мувофиқи онҳо суд уҳдадор аст, ҷазои сазовор таъин намуда, тартиб, ҳад ва 

фардикунондани ҷазоро дар ҳар як ҳолати мушаххаси таъини ҷазо муайян 

 
28 Ниг.: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 3: Наказание / Под ред. Л.Л. Пионтковского, А.И. 

Чхиквадзе. – М., 1970. – С. 123; Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности. – Красноярск, 1975. – С. 10; 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М., 2000. – С. 423; Уголовное право 

Российской Федерации: в 2 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2002. – С. 288. 
29 Ниг.: Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев: Изд-во Киевск. Ун-та, 1980. 

– С. 23. 
30 Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев: Изд-во Киевск. Ун-та, 1980. – С. 

23; Кругликов Л.Л. О критериях назначения уголовного наказания / Л.Л. Кругликов // Советское государство и 

право. – 1988. – №8. – С. 60. 
31 Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной преступности: учеб. пособие. 

– Омск: Изд-во ОВШМ МВД СССР, 1980. – С. 11. 
32 Качурин Д.В. Общие начала назначения наказания / Д.В. Качурин // Российский судья. – 2002. – №8. – С. 35. 
33 Шарипов Т.Ш. Асосҳои умумии таъини ҷазо / Т.Ш. Шарипов // Устувории низоми судии Тоҷикистон: проблема 

ва мулоҳиза. – Душанбе, 2002. – С. 132. 
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созад»34. Аз байни ақидаҳои ҷойдошта вобаста ба мазмуни асосҳои умумии 

таъини ҷазо ба андешаи мо, бештар мавқеи олимоне қобили қабул аст, ки асосҳои 

умумии таъини ҷазоро ҳамчун қоидаҳои асосие меҳисобад, ки суд бояд ҳангоми 

интихоб намуд ва андозаи ҷазо онҳоро риоя кунад35. 

Қоидаи аввали дар м. 60 КҶ ҶТ муқарраршуда аз он иборат аст, суд ҷазои 

сазоворро 1) дар доираи муқаррарнамудаи моддаи Қисми махсус; 2) бо 

назардошти муқаррароти Қисми умумии КҶ ҶТ таъин менамояд. Қоидаи мазкур 

онро ифода мекунад, ки суд метавонад ҷазоро танҳо дар доираи санксияи моддаи 

Қисми махсуси КҶ ҶТ, ки кирдори шахс бо он бандубаст шудааст, таъин намояд. 

Дар санксияи меъёри қонуни ҷиноятӣ қаблан муайян шудааст, ки чӣ гуна ҷазо ва 

дар кадом ҳад мумкин аст, барои ҷинояти содиршуда таъин карда шавад. 

Масалан, қ. 1 м. 104 КҶ ҶТ барои одамкушӣ ҷазоро дар намуди маҳрум сохтан аз 

озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то понздаҳ сол муқаррар сохтааст. Суд метавонад ба 

гунаҳкор танҳо дар доираи ҳамин ҳудуд ҷазо таъин намояд. Суд дар ягон ҳолат 

ҳуқуқ надорад, ки ҷазоеро таъин намояд, ки аз ҳадди дар санксия нишондодашуда 

зиёд бошад (албатта, ба ғайр аз ҳолатҳои дар м.м. 67, 68 КҶ ҶТ муайяншуда) ва 

танҳо дар мавриди мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ (м. 63 КҶ ҶТ) метавонад 

ҷазоеро таъин намояд, ки нисбат ба ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда 

сабуктар бошад. Дар қоидаи баррасишаванда принсипи қонуният таҷассуми худро 

пайдо намуда, то андозае салоҳдиди судҳоро ҳангоми таъини ҷазо дар доираи 

санксияи моддаҳои дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ маҳдуд месозад.  

Аксарияти санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ хусусияти нисбатан 

муайян доранд, ки дар онҳо ҳадди поёнӣ ва болоии ҷазо муқаррар шудааст. Чунин 

санксияҳо ба суд имконияти муайянро барои фардикунондани ҷазо ба вуҷуд 

меоваранд. Санксияҳои алтернативии дар санксияҳои моддаҳои Қисми махсус 

ҷойдошта бошанд, ки дар онҳо ду ва ё зиёда намуди ҷазои асосӣ нишон дода 

мешавад, ба фардикунондани ҷазо на танҳо дар доираи муҳлат ё андоза, балки 

вобаста ба намуди ҷазои таъиншаванда низ мусоидат менамоянд.  
 

34 Тулиев И.Р. Наказание по уголовному праву Таджикистана (система, виды наказаний и их назначение): дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 131. 
35 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент 

Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 431. 
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Барои таъини қонунӣ будани ҷазо аҳаммияти калонро уҳдадории суд оид ба 

қатъиян риоя намудани муқаррароти Қисми умумии КҶ ҶТ ташкил медиҳад. Ба 

таври дигар бигӯем, ҳангоми таъини ҷазо суд бояд аз нишондодҳои Қисми 

умумии ҳамин кодекс, ки дар он асосҳои умумии таъини ҷазо, мафҳум, мақсад ва 

намуди ҷазо, ҳадди он, инчунин баъзе аз масоил муайян шудаанд, ки ба ҷазо 

тааллуқ доранд, баҳрабардорӣ намояд. Ҳангоми муайян намудани ҷазо суд дигар 

ҳолатҳои дар меъёрҳои Қисми умумӣ пешбиншударо ба роҳбарӣ мегирад. 

Масалан, ҳангоми таъини ҷазо барои ҷиноятҳои нотамом (м. 64 КҶ ҶТ), ҳолатҳое 

ба назар гирифта мешавад, ки бо сабаби онҳо ҷиноят то ба охир расонида 

нашудааст, ё ин ки дар мавриди таъини ҷазо барои ҷинояти дар шарикӣ 

содиршуда хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии шахс дар содир намудани он, 

аҳаммияти ин иштирок дар муваффақ шудан ба мақсади ҷиноят, таъсири ӯ ба 

хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари имконпазир ба назар гирифта 

мешавад (м. 65 КҶ ҶТ). Вобаста ба қоидаи мазкур агар дар кирдори шахс маҷмуи 

ҷиноятҳо ё маҷмуи ҳукмҳо ҷой дошта бошанд, ҷазо мутобиқи муқаррароти м.м. 

67, 68 КҶ ҶТ, ҳангоми ретсидиви ҷиноят мутобиқи қоидаҳои м. 66 КҶ ҶТ таъин 

карда мешавад. Ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ бошад, мумкин аст, 

ҷазо аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинигардида камтар таъин карда шавад ё суд метавонад нисбат ба ҷазои дар 

ин модда пешбинигардида ҷазои сабуктар таъин намояд ё ҷазои иловагиро, ки ба 

сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад (м. 63 КҶ ҶТ).  

Ҳамин тавр қоидаи ба назар гирифтани муқаррароти Қисми умумии қонуни 

ҷиноятӣ яке аз қоидаҳои фундаменталии асосҳои умумии таъини ҷазо ба ҳисоб 

меравад.  

Қоидаи дигари асосҳои умумии таъини ҷазо, ки бори аввал дар сатҳи 

қонунгузорӣ мустаҳкам шудааст, аз он иборат аст, ки: «Намуди ҷазои нисбатан 

сахттар аз ҷумлаи ҷазоҳое, ки барои ҷинояти содиршуда пешбинӣ гардидааст, 

танҳо дар ҳолате таъин карда мешавад, ки намуди ҷазои нисбатан сабуктар ноил 

шудан ба мақсади ҷазоро таъмин карда натавонад» (қ. 2 м. 60 КҶ ҶТ).  
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Ба қоидаи мазкур системаи сохташудаи ҷазоҳо, яъне аз намуди ҷазои 

сабуктар ба ҷазои вазнинтар ҷойгир шудан мувофиқ меояд. Аз ин рӯ, суд 

вазифадор аст, ки ҳатман ҳангоми таъини ҷазо аз қоидаи мазкур пайравӣ намояд.  

Мувофиқи қоидаҳои асосҳои умумӣ суд ҳангоми таъини ҷазо принсипи 

фардикунондани ҷазоро ба асос мегирад. Мафҳуми фардикунондани ҷазо дар 

адабиёти ҳуқуқӣ ба таври гуногун шарҳ дода мешавад. Яке аз аввалин олиме, ки 

мафҳуми фардикунонданро додааст, ин И.И. Карпес ба ҳисоб меравад. Олими 

мазкур зери мафҳуми фардикунондан принсиперо мефаҳмид, ки аз ба ҳисоб 

гирифтани хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда, 

шахсияти гунаҳкор, ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунанда, ки имкон медиҳанд 

тавассути ҷазо ниҳоятан ба ислоҳ ва азнавтарбиясозии ҷинояткор ноил шавем, 

инчунин пешгирии содиршавии ҷиноятҳои нав чи аз ҷониби маҳкумшуда ва чи аз 

ҷониби шахсони дигар амалӣ гардад, иборат мебошад36. Г.А. Кригер 

фардикунондани ҷазоро ҳамчун аз ҷониби суд дар асоси қонун ва шуурнокии 

сотсиалистӣ муайян намудани чунин чораи ҷазо маънидод менамуд, ки он ба 

хусусият ва дараҷаи хавфнокии кирдори содиршуда, шахсияти гунаҳкор ва ҳама 

ҳолатҳои кор мувофиқ аст37.  

А.С. Горелик ба ҳамин монанд таърифи фардикунондани ҷазоро дода истода, 

зикр менамояд, ки фардикунондан танҳо аз ба ҳисоб гирифтани шахсият иборат 

нест ва он ба назар гирифтани хусусиятҳои кирдорро низ ба худ дохил мекунад, 

чунки дар кирдор ҳатман шахсияти гунаҳкор зоҳир мегардад. Дар як вақт 

фардикунондан ҷараёни интихоб намудани чораи ҷазоро ба шахсияти муайян 

ифода мекунад38. Ба ақидаи А.В. Савенков, фардикунондани ҷазо дар ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ин принсипе ба ҳисоб меравад, ки бо назардошти хусусият ва дараҷаи ба 

ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳкор, ҳолатҳои 

сабуккунанда ва вазнинкунанда, ҳолатҳои ба шароити оилавии маҳкумшуда 

 
36 Ниг.: Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 10. 
37 Ниг.: Советское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Д. Менынагина, Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригера. – М.: 

Изд-во МГУ, 1969. – С. 298. 
38 Ниг.: Горелик А.С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров: принципы, законодательство, 

судебная практика. – Красноярск: Соло, 1991. – С. 22. 
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таъсиркунанда имкон медиҳад, тавассути интихоби чораи ҷазои мушаххас ба 

ислоҳи ҷинояткор, пешгирии содиршавии ҷиноятҳои нав ноил гардем39.  

Олимони дигар бошанд, фардикунондани ҷазоро мушаххастар ва нисбатан 

васеъ маънидод намуда баён медоранд, ки фардикунондани ҷазо ин принсипи 

институти таъини ҷазо мебошад, ки мутобиқи он суд дар асоси як қатор 

критерияҳои умумӣ ва махсуси дар қонун зикршуда, ба шахси ҷиноят 

содирнамуда чораи ҷазои одилона таъин месозад, ки барои ноил шудан ба 

мақсадҳои ҷазо равона шудаанд40. Зимнан, критерияҳои фардикунондани ҷазо аз 

инҳо иборат мебошанд: 1) критерияҳои умумии фардикунондани ҷазо, ки аз 

асосҳои умумии таъини ҷазо бармеоянд (қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ); 2) критерияҳои 

махсуси фардикунондани ҷазо, ки дар м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ мустаҳкам 

шудаанд41.  

Ба чунин тарзи ҷудо намудани критерияҳои фардикунондани ҷазо розӣ шуда, 

илова менамоем, ки ин ҷо сухан дар бораи ду сатҳи зоҳиршавии фардикунондани 

ҷазо меравад, ки аз ҷониби суд дар давраи таъини ҷазо амалӣ мегардад: 1) 

фардикунондани ҷазо вобаста ба критерияи умумӣ дар доираи санксияи моддаи 

Қисми махсуси КҶ ҶТ; 2) ҳангоми ҷой доштани критерияҳои махсус бо 

баромадан аз доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ.  

Критерияҳои умумии фардикунондани ҷазо дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ номбар 

шуда аз инҳо иборат мебошанд: 1) хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда; 2) шахсияти гунаҳкор; 3) ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин 

мекунанд; 4) фикру ақидаи ҷабрдида аз рӯйи парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ.  

Критерияҳои мазкур барои он умумӣ ҳисобида мешаванд, ки онҳо аз ҷониби 

суд ҳангоми баррасии ҳар як парвандаи ҷиноятӣ, яъне ҳангоми таъини ҷазо ба 

шахси дилхоҳи ҷиноят содирнамуда ба инобат гирифта мешаванд.  

 
39 Ниг.: Савенков А.В. Принцип индивидуализации при назначении наказания: дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 

2004. – С. 213. 
40 Ниг.: Воронин В.Н. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2015. – С. 9. 
41 Ниг.: Воронин В.Н. Асари зикршуда. – С. 9. 
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Ҳамин тавр, критерияҳои фардикунондани ҷазо ҳам дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ва 

ҳам дар моддаҳои дигари КҶ ҶТ (қ. 6 м. 49, м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ) пешбинӣ 

шудаанд.  

Вобаста ба ин ба ақидаи мо фардикунондани ҷазо ҳамчун принсипи таъини 

ҷазо дар муайян намудани намуди мушаххаси ҷазо бо муҳлат ё андозаи аниқи он 

дар доираи муқаррарнамудаи қонун бо назардошти хусусияту дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, 

шахсияти гунаҳкор ва дигар ҳолатҳои дар қонун зикршуда мебошад, ки барои 

ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо равона шудааст.  

Дар вақти амалӣ намудани фардикунондани ҷазо суд уҳдадор аст, ки аввалан 

хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршударо ба инобат 

гирад.  

Дар Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо 

татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, ва 

тағйиру иловаҳо аз 30 июни соли 2011 низ омадааст, ки: «Диққати судҳо ба 

зарурати бемайлон иҷро гардидани талаботҳои қонун оиди муносибати ҷиддии 

фардикунонӣ ҳангоми таъини ҷазо бо назардошти хусусият ва дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳкор ва ҳолатҳои кор, ки ҷазоро 

сабук ва вазнин мекунанд, фикру ақидаи ҷабрдида аз рӯйи парвандаҳои 

айбдоркунии хусусӣ, равона карда шавад»42.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ доир ба мафҳуми хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият 

хавфнокии ҷиноят ақидаҳои гуногун иброз мешавад. Масалан, И.И. Карпес баён 

медошт: «Хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ тавассути дохил будани кирдор ба ин ё 

он боби КҶ муайян карда мешавад»43. Аммо чунин тарзи маънидод кардани 

мафҳуми ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят чандон қобили қабул намебошад, чунки 

дар дохили ҳамон як боби КҶ ҳам ҷиноятҳоро мумкин аст аз ҳамдигар вобаста ба 

хусусияташон фарқ созанд. Масалан, дар боби 16 КҶ ҶТ «Ҷиноятҳо ба муқобили 

шахсият» чунин таркибҳо ба монанди, одамкушӣ (м. 104 КҶ ҶТ), қасдан 

 
42 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 109. 
43 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 

253. 
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расонидани зарари сабук ба саломатӣ (м. 112 КҶ ҶТ), латту кӯб (м. 116 КҶ ҶТ) ва 

ғайра ҷойгир шудаанд, ки хусусияти ба ҷамъият хавфнокии онҳо баръало аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. Бинобар он баробар эътироф намудани ҷиноятҳои 

зикршуда вобаста ба хусусияти ба ҷамъият хавфнокиашон боиси халалдор 

шудани принсипи адолат мегардад. Бояд зикр намуд, ки боз чунин ҷиноятҳое 

ҳастанд, ки ба ҳамон як объект равона шудаанд (масалан, ҳаёти шахси дигар), 

вале онҳо аз рӯйи шакли гуноҳ, яъне қасдан ё аз беэҳтиётӣ содир шуданашон 

(м.м. 104, 108 КҶ ҶТ) ба таври назаррас аз рӯйи хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ 

аз ҳам фарқ мекунанд. Ин ҷо ақидаи С.А. Велиев бештар қобили қабул мебошад: 

«Хусусияти ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда – ин аломати фардии 

ҷинояти мушаххас набуда, балки аломате ҳаст, ки тамоми ҷиноятҳои гурӯҳи 

муайян ё намуди муайянро тавсифдиҳанда мебошад»44.  

Бисёре аз олимон дар он ақидаанд, ки хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ 

тавсифи сифатии ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ба ҳисоб меравад45. Оид ба 

омилҳои муайянсозандаи хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ низ андешаҳои гуногун 

баён шудааст. Масалан Н.Ф. Кузнетсова, хусусияти ба ҷамъият хавфнокиро 

вобаста ба объекти таҷовуз, шакли гуноҳ, мазмун ва мақсади ҷиноят, тарзи 

таҷовуз, мазмуни субъект муайян мекунад46. Олимони дигар бошанд ҳангоми 

муайян намудани хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ ба чунин аломатҳо ишора 

мекунанд, хусусият ва арзишнокии объекти таҷовуз, шакли гуноҳ ва ба кадом 

категорияи ҷиноят мансуб будани кирдор47, оқибатҳои зараровар, усули содир 

намудани ҷиноят48 ва ғайра.  

Хусусияти хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда мутобиқи б. 2-и 

Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз 

ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз объектҳое, ки ба 

 
44 Велиев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб., 2004. – С. 180. 
45 Ниг.: Рарог А.И. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. – М., 2007. – С. 49; Наумов А.В. и 

др. Уголовное право: в 2 т. Т. 1: Общая часть. – М., 2019. – С. 287. 
46 Ниг.: Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов. Т. 2 / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. 

– М., 2002. – С. 88. 
47 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и 

практики (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 134. 
48 Ниг.: Уголовное право: в 2 т. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. А.В. Наумов, 

А.Г. Кибальник. – М., 2019. – С. 287. 
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онҳо қасд равона шудаасту суд онҳоро муайян кардааст, шакли гуноҳ ва бо 

Кодекси ҷиноятӣ ба категорияи дахлдори ҷиноят мансуб донистани кирдори 

ҷинояткорона (м. 18 КҶ ҶТ) вобаста аст49.  

Дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят, ки ҳангоми таъини ҷазо аз ҷониби 

суд ба назар гирифта мешавад, тавсифи миқдории кирдори ҷиноятӣ ҳисоб шуда, 

вазнинии онро муайян месозад ва аз хусусиятҳои фардии кирдори ҷиноятии 

мушаххас вобаста мебошад. Дар адабиёти соҳавӣ дараҷаи ба ҷамъият хавфнокӣ 

низ ба таври гуногун маънидод мегардад.  

Ба андешаи М.Н. Становский, дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии кирдор бо як 

қатор ҳолатҳо ва пеш аз ҳама, ҳолатҳои бевосита бо аломатҳои таркиби ҷинояти 

мушаххас вобаста буда, муайян мегардад. Бинобар он, ҳангоми тавсифи дараҷаи 

ба ҷамъият хавфнокии кирдори ҷиноятӣ чунин ҳолатҳо аҳаммияти муҳим доранд: 

тарафи субъективии кирдор; аломатҳои бандубасткунандаи таркиби ҷиноят; 

дараҷаи амалишавии нияти ҷинояткорона, шакли иштироки шахс дар ҷиноят, 

хусусиятҳои ҷой, вақт ва усули содир намудани ҷиноят50. Р.А. Нисенко низ чунин 

меҳисобад, ки ҳангоми муайян намудани дараҷаи ба ҷамъият хавфнок маҷмуи 

ҳама ҳолатҳои содир гаштани ҷинояти мушаххас (хусусият, зарар ва вазнинии 

оқибат, восита, усул, шароити содиршавии кирдор, шакл ва намуди гуноҳ, ангеза 

ва мақсади ҷиноят, дараҷаи амалишавии нияти ҷинояткорона, дараҷа ва хусусияти 

иштироки ҳар яке аз шарикон дар ҷиноят ва ғайра) бояд ба инобат гирифта 

шаванд51.  

Чунончи Т.Ш. Шарипов менависад: «Дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят, 

аз дараҷаи ба амалбарории нияти ҷинояткорона, тарзи содиркунии ҷиноят, 

андозаи зарари расонидашуда, аз дигар аломат ва ҳолатҳои ҷинояти содиршуда 

вобастагӣ дорад»52.  

 
49 Ниг.: Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 

376-377. 
50 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 153. 
51 Ниг.: Ниценко Р.А. Назначение наказания: обязательные смягчение и усиление: дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2014. – С. 49. 
52 Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и практики 

(по материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 134. 
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И.Ҳ. Бобоҷонзода, чунин омилҳои тавсифдиҳандаи дараҷаи ба ҷамъият 

хавфнокии кирдорро номбар менамояд: хусусият ва ҳаҷми оқибати фарорасида, 

воситаҳои содир кардани ҷиноят, нақши шахс дар содир кардани ҷинояте, ки дар 

шарикӣ содир карда шудааст, намуди қасд (бевосита ва ё бавосита) ва ё беэҳтиётӣ 

(бепарвоӣ ва ё худбоварӣ)53.  

Мутобиқи қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали 

соли 2005, таҳти №1 «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 

асосҳои умуми таъини ҷазо» бошад, муқаррар шудааст, ки «Дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда бошад, бо ҳолатҳое, ки дар мавриди онҳо кирдори 

ҷиноии мушаххас содир шудааст (масалан, дараҷаи амалӣ намудани нияти 

ҷинояткорона, тарзи содир гардидани ҷиноят, андозаи зарар ё вазнинии оқибатҳои 

баамаломада, нақши судшаванда ҳангоми дар шарикӣ содир намудани ҷиноят), 

муайян карда мешавад»54. Ба андешаи мо, омилҳои номбарнамудаи Пленуми Суди 

Олӣ, ки тавсифдиҳандаи дараҷаи ба ҷамъият хавфнокӣ мебошанд, нопурра ба 

назар мерасанд. Бинобар он бо мақсади ҳар чӣ пурра водор намудани судҳо дар 

мавриди ба назар гирифтани дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда, 

лозим мешуморем, ки ба Қарори дар боло зикршудаи Пленум тағйироту иловаҳо 

ворид карда шаванд. Аз ҷумла, ба қ. 2 Қарори зикршуда тағйирот бо мазмуни зайл 

ворид карда шавад: Дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, тавассути 

омилҳои зерин муайян карда мешаванд: оқибати ҷинояти содиршуда, усул, ҷой ва 

дигар ҳолатҳое ки ба тарафи объективии ҷиноят мансуб буда, аҳаммияти онҳо 

барои осон намудани ҷинояти содиршуда ва ноил шудан ба натиҷаи ҷиноят. 

Инчунин, бояд шакли гуноҳ, намуди қасд ва беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷинояти 

содиршуда ба назар гирифта шаванд.  

Мутобиқи қоидаҳои асосҳои умумии таъини ҷазо суд бояд ҳолатҳои 

сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷазоро аз рӯйи ҳар як парвандаи ҷиноятӣ ба 

инобат гирад. Ҳолатҳои мазкур дар м.м. 61 ва 62 КҶ ҶТ мустаҳкам гардидаанд. 

Моҳияти ин ҳолатҳо дар он ифода мегардад, ки онҳо ҳолатҳои дар ҳаёт воқеан 

 
53 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент 

Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 417. 
54 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 109.  
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паҳншударо фаро мегиранд ва бештар барои ҷиноятҳои гуногуни содиршаванда 

хос мебошанд. Аз тарафи дигар, қонунгузор ба чунин номгӯй танҳо он ҳолатҳоеро 

дохил намудааст, ки ба дараҷаи хавфнокии ҷинояти содиршуда ва шахсияти 

гунаҳкор таъсири бештар мерасонанд55. Дар як вақт, аз мазмуни м.м. 61, 62 КҶ ҶТ 

мумкин аст, ба хулосае омад, ки ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунда берун аз 

таркиби ҷиноят мебошанд. Аз ин бевосита қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ шаҳодат 

медиҳанд. Мутобиқи меъёрҳои мазкур агар ҳолатҳои сабуккунанда ё 

вазнинкунанда дар моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ ба сифати аломати 

ҷиноят пешбинӣ шуда бошанд, онҳоро такроран ҳамчун ба чунин сифат ба назар 

гирифтан мумкин нест.  

Олимони дигар низ бар он андешаанд, ки ҳолатҳои сабуккунанда ва 

вазнинкунандаи ҷазо ҳолатҳое мебошанд, ки ба таркиби ҷиноят дохил набуда, 

бевосита ё бавосита ба ҷиноят ё шахсияти ҷинояткор тааллуқ дошта, хавфнокии 

ҷамъиятиро баланд ё паст намуда ба ҷазо таъсир мерасонанд56.  

Ба андешаи мо, дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 аломатҳои мазкури таркиби ҷиноят 

нодуруст ба сифати аломати ҷиноят номбар шудаанд. Бинобар он, пешниҳод 

менамоем, ки дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ ибораи «... ба сифати аломати 

ҷиноят...» бо ибораи «...ба сифати аломати таркиби ҷиноят...» иваз карда шаванд, 

чунки аломатҳои ҷинояти дар қ. 1 м. 17 КҶ ҶТ номбаршуда кирдори (ҳаракат ё 

беҳаракатӣ) содиршудаи гунаҳкоронаи барои ҷамъият хавфноке, ки КҶ бо 

таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст, аломатҳои таркиби ҷиноят нестанд ва ба 

номгӯйи  ҳолатҳои дар м.м. 61, 62 КҶ ҶТ пешбинишуда дохил намешаванд.  

Ҳолатҳои сабуккунанда чи тавре В. Ткаченко иброз медорад, ҳангоми аз 

доираи санксия интихоб намудани ҷазои нисбатан сабуктар, ҳолатҳои 

вазнинкунанда бошанд, дар доираи санксия барои таъини ҷазои вазнинтар таъсир 

мерасонанд57.  

Вобаста ба таъсири ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунанда ба аломатҳои 

объективӣ ва субъективии ҷинояти содиршуда дар адабиёти ҳуқуқӣ онҳо ба таври 
 

55 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 167. 
56 Ниг.: Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М., 2002. – С. 231. 
57 Ниг.: Ткаченко В. Общие начала назначения наказания / В. Ткаченко // Российская юстиция. – 1997. – №1. – С. 

10-11. 
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гуногун таснифбандӣ карда мешаванд. Масалан, бештари олимон пешниҳод 

месозанд, ки ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунанда ба ду гурӯҳ ҷудо карда 

шаванд: 1) дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро тавсифдиҳанда ва 2) танҳо 

шахсияти гунаҳкорро тавсифдиҳанда58. Олимони алоҳида ба се гурӯҳ ҷудо 

намудани ҳолатҳои мазкурро мувофиқи мақсад медонанд:  

1) ҳолатҳое, ки ба хусусиятҳои объективӣ ва субъективии кирдори 

содиршуда тааллуқ доранд;  

2) ҳолатҳое, ки ба шахсияти субъект дохил мешаванд;  

3) ҳолатҳое, ки ба сабаб ва шароити содиршавии ҷиноят мансубанд59. 

Ба назар мерасад, ки чунин таснифоти ҳолатҳои сабуккунанда ё 

вазнинкунандаи ҷазо аҳаммияти муайяни назариявӣ ва амалиявӣ дорад. Чунки он 

имкон медиҳад, аҳаммиятнокии ин ҳолатҳо барои ҳар як ҳолати мушаххаси 

содиршавии ҷиноят равшан гардонида шуда, ҳангоми таъини ҷазо пурратар ба 

назар гирифта шаванд.  

Мутобиқи қоидаҳои асосҳои умумии таъини ҷазо суд уҳдадор аст, инчунин 

шахсияти гунаҳкорро ба инобат гирад. Ҳолатҳое, ки шахсияти гунаҳкорро тавсиф 

менамоянд, барои фардикунондани ҷазо аҳаммияти калон доранд. Ба ҳисоб 

гирифтани шахсият ҳангоми таъини ҷазо дар навбати аввал аз ҷониби суд ошкоро 

баҳо додани чунин маълумотҳоеро дар бораи шахсияти гунаҳкор дар назар дорад, 

ки ба хусусият ва дараҷаи ҷавобгарӣ таъсир мерасонанд. Суд шахсияти 

гунаҳкорро баҳо дода, бояд онро ба инобат гирад, ки дар назди ӯ на танҳо 

субъекти ҷиноят, инчунин объекти ҷазо низ қарор дорад.  

Маълумот оид ба шахсияти ҷинояткор на танҳо дар алоқа оид ба хусусият ва 

дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ҳангоми таъин кардани ҷазо аҳаммияти 

хосеро моликанд. Мутобиқан ба м. 60 КҶ ҶТ суд ҳангоми таъини ҷазо дар 

алоқамандӣ бо ҳолатҳои мушаххаси парванда маълумотҳоро оид ба шахсияти 

гунаҳкор бояд ба ҳисоб гирад: рафтори шахси гунаҳкор дар ҷои кор ва оила, вазъи 

 
58 Ниг.: Анашкин Г. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность / Г. Анашкин // Советская 

юстиция. – 1980. – №6. – С. 22-24; Уголовное право России. Общая часть: в 2 т. Т. 1 / Отв. ред. А. Игнатов, Ю.А. 

Красиков. – М., 1998. – С. 420-423. 
59 Ниг.: Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. – Иркутск, 1976. – С. 

86. 
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саломатӣ, оилавӣ ва ғайра. Инчунин дигар маълумотҳое, ки шахсияти гунаҳкорро 

то содиршавии ҷиноят мусбат ё манфӣ тавсиф медиҳанд, бояд ҳангоми таъини 

ҷазо сарфи назар аз категорияи ҷинояти содиркардаи ӯ ба инобат гирифта шаванд.  

Ҳаматарафа ба ҳисоб гирифтани шахсияти гунаҳкор гарави одилона таъин 

намудани ҷазо буда, имконияти ба мақсади ҷазо ноил шуданро фароҳам оварда 

метавонад60.  

Оид ба зарурати ба назар гирифта шудани аломатҳои шахсияти гунаҳкор дар 

Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи татбиқи асосҳои умумии 

таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, таҳти №1 омадааст, ки «Судҳо бояд 

маълумотҳоро оид ба шахсияти судшаванда, бо назардошти аҳаммияти муҳим 

доштани онҳо, барои муайян кардани намуд ва андозаи ҷазо ҳаматарафа, пурра ва 

объективона таҳқиқ намоянд. Аз он ҷумла, бояд рафтори судшаванда дар 

истеҳсолот ва оила, қобилияти меҳнатӣ, ҳолати саломатӣ, вазъи оилавӣ, 

маълумотҳо оид ба доғи судӣ муайян карда шаванд.  

Маълумотҳое, ки бо парванда муқаррар шудаанду судшавандаро аз ҷиҳати 

манфӣ тавсиф мекунанд (истеъмоли машруботи спиртӣ, муносибати нохуб бо 

оила, вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва ғайра), бояд ҳангоми таъини ҷазо ба 

инобат гирифта шаванд, зеро онҳо ба шахсияти гунаҳкор мансуб буда, ба 

ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо, ки дар моддаи 62 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дода шудаанд, иртибот надоранд»61.  

Ҳамин тариқ, қоидаҳои асосҳои умумии таъини ҷазо ин қоидаҳои умумие 

мебошанд, ки суд бояд ҳангоми баррасии ҳар як парвандаи ҷиноятӣ онҳоро ба 

роҳбарӣ гирад, яъне ҳангоми таъини ҷазо ба шахси дилхоҳи дар содир намудани 

ҷиноят гунаҳкор.  

Ғайр аз ин, чи тавре дар боло зикр гардид, дар КҶ ҶТ инчунин ҳолатҳои 

иловагии фардикунондани ҷазо низ мустаҳкам шудаанд, ки дар назарияи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ онҳо ба сифати қоидаҳои махсуси таъини ҷазо фарқ карда мешаванд62. Ба 

 
60 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Асосҳои умумии таъини ҷазо / Т.Ш. Шарипов // Устувории низоми судии Тоҷикистон: 

проблема ва мулоҳиза. – Душанбе, 2002. – С. 138-139. 
61 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 110. 
62 Ниг.: Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юрлитинформ, 2007. 

– С. 6-7. 
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андешаи Р.Н. Хамитов: «Қоидаҳои махсуси таъини ҷазо ин муқаррароти дар 

қонун батанзимдаровардашудае мебошанд, ки ба саҳеҳтар ё муфассалтар 

намудани асосҳои умумии таъини ҷазо равона шудаанд»63. Е.В. Благов онҳоро 

ҳамчун асосҳои махсус номгузорӣ намуда, зери ин мафҳум қоидаҳои таъини 

ҷазоро мефаҳмад, ки дар қонуни ҷиноятӣ пешбинӣ шуда, хусусиятҳои 

парвандаҳои категорияҳои ҷудогонаро инъикос менамоянд64. Ба ақидаи О.Ф. 

Сундурова бошад, қоидаҳои мазкур на аз он сабаб махсус номгузорӣ мешаванд, 

ки онҳо эътибори ҳуқуқии дигар доранд, балки танҳо бо он сабаб ки дар фарқият 

аз асосҳои умумӣ қоидаҳои махсус танҳо дар ҳолатҳои дар қонун зикршуда амалӣ 

мешаванд, яъне онҳо хусусияти умумӣ надоранд65. 

Чи тавре Л.Л. Кругликов ба таври асоснок баён медорад, қоидаҳои умумии 

таъини ҷазо на ба ҳама қисматҳо, ҳама ҳолатҳои имконпазири берун шудан аз 

ҳолати муқаррарӣ: ҷиноят аз тарафи иҷрокунанда танҳо содир шуда, то ба охир 

расонида шудааст, дахл дорад. Аммо, дар меъёрҳои дахлдори КҶ муқаррар 

шудани дигар қоидаҳои (махсус) таъини ҷазо амали м. 60 КҶ-ро нисбати ҳолатҳои 

батанзимдаровардаи ин меъёрҳо бартараф намесозад. Асосҳои умумии таъини 

ҷазо амали худро дар ҳама ҳолати таъини ҷазо нигоҳ медоранд. Махсусият дар 

чунин мавридҳо дар он ифода мегардад, ки якҷоя бо асосҳои умумии таъини ҷазо 

бояд меъёрҳое низ татбиқ шаванд, ки аз рӯйи самти муайян асосҳои умумиро 

мушаххастар менамоянд66. Бинобар он, ҳангоми таъини ҷазо аз рӯйи парвандаи 

мушаххаси ҷиноятӣ суд бояд, на танҳо беистисно ва ба пуррагӣ қоидаҳои асосҳои 

умумии таъини ҷазоро, балки тамоми қоидаҳои махсуси ба ин парванда хос 

бударо, ки дар меъёрҳои Қисми умумӣ ба танзим дароварда шудаанд, ба инобат 

гирад.  

 
63 Хамитов Р.Н. Назначение наказания как институт российского уголовного права. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

2001. – С. 56. 
64 Ниг.: Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юлитинформ, 2007. – 

С. 12. 
65 Ниг.: Сундурова О.Ф. Усиление уголовного наказания: вопросы дифференциации и индивидуализации. – 

Тольятти, 2006. – С. 42. 
66 Ниг.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.Тарханова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – С. 538. 
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Ҳамин тавр, асосҳои умумии таъини ҷазо ин қоидаҳои бо қонуни ҷиноятӣ 

муқарраршудае мебошанд, ки суд бояд ҳангоми таъин кардани ҷазо аз рӯйи ҳар як 

парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳар як шахси судшаванда ба роҳбарӣ гирад.  

Асосҳои умумии таъини ҷазо ва таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои 

ин ҷиноят пешбинишударо таҳлил намуда мо ба хулосаҳои зерин омадем: 1) Ин 

қоидаҳои бо қонуни ҷиноятӣ муқарраршудае мебошанд, ки суд бояд ҳангоми 

таъин кардани ҷазо аз рӯйи ҳар як парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳар як шахси 

судшаванда ба роҳбарӣ гирад.  

2) Фардикунондани ҷазо ҳамчун принсипи таъини ҷазо дар муайян намудани 

намуди мушаххаси ҷазо бо муҳлат ё андозаи аниқи он дар доираи 

муқаррарнамудаи қонун бо назардошти хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда, ҳолатҳое ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, шахсияти 

гунаҳкор ва дигар ҳолатҳои дар қонун зикршуда мебошад, ки барои ноил шудан 

ба мақсадҳои ҷазо равона шудааст.  

Критерияҳои фардикунондани ҷазо ҳам дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ва ҳам дар 

моддаҳои дигари КҶ ҶТ (қ. 6 м. 49, м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ) пешбинӣ 

шудаанд.  

Бинобар он, ду сатҳи зоҳиршавии фардикунондани ҷазоро фарқ кардан 

мумкин аст, ки аз ҷониби суд дар давраи таъини ҷазо амалӣ мегардад: 1) 

Фардикунондани ҷазо вобаста ба критерияи умумӣ дар доираи санксияи моддаи 

Қисми махсуси КҶ ҶТ; 2) Ҳангоми ҷой доштани критерияҳои махсус бо 

баромадан аз доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ.  

3) Ба андешаи мо, дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 аломатҳои мазкури таркиби 

ҷиноят нодуруст ба сифати аломати ҷиноят номбар шудаанд. Бинобар он, 

пешниҳод менамоем, ки дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ ибораи «...ба сифати 

аломати ҷиноят...» бо ибораи «...ба сифати аломати таркиби ҷиноят...» иваз карда 

шаванд.  

4) Ба қ. 2 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали 

соли 2005, таҳти №1 «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 

асосҳои умумии таъини ҷазо» тағйирот бо мазмуни зайл ворид карда шавад: 
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дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, тавассути омилҳои зерин 

муайян карда мешаванд: оқибати ҷинояти содиршуда, усул, ҷой ва дигар ҳолатҳое 

ки ба тарафи объективии ҷиноят мансуб буда, аҳаммияти онҳо барои осон 

намудани ҷинояти содиршуда ва ноил шудан ба натиҷаи ҷиноят. Инчунин, бояд 

шакли гуноҳ, намуди қасд ва беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷинояти содиршуда ба 

назар гирифта шаванд.  

 

1.2. Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст ва аҳаммияти ҳуқуқии он 

 

Дар таҷрибаи судӣ ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки вақте хусусиятҳои 

шахсияти гунаҳкор ва ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ аз он шаҳодат медиҳанд ва ба 

шахси гунаҳкор таъин намудани ҷазои вазнин зарурат надорад67. Қонуни ҷиноятӣ 

дар чунин ҳолатҳо ба судҳо имконияти сабук намудани ҷазоро пешниҳод 

намудааст, ки яке аз чунин асосҳо ин таъин намудани ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (м. 63 КҶ ҶТ), ба шумор меравад.  

Моддаи 63 КҶ ҶТ тартиб ва хусусиятҳои хоси таъини ҷазои сабуктарро 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, танзим менамояд ва 

меъёри истисноие ба ҳисоб меравад, ки яке аз қоидаҳои махсуси таъини ҷазоро 

мустаҳкам мекунад.  

Дар робита ба қоидаҳои амалкунанда дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ фикру 

андешаҳои мухталиф иброз мегарданд. Чунончи, бархе муаллифон онҳоро ҳамчун 

асосҳои махсус68 ва бархеи дигар – ҳамчун қоидаҳои махсуси таъини ҷазо69 ё 

қоидаҳои махсус70, шартҳои махсус71, тартиби махсус72 баррасӣ менамоянд.  

 
67 Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и 

современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – С. 67. 
68 Ниг.: Благов Е.В. Назначение наказания (теория и практика). – Ярославль, 2002. – С. 49-56. 
69 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 27-29; Хатипов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. – Казань, 2001. – 

С. 14-15, 96; Ищенко А.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. 

пособие. – М., 2002. – С. 41-66. 
70 Ниг.: Беляев В.Г. Назначение наказания / Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. – 

М., 1999. – С. 446. 
71 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 217. 
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Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, қоидаи махсуси таъини ҷазо буда, ба ҳуқуқтатбиқкунанда имкон 

медиҳад, ки тавассути истифодаи имкониятҳои дар қонун пешбинишуда ва 

озодии салоҳдиди судии пешниҳоднамудаи қонунгузор, принсипи тафриқагузорӣ 

ва фардисозии ҷавобгарӣ ва ҷазоро амалӣ созад. Татбиқи он аз мавҷудияти 

ҳолатҳои истисноие вобастагӣ дорад, ки бо мақсадҳо ва ангезаҳои ҷиноят, нақши 

гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он ё ҳолатҳои 

дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд ва ба 

аломатҳои зарурии таркиби намуди мушаххаси ҷиноят мансубият надоранд, 

алоқаманд мебошанд. Зимнан, муқаррар кардани ҳолатҳои мазкур ва истисноӣ 

эътироф кардани онҳо пурра ба салоҳдиди суд гузошта шудааст. Дар ин хусус, 

худи муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ шаҳодат медиҳад, ки тибқи он, ба субъектони 

ҳуқуқ дар симои ҳуқуқтатбиқкунанда (суд) барои анҷом додани ҳаракатҳои дар 

ҳамин модда пешбинишуда, ки барои гунаҳкор мусбат мебошанд, ҳуқуқ дода 

мешавад.  

Ба андешаи С.В. Бородина: «м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ – муаллиф) барои 

баромадан аз доираи асосҳои умумии таъини ҷазо иҷозат медиҳад»73; М.Н. 

Становский чунин мешуморад, ки: «Қоидаҳои м. 64 КҶ ФР як навъ истисно аз 

қоидаҳои умумии таъини ҷазо шартҳои махсуси таъини ҷазо мебошад»74; Г.Н. 

Борзенков қоидаи мазкурро «тартиби махсуси таъини ҷазо» меномад75; Г.П. 

Новоселов онро «Ҳолатҳои махсус»76 ном мебарад; Л.Л. Кругликов, низ дар 

хусуси «Ҳолатҳои асосӣ (махсус)» менависад77; В. Ткаченко онро ҳамчун 

«Маҳакҳои мушаххаси таъини ҷазо»78 муайян мекунад.  

 
72 Ниг.: Борзенков Г.Н. Дифференциация ответственности по новому УК: нереализованные возможности / Г.Н. 

Борзенков // Законность. – 1997. – №10. – С. 10. 
73 Комментарий к УК РФ / Под ред. Л.В. Наумова. – М., 1996. – С. 176. 
74 Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 271. 
75 Ниг.: Борзенков Г.Н. Асари зикршуда. – С. 10. 
76 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М., 1997. – С. 

390-391. 
77 Ниг.: Кругликов Л.Л. Конкретизация уголовно-правового значения обстоятельств дела как законодательный 

прием [Текст] / Л.Л. Кругликов // Проблемы юридической техники. Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. 

Новгород, 2000. – С. 569. 
78 Ткаченко В. Общие начала назначения наказания / В. Ткаченко // Рос. юстиция. – 1997. – №1. – С. 10. 
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Моддаи 63 КҶ ҶТ имконияти таъини ҷазои сабуктарро пешбинӣ намуда, дар 

мазмуни худ хусусиятҳои хоси муайян кардани чораи ҷазоро ҳангоми таъини он 

бо назардошти ҳолатҳои мушаххас ва инфиродии парванда, ки мавҷудияти онҳо 

дар хусуси дараҷаи ками хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят дар муқоиса бо дигар 

ҷиноятҳои ҳамин намуд шаҳодат медиҳад, фаро мегирад.  

Зимнан меъёри мазкур барои амалӣ ва ҳал намудани мақсаду вазифаҳое 

таъин гардидааст, ки ҷазои дар доираи санксияи қонун таъиншуда амалӣ ва ҳал 

менамояд79. Чунончи, В.М.Степашин қайд менамояд: «Қоидаҳои КҶ оид ба 

таъини ҷазои сабуктар пурра ба асосҳои умумии таъини ҷазо ва принсипҳои 

ҷавобгарии ҷиноятӣ мутобиқ мебошанд»80.  

Ба андешаи мо, м. 63 КҶ ҶТ ҳангоми таъини ҷазо меъёри истисноӣ ба ҳисоб 

рафта, ба гурӯҳи меъёрҳое мансуб мебошад, ки чораи ҷазоро сабук мекунад ва 

имкон медиҳад, ки принсипи адолат амалӣ карда шавад. Чунин фаҳмиш аз 

табиати умумии моҳияти таъсири гуногунҷабҳа ба ҷавобгарӣ бармеояд. Асоси 

инро низ мазмуни меъёри мазкур ташкил медиҳад, ки ба самти мақсаднокии он 

вобастагӣ дорад. Бинобар ин, мувофиқи мақсад мебошад, ки меъёри мазкур ба 

асосҳои махсуси таъини ҷазо, ки ҷазоро сабук мекунанд, мансуб дониста шавад81. 

Ин ҳамчунин бо таснифоти меъёрҳои истисноӣ, ки дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ 

мавҷуд мебошад, тасдиқ карда мешавад82.  

Таъини ҷазои аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ 

пешбинигардида камтар, дар фарқият аз асосҳои умумии таъини ҷазо, аз рӯйи 

мазмуни худ на қоидаҳои абстрактӣ, балки иловагиро мемонад, ки дар доираи 

институти таъини ҷазо ҷой дорад ва мавҷудияти он имкон медиҳад хусусиятҳои 

хоси ҳархела ва дар ҳар як ҳолати мушаххас на танҳо аломатҳои аҳаммияти 

ҳуқуқидоштаи кирдори содиршуда, балки инчунин дигар аломатҳои дар маҷмуъ 

ҳам ҷинояти содиршуда ва ҳам шахсияти гунаҳкорро тавсифкунанда, ба инобат 

 
79 Ниг.: Плешаков A.M. Применение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: учеб. пособие. – М., 

1982. – С. 6. 
80 Степашин В.М. Смягчение наказания по Уголовному кодексу России: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2000. – С. 

128. 
81 Ниг.: Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания: дис. ... канд. юрид. наук. 

– Тюмень, 2002. – С. 66. 
82 Ниг.: Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: учеб. 

пособие. – М., 2002. – С. 36-37. 
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гирифта шаванд. Дар ин ҳол, мавҷудияти дигар аломатҳои ҷинояти содиршуда, ки 

берун аз доираи таркиби ҷиноят қарор доранд, ба бандубасти он таъсир 

намерасонанд, вале ба интихоби чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ таъсири 

бевосита доранд.  

Моҳияти ин меъёри истисноӣ на дар хусусиятҳои хоси он, ки дар танзим 

намудани муносибати бавуҷудоянда ба тарзи дигар зоҳир мегардад, ифода 

меёбад, балки он дар худ ҳолати ғайримаъмулиеро мемонад, ки аз танзими ҳамин 

муносибатҳо тавассути меъёри умумӣ фарқ менамояд. Дар ин маврид, ба сифати 

меъёри умумӣ асосҳои умумии таъини ҷазо дар намуди қоидаҳои маъмулии 

таъини ҷазо нисбати шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор эътироф 

шудааст, бо баъзе истисноҳо аз хусусиятҳои мушаххаси инфиродӣ баромад 

менамояд.  

Моддаи 63 КҶ ҶТ муқаррар намудани ҷазоро бо истифодаи яке аз тарзҳои 

таъини ҷазои сабуктар, ки аз доираи санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси 

КҶ ҶТ берун мебарояд, пешбинӣ менамояд.  

Қонуни ҷиноятӣ номгӯйи  қатъии ҳолатҳои истисноиро муқаррар намекунад. 

Дар қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ талаботи умумӣ нисбати ҳолатҳои истисноӣ мустаҳкам 

шудааст, ки бояд дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро дар муқоиса бо дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии барои ин намуди ҷиноят маъмул хеле кам менамоянд.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло, ба андешаи мо, бояд ҳолатҳои зерин фарқ 

карда шаванд: а) асосҳои умумие, ки ҳангоми таъини ҷазо ба инобат гирифта 

мешаванд ва дар м.м. 60, 61 КҶ ҶТ танзим мегарданд; б) қоидаҳои иловагии 

таъини ҷазо, ки дар меъёрҳои Қисми умумии қонуни ҷиноятӣ, алалхусус, дар 

намуди меъёри истисноӣ мустаҳкам шудаанд ва таъини ҷазои сабуктарро нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, танзим менамоянд (м.63 КҶ ҶТ).  

Асоси гузаронидани чунин тақсимот ба қоидаҳои умумӣ ва махсуси таъини 

ҷазо бо навбат будани татбиқи қоидаҳои амалкунанда, ки ҳангоми таъини ҷазо 

нисбати ҳамон як шахс ба инобат гирифта мешаванд, ба ҳисоб меравад. Ба 

андешаи мо, чунин тақсимот на тарафи беҳаракатӣ (статикӣ), балки динамикии 

ҳуқуқтатбиқкуниро инъикос менамояд, ки ба баинобатгирии хусусиятҳои 
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инфиродӣ бо мақсади баҳодиҳии дурусти кирдори содиршуда ва шахсияти 

содиркунандаи он, инчунин мутобиқати ҷазои таъиншуда ба принсипҳои адолат 

ва инсондӯстӣ равона гардидааст, чунки ҳудудҳои ҷазои дар санксияҳои моддаҳои 

Қисми махсуси КҶ муқаррарнамудаи қонунгузор дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ин намуди ҷиноятҳо ва ҷинояткорро ба таври умумӣ баҳо медиҳанд. Баҳодиҳии 

минбаъда бошад, аз тарафи ҳуқуқтатбиқкунанда анҷом дода мешавад, ки ӯ 

ҳаракатҳои содиршударо бо аломатҳои дар қонун зикршуда муқоиса намуда, ба 

ин васила фардисозии чораи ҷазоро анҷом медиҳад. Воқеан бояд эътироф кард, ки 

ба инкор кардани «Консепсияи баҳодиҳии гуноҳ» нигоҳ накарда, қонунгузории 

ҷиноятии амалкунанда консепсияи мазкурро пайравӣ менамояд, чунки ҳангоми 

мавҷудияти ҳолатҳои истисноӣ баҳое, ки ба ҷинояти содиршуда ва шахси 

содиркунандаи он дода мешавад, ҳангоми баровардани ҳукм ва барои шахси 

ҷиноятсодиркарда муайян намудани чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ пурра 

ба ҳуқуқтатбиқкунанда мансуб мебошад. Маҳз чунин муносибат ба судяе, ки 

парвандаи ҷиноятии мушаххасро баррасӣ менамояд, имконият медиҳад, ки аз 

рӯйи шуури ҳуқуқӣ ва эътиқоди ботинии худ нисбати дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии фардии ҳам кирдори содиршуда ва ҳам шахси содиркардаи он ҷазо 

муайян намояд.  

Аз таҳлили қаблан гузаронидашудаи меъёрҳое, ки таъини ҷазоро танзим 

менамоянд, бармеояд, ки таъини ҷазои сабуктар тибқи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 

маҷмуъ дар ду сатҳ анҷом дода мешавад – қонунгузорӣ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ. Ба 

сатҳи қонунгузорӣ бояд татбиқи тафриқагузории ҷазо ва қоидаҳои таъини он ва ба 

сатҳи ҳуқуқтатбиқкунӣ – фардисозии он мансуб дониста шавад.  

Таҳлили қонунгузории ҷиноятӣ имкон медиҳад, ки дар хусуси ду сатҳи 

зоҳиршавии фардисозии ҷазо аз тарафи ҳуқуқтатбиқкунанда дар марҳилаи таъини 

он сухан ронем: 1) Дар доираи санксияи ҳуқуқӣ-ҷиноятии мушаххаси моддаи 

Қисми махсуси КҶ; ва 2) Бо баромадан аз доираи санксияи моддаи мушаххаси 

Қисми махсуси КҶ. Меъёри истисноии амалкунанда, ки имконияти таъини ҷазои 

сабуктарро нисбат ба ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда муқаррар мекунад, бо 

назардошти ҳолатҳои истисноӣ сатҳи дуюми зоҳиршавии он мебошад.  
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Дар робита ба ин, бо андешаи Л.Л. Кругликов розӣ шуда наметавонем, ки 

тибқи он, дар муайян кардани чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ҳам 

қонунгузор ва ҳам суд иштирок мекунанд. «Якумин (қонунгузор) тарҳ ва 

ҳудудҳои таҳти ҷазо қарор гирифтани кирдорро тасвир намуда, доираи салоҳияти 

судро муайян мекунад, дуюмин (суд) бошад, дар доираи салоҳияти ба ӯ додашуда 

ҷазоро бо назардошти маҳакҳои муқарраршуда мушаххас менамояд ва хулосаи 

худро оид ба чораи ҷазо дар ҳукм ифода мекунад. Ба ин васила, таносуби 

мувофиқи принсипҳои қонуният ва фардисозии ҷазо таъмин карда шуда, шартҳои 

дахлдори ҳукми одилона ташкил карда мешаванд»83. Дар намуди умумӣ ҳудуди 

интихоби воситаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ бояд, аз як тараф, бо мақсаднокӣ, 

инсондӯстӣ ва адолатнокии ҷазо, аз тарафи дигар – бо зарурати иҷтимоии татбиқи 

онҳо маҳдуд гардад84.  

Ҳамин тавр, бо назардошти расмиёти зарурӣ ва то андозае ҳатмии ҷараён ва 

қоидаҳои таъини ҷазо, дар бораи махсусгардонии меъёрҳо ҳарф задан мумкин аст, 

ки дар муайян намудани фарқият дар ҳаҷм ва мазмуни танзими ҳуқуқӣ ҳамчун 

сабабҳои баназаргирии муқаррароти он меъёрҳое ифода меёбад, ки аломатҳои 

онҳо дар ҳолати мушаххас пурра инъикос меёбанд ва имкони танзим намудани 

онро медиҳанд85.  

Тавре дар боло қайд намуда будем, худи номгузории «Асосҳои умумӣ» аз он 

шаҳодат медиҳад, ки қоидаҳои мазкур «Қоидаеро меноманд, ки барои тамоми 

ҳолатҳои маъмулӣ мувофиқ мебошанд» ва танҳо муқаррароти умумиеро муқаррар 

менамоянд, ки мутобиқи онҳо ҳуқуқтатбиқкунанда нисбати гунаҳкор ҷазо таъин 

мекунад.  

Зимнан, пешниҳод мешавад, ки таҳти ҳолатҳои маъмулӣ ҳама гуна кирдори 

ҷиноятие фаҳмида шавад, ки аломатҳои таркиби ҷинояти мушаххасро фаро 

мегирад ва хавфнокии ҷамъиятии маъмулии чунин кирдор аз тарафи қонунгузор 

ҳангоми дар қонун ифода кардани он ба инобат гирифта мешавад.  

 
83 Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982-1999 гг.). – Ярославль, 1999. – С. 

83-84. 
84 Ниг.: Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980. – С. 189. 
85 Ниг.: Гарманов В.М Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания: дис. … канд. юрид. наук. 

– Тюмень., 2002. – С. 75-83. 
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Дар адабиёти ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ифодаҳои «маъмулӣ», «маъмул» ва 

«маъмулишуда» васеъ истифода мешаванд ва дар ин хусус мавҷудияти чунин 

мафҳумҳо, ба монанди «ҷазои маъмулӣ», «санксияи маъмулӣ», «ҳолатҳои 

маъмулӣ» ва «дараҷаи маъмулишудаи хавфнокии ҷамъиятии кирдор» шаҳодат 

медиҳанд86.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ онҳоро А.Н. Трайнин, ба илм ворид намуд. Ӯ 

қайд намуда буд, ки: «Ба ҳар як мафҳуми маъмулии умумии ҷиноят, ки дар 

диспозитсияи қонун дода мешавад, ба ҳар як таркиб ҳамеша ҷазои маъмулии 

умумӣ, ки дар санксия муайян шудааст, мувофиқ меояд...»87.  

Тавре Г.П. Новоселов қайд менамояд, ҳангоми тартиб додани санксия, 

тамоми ҳолатҳои кирдори содиршуда, ба ғайр аз ҳолатҳои истисноӣ ба инобат 

гирифта мешаванд88. Маҳз муҳимияти охирин имкон медиҳад хусусиятҳои 

инфиродии кирдори содиршуда ва шахсони гунаҳкор ба инобат гирифта шавад ва 

ҷазо дар доираи санксия таъин карда шавад89.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ дар робита ба фаҳмиши истилоҳи «санксия» андешаи 

ягона ҷой надорад, дар бештари мавридҳо ин истилоҳ ба маънои «ҷазо» фаҳмида 

мешавад90.  

Ҳамзамон бо ин, қайд мегардад, ки санксияи моддаи Қисми махсус барои 

кирдори содиршудае, ки таркиби ҷинояти мушаххасро ташкил медиҳад, танҳо 

қисман санксияро фаро мегирад91.  

 
86 Ниг.: Козлов А.П. Понятие и значение типового наказания / Вопросы повышения эффективности борьбы с 

преступностью. – Томск, 1980. – С. 11; Волков Б.С. Мотивы преступлений (уголовно-правовое и социально-

психологическое исследование). – Казань, 1982. – С. 125; Красиков Ю.A. Соотношение преступления и наказания: 

вопросы совершенствования уголовного законодательства / XXVII съезд КПСС и укрепление законности и 

правопорядка. – М., 1987. – С. 141; Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в 

уголовном праве. – СПб., 2002. – С. 141-142 и др. 
87 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 31. 
88 Ниг.: Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания (вопросы теории): дис. ... канд. 

юрид. наук. – Свердловск, 1981. – С. 107. 
89 Ниг.: Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания: дис. ... канд. юрид. наук. 

– Тюмень, 2002. – С. 125. 
90 Ниг.: Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций: 

аксиологические аспекты. – Л., 1976. – С. 93; Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 

1981. – С. 16-19 и др. 
91 Ниг.: Советское утоловное право. Общая часть / Под ред. В.Д. Meньшагина, Н.Д. Дурманова, Г.Л. Кригера, В.Н. 

Кудрявцева. – М., 1974. – С. 46; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, Л.М. Рарога, А.И. Чучаева. – М., 2004. – С. 25. 
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Аммо андешаи дигар низ мавҷуд аст, ки тибқи он «ба санксияҳои меъёрҳои 

ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ҳамаи он муқаррароти меъёрии Қисми умумӣ ва махсуси 

қонунгузории ҷиноятӣ мансуб мебошад, ки дар онҳо чораҳои маҷбуркунии 

давлатӣ нисбати шахсоне, ки ҷинояти намуди муайянро содир кардаанд, пешбинӣ 

мешаванд»92.  

Аз миёни нуқтаҳои назари мавҷуда, бо ақидаи А.П. Козлов розӣ шудан 

мумкин аст, ки тибқи мафҳуми пешниҳодкардаи ӯ, санксия – «Ин қисми меъёри 

ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ буда, хусусияти маҷбуркунӣ – давлатӣ дорад ва дар худ намунаи 

объективӣ-субъективии расман муайяни чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ-

ҷиноятиро мемонад, ки нисбати шахсони ҷиноятсодиркарда татбиқ карда 

мешаванд»93. Мафҳуми мазкур фарқияти байни санксияи ҳуқуқӣ-ҷиноятии 

мушаххаси моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ, ки ҷазои маъмулиро пешбинӣ 

менамояд ва ҷазоеро, ки дар санксияи меъёри ҳуқуқӣ-ҷиноятии қонуни ҷиноятӣ 

дар намуди чораи маҷбуркунии давлатӣ мавҷуд аст ва дар худ оқибатҳои воқеан 

номусоиди ҳуқуқии кирдори содиршударо фаро мегирад, муқаррар менамояд. 

Санксияи ҳуқуқӣ-ҷиноятии мушаххаси моддаи Қисми махсус тасвири чораҳои 

имконпазири таъсиррасониро фаро мегирад ва ҷазои дар санксияи меъёри ҳуқуқӣ-

ҷиноятии қонуни ҷиноятӣ танзимшаванда, чораи воқеии таъсиррасониро дар 

нисбати ҷинояткори воқеӣ барои кирдори воқеан содиркарда дар бар мегирад.  

Е.В. Благов, таносуби мафҳумҳои мазкурро баррасӣ карда, қайд менамояд: 

«Санксияи моддаи Қисми махсуси қонунгузории ҷиноятӣ дар фарқият аз санксияи 

меъёри ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ на ҳама намуд ва андозаҳои ҷазои барои содири ин 

ҷиноят имконпазирро муайян менамояд. Дар он танҳо намудҳои хоси (маъмулии) 

ҷазо пешбинӣ мешаванд. Намудҳои ғайримаъмулии ҷазоҳо дар асоси муқаррароти 

Қисми умумии КҶ, ки ҷазоҳои дар санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси он (м. 48 

КҶ ФР (м. 51 КҶ ҶТ)) тамоман зикрнашуда ё ин ки барои таъин иҷозатдодашуда, 

вале дар санксия мавҷуднабударо (м.м. 47, 51, 55 КҶ ФР (м.м. 50, 53, 56 КҶ ҶТ)) 

 
92 Ныркова Н.А., Кропачев Н.М. Понятие уголовно-правовой санкции // Вестник ЛГУ. – Сер. 6. – 1991. – Вып. 2. – 

№13. – С. 106. 
93 Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения). – Красноярск, 

1989. – С. 17. 
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танзим менамоянд, инчунин бо тартиби таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, таъин карда мешаванд (м. 64 КҶ ФР)»94.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло, бояд бо андешаи мавҷуда розӣ шуд95, ки 

тибқи он, «агар суд танҳо санксияи моддаи Қисми махсуси қонуни ҷиноятиро ба 

роҳбарӣ мегирифт, ӯ дар хусуси ҳудудҳои таъини ҷазо, дар хусуси сарҳадҳои 

ҳақиқии ваколатҳои худ дар ин масъала, тасаввуроти дурусту пурра дошта 

наметавонист.  

Хусусиятҳои хосе, ки ба санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ мансуб 

мебошанд, имкони чунин хулосабарорӣ карданро медиҳанд, ки ҳудудҳои ҷазои 

дар моддаи дахлдор пешбинишударо қонунгузор амалан ба санксия табдил дод. 

Ин ҳудудҳо як навъ ченаки аслӣ, «Ҷазои маъмулӣ» мебошанд96.  

Бо назардошти ҳолатҳои зикршуда қайд карда метавонем, ки ба ҳар як 

мафҳуми маъмулии ҷиноят, ки дар диспозитсияи қонун дода мешавад, ба ҳар як 

таркиб ҳама вақт ҷазои маъмулии умумӣ, ки дар санксияи асосии (маъмулии) 

моддаи Қисми махсуси КҶ ифода ёфтааст, мувофиқ меояд. Ба ҳар як таркиби 

маъмулии умумии ҷиноят, ки дар диспозитсияи қонун дода мешавад ва дорои 

хусусият ва дараҷаи муайяни хавфнокии ҷамъиятии кирдор мебошад, ҷазои 

маъмулии умумӣ мувофиқ меояд, ки дар санксияи асосии (маъмулии) моддаи 

мушаххаси ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ муайян шудааст.  

Зимнан дар меъёрҳои Қисми махсус маҳдудияте ҷой дорад, ки дар 

мавҷудияти танҳо аломатҳои аҳаммияти ҳуқуқидоштаи кирдоре, ки ба сифати 

таркиби кирдори ба ҷамъият хавфноки аз тарафи қонунгузор муайянгардида 

мустаҳкам шудааст, ифода меёбад. Санксияи аз тарафи қонунгузор зикршуда, ки 

дар асоси маҳакҳои муқаррарӣ муайян шудааст, вазнинии миёнавазни чораҳои 

маҷбуркунии давлатиро тавсиф менамояд. Ба ин ҳолат А.И. Ищенко таваҷҷуҳ 

зоҳир карда, қайд менамояд, ки маҳз санксия ҳамчун ченаки аслӣ, дар асоси 

маҳакҳои муқаррарӣ (муқаррарӣ) ва вазнинии миёнавазни чораҳои маҷбуркунии 

 
94 Благов Е.В. Общая теория применения уголовного права: монография. – Ярославль, 2003. – С. 66-67. 
95 Ниг.: Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. – СПб., 2002. – С. 

277. 
96 Ниг.: Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания (вопросы теории): дис. ... канд. 

юрид. наук. – Свердловск, 1981. – С. 10. 
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давлатӣ муайян гардида, баҳои итидоии ҳар як ҷиноят ва омили фардисозии ҷазо 

аз рӯйи парвандаи мушаххас мебошад97.  

Бо ёрии категорияи «Ҷазои муқаррарӣ» суд метавонад дар ҳар як ҳолати 

мушаххас ҷазоро на танҳо расман, дар доираи санксияи моддаи Қисми махсуси 

КҶ ҶТ, балки бо берун баромадан аз доираи санксияи модда ба самти сабук 

кардани ҷазо таъин намояд, ки моҳиятан ҷазои қонунӣ, одилона ва асоснок 

мегардад. Баромадан аз доираи санксияи моддаи Қисми махсус ба мавҷуд 

набудани чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, ки бевосита дар санксияи модда 

мустаҳкам шудааст ва барои шахси муайяни ҷиноятсодиркарда зарур мебошад, 

иртибот дорад, чунки санксияи моддаи Қисми махсус танҳо ба он чораҳои 

таъсиррасоние ишора мекунад, ки барои намуди ҷинояти дар диспозитсияи ин 

модда ифодаёфта бештар хос мебошанд. Ин гуфтаҳо имконият медиҳанд, ки дар 

хусуси мавҷудияти тафовут байни мафҳуми «Ҳудудҳои таъини ҷазо», ки ба 

сарҳади санксия дохил мешавад ва санксияи меъёри ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ қайд намоем. 

Назар ба санксияи модда ва ҷазои маъмулӣ, инчунин имконияти ба суд 

пешниҳодгардида оид ба муайян кардани он, маҳз мавҷудияти охирин дар хусуси 

ҳудудҳои қонунгузории интихоби чораи мушаххаси ҷазо тасаввуроти пурра 

медиҳад,  

Н.Л. Огурсов, комилан одилона қайд намуда буд, ки дар меъёрҳои ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ «қонунгузор аксаран танҳо «шаклҳои маъмулии» зоҳиршавии кирдорҳои 

хавфноки ҷамъиятӣ ва чунин аломатҳои объективӣ ва субъективии онҳо, ба 

монанди асоси ҷавобгарии ҷиноятиро, ки барои таркиби ҷиноят аҳаммияти муҳим 

дорад, танзим намуда, тамоми аломатҳои боқимондаи дигарро берун аз доираи 

таркиби ҷиноят мегузорад»98.  

 
97 Ниг.: Ищенко Л.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. пособие. 

– М., 2002. – С. 22. 
98 Огурцов И.А. Юридические факты и ответственность в советском уголовном праве / Проблемы уголовной 

ответственности и наказания в свете решений XXVII съезда КПСС. – Рязань, 1987. – С. 56. 
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Ҳамзамон бо ин, ҳама гуна ҷиноят аз рӯйи ҳаҷми мазмуни худ, бешубҳа, 

нисбат ба мафҳуми муайянкардаи қонунгузор, ки аломатҳои таркиби ҷиноятро 

фаро мегирад, васеътар мебошад99.  

Қонунгузор намунаҳои кирдорҳои хавфноки ҷамъиятиро дар таркибҳои 

мушаххаси пешбининамудаи Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ муқаррар намуда, 

аломатҳои маъмулии хосро ҷудо мекунад, ки ҳам аломатҳои объективӣ ва ҳам 

субъективии ҷиноятро ташкил медиҳанд ва ҳамчун маҳакҳои асосии ҷазо ва 

муайян кардани чораи ҷазо ҳангоми таъини он баромад мекунанд. Самти асосии 

фаъолияти қонунгузор дар ин масъала – ба зарурати танзим ва шакли расмӣ 

бахшидан ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мутобиқи талаботи умумиқабулшуда ва 

муқарраргардида асос меёбад, ки ба принсипҳои қонуният, адолат, инсондӯстӣ ва 

ғайра ҷавобгӯ мебошад.  

Ба андешаи мо, аҳаммиятнокии муқаррароти дар меъёрҳои Қисми умумии 

қонуни ҷиноятӣ мустаҳкамшуда, ки ба ҳуқуқтатбиқкунанда имконият медиҳад, то 

ин ки ҳангоми таъини ҷазо аз ҳадди поёнии дар санксияи моддаи Қисми махсуси 

қонуни ҷиноятӣ ифодаёфта берун барояд, маҳз аз ҳамин ҳолат вобастагӣ дорад, 

зеро талаботҳои расмии қонуни ҷиноятӣ метавонад ба татбиқи мақсадноки онҳо 

монеъ шавад, чунки дар ҷараёни ҳуқуқтатбиқкунӣ чунин ҳолатҳое ба миён 

меоянд, ки наметавонанд қаблан дар қонун пешбинӣ ва дар санксияҳои моддаҳои 

Қисми махсус пурра инъикос ёбанд. Расмиёти барзиёди ҳуқуқ озодии зарурии 

(дар доираи муайян) субъектонро дар интихоби шаклҳои бештар мақсадноки 

рафтор, қабули қарорҳои мақсаднок аз байн мебарад ва дар ниҳоят ба вазифаҳои 

асосии ҳуқуқ мухолифат карда метавонад.  

Ба андешаи В.М. Коган, «барои он ки расмиёт ба беадолатӣ анҷом наёбад…, 

ҳуқуқи ҷиноятӣ барои шуури ҳуқуқии судя фазо (ҳудуди озодӣ) мегузорад. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ҷой доштани чунин ҳолатҳоро имконпазир медонад, вақте ки 

судя барои он ки аз рӯйи адолат рафтор намояд, бояд аз доираи санксия берун 

 
99 Ниг.: Стручков Н.Л. Учение о преступлении и его значение для разработки теории наказания / Н.Л. Стручков // 

Уголовно-правовые исследования. – Тбилиси: Мецниереба, 1987. – С. 19. 
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барояд»100. Зарурати ин муқаррарот бо баинобатгирии хусусиятҳои инфиродии 

ҳар як ҳолати алоҳидаи ҷинояти содиршуда ва барои он муайян кардани чораи 

мушаххаси ҷазо алоқаманд мебошад.  

Ҳангоми тартибдиҳии санксияи моддаи дахлдори Қисми махсус ва ҳамин 

тавр, чораи маъмулии (асосии) ҷазо қонунгузор бевосита ҳам аломатҳои 

объективӣ ва ҳам субъективиро, ки кирдори ба ҷамъият хавфнокро ҳамчун ҷиноят 

тавсиф мекунанд, ба назар мегирад. Вале таркиби мушаххаси ҷиноят танҳо 

навъҳои умумии онҳоро муттаҳид мекунад, ки ба ин намуди ҷиноят хосанд ва дар 

таҷрибаи иҷтимоӣ воқеан содиршаванда мебошанд101.  

Пеш аз ҳама, ба чунин аломатҳо он аломатҳое мансубанд, ки аз тарафи 

қонунгузор дар диспозитсияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ номбар 

шудаанд. Хусусиятҳои инфиродии ҷиноят берун аз доираи таркиб боқӣ мемонанд. 

Зимнан, таркиби ҷинояти мушаххас дар худ на ҳама, балки танҳо аломатҳои 

маъмулӣ, яъне аломатҳои барои кирдори ба ҷамъият хавфноки инъикосшаванда 

муҳимро дар бар мегирад, ки дар меъёрҳои асосии Қисми махсуси қонуни 

ҷиноятӣ ва қисман дар меъёрҳои Қисми умумии он пешбинӣ шудаанд102. Дар ин 

маврид, ба инобат гирифтани дигар маълумотҳо, ки гунаҳкорро тавсиф мекунанд, 

танҳо дар доираи интихоби чораи мушаххаси ҷазои сахттар ё сабуктар дар 

фарқият аз мазмуни маъмулии (ибтидоии) он, ки дар санксияи модда пешбинӣ 

шудааст, имконпазир мебошад.  

Тавре А.Н. Трайнин қайд намуда буд, «таркиби ҷиноят аз ибтидо пурра ва 

ҳаматарафа тарҳрезӣ нашудааст, аз ин лиҳоз, табиист, ки он наметавонад дар худ 

тамоми аломатҳои тавсифкунандаи ҳаракат, субъект ва вазъияти содири ҷиноятро 

фаро гирад. Тарҳрезии чунин номгӯй ғайриимкон аст, зеро аломатҳои 

тавсифкунандаи ҳама гуна падида бешумор мебошанд». Комилан равшан аст, ки 

қонунгузор таркиби ин ё он ҷиноятро муқаррар карда, бояд аз доираи аломатҳои 

сершумор ҳамон аломатҳоеро интихоб ва инъикос кунад, ки бештар маъмул ва 

муҳим мебошанд. Вале дар айни замон, таркиби ҷиноятро ҳамчун маҷмуи тамоми 
 

100 Коган В.М. К вопросу о формализации отрасли права // Вопросы кибернетики и права / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева. – М., 1967. – С. 113. 
101 Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2003. – С. 34. 
102 Ниг.: Уголовное право. Часть Общая: словарь-справочник основных понятий. – Рязань, 1998. – С. 27-28. 



43 

 

аломатҳои (унсурҳои) объективӣ ва субъективӣ, ки ҳаракати (беҳаракатии) 

мушаххаси ба ҷамъият хавфнокро ба сифати ҷиноят муайян мекунанд, баррасӣ 

намуда, аломатҳои (унсурҳои) мазкур танҳо барои тавсифи ҳамин ҳаракат 

(беҳаракатӣ) зарур мебошанд. Дар акси ҳол, таркиби ҷиноят ҳамчун мафҳуми 

фишурдаи қонунгузории ҷинояти мушаххас ба ҳодисаи ҷиноятии муфассал 

ифодаёфта табдил меёбад103.  

Дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ комилан одилона қайд мегардад, ки моддаҳои 

алоҳидаи қисмҳои умумӣ ва махсус худ аз худ меъёрҳои аз лиҳози сохтор 

мукаммалро ташаккул намедиҳанд ва ҳамин тавр, дар робита ба муқаррароти 

Қисми умумӣ қайд карда мешавад, ки онҳо танҳо дар намуди тасвири умумӣ 

ташаккул меёбанд ва мазмуни мухтасари он дар маҷмуъ танҳо ба таъмин 

намудани сарфаи мавод иртибот надорад104.  

Ба таркиби ҷинояте, ки маҷмуи аломатҳои объективӣ ва субъективии аз 

тарафи қонуни ҷиноятӣ муқарраршударо фаро мегирад ва онҳо кирдори ба 

ҷамъият хавфнокро ҳамчун ҷиноят тавсиф менамоянд, инчунин хусусияте хос 

мебошад, ки таркиби ҷиноят дар ҳудудҳои бо қонун муайяншуда дарҷ карда 

мешавад, ки намуд, муҳлат ва андозаи ҷазои он ба ин ҷиноят мувофиқ мебошанд. 

Ба ҳар як мафҳуми маъмулии умумии ҷиноят, ки дар диспозитсияи қонун дода 

мешавад, ба ҳар як таркиб ҷазои маъмулии умумӣ мувофиқ меояд, ки дар 

санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ муайян шудааст. Ҳамин тавр, барои ҳар як 

таркиби маъмулии умумии ҷиноят, ки дар диспозитсияи қонун дода мешавад ва 

дорои хусусият ва дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии муайян мебошанд, ҷазои 

маъмулии умумӣ рост меояд, ки бо санксияи маъмулии моддаи мушаххаси 

ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ муқаррар шудааст. Барои кирдори мушаххаси аз тарафи гунаҳкор 

содиршуда, ки аз рӯйи мазмуни худ дорои доираи васеътари аломатҳое мебошад, 

ки берун аз таркиби ҷинояти пешбинишуда боқӣ мондаанд, ҷазо бо ёрии ҳолатҳо 

(сабуккунанда ва вазнинкунанда) ва аломатҳои (синну сол, беморӣ ва ғайра) ба 

таркиб дохилнашуда муайян карда мешавад. Аз қатори ин аломатҳои бо таркиби 

 
103 Ниг.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 59. 
104 Ниг.: Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб., 1995. – С. 11-12. 
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ҷиноят фарогирифтанашуда, суд барои фардисозии ҷазо дар доираи меъёри 

умумӣ, ки аз тарафи қонун барои ҳамин таркиб муқаррар шудааст, асосҳои 

иловагиро ҷустуҷӯ менамояд105. Дар ин маврид, асос барои татбиқи ҷазои 

маъмулии дар санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ зикршуда, аломатҳое 

хизмат мекунанд, ки ба таркиби ҷиноят ҳамчун унсурҳо дохил карда шудаанд. 

Асоси татбиқи ҷазои фардӣ дар доираи меъёри умумӣ (санксияи меъёри ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ) мазмуни мушаххаси унсурҳои таркиби ҷиноят ва аломатҳое мебошанд, 

ки ба таркиби ҷиноят дохил карда нашудаанд ва мавҷудияти онҳо имкон медиҳад 

нишондоди санксияи моддаи Қисми махсус дуруст карда шавад ё ин ки он бо 

назардошти ҳолатҳои воқеии парванда, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти 

содиршуда ва шахсияти содиркунандаи онро тавсиф менамоянд, мушаххас карда 

шавад.  

Дар робита ба ин, ба андешаи мо, ҷудо намудани ҷазои маъмулие, ки дар 

доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ муайян мегардад, инчунин ҷазои 

фардие, ки баромадан аз доираи санксияи моддаи Қисми махсус дар назар дошта 

метавонад, имконпазир мебошад. Дар ин сурат, чунин бармеояд, ки санксияи 

моддаи Қисми махсус танҳо асоси қонунгузории фардисозии ҷазо мебошад, чунки 

дар Қисми махсус тасвири аломатҳои таркибҳои ҷиноятҳои мушаххас дар бар 

гирифта мешавад ва танҳо намунаи имконпазири ҷазо (намуд ва андоза) барои 

содири онҳо тасвият меёбад. Албатта, дар ҳар як ҳолати мушаххас ҷазои аз 

тарафи суд таъиншуда дар доираи санксияи моддаи Қисми махсус, ки 

ҷавобгариро барои содир намудани ҷиноят пешбинӣ менамояд, муайян шуда 

метавонад. Аммо, дар ҳолатҳои алоҳида ба таври истисно ҳолатҳои 

таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятии дар санксияи модда номбаршуда, бинобар 

сабаби ба арзёбии дар қонунгузорӣ овардашуда мутобиқ набудани ҷинояти 

содиршуда, дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии он ва шахсияти гунаҳкор, ба ноил 

гардидан ба мақсадҳои дар назди ҷазо гузошташуда мухолифат менамоянд. Дар 

ин сурат, баҳодиҳии тамоми ҳолатҳои воқеии аз тарафи ҳуқуқтатбиқкунанда 

ҳангоми муайян кардани чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ гузаронидашуда, 

 
105 Ниг.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 312-315. 
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ки бевосита дар марҳилаи истеҳсолоти судӣ ба инобат гирифта мешаванд, ҳамчун 

ифодаи он чораи ҷазое баромад мекунад, ки барои ин шахси ҷиноятсодиркарда 

зарур мебошад.  

Дар робита ба ин, суд на танҳо аломатҳои ин таркиби ҷиноятро, ки дар 

диспозитсияи қонун ифода ёфтаанд, баррасӣ менамояд, «балки инчунин ба 

аломатҳои фардӣ ва ҳолатҳои парванда, ки аз тарафи қонунгузор ҳангоми 

муқаррар намудани хелҳои ҷиноят ва ҷазо ба назар гирифта шуда наметавонанд, 

баҳо медиҳад»106. Ин нуқтаи назарро А.М. Плешаков ҷонибдорӣ менамояд107.  

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар 

бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 

24 феврали соли 2005 ва тағйиру иловаҳо аз 30 июни соли 2011 низ омадааст, ки: 

«Диққати судҳо ба зарурати бемайлон иҷро гардидани талаботҳои қонун оид ба 

муносибати ҷиддии фардикунонӣ ҳангоми таъини ҷазо бо назардошти хусусият ва 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, шахсияти гунаҳкор ва 

ҳолатҳои кор, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, фикру ақидаи ҷабрдида аз 

рӯйи парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ, равона карда шавад» (б. 2)108.  

Ба инобат гирифтани муқаррароти зикргардида ҳангоми муайян кардани 

чораи ҷазо инчунин дар асоси меъёри пешбининамудаи қонунгузор, ки ҳуқуқи 

истисноии судро оид ба таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, имконпазир мегардад. Дар ҳолати мазкур сухан дар 

хусуси меъёри маъмулии ваколатдоркунанда меравад, ки ба ҳукуқтатбиқкунанда 

салоҳият медиҳад, ки ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои истисноӣ, ки мазмуни 

онҳоро қонунгузор дар м. 63 КҶ ҶТ бо мақсади мутобиқати чораи ҷазо бо гуноҳи 

воқеӣ, ноил гардидан ба мақсадҳои ҷазо ва вазифаҳои қонунгузории ҷиноятӣ 

мушаххас менамояд, аз рӯйи салоҳдиди худ, вале дар доираи қонун чораи ҷазоро 

бо баромадан аз ҳудуди поёнии санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ, вале на 

сабуктар аз чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, таъин намояд. Моҳиятан 
 

106 Орлов В.С. Назначение наказания ниже низшего предела, указанного в законе / В.С. Орлов // Применение 

наказания по советскому уголовному праву. – М., 1958. – С. 221. 
107 Ниг.: Плешаков А.М. Применение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: учеб. пособие. – М., 

1982. – С. 7. 
108 Ниг.: Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 

58. 
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қонунгузор ба суд ҳуқуқ медиҳад, ки барои содир намудани ҷиноят санксияро 

мустақилона муайян намояд.  

Аз принсипи тафриқагузорӣ ва фардисозии ҷавобгарӣ ва ҷазо бармеояд, ки 

барои ноил гардидан ба мақсадҳои ҷазо татбиқи ҳаҷмҳои мухталифи 

таъсиррасонии ҳам ҷазодиҳанда ва ҳам ислоҳкунанда талаб карда мешавад. Дар 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ин вазифа бо роҳи муқаррар кардани унсурҳои муайяни сазо дар 

санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ бо ишора ба намуди мушаххаси ҷазо 

ё ин ки якчанд намудҳои ҷазо ба сифати ивазкунанда, ҳал карда мешавад. Дар ин 

ҳол, қонунгузор ба суд ҳуқуқ медиҳад, ки бо назардошти бандубасти кирдори 

содиршуда, ҳал намояд, ки кадом намуд ва андозаи намуди мушаххаси ҷазо барои 

расидан ба мақсадҳои ҷазо кифоя мебошанд.  

М.Д. Шаргородский қайд намуда буд, ки ҳангоми муайян кардани андозаи 

ҷазо суд бояд дараҷа ва хусусияти хавфнокии ҳам шахси ҷиноятсодиркарда ва 

ҷинояти содиркардаи ӯ, шахсияти ҷинояткор, ангезаҳои ҷиноят, инчунин то кадом 

андоза худи ҷиноят дар чунин шароитҳо ва вақт ба ҷамъият хавфнок мебошад, ба 

инобат гирад109.  

Ҳангоми муайян кардани хавфнокии ҷамъиятии кирдор илми ҳуқуқи ҷиноятӣ 

дар мазмуни он тарафи сифатӣ ва шуморавиро ҷудо менамояд110. Хавфнокии 

ҷамъиятӣ чунин тавсифоти таҷовуз мебошад, ки аз он шаҳодат медиҳат, ки 

таҷовуз ба муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда 

зарари калон мерасонад (ё таҳти таҳдиди расонидан қарор медиҳад).  

Азбаски кирдор ҳамчун рафтори муайяни шахс мебошад, гуфта метавонем, 

ки байни муносибатҳои ҷамъиятӣ (ки объекти ҷиноят мебошанд) ва шахси ба 

онҳо зараррасон (ба онҳо таҷовузкунанда) – субъекти ҷиноят – алоқаи 

ногусастанӣ мавҷуд аст: мавҷудияти талафот, ки ба объект расонида шудааст, дар 

хусуси мавҷудияти шахси зараррасон гувоҳӣ медиҳад, ҷинояткор бошад, дар 

 
109 Ниг.: Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. – М., 1945. – С. 24. 
110 Ниг: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и 

практики (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 149; Сафарзода А.И. 

Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: монография. – 

Душанбе, 2018. – С. 32-33. 
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навбати худ, бидуни он муносибати ҷамъиятие, ки ӯ вайрон кардааст, мавҷуд буда 

наметавонад.  

Ин маҳакҳоро бодиққат таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 

ки тарзи содир намудани ҷиноят, агар он дар диспозитсияи моддаи Қисми махсус 

зикр шуда бошад ва дараҷаи амалисозии нияти ҷиноятӣ наметавонанд ба ягон 

тарз ҳолатҳои истисноӣ эътироф шаванд, зеро онҳо унсурҳои маъмулии таркиби 

ҷиноятро (аз ҷумла нотамомро) тавсиф мекунанд. Танҳо оқибатҳои ҷиноят, ангеза 

ва рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят ё ин ки баъди содир 

кардани ҷиноят ва ғайра боқӣ мемонанд.  

Бинобар ин, амалан дар м. 63 КҶ ҶТ ба сифати ҳолатҳои истисноӣ бояд 

ҳолатҳои ҷазоро сабуккунанда, ки шахсияти гунаҳкорро ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ё пас аз он тавсиф мекунанд, ба назар гирифта шаванд. Ҳолатҳои 

зикршуда ба бандубасти ҷиноят таъсир намерасонанд ва вазъияти 

ғайримаъмулиро, ки ҳангоми содир намудани ҷиноят ба вуҷуд омада метавонад, 

муайян карда, бояд истисноӣ бошанд. Азбаски кирдор рафтори шахсият мебошад, 

пас дар он, албатта, сифатҳои он инъикос меёбанд. Бинобар ин, хавфнокии 

кирдорро ба инобат гирифта, мо пурра аз хавфнокии шахсият канор рафта 

наметавонем. Дар робита ба ин, чунин ба назар мерасад, ки дар қонунгузорӣ 

мустаҳкам гардидани имконияти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, бо назардошти шахсияти гунаҳкор беасос 

намебошад.  

Дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ чунин ҳисобида мешавад, ки муайян кардани 

андозаи ҷазои эҳтимолӣ ҳангоми таъини он, тавассути баҳодиҳии дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятӣ, ки қонунгузор кӯшиш менамояд дар санксияи моддаи 

Қисми махсус (ки барои содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфнок ҷазо 

муқаррар мекунад) муайян ва ифода намояд, имконпазир мебошад. Ба андешаи 

муаллифони алоҳида, маҳз санксияи моддаи Қисми махсус ифодакунандаи 

ниҳоии дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии кирдор мебошад111.  

 
111 Ниг.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Под ред. Л.Б. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 55. 
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Бо тамоми ҷолибияти зоҳирии худ, андешаи зикршуда бисёр баҳснок 

мебошад, чунки санксияи моддаи Қисми махсус танҳо тавсифи ҷузъии 

таъсиррасонии имконопазири ҳуқуқӣ-ҷиноятиро барои кирдори ба ҷамъият 

хавфноки содиршуда ва дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии он, ки таркиби ҷинояти 

мушаххасро ташкил медиҳад, дар бар мегирад. Аз ин лиҳоз, санксияи ҳуқуқӣ-

ҷиноятии моддаи Қисми махсус танҳо дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии маъмулиро, 

ки барои ҳар як ҷиноят хос мебошад, бо муайян кардани ҳудудҳои (маъмулии) 

чунин хавфнокӣ ифода менамояд. Дар робита ба ин ҳолат, қонуни ҷиноятӣ бо 

назардошти муайянияти расмии он, тамоми хусусиятҳои хоси инфиродии ҷинояти 

мушаххас ва шахсияти гунаҳкорро ба инобат гирифта наметавонад, таъини ҷазо 

бидуни ин хусусиятҳо бошад, боиси зоҳирпарастӣ дар татбиқи қонун ва беасос 

пурзӯр гардидани ҷазои ҷиноятӣ мегардад. Дар ниҳоят ин ба принсипҳои асосии 

қонунгузории ҷиноятӣ мухолифат менамояд. Инчунин, бо андешае розӣ шудан 

мумкин аст, ки чен кардани хавфнокии ҷамъиятӣ тавассути санксияи моддаи 

Қисми махсус танҳо ченаки бавоситаи сабаб тавассути натиҷа буда, начандон 

ҷоиз мебошад112.  

Барои пурра татбиқ намудани санксия барои кирдори ба ҷамъият хавфноки 

содиршуда, ҳуқуқтатбиқкунанда, бо назардошти мақсади ҷазо, вазифаҳои 

қонунгузории ҷиноятӣ ба ин ё он муқаррароти меъёрии Қисми умумии КҶ ҶТ, ки 

муқаррароти санксияи моддаи Қисми махсусро тасҳеҳ мекунад ё ин ки ин 

муқарраротро мушаххас менамояд ва ё онро пурра месозад, муроҷиат мекунад.  

Тавре Н.Г. Иванов одилона қайд менамояд, «…ҷиноят, азбаски он ба 

неъматҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ ва шахсӣ таҷовуз мекунад, ҳамеша ба ҷамъият 

хавфнок мебошад, вале аз нуқтаи назари хавфнокии ҷамъиятии зиёд ё кам бошад, 

таҷовузҳои ҷиноятӣ вобаста ба ҳолатҳои мухталифи объективию субъективӣ фарқ 

менамоянд»113.  

Ҳалли ин проблема бояд дар мушаххасгардонӣ ва тафриқагузории таркибҳои 

ҷиноят зоҳир ёбад, ки аз як тараф, ба танг намудани ҳудуди санксияҳо аз рӯйи ҳар 

 
112 Ниг.: Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб., 2004. – С. 738. 
113 Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов. – М., 2003. – С. 105. 
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як таркиб, аз тарафи дигар бошад – ба васеъ намудани доираи ҳолатҳои 

баинобатгирифташаванда, ки берун аз доираи ин ё он меъёри Қисми махсус қарор 

доранд, равона гардидааст. Натиҷаи инкишофи тамоюли ишорашуда дар ниҳоят 

мақсади маҳдуд кардани соҳаи салоҳдиди судиро дорад.  

Бо вуҷуди ин, нақши суд дар ҳалли масъалаҳои баҳодиҳӣ бо доираҳо ва 

ҳудудҳои санксияҳои ҳатто «таркибҳои дақиқшуда» то охир маҳдуд шуда 

наметавонад.  

Аз ҳад зиёд маҳдуд намудани салоҳдиди (ихтиёроти) суд (ё тамоман хориҷ 

намудани он) баназаргирии хусусиятҳои хоси инфиродии кирдори содиршударо 

аз байн мебарад, ки дар натиҷаи он принсипи адолат вайрон мегардад114.  

Ҳеҷ ягон меъёр наметавонад тамоми гуногунрангии асосҳо (фактҳо) ва 

ҳудудҳои дар қонун пешбинишудаи салоҳдиди суд – ҳудудҳои имконпазири 

баинобатгирии хусусиятҳои хоси ҳам ҷинояти содиршуда ва ҳам шахсияти 

гунаҳкорро фаро гирад.  

Дар ин ҳол, ба сифати кафолати амалисозии воқеии принсипи адолат ва 

инсондӯстӣ фардикунондани таъини он хизмат менамояд, ки муносибати фардиро 

нисбати гунаҳкор пешбинӣ менамояд ва ин ҳолат инъикоси бевоситаи худро дар 

илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ёфтааст115.  

Аз таҳлили муқаррароти КҶ ҶТ оид ба ҷазо ва тартиби таъин намудани он, 

бармеояд, ки қоидаҳои амалкунанда аз рӯйи умумият, мазмун ва моҳияти ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ аҳаммияти гуногун доранд: баъзеи онҳо – расмӣ-ҳуқуқианд, дигарон – 

мазмунӣ-моддӣ мебошанд, баъзе қоидаҳо (асосҳои умумӣ) хусусияти умумӣ 

доранд, қисме аз онҳо – ҳамчун истисно аз нишондоди муқарраршуда баромад 

менамоянд. Асосҳои умумии таъини ҷазо дар мазмуни худ ду моҳият, ҳам расмӣ-

ҳуқуқӣ (ҷазо дар доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ бо назардошти 

муқаррароти Қисми умумии КҶ таъин карда мешавад) ва ҳам мазмунӣ-моддиро 

(хусусият ва дараҷаи хавфнокии ҷамъиятӣ, шахсияти гунаҳкор ба инобат гирифта 

мешавад) муттаҳид мекунанд. Дар иртибот ба қоидаи амалкунанда оид ба таъини 

 
114 Ниг.: Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 

4. 
115 Ниг.: Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве. – Минск, 1969. – С. 15. 
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ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, бояд қайд 

намуд, ки қоидаи мазкур дар мазмуни худ танҳо талаботи хусусияти моддӣ дорад. 

Суд ҳангоми таъини ҷазо мақсад ва ангезаҳои ҷиноят, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ 

ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз содир кардани ҷиноят, яъне чунин 

ҳолатҳо ва аломатҳоеро, ки барои ҳар як кирдори ҷиноятӣ ва шахси содиркардаи 

он инфиродӣ мебошанд, ба назар мегирад. Мутобиқи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ чораи 

ҷазое, ки аз тарафи суд муайян карда мешавад, тибқи қонуни ҷиноятӣ таъин 

мегардад ва амалан худсарона намебошад. Дар ин ҳолатҳо қонунгузор ҳудудҳои 

сабук кардани ҷазоро ба салоҳдиди ҳуқуқтатбиқкунанда гузошта, онҳоро қатъиян 

расмӣ намегардонад. Ҳамзамон бо ин, гарчанде суд дар интихоби чораи 

таъсиррасонии ҷиноятӣ озод бошад ҳам, вале ҳуқуқи худсарона амал карданро 

надорад. Бинобар ин, чунин озодӣ на мутлақ, балки нисбӣ мебошад. Натиҷаи 

чунин маҳдудият на танҳо намуд, балки инчунин андозаи ҷазо мебошад, ки аз 

тарафи суд бо тартиби муқарраршуда муайян гардидааст ва он наметавонад аз 

андозаи ҳадди ақали дар қонун барои намуди мушаххаси ҷазо муқарраргардида 

камтар бошад.  

Сабабҳои дар қонунгузорӣ мустаҳкам гардидани меъёри истисноӣ оид ба 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, 

инҳо мебошанд: 

– тағйирёбандагӣ ё инкишофёбандагии (динамизми) шароитҳои мавҷудияти 

ҷомеаи муосир; 

– гуногунрангии беохири ҳодисаҳои зиндагӣ ва такрорнашавандагии 

инфиродии онҳо; 

– мавҷудияти санксияҳои нисбатан муайян, ки имконият медиҳанд, 

хусусиятҳои хоси инфиродӣ ва шахсияти ҷинояткор, вале танҳо дар доираи чунин 

санксияҳо бо ёрии номгӯйи низоми ҳолатҳои сабуккунанда, ки ба маҳакҳои 

тафриқагузории ҷазо мансуб мебошанд, ба назар гирифта шаванд;  

– ҷой доштани санксияҳои нисбатан муайян, ки танҳо чораи ибтидоӣ (асосӣ) 

ё умумии «маъмулии» ҷазоро фаро мегиранд, чораи ҷазои дар ин санксия 

зикршуда ба сифати шарти пешакии фардисозии ҷазо баромад менамояд, ки 
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баромадан аз ҳудуди мавҷудаи он ба тарафи сабуксозии ҷазоро пешбинӣ 

менамояд; 

– санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ, ки ҳамаи воситаҳои таъсиррасонӣ 

ба ҷинояткорро фаро намегирад.  

Аҳаммияти амалӣ ва нақши иҷтимоии қонуни ҷиноятӣ, ки дар ҷараёни 

таъини ҷазо зоҳир мегардад, дар робита ба он, ки маҳз дар ҷараёни таъини ҷазо 

санксияҳои пешбининамудаи қонуни ҷиноятӣ ба қавле бо ҳаёт вомехӯранд, 

объективӣ мебошанд ва дар ин ҳол, муқаррароти меъёрии қонун ба ҳолатҳои 

мушаххас ва шахсони мушаххас мувофиқ карда мешаванд. Проблемаи фарогирии 

нисбатан бештари муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёри ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ бо вазифаи 

начандон камаҳамият вомехӯрад – то ҳадди имкон нигоҳ доштани чораҳои 

таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ. Қонунгузор ба ташкили механизми нисбатан 

таъсирбахши таъини ҷазо талош менамояд ва гурӯҳи меъёрҳоеро муқаррар 

мекунад, ки қоидаҳои таъини онро муайян менамоянд ва аз ҳолатҳои муқаррарӣ 

тафовут доранд116. Ҷудо гардидани қоидаҳои таъини ҷазои сабуктар, ба 

мушаххаснамоӣ ва тафсилоти мазмуни қоидаҳои умумии таъини ҷазо бо 

назардошти ҳолатҳои инфиродии парванда вобастагӣ дорад.  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ҳангоми таъини ҷазо ва муайян кардани 

чораи ҷазо, асос барои татбиқи ҷазои маъмулӣ (дар доираи санксияи моддаи 

Қисми махсуси КҶ ҶТ) аломатҳое хизмат менамоянд, ки ба таркиби ҷиноят 

ҳамчун унсурҳо шомил шудаанд, инчунин аломатҳое, ки ба таркиби ҷиноят дохил 

карда нашудаанд, вале дар қонун мустаҳкам гардидаанд, самти муайяни 

таъсиррасонӣ ба ҷавобгариро соҳибанд ва ба асосҳои умумии таъини ҷазо мансуб 

мебошанд, ки аз лиҳози ҳуқуқӣ муҳиманд, вале ба бандубасти ҷиноят таъсир 

намерасонанд.  

Асос барои татбиқи ҷазои ғайримаъмулӣ (ки аз доираи санксияи моддаи 

Қисми махсус берун мебарояд) мазмуни мушаххаси унсурҳои таркиби ҷиноят ва 

аломатҳои он, аз ҷумла онҳое, ки ба таркиб дохил карда нашудаанд, яъне аз 

 
116 Ниг.: Костырев В.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2000. – 

С. 97-98. 
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лиҳози ҳуқуқӣ муҳим намебошанд, ба бандубасти ҷиноят таъсир намерасонанд, 

вале барои муайян кардани чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятии барои шахси 

мушаххаси ҷиноятсодиркарда зарурӣ аҳамиятнок мебошанд, баромад мекунад.  

Ҷазое, ки дар доираи санксияи меъёри ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ таъин мегардад, 

нисбат ба санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ (ҷазои маъмулӣ) мазмуни 

санксияи васеътар ва нисбат ба андозаи камтарини ҷазо, ки дар санксияи асосӣ 

ифода ёфтааст, сабуктар мебошад. Маҳз санксияи қонуни ҷиноятӣ, ки 

ҷавобгариро барои ин ё он ҷиноятҳо муқаррар менамояд, он ҳудудҳоеро нишон 

медиҳад, ки дар доираи онҳо, суд ҷазоро фардӣ месозад ва он чораи ҷазоеро таъин 

мекунад, ки дар ин маврид барои ноил гардидан ба мақсадҳои ҷазо нисбатан 

одилона ва мақсаднок мебошад.  

Ба андешаи мо, барои танзими дақиқтару мушаххастари таъини ҷазои 

сабуктар дар қонунгузорӣ бояд меъёри мазкур дар таҳрири зерин ифода карда 

шавад: «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки дар моддаи Қисми махсуси 

ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст». Чунки мавҷудияти воситаҳои таъсиррасонии 

ҳуқуқӣ – ҷиноятӣ, ки суд нисбати шахси дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор 

татбиқ карда метавонад, ҳамчун қоида, нисбат ба воситаҳои таъсиррасонии дар 

санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ барои ин ҷиноят пешбинишуда васеътар 

мебошад.  

Аз таҳлили гузаронидашудаи қоидаҳои махсуси таъини ҷазо бармеояд, ки м. 

63 КҶ ҶТ, фардисозии ниҳоии ҷазоро таъмин намуда, моҳиятан, ба принсипи 

умумии ҷавобгарӣ дар асоси таркиб ва дар доираи санксияҳое, ки бо таркиби 

муайян алоқаманд мебошанд, мухолифат намекунад. Муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ 

иловаи муҳими он мебошад, чунки таркиби ҷиноят на танҳо ба муайянкунии 

расмии ҷиноят, балки инчунин ба фаҳмиши моддии он низ асос меёбад. Ҳамин 

тариқ, таносуби оқилонаи фаҳмиши расмӣ-моддии таркиби ҷиноят ҷой дорад, ки 

айни замон аз тарафи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ эътироф 

гардидааст ва мавҷудияти он ба муайян кардани чораи ҷазо, ки дар асоси на танҳо 

меъёри вайроншуда, балки инчунин оқибатҳои амалан бавуҷудомада, бо 
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назардошти ноил гардидан ба мақсадҳои ҷазо муқаррар мешавад, таъсири 

бевосита дорад.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло, аломатҳои инфиродии зерини таъини ҷазои 

сабуктарро нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ҷудо намудан 

мумкин аст: 

1) Меъёрӣ будан – фаъолияти бо қонун танзимшавандаи суд доир ба муайян 

намудани намуд ва андозаи ҷазо, ки ҳангоми таъини ҷазои аз ҳадди поёнии барои 

ин ҷиноят пешбинишуда камтар муайян шудааст; 

2) Ғайримуқаррарӣ – қоидаи аз тарафи қонунгузор мустаҳкамгардида оид ба 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, 

ҳолати истисноӣ аз асосҳои (қоидаҳои) мавҷудаи умумии таъини ҷазо ба ҳисоб 

меравад; 

3) Истисноӣ будани ҳолатҳои содири ҷиноят ва шахсияти гунаҳкор дар 

содири он, инчунин рафтори пеш аз ҷиноятии гунаҳкор, ки асоси аз тарафи суд 

таъин гардидани ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, мегарданд; 

Ҳамин тавр, дар асоси омӯзиши таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст ва аҳамаияти ҳуқуқии он ба хулосаҳои зерин 

омадан мумкин аст: 1) Таҳти ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, бояд фаъолияти бо қонун танзимшудаи суд оид ба муайян 

намудани намуд ва андозаи ҷазои аз ҳадди поёнии дар санксияи моддаи Қисми 

махсуси КҶ ҶТ муқарраршуда камтар фаҳмида шавад, ки ҳангоми мавҷудияти 

ҳолатҳои истисное, ки дар қонун дар нисбати шахси мушаххаси дар содир 

кардани ҷиноят гунаҳкор эътирофшуда зикр гардидааст, таҳти татбиқнамоӣ қарор 

дорад.  

2) Меъёри амалкунанда, ки сабукнамоии ғайриодии ҷазоро ҳангоми таъини 

он танзим менамояд, дар худ яке аз қоидаҳои махсуси дар КҶ ҶТ мустаҳкамшудаи 

таъини ҷазоро ҳангоми мавҷудияти ҳолатҳои истисноӣ ташкил медиҳад, ки он бо 

назардошти санксияи таркиби асосӣ, ки аз рӯйи ҳаҷм ва мазмун нисбат ба 
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санксияи таркиби мушаххаси Қисми махсуси КҶ ҶТ сабуктар мебошад, татбиқ 

карда мешавад.  

 

1.3. Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, мутобиқи қонунгузории давлатҳои пасошуравӣ 

 

Барои такмил додани минбаъдаи танзими қонунгузории таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (м. 63 КҶ ҶТ), 

таҳлил ва омӯзиши меъёрҳои дахлдори қонунгузории ҷиноятии давлатҳои дигар 

аҳаммияти муҳим дорад. Чи тавре И.И. Лукашук иброз менамояд, ҷараёни 

ҷаҳонишавии ҳуқуқ ҳар чӣ бештар аҳаммияти калон пайдо мекунад117. Давлатҳо 

бо мақсади нигоҳ доштани муътадилии тартиботи дохилӣ ва таъмини ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳамкориҳои байналмиллалӣ ҳавасманд 

мебошанд118.  

Таҷрибаи қонунгузории ба танзим даровардани таъини ҷазо ҳангоми ҷой 

доштани ҳолатҳои мустасноӣ дар қонунгузории давлатҳои хориҷӣ имкон медиҳад, 

ки ҷиҳатҳои мусбати он дар мукаммалгардонии қонунгузории Тоҷикистон 

истифода шавад.  

Институти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, дар қонунгузории давлатҳои дигар низ бо ин ё он тарз 

мустаҳкам шудааст. Бештар аз назари моҳияти иҷтимоиву ҳуқуқӣ қонунгузории 

ҷиноятии давлатҳои пасошуравӣ бо ҳам наздик мебошанд. Бинобар он, зарур 

мешуморем, ки қонунгузории давлатҳои мазкурро дар самти муқаррар сохтани 

таъини ҷазо ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ мавриди таҳлил қарор 

диҳем. 

Дар КҶ як қатор давлатҳои пасошуравӣ дар танзими асосҳои сабуксозии ҷазо 

ҳангоми ҳолатҳои мустасноӣ хусусиятҳои махсус ҷой дорад. Масалан, мутобиқи 

 
117 Ниг.: Лукашук И.И. Конституция России и международное право / И.И. Лукашук // Московский журнал 

международного права. – 1995. – №2. – С. 30. 
118 Ниг.: Каюмова А.Р. Проблемы теории международного уголовного права. – Казань: Центр инновац. технологий, 

2004. – С. 99. 
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қ. 1 м. 70 КҶ Ҷумҳурии Белорус119 «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст» суд бо назардошти шахсияти гунаҳкор 

ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ вобаста бо мақсаду ниятҳо, нақши 

гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он, ки дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии кирдорро хеле кам мекунанд, метавонад аз ҳадди поёнии 

дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида камтар ҷазо 

таъин кунад ё нисбат ба ҷазои дар ин модда пешбинигардида намуди ҷазои 

сабуктар таъин намояд ё ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ 

шудааст, таъин накунад.  

Дар қ. 2 м. 70 КҶ Ҷумҳурии Белорус, ба мисли КҶ ҶТ муқаррар шудааст, ки 

ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи чунин ҳолатҳо метавонанд 

ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд. Ҳамин тавр, сабуксозии ҷазо 

ҳангоми ҳолатҳои мустасноӣ аз рӯйи қонунгузории Ҷумҳурии Белорус бе 

назардошти шахсияти гунаҳкор имконнопазир мебошад. Ба андешаи мо, чунин 

муқаррарот аз нуқтаи назари мушаххасгардонии асосҳои чунин сабуксозии ҷазо 

аҳаммияти амалӣ дошта, мумкин аст, барои мукаммалгардонии м. 63 КҶ ҶТ 

истифода шавад.  

Ба таври дигартар назар ба КҶ дигар давлатҳои пасошуравӣ КҶ Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон120 дар м. 57 масъалаи мазкурро ба танзим даровардааст. Аввалан, дар 

м. 57 КҶ Ӯзбекистон мафҳуми «ҳолатҳои мустасноӣ» истифода нашуда, моддаи 

мазкур «Таъини ҷазои сабуктар» номгузорӣ шудааст.  

Сониян, дар қ. 1 м. 57 мустаҳкам шудааст, ки: «Суд бо назардошти ҳолатҳое, 

ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршударо хеле кам месозанд, дар 

ҳолатҳои истисноӣ метавонад ҷазоро аз ҳадди поёнии дар моддаҳои Қисми 

махсуси ҳамин кодекс барои ҷинояти мазкур пешбинишуда камтар, ё дигар ҷазои 

сабуктарро, ки дар ин модда муқаррар нашудааст, таъин намояд».  

Таъини ҷазои сабуктар ҳангоми мавҷуд будани асосҳои ҳуқуқии дар қ. 1 м. 

57 КҶ нишондодашуда:  
 

119 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https:// online.zakon.kz/ 

document/?doc_id=30414984 (санаи муроҷиат: 22.07.2021). 
120 Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https: 

//online.zakon.kz/document/?doc_id=30421110 (санаи муроҷиат: 12.08.2021). 
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– ҳолатҳое, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршударо хеле кам 

мекунанд; 

– дар мавридҳои истисноӣ татбиқ карда мешавад.  

Танҳо дар парвандаи мушаххас ҷой доштани маҷмуи асосҳои зикршуда ба 

суд имкон медиҳад ҷазои нисбатан сабук таъин созад.  

Мутобиқи қ. 2 моддаи мазкур бо ҳамин асосҳо суд метавонад ҷазои иловагии 

ба таври ҳатмӣ пешбинишударо, ки татбиқи онро моддаи Қисми махсуси ҳамин 

кодекс пешбинӣ месозад, таъин накунад.  

Қонунгузории Ӯзбекистон чӣ тавре мебинем, дар фарқият аз КҶ ҶТ ибораи 

«дар мавриди истисноӣ»-ро, на ин ки «дар ҳолати мавҷуд будани ҳолатҳои 

мустасноӣ»-ро чун қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ истифода намудааст. Дар қ. 1 м. 57 КҶ 

Ӯзбекистон танҳо ҷой доштани ҳолатҳое талаб мегардад, ки «дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда» хеле кам менамоянд. Дар қ. 3 м. 57 КҶ 

Ӯзбекистон мафҳуми охирон дода мешавад: «Дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноятро хеле кам кардан мумкин аст, ҳолатҳое эътироф шаванд, ки дар маҷмуъ 

кирдор, шахсияти гунаҳкор, дараҷа ва шакли гуноҳ, рафтори шахс то ва пас аз 

ҷиноят, сабабҳои содиршавии ҷиноят ва шароити ба он мусоидаткунандаро 

тавсиф медиҳанд».  

Номгӯйи ҳолатҳои дараҷаи хавфнокии ҷиноятро хеле камкунанда дар 

фарқият аз м. 63 КҶ ҶТ пӯшида мебошад, яъне ҳолатҳои мазкур бояд ба 1) 

кирдор, 2) шахсияти гунаҳкор, 3) дараҷа ва шакли гуноҳ, 4) рафтори шахс то ва 

пас аз ҷиноят, 5) сабабҳои содиршавии ҷиноят ва шароити ба он мусоидаткунанда 

дахл дошта бошанд.  

Чи тавре аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд, бояд чунин ҳолатҳо якчандто 

(дар маҷмуъ) ҷой дошта бошанд.  

Таъини ҷазои сабуктар танҳо дар мавридҳои мустасноӣ роҳ дода мешавад. 

Вале қонун мафҳуми мавриди мустасноиро муайян насохтааст. Ба андешаи 

таҳлили меъёрҳои КҶ ва таҷрибаи судӣ оид ба татбиқи м. 57 КҶ аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ба сифати мавридҳои мустасноӣ бояд чунин ҳолатҳое баррасӣ 

шаванд, ки вақте намуд ва андозаи ҷазои дар санксияи моддаи дахлдор 
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пешбинишуда нисбат ба парвандаи мушаххас ба талаботи зарурӣ ва кофӣ будан 

ҷавобгӯ намебошад. Ба таври дигар, намуд ва андозаи ҷазои дар санксияи моддаи 

дахлдор нишондодашуда дар муносибат ба ҷинояти мушаххас ва шахси 

содирнамудаи он хеле вазнин ҳисоб мешавад121.  

Вале дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва нишондодҳои Пленуми Суди Олии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон мавқеи дигар иброз шудааст, ки мувофиқи он дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле камкунанда мумкин аст, ҳолатҳои гуногуни 

ҳам дар қонун ба сифати ҳолати сабуккунанда нишондодашуда (м. 55 КҶ), ҳам 

ҳолатҳои нишондоданашуда новобаста аз хусусияти миқдории онҳо (ҳам маҷмуи 

муайяни ҳолатҳо ва ҳам ҳолатҳои алоҳида) баррасӣ шаванд122.  

Тарафҳои мусбати меъёри танзимкунандаи таъини ҷазои сабуктар ба 

андешаи мо, он чӣ ба ҳисоб меравад, ки қонунгузор ба зарурати дар маҷмуъ ба 

назар гирифтани ҳолатҳои тавсифдиҳандаи ҳам кирдор ва ҳам шахсияти гунаҳкор 

ишора менамояд. Дар як вақт ба андешаи мо, шакли гуноҳ, ки дар қ.3 м. 57 КҶ 

Ӯзбекистон ишора шудааст, наметавонад, ҳамчун ҳолати хеле пасткунандаи 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда баромад намояд, чунки он 

аллакай ҳангоми тартиб додани санксияи моддаи дахлдор ба инобат гирифта 

шудааст.  

Сабаб ва шароити содиршавии ҷиноят ҳамчун ҳолати хеле камкунандаи 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда танҳо дар КҶ Ӯзбекистон 

муқаррар шудааст. Чунин мавқеъ диққатҷалбкунанда мебошад, зеро ҳолатҳои 

мустасноиро аз нуқтаи назари криминологӣ тавсиф дода, ба зумраи онҳо мумкин 

аст дохил шаванд: содир намудани ҷиноят зери таъсири калонсолон, рафтори 

ғайриқонунии ҷабрдида, вазъи мушкили оилавӣ ва ғайра.  

 
121 Ниг.: Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. – Том 2: Учение о 

наказании: учебник для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ташкент, 2018. – С. 140; Постановление Пленума 

Верховного суда Республики Узбекистан от 3 февраля 2006 г. – №1 «О практике назначения судами уголовного 

наказания» // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991-2006. – Т. 2. – 

Ташкент: Адолат, 2006. – С. 501. 
122 Ниг.: Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. – Том 2: Учение о 

наказании: учебник для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ташкент, 2018. – С. 140. 



58 

 

КҶ Ҷумҳурии Қирғизистон123 бевосита таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишударо муқаррар намесозад. Танҳо дар м.74 КҶ 

Ҷумҳурии Қирғизистон қоидаҳои таъини ҷазо ҳангоми мавҷуд будани маҷмуи 

ҳолатҳои сабуккунанда пешбинӣ шудааст, ки мутобиқи он агар шахс пас аз содир 

намудани ҷиноят фаъолона барои ошкор намудани он мусоидат намояд, қисман ё 

пурра зарари молу мулкии расонидашударо барқарор ё пардохт кунад, пас 

ҳангоми мавҷуд набудани ҳолатҳои вазнинкунанда муҳлат ва андозаи ҷазо 

наметавонад аз чор се ҳиссаи муҳлати ҳадди аксар ё андозаи болотарини намуди 

ҷазои сахте, ки дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс барои ин 

ҷиноят пешбинӣ гардидааст, зиёд бошад. Дар ин маврид муҳлат ё андозаи ҳадди 

ақали ин ҷазо наметавонад аз муҳлат ва андозаи ҳадди ақали ин намуди ҷазо, ки 

бо ҳамин Кодекс муқаррар шудааст, камтар бошад.  

Дар меъёри мазкур гарчанде асосҳои пешбинишуда бо асосҳои татбиқ 

гаштани таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда 

(м. 63 КҶ ҶТ) монандӣ дошта бошанд ҳам, вале дар ин маврид бо чунин тарз 

таъин намудани ҷазо асосан дар доираи санксия моддаи дахлдор маҳдуд мегардад.  

Воқеан бе ҷой доштани муқаррароти мазкур низ ҳангоми мавҷуд будани 

маҷмуи ҳолатҳои сабуккунанда ва набудани ҳолатҳои вазнинкунанда суд вобаста 

ба ҳадди поёнии ҷазои дар санксияи моддаи дахлдор пешбинишуда ҷазо таъин 

менамояд.  

Аз тарафи дигар, ҷиҳати мусбати мавҷуд будани чунин меъёр дар қонуни 

ҷиноятӣ албатта, салоҳияти судҳоро ҳангоми таъин намуди ҷазо маҳдуд намуда, 

онҳоро уҳдадор месозад, ки муҳлат ё андозаи камтари ҷазоро дар ҳолатҳои 

зикршуда таъин намоянд.  

Дар КҶ Казоқистон, ки аз 3 июли соли 2014124, эътибори қонунӣ пайдо 

намудааст, м. 55 ба «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҳуқуқвайронкунии мазкур 

пешбинишуда» бахшида шудааст. Моҳиятан дар моддаи мазкур қоидаҳои 

 
123 Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=34350840 (санаи муроҷиат: 10.08.2021). 
124 Ниг.: Уголовный кодекс Республики Казахстан [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https: 

//online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (санаи муроҷиат: 13.09.2021). 
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гуногуни сабуксозии ҷазо ҳам дар доираи санксияи моддаи Қисми махсус ва 

баромадан аз доираи он дар ҳолатҳои гуногун муайян шудааст.  

Мутобиқи қ. 1 м. 55 КҶ Қазоқистон агар модда ё Қисми моддаи Қисми 

махсуси Кодекси мазкур, ки бо он шахс гунаҳкор эътироф шудааст, нисбат ба 

маҳрум сохтан аз озодӣ ҷазои сабуктарро пешбинӣ намояд, маҳрум сохтан аз 

озодӣ ҳангоми маҳкум кардани шахс барои содир кардани ҷиноятҳои зерин таъин 

карда намешавад: 

1) ба шахсе, ки ҷинояти начандон вазнин ё миёнаи вазнин содир намуда, 

ихтиёри зарари молу мулкӣ, маънавӣ ё дигар зиёни бо ҷиноят расонидашударо 

талофӣ ё бартараф карда бошад; 

2) дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, ба истиснои ҷиноятҳои дар моддаҳои 218, 

248 ва 249 КҶ пешбинишуда, дар ҳолате ки шахс ихтиёран зарари молу мулкии аз 

ҷиноят расонидаашро талофӣ карда бошад, барои содир намудани ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодӣ манъ карда шудааст.  

Дар қ. 2 м. 55 КҶ қоидае муайян шудааст, ки ҳангоми мавҷуд будани 

ҳолатҳои сабуккунанда, ки ба сифати аломати ҷинояти содиршуда пешбинӣ 

нашудааст ва ҷой надоштани ҳолатҳои вазнинкунанда муҳлат ва андозаи ҷазо 

зиёд буда наметавонад, барои содир кардани: 1) Ҷиноятҳои начандон вазнин ё 

миёнаи вазнин – аз нисф; 2) Ҷиноятҳои вазнин – аз се ду ҳисса; 3) Ҷиноятҳои 

махсусан вазнин – аз чор се ҳиссаи муҳлат ё андозаи баландтарини 

пешбининамудаи моддаи дахлдори Қисми махсуси Кодекси мазкур.  

Яъне меъёри мазкур судро дар татбиқ намудани муҳлати ҳадди аксари ҷазои 

дар санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ муқарраршуда ҳангоми мавҷуд будани 

ҳолатҳои зикршуда маҳдуд менамояд.  

Мутобиқи қ. 3 м. 55 КҶ бо парвандаҳои пешбурди суръатнок муҳлат ё 

андозаи ҷазои асосӣ барои ҷинояти содиршуда аз нисфи муҳлат ё андозаи 

баландтарини ҷазои пешбининамудаи моддаи дахлдори Қисми махсуси Кодекси 

мазкур зиёд буда наметавонад.  

Таъини ҷазо ҳангоми ҳолатҳои мустасноӣ бошад, дар қ. 4 моддаи мазкур 

мустаҳкам шудааст, ки мувофиқи он «Ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои истисноӣ 
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вобаста бо мақсаду ангеза, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир кардани 

ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ ё пас аз он ё ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии кирдорро хеле кам мекунанд, инчунин дар ҳолати мусоидати 

фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 

ҳуқуқвайронкунии ҷиноятии содирнамудаи гурӯҳ мумкин аст ҷазо аз ҳадди 

поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси Кодекси мазкур пешбинишуда 

камтар таъйин карда шавад ё суд метавонад нисбат ба ҷазои дар ин модда 

пешбинишуда ҷазои сабуктар таъйин намояд ва ё ҷазои иловагиро, ки ба сифати 

ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъйин накунад».  

Дар як вақт дар қ. 6 м. 55 КҶ Казоқистон муқаррар мешавад, ки ҳангоми 

мавҷуд будани ҳолатҳои дар қисмҳои дуюм ё сеюми ҳамин модда зикргардида, 

ҷазо метавонад аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси Кодекси 

мазкур пешбинишуда камтар таъйин карда шавад. Аз ин ҷо тарзи якуми таъини 

ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, дар маврди 

ҷой доштани ҳам ҳолатҳои мустасноӣ ва ҳам мавҷуд будани ҳолатҳои 

сабуккунанда, ки ба сифати аломати ҷинояти содиршуда нишон дода нашудаанд 

ва ҷой надоштани ҳолатҳои вазнинкунанда (қ. 2 м. 55 КҶ Қазоқистон), аз рӯйи 

парвандаҳои тафтишотӣ то судии тезонидашуда, инчунин парвандаҳое, ки аз рӯйи 

онҳо ҳама шартҳои созиши мурофивӣ иҷро шудааст (қ. 3 м. 55 КҶ Қазоқистон) 

истифода шуданаш мумкин аст.  

Дар қ. 8 м. 55 КҶ Қазоқистон маҳдудияте ҷой дорад, ки мутобиқи он 

муқаррароти моддаи мазкур ба шахсони ба муқобили дахлнопазирии ноболиғон 

ҷиноят содирнамуда, ба истиснои содир шудани чунин ҷиноят аз ҷониби ноболиғ 

нисбати ноболиғи дигари синни аз чордаҳ то ҳаждаҳсола, татбиқ карда 

намешавад.  

Ҳамин тавр, дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон ба сифати 

хусусияти батанзимдарории таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ҳамин ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, метавон пешбинӣ шудани 

ҳолатҳои дигарро дохил намуд, ки ҳолатҳои мустасноӣ ба ҳисоб намераванд. 

Ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои дигари мустасноӣ эътироф нашаванда, чунин 
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ҷазои вазнин ба монанди маҳрум сохтан аз озодӣ, ки дар санксияи алтернативӣ 

нишон дода шудааст, татбиқ намешавад (қ. 1 м. 55 КҶ Қазоқистон) ё мумкин аст 

ҷазо аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинишуда камтар таъин карда шавад (қ.қ. 2, 3 м. 55 КҶ Қазоқистон).  

Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, дар КҶ Украина125 низ хусусиятҳои хоси худро дорад. Қонунгузории 

Украина аз ибораи «ҳолатҳои мустасноӣ» истифода накарда, дар қ. 1 м. 69 КҶ 

танҳо муқаррар сохтааст, ки: «Ҳангоми мавҷуд будани якчанд ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷазо ва хеле камкунандаи дараҷаи вазнинии ҷинояти содиршуда, 

бо назардошти шахсияти гунаҳкор суд қарори худро асоснок намуда, метавонад, 

ба ғайр аз ҳолатҳои маҳкумшавӣ барои ҷиноятҳои коррупсионӣ ҷазои асосиро 

камтар аз ҳадди поёнии он, ки дар санксияи моддаи (санксияи Қисми модда) 

Қисми махсуси ҳамин Кодекс муқаррар шудааст, таъин намояд». Дар чунин ҳолат 

суд ҳуқуқ надорад, ҷазоро камтар аз ҳадди поёнии ҷазои намуди мазкур, ки дар 

Қисми умумии ҳамин Кодекс муайян шудааст, таъин созад (қ. 1 м. 69 КҶ 

Украина).  

Дар қ. 2 моддаи мазкур пешбинӣ мешавад, ки: Дар асоси муқаррароти Қисми 

якуми ҳамин модда суд метавонад ҷазои иловагиро, ки дар санксияи моддаи 

(санксияи Қисми модда) Қисми махсуси ҳамин Кодекс ба таври ҳатмӣ мустаҳкам 

шудааст, таъин накунад, ба ғайр аз ҳолатҳои таъин намудани ҷазо барои ҷинояти 

содиршуда, ки нисбати он ҷазои асосӣ дар намуди ҷарима ба андозаи се ҳазор 

даромади ҳадди ақалӣ андозбандӣ нашавандаи шаҳрвандон пешбинӣ шудааст.  

Ҳамин тавр, қонунгузории Украина таъини ҷазои сабуктарро нисбат ба ҷазои 

барои ин ҷиноят пешбинишударо ба танзим дароварда истода дар фарқият аз 

қонунгузории ҶТ дорои чунин муқарраротҳо мебошад: 1) Ба асоси бо чунин тарз 

таъин намудани ҷазо мавҷуд будани якчанд ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазоро, ки 

дараҷаи ҷинояти содиршударо хеле кам мекунанд, алоқаманд намудааст; 2) 

Уҳдадор намудани суд дар мавриди ба назар гирифтани шахсияти гунаҳкор; 3) 

 
125 Уголовный кодекс Украины [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=30418109 (санаи муроҷиат: 26.08.2021). 

https://online.zakon.kz/
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Пешбинӣ намудани уҳдадории суд дар бораи асоснок намудани қарори худ; 4) 

Истисно намудани имконияти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷиноятҳои 

коррупсионӣ.  

Дар КҶ Украина, инчунин меъёре муқаррар шудааст, қи қоидаҳои таъини 

ҷазоро ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо муқаррар месозад 

(м. 69 – 1 КҶ Украина). Мутобиқан ба моддаи мазкур ҳангоми мавҷуд будани 

ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, дар намуди ихтиёран омада ба гуноҳи худ иқрор 

шудан, сидқан пушаймон шудан ё мусоидати фаъолона дар ошкор намудани 

ҷиноят, ихтиёран барқарор намудани зарари расонидашуда ё бартараф сохтани он 

ва ҷой надоштани ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо, инчунин ҳангоми ба гуноҳҳои 

худ иқрор шудани айбдоршаванда муҳлат ё андозаи ҷазо набояд аз се ду ҳиссаи 

муҳлати ҳадди аксар ё андозаи болотарини намуди ҷазои сахте, ки дар санксияи 

моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинӣ гардидааст, зиёд бошад. 

Аз муқаррароти м.м. 69 ва 69-1 КҶ Украина бармеояд, ки ҳолатҳои сабуккунандаи 

марбут ба рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят наметавонанд асос барои 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба оне ки дар қонун пешбинӣ шудааст, баромад 

намоянд.  

Дар танзими таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои дар қонун пешбинишуда 

КҶ Ҷумҳурии Молдова126 хусусиятҳои худро доро мебошад. Қисми 1 м. 79 КҶ 

Ҷумҳурии Молдова бо қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ монандӣ дорад, аммо дар он инчунин 

муқаррароте пешбинӣ шудаанд, ки дар КҶ ҶТ ҷой надоранд. Масалан, дар қ. 1 м. 

79 КҶ Ҷумҳурии Молдова мустаҳкам шудааст, ки ноболиғии шахси ҷиноят 

содирнамуда ҳолати мустасноӣ эътироф карда мешавад, яъне ҳолати мустасноӣ 

эътироф намудани ноболиғӣ ба таври қатъӣ муқарраршуда, аз ҳолатҳои кор ва 

салоҳдиди суд вобаста намебошад. Содир намудани ҷиноят аз тарафи шахсони ба 

синни 18-солагӣ расида, вале ба синни 21-солагӣ нарасида мумкин аст, аз ҷониби 

суд ҳамчун ҳолати мустасноӣ эътироф карда шавад (қ. 1 м. 79 КҶ Молдова).  

 
126 Уголовный кодекс Республики Молдова [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (санаи муроҷиат: 23.08.2021). 
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Доираи тарзи аз ҳадди поёнии дар қонуни ҷиноятӣ пешбинигардида камтар 

таъин намудани ҷазо ҳангоми маҳкум шудани шахси болиғи ҷинояти махсусан 

вазнин содирнамуда, дар қ. 3 м. 79 КҶ маҳдуд гардонида шуда, мутобиқан 

наметавонад аз аз се ду ҳиссаи ҷазои ҳадди ақали бо ҳамин кодекс барои 

содиршавии ҷиноят пешбинишуда камтар бошад.  

Ғайр аз ин таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои дар қонун пешбинишуда 

(қ. 1 м. 79 КҶ Молдова) нисбати шахсони болиғ ҳангоми таъин гаштани ҷазо дар 

намуди якумра аз озодӣ маҳрум сохтан, дар ҳолати ретсидиви ҷиноят ё дар 

ҳолатҳои содир намудани ҷиноятҳои дар қ.қ. 2-4 м. 166-1 КҶ Молдова (Шиканҷа, 

муносибати ғайриинсонӣ ё пасткунандаи обруву эътибор) пешбинишуда татбиқ 

намегардад.  

Аллбата, бо ҳама муқаррароти фарқкунандаи дар КҶ Ҷумҳурии Молдова 

пешбинишуда барои такмили минбаъдаи м. 63 КҶ ҶТ қобили қабул буда 

наметавонад. Масалан, ба таври қатъӣ ҳамчун ҳолати мустасноӣ эътироф 

намудани ноболиғии гунаҳкор, бе алоқамандии он бо дигар ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷазо асоснок ба назар намерасад. Ноболиғии гунаҳкор бешубҳа 

ҳолати сабуккунандаи ҷазо ба ҳисоб меравад, вале дар фарқият аз КҶ Ҷумҳурии 

Молдова дар КҶ ҶТ боби алоҳида ба хусусиятҳои ҷазодиҳии ноболиғон бахшида 

шуда, қонунгузор нисбати онҳо имтиёзҳои муайянро муқаррар намудааст.  

Татбиқ нагаштани таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои дар қонун 

пешбинишуда дар ҳолати ретсидиви ҷиноят, бе назардошти ҳолатҳои кор низ 

қобили қабул буда наметавонад. Зеро ҳангоми дар ҳолати ретсидив содир 

намудани ҷиноят мумкин аст, ҳолатҳое ҷой дошта бошанд, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршударо хеле кам намоянд ва танҳо бо сабаби ретсидив 

татбиқ накардани сабуксозии ҷазо ба принсипи адолат мутобиқат намекунад.  

Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Арманистон м. 64 ба таъини ҷазои 

сабуктар назар ба ҷазои пешбиникардаи қонун бахшида шудааст127. Қисмҳои якум 

ва дуюми моддаи мазкур аз м. 63 КҶ ҶТ ягон тафовут надоранд.  

 
127 Уголовный кодекс Республики Армения [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https: //base.spinform.ru 

/show_doc.fwx? rgn=7472 (санаи муроҷиат: 13.09.2021). 

https://base.spinform.ru/
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Хусусияти хоси м. 64 КҶ Ҷумҳурии Арманистон дар он мебошад, ки меъёри 

мазкур шахсони ба синни 16-солагӣ нарасида ва занони ҳомила ё шахси дар 

сарпарастиаш қарор доштани кӯдаки синни то ҳаштсоларо ба ҳолатҳои мустасноӣ 

баробар намуда, имконияти таъини ҷазои сабуктарро назар ба ҷазои 

пешбиникардаи қонун муқаррар сохтааст, агар намуди ҷазои сабуктари дар 

моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинишуда ва таъини 

намудҳои дигари ҷазои пешбинишударо суд номувофиқ шуморад ё мумкин аст 

яке аз дигар намудҳои ҷазои дар моддаи дахлдор пешбинишуда, аммо ба андозаи 

камтар нисбат ба андозаи ҳадди ақали дар моддаи дахлдор барои ҳамин намуди 

ҷазо муайяншуда таъин гардад.  

Албатта, сабуксозии ҷазо нисбати занони ҳомила ва парасторони кӯдакони то 

синни ҳаштсола қобили қабул мебошад. Зеро дар КҶ ҶТ санксияҳое ҷой доранд, 

ки дар он ба сифати алтернативӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ҷазоҳое муқаррар 

шудаанд, таъини онҳо ба занони ҳомила манъ карда шудааст, масалан, дар 

санксияи қ. 1 м. 111, қ. 2 м. 119, қ. 1 м. 166, қ. 2 м. 346, қ. 2 м. 355 КҶ ҶТ ва ғайра 

танҳо ба сифати ҷазои алтернативӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ҷазои корҳои ислоҳӣ 

пешбинӣ шудааст, ки таъини он барои занони ҳомиладор манъ аст (б. «г» қ. 4 м. 

52 КҶ ҶТ) ва дар чунин ҳолат суд маҷбур мешаванд, ки танҳо ҷазои вазнинтарро 

дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ таъин намояд, ки ин ба принсипи адолат ва 

асосҳои умумии таъини ҷазо мувофиқ нест.  

Дар қонунгузории Грузия низ меъёр оид ба таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои дар қонун пешбинишуда муқаррар шудааст. Мутобиқи м. 55 КҶ Грузия суд 

дар ҳолатҳои бастани созиши мурофиавӣ байни тарафҳо метавонад, ҷазоро аз 

ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинигардида камтар таъин намояд ё ҷазои дигари намуди сабуктарро таъин 

созад. Яъне КҶ Грузия имконияти таъин гаштани ҷазои сабуктарро нисбат ба 

ҷазои дар қонун пешбинигардида на бо ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ, балки 

бо созиши мурофивии тарафҳо вобаста намудааст128.  

 
128 Уголовный кодекс Грузии [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/ 

16426?publication=229 (санаи муроҷиат: 23.08.2021). 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/
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Асосҳои таъин намудани ҷазои сабуктар назар ба ҷазои дар қонун 

пешбинишуда дар КҶ Ҷумҳурии Литва муфассалтар ба танзим дароварда 

шудааст. Қонунгузории ҷиноятии Литва ҳангоми танзим намудани таъини ҷазои 

сабуктар назар ба ҷазои пешбиникардаи қонун мафҳумҳои «Ҳолатҳои 

мустасноӣ», «Дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам кардан»-ро 

истифода накарда, ба таври пӯшида ё қатъӣ номгӯйи ҳолатҳои сабуккунандаеро 

нишон додааст, ки асос барои татбиқ намудани таъини ҷазои сабуктар назар ба 

ҷазои пешбиникардаи қонун мегарданд. Чунончи, дар қ. 1 м. 62 КҶ Ҷумҳурии 

Литва муайян шудааст, ки суд ҳама ҳолатҳои корро ба инобат гирифта, нисбати 

ҳар як кирдори ҷиноятӣ метавонад ҷазои сабуктар нисбат ба дар қонун 

пешбинишуда таъин намояд, агар шахси кирдори ҷиноятӣ содирнамуда ихтиёран 

омада ба гуноҳи худ иқрор шавад ё дар бораи ин кирдор хабар диҳад, худро дар 

содир намудани он гунаҳкор эътироф намояд, аз кирдор сидқан пушаймон шавад 

ва (ё) ба тафтишоти пешакӣ ва суд ҳангоми ошкор намудани кирдори ҷиноятӣ ёрӣ 

расонад, инчунин пурра ё қисман зарари молу мулкии расонидаро барқарор ё 

пардохт намояд.  

Ғайр аз ин дар қ. 2 моддаи мазкури КҶ Ҷумҳурии Литва муқаррар шудааст, 

ки нисбати ҳар як кирдори ҷиноятӣ, суд метавонад ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои 

дар қонун пешбинишуда таъин намояд, агар ҳолатҳои сабуккунандаи ҷавобгарӣ 

ва қисман барқарор ё пардохт намудани зарари молу мулкӣ ҷой дошта бошад ва: 

1) Гунаҳкор дар таъминоти худ шахсони бемории вазнин дошта, маъюбонро 

дорад, дар ҳолате ки шахсони дигари ба онҳо нигоҳубинкунанда мавҷуд 

набошанд; 2) Гунаҳкор дорои кӯдакони хурдсол бошад, ки дар ҳолати таъини ҷазо 

ба онҳо касе нигоҳубин карда наметавонад; 3) Нақши гунаҳкор ҳамчун шарик 

ҳангоми содир намудани кирдори ҷиноятӣ дуюмдараҷа бошад; 4) Кирдор ҳангоми 

тайёрӣ ба кирдори ҷиноятӣ ё ҳангоми суиқасд ба кирдори ҷиноятӣ қатъ шуда 

бошад; 5) Кирдор дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ; 6) Кирдор бо 

вайрон намудани шартҳои қонуни будани зарурати ниҳоӣ, ҳангоми дастгир 

намудани шахси кирдори ҷиноятӣ содир намуда, ҳангоми иҷрои қарзи касбӣ ё 

супориши инстансияҳои ҳифзи ҳуқуқ, содир шуда бошад.  
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Тарзҳои сабуксозии ҷазо дар қ. 3 м. 62 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, аз 

ҷумла суд метавонад: ҳангоми ҷой доштани асосҳои дар дар қ.қ. 1, 2 м. 62 КҶ 

номбаршуда ҷазоро камтар аз ҳадди поёнии дар санксия барои содир намудани 

кирдори ҷинояти муқарраршуда таъин намояд; камтар аз ҳадди поёнии дар қ. 2 м. 

56 КҶ муайяншуда таъин кунад; ҷазои намудаи сабуктарро назар ба дар санксияи 

модда барои содир намудани кирдори ҷиноятӣ пешбинишуда таъин созад129.  

Ҳамин тавр, қонунгузории ҷиноятии Литва мафҳуми ҳолатҳои мустасноиро 

истифода набурда, ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазои 

пешбиникардаи қонун, пеш аз ҳама, рафтори мусбати шахсро пас аз содир 

намудани ҷиноят мегузорад, ки шаклҳои он ба таври пурра дар қ. 1 м. 62 КҶ 

Литва номбар шудаанд. Ғайр аз ин, ба сифати чунин асос мавҷуд будани ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷавобгарӣ ё қисман талофӣ намудан ё рафъ сохтани зиёни молу 

мулкии расонидашуда, ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳое, ки номгӯйи  онҳо ба таври 

пурра дар қ. 2 м. 62 КҶ Литва номбар шудааст (ба ғайр аз қатъ шудани кирдор дар 

давраи тайёрӣ ё суиқасд ба ҷиноят, ҳолатҳои мазкур ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо 

мебошанд) баромад менамояд.  

Дар КҶ Ҷумҳурии Латвия меъёри танзимкунандаи таъини ҷазои сабуктар 

назар ба ҷазои пешбиникардаи қонун назар ба КҶ Ҷумҳурии Литва камтар 

коркард шудааст. Дар м. 49 КҶ Латвия мустаҳкам шудааст, ки «...агар суд як 

қатор ҳолатҳои сабуккунандаи ҷавобгарӣ ва шахсияти гунаҳкорро ба назар 

гирифта, зарур шуморад, ки ба ӯ ҷазоро аз ҳадди поёнии дар қонун барои кирдори 

ҷиноятии содиршуда камтар таъин намояд ё зарур шуморад, ки намуди дигари 

дилхоҳи ҷазои сабуктарро таъин созад, ӯ метавонад ҷазоро мутаносибан сабук 

намояд, бо ҳатман дар ҳукм асоснок намудани чунин қарор (қ. 1). Бо ҳамин асос 

суд метавонад ҷазои иловагии ба таври ҳатмӣ барои ҷинояти мазкур 

пешбинишударо таъин накунад (қ. 2)»130.  

Ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунанда бошад, мутобиқи қ. 3 м. 49 

КҶ Латвия таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазои пешбиникардаи қонун истифода 
 

129 Уголовный кодекс Литовской Республики [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.law.edu.ru/norm 

/norm.asp?normID =1243877&subID=1001077 35 (санаи муроҷиат: 20.08.2021). 
130 Уголовный кодекс Латвийской Республики [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm. asp? normID=1243424&subID=10010 6935 (санаи муроҷиат: 23.07.2021). 

http://www.law.edu.ru/norm
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намешавад. Ҳамин тавр, асос барои сабуксозии ҷазо мутобиқи қонунгузории 

Латвия ҷой доштани як қатор ҳолатҳои сабуккунанда ба ҳисоб меравад. Ғайр аз 

ин, ҳангоми таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазои пешбиникардаи қонун бояд 

шахсияти гунаҳкор ба назар гирифта шавад.  

Муқаррароти дар қ.қ. 1 ва 2 м. 64 КҶ ФР131 (Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда) мустаҳкамшуда ба пуррагӣ бо м. 63 КҶ ҶТ 

мувофиқат менамоянд. Хусусияти хоси танзими таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда мутобиқи қонунгузории ҷиноятии ФР дар 

маҳдуд намудани имконияти татбиқи меъёри мазкур нисбат ба намуди муайяни 

ҷиноятҳо ба ҳисоб меравад. Чунончи, дар қ. 3 м. 64 КҶ ФР омадааст, ки ба 

шахсони дар содир намудани ҷиноятҳои дар м.м. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, қ.қ. 3 ва 4 м. 206, қ. 4 м. 210, м. 2101, қ. 4 м. 211, м. 361 пешбинишуда 

гунаҳкор ё гунаҳкор дар содир намудани ҷиноятҳои бо амалинамудани фаъолияти 

террористӣ алоқаманд, ки дар м.м. 277, 278, 279 ва 360 ҳамин Кодекс 

муқарраршудаанд, таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори 

Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида ё нисбат ба ҷазои дар ин модда 

пешбинигардида ҷазои сабуктар таъин намудан ё ҷазои иловагиро, ки ба сифати 

ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накардан мумкин нест.  

Дар ин маврид қонунгузории ҷиноятии ФР пурзӯр намудани муборизаро бо 

намуди ҷиноятҳои зикршуда ба назар гирифта, татбиқ гаштани қоидаҳои таъини 

ҷазоро ҳатто ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ нисбати ин намуд 

ҷиноятҳо ғайриимкон донистааст.  

Вале ин ҷо мо бо чунин мавқеи қонунгузории ФР розӣ буда наметавонем, 

зеро дар чунин ҳолатҳо шахс барои ихтиёран омада ба гуноҳи худ иқрор шудан, 

фаъолона мусоидат кардан барои ошкор намудани ҷиноят, шарикони дигари 

ҷиноят, пешгирии фаъолияти ҷиноятии гурӯҳи ҷиноятӣ ва ғайра ҳавасманд 

намегардад.  

 
131 Уголовный кодекс Российской Федерации [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397073 (санаи муроҷиат: 17.07.2021). 
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Аз ин ҷо, чунин маҳдуд намудани сабуксозии ҷазо ҳангоми ҳолатҳои 

мустасноӣ ба табиати ҳуқуқии меъёри мазкур ва моҳияти ҳавасмандгардонии он 

мухолифат менамояд132.  

Ҳамин тавр, таҳлили қонунгузории давлатҳои пасошуравӣ, ки таъини ҷазои 

сабуктарро нисбат ба ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда ба танзим медароранд, 

имкон медиҳад хулосаҳои зерин барорем: 

1) Ба сифати асоси таъин намудани ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ин 

ҷиноят пешбинишуда қонунгузории давлатҳои пасошуравӣ ҳолатҳоеро мустаҳкам 

менамоянд, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршударо хеле кам 

мекунанд. Дар ҳама кодексҳои баррасишуда ин ҳолатҳо ҳамчун ҳолатҳои 

мустасноӣ муайян шудаанд. Аз ин танҳо КҶ Украина ва КҶ Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон истисно мебошад. Дар КҶ Украина мафҳуми ҳолатҳои мустаноӣ 

истифода нашуда, онҳо ҳамчун ҳолатҳои сабуккунанда номбар шудаанд. Дар КҶ 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон низ асоси татбиқ намудани таъини ҷазои сабуктар бе 

истифодаи мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ ҳолатҳои сабуккунанда номбар 

шудаанд, ки дар мавридҳои истисноӣ боиси таъини ҷазои нисбатан сабуктар 

мегарданд.  

2) Қонунгузории ҷиноятии Литва мафҳуми ҳолатҳои мустасноиро истифода 

набурда, ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазои пешбиникардаи 

қонун, пеш аз ҳама, рафтори мусбати шахсро пас аз содир намудани ҷиноят 

мегузорад, ки шаклҳои он ба таври пурра дар қ. 1 м. 62 КҶ Литва номбар 

шудаанд.  

3) Ҳолатҳои мустасноӣ дар бештари кодексҳои ҷиноятии давлатҳои 

пасошуравӣ бо мақсаду ниятҳо, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир 

намудани ҷиноят ё пас аз он ё ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноятро хеле кам мекунанд ва ҳамчунин бо мусоидати фаъолонаи иштирокчии 

ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ вобаста 

карда шудаанд. Дар КҶ Ӯзбекистон асосҳои таъини ҷазои нисбатан сабук вобаста 

 
132 Ниг.: Буранов Г.К. Ограничение исключительного смягчения наказания (ст. 64 УК РФ): оправданно или нет? / 

Г.К. Буранов // Вестник Казанского юрид. ин-та МВД России. – 2014. – №4 (18). – С. 88. 
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ба а онҳо бо 1) кирдор, 2) шахсияти гунаҳкор, 3) дараҷа ва шакли гуноҳ, 4) 

рафтори шахс то ва пас аз ҷиноят, 5) сабабҳои содиршавии ҷиноят ва шароити ба 

он мусоидатнамоянда муайян шудааст.  

4) Дар КҶ Украина ва Грузия қонунгузор асоси таъини ҷазои сабуктарро бе 

номбар кардани номгӯйи  намунавии онҳо муайян намудааст.  

5) Барои таъини ҷазои сабуктар мавҷуд будани як ё якчанд ҳолати 

сабуккунанда пешбинӣ шудааст, ба ғайр аз кодексҳои ҷиноятии Украина ва 

Ӯзбекистон, ки дар онҳо ҷой доштани маҷмуи чунин ҳолатҳо талаб карда 

мешавад.  

6) Ба назар гирифтани шахсияти гунаҳкор ҳангоми таъини ҷазои сабуктар дар 

КҶ Украина, Латвия, Ӯзбекистон, Белоруссия муқаррар шудааст.  

7) Дар КҶ ФР, Казоқистон, Молдова, Украина таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда барои намуди муайяни ҷиноятҳои 

мушаххас татбиқ карда намешавад. Ғайр аз ин қонунгузории ҷиноятии Молдова 

ба таъини ҷазои сабуктар ҳангоми таъин гаштани ҷазо дар намуди якумра аз 

озодӣ маҳрум сохтан, дар ҳолати ретсидиви ҷиноят роҳ намедиҳад.  
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БОБИ 2. АСОСҲОИ ТАЪИНИ ҶАЗОИ САБУКТАР НИСБАТ БА ҶАЗОЕ, 

КИ БАРОИ ИН ҶИНОЯТ ПЕШБИНӢ ШУДААСТ 

2.1. Моҳияти ҳолатҳои мустасноӣ ҳамчун асоси татбиқшавии таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст 

 

Яке аз проблемаҳои бавуҷудоянда дар татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ ин муайян 

намудани мафҳум ва моҳияти ҳолатҳои мустасноӣ ба ҳисоб меравад. Зеро 

мутобиқи қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ маҳз ҳолатҳои мустаноӣ асоси татбиқгардии таъини 

ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое мебошанд, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст.  

Вале худи мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ дар қонуни ҷиноятӣ дода 

нашудааст. Қонунгузор танҳо вобаста будани ҳолатҳои мустасноиро бо мақсаду 

ниятҳо, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он ё 

ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд, 

вобаста намудааст. Ғайр аз ин, муқаррароти дар қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ зикршуда: 

ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи чунин ҳолатҳо метавонанд 

ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд, то андозае моҳияти ҳолатҳои 

мустасноиро равшан месозад, яъне маънидодкунии таҳтуллафзии меъёри мазкур 

ба он хулоса меорад, ки ҳолатҳои мустасноӣ ин ҳолатҳои сабуккунанда ба ҳисоб 

мераванд.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ моҳияти ҳолатҳои мустасноӣ ба таври гуногун муайян 

карда мешавад. Гуногунфикрии олимон асосан дар масъалаҳои доираи ҳолатҳои 

мустасноӣ, таносуби ҳолатҳои мустасноӣ бо ҳолатҳои сабуккунанда, критерияҳои 

ба ҳолатҳои мустасноӣ дохил намудани ҳолатҳои сабуккунанда ва ғайра ҷой 

дорад.  

Дар масъалаи доираи ҳолатҳои мустасноӣ андешаҳои олимонро ба ду гурӯҳ 

ҷудо намудан мумкин аст. Гурӯҳи аввали олимон, ки бештар мебошанд, бар он 

ақидаанд, ки ҳолатҳои мустасноиро метавонад як ё якчанд ҳолатҳои сабуккунанда 

ташкил диҳад. Масалан, Р.Р. Галиакбаров чунин меҳисобад: «Ҳолатҳои мустасноӣ 

мумкин аст, дар натиҷаи мавҷуд будани якчанд ҳолатҳои сабуккунанда ё ҳангоми 

ҷой доштани ҳатто яке аз онҳо ба вуҷуд оянд, агар дар ҳолати мушаххаси мазкур 
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он аҳаммияти мустасноӣ дошта ва аз ба мақсад мувофиқ набудани таъини ҷазо 

дар доираи моддае, ки шахс гунаҳкор дониста мешавад, шаҳодат диҳад»133.  

М.Н. Становский зери мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ пайвастагии ҳолатҳои 

дилхоҳ, аз ҷумла сабуккунандаро мефаҳмад, ки дар маҷмуъ аз ба таври назаррас 

кам гардидани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкор ва ҷинояти 

содирнамудаи ӯ дар қиёс бо дигар ҳолатҳои содиршавии чунин намуди ҷиноят 

шаҳодат медиҳанд (содир намудани ҷиноят дар ҳолати беморӣ, тавсифи мусбати 

шахсияти гунаҳкор, иштироки фаъолонаи ӯ дар ҳаёти ҷамъиятӣ мавҷуд будани 

мукофотҳои давлатӣ ва ғайра). Ҳолатҳои мустасноӣ мумкин аст, як ҳолат низ 

эътироф шавад, агар он ба таври назаррас дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

кирдорро кам созад (масалан, содир намудани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони сахти 

руҳӣ, ки ба ҳолати паталогӣ наздик буда, аз ҳаракатҳои дағалонаи ғайриқонунии 

ҷабрдида ба вуҷуд омадааст)134. Ба андешаи Л.Л. Кругликов, бештар ба сифати 

ҳолатҳои мустасноӣ маҷмуи ҳолатҳое эътироф мешаванд, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии кирдор ва шахсияти гунаҳкорро хеле кам мекунанд, вале як ҳолати 

назаррас ҳам ҳангоми ҷой надоштани ҳолатҳои вазнинкунанда мумкин аст ба 

назар гирифта шавад. Муҳим он аст, ки ин ҳолатҳо то кадом андоза ба кам 

гардидани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии кирдор таъсир расонидаанд, на ин ки 

миқдори маълумотҳои ҷазоро сабуккунанда135.  

Ба ин монанд, И.Я. Козаченко ва Г.П. Новоселов иброз менамоянд, ки: «Аз 

сабаби он ки қонунгузор дар айни замон зери мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ 

дилхоҳ ҳолати сабуккунандаи алоҳида ва маҷмуи чунин ҳолатҳоро мефаҳмад, 

бинобар он ба хулосае бояд омад, ки баҳои ҳолатҳои сабуккунанда ба сифати 

ҳолати мустасноӣ набояд, дар вобастагӣ ба миқдори он гузошта шавад»136.  

Якҷоя бо ин баъзе олимон иброз медоштанд, ки ҳангоми таъини ҷазо камтар 

аз ҳадди поёнии он бояд, «Ҳолатҳои махсусан сабуккунанда» – ба ҳисоб гирифта 

 
133 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: учебник. – Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 1999. – 

С. 343. 
134 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 286. 
135 Ниг.: Уголовное право России. Часть Общая: учебник / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2012. – С. 424. 
136 Козаченко И.Я., Новоселов П.Г. Уголовное право. Общая часть. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 

специалиста. – М., 2019. – С. 296. 
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шаванд, ки ба қатори ҳолатҳои дар қонун пешбинишуда, ки танҳо барои 

сабуксозии ҷазо дар доираи санксияи моддаи мазкур ҳуқуқ медиҳанд, дохил 

набошанд137. Б. Коробейников ва М. Орлов низ ҳисоб менамуданд, ки ҳолатҳои 

сабуккунандаи дар қонун нишондодашуда аз ҷониби суд мумкин аст, танҳо 

ҳангоми сабуксозии ҷазо дар доираи санксия ба ҳисоб гирифта шаванд. Ҳангоми 

таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ бояд, ки ҳолатҳои сабуккунандаи «махсус», ки 

ҳолатҳои «мустасноӣ» эътироф мешаванд, ба инобат гирифта шаванд. Вобаста ба 

ин иброз мешуд, ки «Судҳо ҷазоро камтар аз ҳадди поёнӣ таъин намуда истода, 

дар аксар мавридҳо на ба ҳолатҳои мустасноӣ, балки ба ҳолатҳои оддӣ, ки дар 

қонун ба сифати ҳолатҳои сабуккунанда, номбар шудаанду бояд ҳангоми таъини 

ҷазо дар доираи санксияи муқарраршуда ба назар гирифта шаванд, ишора 

менамоянд»138.  

П.Ф. Пашкевич ва В.В. Ераксин баён менамуданд, ки суд ҳуқуқ дорад, 

ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои сабуккунандаи «ҷиддӣ» ҷазоро камтар аз ҳадди 

поёнӣ таъин намояд139.  

Дигарон бошанд, баён медоштанд, ки ҳолатҳои мустасноӣ ҳолатҳои дар 

қонун пешбинишуда ва пешбининашудае эътироф мешаванд, ки ҷавобгариро 

сабук ва дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии кирдорро кам мекунанд140. Масалан, М.Д. 

Шаргородский мавқееро ҷонибдорӣ менамуд, ки барои таъини ҷазои сабуктар 

зарурати муқаррар сохтани ҳолатҳои сабуккунандаи махсус ҷой надорад, ба 

чунин сифат мумкин аст, ҳолатҳои сабуккунандаи дар қонун пешбинишуда, ки 

ҳангоми таъини ҷазо ба назар гирифта мешаванд, баромад намоянд...141.  

Айни замон олимон ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳолати дилхоҳеро дохил 

менамоянд, ки аз ҷумла ба сифати ҳолати сабуккунандаи ҷазо (новобаста аз 

 
137 Ниг.: Брайнин Я.М. Принципы применения наказания по советскому уголовному праву / Я.М. Брайнин // 

Научные записки Киевского гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко. – 1953. – Вып. 1. – С. 75. 
138 Коробейников Б., Орлов М. Ответственность за взяточничество / Б. Коробейников, М. Орлов // Советская 

юстиция. – 1970. – №20. – С. 19. 
139 Ниг.: Ераксин В.В. Ответственность за грабеж. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 325. 
140 Ниг.: Курс советского уголовного права. Часть Общая. – Т. 2 / Отв. ред. Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. – Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – С. 359-361; Уголовное право. Часть Общая. – М., 1969. – С. 324-325. 
141 Ниг.: Шаргородский М.Д. Вопросы Общей части уголовного права (законодательство и судебная практика). – 

Л., 1955. – С. 170. 
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пешбинӣ шудан ё нашудан дар қонун) баромад менамоянд142. Вобаста ба ин, Г.П. 

Новоселов барҳақ иброз менамояд: «Ба КҶ бори аввал дохил намудани 

муқаррарот дар бораи он ки ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи 

чунин ҳолатҳо метавонанд ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд, 

ҷолиби диққат мебошад. Ин имкон медиҳад, ки ду масъала ҳалли худро пайдо 

намояд: аввал, асос барои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, мумкин аст, як ҳолат баромад намояд: дуюм, суд ҳуқуқ 

дорад вобаста ба маводҳои мушаххаси кор ба сифати мустасноӣ ҳолатро 

новобаста аз пешбинӣ шудан дар номгӯйи  ҳолатҳои сабуккунанда баррасӣ 

намояд. Солҳои охир аллакай кам касоне ҳастанд, ки ақидаҳои як вақт дар 

адабиётҳо зикршударо, ки мутобиқи он мустасноӣ на ҳолати дилхоҳи 

сабуккунанда, балки ҳолатҳои махсус, ки берун аз доираи қонуни ҷиноятӣ 

мебошанд, ҷонибдорӣ намоянд»143.  

Гурӯҳи дигари олимон бар он андешаанд, ки ҳолатҳои мустасноӣ бояд, 

ҳангоми ҷой доштани ду ва ё зиёда ҳолатҳои сабуккунанда эътироф шаванд144. 

Масалан, В.В. Питеский чунин мешуморид, ки танҳо маҷмуи ҳолатҳои 

сабуккунанда метавонанд, ба мустасноии таъини ҷазо мутобиқат намоянд. Ба 

андешаи А.А. Нечепуренко ва А.Е. Куковякин, «Бештар асоснок мебуд, агар 

қонунгузор асосҳои татбиқ намудани м. 64 КҶ ФР-ро тавсиф дода истода, на дар 

бораи ҷой доштани ҳолати алоҳидаи сабуккунанда, балки ду ё зиёда аз он сухан 

меронд»145. Минбаъд А.Е. Куковякин дар рисолаи худ пешниҳод месозад, ки: 

«Ҳолатҳои мустасноӣ ин ду ё зиёда ҳолатҳои сабуккунанда аз шумораи дар қ. 1 м. 

61 КҶ ФР нишондода шуда мебошанд, ки агар онҳо бо рафтори гунаҳкор дар 

 
142 Ниг.: Чучаев А.П. Назначение наказания: учеб. пособие. – Краснодар, 2003. – С. 134-135. 
143 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 3.А. Незнамова. – 2-е изд., стер. – 

М.: НОРМА, 2000. – С. 400-401. 
144 Ниг.: Чечель Г.И. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено законом / Г.И. Чечель // 

Социалистическая законность. – 1974. – №1. – С. 111-112; Питецкий В.В. Назначение наказания более мягкого, чем 

предусмотрено законом / В.В. Питецкий // Вопросы уголовной ответственности и наказания. – Красноярск, 1986. – 

С. 154. 
145 Нечепуренко А.Н., Куковякин А.Е. Ограничение судейского усмотрения при переводе смягчающих 

обстоятельств в статус исключительных в порядке ст. 64 УК РФ / А.Н. Нечепуренко, А.Е. Куковякин // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2017. – №3(70). – С. 21. 
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вақти содир намудани ҷиноят ва пас аз содир намудани он алоқаманд буда, 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти мазкурро хеле кам кунанд»146. 

Албатта, чунин мавқеъ то андозае аз таҷрибаи татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ 

бармеояд. Зеро судҳо дар зиёда аз 200 ҳукмҳои таҳлил намудаи мо ба ду ва ё 

зиёда ҳолатҳои сабуккунанда ишора месозанд. Аммо дар қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ сухан 

дар бораи ҷой доштани на як ё ду ҳолати сабуккунанда, балки дар бораи ҳолати 

мустасноӣ эътироф намудани онҳо меравад. Дар чунин ҳолат, худ аз худ номгӯйи  

ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо ва миқдори он (қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ) муҳим нест, балки: 

«Хусусияти мустасноӣ доштани онҳо аз назари таъсиррасонӣ ба хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ва шахси онро содирнамуда муҳим аст»147.  

Бинобар он, суд метавонад аз ҷумлаи ҳолатҳои сабуккунандаи 

муқарраршуда, танҳо яктои онро ба сифати ҳолати мустасноӣ эътироф намояд. 

Вобаста ба ин, андешаи дар боло зикршуда қобили қабул намебошад, зеро он 

таҷрибаи татбиқнамоии м. 63 КҶ ҶТ-ро хеле маҳдуд месозад. Ғайр аз ин мо ба 

андешаи А.Е. Куковякин оид ба он ки ҳолатҳои мустасноӣ танҳо мумкин аст, аз 

доираи ҳолатҳои сабуккунандаи дар қонун муқарраршуда эътироф шаванд, розӣ 

нестем.Чунки доираи ҳолатҳои сабуккунанда мутобиқи қ. 3 м. 61 КҶ ҶТ пӯшида 

набуда, суд метавонад, ҳолатҳои дигари дар он зикрнагардидаро ҳамчун ҳолатҳои 

сабуккунанда ба назар гирад ва вобаста ба ҳолатҳои кор ба он мақоми ҳолатҳои 

мустасноиро диҳад.  

Ҳамин тавр, ҳолатҳои мустасноӣ ин ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо мебошанд, 

ки дар м. 61 КҶ ҶТ номбар шудаанд, инчунин ҳолатҳои дигаре, ки суд метавонад, 

дар асоси қ. 3 моддаи мазкур ба чунин сифат ба назар гирад.  

Ин ҷо саволе ба миён меояд, ки оё ҳама ҳолатҳои дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ 

пешбинишударо суд метавонад вобаста ба ҳолатҳои кор ба сифати ҳолати 

мустасноӣ эътироф намояд?. Критерияи ба ҳолатҳои мустасноӣ дохил намудани 

ҳолатҳои сабуккунанда дар чӣ ифода мегардад? 

 
146 Куковякин А.А. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: дис. … канд. юрид. наук. 

– Омск, 2018. – С. 77. 
147 Звечаровский И.Э. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

монография. – М., 2012. – С. 56-57. 
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Тартиби мансуб донистани ҳолатҳои сабуккунанда ҳамчун ҳолатҳои 

мустасноиро қонун дақиқан муайян насохтааст ва он бештар хусусияти баҳодиҳӣ 

дошта аз ҷониби суд муайян карда мешавад. Бинобар он дар назарияи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ низ фаҳмиши амиқ мақоми мустасноӣ пайдо намудани ҳолатҳои 

сабуккунанда ҷой надорад.  

Пеш аз ҳама, дар қонун ба сифати ҳолатҳои мустасноӣ ҳолатҳое нишон дода 

шудаанд, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд. 

Ҳолатҳои мустасноӣ эътироф намудани ҳолатҳои сабуккунандаро қонун бо 

омилҳои зерин алоқаманд медонад: 1) Мақсад ва ангезаи ҷиноят; 2) Нақши 

гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он; 3) Ҳолатҳои 

дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд. Ҳаминро 

низ бояд зикр намуд, ки маъёри мазкур танҳо ба хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят 

ишора намуда, дар бораи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкор ҳарфе 

намезанад.  

Ниҳоят, онро ифода мекунад, ки мутобиқи қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ на ҳама ҳолатҳои 

сабуккунанда ба сифати ҳолати мустасноӣ баромад менамояд.  

Ба ақидаи Д.С. Дядкин: «Таҳлили таҳтулафзии қ. 1 м. 64 КҶ ФР (қ. 1 м. 63 КҶ 

ҶТ) ба хулосае меоварад, ки ба сифати ҳолати мустасноӣ мумкин аст: 1) Ҳолати 

дилхоҳи сабуккунанда баромад намояд, ки ба ҷамъият хавфнокии ҷиноятро 

тавсиф медиҳад; 2) Ҳолати ягонаи тавсифдиҳандаи ба ҷамъият хавфнокии 

шахсияти гунаҳкор – мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои 

ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ баромад менамоянд»148.  

Дигар олимон низ дар он ақидаанд, ки аз ҳолатҳои сабуккунанда танҳо 

ҳолатҳои ба рафтори гунаҳкор алоқаманде мебошанд, ки метавонанд, дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро кам намоянд ва ба сифати ҳолати мустасноӣ 

баррасӣ шаванд149. 

 
148 Дядькин Д.С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания: дис. … д-ра юрид. наук. – 

М., 2009. – С. 292. 
149 Ниг.: Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 7; Авдеев В.А. Правовое 

регулирование назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление / В.А. 

Авдеев // Научные ведомости БелГУ. Сер. «Философия. Социология. Право». – 2010. – №2. – Вып 15. – С. 164. 
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М.Г. Ушаков, ҳолатҳои сабуккунандаро ба асосӣ, махсус сабуккунанда ва 

мустасноӣ ҷудо менамояд. Ба ҳолатҳои мустасноӣ муаллиф танҳо ҳолатҳоеро 

дохил менамояд, ки ба рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят дахл 

доранд, яъне: а) Содир намудани ҷиноят дар ҳолати аз ҳадди муҳофизати зарурӣ 

гузаштан, дастгир кардани шахси ҷиноят содирнамуда, зарурати ниҳоӣ, таваккали 

асоснок, иҷрои фармон ё амр; б) Ғайриқонунӣ будани рафтори ҷабрдида 

(зӯроварӣ, таҳқири сахт), ки сабаби содир гаштани ҷиноят мегардад150.  

Ба андешаи В.Б. Мишкин, аз ҷумлаи ҳолатҳои сабуккунандаи дар б. «е», «к» 

қ. 1 м. 61 КҶ ФР (б.б. «з», «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) муқарраршуда нисбат ба ҳолатҳои 

дигари сабуккунанда мустасноӣ ҳисоб мешаванд151.  

Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, менависад, Ф.Р. Сундурова, ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои дар б. «и», 

«к» қ. 2 м. 61 КҶ ФР (б. «и», «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ), зиёда аз ин инчунин ҳангоми 

мавҷуд набудани шаклҳои дар он пешбинишудаи пушаймонӣ аз кирдор низ 

имконпазир аст152.  

Албатта, мо бо андешаҳои зикршуда дар маҷмуъ розӣ ҳастем, чунки ҳар яке 

аз ҳолатҳои сабуккунандаи аз тарафи олимони зикршуда номбаргашта метавонад, 

ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар маҷмуъ ба сифати ҳолати мустасноӣ баромад 

намоянд, агар вобаста ба ҳолатҳои мушаххаси кор дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда ё хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкорро хеле паст 

созанд. Аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мустаҳкамшуда ба чунин 

сифат метавонанд танҳо ҳолатҳои дар б.б. «д», «е», «ж», «з», «и», «к» 

муқарраршуда баромад намоянд, зеро ҳолатҳои мазкур нисбат ба ҳолатҳои дигари 

сабуккунандаи ҷазо бештар бо содир шудани ҷиноят бевосита робита дошта, 

инчунин рафтори шахсро ҳангоми содир намудани ҷиноят ва пас аз он тавсиф 

дода, ба имконияти кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷиноят ва шахси гунаҳкори 

онро содирнамуда, таъсири зиёдтар мерасонанд.  
 

150 Ниг.: Ушакова М.Г. Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России: дис. ... канд. юрид. наук. 

– М., 2002. – С. 65. 
151 Ниг.: Мишкин В.Б. Смягчение наказания в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – С. 117. 
152 Ниг.: Сундуров Ф.Р. Регламентация назначения наказания при наличии исключительных обстоятельств по 

Уголовному кодексу Российской Федерации / Ф.Р. Сундуров // Ученые записки Казанского гос. ун-та. – 2009. – Т. 

151. – Кн. 4. – С. 181. 
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Дар адабиёти ҳуқуқӣ дар мавриди муайян намудани мафҳуми ҳолатҳои 

мустасноӣ ақидаи ягона ҷой надорад.  

Ба ақидаи М.Т. Гараев, ҳолатҳои мустасноӣ ин ҳолатҳои муқаррарии ҳаётӣ 

мебошанд, ки ҷиноят ва шахсияти гунаҳкорро тавсиф намуда, онҳоро суд 

ҳолатҳои сабуккунанда эътироф намудааст. Новобаста ба он ки қонун ҳолатҳои 

мустасноиро танҳо бо дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят марбут донистааст, 

ба ин нигоҳ накарда ба чунин сифат мумкин ҳолатҳои рафтори шахсро ҳангоми 

содир намудани ҷиноят ва пас аз он тавсифдиҳанда (беморӣ, маъюбӣ, вазъи 

оилавӣ ва ғайра) баромад намоянд153.  

И.В. Михайленко, ҳолатҳои мустасноиро ҳамчун ҳолатҳои алоҳидаи 

сабуккунанда ё маҷмуи чунин ҳолатҳо меҳисобад, ки онҳо дар ҳолати мушаххаси 

содиршавии ҷиноят чунон назаррас дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти 

дахлдор ва (ё) шахсияти гунаҳкорро кам менамоянд, ки таъини ҷазо дар доираи 

санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ба мақсад номувофиқ ва ноодилона 

мегардад154.  

«Ҳолатҳои мустасноӣ, – менависад Т.В. Николаева, – ин чунин ҳолатҳои 

тавсифдиҳандаи ҷиноят ва шахсияти гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят ва 

пас аз он мебошанд, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии онҳоро хеле кам намуда, 

имкон медиҳанд, ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, таъин гардад»155.  

Ба андешаи В.М. Гарманов, ҳолатҳои мустасноӣ ин чунин ҳолатҳои кирдори 

содиршуда, инчунин маълумотҳо оид ба шахсияти гунагҳор мебошанд, ки 

хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти мушаххасро нисбат ба ҳолатҳои умумӣ ғайриоддӣ 

мегардонанд156.  

А.М. Мифтахов ҳолатҳои мустасноиро ҳамчун ҳолатҳои аҳаммияти ҳуқуқӣ-

ҷиноятидоштае меҳисобад, ки суд онҳоро мустасноӣ эътироф намуда, ин ҳолатҳо 

 
153 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 126-127. 
154 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 65. 
155 Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: Вопросы 

теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 34. 
156 Ниг.: Гарманов В.М. Назначение наказания при деятельном раскаянии и наличии исключительных 

обстоятельств: учеб. -практ. пособие. – Тюмень, 2005. – С. 50. 
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ба таври назаррас дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва (ё) шахсияти 

гунаҳкорро кам мекунанд, яъне нисбат ба он сатҳе ки қонунгузор ҳангоми муайян 

намудани санксия барои содиршавии ҷинояти дахлдор ба ҳисоб гирифтааст. Дар 

идома А.М. Мифтахов ҳолатҳои ба чунин сифат, яъне мустасноӣ 

эътирофшавандаро муфассал номбар намуда (сабаб ва шароити содиршавии 

ҷиноят, шакл ва дараҷаи гуноҳ, мақсад ва ангезаи ҷиноят, нақши гунаҳкор, 

рафтори ӯ ҳангоми содиршавии ҷиноят ва пас аз он, инчунин тавсифи мусбати 

шахсияти ӯ) иброз менамояд, ки мавҷудияти чунин ҳолатҳо, аз як тараф, таъини 

ҷазоро дар доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ба мақсад номувофиқ 

мегардонад, аз дигар тараф, ҳамчун асоси озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

эътироф шуда наметавонанд ва дар як вақт имконияти ноил шудан ба мақсади 

ҷазоро бо роҳи таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, таъмин месозанд157.  

Ин ҷо ба андешаи мо, ишора намудан ба он ки ҳолати зикршуда ҳамчун асос, 

дурустараш шарти озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ буда наметавонанд, чандон 

қобили қабул нест. Зеро баъзе аз ҳолатҳои зикрнамудаи муаллиф (ихтиёран омада 

ба гуноҳи худ иқрор шудан, талофӣ намудани зарари расонидашуда ва ғайра) 

метавонанд, ҳамчун шарти озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ баромад намоянд, 

ки инро худи қонунгузор бевосита, масалан, дар м. 72 КҶ ҶТ мустаҳкам 

намудааст.  

А.И. Кочкарев баён медорад, ки хусусияти ҳолатҳое, ки мустасноӣ ҳисоб 

мешаванд, аз он иборат аст, ки онҳо дар ҳар як ҳолати мушаххас чунон назаррас 

ва фавқулодда дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкор ё кирдори 

содирнамудаи ӯро кам мегардонанд, ки ҷазои дар санксияи моддаи Қисми 

махсуси КҶ дар умум барои чунин ҷиноятҳо муқарраршуда, вобаста ба вазнинӣ ва 

ғайриодилона ҳисоб шуданаш татбиқ намешавад158.  

Ҳамин тавр, гурӯҳи аввали олимон, ки бо андешаҳои онҳо мо розӣ ҳастем, 

ҳолатҳои мустаноиро ҳамчун ҳолатҳое эътироф менамоянд, ки на фақат дараҷаи 
 

157 Ниг.: Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных обстоятельств 

в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 129-130. 
158 Ниг.: Кочкарев А.И. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренно законом: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Рязань, 2005. – С. 115. 
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хавфнокии ҷамъиятии кирдори содиршуда ё ҷиноятро, балки ба ҷамъият 

хавфнокии шахсияти гунаҳкорро низ хеле кам мекунанд ва ҷой доштани чунин 

ҳолатҳо таъини ҷазоро аз рӯйи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ аз нигоҳи ба 

мақсад мувофиқ набудан ва принсипи адолат номумкин месозанд.  

Мутобиқи қонуни ҷиноятӣ (м. 63 КҶ ҶТ) ҳолати мустасноӣ дар ҳақиқат 

мумкин аст, на танҳо бо рафтори шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят, балки пас 

аз он низ алоқаманд бошад. Рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят худ аз 

худ ба кам гаштани дараҷаи хавфнокии он таъсир намерасонад, он метавонад 

танҳо шахсияти гунаҳкорро тавсиф диҳад. Бинобар он, дар қонун вобаста 

намудани ҳолати мазкур танҳо бо дараҷаи хавфнокии ҷиноят чандон асоснок ба 

назар намерасад.  

Олимон дигар бошанд, ҳангоми додани мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ ба кам 

гардидани танҳо дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ишора 

менамоянд159. Масалан, Д. Дядкин ҳолатҳои сабуккунандаро ҳолатҳои мустасноӣ 

номбар намуда истода, ба таъсири чунин ҳолатҳо танҳо ба кам гаштани ба 

ҷамъият хавфнокии кирдори ҷиноятӣ ишора менамояд160. Зимнан сабаби нишон 

надодани аломатҳои шахсият ҳамчун ҳолати мустасноӣ бо он маънидод мегардад, 

ки маълумотҳо оид ба шахсият ба категорияи «ба ҷамъият хавфнок» дохил 

мебошад161.  

Албатта, бо чунин андешаҳо розӣ будан мушкил аст, зеро аввалан, қонуни 

ҷиноятӣ (қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ) ба назар гирифтани шахсияти гунаҳкорро дар қатори 

хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда, ҳамчун талаботи 

мустақили таъини ҷазо мустаҳкам намудааст. Ғайр аз ин, эътироф намудани он ки 

ба ҷамъият хавфнокии шахсият танҳо бо хавфнокии ҷамъиятии кирдор муайян 

мешавад, боиси баробар донистани ба ҷамъият хавфнокии ҳама гунаҳкорон дар 

содир намудани ҷиноятҳои гуногун мегардад. Ҳамин тавр, ба ҷамъият хавфнокии 

шахсият бо ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ҳаммаъно намебошад, дар акси ҳол 
 

159 Ниг.: Лебедев В.М. О некоторых вопросах назначения судами уголовного наказания / В.М. Лебедев // Бюл. 

Верховного Суда РФ. – 1999. – №9. – С. 5; Чугаев А.П. Назначение наказания: учеб. пособие. – Краснодар, 2003. – 

С. 135. 
160 Ниг.: Дядькин Д. Правила учета исключительных обстоятельств для назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление / Д. Дядькин // Уголовное право. – 2006. – №2. – С. 23. 
161 Ниг.: Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. – Томск, 1970. – С. 6. 
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«...масъала дар бораи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояткор бепредмет мегардад: 

кирдор бо шахсият омезиш меёбад»162.  

И.Я. Козаченко ва Г.П. Новоселов оид ба зарурати дар матни қонун ёдрас 

намудан ба таври ҳатмӣ ба назар гирифта шудани шахсияти гунаҳкор андешаронӣ 

намуда истода қайд месозанд, ки чунин зарурат ҷой надорад, зеро суд мутобиқи 

асосҳои умумии таъини ҷазо чунин ҳолатро ба инобат мегирад163.  

Бо чунин андеша низ мо розӣ буда наметавонем, зеро агар мо дар чунин 

мавқеъ истем, қонунгузор бояд, дар дигар меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ 

пайдарҳамиро риоя намуда, нишондодро мебоист дар бораи ба назар гирифтани 

шахсияти гунаҳкор, масалан, ҳамчун асоси татбиқ намудани м. 71 КҶ ҶТ хориҷ 

менамуд.  

А.В. Наумов низ гарчанде ба назар гирифтани шахсияти гунаҳкорро ҳангоми 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, 

инкор насозад ҳам, аммо хусусиятҳои тавсифдиҳандаи шахсиятро, ба ҷумлаи 

ҳолатҳои мустасноӣ дохил намекунад164.  

Вобаста ба ин дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ доир ба фаҳмиши асосҳои татбиқ 

намудани м. 63 КҶ ҶТ ақидаҳои гуногун ҷой дорад. Ақидаҳои мавҷудбударо 

метавон аз рӯйи се самт тасниф намуд. Ба самти аввал олимоне дохил мешаванд, 

ки ба сифати шарти татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ танҳо як асосро мансуб медонад. 

Масалан, ба андешаи А.В. Наумов165, Ю.А. Красиков166, М.Н. Становский167, 

асоси таъини ҷазои нисбатан сабук мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ эътироф 

мешавад. Ба андешаи Михайленко, дар м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) новобаста аз он 

ки чанд бор калимаи «мустасноӣ» истифода шудааст ва ба кадом ҳолатҳо он 

тааллуқ дорад, сухан дар бораи танҳо ҳолатҳои мустасноӣ меравад168.  

 
162 Прохоров В.С. Преступление и ответственность. – Л., 1984. – С. 61. 
163 Ниг.: Козаченко И.Я., Новоселов П.Г. Уголовное право. Общая часть. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавриата и специалиста. – М., 2019. – С. 295. 
164 Ниг.: Уголовное право. Общая часть: в 2 т.: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. А.В. Наумов, 

А.Г. Кибальник. – М., 2019. – С. 300-301. 
165 Ниг.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М., 2000. – С. 441. 
166 Ниг.: Уголовное право России: учеб. для вузов: в 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. Л.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. 

–М., 2000. – С. 448-449. 
167 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 277-278. 
168 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 72. 
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Ба андешаи дигар, муаллифон барои чунин тарзи таъини ҷазо ҷой доштани 

ду асос зарур аст. Масалан, А.В. Ищенко169, В.И. Зубкова170 чунин меҳисобанд, ки 

м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) мазмунан ду асоси таъини ҷазои сабуктарро муқаррар 

месозад: 1) Мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноятро хеле кам мекунанд; 2) Фаъолона мусоидат намудани иштирокчии 

гурӯҳи ҷиноятӣ барои ошкор намудани ин ҷиноят.  

Вобаста ба самти сеюми асоси таъини ҷазо аз рӯйи м. 63 КҶ ҶТ се гурӯҳи 

ҳолатҳо баромад менамоянд. Масалан, ба ақидаи Е.В. Благов, А.П. Чучаев ба инҳо 

дохил мешаванд: 1) Ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ вобаста бо мақсаду ниятҳо, 

нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он; 2) 

Ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд; 

3) Мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 

ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ171. Гурӯҳи мазкури олимон чӣ тавре мебинем, 

мафҳуми ҳолатҳои мустасноиро маҳдуд маънидод намуда аз доираи он асоҳои 

дуюм ва сеюмро берун мегузоранд. Масалан, ба андешаи Е.В. Благов, таъини 

ҷазои сабуктар нисбати ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, на танҳо 

ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ, балки «дигар ҳолатҳо» низ мавҷуд 

буда метавонад, яъне муаллиф ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноятро хеле кам мекунанд ва мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти 

гурӯҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳро бо ҳолатҳои 

мустасноӣ алоқаманд намекунад172.  

Ба андешаи мо, фарқгузорӣ намудан, гузоштани сарҳад байни ҳолатаҳои 

мустасноӣ ва дигар ҳолатҳо аз мазмуни м. 63 КҶ ҶТ барнамеояд. Дар қ. 1 м. 63 КҶ 

ҶТ қонунгузор ҳолатҳои дигар гуфта ҳолатҳоеро дар назар дорад, ки бо мақсаду 

ниятҳо, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он 

дохил нестанд, вале ба доираи мазмуни мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ мансуб 

 
169 Ниг.: Ищенко А.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. пособие. 

– М., 2002. – С. 44. 
170 Ниг.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании: учеб. для вузов / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 1999. – С. 124. 
171 Ниг.: Благов Е.В. Назначение наказания (теория и практика). – Ярославль, 2002. – С. 50; Чугаев А.П. 

Назначение наказания: учеб. пособие. – Краснодар, 2003. – С. 134. 
172 Ниг.: Благов Е.В. Назначение наказания (теория и практика). – Ярославль, 2002. – С. 50. 
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мебошанд. Ҳар ду ҳолат низ бояд ба кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноят таъсир расонанд.  

Ҳолати сеюм бошад, яъне мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ 

барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ дар м. 63 КҶ ҶТ бо ҳолатҳои 

мустасноӣ ва кам кардани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят алоқаманд карда 

нашудааст. Бинобар он, ҳолати мазкур метавонад ҳамчун асоси мустақили 

татбиқнамоии м. 63 КҶ ҶТ баромад намояд.  

Хусусияти бештар баҳододашаванда доштани мафҳуми ҳолатҳои 

мустасноиро, ки метавонад, дар амалия боиси гуногунфаҳмӣ ва номуайяниҳо 

гардад, ба назар гирифта олимон бо мақсади якранг татбиқ намудани он 

пешниҳодҳои гуногун менамоянд. Масалан, А. Медведев пешниҳод менамояд, ки 

аз ибораи «ҳолатҳои мустасноӣ» бояд даст кашид. Ин ба андешаи муаллиф, 

метавонад аҳаммияти институти таъини ҷазои сабуктарро нисбат ба ҷазои барои 

ин ҷиноят пешбинишуда баланд бардошта, онро самараноктар гардонад173. Т.В. 

Николаев низ иброз медорад, ки мафҳуми «ҳолатҳои мустасноӣ» фаъолияти 

ҳуқуқтатбиқнамоии судҳоро ҳангоми таъини ҷазои сабуктар мушкил гардонида, 

дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ баҳсҳоро нисбат ба моҳияти он ба вуҷуд меоварад. 

Бинобар он, дар қонун бояд танҳо зуҳуроти бо ин мафҳум ифодашаванда ҷудо 

карда шаванд: «Ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои сабуккунанда, ки дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва (ё) дараҷаи хавфнокии шахсияти гунаҳкорро хеле 

кам мекунанд, суд дар ҳолатҳои мустасноӣ метавонад ҷазоро...»174. Вале вобаста 

ба таърифи зикршуда нофаҳмиҳо дар мавриди боз «ҳолатҳои мустасноӣ» ва худи 

асосҳои татбиқ намудани меъёри мазкур боқӣ мемонад.  

В.Б. Мишкин пешниҳод месозад, ки номгӯйи  ҳолатҳои мустасноӣ пурра 

номбар шуда, доираи он пӯшида гардонида шуда он аз ҳолатҳои сабуккунандаи 

 
173 Ниг.: Медведев А. Основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом / А. Медведев // 

Советская юстиция. – 1990. – №15. – С. 6. 
174 Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: Вопросы 

теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 35. 
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ҷазо фарқ карда шавад175. З.И. Королева низ тарафдори дар сатҳи қонунгузорӣ 

муқаррар сохтани номгӯйи  намунавии ҳолатҳои мустасноӣ мебошад176.  

Албатта, чунин андеша ҷолиби диққат аст, зеро номгӯйи  ҳар чӣ пурраи 

ҳолатҳои мустасноӣ метавонад, кори судҳоро осон гардонад. Вале номгӯйи  

пурраи ҳолатҳои мустасноӣ аз дигар тараф, метавонад беасос доираи татбиқ 

гаштани м. 63 КҶ ҶТ-ро маҳдуд созад. Аз тарафи дигар, мустасно эътироф 

намудани ҳолатҳои сабуккунанда ба салоҳдиди судҳо, вобаста ба ҳолатҳои 

мушаххаси парванда вогузор шудааст ва дар гумон аст, ки қонунгузор чунин 

имконияти дар меъёри алоҳида муайян намудани тамоми доираи ҳолатҳои 

мустасноиро дошта бошад. Ғайр аз ин, номгӯйи  ҳолатҳои сабуккунанда мутобиқи 

қ. 2 м. 61 КҶ ҶТ кушода мебошад, ҳолатҳои мустасноӣ маҳз аз доираи ҳолатҳои 

мазкур муқаррар карда мешаванд. Бинобар он, маҳдуд намудани доираи ҳолатҳои 

мустасноӣ метавонад, бо муқаррароти қ. 2 м. 61 КҶ ҶТ дар мухолифат қарор 

гирад.  

Ба андешаи мо, баҳри осон намудани кори судҳо Пленуми Суди Олии 

Тоҷикистонро мебояд, дар қарори худ ба асосҳои татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ 

равшанӣ андозад. Мутаассифона, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои 

умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, таҳти №1 ин масъала ҳалли худро 

пайдо накардааст. Дар б. 9 Қарори мазкур моҳиятан танҳо муқаррароти қонун 

зикр шудаасту халос. Аз ҷумла, дар Қарори мазкур омадааст, ки «Мутобиқи 

моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои бо қонун пешбинишуда танҳо дар ҳолати мавҷуд будани ҳолатҳои 

мустасноӣ дар маҷмуи маълумотҳо оид ба шахсияти гунаҳкор имконпазир 

мебошад. Дар ин маврид ҳамчун ҳолатҳои мустасно, аз ҷумла ҳолатҳои бо қонун 

ба сифати сабуккунандаи ҷазо пешбининишудае, ки дараҷаи ба ҷамъият 

 
175 Ниг.: Мишкин В.Б. Смягчение наказания в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – С. 116. 
176 Ниг.: Королева З.И. Исключительные обстоятельства как основание для назначения более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление: понятие, сущность и их виды / З.И. Королева // Ученые записки 

Казанского гос. ун-та. Гуманитарные науки. – 2008. – Т. 150. – Кн. 5. – С. 201-206. 
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хавфнокии ҷинояти содиршударо моҳиятан кам мекунанд, низ эътироф карда 

шуданашон мумкин аст»177.  

Масъалаи дигаре, ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ боиси баҳсҳо гардидааст, 

ин имконияти татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ ҳангоми дар баробари ҳолатҳои 

мустасноӣ ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунанда мебошад.  

Андешаҳои дар масъалаи мазкур иброзшударо метавон ба се гурӯҳ тақсим 

намуд.  

Як гурӯҳи олимон имконияти таъини ҷазои сабуктарро нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои 

вазнинкунанда низ қобили қабул медонанд. Масалан, О.А. Мясников чунин 

меҳисобад, ки дар парванда мавҷуд будани ҳолатҳои вазнинкунанда ба эътироф 

кардан ё накардани ин ё он ҳолати сабуккунанда ба сифати ҳолати мустасноӣ 

таъсир расонида наметавонад178. С.А. Велиев ва А.В. Савенков нишон медиҳанд, 

ки «Худ аз худ далели мавҷуд будани ин ё он ҳолати вазнинкунанда набояд, ба 

таври ҳатмӣ судро аз имконияти кам кардани андозаи ҷазо маҳрум созад, агар дар 

парванда ҳолатҳои сабуккунандаи мустасноӣ ҷой дошта бошанд»179.  

Олимони дигар, ба имконияти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, танҳо ҳангоми ҷой доштани баъзе ҳолатҳои 

вазнинкунанда роҳ медиҳанд.  

Масалан, ба андешаи Т.В. Николаева, ба ҳар ҳол имконияти татбиқ гаштани 

м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунандаи ба 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда таъсирнарасонанда (яъне, 

тавсифдиҳандаи шахсияти гунаҳкор то содиршавии ҷиноят, масалан, ретсидив) 

имконпазир аст180. Чунин андешаро С. Щерба ва А.М. Плешаков, А.В. Савенков, 

В.М. Гарманов низ иброз намудаанд181.  

 
177 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – С. 112. 
178 Ниг.: Мясников О.А. Проблемы назначения наказания ниже низшего предела санкции / О.А. Мясников // 

Правоведение. – 2001. – №3. – С. 132. 
179 Велиев С.А., Савенков А.В. Индивидуализация уголовного наказания. – Изд. 2-е. – М.: КРАСАНД, 2010. – С. 

102-103. 
180 Ниг.: Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

Вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 25. 
181 Ниг.: Щерба С., Плешаков А. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом / С. Щерба, А. 

Плешаков // Советская юстиция. – 1982. – №3. – С. 20; Савенков А.В. Принцип индивидуализации при назначении 
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А.Е. Куковякин имконияти татбиқ гаштани таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишударо танҳо ҳангоми якҷоя бо ҳолатҳои 

мустасноӣ ҷой доштани чунин ҳолатҳои ваниникунанда, ба монанди, ретсидив ё 

дар ҳайати гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи 

муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) содир гаштани ҷиноят 

имконпазир меҳисобад182.  

Гурӯҳи сеюми олимон имконияти татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ-ро ҳангоми 

дар як вақт ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ ва ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо 

истисно менамоянд.  

Масалан, Г.И. Чечел менависад, ки гарчанде дар амалия баъзан бо роҳи 

таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, 

ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунанда меравад, чунин сабуксозии ҷазо ба 

гумон аст, ки қобили қабул бошад. Мавҷуд будани ҳолатҳои вазнинкунандаи 

ҷавобгарӣ ба талаботи қонун дар бораи «мустасноӣ будани ҳолатҳои парванда», 

ки хусусияти сабуккунанда доранд, мухолифат менамояд. Аллакай, худ аз худ аз 

ҷониби суд ба назар гирифта шудани ҳолатҳои вазнинкунанда аз хавфнокии 

баланди ҷамъиятии кирдор ва субъекти ҷиноят, аз ин ҷо, инчунин дар бораи 

имконнопазир будани таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ шаҳодат медиҳад183. 

Чунин ақидаро М.И. Качан, З.М. Салихов ва дигарон низ ҷонибдорӣ 

менамоянд184.  

Мо бо мавқеи охирин розӣ буда наметавонем, зеро ҳолатҳои вазнинкунанда 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҳам кирдор ва ҳам шахсияти гунаҳкорро зиёд 

мегардонанд. Дар як вақт ин имконияти муқаррар сохтани ҳолатҳо ё маҷмуи онро, 

ки аз ба таври назаррас аз кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти 

гунаҳкор ва (ё) кирдор шаҳодат дода метавонанд, истисно намесозад.  

 
наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 34; Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм 

при назначении наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2002. – С. 131. 
182 Ниг.: Куковякин А.Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: дис. … канд. юрид. 

наук. – Омск, 2018. – С. 152. 
183 Ниг.: Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания. – 

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. – С. 155. 
184 Ниг.: Качан М.И. Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве. – Ростов-на-Дону, 

2005. – С. 10; Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его назначении судом по российскому уголовному 

праву: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 12. 
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Ғайр аз ин, худи қонунгузор вобаста ба ҳолатҳои кор ба назар нагирифтани 

баъзе аз ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазоро муқаррар сохтааст, яъне мутобиқи қ. 2 

м. 62 КҶ ҶТ суд метавонад вобаста ба хусусияти ҷиноят ҳолатҳои дар бандҳои 

«а» (такроран содир намудани ҷиноят, ретсидив, ҳамчун касб содир намудани 

ҷиноят), «н» (содир намудани ҷиноят дар ҳолати мастии майзадагӣ, мадҳушӣ аз 

маводи нашъаовар ё таҳти таъсири моддаҳои психотропӣ ва дигар моддаҳои 

мадҳушкунанда) ва «о» (қасдан содир намудани ҷиноят нисбати падару модар) 

зикргардидаро ҳамчун ҳолатҳои вазнинкунанда эътироф накунад.  

Илова ба ин чунин омил асоси татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ, ба монанди, 

мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 

ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ, бо ҷой доштани ҳолати вазнинкунанда дар намуди: 

«Дар ҳайати гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи 

муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) содир намудани ҷиноят» (б. 

«в» қ. 1 м. 62 КҶ ҶТ) алоқаманд мебошад.  

Бинобар он, мавҷудияти танҳо ин ё он ҳолати вазнинкунанда асоси ҳатмӣ 

барои рад намудани сабуксозии ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ шуда 

наметавонад. Дар акси ҳол ин ба суд барои фардикунондани ҷазо ва таъини ҷазои 

сазоворро имкон намедиҳад.  

Моҳияти ҳолатҳои мустасноиро ҳамчун асоси татбиқшавии таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбини шудааст таҳлил намуда ба 

хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:  

1)Ҳолатҳои мустасноӣ ин ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо мебошанд, ки дар м. 

61 КҶ ҶТ номбар шудаанд, инчунин ҳолатҳое дигаре, ки суд метавонад, дар асоси 

қ. 3 моддаи мазкур ба чунин сифат ба назар гирад.  

2) Номгӯйи  ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо ва миқдори он (қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ) 

муҳим нест, балки «хусусияти мустасноӣ» доштани онҳо аз назари таъсиррасонӣ 

ба хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ва шахси онро содирнамуда муҳим 

аст.  

3) Аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мустаҳкамшуда ба чунин 

сифат метавонанд танҳо ҳолатҳои дар б.б. «д», «е», «ж», «з», «и», «к» 
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муқарраршуда баромад намоянд, зеро ҳолатҳои мазкур нисбат ба ҳолатҳои дигари 

сабуккунандаи ҷазо бештар бо содир шудани ҷиноят бевосита робита дошта, 

инчунин рафтори шахсро ҳангоми содир намудани ҷиноят ва пас аз он тавсиф 

дода, ба имконияти кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷиноят ва шахси гунаҳкори 

онро содирнамуда, таъсири зиёдтар мерасонанд.  

4) Рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят худ аз худ ба кам гаштани 

дараҷаи хавфнокии он таъсир намерасонад, он метавонад танҳо шахсияти 

гунаҳкорро тавсиф диҳад. Бинобар он, дар қонун вобаста намудани ҳолати мазкур 

танҳо бо дараҷаи хавфнокии ҷиноят чандон асоснок ба назар намерасад.  

5) Баҳри осон намудани кори судҳо Пленуми Суди Олии Тоҷикистонро 

мебояд, дар қарори худ ба асосҳои татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ равшанӣ 

андозад. Мутаассифона, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини 

ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, таҳти №1 ин масъала ҳалли худро пайдо 

накардааст.  

6) Мавҷудияти танҳо ин ё он ҳолати вазнинкунанда асоси ҳатмӣ барои рад 

намудани сабуксозии ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ шуда наметавонад. Дар 

акси ҳол ин ба суд барои фардикунондани ҷазо ва таъини ҷазои сазовор имкон 

намедиҳад.  

 

2.2. Ҳолатҳои мустасноӣ, ки бо мақсад ва ангезаи ҷиноят, нақши гунаҳкор, 

рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он вобаста мебошанд 

 

Аз мазмуни м. 63 КҶ ҶТ бармеояд, ки ҷазо аз рӯйи қоидаҳои он ҳангоми 

мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ таъин мегардад. Зимнан, қонунгузор 

мушаххасан ҳолатҳоеро ба сифати ҳолати мустасноӣ эътироф шуданашон мумкин 

аст, бо мақсаду ниятҳо, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ё пас аз он ё ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро 

хеле кам мекунанд ва ҳамчунин дар ҳолати мусоидати фаъолонаи иштирокчии 
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ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ алоқаманд 

намудааст.  

Дар таснифоти мазкур, гурӯҳи якумро ҳолатҳое ташкил медоданд, ки дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии худи кирдорро хеле кам мекарданд. Гурӯҳи мазкурро 

ҳолатҳое ташкил медиҳанд, ки бо мақсаду ниятҳо, нақши гунаҳкор ва рафтори ӯ 

ҳангоми содир намудани ҷиноят алоқаманд мебошанд.  

Ангезаи ҷиноят ин нияти фаҳмидашудае мебошад, ки субъект онро ба 

роҳбарӣ гирифта ҷиноят содир мекунад185. Ангезаи ҷиноят омили водоркунанда, 

сарчашмаи фаъолии инсон фаҳмида мешавад186.  

Моҳиятан, ангеза – ин манфиати даркшуда ва мушаххасан муайян аст, ки 

шахсро ба содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфнок ва зиддиҳуқуқӣ водор 

месозад, сабаби дохилӣ ва субъективии он мебошад. Ангеза бо назардошти 

талаботҳо ва манфиатҳои шахс муайян гардида, бо ошкор кардани онҳо, шахсият 

ва муносибатҳои дар он ташаккулёфта, мақсадҳо, арзишҳо, ормонҳо – умуман 

тамоми симои психологӣ ва моҳияти он ошкор мегардад. Бо ин хусусият, ангезаи 

содир намудани ҷиноят на танҳо ба дуруст дарк кардани ҳолати шахс дар лаҳзаи 

содир кардани қасди ҷиноятӣ, ошкор намудани сабабҳои рафтори зиддиҳуқуқӣ ва 

аниқтараш муайян намудани шакли гуноҳ, балки инчунин барои ба таври дахлдор 

баҳо додан, сипас ҳангоми интихоби чораи ҷазо ба назар гирифтани хавфнокии 

ҷамъиятии шахсияти гунаҳкор имконият медиҳад187.  

Ангеза – ин омиле мебошад, ки на танҳо имконияти муайян кардани 

хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкорро медиҳад, балки инчунин ба 

хавфнокии ҷамъиятии кирдор таъсир мерасонад188.  

Аҳаммияти ҳуқуқӣ-ҷиноятии ангезаҳои таҷовуз гуногун буда метавонад, 

чунки худи ангезаҳое, ки дар инсон ҷасорати содир кардани ҷиноятро ба вуҷуд 

меорад, мухталиф мебошанд. Аммо, аз нуқтаи назари фардикунонии ҷавобгарӣ 

 
185 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми умумӣ): китоби дарсӣ / Зери тањрири њуќуќшиноси шоистаи Љумњурии 
Тољикистон, н.и.њ., дотсент Њ.С. Салимов ва н.и.њ., дотсент Н.А. Ѓаффорова. – Душанбе, 2010. – С. 145. 
186 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент 

Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 259 . 
187 Ниг.: Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания (вопросы теории): дис. ... канд. 

юрид. наук. – Свердловск, 1981. – С. 147. 
188 Ниг.: Муздубаев М.Х. Учет мотивов преступлений при назначении наказания / М.Х. Муздубаев // Вестник 

Московского ун-та. Серия 11: Право. – 1988. – №1. – С. 50. 



89 

 

ҳамаи ангезаҳоро, ки ба ҳаҷми ҳуқуқмаҳдудкуниҳои нисбати гунаҳкор 

татбиқшаванда таъсир мерасонанд, ба чор гурӯҳи мустақил ҷудо намудан мумкин 

аст. Гурӯҳи якумро ангезаҳое ташкил медиҳанд, ки ба сифати аломати таркиби 

асосии ҷиноят баромад мекунанд, гурӯҳи дуюм – ангезаҳое, ки аз тарафи 

қонунгузор ҳамчун аломати вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунандаи таркиби 

ҷиноят баррасӣ карда мешаванд; гурӯҳи сеюм – ангезаҳое, ки ба сифати ҳолатҳои 

сабуккунанда ё вазнинкунандаи ҷазо пешбинӣ шудаанд ва билохира чорум – 

ангезаҳое, ки ба дараҷаи гуноҳи шахс дар ҷинояти содирнамуда таъсир расонида 

ҳангоми таъини ҷазо ба назар гирифта мешавад189.  

Қонуни ҷиноятӣ ба сифати ангезаҳои ҷавобгариро пурзӯркунанда ба содир 

шудани ҷиноят бо сабаби адовати маҳалгароӣ, миллӣ, нажодӣ ё динӣ, таассуби 

динӣ, қассосгирӣ барои амалҳои қонунии шахсони дигар, инчунин бо мақсади 

рӯйпӯш намудани ҷинояти дигар ё сабук кардани содиршавии он (қ. 1 б. «е» м. 62 

КҶ ҶТ) ишора мекунад.  

Ангезаҳои таҷовуз, ки бояд ҳангоми таъини ҷазо ба сифати ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷазо ба инобат гирифта шаванд, дар қонуни ҷиноятӣ пурра зикр 

нашудаанд, чунки номгӯйи  ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо қатъӣ намебошад. Дар 

м. 61 КҶ ҶТ ангезаҳои зерини ҷазоро сабуккунанда зикр карда мешаванд: бо 

сабаби вазнинии шароити зиндагӣ ва ё аз рӯйи дилсӯзӣ содир намудани ҷиноят (б. 

«д» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ).  

Қонунгузор ҳолатҳои овардашударо ба сифати ҳолати сабуккунандаи ҷазо 

пешбинӣ намуда, мазмуни онҳоро намекушояд, балки ифодаи умумию мухтасари 

мафҳумҳои мазкурро муқаррар мекунад. Мазмуни онҳо дар назария ва таҷрибаи 

судӣ баррасӣ карда мешавад.  

Таҳлили таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки як қатор ҷиноятҳо, алалхусус 

ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт, саломатӣ ва моликият аз ин ё он ҷиҳат бо ҳолатҳои 

воқеии ҳаётӣ алоқаманд мебошанд. Дар мавридҳои муайян чунин ҳолатҳо сабаби 

содир шудани кирдори ҷиноятӣ мегарданд. Масалан, агар таҷовуз ба молу мулки 

 
189 Ниг.: Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Отв. ред. А.Н. Тарбагаев. – М., 2016. – С. 187-

188. 
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ғайр дар натиҷаи бекорӣ, напардохти музди меҳнат, паст шудани сатҳи зиндагии 

қисми зиёди аҳолӣ, шароити муташанниҷи сиёсию иҷтимоӣ ва дигар ҳолатҳо ба 

миён омада бошад.  

Таҳти «вазнинии шароити зиндагӣ» дар адабиёти ҳуқуқӣ шароитҳои 

гуногуни ҳаётӣ фаҳмида мешавад. Ин метавонад ҳолатҳои зерин бошад, масалан, 

низоъу муноқиша бо ҷабрдида ё ҳиссиёти руҳии гунаҳкор, ки бо сабаби ғаму 

андӯҳ, нокомӣ, бемории шахси содирнамудаи ҷиноят ё аъзои оилаи ӯ, зиндагии 

наврас дар оилаи майзада, нашъаманд, ҷанҷолӣ ё бемори руҳӣ, надоштани маблағ 

барои рӯзгузаронӣ ҳангоми аз даст додани ҷойи кор – ҳангоми дуздии молу мулки 

ғайр, ё ин ки бемории вазнини худи гунаҳкор ва ё хешовандони наздики ӯ – 

ҳангоми тасарруфи воситаҳои нашъадор, шароити бади зиндагӣ – ҳангоми додани 

пора, бемории вазнини ҷинояткор, маъюбӣ, низоъ дар оила бинобар сабаби 

хиёнат, марг ё фавти ягон аъзои оила, дар ҳолати вазнини маънавӣ ва моддӣ 

гузоштани модари ҷавон, ки дастгирӣ намеёбад, рафтори зиддиахлоқӣ ва дар 

ҳолати вазнин гузоштани оила – ҳангоми ба саломатии ҳамсар расонидани зарар 

ва ё аз ҳаёт маҳрум сохтани ӯ ва монанди инҳо ба миён омадааст190.  

Ба сифати ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, қонунгузор бори аввал аст, ки 

«ангезаи дилсӯзӣ»-ро мустаҳкам мекунад. Ангезаи мазкур дар таҷрибаи судӣ 

бениҳоят кам вохӯрда мешавад ва татбиқи он, ба назари мо, масалан, дар 

ҳолатҳои одамкушӣ аз дилсӯзии бемории табобатнашаванда доштани бемор 

имконпазир мебошад.  

Ба ғайр аз ҳолатҳои дар қонун зикршуда (м. 61 КҶ ҶТ), ангезаҳои ҷинояте ба 

назар гирифта шуда метавонанд, ки зери таъсири маҷбурнамоӣ ё ин ки бинобар 

сабаби вобастагии моддӣ ё дигар намуди вобастагӣ, дар шароитҳои мудофиаи 

зарурӣ, дастгир намудани шахси ҷиноятсодиркарда, зарурати ниҳоӣ, иҷрои 

фармон ё амр, вале бо вайрон кардани шартҳои қонунии онҳо, зери таъсири 

ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ ё зиддиахлоқии ҷабрдида, ки барои ҷиноят асос шудаанд, 

содир шудааст191.  

 
190 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 212-213. 
191 Ниг.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – С. 418-

419. 
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Мавҷудияти ангезаҳои баррасишаванда дар кирдори гунаҳкор ҳанӯз барои ба 

сифати сабуккунандаи ҷазо эътироф кардани онҳо кифоя намебошад. Масалан, 

муҳол аст, ки ба назаргирии онҳо ҳангоми дар натиҷаи ҳолати вазнини моддӣ аз 

тарафи шахс содир гардидани ҳаракатҳои авбошӣ ё дар натиҷаи зиндагии вазнини 

аъзои оила анҷом ёфтани таҷовуз ба номуси ашхоси ғайр асоснок бошад.  

Барои сабуккунанда эътироф кардани чунин ҳолатҳо бояд алоқамандии 

муайян байни онҳо ва рафтори гунаҳкор муқаррар карда шавад: 

1. Чунин ҳолатҳо бояд воқеан мавҷуд бошанд ва дар натиҷаи омилҳои 

объективӣ ба миён омада бошанд. Аз ин лиҳоз, муҳол аст, ки масалан, ҳангоми 

дар натиҷаи рафтори зиддиҳуқуқӣ ё зиддиахлоқии худи гунаҳкор содир шудани 

ҷиноят чунин омилҳо ҷой дошта бошанд. Чунончи, мушкилиҳои моддӣ ё шароити 

вазнини оилавӣ, ки дар натиҷаи истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ, воситаҳои 

нашъадор ба вуҷуд омадааст, дар нисбати шахсе, ки дуздӣ ё дигар намуди ҷиноят 

ба муқобили моликият содир кардааст, ҳолати сабуккунандаи ҷазо эътироф шуда 

наметавонад.  

2. Мавҷудияти воқеии ин ҳолатҳо бояд ангезаи ҳукмфармое бошад, ки сабаби 

асосии рафтори ҷиноятии гунаҳкор гардад. Масалан, гунаҳкор бояд ҳам факти 

мавҷудият ва ҳам дараҷаи ҳолатҳои вазнини ҳаётиро, ки ӯро ба содир кардани 

кирдори ҷиноятӣ маҳз бо мақсади пешгирӣ кардани онҳо тела медиҳанд, дарк 

намояд. Агар ин ҳолатҳоро ӯ дарк накарда бошад, пас мо чунин ҳисобида 

наметавонем, ки рафтори ӯ барои бартараф ё пешгирӣ кардани оқибатҳои манфӣ 

равона гардидааст192.  

Бинобар ин, барои он ки ҳолатҳои таҳқиқшаванда сабуккунанда эътироф 

шаванд, на танҳо мавҷудияти онҳо, балки инчунин робитаи сабабӣ байни онҳо ва 

ҷинояти содиршуда зарур мебошад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ҳангоми таҳлили нақши ангезаҳои содири ҷиноят дар 

мавриди таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят дар қонун 

пешбинӣ шудааст, қайд мегардад, ки баназаргирии ангезаҳо барои татбиқи 

институти таъини ҷазои сабуктар аҳаммияти муҳим дорад, чунки онҳо 

 
192 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 213. 



92 

 

метавонанд аз як тараф, ба сифати ҳолатҳои сабуккунанда баромад кунанд, агар 

хавфнокии ҷамъиятии кирдор ва гунаҳкорро хеле паст намоянд, аз тарафи дигар – 

мавҷуд набудани ангезаҳои сабуккунандаи ҷавобгарӣ ҳангоми ҷой доштани дигар 

ҳолатҳои сабуккунанда барои татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ асос медиҳад. 

Ҳолатҳои содир намудани ҷиноят аз рӯйи ангезаҳое, ки сабуккунанда эътироф 

шуда метавонанд, дар маҷмуъ зиёд намебошанд. Дар таҷрибаи судӣ парвандаҳои 

ҷиноятие вохӯрда мешаванд, ки дар онҳо ангезаҳои холӣ аз хусусияти разилӣ ҷой 

доранд, вале бо вуҷуди ин, ин ангезаҳо ҳангоми таъини ҷазо дар якҷоягӣ бо дигар 

ҳолатҳои сабуккунанда ба инобат гирифта шудаанд. Масалан, мавҷуд набудани 

ҳиссиёти ғаразнок дар ҷиноятҳое, ки маъмулан ба онҳо чунин хусусият хос 

мебошад – яке аз асосҳо барои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба ҳисоб меравад193.  

Мақсади ҷиноят тасаввуроти инсон оид ба натиҷаи фаъолият ё натиҷаи хаёлӣ 

(ғоявӣ) мебошад194, ин аз тарафи гунаҳкор тасаввурот дар бораи оқибат мебошад, 

ки гунаҳкор ҳангоми содиркунии ҷиноят ҳосил шудани онро мехоҳад195.  

Мақсад ва ангеза байни ҳам алоқамандии зич доранд. Аммо аз рӯйи вақт, 

ангеза ҳамчун қоида, қабл аз мақсад ба миён меояд. Мақсад ҳамчун кӯшишу 

талоши бошуурона ба қонеъгардонӣ, аз рӯйи талабот ба вуҷуд омада, дар заминаи 

ангезаи ҷиноятӣ ташаккул меёбад.  

Ба монанди ангеза, мақсад дар шуури инсон ташаккул ёфта, ҷаҳонбинӣ, 

мавқеи ахлоқӣ ва арзишҳои ӯро тавсиф менамояд. Монанди ангезаҳои ҷиноят, 

мақсадҳо метавонанд қонунӣ, бетараф ё зиддиҳуқуқӣ бошанд. Бинобар ин, баъзе 

мақсадҳо (қонунӣ) дар хусуси дараҷаи пасти хавфнокии ҷамъиятии шахсияти 

гунаҳкор ва баъзеи дигар (зиддиҳуқуқӣ) бошад, дар хусуси хавфнокии зиёди 

ҷамъиятии ӯ шаҳодат медиҳанд196.  

 
193 Ниг.: Муздубаев М.Х. Индивидуализация наказания с учетом мотивов преступления. – М., 1988. – С. 157-158. 
194 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент 

Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 259-260. 
195 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми умумӣ): китоби дарсӣ / Зери тањрири њуќуќшиноси шоистаи Љумњурии 
Тољикистон, н.и.њ., дотсент Њ.С. Салимов ва н.и.њ., дотсент Н.А. Ѓаффорова. – Душанбе, 2010. – С. 145. 
196 Ниг.: Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания (вопросы теории): дис. ... канд. 

юрид. наук. – Свердловск, 1981. – С. 152. 
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Мақсадҳои зиддиҳуқуқӣ, ки ба қатори онҳо қонуни ҷиноятӣ масалан, 

мақсади рӯйпӯш ё осон намудани содири ҷиноят, мақсади монеъ шудан дар 

баамалбарории адолати судӣ, мақсади сарнагун кардан ё бо зӯрӣ тағйир додани 

сохти конститутсионӣ, мақсади халалдор кардани амнияти иқтисодӣ ва мудофиаи 

давлат ва ғайра – дараҷаи хавфнокии кирдори ҷиноятии содиршавандаро зиёд 

менамоянд. Бинобар ин, ҳангоми ҷой доштани онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо 

пурзӯр мегарданд. А.В. Наумов қайд менамояд, ки барои татбиқ кардани м. 63 КҶ 

ҶТ мақсадҳои гунаҳкор, ба монанди ангезаҳо, бояд хусусияти пастӣ (разилӣ) 

надошта бошанд ва бояд аз он шаҳодат диҳанд, ки ҷиноят аз тарафи ӯ на аз рӯйи 

нияти бад, балки бинобар сабабҳое содир нашудааст, ки қонуни ҷиноятӣ онҳоро 

бо имконияти сабук кардани ҷазо алоқаманд мекунад197.  

Маводҳои таҳқиқоти гузаронидашуда имконият доданд, то ин ки ҳолатҳои 

татбиқи м. 63 КҶ ҶТ ҳангоми ҷой доштани ангезаҳо ва мақсадҳои ба ҷамъият 

хавфноки ҷиноятӣ ошкор карда шаванд. Онҳо чунинанд: 

Мақсадҳои ҷиноят: Ба сифати асоси татбиқи м. 63 КҶ ҶТ аз тарафи судҳо 

дар 4,5% ҳолатҳо ангезаҳои содири ҷиноят ва дар 1,1% ҳолатҳо мақсадҳои ҷиноят 

ба инобат гирифта шудаанд.  

Мо ҳамагӣ як парвандаи ҷиноятиро пайдо карда омӯхтем, ки дар он ба 

сифати яке аз ҳолатҳои истисноӣ аз тарафи суд мақсади ҷиноят ба назар гирифта 

шудааст. Чунончи, А. тибқи маслиҳати пешакӣ бо хешованди худ К. аз шахси 

барои тафтишот номаълум бо мақсади фурӯш воситаҳои нашъадор – героинро ба 

миқдори махсусан калон 0, 88гр. ба даст оварда, онро ба хонаи А. бурданд. Як 

қисми героинро А. ва К. ба Ж. фурӯхта, боқимондаро дар хонаи А. пинҳон 

карданд. Ҳангоми муайян намудани намуд ва андозаи ҷазо суд онро ба ҳисоб 

гирифтааст, ки ҷиноят аз тарафи гунаҳкор дар ҳолатҳои тасодуфию 

ғайричашмдошт зери таъсири ташкилкунандаи ҷиноят ва бе мақсади ба даст 

овардани манфиат содир гардидааст198.  

 
197 Ниг.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – С. 418-

419. 
198 Ниг.: Парвандаи №14-103/10 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  
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Ба мақсади ҷиноят ишора шудааст. Масалан, дар таъиноти Коллегия оид ба 

парвандаҳои ҷиноятии суди ш. Душанбе ҳангоми тағйир додани ҳукми зинаи 

поёнӣ дар қатори дигар ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, аз ҷумла надоштани 

мақсади пешакӣ содир намудани ҷиноят ба сифати ҳолати мустасноӣ аз рӯйи 

ҷинояти қ. 3 м. 237 КҶ ҶТ ба ҳисоб гирифта шудааст199. Ба назари мо, ин ҳолат 

бештар на ба мақсад, балки хоси қасди содир намудани ҷиноят мебошад.  

Ҳолати дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам 

мекунанд, бо нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз 

он вобаста мебошад. Қонунгузор мутобиқи қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ ба таври алоҳида ба 

назар гирифта шудани ҳар яке аз ин ҳолатҳоро зикр намудааст, яъне 1) Нақши 

гунаҳкор дар содир намудани ҷиноят; 2) Рафтори ӯ ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ва 3) Рафтори гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят.  

Нақш ва рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят дар доираи вақт 

аз ибтидо то хотима ёфтани ҷиноят, рафтори гунаҳкор пас аз содир намудани 

ҷиноят бошад, аз лаҳзаи хотима ёфтани ҷиноят то лаҳзаи баровардани ҳукми 

айбдоркунӣ ба назар гирифта мешаванд.  

Ба андешаи мо, нақш ва рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят 

мумкин аст, на танҳо аз кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят, балки 

аз кам гаштани хавфнокии худи шахсияти гунаҳкор низ шаҳодат диҳанд, ки ин 

бояд инъикоси бевоситаи худро дар м. 63 КҶ ҶТ пайдо намояд. Рафтори шахси 

гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят бошад, танҳо аз кам гаштани хавфнокии 

худи шахсият, на ин ки ҷиноят дарак медиҳад.  

Зери мафҳуми нақши шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят бояд, хусусият 

ва дараҷаи иштироки воқеии шахс дар ҷинояти бо шарикӣ содиршуда фаҳмида 

шавад200. Ибораи нақши шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят танҳо дар қ. 1 м. 63 

КҶ ҶТ истифода шудааст. Қонунгузор онро ҳангоми ба танзим даровардани ҳадди 

ҷавобгарии шарикони ҷиноят (қ. 1 м. 37 КҶ ҶТ) истифода накардааст. Дар қ. 1 м. 

37 КҶ ҶТ муқаррар мешавад, ки ҷавобгарии шарикони ҷиноят вобаста ба 

 
199 Ниг.: Парвандаи 1-269/2018 // Таъиноти Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди ш. Душанбе.  
200 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 129. 
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хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар яки онҳо дар содир намудани ҷиноят 

муайян карда мешавад.  

Хусусият ва дараҷаи иштирок дар содир намудани ҷиноят бошад, дар 

адабиёти ҳуқуқӣ асосан бо он шарҳ дода мешавад, ки хусусияти иштирок 

ифодагари он аст, ки шахс ба сифати кӣ ҳангоми содир намудани ҷиноят баромад 

менамояд: иҷрокунанда, ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчӣ. Дараҷаи 

иштирок бошад, ин фаъолии шахс дар доираи намуд ва ҳадди фаъолияти ӯ 

ҳангоми амалисозии нақши муайян ё дар доираи нақши иҷрошаванда муайян 

мегардад201.  

Р.Р. Галиакбаров иброз медорад, ки хусусияти иштирок дар ҷиноят имкон 

медиҳад, ки шариконро ба ҳамон як намуд дохил намоем, ташкилкунандаро аз 

таҳриккунанда, ёрдамчӣ ё иҷрокунанда ва ғайра фарқ созем. Дараҷаи иштирок дар 

ҷиноят бошад ба муқаррар намудани фаъолии фардии шахс дар рафти содир 

намудани ҷиноят ва нақши воқеӣ дар ноил шудан ба натиҷаи ҷиноят хос 

мебошад202.  

«Хусусияти иштирок дар ҷиноят, – баён медорад И.Г. Иванов, – тавсифи 

сифатии шарикиро ифода намуда, нақши функсионалиро дар ҷинояти якҷоя 

содиршуда муайян месозад. Маҳз вобаста ба хусусияти иштирок шарикон ба 

намудҳо ҷудо карда мешаванд. Дараҷаи иштирок ҳамчун тавсифи миқдории 

фаъолияти якҷояи ҷиноятӣ тавассути чораи фаъолнокии субъект дар иҷрои 

функсияи дахлдори шарик муайян мешавад»203.  

Ба андешаи мо, низ зери мафҳуми нақши гунаҳкор ҳангоми содиршавии 

ҷиноят вобаста ба мазмуни м. 63 КҶ ҶТ бояд на танҳо намуди шарикӣ, яъне 

функсия ё нақши иҷрошавандаи шахс (иҷрокунанда, ташкилкунанда ва ғайра), 

балки инчунин дараҷаи фаъолии шахс, намуд ва андозаи фаъолияти ӯ дар 

амалисозии як ё якчанд функсияҳо фаҳмида шавад. Ғайр аз ин, фикр менамоем, ки 

ҳолатҳои дар м. 65 КҶ ҶТ пешбинишуда низ: «Аҳаммияти ин иштирок дар 
 

201 Ниг.: Благов Е.В., Шарипов Р.Х. Особенности назначения наказания соучастникам преступления. – Ярославль, 

1993. – С. 15. 
202 Ниг.: Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. – Краснодар, 2000. – С. 

З0. 
203 Уголовное право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2016. – С. 347-348. 
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муваффақ шудан ба мақсади ҷиноят, таъсири ӯ ба хусусият ва андозаи зарари 

расонидашуда ё зарари имконпазир» ҳамчун аломатҳои тавсифдиҳандаи нақши 

гунаҳкор ҳангоми содиршавии ҷиноят баромад намуда метавонанд.  

Аз як тараф, масалан татбиқи м. 63 КҶ ҶТ нисбати ташкилкунанда мувофиқ 

нест, вале аз дигар тараф мумкин аст, он нисбати иҷрокунанда, таҳриккунанда ё 

ёрдамчӣ татбиқ карда шавад, агар суд нақши дуюмдараҷа, саҳми начандон зиёди 

онҳоро дар ҷинояти якҷоя содиршуда муқаррар созад.  

Ин ҷо мумкин аст, саволе пайдо шавад, ки оё ҳолати мазкур (нақши шахс 

ҳангоми содир намудани ҷиноят) танҳо нисбати ҷиноятҳои дар шарикӣ 

содиршуда хос мебошад ё дар дигар мавридҳо, аз ҷумла, танҳо содир намудани 

ҷиноят низ имконпазир аст? Дар қонун пайвастагии ин ҳолат бо шарикӣ дар 

ҷиноят зикр нашудааст. Вале аксарият олимон бар он ақидаанд, ки нақши шахс 

ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин аст, танҳо дар ҳолатҳои содиршавии 

ҷиноят дар шарикӣ муқаррар гардад. Агар шахс танҳо ҷиноятро содир намуда 

бошад, муайян сохтани «нақш» – и ӯ маъно надорад204.  

М.Т. Гараев баръакс баён медорад, ки ҳангоми танҳо содир намудани ҷиноят 

низ ин ҳолат бояд ба инобат гирифта шавад, зеро нақши гунаҳкор мумкин аст, 

нисбатан камтар бошад, масалан, ҳангоми ғайриқонунӣ, бадахлоқона будани 

рафтори ҷабрдида, дар мавриди ҷой доштани шароити экстремалӣ, ки гуноҳро 

истисно намекунанд205. 

Ба андешаи мо, нақши шахс дар содир намудани ҷиноят танҳо дар ҳолатҳое 

муайян карда мешавад, ки агар дар содир намудани он ду ва ё зиёда нафарон 

иштирок намоянд. Вале шарт нест, ки ҳатман ҷиноят дар шарикӣ содир шавад, 

чунки мумкин аст шахсони дигар бо сабаби номукаллафӣ, нарасидан ба синну 

соли муқаррарнамудаи қонун ба сифати субъекти ҷиноят баромад накунанад.  

Дар ҳукмҳои мавриди таҳлил қарордодаи мо танҳо дар се ҳолат суд ҳангоми 

истифода аз м. 63 КҶ ҶТ нақши шахсро дар содир намудани ҷиноят дар қатори 
 

204 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 78; Николаева Т.В. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: Вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. 

наук. – Уфа, 2005. – С. 109. 
205 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 130.  
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дигар ҳолатҳо мустасноӣ этироф намудааст. Чунончи, бо таъиноти Коллегияи 

судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди ш. Душанбе ҳукми суди зинаи поёнӣ 

тағйир дода шуда нисбати маҳкумшуда О. ҷазо бо назардошти қоидаҳои м. 63 КҶ 

ҶТ таъин гардидааст. Коллегияи судӣ зимни асосноксозии татбиқи м. 63 КҶ ҶТ ба 

ҷуз аз ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо инчунин он ҳолатро ба эътибор гирифтааст, 

ки О. зимни содиршавии ҷинояти роҳзанӣ нақши фаъолро набозида, танҳо дар 

дохили автомашина нишаста, зимни роҳзанӣ иштирок накардааст.  

Коллегияи судӣ бо назардошти ин, муқоиса намудани нақши ҳар як 

иштирокчии ҷиноят ва барқарор намудани адолати иҷтимоӣ бо дастрасии м. 63 

КҶ ҶТ таъин намудани ҷазоро мувофиқи мақсад донистааст206.  

Рафтори шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят бо нақши ӯ робитаи зич 

дорад. Аммо рафтор ҳангоми содир намудани ҷиноят бо ҷой доштани дигар 

шарикони ҷиноят вобастагӣ надорад. Бинобар он, суд метавонад ба рафтори шахс 

дар ҳолатҳои танҳо содир намудани ҷиноят низ баҳо диҳад.  

Рафтори гунаҳкор дар ҷараёни содир кардани ҷиноят ҳамчун ҳолате, ки 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятиро хеле кам менамояд, бояд бо чунин ҳаракатҳое 

тавсиф карда шавад, ки дар муқоиса бо кирдорҳои ҷиноятии шабеҳ хавфнокии 

камтар доранд. Масалан, расонидани зарар ба саломатӣ ё ҳатто марг ҳангоми 

баромадан аз ҳадди зарурати ниҳоӣ, рафтори ғайриахлоқӣ ё зиддиҳуқуқии худи 

ҷабрдида, мавҷуд набудани оқибатҳои вазнин, тавсифи тарзи содир кардани 

ҷиноят.  

Масалан, дар таъиноти Коллегия оид ба парвандаҳои ҷиноятии ш. Душанбе 

ҳангоми тағйир додани ҳукми суди н. Фирдавсӣ нисбати А., бо б.»а» қ. 3 м. 237 

КҶ ҶТ омадааст, ки «Коллегияи судӣ ҳама ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, 

ҳамчунин иловатан ягона сарпарасти оила будани А., нафақахӯр будан, сабаб ва 

шароити содиршавии ҷиноят, яъне дар натиҷаи духтарашро дар назди ӯ латукӯб 

намудани домодаш ва ба ӯ ҳуҷум намудани домодаш ба инобат гирифта, онҳоро 

 
206 Ниг.: Парвандаи 1-189/18 // Таъиноти Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди ш. Душанбе.  
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ҳолатҳои мустасноӣ меҳисобад ва нисбати А., бо дастрасии м. 63 КҶ ҶТ таъин 

намудани ҷазоро мувофиқи мақсад медонад»207.  

Аз рӯйи рафтори шахс дар ҷараёни содир намудани ҷиноят дар хусуси 

дараҷаи хавфнокии ӯ ҳукм кардан мумкин аст. Масалан, гунаҳкор фаъолияти 

баланд зоҳир мекунад, кӯшиш менамояд натиҷаҳои ҷиноятро бо бераҳмии махсус, 

азобу шиканҷа ва дигар тарзҳои ба ин монанд ноил гардад. Чунин рафтор дар 

хусуси хавфнокии баланди шахс шаҳодат медиҳад. Аз тарафи дигар, нақши 

дуюминдараҷа, фаъолии кам дар вақти содир намудани ҷиноят хавфнокии 

ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд ва дар мавридҳои муайян ҳамчун 

ҳолатҳои истисноӣ баррасӣ шуда метавонанд208.  

Бешубҳа, нақш ва рафтори шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин 

аст, дар ин ё он аломатҳои тарафи объективии ҷиноят инъикос гашта, ба дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии кирдор таъсир расонанд. Дар як вақт ҳамин ҳолатҳо 

метавонанд нишон диҳанд, ки то кадом андоза гунаҳкор манфӣ тавсиф мегардад, 

содир гаштани ҷиноят барои ӯ қонунӣ ё тасодуф буд, яъне дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии шахсиятро тавсиф медиҳанд.  

Дар навбати худ рафтори гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят ба дараҷаи 

хавфнокии ҷинояти аллакай содиршуда таъсир расонида наметавонад. Чунки, 

ҷиноят аллакай содир шудааст, ҳама аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой доранд. 

Рафтори шахс пас аз хотимаёбии фаъолияти ҷиноятӣ шакли гуноҳ, тарзи содир 

намудани ҷиноят, ангеза ва мақсади онро тағйир дода, ба андозаи зарари 

расонидашуда ва ғайра таъсир расонида наметавонад. Ягона чизе, ки имконпазир 

аст, ин бартараф сохтани оқибатҳои нисбатан вазнин ба ҳисоб меравад, масалан, 

дар ҳолати расонидани кумаки тиббӣ ба ҷабрдида. Рафтори шахс пас аз содир 

намудани ҷиноят бешубҳа бо ҷиноятӣ содиршуда алоқаманд мебошанд, аммо 

онҳо аз доираи таркиби ҷиноят берун буда, метавонанд ба таъини ҷазо таъсир 

расонанд.  

 
207 Парвандаи 1-432/17 // Таъиноти Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди ш. Душанбе. 
208 Ниг.: Новиков В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом при наличии 

исключительных обстоятельств / В. Новиков // Уголовное право. – 2004. – №1. – С. 38. 
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Дар м. 61 КҶ ҶТ ҳолатҳое пешбинӣ шудаанд, ки нақши гунаҳкор ва рафтори 

ӯро ҳангоми содир намудани ҷиноят ва пас аз он тавсиф медиҳанд: содир 

намудани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони сахти руҳие, ки сабаби он зӯроварӣ, таҳқири 

сахт ё амалҳои дигари ғайриқонунии ҷабрдида мебошад (б. «е» қ. 1 м. 61 КҶ); 

содир намудани ҷиноят дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ гузаштан, дасггир 

кардани шахси ҷиноят содирнамуда, зарурати ниҳоӣ, таваккали асоснок, иҷрои 

фармон ё амр (б. «ж» қ. 1 м. 61 КҶ); таҳти таъсири маҷбуркунии ҷисмонӣ ё руҳӣ ё 

вобастагии моддӣ, хизматӣ ва ё вобастагии дигар содир намудани ҷиноят (б. «з» 

қ. 1 м. 61 КҶ); ихтиёран омада ба гуноҳи худ иқрор шудан, сидқан пушаймон 

шудан, фаъолона мусоидат кардан дар ошкор намудани ҷиноят, фош кардани 

дигар иштирокчиёни ҷиноят ва дар кофтукови молу мулки дар натиҷаи ҷиноят 

бадастомада (б. «и» қ. 1 м. 61 КҶ); бевосита пас аз содир намудани ҷиноят 

расонидани ёрии тиббӣ ё кумаки дигар ба ҷабрдида, ихтиёран талофӣ кардан ё 

рафъ сохтани зарари моддӣ ва маънавии дар натиҷаи ҷиноят расонидашуда, анҷом 

додани амалҳои дигаре, ки ба ислоҳи зарари ба ҷабрдида расонидашуда равона 

гардидаанд (б. «к» қ. 1 м. 61 КҶ).  

Ҳолатҳои бар б.б. «и», «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ пешбинишуда зоҳир гаштани 

рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят ба ҳисоб мераванд, ки аз кам 

гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсият дарак медиҳанд.  

Аломати аввалине, ки дар б. «и» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ номбар шудааст, ин 

ихтиёран омада ба гуноҳи худ иқрор шудан мебошад.  

Иқрор шудан ба гуноҳ ин хабар додани шахс дар бораи ҷинояти 

содиркардашуда ва ё ҷинояти банақшагирифташуда мебошад. Худиқрорӣ 

ҳангоми дастгир кардани шахс вуҷуд дошта наметавонад. Чун қоида худиқрории 

шахс бояд шахсан анҷом дода шавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ масалан, ҳангоми 

беморӣ ва ё дар масофаи дур қарор доштани шахс мумкин аст, тариқи телефон ва 

ё почта хабар дода шавад209.  

 
209 Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ: китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент 

Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 463. 
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Мутобиқи м. 142 КМҶ ҶТ «ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ иттилооти 

ихтиёрии шахс дар бораи ҷинояти содирнамудааш, ки ба мақомоти таъқиби 

ҷиноятӣ маълум нест, ҳисобида мешавад, ба шарте ки ин шахс ҳанӯз гумонбар 

нашуда ё айбдоркунӣ дар содир намудани ҷиноят пешниҳод нагардида бошад.  

Аризаи иқрори гуноҳ ба тарзи шифоҳӣ ё хаттӣ дода мешавад ва бояд аз 

тарафи аризадиҳанда ба мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор 

супорида шавад.  

Аризаи шифоҳӣ ба протокол дохил карда шуда, мазмунаш пурра инъикос 

мегардад. Протокол аз ҷониби шахси бо иқрори гуноҳ ҳозиршуда ва мансабдоре, 

ки онро қабул кардааст, имзо карда мешавад».  

Фаъолона мусоидат кардан дар ошкор намудани ҷиноят, фош кардани дигар 

иштирокчиёни ҷиноят ва дар кофтукови молу мулки дар натиҷаи ҷиноят 

бадастомада мумкин аст, дар рафтори дилхоҳи гунаҳкор, ки ба расонидани ёрӣ ба 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор сохтани ҳолатҳои ҷинояти аз ҷониби ӯ шахсан ё 

дар шарики бо шахсони дигар содиршуда равона шудааст, ифода гардад. Ин 

мумкин аст хабар додан ба мақомоти тафтишот ва суд оид ба далелҳо ё додани 

маълумот бошад, ки барои онҳо маълум нест ва барои ошкор сохтани ҷиноят ва 

баррасии парванда фоидаовар мебошад, ҳисоб шавад210.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ба чунин рафтори гунаҳкор масалан, иштироки 

ӯро дар ҷамъоварии далелҳо, ҷустуҷӯи олот ва предметҳои ҷиноят, муқаррар 

сохтани сабаб ва шароити ба содиршавии ҷиноят мусоидаткунанда211, ёрӣ дар 

гузаронидани экспрементҳои тафтишотӣ, ташхиси бухгалтерӣ ва ғайра212 дохил 

менамоянд.  

Фаъолона мусоидат кардан ба ошкор намудани ҷиноят ҳолатҳое эътироф 

мешавад, ки агар шахс оид ба ҷинояти бо иштироки ӯ содиршуда ё оид ба нақши 

худ дар содир намудани ҷиноят ба мақомоти тафтишот маълумотеро пешниҳод 

созад, ки барои ошкор намудан ва тафтиши ҷиноят аҳаммият доранд (масалан, 

нишон додани шахсони дар содирнамудани ҷиноят иштирокдошта ё шахсоне, ки 
 

210 Ниг.: Становский М.Н. Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 231. 
211 Ниг.: Уголовное наказание в вопросах и ответах. – М., 1998. – С. 100. 
212 Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – 

М., 1999. – С. 124. 
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метавонанд нишондоди шоҳидӣ диҳанд, нишон додани ҷойи олоти ҷиноят ва 

дигар далелҳои шайъӣ, расонидани ёрӣ дар ташкил ва гузаронидани ҳарактҳои 

тафтишотӣ). Фаъолона мусодат намудан дар фош кардани дигар иштирокчиёни 

ҷиноят ва дар кофтукови молу мулки дар натиҷаи ҷиноят бадастомада – ин 

шаклҳои муайяни мусоидати фаъолонаи гунаҳкор дар ошкор сохтани ҷиноят 

мебошад213.  

«Дар қонун нишон дода шудани чунин ҳолатҳои сабуккунанда ба монандӣ 

фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят ва дар кофтукови молумулки дар 

натиҷаи ҷиноят бадастомада, – менависад, М.И. Качан, – Моҳиятан шаклҳои 

мусоидат кардан ба ошкор сохтани ҷиноят мебошанд, гарчанде ки ба сифати 

ҳолати мустақили сабуккунанда нишон дода шуда бошанд ҳам»214. О.Л. 

Мясников, ӯро ҷонибдорӣ намуда пешниҳод менамояд, ки «Ҳолати мазкури 

сабуккунанда бояд дар матни зерин ифода карда шавад: ихтиёран омада ба гуноҳи 

худ иқрор шудан, мусоидат кардан дар ошкор намудани ҷиноят, аз ҷумла ошкор 

намудани дигар шарикони ҷиноят, кофтукови молу мулки дар натиҷаи ҷиноят 

бадастомада ва дигар шаклҳои мусоидат ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор 

намудани ҷиноят»215. Мо низ чунин андешаро ҷонибдорӣ менамоем, зеро 

мусоидат ба ошкор намудани ҷиноят онро ифода менамояд, ки шахс бо 

ҳаракатҳои худ фаъолона ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор намудани ҷиноят 

ёрӣ мерасонад.  

Дар б. «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ чунин ҳолати сабуккунанда ба монанди, бевосита 

пас аз содир намудани ҷиноят расонидани ёрии тиббӣ ё кумаки дигар ба 

ҷабрдида, ихтиёран талофӣ кардан ё рафъ сохтани зарари моддӣ ва маънавии дар 

натиҷаи ҷиноят расонидашуда, анҷом додани амалҳои дигаре, ки ба ислоҳи зарари 

ба ҷабрдида расонидашуда равона гардидаанд, пешбинӣ шудааст.  

Расонидани ёрии тиббӣ ё кумаки дигар ба ҷабрдида на ҳама вақт ҳангоми 

содир шудани ҷиноят ҷой дошта метавонад.  
 

213 Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т. 1: Общая часть / В.М. Лебедев [и др.]; Отв. ред. В.М. 

Лебедев. – М.: Юрайт, 2020. – С. 192. 
214 Качан М.И. Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве. – Ростов-на-Дону, 2005. – 

С. 104-105. 
215 Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в российском уголовном праве: дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 71. 
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Расонидани ёрии тиббӣ ба ҷабрдида барои бартараф сохтани имконияти 

фарорасии оқибатҳои хавфноктар барои ҳаёт ва саломатии ҷабрдида равона 

шудааст. Ин пеш аз ҳам, расонидани ёрии аввалини тиббӣ, ки онро шахси 

дилхоҳи малакаи тиббӣ надошта низ анҷом дода метавонад. Бе кӯшиши 

расонидани ёрии аввали тиббӣ аз ҷониби гунаҳкор, танҳо даъват кардани ёрии 

таъҷилӣ ва омадани онро нигоҳ накарда пинҳон шудан аз ҷои ҳодиса, ҳамчун 

ҳолати сабуккунанда эътироф шуда наметавонад, зеро ин муносибати 

бепарвоёнаи гунаҳкорро ба оқибатҳои фарорасидаи ҷиноят нишон медиҳад216.  

Ба ҷабрдида расонидани кумаки дигар бевосита пас аз содир намудани 

ҷиноят мумкин аст, масалан, дар расонидан ба нуқтаи аҳолинишин, муассисаҳои 

табобатӣ, додани либос, хӯрока, доруворӣ ва ғайра ифода гардад217.  

Дар б. «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ ба сифати ҳолати сабуккунанда талофӣ кардан ё 

рафъ сохтани зарари дар натиҷи ҷиноят расонидашуда муқаррар шудааст. Чи 

тавре аз меъёри мазкур бармеояд, қонунгузор аз ибораҳои «талофӣ кардани 

зарари моддӣ», «талофӣ кардани зарари маънавӣ» ва «рафъ сохтани зарар» 

истифода намудааст.  

Усули талофӣ намудани зарар бевосита аз хусусияти зарари ба ҷабрдида 

расонидашуда вобаста мебошад. Бештар зарари ҷисмонӣ, молу мулкӣ, шахсии 

ғайримолу мулкиро ҷудо месозанд218.  

Чунин меҳисобем, ки қонунгузор дар б. «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ ба таври асоснок 

зарари ҷисмониро нишон надодааст, зеро дар ин меъёр сухан дар бораи танҳо 

зарари моддӣ ва маънавӣ меравад. Бешубҳа дар бисёр мавридҳо ба ҷабрдида 

ҳангоми содиршавии ҷиноят зарари маҳз ҷисмонӣ расонида мешавад, аммо чунин 

зарарро худ аз худ талофӣ кардан ё рафъ сохтан ғайриимкон аст. Бинобар он, дар 

чунин мавридҳо мумкин аст танҳо оид ба талофӣ намудани хароҷот барои 

табобат, талофӣ намудани зарари маънавӣ, ки дар натиҷаи дарду азоб, зарари 

ҷисмонӣ ва ғайра фаро мерасанд, сухан ронд.  

 
216 Ниг.: Воронин В.Н. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение: дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2015. – С. 126-127. 
217 Ниг.: Становский М.Н. Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 232. 
218 Ниг.: Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского 

ун-та, 1991. – С. 32. 
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Муқаррар намудани зарари моддии расонидашуда, дар амалия одатан 

мушкилиҳои зиёдро ба вуҷуд намеоварад. Зарари расонидашуда бояд дар андозаи 

аз ҷониби суд муқарраршуда пардохт карда шавад. Усулҳои рафъ сохтани зарари 

моддӣ аз ҳолатҳои мушаххаси кор ва ақидаи ҷабрдида вобаста мебошанд: 

пардохти пул, хизматрасонӣ, иҷрои кор ва ғайра.  

Масъалаи талофи намудани зарари маънавӣ, ки аз ҷиноят расонида мешавад, 

мушкилиҳои зиёдтарро ба вуҷуд меоварад. Ин пеш аз ҳама аз он вобаста аст, ки 

ҷинояти дилхоҳ метавонад азоби ахлоқӣ ва руҳӣ расонад. Зарари маънавӣ на 

танҳо ҳангоми ҷой надоштани зарари дигар, балки якҷоя бо талофӣ намудани 

зарари ҷисмонӣ ва молу мулкӣ низ пардохт мешавад.  

Қонунгузор дар б. «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ ибораи «ихтиёран талофӣ кардан ё 

рафъ сохтани зарари моддӣ ва маънавии дар натиҷаи ҷиноят расонидашуда» -ро 

истифода намудааст. Ҳамин тавр, аҳаммияти ҳуқуқи ҷиноятӣ бояд, на танҳо ба 

натиҷаҳои рафтори қонунии дахлдори шахси ҷиноят содирнамуда (талофӣ ё рафъ 

сохтани зарар), дода шавад, балки инчунин ба майлу хоҳиши гунаҳкор оид ба 

ислоҳ кардани оқибатҳои кирдори содиркардааш диққат бояд дод (масалан, 

гунаҳкор аз ҷабрдида маъзарат мепурсад, ба ӯ маблағи муайян медиҳад, аммо 

гунаҳкор инҳоро қабул надорад). Аммо ба андешаи мо, танҳо худи ҳаракатҳои 

гунаҳкорро, ки барои талофӣ намудани зарар равона шудаанд, қотеона ҳолати 

мустасноӣ ва асос барои таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, эътироф намудан мумкин нест. Аз чунин хулоса, 

муқаррароти дар қ. 6 м. 49 КҶ ҶТ мустаҳкамгардида низ шаҳодат медиҳад, ки 

мувофиқи он дар ҳолати аз тарафи шахс содир намудани ҷиноятҳои дар қ. 6 

моддаи мазкур пешбинишуда, агар гунаҳкор то баровардани ҳукми суд зарари 

моддиро пурра талофӣ намояд, нисбати ӯ ҷазои ҷарима ва ё дигар ҷазои бо 

маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманднабудаи дар санксияҳои моддаҳои номбаршуда 

пешбинигардида таъин карда мешавад.  

Шарти ҳатмии талофӣ намудани зарари аз ҷиноят расонидашуда ин ихтиёрӣ 

будани он мебошад. Ин онро ифода мекунад, ки шахси ҷиноятсодирнамуда, бе 

маҷбурсозӣ ҳаракатҳои дахлдорро амалӣ намуда, бо ҳамин гуноҳи худро дар 
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содир намудани ҷиноят эътироф намуда, пушаймонии худро нишон медиҳад. 

Бинобар он, дар ҳар як ҳолати мушаххас суд бояд муайян созад, ки оё дар ҳақиқат 

талофӣ намудани зарар ҷой дошт, ангезаҳои чунин рафтор аз чӣ иборат буд ва 

талофӣ намудани зарар ихтиёрӣ на ин ки маҷбурӣ ҳисоб мешавад.  

С.В. Аношенкова ба таври асоснок баён медорад, ки тавзеҳоти судӣ нисбат 

ба талофӣ намудани зарар, ҳамчун яке аз ҳолатҳои барои таъини ҷазои сабуктар 

асосшаванда, ба самаранокии амалишавии аввалан м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) ва 

сониян, барои таъмини ҳуқуқҳои ҷабрдида барои талофӣ гардидани зарар 

мусоидат карда метавонист. Ҷалб намудани диққати судҳо ба зарурати талофӣ 

намудани зарар ҳамчун шарти татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ аз қадами ҷиддӣ ба 

самти татбиқшавии ҳуқуқи ҷабрдида барои барқарор сохтани ҳуқуқҳои аз ҷиноят 

халалдоргардидаи ӯ шаҳодат медиҳад219.  

Тадқиқотҳои мо нишон дод, ки судҳои ҶТ низ дар бисёр мавридҳо талофӣ 

намудани зарари ба ҷабрдида расонидашударо якҷоя бо ҳолатҳои дигар ба сифати 

ҳолати мустасноӣ эътироф менамоянд.  

Рафтори гунаҳкор пас аз содиршавии ҷиноят аз пушаймонии ӯ аз ҷинояти 

содирнамудааш (ё баръакс, аз он ки гунаҳкор пушаймон нест) шаҳодат медиҳад ва 

дар натиҷа ин далолати он аст, ки мақсади ҷазо то андозае амалӣ гаштааст ё 

ҳангоми таъини ҷазои нисбатан сабуктар амалӣ шуданаш мумкин аст ( ё баръакс 

бояд ҷазои вазнинтар дар доираи санксия таъин шавад).  

Таҳлил ва омӯзиши ҳолатҳои мустасноӣ, ки бо мақсад ва ангезаи ҷиноят, 

нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он вобаста 

мебошанд моро ба хулосаҳои зерин овард: 1) Ангезаҳо ва мақсадҳои содири 

ҷиноят ҳангоми таъини ҷазо мутобиқи м. 63 КҶ ҶТ набояд хусусияти пастӣ 

(разилӣ) дошта бошанд, зеро маҳз дар чунин ҳолат дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

онҳо хеле кам мегардад. Ба чунин сифат, дар навбати аввал, ангезаҳо ва мақсадҳое 

мансуб мебошанд, ки дар номгӯйи  м. 61 КҶ ҶТ зикр шудаанд: вазнинии шароити 

зиндагӣ ва ё дилсӯзӣ, инчунин дигар ангезаҳо ва мақсадҳое, ки хусусияти разилӣ 

 
219 Ниг.: Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. – М.: Волтере Клувер, 2006 / С.В.  

Анощенкова // Электронный ресурс. – Манбаи дастрасӣ: consultant.ru / Справочная система Консультант Плюс: 

Постатейные комментарии и книги. Абзац 1493/1965 (санаи муроҷиат: 20.05.22). 
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надоранд ва аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҷиноят на аз рӯйи нияти бад, балки 

бинобар сабабҳое содир шудааст, ки қонун бо имконияти сабук кардани ҷазо 

алоқаманд мекунад. 

2) Таҳлили таҷрибаи судӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки судҳо ҳангоми таъини 

ҷазо бо татбиқи м. 63 КҶ ҶТ ангезаҳо ва мақсадҳои ҷиноятро на ҳама вақт ба 

инобат мегиранд. Зимнан, ба сифати ангезаҳое, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

кирдори ҷиноятиро хеле кам менамоянд, бештар вазнинии шароити зиндагӣ ба 

назар гирифта мешавад. 

3) Нақш ва рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин аст, на 

танҳо аз кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят, балки аз кам 

гаштани хавфнокии худи шахсияти гунаҳкор низ шаҳодат диҳанд, ки ин бояд 

инъикоси бевоситаи худро дар м. 63 КҶ ҶТ пайдо намояд. Рафтори шахси 

гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят бошад, танҳо аз кам гаштани хавфнокии 

худи шахсият, на ин ки ҷиноят дарак медиҳад.  

4) Мафҳуми нақши гунаҳкор ҳангоми содиршавии ҷиноят вобаста ба 

мазмуни м. 63 КҶ ҶТ бояд на танҳо намуди шарикӣ, яъне функсия ё нақши 

иҷрошавандаи шахс (иҷрокунанда, ташкилкунанда ва ғайра), балки инчунин 

дараҷаи фаъолии шахс, намуд ва андозаи фаъолияти ӯ дар амалисозии як ё якчанд 

функсияҳо фаҳмида шавад. Ғайр аз ин, фикр менамоем, ки ҳолатҳои дар м. 65 КҶ 

ҶТ пешбинишуда низ, «аҳаммияти ин иштирок дар муваффақ шудан ба мақсади 

ҷиноят, таъсири ӯ ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари 

имконпазир» ҳамчун аломатҳои тавсифдиҳандаи нақши гунаҳкор ҳангоми 

содиршавии ҷиноят дар шарикӣ баромад намуда метавонанд.  

5) Рафтори шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин аст, тавассути 

ҳолатҳои сабуккунандае, ки дар б.б. «е», «ж», «з» қ. 1 м. 61 КҶ муқаррар шудаанд, 

тавсиф карда шавад.  

6) Ҳолатҳои дар б.б. «и», «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ пешбинишуда зоҳир гаштани 

рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят ба ҳисоб мераванд, ки аз кам 

гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсият дарак медиҳанд.  
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2.3. Ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам 

мекунанд 

 

Дар қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ қонунгузор инчунин ҳолатҳои дигареро низ ҷудо 

намудааст, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд. 

Ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд, 

ин ҳолатҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар м. 63 КҶ ҶТ номбар нашудаанд, аммо 

метавонанд ба сифати асоси таъини ҷазои нисбатан сабуктар баромад намоянд. 

Шарти асосии ҳолатҳои мустасноӣ эътироф намудани дигар ҳолатҳо он чӣ ба 

ҳисоб меравад, ки онҳо бояд, дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ё 

шахсияти гунаҳкорро хеле кам созанд.  

Мавҷудияти чунин мафҳуми баҳододашаванда бо сохти қонунгузории 

меъёри мазкур алоқаманд мебошад. Қонунгузор имкон надорад, ки тамоми 

ҳолатҳои ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ин ҷиноят 

пешбинишуда баромадкунандаро муқаррар созад. Ин аз ҷумла бо он низ 

маънидод мешавад, ки аз рӯйи моҳияти иҷтимоиву ҳуқуқии худ ҳолатҳои 

мустасноӣ ба ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, ки номгӯйи  он кушода мебошад, 

иртибот доранд, аммо нисбати ҳар як кирдори мушаххаси ҷиноятӣ онҳо бояд 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти мушаххас ва шахсияти гунаҳкорро хеле 

паст намоянд.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд, ҳолатҳои гуногунро иртибот медиҳанд. 

Масалан, ба андешаи И.В. Михайленко, ҳолатҳои мазкур асосан шахсияти 

гунаҳкорро тавсиф менамоянд220. М.Т. Гараев ба чунин ҳолатҳо бори аввал содир 

намудани ҷиноят, содир намудани ҷиноят дар натиҷаи шароити вазнини зиндагӣ, 

баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ ва ғайраро дохил менамояд221. Ба дигар 

ҳолатҳое, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро кам мекунанд, ва мумкин 

аст, мустасноӣ эътироф шаванд, А.И. Кочкарев, бори аввал содир намудани 
 

220 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 90. 
221 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 132. 
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ҷиноят..., фаро нарасидани зарари воқеӣ аз рӯйи кор, содир намудани ҷиноят 

вобаста ба ҳолатҳои тасодуфӣ..., ҳолатҳое, ки ба шахсияти гунаҳкор тааллуқ 

доранд (ноболиғӣ, беморӣ, доштани кӯдакони хурдсол ва ғайра) мансуб 

медонад222. А.М. Мифтахов бошад, иброз менамояд, ки ҳолатҳои дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятиро кам намуда, танҳо бо мақсад ва ангезаи ҷинояти 

содиршуда алоқаманд гардонида шудааст, аммо ҳангоми баҳо додан ба он шакл 

ва мазмуни гуноҳ, сабаб ва шароити содиршавии ҷиноят, хусусият ва андозаи 

зарари расонидашуда ё зарари маънавӣ низ аҳаммияти муҳим доранд223.  

Дар таҷрибаи судӣ ба сифати ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд, ҳолатҳоеро ба инобат мегиранд, ки 

бештар ба шахсияти гунаҳкор тааллуқ доранд. Ғайр аз ин, судҳо маълумотҳои 

тавсифдиҳандаи шахсиятро аз ҳолатҳои сабуккунанда ҷудо накарда, ба онҳо 

ҳамчун ҳолати сабуккунандаи ҷазо баҳо медиҳанд.  

Масалан, суди ш. Хуҷанд дар ҳукми худ нисбати судшаванда К., нишон 

додааст, ки ҳолати сабуккунандаи ҷазои К., тибқи м. 61 КҶ ҶТ ин бори аввал 

содир намудани ҷиноят, ҷавон будан ва аз ҷои зист хислатномаи мусбат доштан 

мебошад. Баъдан суд дар маҷмуъ беасос ин ҳолатҳоро ҳамчун ҳолатҳои 

мустасноӣ эътироф намуда, бо истифода аз м. 63 КҶ ҶТ ҷазо таъин намудааст224. 

Чӣ тавре мебинем, суд маълумотҳои тасифдиҳандаи шахсиятро (ҷавон будан, 

хислатномаи мусбат доштан) ҷудо накарда онро ба доираи ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷазо дохил намудааст.  

Тамоюли татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ дар таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки 

судҳо мувофиқи салоҳдиди худ ба муқаррароти қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ, ки мувофиқи он 

ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи чунин ҳолатҳо метавонанд 

ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд, беасос ба таври васеъ 

баҳогузорӣ намуда, ҳолатҳои сабуккунандаи аз рӯйи парванда муайяншударо 

ҳамчун ҳолати мустасноӣ ба ҳисоб мегиранд. Зимнан, таъсири ин ҳолатҳо барои 

 
222 Ниг.: Кочкарев А.И. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренно законом: дис. ... канд. юрид. 

наук. –Рязань, 2005. – С. 160. 
223 Ниг.: Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных обстоятельств 

в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 118. 
224 Ниг.: Парвандаи №13-112/09 // Бойгонии суди ш. Хуҷанд.  
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кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ё шахсияти 

гунаҳкор асоснок карда намешавад.  

Мутаассифона, баъзан ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки ҳатто судҳои зинаҳои 

болоӣ низ нодуруст татбиқ гаштани м. 63 КҶ ҶТ-ро эътироф накарда танҳо ҷой 

доштани якчанд ҳолати сабуккунандаро асос барои таъин намудани ҷазои 

сабуктар меҳисобанд.  

Масалан, бо таъиноти кассатсионии Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои 

ҷиноятии суди шаҳри Душанбе225 эътирози кассатсионии айбдоркунандаи давлатӣ 

аз ҳукми суди ноҳияи Фирдавсӣ дар хусуси тағйир додани ҳукм нисбати 

маҳкумшуда Ш., ки бо қ. 1 м. 249 КҶ ҶТ (роҳзанӣ) гунаҳкор дониста шуда, ба ӯ 

бо ҳамин модда, бо дастрасии м. 63 КҶ ҶТ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати се 

сол бо адо намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳии низомаш умумӣ таъин карда 

шудааст, қобили қабул ҳисоб накарда, бо чунин ваҷҳҳо онро рад намудааст:  

Суди марҳилаи якум бо дарназардошти маҷмуи ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо 

нисбати маҳкумшуда Ш., аз он ҷумла, қаблан суд нашудааст, ба гуноҳаш иқрор 

буда, аз ҷинояти содиркардааш самимона пушаймон мебошад, ҷабрдида даъво 

надорад, ба хулоса омадааст, ки дар маҷмуъ чунин ҳолатҳоро ҳолатҳои мустасноӣ 

эътироф намуда ҷазоро бо истифода аз м. 63 КҶ ҶТ таъин намояд.  

Баъдан Коллегияи судӣ танҳо бо нишон додани талаботи б. 9 Қарори 

Пленуми Суди Олии ҶТ аз 24 феврали соли 2005, «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби 

судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» доир ба он ки «моддаи 63 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои дар 

қонун пешбинишуда танҳо дар ҳолати мавҷуд будани ҳолатҳои мустасноӣ дар 

маҷмуи маълумотҳо оид ба шахсияти гунаҳкор имконпазир мебошад. Дар ин 

маврид ҳамчун ҳолатҳои мустасно, аз ҷумла ҳолатҳои бо қонун ба сифати 

сабуккунандаи ҷазо пешбининишудае, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти 

содиршударо моҳиятан кам мекунанд, низ эътироф карда шуданашон мумкин 

аст», хулосабарории суди марҳилаи якум оид ба таъин намудани ҷазои сабуктар 

 
225 Ниг.: Парвандаи ҷиноятии №1-82/17 // Таъиноти кассатсионии Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии 

Суди шаҳри Душанбе №22-96-18.  
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нисбат ба ҷазои бо қонун пешбинишуда нисбати маҳкумшуда Ш.-ро бархилофи 

қонун ҳисоб накардааст.  

Вале чӣ тавр ҳолатҳои сабуккунандаи зикршуда, яъне қаблан суд нашудан, ба 

гуноҳи худ иқрор будан, аз ҷинояти содиркарда самимона пушаймон шудан, 

даъво надоштани ҷабрдида дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам 

менамоянд, асоснок карда нашудааст ва асоснок намудани он низ ғайриимкон аст. 

Зеро ҳолатҳои зикршуда бо ҳеҷ ваҷҳ ҳолати мустасноӣ эътироф шуда 

наметавонанд, чунки онҳо воқан хусусияти хеле кам карда тавонистани дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро доро намебошанд.  

Бинобар ин, ба андешаи мо, суди марҳилаи якум м. 63 КҶ ҶТ -ро нисбати 

судшаванда Ш., беасос татбиқ намудааст.  

Дар аксарияти ҳукмҳои мавриди таҳлил қарордодаи мо (зиёда аз 200) судҳо 

ба сифати асоси татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ ба чунин маълумотҳои 

тавсифдиҳандаи шахсият то содир намудани ҷиноят ба монанди, дар тарбия 

доштани кӯдакони хурдсол, тавсифномаи мусбат аз маҳалли истиқомат ва ҷои 

кор, надоштани доғи судӣ ишора намудаанд.  

Масалан бо ҳукми суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе шаҳрванд Ф. дар 

содир намудани ҷинояти дар м. 239 КҶ ҶТ пешбинишуда гунаҳкор дониста 

шудааст. Суд дар ҳукм нишон додааст, ки тибқи талаботи м. 61 КҶ ҶТ ҳолатҳое, 

ки ҷазои Ф.-ро сабук мекунанд ин бори аввал содир намудани ҷиноят, сидқан 

пушаймон шудан, ба гуноҳаш пурра иқрор шудан, инчунин доштани кӯдаки 

хурдсол, ки суд ин ҳолатҳоро ҳамчун ҳолатҳои сабуккунанда ба инобат мегирад. 

Дар идома суд чунин шуморидааст, ки маҷмуи ҳолатҳои зикршудаи 

сабуккунандаро ҳолатҳои мустасноӣ эътироф намуда ҷазоро дар бо дастрасии м. 

63 КҶ ҶТ таъин намояд226.  

Аммо маълум нест, ки мустасноӣ будани ин ҳолатҳо дар чӣ ифода мегардад. 

Ба андешаи мо, ин се ҳолати сабуккунандаи зикршуда наметавонанд, ҳатто дар 

маҷмуъ ҳолати мустасноӣ эътироф шаванд, зеро ин ҳолатҳо ба кам шудани 

 
226 Ниг.: Парвандаи №11-109/10 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  
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дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва шахсияти гунаҳкор ягон иртибот 

надоранд.  

Ба ҳамин монанд, дар ҳукми дигари суд зикр шудааст, ки бо назардошти он, 

ки судашаванда О., бори аввал ҷиноят содир намуда, аз кардааш сидқан 

пушаймон мебошад, соҳиби фарзандони ноболиғ буда, ягона таъминкунандаи 

оила мебошад, аз ҷои истиқоматаш тавсифномаи мусбат дорад, яъне ин ҳолатҳои 

зикршударо ҳамчун ҳолатҳои мустасноӣ ҳисобида, суд чунин мешуморад, ки ин 

ҳолатҳо дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршударо хеле кам мекунанд 

ва бинобар ҳамин суд ба хулоса меояд, ки нисбати судшаванда О. бо дастрасии м. 

63 КҶ ҷазо таъин намояд227. Вале чӣ тавре мебинем, ягонто аз ҳолатҳои 

зикрнамудаи суд бо кирдори содиршуда алоқаманд нестанд ва маълум нест, ки 

онҳо чӣ тавр тавонистаанд дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршударо 

хеле кам намоянд.  

Баъзан судҳо ҳангоми татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ ба ҳолатҳое ишора 

месозанд, ки ҳатто ба сифати ҳолати сабуккунандаи ҷазо эътироф намудани онҳо 

асоснок нест. Масалан, дар яке аз ҳукмҳои суд омадааст, ки суд маҷмуи ҳолатҳои 

сабуккунандаи ҷазоро нисбати судшаванда Б., ки бори аввал ҷиноят содир 

намудааст, ба гуноҳаш иқрор буда аз кирдори содиркардааш сидқан пушаймон 

мебошад, донишҷӯ ва вазъи молу мулкии ӯро, ки кор намекунад, ягон пасандоз ва 

даромад надорад, ҳамчун ҳолатҳои мустасноӣ эътироф менамояд228. Албатта ин 

ҷо ба сифати ҳолати мустасноӣ эътироф намудани вазъи молу мулкии шахс, 

донишҷӯ будан, кор накардан, пасандоз ё даромад надоштан ба талаботи м. 63 КҶ 

ҶТ ягон иртибот надорад.  

Дар ҳукми дигар низ вазъи молу мулкии шахс дар маҷмуъ бо ҳолатҳои дигар: 

ба гуноҳ иқрор шудан, аз ҷои зист хислатномаи мусбат доштан, бо ҷабрдида оштӣ 

шудан ҳамчун ҳолати мустасноӣ эътироф шудааст229.  

Таҳлили ин гуна ҳукмҳо нишон медиҳад, ки ҳамчун ҳолати мустасноӣ 

эътироф намудани вазъи молу мулкии шахс, надоштани даромад дар ҳолатҳои 

 
227 Ниг.: Парвандаи №1-400/16 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  
228 Ниг.: Парвандаи №1-162/16 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  
229 Ниг.: Парвандаи №1-160/16 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  



111 

 

таъини ҷазои ҷарима камтар аз ҳадди поёнии андозаи дар санксияи моддаи Қисми 

махсуси КҶ ҶТ муқарраршуда истифода мешавад, яъне судҳо дар чунин мавридҳо 

бештар ба имконияти воқеан иҷро шудани ҷазои ҷарима диққат медиҳанд.  

Ҳолати дигаре, ки дар ҳукмҳо ба сифати ҳолати мустасноӣ эътироф мешавад, 

ин доштани кӯдакони хурдсол мебошад. Ҳолати мазкур аз 200 ҳукми 

таҳлилнамудаи мо дар 95-тояш нишон дода шудааст, ки ин 47,5%-ро ташкил 

медиҳад.  

Ғайр аз ин, дар ҳукмҳои таҳлилнамудаи мо дигар ҳолатҳои аз ҷониби суд ба 

сифати ҳолатҳои мустасноӣ ба назар гирифташаванда аз инҳо иборат мебошанд: 

тавсифномаи мусбат аз ҷои кор ё маҳалли истиқомат (69%), даъво надоштани 

ҷабрдида (30%), дар шароити вазнини иқтисодӣ қарор доштан (5%), зан будан 

(7,5%), ҷавон будан (4%), ба гуноҳи худ иқрор будан (68%), ягона таъмингари 

оила будан (3%), ноболиғ будан (5,5%). Аз ҳолатҳои зикршуда бештарро ба 

гуноҳи худ иқрор будан (78%), тавсифномаи мусбат аз ҷои кор ё маҳалли 

истиқомат (69%), доштани кӯдакони хурдсол (47,5%) ташкил медиҳад. Аксарияти 

ҳолатҳои зикршуда ҳолатҳои тавсифдиҳандаи шахсият то содир намудани ҷиноят 

ба ҳисоб мераванд.  

Маълумотҳои овардашуда аз он дарак медиҳанд, ки судҳо м. 63 КҶ ҶТ-ро 

ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои шахсияти гунаҳкорро ба таври мусбат 

тавсифдиҳанда истифода мебаранд. Аммо бояд зикр намуд, ки ҳолатҳои 

тавсифдиҳандаи шахсияти гунаҳкор то содир намудани ҷиноят танҳо ба сифати 

шарти зарурӣ, на ин ки асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, баромад намуда, ба муайян намудани намуд ва андозаи 

ба шахси гунаҳкор татбиқшаванда таъсир мерасонанд230.  

Дар Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо 

татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, нишон 

дода шудааст, ки «Судҳо бояд маълумотҳоро оид ба шахсияти судшаванда, бо 

назардошти аҳаммияти муҳим доштани онҳо, барои муайян кардани намуд ва 

 
230 Ниг.: Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

Вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 127. 
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андозаи ҷазо ҳаматарафа, пурра ва объективона таҳқиқ намоянд. Аз он ҷумла бояд 

рафтори судшаванда дар истеҳсолот ва оила, қобилияти меҳнатӣ, ҳолати 

саломатӣ, вазъи оилавӣ, маълумотҳо оид ба доғи судӣ, муайян карда шаванд (б. 

4)»231.  

Барои муайян намудани намуд ва андозаи ҷазои таъиншаванда, аз ҷумла 

ҷазои нисбатан сабук хусусиятҳои ҷисмонии шахсият, рафтори шахс то содир 

намудани ҷиноят, инчунин тамоюли шахсияти гунаҳкор ба назар гирифта 

мешавад.  

Ба хусусиятҳои ҷисмонии шахсияти гунаҳкор мумкин аст, ҷинс, синну сол, 

вазъи саломатӣ дохил карда шаванд. Муҳиммии ба инобат гирифтани ҳолатҳои 

мазкур ҳангоми таъини ҷазои сабуктар бо он маънидод мешавад, ки дар як қатор 

ҳолатҳо аз инҳо татбиқи ин ё он намуди ҷазои нисбатан сабуктар вобастагӣ дорад.  

Диққати махсус ҳангоми ҳалли ин масъала ба ноболиғон дода мешавад. Дар 

Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандаҳо 

оид ба ҷиноятҳои ноболиғон» аз 12 декабри соли 2002 №6 омадааст, ки «ҳангоми 

таъини ҷазо ба ноболиғон судҳоро лозим аст на танҳо талаботҳои дар моддаи 60 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда (хусусияту дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, маълумотҳо оид ба шахсияти гунаҳкор, ҳолатҳои 

сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷазо), инчунин шартҳои дар моддаи 88 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайдшуда (шароити зиндагию тарбияи ноболиғ, дараҷаи 

инкишофи руҳӣ, вазъи саломатӣ, хусусиятҳои дигари шахсӣ ва ҳамчунин таъсири 

ашхоси калонсол)-ро низ ба инобат гирифта, имконияти таъин намудани ҷазои 

маҳрум сохтан аз озодӣ вобаста набударо муҳокима намоянд (б. 13)»232.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ иброз мешавад, ки чунин ҳолати сабуккунанда ба мисли 

содир намудани ҷиноят дар синни ноболиғӣ ҳолати мустасноӣ ба ҳисоб меравад. 

Мустасноӣ будани ин ҳолат бо он ифода мегардад, ки «ҳангоми шароити баробар 

ноболиғон ҳама вақт назар ба шахсони болиғ сабуктар ҷазо дода мешаванд»233.  

 
231 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – С. 58. 
232 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – С. 25. 
233 Долиненко Л.А. О смягчающих ответственность обстоятельствах, характеризующих личность преступника / 

Л.А Долиненко // Проблемы борьбы с преступностью. Труды Омской высшей школы милиции. – Омск, 1976. – С. 
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Ақидае низ ҷой дорад, ки мувофиқи он аз он сабаб, ки сабуксозии ҷазодиҳии 

ноболиғон аллакай дар қонун пешбинӣ шудааст, бинобар он ҳолати мазкур 

набояд ба сифати ҳолати мустасноӣ ҷудо карда шавад234. 

Аммо дар таҷрибаи судӣ ҳолати ноболиғ будани шахс дар баробари дигар 

ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо ҳамчун ҳолати мустасноӣ эътироф мешавад. 

Чунончи, дар таъиноти коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди ш. 

Душанбе, ҳангоми тағйир додани ҳукми суди н. Шоҳмансур нишон дода шудааст, 

ки маҳкумшудагон Д. ва Ғ. дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор бошанд ҳам, 

онҳо ноболиғ буда, ба гуноҳашон иқрор мебошанд, аз кардаашон софдилона 

пушаймон шудаанд, ҷабрдидагон нисбати ноболиғон даъво надоранд, шароити 

моддиашон дар сатҳи паст қарор дорад. Коллегияи судӣ ҳолатҳои мазкурро, аз 

ҷумла ноболиғ будани гунаҳкоронро ҳамчун ҳолатҳои мустасноӣ ба ҳисоб 

гирифта, бо назардошти м. 63 КҶ ҶТ ҷазо таъин намудааст235.  

Дар 69%-и ҳукмҳои таҳлилнамудаи мо судҳо дар қатори дигар ҳолатҳо 

тавсифномаи мусбат аз ҷои кор ё маҳалли истиқоматдоштаи шахси гунаҳкорро 

ҳамчун ҳолати мустасноӣ эътироф намудаанд. Аммо дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ 

дуруст қайд мешавад, ки одатан шаҳравандоне, ки дорои рафтори ғайриқонунӣ 

мебошанд, метавонанд, бо ҳар роҳу восита аз ҷои кор ва маҳалли истиқомат 

тавсифномаи мусбат ба даст оранд. Бинобар он, дар бисёр мавридҳо аз ҷониби 

судҳо чун ҳолати мустасноӣ эътироф намудани он чандон асоснок намебошад236. 

Бисёре аз тавсифномаву хислатномаҳо дар ин самт дорои ифодаҳои якранг буда, 

имкон намедиҳанд, хусусиятҳои шахсии судшаванда, муносибати ӯ бо атрофиён, 

рафтораш дар ҷомеа ва оила ва дигар маълумотҳои барои ҳалли чораи ҷазо 

аҳаммиятдошта дуруст ошкор шаванд237. 

 
56; Похмелкин В.В. Достижение справедливости при назначении наказания по советскому уголовному праву: дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 1985. – С. 165. 
234 Ниг.: Куковякин А.Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: дис. … канд. юрид. 

наук. – Омск, 2018. – С. 80. 
235 Ниг.: Таъиноти Коллегияи суди ш. Душанбе аз рӯйи Парвандаи №1-160/18 
236 Ниг.: Куковякин А.Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: дис. … канд. юрид. 

наук. – Омск, 2018. – С. 83-84. 
237 Ниг.: Скрипченко Н.Ю. Анализ правоприменительной практики признания судами обстоятельств, смягчающих 

наказание, не указанных в законе  /  Н.Ю.   Скрипченко // Рос. юстиция. –  2016. –  №4. – С. 28. 
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Бо мақсади бартараф сохтани таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳои 

тавсифдиҳандаи шахсият то содир намудани ҷиноят зарур мешуморем, ки ба 

Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ 

намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, илова бо 

мазмуни зайл дохил карда шавад: ҳолатҳои тавсифдиҳандаи шахсияти гунаҳкор 

то содир намудани ҷиноят (ҷинс, синну сол, доштани тавсифномаи мусбат ва 

ғайра) худ аз худ наметавонанд аз ҷониби суд ба сифати ҳолати мустасноӣ ба 

ҳисоб гирифта шаванд.  

Ба ҳолати дигари мустасноӣ инчунин рафтори манфии ҷабрдидаро низ дохил 

менамоянд. Ҳолати мазкур аз рӯйи табиати худ ба ҳолати ҷунунӣ наздик 

мебошад, ки он одатан ҳолати дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро 

камкунанда эътироф мешавад238.  

Зери мафҳуми рафтори манфии ҷабрдида рафтори ғайриқонунӣ ва 

бадахлоқонаи ӯ фаҳмида мешавад, ки барои ба вуҷуд омадани нияти содир 

намудани ҷиноят дар шахси дигар мусоидат менамояд. Дар ин маврид барои 

рафтори ҷабрдидаро манфӣ шуморидан зарур аст, ки гунаҳкор онро ҳамин тавр 

қабул намуда боиси ҷавобгардонии ӯ гардад239.  

Қонуни ҷиноятӣ чунин рафторро бо ҳолатҳои зерини сабуксозандаи ҷазо 

алоқаманд намудааст: содир намудани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони сахти руҳие, ки 

сабаби он зӯроварӣ, таҳқири сахт ё амалҳои дигари ғайриқонунии ҷабрдида 

мебошад (б. «е» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) ва содир намудани ҷиноят дар ҳолати аз ҳадди 

муҳофизати зарурӣ гузаштан, дастгир кардани шахси ҷиноятсодирнамуда, 

зарурати ниҳоӣ, таваккали асоснок, иҷрои фармон ё амр (б. «ж» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ).  

Рафтори манфии ҷабрдида ба таври назаррас ба ҷараёни фардикунондани 

ҷазо таъсир мерасонад. Чунончи, ҳар чӣ қадар ҳаракатҳои ҷабрдида хавфнок 

бошад ҳамон қадар он ба ҷазодиҳии гунаҳкор таъсир мерасонад, бахусус вақте ки 

 
238 Ниг.: Колиев В.Л., Прохоров Л.А. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств: 

совершенствование законодательного регулирования / В.Л. Колиев, Л.А.  Прохоров // Следователь. – 2003. – №2. – 

С. 4. 
239 Ниг.: Сидоренко Э. Индивидуализация наказания с учетом отрицательного поведения потерпевшего / Э.  

Сидоренко // Российская юстиция. – 2003.  – №4. – С. 54. 
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рафтори ҷабрдида ҳамчун омили ҳалкунанда дар механизми содиршавии ҷиноят 

баромад менамояд. Дар чунин ҳолатҳо тамоми асосҳо ҷой дорад, ки рафтори 

манфии ҷабрдида ба сифати ҳолати мустасноӣ, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷиноятро хеле кам мекунад, эътироф шавад.  

Чи тавре ҳукмҳои таҳлилнамудаи мо нишон медиҳад, судҳо солҳои охир 

мафҳуми ҳолатҳои мустасноиро беасос васеъ маънидод намуда, ҳар чӣ бештар аз 

қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ муқарраршуда истифода мебаранд.  

Аз суҳбат бо судяҳо маълум мешавад, ки ин ҳолат бештар бо вазнинии 

санксияи моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ алоқаманд мебошад ва судҳо мехоҳанд 

чунин ҳолатро бо истифода аз муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ бартараф созанд.  

Аммо ҳалли проблемаи мазкур танҳо дар сатҳи давлатӣ имконпазир аст. 

Чунки ҳуқуқэҷоднамоӣ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ ин ду шакли амалишавии сиёсати 

ҷиноятӣ ба ҳисоб мераванд ва меъёрҳои қабулшуда, бояд дар амалия татбиқ 

шаванд. Аммо дар айни замон чунин ба назар мерасад, ки ҷараёни қонунгузорӣ 

дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ новобаста аз ҳамдигар 

инкишоф меёбанд, амалия кӯшиш мекунад хатоҳои қонунгузорро бартараф 

созад240.  

Ҳамин тавр, ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, метавонанд дигар ҳолатҳое, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷиноятро кам месозанд, баромад намоянд. Қонунгузор мазмуни 

ҳолатҳои мазкурро ошкор насохтааст, бинобар он маънидод намудани онҳо ба 

зиммаи амалияи судӣ ва назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ гузошта шудааст.  

Тадқиқоти ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле 

кам мекунанд моро ба хулосаҳои зерин меоварад: 

1. Ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам 

мекунанд, ин ҳолатҳои дар м. 63 КҶ ҶТ нишондоданашудае мебошанд, ки 

метавонанд, ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар баромад намоянд. Шарти 

 
240 Ниг.: Непомнящая Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление / Т.В.  

Непомнящая // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2016. –  №4(20). – С. 102. 
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мустасноӣ эътироф намудани ҳолатҳои мазкур аз он иборат аст, ки онҳо бояд 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам намоянд; 

2. Ба ҳолатҳои дигар ҳолатҳое мансуб дониста мешаванд, ки дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва (ё) дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти 

гунаҳкорро хеле кам мекунанд. Ба чунин сифат баромад карда метавонанд, 

масалан, содир намудани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони сахти руҳие, ки сабаби он 

зӯроварӣ, таҳқири сахт ё амалҳои дигари ғайриқонунии ҷабрдида мебошад (б. «е» 

қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) ва содир намудани ҷиноят дар ҳолати аз ҳадди муҳофизати 

зарурӣ гузаштан, дасггир кардани шахси ҷиноят содирнамуда, зарурати ниҳоӣ, 

таваккали асоснок, иҷрои фармон ё амр (б. «ж» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ); 

3. Ҳолатҳои тавсифдиҳандаи шахсияти гунаҳкор то содир намудани ҷиноят 

наметавонанд ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ин 

ҷиноят пешбинишуда баромад намоянд, зеро онҳо ба хеле кам гаштани дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятӣ таъсир расонида наметавонанд. Онҳо бояд, аз ҷониби суд 

танҳо ҳангоми интихоби намуд ва чораи ҷазо, аз ҷумла ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда ба ҳисоб гирифта шаванд; 

4. Тамоюли татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ дар таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки 

судҳо мувофиқи назардиди худ ба муқаррароти қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ, ки мувофиқи он 

ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи чунин ҳолатҳо метавонанд 

ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд, беасос ба таври васеъ 

баҳогузорӣ намуда, ҳолатҳои сабуккунандаи аз рӯйи парванда муайяншударо 

ҳамчун ҳолати мустасноӣ ба ҳисоб мегиранд. Зимнан, таъсири ин ҳолатҳо барои 

кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ё шахсияти 

гунаҳкор асоснок карда намешавад.  

 

2.4. Мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор 

намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳ, ҳамчун асоси мустақили таъини 

ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст 
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Тибқи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, аз рӯйи самти мақсаднокии худ на танҳо 

фардикунондани ҷазоро таъмин мекунад, балки ҳавасмандгардонии ҳуқуқи 

ҷиноятии рафтори мусбати шахсро пас аз содир намудани ҷиноят амалӣ месозад.  

Зарурияти дар алоҳидагӣ баррасӣ намудани асоси мазкур бо он асоснок 

мегардад, ки воқеан ин ҳолат вобаста ба мазмуни худ, ки самти ҳавасманднамоӣ 

дорад, хусусияти мустақилро доро мебошад.  

Бевосита аз матни модда бармеояд, ки қонунгузор айнан ва возеҳан ҳамчун 

асос барои таъини ҷазо тибқи қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ пешбинишуда 

мавҷудияти принсипи ҳавасмандкунандаи ин асосҳоро муайян кардааст. 

Мавҷудияти муқаррарот дар бораи имконият ва зарурияти ба назар гирифтани 

мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани 

ҷинояти содирнамудаи гурӯҳро амалан қонунгузор ба ҳолатҳои мустасноӣ 

баробар намудааст.  

Муқаррароти баррасишаванда як навгонии қонунгузорӣ дар сохтори меъёри 

мавҷудбуда мебошад ва воқеан ҳамчун асоси мустақили татбиқи он баромад 

мекунаду дар навбати худ яке аз ҷузъҳои асосии институти пушаймонӣ аз кирдор 

ба шумор меравад.  

Ҳамин тариқ, дар матни амалкунанда м. 63 КҶ ҶТ меъёри марбут ба усули 

омехта ё якҷояи воситаҳои танзими муносибатҳо доир ба муайян кардани чораи 

ҷазо мебошад.  

Дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ мавҷудияти чунин асосҳои алоҳидаи дар м. 63 КҶ 

ҶТ пешбинишуда боиси пайдоиши хулосаҳои баҳснок доир ба таъсири рафтори 

гунаҳкор пас аз содир намудани ҷинояти ба дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии он, 

пайдо гардид.  

Нишон додани аломати гурӯҳии ҷинояти содиршуда ба рафтори 

айборшаванда моҳияти нави иҷтимоӣ ҳамроҳ мекунад, ки бо як қатор аломатҳои 

берунӣ ба б. «и», қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ (ихтиёран омада ба гуноҳи худ иқрор шудан, 

сидқан пушаймон шудан, фаъолона мусоидат кардан дар ошкор намудани ҷиноят, 
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фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят ва дар кофтукови молу мулки дар 

натиҷаи ҷиноят бадастомада) монанд мебошад.  

Ворид кардани ин асос ба қонуни ҷиноятӣ, ҳамчун як асоси алоҳидаи 

мустақили таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, комилан асоснок мебошад, зеро ҳама гуна ҳимояи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ин танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо низ ба шумор меравад. Дар ин 

ҷода дар адабиёти ҳуқуқӣ дуруст таъкид ёфтааст, ки «меъёри ҳуқуқ новобаста аз 

он ки ба кадом соҳаи ҳуқуқ мансуб аст наметавонад «танҳо танзим» ва ё «танҳо 

ҳимоя» намояд, чунин меъёр вуҷуд надорад241.  

Дар асоси гуфтаҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҷавобгарӣ ва ҷазо 

мақсади ниҳоии қонунгузории ҷиноятӣ набуда, танҳо воситаи ҳал намудани баҳси 

байни шахси ҷиноятсодирнамуда ва ҷамъият мебошад.  

Мавҷуд будани асосҳои мустақил аз сифати нави инкишофи муносибатҳои 

ҳуқуқи ҷиноятӣ шаҳодат медиҳад ва имконият медиҳад, ки тавассути ба корманди 

ҳифзи ҳуқуқ (мақомоти амаликунандаи таъқиби ҷиноятии шахси ҷиноят 

содиркарда) пешниҳод намудани воситаи муосири ҳуқуқӣ-ҷиноятии муқовимат 

бо намудҳои хавфноктари ҷиноятҳо ба сабуксозии ғайриоддии ҷазо мусоидат 

намояд.  

Тамоюли васеъ намудани доираи татбиқи меъёрҳои ҳавасмандгардонӣ, ки 

рафтори мусбати шахсони ҷиноятсодиркардаро ҳавасманд мекунанд, табиист, 

зеро бо назардошти андешаи муқарраршуда, коҳиш додани афзоиши ҷиноят ва 

ислоҳи шахсони гунаҳкор танҳо бо роҳи пурзӯр кардани ҷазо ғайриимкон 

мебошад.  

Мазмуни асосҳои алоҳидаи зикршудаи ҳавасмандгардонии рафтори мусбати 

шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд, ба ихтиёран пешгирӣ, безараргардонӣ ё 

сабук кардани оқибатҳои манфии ҷиноят равона карда шудаанд, ки тавассути 

қисман кам кардани чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки дар санксияи моддаҳои Қисми махсуси қонуни 

ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, амалӣ карда мешавад. Тавре ки В.М. Галкин дуруст 

 
241 Ниг.: Прохоров B.C. Преступление и ответственность. – Л., 1984. – С. 79. 
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қайд кардааст «воситаҳои ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ба мусоидат 

намудан барои ёрӣ расонидан баҳри тағйири иҷтимоии шахсони ҷиноят 

содиркарда тавассути ҳавасмандгардонӣ ба пешгирии ихтиёрӣ, безараргардонӣ ё 

кам кардани оқибатҳои манфии ҷиноят равона карда шудаанд»242. Ин ҷо воқеан 

сухан дар бораи мавҷудияти созиш дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва сиёсати ҷиноятӣ дар 

умум меравад.  

Дар ин ҳолат, ҳавасмандгардонии ҳуқуқи ҷиноятӣ ба рафтори мусбати шахси 

дар ҳайати гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи 

муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) ҷиноят содирнамуда пас аз 

содир намудани он, метавонад ҳамчун як навъ созиш ва ё яке аз шаклҳои «созиши 

оқилона» баррасӣ карда шавад243.  

Рафтори мусбати шахс пас аз содир намудани ҷиноятро қонунгузорӣ дар 

аксари ҳолат асос барои сабукии ҷазо ва дар якчанд ҳолат барои озод намудан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо эътироф намудааст, ки он дар назарияи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ пушаймонӣ аз кирдор номгузорӣ шудааст. Таҳти мафҳуми пушаймонӣ аз 

кирдор одатан институти ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, инчунин рафтори воқеии шахс пас аз 

содир намудани ҷиноят фаҳмида мешавад, ки ба аломатҳои таркибии институти 

пушаймонӣ аз кирдор, ки онро қонун муайян намудааст, мувофиқат мекунд. 

Аломатҳои рафтори мусбати шахс пас аз содир намудани ҷиноят дар моддаҳои 61, 

72 КҶТ, инчунин дар эзоҳҳои моддаҳои алоҳидаи Қисми махсуси КҶ, ки 

хусусиятҳои озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазоро барои содир кардани 

кирдорҳои мушаххаси ба ҷамъият хафвнок пешбинӣ мекунанд, мустаҳкам карда 

шудааст. Ба аломатҳои мазкур инҳо дохил мешавад: фаъолона мусоидат намудан 

барои ошкор кардани ҷиноят, фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят, 

кофтукови молу мулки дар натиҷаи ҷиноят бадастомада, инчунин ба гуноҳ иқрор 

шудан.  

Намудҳои мавҷудбудаи пушаймонӣ аз кирдор ин шакли мушаххаси рафтор 

ва намуди мушаххаси амалҳои фаъол мебошад, ки ба ноил гардидан ба ҳадафҳои 
 

242 Галкин В.М. Система поощрений в советском уголовном праве / В.М Галкин // Сов. гос-во и право. – 1977. –  

№2. – С. 92. 
243 Ниг.: Аликперов Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью: дис. ... д-ра юрид. наук. 

– М., 1991. – С. 37. 
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барои ҷомеа муфид, на танҳо барои сабук кардани оқибати вазнини ҷиноятӣ, 

инчунин бо мақсади ёрӣ расонидан дар ошкоркунӣ ва тафтиши ҷиноят равона 

карда шудааст. Шубҳае нест, ки табиати ҳуқуқии меъёрҳои танзимкунандаи 

институти пушаймонӣ аз кирдор баҳогузории ҳамаҷонибаи ҳолатҳоро пешбинӣ 

мекунад, ки ифодаи ҳатмии бевоситаи он ин шахсан аз кирдори содирнамудааш 

пушймон шудани худи гунаҳкор мебошад. Тавре Х.Д. Аликперов таъкид 

намудааст, хулоса дар бораи мавҷудияти пушаймонӣ аз кирдор дар рафторҳои пас 

аз содир шудани ҷиноят, чун қоида танҳо дар сурати мавҷуд будани ҳамаи 

аломатҳои объективӣ ва субъективии пушаймонӣ ё танҳо аломатҳое, ки 

қонунгузорӣ дар ин ё он меъёри мушаххаси Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст, 

имконпазир аст244.  

Таҳлили асосҳои таъини ҷазо тибқи қоидаҳои пешбининамудаи м. 63 КҶ ҶТ 

имконият медиҳад, ки асосҳои баррасишавандаро ба намуди «мусоидати 

фаъолонаи иштирокчии гурӯҳи ҷиноятӣ дар ошкор намудани ин ҷиноят» ба 

меъёрҳое, ки институти пушаймонӣ аз кирдорро ташкил медиҳанд, дохил намоем. 

Дар ин ҳолат мавҷуд набудани муқаррароти қонунгузорӣ дар бораи мушаххас 

намудани таркиби субъективии чунин рафтор моҳияти асосҳои зикршударо 

тағйир намедиҳад. Дар ин ҳолат, пешгирии хусусӣ, ки бо фардикунонии ҷазо асос 

ёфтааст мақсади ягона намебошад, зеро пешгирии умумӣ низ муҳим мебошад ва 

яке аз самтҳои асосии он ҳифзи объектҳои пешбининамудаи қонуни ҷиноятӣ ба 

шумор меравад.  

Дар КҶ ҶТ чунин меъёрҳоро муайян намуда, қонунгузорӣ амалан аз 

механизмҳои пешинаи идеологии муборизаи оштинопазир бо ҷинояткорӣ даст 

кашида, таваҷҷуҳи мақомоти ҳуқуқтатбиқкунандаро ба зарурати на танҳо ба 

пешгирии ҷиноятҳо, инчунин ба стратегияҳо ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба 

ҷиноятҳои аллакай содиршуда равона намуд. Таъсиррасонии алтернативии 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ба гунаҳкор ин мавҷуд будани имконияти воқеии гуноҳи худро 

шустани гунаҳкор мебошад.  

 
244 Ниг.: Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. – М., 2001. – С. 35. 
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Ба ақидаи А.В. Наумов, муборизаи анъанавии «оштинопазир» бо ҷинояткорӣ 

дар аксари ҳолатҳо ба паст шудани сатҳи ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

ҷабрдида оварда мерасонад. Дар алоқамандӣ бо ин муаллиф созиши байни шахси 

ҷиноятсодирнамуда ва давлат (дар симои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ), байни шахси 

ҷиноятсодирнамуда ва ҷабрдидаро дар ҳудуди гуногун эътироф мекунад ва ба 

ақидаи ӯ, ин ҳолат барои баланд бардоштани имконияти қонуни ҷиноятӣ дар 

ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони аз ҷиноят зарардида ва расидан ба 

вазифаҳои пешгирии умумӣ мусоидат мекунад245.  

Агар ҳолатҳои қаблан баррасишуда аз ҷониби қонунгузор ҳамчун ҳолатҳои 

истисноӣ дониста шуда дар як вақт ҳам ҷиноят ва ҳам шахсияти гунаҳкорро 

тавсиф намуда, дар маҷмуъ аз хеле кам шудани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда ва шахси онро содирнамуда шаҳодат диҳанд, пас мусоидати 

фаъоли иштирокчии гурӯҳи ҷиноятӣ ҳангоми ошкор намудани ин ҷиноят 

тавассути шахсияти гунаҳкор ва рафтори матлуби иҷтимоии ӯ ба ҳифзи объектҳои 

қонуни ҷиноятӣ равона карда шудааст.  

Аммо саволе ба миён меояд, ки барои чӣ қонунгузор ҳолатҳои номбуршуда 

дар қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ алоҳида муқаррар намудааст? Ҳангоми тафсири мазмунии 

меъёри мазкур маълум мегардад, ки қонунгузор ба гурӯҳи аввал ҳолатҳои 

намунавиеро муқаррар намудааст, ки мумкин аст онҳо ҳамчун ҳолатҳои истисноӣ 

эътироф шаванд ва ба гурӯҳи дуюм бошад он ҳолатҳое, ки мавҷуд будани онҳо 

дар ҳама ҳолат истисноӣ ба шумор мераванд, пешбинӣ намудааст.  

Чунин гуногунии ҳавасмандагардонӣ дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун як 

шакли бартараф кардан ё сабук кардани иқтидор ва ё чораҳои воқеии ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ҳисобида мешавад ва ҳамчун воситаи такмили фаъолияти пешгирикунӣ 

баромад мекунад246. Моҳият ва мазмуни меъёри мазкур ин ҳавасмандгардонии 

рафтори писандидаи ҷамъиятӣ мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ воқеан дуруст 

таъкид кардаанд, ки гуногунии сифатии чораҳои ҳавасмандгардонӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки онҳо аз ҷабҳаи ҳуқуқи ҳатмӣ намебошанд, вале аз нуқтаи назари 

 
245 Ниг.: Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М., 1996. – С. 443. 
246 Ниг.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М., 2003. – С. 49-50. 
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иҷтимоӣ рафтори писандида ба шумор мераванд, ки дар як вақт ҳуқуқ ва дар 

дигар ҳолатҳо уҳдадории мақомоти таъқиботи ҷиноятӣ оид ба татбиқи чораҳои 

ҳавасмандгардонӣ ба шумор мераванд247.  

Масалан, аз нуқтаи назари баъзе муаллифон асоси таъини ҷазои сабуктар ин 

ҳолатҳои бо рафтори гунаҳкор ҳангоми гузаронидани тафтишоти пешакӣ ва ё 

муҳокимаи судӣ алоқаманд, аз ҷумла, иштирок кардан дар ошкор намудани 

ҷиноят, фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят, ба ҷабрдида баргардонидани 

ашёи дуздидашуда ва дигар кирдорҳое, ки ба адолати судӣ ва бартараф кардани 

оқибатҳои ҷиноят мусоидат мекунанд, баромад мекунад248.  

Мавҷудияти ин ҳолат хусусияти фарқкунанда дорад, зеро он аз ҷониби 

қонунгузор ҳамчун ҳолате ҳисобида мешавад, ки ба таъини ҷазо дар доираи 

санксияи моддаи дахлдори Қисми махсус, инчунин таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, таъсир мерасонад. Ҳангоми 

баррасӣ намудани асосҳои мавҷудбуда бояд тазаккур дод, ки ҳолатҳои зикршуда 

ба рафторҳои мусбати пас аз содир намудани ҷиноят дохил мешаванд. Онҳо 

метавонанд бо ангезаҳои мусбат ва ё бетараф (масалан, танҳо бо мақсади 

кафолати кам кардани ҳудуди ҷазо, ки ба шахси гунаҳкор таъин шудааст) содир 

шаванд. Ҳолатҳои мазкур мумкин аст, ки ба тавсифи иҷтимоӣ ва психологии 

гунаҳкор дохил карда шавад. Дар ҳолати якум ин фаъолияти шахси гунаҳкор 

ҳамчун аъзои ҷамъият, ки бо имконияти пурра ё фавран ошкор кардани ҷиноят ва 

ё кам намудани зарари аз ҷиноят расонидашуда алоқманд аст ва дар ҳолати дуюм 

бошад ин муносибатҳои психикӣ (равонии) гунаҳкор ба амалҳои пас аз 

содиршавии ҷиноят, алоқамандии сабабии он ва имконияти андуҳи дохилӣ дар 

натиҷаи содиршавии ҷиноят ба ҳисоб меравад.  

Бояд қайд кард, ки ҳолатҳои дар б. «и», қ. 1 м. 61 ва қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ 

пешбинишуда аз ҳамдигар танҳо бо матнашон фарқ мекунанд. Дар ҳолати якум 

(б. «и», қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) ин – «...фаъолона мусоидат кардан дар ошкор намудани 

ҷиноят, фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят...» мебошад. Қонунгузорӣ дар 

 
247 Ниг.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1964. – С. 175-176. 
248 Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. – М., 1996. – С. 176. 
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ин ҷо ду ҳолати сабуккунандаро муайян намудааст: якум – ин фаъолона мусоидат 

кардан дар ошкор намудани ҷиноят, ки мумкин аст ҳам аз ҷониби шахсе, ки дар 

танҳоӣ ҷиноят содир намудааст ва ҳам аз ҷониби шахси дар ҳайати гурӯҳ ҷиноят 

содир намудааст, амалӣ карда шавад ва дуюм – ин фаъолона мусоидат намудан 

барои ошкор кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят мебошад, ки ин танҳо аз 

ҷониби шахсе, ки дар ҳайати гурӯҳ ҷиноят содир намудааст, амалӣ карда 

мешавад.  

Дуюм (қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ) – ин мусоидати фаъолияти иштирокчии ҷинояти 

гурӯҳӣ барои ошкор намудани ин ҷиноят мебошад. Бояд тазаккур дод, ки як ҳолат 

ҳам ҳолати сабуккунанда ва ҳам ҳолати махсусан сабуккунанда ба шумор 

меравад. 

Дар баробари ин бояд қайд кард, ки асосҳои мазкур ба якдигар шабеҳ ва 

монанд мебошанд. Вобаста ба хусусияти бевоситаи ҳуқуқӣ ва функсионалии худ 

аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Вобаста ба мазмуни худ ҳолати мазкур асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, буда, ҳамзамон дорои 

хусусиятҳои ҳуқуқии дигар мебошад ва созиши иҷтимоӣ ба шумор меравад. 

Хусусияти он инчунин дар он зоҳир мегардад, ки асоси мазкур рафтори шахсро 

(новобаста аз мақсад ва ангезаи ҷиноят) муайян мекунад, ки танҳо пас аз содир 

намудани ҷиноят имконпазир аст. Дар ин ҳолат сухан на танҳо дар бораи дар 

умум содир шудани ҷиноят меравад, балки бо ёрии воситаи ҳуқуқӣ ҷинояти 

оғозгардидаро то хотима ёфтани он пешгирӣ кардан, дар пешгирӣ кардани онҳо 

мусоидат намудан, кам намудан ва ё барқарор намудани зарари расонидашуда, 

таъмин кардани пурра ва фавран ошкор намудани ҷинояти содиргардида дар 

назар дошта мешавад. Дар ҳоле ки дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мавҷудияти ин 

муқаррарот танҳо як ҳолати сабуккунанда мебошад, бояд ҳангоми ба назар 

гирифтани он таъини ҷазо дар доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ, 

танҳо дар самти сабук кардани он ба назар гирифта шавад. Дар робита бо чунин 

такрорёбӣ, қонунгузор онро ба низоми ҳолатҳои номбаргардида дохил кард, ки 

ҳангоми таъини ҷазо ба назар гирифта шуда, дар маҷмуъ, ин ҳолат танҳо дар 
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шакли «ҳавасмандкунӣ»-и муқарраршуда дар доираи санксияи модда баромад 

мекунад. Аз моҳияти моддаи мазкур маълум мегардад, ки таъини ҷазо сабуктар бо 

асоси зикршуда нисбати шахсе, ки ҷиноят содир намуда, кирдорҳои мусбати пас 

аз содир намудани онро амалӣ намудааст, татбиқ нашуда, танҳо нисбати шахсоне 

татбиқ карда мешавад, ки иштирокчии гурӯҳи ҷиноятӣ мебошад. Факти содир 

шудани ҷиноят аз ҷониби гурӯҳи шахсон худ аломати вазнинкунандаи ҷазо (б. 

«в», қ. 1 м. 62 КҶ ҶТ) ва ё аломати бандубасткунандаи кирдор мебошад, ки дар 

моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст.  

Таҳлили таҷрибаи таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст ва таҳлили қонунгузорӣ шаҳодат медиҳад, ки дар сохтори 

меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳолатҳои баҳсии бевосита ба таъини ҷазо ва таҷрибаи 

татбиқи он алоқаманд ба вуҷуд меояд. Маълум аст, ки дар доираи матни 

амалкунандаи қонун мавҷудияти ҳолатҳои сабуккунанда чун иштироки фаъолона 

барои ошкор кардани ҷиноят (б. «и», қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) маънои мусоидат дар 

ошкор намудани ҷинояти пинҳоншударо надошта, танҳо иштирок дар ҷинояти 

ошкоршуда ва ҷамъоварии далелҳо вобаста ба онро дар назар дорад. Дар ин ҳолат, 

танҳо мусоидат ба ошкор намудани ҷиноят, ки ба ҳаматарафа омӯхтани фактҳо ва 

ҳолатҳои содиршуда равона карда шудааст, дар назар дошта шудааст. Иштироки 

фаъолона дар ошкор намудани ҷиноят ва ба гуноҳи худ иқрор шудан бо ҳамдигар 

алоқаманд мебошанд. Ҳангоми муқаррар кардани асосҳои тағйир додани ҷазо ин 

ҳолатҳои сабуккунанда бояд дар якҷоягӣ баррасӣ карда шаванд, зеро онҳо 

якдигарро пурра мекунанд. Шахсе, ки ба гуноҳаш иқрор шудааст, ба тафтиши он 

дар он ҳолат мусоидат мекунад, ки агар факти содиршавии ҷиноят маълум 

набошад ва ин шахс барои тафтиши ҷиноят низ мусоидат мекунад, зеро факти 

содиршавии ҷиноят ошкор шудааст.  

Ба андешаи мо, ба б. «и», қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ тағйирот ворид карда шуда, ҳолати 

сабуккунанда аз «фаъолона мусоидат кардан дар ошкор намудани ҷиноят» ба 

«фаъолона мусоидат кардан дар тафтиши ҷиноят» номгузорӣ карда шавад.  
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Бо ворид намудани тағйироти мазкур сабабҳои субъективии рақобати 

меъёрҳои моддаҳои 61 ва 63 КҶ ҶТ-ро, ки дар онҳо номувофиқии моҳияти ин 

меъёрҳо ифода ёфтааст, ба пуррагӣ аз байн мебарад.  

Дар навбати худ, зарурати иҷтимоии муайян намудани асосҳои алоҳида, ба 

монанди мусоидати фаъоли иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор намудани ин 

ҷиноят барои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, ин мақсади прагматикии қонунгузорӣ ба шумор меравад. Воқеан аз 

муқаррароти меъёри баррасишаванда маълум мегардад, ки қонунгузор ба 

маълумоти гунаҳкор мерасонад, ки ҳангоми мавҷуд будани ҳолати мазкур барои 

содир кардани ҷиноят мумкин аст ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ҳамин 

ҷиноят, ки дар санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинишуда таъин 

карда шавад. Меъёри мазкур иҷрои шарти муайян – содир намудани амали амиқ 

ва аҳаммиятдоштаи қатъиро талаб мекунад.  

Мавҷуд будани чунин ҳолати мустақил аз он шаҳодат медиҳад, ки 

қонунгузорӣ моҳияти баҳодиҳии меъёри мазкурро пешбинӣ намуда, татбиқи онро 

ба салоҳияти суд вогузор намудаст. Воқеан, муқаррароти танзимшаванда ҳам 

барои мақомоти татбиқи ҳуқуқ дар симои мақомоти амаликунандаи таъқиботи 

ҷиноятӣ бо назардошти мақсад ва вазифаҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва ҳам барои 

шахси ҷиноят содиркарда бо дарназардошти иҷрои шартҳои аз онҳо талабшуда, 

нигаронида шудааст.  

Дар ин ҳолат моҳияти созиши ҳуқуқи ҷиноятӣ ба гунаҳкор додани ягон 

имтиёз ва ё мукофот иборат набуда, балки моҳияти он аз қисман суст, яъне кам 

кардани мушкилии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва таъини ҷазо дар ҳаҷми камтар аз рӯйи 

намуд ва андоза нисбат ба ҷазое, ки дар санксияи моддаи мушаххаси Қисми 

махсуси КҶ пешбинӣ шудааст, иборат аст.  

Ҷонибдори он мебошем, ки дар ҳолати зарурӣ, ба ин ҳолат мумкин аст дигар 

ҳолатҳои мушаххас илова карда шавад ва он имкон медиҳад меъёри амалкунанда 

дар шакли муосири он такмил дода шавад249.  

 
249 Ниг.: Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. – СПб., 2002. – 

С. 148. 
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Таҳлили меъёре, ки асосҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ин ҷиноят пешбинишударо ба танзим медарорад, аз якхела набудани муқаррароти 

қонунгузорӣ доир ба таснифи ҳолатҳои истисноӣ, ки барои таъини чораҳои 

камтари ҷазо нисбат ба чораҳое, ки дар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии Қисми 

махсуси КҶ ҶТ пешбинишуда ва таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, шаҳодат медиҳад.  

Дар фарқият аз асосҳои мавҷудаи таъини ҷазо тибқи қоидаҳои ҳамин модда 

дар шакли ҳолатҳои марбут ба мақсад ва ангезаҳои ҷиноят, нақши гунаҳкор, 

рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз содир намудани он ва дигар 

ҳолатҳое, ки бо аломатҳои зарурии таркиби ҷинояти мушаххас дохил 

намешаванд, ҳам дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда ва ҳам 

дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии содиркунандаи онро тавсиф мекунанд. Асоси 

мавҷуда дар намуди «мусоидати фаъоли иштирокчии ҷиноятҳои гурӯҳӣ ба ошкор 

намудани ин ҷиноят» бевосита шахсияти гунаҳкорро муайян мекунад. Дар ин 

ҳолат, ҳангоми муайян кардани чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ҷиноятӣ меъёри 

мақсаднокӣ пайдо мешавад, ки он васеътар буда дар моҳияти худ самтҳои 

гуногунро дар бар мегирад. Дар ин ҷода бояд дар назар дошт, ки дар ин ҳолат 

қонунгузорӣ принсипи ногузирии ҷавобгарӣ ва ҷазоро сарфи назар накарда, балки 

танҳо чораи таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятиро кам мекунад ва таъини ҷазои воқеӣ 

нисбати шахси гунаҳкор истисно карда намешавад.  

Муқаррар намудани ҳолати мустақили мазкур аз «махсус» будани хусусияти 

он шаҳодат медиҳад. Зеро махсусияти он дар он зоҳир мегардад, ки ҳангоми 

мавҷудияти он барои кам кардани фардикунонии таъини ҷазо (пешгирии хусусӣ) 

то андозае амалӣ карда мешавад, ки ба рафтори шахси дар ҳайати гурӯҳи 

муташаккил (ташкилоти ҷиноятӣ) ҷиноят содирнамуда таъсир мерасонад ва барои 

амалӣ шудани яке аз мақсадҳои қонунгузории ҷиноятӣ – ҳифзи объектҳои дар 

қонуни ҷиноӣ пешбинӣ кардааст, мусоидат мекунад. Ҳангоми тафсири дақиқи 

меъёри мазкур маълум мегардад, ки қонунгузорӣ дар ҳолати якум номгӯйи  

ҳолатҳоеро муайян намудааст, ки мумкин аст ба сифати ҳолатҳои истисноӣ 
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баромад намоянд ва дар ҳолати дуюм бошад он ҳолатҳоеро муайян намудааст, ки 

дар ҳама вақт истисноӣ мебошанд.  

Воқеан, дар ҳолати мазкур вазифаҳои ҳифзнамоии қонуни ҷиноятӣ, ки амалӣ 

шудани он на танҳо тавассути муайян намудани маҳдудиятҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

балки инчунин бо истифода аз меъёрҳои ҳавасмандгардонии дар қонунгузории 

ҷиноятӣ пешбинишуда амалӣ карда мешавад, дар назар дошта мешавад. Ба 

номгӯйи  ҳолатҳои ҳавасмандгардонии дар қонуни ҷиноятӣ пешбинишуда 

кирдорҳои мусбати шахс пас аз содир намудани ҷиноят, ки асоси мустақили 

таъини ҷазо бо тартиби пешбининамудаи моддаи 63 КҶ ҶТ баромад мекунад, 

дохил намудан мумкин аст. Бо назардошти он ки асоси мустақили зикргардидаи 

меъёри мазкур ба пешгирии ҷиноятҳо мусоидат мекунад, ба вазифаҳои пешгирии 

ҷиноятҳои аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ва ё иттиҳоди ҷиноятӣ содиршуда 

ҷавобгӯ мебошад. Асосҳои мавҷудбуда бояд ҳавасмандгардонии пешгирии 

ҷиноятҳо эътироф шавад, ки дар натиҷаи он чунин рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

судманди ҷинояткор амалӣ карда шуда, барои пешгирии пайдо шудани зарари 

эҳтимолӣ ба амнияти ҷамъиятӣ, мусоидат мекунад.  

Бояд қайд кард, ки ба андешаи мо, ин асоси ҳуқуқӣ дар доираи моддаи 

баррасишаванда қоидаи иловагие муқаррар намекунад, ки таъсири танзимнамоии 

он меъёрҳои ваколатдорро зиёд кунад, балки қоидаҳои мустақили рафторро ба 

шахсони ҷиноят содирнамуда муқаррар мекунад.  

Махсусияти он инчунин дар он зоҳир мегардад, ки он рафтори шахсро 

новобаста аз мақсад ва ангезаи ҷиноят муқаррар менамояд, ки танҳо пас аз содир 

намудани ҷиноят ҷой дошта метавонад. Дар пайдоиши худ, ин асоси таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба сиёсати 

ҷиноятии мавҷудбуда асос ёфтааст, ки ба таври васеъ ҳамчун сиёсати давлатии 

мубориза бо ҷинояткорӣ ва намудҳои ҷиноятҳои муташаккил ба шумор меравад.  

Вобаста ба ин муқаррарот, дар қисми «мусоидати фаъоли иштирокчии 

ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор намудани ин ҷиноят» бояд ҳадафи иҷтимоии судманди 

пешгирии ҷиноятҳои банақшагирифташуда ва омодашуда ҳисобида шавад, ки аз 

ошкор ва муайян кардани шахсоне, ки ҷиноятҳоро ба нақша гирифта барои содир 
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намудани он омодагӣ мебинанд ва андешидани чораҳои дахлдор барои даст 

кашидан аз содир намудани ҷиноят аз ҷониби ин шахсон равона карда шудаанд, 

иборат мебошад. Тавре ки В.А. Плешаков дуруст таъкид намудааст, роҳи асосии 

пешгирии ҷиноятҳо дар он ифода мегардад, ки сари вақт дар ҷараёни содир 

шудани он дахолат намуда, барои инкишофи он имконият надиҳад ва содир 

шудани онро бо таъмини ҳимояи объектҳо аз кирдори ҷиноятӣ қатъ кунад250.  

Асосҳои таъини ҷазо тибқи тартиби м. 63 КҶ ҶТ-ро муайян намудани 

қонунгузорӣ асосҳои татбиқи онро ба ду гурӯҳ ҷудо намудааст. Асосҳои 

муқарраршудаи таъини ҷазо тибқи қоидаҳои ҳамин моддаро таҳлил намуда, ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки якум асосҳои он бо кам кардани дараҷаи ба 

ҷамъият хавфнокии ҷинояти содиршуда ва шахсони онро содиркарда алоқаманд 

мебошад. Ҳангоми мавҷудияти асоси алоҳида бошад, на он қадар бо кам кардани 

дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор 

аст, балки бо самти ҳифзи амнияти ҷамъиятӣ алоқаманд мебошад.  

Бинобар ин, дар ҳолати якум муайян намудани чораи ҷазо аз рӯйи сатҳи 

пасти ба ҷамъият хавфнокии кирдори содиршуда ва шахсияти гунаҳкор бо 

муқоисаи моддаҳои дахлдори Қисми махсуси КҶ асоснок карда мешавад, ки 

ҳангоми мавҷудияти онҳо барои бевосита сабук кардани чораҳои таъсиррасонии 

ҳуқуқи ҷиноятӣ асоси объективӣ пайдо мешавад.  

Ҳамзамон, хусусиятҳои дорои аҳаммияти иҷтимоие, ки дар шахси ҷиноят 

содирнамуда мавҷуд мебошанд, имконияти ноил шудан ба мақсадҳои ҷазоро 

инъикос намуда ба татбиқи чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбати ӯ, ки 

дар санксияи моддаҳои мушаххаси Қисми махсуси КҶ пешбинӣ шудаанд, вале ба 

андозаи камтар мутбиқат менамоянд. Ниҳоятан зоҳиршавии ҳолатҳои мазкур 

танҳо ба шахси ҷиноят содирнамуда марбут мебошанд.  

Дар ҳолати дуюм, сабуккунии фавқулоддаи ҷазо на бештар бо кам шудани 

дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ва шахси онро содиркарда, балки бо 

бевосита амалигардонии вазифаҳои қонунгузории ҷиноятӣ, ки ба ҳимояи ҳуқуқ ва 

 
250 Ниг.: Плешаков В.А. Концепция теории криминологической безопасности как частной теории криминологии / 

В.А Плешаков // Криминол. журн. – 2004. – №1(6). – С. 36-39. 
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озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи амнияти ҷамъиятӣ, 

инчунин бо ҳимояи сохти конститутсионӣ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ва пешгирии 

ҷиноятҳо алоқаманд, вобастагӣ дорад.  

Таснифоти асосҳои татбиқи м. 63 КҶ ҶТ, ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ 

мавҷуд мебошад ба ақидаи мо, мазмуни ин ё он ҳолат (асос) ва нақши онҳоро дар 

фардикунонии ҷазо ҳангоми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, новобаста аз он ки чунин таснифот на танҳо арзиши 

назариявӣ, балки арзиши амалӣ доранд ва бевосита дараҷаи возеҳи ҳолатҳои 

истисноиро таъмин мекунад, ки он барои таъини ҷазои сабуктар асос мебошанд, 

пурра ва дақиқ ошкор намекунад.  

Мавҷудияти чунин асоси алоҳида аз зоҳиршавии вазифаи муҳофизатии 

ҳуқуқи ҷиноятӣ шаҳодат медиҳад.  

Дар асоси фарқиятҳои мавҷудбуда вобаста ба мазмуни асосҳои ҳуқуқии 

таъини ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ, меъёри мазкурро метавон ба усули 

омехтаи танзими муносибатҳо барои муайян кардани чораи ҷазо барои ҷинояти 

мушаххаси содиршуда дохил намуд.  

Аз як тараф, ба суд вогузор намудани ҳуқуқи амал кардан бо салоҳдиди худ 

чун қоида як меъёри маълуми ваколатдиҳанда мебошад, ки ба фардикунонии ҷазо 

ҳангоми муайян кардани ҷазо дар ҳолати истисноӣ бо мақсад ва ангезаҳои ҷиноят, 

нақши ҷинояткор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани ҷиноят ё пас аз он ва 

ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноятро ба таври назаррас 

паст мекунанд, равона карда шудаанд. Муттаҳидсозии ин муқаррарот дар асл 

идомаи гурӯҳи талаботҳое мебошад, ки аз ҷониби асосҳои умумии таъини ҷазо, ба 

танзим дароварда шуда, бевосита ба фардикунонии ҷазо равона шудаанд. Аз 

тарафи дигар, бо назардошти тамоюли иҷтимоии рафтори тасдиқшудаи 

ҷамъиятии гунаҳкор (мусоидати фаъоли аъзои ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор 

намудани он) бо маънои аслии қонун, ин меъёр бояд ба меъёрҳои 

ҳавасмандгардонӣ мансуб дониста шаванд, ки ин меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ 

шахси ҷиноят содиркардаро ба расонидани кумак ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ водор 

мекунанд. Мавҷудияти ин асос бо мавҷудияти функсияҳои махсус ба бартараф 
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намудани муноқишаи ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ тавассути сабук кардани ҷазо, ҳамчун 

натиҷаи содир шудани кирдорҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ мусбат нигаронида шудааст 

ва имкон медиҳад, ки мавқеи баррасишаванда ба меъёрҳое, ки созишро имкон 

медиҳанд, дохил карда шаванд. Дар ин ҷода бояд дар назар дошт, ки асосҳои 

мавҷудбудаи татбиқи он барои ҳалли масъалаҳои гуногун нигаронида шудаанд.  

Мавҷуд будани воситаҳои омехтаи танзими муносибатҳо доир ба муайян 

намудани чораи ҷазо, бо назардошти моҳияти асосҳои татбиқи он, вазифаҳои 

қонунгузории ҷиноятӣ ва он мақсадҳое, ки дар назди мақомоти 

ҳуқуқтатбиқкунанда гузошта шудааст, дурустии муқаррароти қонунгузориро зери 

шубҳаҳо қарор медиҳад.  

Ба андешаи мо, функсияи асосии асосҳои мавҷудбудаи ин меъёр ба маънои 

ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки қонунгузор кӯшиш намудааст, ки шахси 

ҷиноятсодирнамударо водор намояд, ки оқибатҳои зараровари кирдорро ихтиёран 

бартараф (сабук) кунад ва қувваю воситахои ошкор кардани ҷиноят ва ошкор 

кардани гунаҳкор онро кам карда, дараҷаи ҷинояти латентӣ ва ҷиноятҳои 

ошкорнашударо кам намояд, инчунин ба намудҳои хавфноктарини ҷиноят 

мубориза баранд.  

Мутаассифона, дар матни амалкунандаи м. 63 КҶ ҶТ асосҳои 

баррасишаванда хусусияти мушаххасотии татбиқи худро надорад, ки зарурияти 

ворид намудани шартҳои иловагии татбиқи онро дорад. Мушаххасоти омилҳои 

таъин кардани ҷазо аз рӯйи асоси мустақили моддаи баррасишаванда бояд ба 

мустаҳкамкунии қонунгузории аломатҳои бевоситаи объективие равона карда 

шавад, ки тарафи берунаи чунин рафторро, ки ҳамзамон шарти татбиқи он 

мебошанд, ифшо кунанд. Дар айни замон, таваҷҷуҳи зиёд ба таъмини амнияти 

ҷамъиятӣ мавҷудияти мафҳуми қонунгузории аломатҳои субъективиро, ки 

моҳияти руҳии дохилии ин рафтори истисноиро инъикос мекунанд, талаб карда 

намешавад ва мавҷуд будани онҳо дар ин ҳолат муайянкунанда нест ва ҳамчун 

ҳатмӣ баромад намекунад.  

Ба андешаи мо, батартибдарорӣ бояд маҳз ҳангоми ба расмият даровардани 

шартҳои татбиқи меъёр дар бораи таъин кардани ҷазои сабуктар (м. 63 КҶ ҶТ) бо 
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асосҳои зикршуда инъикос ёбад. Ин қарори ҳуқуқэҷодкунӣ меъёрҳои мушаххасро 

барои субъекти татбиқкунандаи ҳавасмандӣ муттаҳид мекунад, ки дорои 

принсипҳои умумии ҳавасмандгардонӣ мебошанд. Мушаххасгардонӣ бояд ба 

пурра муайян намудани шартҳо, ки мавҷудияти онҳо ҳангоми мусоидати фаъоли 

гунаҳкор дар ошкорнамоии ҷиноят ба қабули қарор дар бораи таъини ҷазои 

сабуктар мусоидат кунанд, равона карда шавад. Ба ибораи дигар, муқаррарот 

марбут ба мушаххасгардонӣ бояд ба таҳия ва муайян кардани асосҳои татбиқи ин 

меъёри ҳуқуқи ҷиноятӣ равона карда шаванд. Натиҷаи чунин мушаххасгардонӣ 

бояд мукаммал ва дар баргирандаи асосҳои мавҷудбуда бошад ва мавҷудияти 

аломатҳои мушаххас дар умум ҳаҷм ва моҳияти васеъро ташкил медиҳад.  

Гуфтаҳои боло ба мо имкон медиҳанд, ки бо андешаи муаллифони алоҳида 

розӣ шавем, ки тибқи ақидаи онҳо на танҳо дар бораи маҳдуд кардани доираи 

салоҳиятнокии судӣ дар фардикунонии ҷазо, балки дар бораи танзимнамоии ин 

доираҳо ва доираи мушаххаси онҳо дар қонунгузорӣ муқаррар намудан мувофиқи 

мақсад мебошад.  

Ба андешаи мо, шартҳое, ки хусусияти объективии фардии муайян кардани 

чораи ҷазоро тибқи асоси нишон додашуда ошкор мекунанд, бояд инҳо бошанд: 

– ҳамкории шахси ҷиноят содирнамуда бо мақомоти амаликунандаи 

таъқиботи ҷиноятӣ; 

– ошкор кардани дигар ҷиноят; 

– пешниҳод намудани маълумоти муҳим, ки барои бартараф кардан ва 

маҳдуд кардани хавфнокии ҷинояти содиршуда мусоидат мекунад.  

Таҳлилҳои гузаронидашуда ба мо имконият медиҳад, ки фарқиятҳои 

мавҷудаи асосҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шударо муайян намуда, хулосаронии зерин намоем:  

1) Асосҳои таъини ҷазо бо тартиби муқаррарнамудаи м.63 КҶ ҶТ якхела 

набуда, аз рӯйи мазмуни дохилии худ фарқ мекунанд. Баъзеи онҳо муносибати 

дохилии шахси ҷиноят содирнамударо ба кирдори содиршуда ва оқибатҳои он 

муайян мекунад ва ба мушаххас кардани аломатҳои тарафи субъективии таркиби 

ҷиноят ва бевосита ба шахси дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор равона карда 
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шудаанд. Дигари онҳо бошад кирдори пас аз содир намудани ҷиноятро ба эътибор 

мегирад, ки он бояд қобили қабул бошад. Дар ин ҳолат қонунгузорӣ ва мақомоти 

ҳуқуқтатбиқкунанда ҳам ҳолатҳои сабуккунанда (бахусус б. «и», «к» қ. 1 м. 61 КҶ 

ҶТ) ва ҳам ҳолатҳои мустақилона мавҷудбуда дар намуди мусоидати фаъолонаи 

иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор кардани ин ҷиноятро ба ҳолатҳои 

истисноӣ баробар мекунад.  

2) Дар байни асосҳое, ки дар меъёри мазкур пешбинӣ гардидаанд, 

мавҷудияти асоси «мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор 

кардани ин ҷиноят» ба андешаи мо, дорои дигар хусусиятҳои ҳуқуқӣ мебошад. 

Дар ин ҳолат ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ-ҷиноятро метавон ҳамчун як созиш 

ҳисоб намуд.  

Ба андешаи мо, ин асос мустақил аст ва бо назардошти он, ки дар ташаккули 

ин ҳолат «яке аз шаклҳои созиши ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ» мавҷуд аст ва мавҷудияти он 

дар робита бо м. 63 КҶ ҶТ бояд ҳамчун ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ-ҷиноятии 

рафтори гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят дониста шавад. Дар ин ҷода бояд 

тазаккур дод, ки рафтори умумии гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят дар 

назар дошта нашуда, балки танҳо он рафторе қобили таваҷҷуҳ аст, ки он барои 

давлат ва ҷамъият манфиатовар бошад.  

Таъини ҷазо тибқи қоидаҳои моддаи мазкур бо назардошти асоси мавҷуда 

дар намуди мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ дар ошкор 

намудани ин ҷиноят, аз як тараф, таъсир ба шахсоне мебошад, ки бо қонун 

мухолифат кардаанд ва аз тарафи дигар, механизми идоракунии иҷтимоӣ ба 

шумор меравад. Дар ин ҳолат манфиатҳои сиёсати ҷиноятӣ ба амнияти ҷамъиятӣ 

нигаронида шудааст. Бояд ба назар гирифт, ки хавфнокӣ ба ҷамъият ин ҳамаи ин ё 

он ҳолатҳое мебошад, ки шароити муътадили онро вайрон мекунад. Ҳамзамон, 

мафҳуми мавҷудбудаи ҳуқуқӣ-ҷиноятии ба ҷамъият хавфнокӣ танҳо як доираи 

маҳдуди падидаҳои ҳаёти ҷомеаро дар бар мегирад.  

Дар алоқамандӣ бо ин, бояд ҳамаи ин ё он фаъолияте, ки барои пурра ва ё 

қисман бартараф намудани хавфнокии воқеӣ ва ё эҳтимолии ҷамъиятӣ равона 
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карда шудааст, ҳамчун фаъолияти муфид барои мавҷудияти муътадили он 

дониста шаванд. 

3) Дар асоси гуфтаҳои боло, ин меъёр (м. 63 КҶ ҶТ) усули омехтаи танзими 

муносибатҳо барои муайян кардани чораи ҷазо барои ҷинояти мушаххаси 

содиршуда мебошад.  

Ҳамин тавр мусоидати фаъолонаи иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор 

намудани ҷинояти содирнамудаи гурӯҳро ҳамчун асоси таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст таҳлил намуда чунин 

хулосабарорӣ намудан мумкин аст:  

1) Дар мазмуни асосҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, зарур аст, ки ба қонунгузории амалкунанда тағйиру 

иловаҳо ворид карда шуда, аз қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ асоси «мусоидати фаъолонаи 

иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи 

гурӯҳ» хориҷ карда шавад ва дар м. 63 қ. 2 илова карда шавад, ки он ба мақомоти 

таъқиботи ҷиноятӣ имконияти нисбати шахсони алоҳидаи дар ҳайати гурӯҳи 

ҷиноятӣ ҷиноятсодирнамуда таъини ҷазои сабуктар ба ивази нишондоди шоҳидии 

онҳо, ошкор кардани ташкилкунанда ва дигар иштирокчиёни фаъоли гурӯҳро 

пешбинӣ намояд. Ин имконият медиҳад, ки қоидаҳои истисноӣ дар бораи таъини 

ҷазои сабуктар мушаххас гардонида шавад ва дар асоси таснифоти меъёрҳои 

ҳуқуқӣ-ҷиноятии мавҷудбуда ва вазифаи хоси онҳо мумкин аст ба гурӯҳи 

меъёрҳои ҳавасмандгардонӣ дохил карда шаванд.  

2) Мутаносибан қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ дар таҳрири зерин сомон дода шавад: «2. 

Ҳангоми мусоидати фаъоли иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор кардани 

он, ҷазо мумкин аст бо қоидаҳои моддаи мазкур таъин карда шавад», қ. 2 м. 63 КҶ 

ҶТ ҳамчун қисми 3 дониста шавад.  

3) Дар м. 63 КҶ ҶТ пешбинӣ намудани қисми алоҳида барои амалӣ кардани 

сиёсати давлатӣ дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ, бахусус ҷиноятҳои 

муташаккилона мусоидат мекунад. Инчунин ин барои муайян намудани фаҳмиши 

ягонаи «ҳолатҳои истисноӣ» дар таҷрибаи судӣ мусоидат мекунад ва 

мухолифатҳои мантиқии мафҳумҳои гуногунро бартараф мекунад. Ҳамчунин, 
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фаҳмиши онро ба тартиб медарорад ва мавҷудияти чунин ҳолат танҳо ба рафтори 

шахс ҳамчун иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ пас аз содир кардани ҷиноят дохил 

мешавад.  

 

2.5. Тарзҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст. 

 

Ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ, яъне асосҳои таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, суд бояд намуд, 

муҳлат ё андозаи ҷазои мушаххасро муайян созад. Дар қ. 1 м. 63 КҶ ҶТ се тарзи 

таъини ҷазои нисбатан сабуктар муқаррар гаштааст: 

1) Таъини ҷазое, ки аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ 

ҶТ пешбинигардида камтар мебошад; 

2) Таъини ҷазои сабуктар назар ба ҷазои дар санксияи моддаи Қисми махсуси 

КҶ ҶТ пешбинигардида; 

3) Таъин накардани ҷазои иловагӣ, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ 

шудааст.  

Ҳар яке аз тарзҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, аҳаммияти мустақил доранд.  

Тарзи аввали таъини ҷазо дар асоси м. 63 КҶ ҶТ ин аз ҳадди поёнии дар 

моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинигардида камтар таъин намудани 

ҷазо ба ҳисоб меравад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси 

КҶ ҶТ пешбинигардида камтар таъин намудани ҷазо бо он маънидод мегардад, ки 

дар ин ҳангом муҳлат ё андозаи ҷазои таъиншаванда назар ба муҳлат ё андозаи 

намуди дахлдори ҷазо, ки дар санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ, ки аз рӯйи он 

кирдори шахс бандубаст мегардад, камтар ҷазо таъин карда мешавад251. Таъини 

ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ дар он ифода меёбад, ки суд ба маҳкумшуда ҳамон 

намуди ҷазоеро интихоб мекунад, ки дар санксия номбар шудааст, аммо ин 

 
251 Ниг.: Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата / Отв. ред. А.Н. Тарбагаев. – М., 2016. – С. 354. 
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намуди ҷазо ба андоза ё муҳлати камтар назар ба оне, ки дар санксия муқаррар 

шудааст, таъин мегардад. Масалан, суд нисбати шаҳрванд Ҳ., барои содир 

намудани ҷинояти дар қ. 1 м. 346 КҶ ҶТ пешбинишуда, ки санксияи он ҷазоро дар 

намуди ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 

маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол муқаррар менамояд, бо истифода аз м. 

63 КҶ ҶТ ҷазоро дар намуди ҷарима ба андозаи 125 (яксади бисту панҷ) 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 (панҷҳазор) сомонӣ таъин 

намудааст252, яъне суд ҷаримаро аз ҳадди поёнии дар қ. 1 м. 346 КҶ ҶТ 

пешбинигардида камтар таъин намудааст. 

Дар мисоли дигар шаҳрванд Ҷ., бо қ. 2 б. «в» м. 244 КҶ ҶТ гунаҳкор дониста 

шуда ба ӯ бо ин модда, бо дастрасии м. 63 КҶ ҶТ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати шаш моҳ, бо адо намудани ҷазо дар колонияи низомаш умумӣ таъин 

шудааст253. Дар ин ҳолат суд бо истифода аз м. 63 КҶ ҶТ маҳрум сохтан аз 

озодиро камтар аз ҳадди поёнии муҳлате, ки дар қ. 2 м. 244 КҶ ҶТ пешбинӣ 

шудааст (санксияи қ. 2 м. 244 КҶ ҶТ ҷазоро дар намуди ҷарима ба андозаи аз як 

ҳазор то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати аз ду то панҷ сол муқаррар месозад) таъин намудааст. 

Ҳангоми таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми 

махсуси КҶ пешбинишуда, – менависад Е.В. Благов, – он намуди ҷазое муайян 

карда мешавад, ки дар санксия номбар шудааст, аммо ба андозаи поёнтар254. Дар 

чунин маврид, – иброз медорад Л.Л. Кругликов, – сухан оид ба намудҳои ҷазоҳое 

меравад, ки ҳадди поёнии онҳо дар қонун муқаррар шудааст ва дар санксияи 

дахлдори моддаи Қисми махсуси КҶ чунин ҳад аз андозаи дар Қисми умумӣ 

муайяншуда баландтар мебошанд. Бинобар он, дар мавриди баробар будани 

 
252 Ниг.: Парвандаи №1-130/10 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе.  
253 Ниг.: Парвандаи №1-122/12 // Бойгонии суди ноҳияи Шоҳмансури ш. Душанбе.  
254 Ниг.: Благов Е.В. О правилах назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление / 

Е.В. Благов // Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в 

уголовном праве и процессе: сб. науч. ст. / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 

2007. – Вып. 2. – С. 42. 
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андозаи ҳадди поёнии намудҳои ҷазо дар қисмҳои умумӣ ва махсуси КҶ варианти 

баррасишаванда татбиқ намегардад255.  

Таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ сарҳади муайяни худро дорад. Агар дар 

санксияи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳадди поёнии намуди дахлдори ҷазо инъикос 

нагардида бошад, тарзи мазкури сабук намудани ҷазо татбиқ гаштанаш мумкин 

нест.  

Дар ҳақиқат дар ҳолатҳои алоҳида имконияти суд барои истифодаи тарзи аз 

ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинигардида 

камтар таъин намудани ҷазо мумкин аст, вобаста ба намуди санксия маҳдуд 

гардад. Дар як қатор санксияи моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ (масалан, м.м. 

121, 122, 124, қ. 1 м. 142, қ. 1 м. 165 КҶ ҶТ ва ғайра) танҳо ҳадди болоии ҷазо 

нишон дода шуда, ҳадди поёнӣ барои намуди мазкури ҷазо дар Қисми умумии КҶ 

ҶТ муайян шудааст. Бинобар он, таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ танҳо дар 

ҳолатҳое имконпазир аст, ки дар санксияи модда ҳадди поёнии муҳлат ё андозаи 

намуди дахлдори ҷазо нишон дода шуда бошад. Агар дар санксия муҳлати поёнии 

ҷазо пешбинӣ нашуда бошад, суд ҳуқуқ надорад ҷазоро камтар аз ҳадди поёнии 

он, ки дар моддаҳои дахлдори Қисми умумии КҶ ҶТ муайян шудаанд, таъин 

намояд. Гарчанде ки муқаррароти мазкур дар м. 63 КҶ ҶТ мустаҳкам нашуда 

бошад ҳам, аммо таҳлили меъёрҳои Қисми умумии КҶ ҶТ, ки намудҳои алоҳидаи 

ҷазоро ба танзим медароранд, аз ин шаҳодат медиҳанд (қ. 2 м. 49, қ. 2 м. 50, қ. 1 м. 

52 КҶ ҶТ ва ғайра).  

Ғайр аз ин, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 

«Дар бораи таҷриба аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини 

ҷазо», аз 24 феврали соли 2005, ва тағйиру иловаҳо аз 30 июни соли 2011 махсус 

қайд шудааст, ки: «Андозаи ҷазои аз ҷониби суд бо тартиби зикргардида 

таъиншуда аз ҳадди поёние, ки бо Қисми умумии КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои чунин намуди ҷазо муқаррар гардидааст, кам буданаш номумкин аст»256.  

 
255 Ниг.: Уголовное право России. Часть Общая: учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2012. – С. 424. 
256 Маҷмуаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – С. 112. 
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Дар масъалаи имконияти таъин гаштани ҷазо бо истифода аз тарзи мазкур, 

дар ҳолатҳое, ки санксияи модда алтернативӣ буда, суд намуди ҷазои нисбатан 

вазнинтарро интихоб намуда, аз ҳадди поёнии муқарраршудаи он камтар ҷазо 

таъин менамояд, ақидаҳои гуногун иброз шудааст.  

Дар ин масъала ақидаи олимонро ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст. 

гурӯҳи аввали олимон ҷонибдори он ҳастанд, ки суд наметавонад, бо чунин тарз 

ҷазоро аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ муайян созад. Масалан, А. Рарог ва Е. 

Акимов чунин мешуморанд, ки татбиқи ҷазои сабуктар ҳангоми ҳолатҳои 

мустасноӣ, тавассути камтар аз ҳадди поёнии он ки дар санксияи моддаи 

татбиқшавандаи Қисми махсуси КҶ муқаррар шудааст, танҳо дар ду ҳолат қобили 

қабул мебошад: а) Вақте ки санксия маҳрум сохтан аз озодиро ҳамчун намуди 

ягонаи ҷазо пешбинӣ мекунад; б) Вақте ки ҳама намудҳои ҷазоҳои дар санксия 

пешбинишуда, бо назардошти хусусият, муҳлат ё андоза вобаста ба вазниниашон 

ба хусусият ва дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ва ҳолатҳои 

мустасноии муқарраршуда мувофиқат наменамоянд. Агар қонун барои ҷинояти 

содиршуда назар ба маҳрум сохтан аз озодӣ дида ҷазои намуди сабуктарро 

пешбинӣ намояд, ба таври воқеӣ таъин намудани маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати дилхоҳ чораи нисбатан вазнин нисбат ба ҷазои дилхоҳи дигари сабуктар 

ба ҳисоб меравад. Бинобар он, таъин намудани намуди ҷазои вазнинтар ҳангоми 

дар санксия ба таври алтернативӣ мавҷуд будани намудҳои дигари сабуктари ҷазо 

ба ғояи ҳатман сабук намудани ҷазо дар ҳолати мустасноӣ мувофиқат намекунад, 

чунки суд бе ҷой доштани чунин ҳолатҳо низ метавонист намуди дилхоҳи ҷазоро, 

аз ҷумлаи дар санксия пешбинишуда, то ҷазои аз ҳама сабукро интихоб намояд257. 

Олимони дигар низ дар ҳолатҳои ҷой доштани санксияи алтернативӣ имконияти 

таъин намудани ҷазои нисбатан вазнинтарро бо баромадан аз ҳадди поёнии он бо 

шартҳои муайян вобаста менамоянд. Масалан, Р.Н. Хамитов чунин меҳисобад, ки 

агар суд мавҷуд будани ҳолатҳои вазнинкунандаро муқаррар насозад ва дар 

санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ намуди ҷазои нисбатан сабук ҷой дошта 

 
257 Ниг.: Рарог А., Акимова Е. Назначение наказания / А. Рарог, Е.  Акимова // Российская юстиция. – 1999. – №11. 

– С. 6. 
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бошад, дар ҳақиқат таъини ҷазои намуди нисбатан сахттар камтар аз ҳадди поёнӣ 

асоснок шуморида намешавад258. Чунин андешаро М.Т. Гараев ҷонибдорӣ намуда 

менависад, ки ҳангоми дар як вақт муқаррар гаштани ҳолатҳои сабуккунандаи 

мустасноӣ ва ҳолатҳои вазнинкунанда роҳи аз ҳама мувофиқ таъин намудани 

маҳрум сохтан аз озодӣ камтар аз ҳадди поёнии дар санксияи моддаи Қисми 

махсуси КҶ муайяншудаи он ба ҳисоб меравад259.  

Гурӯҳи дигари олимон бошанд, чунин эътироф менамоянд, ки дар санксия 

мавҷуд будани якчанд ҷазои асосӣ ба таъини намуди ҷазои ҳатто аз ҳама 

вазнинтар, аммо камтар аз ҳадди поёнии он монеъ шуда наметавонад260. Масалан, 

Е.В. Благов чунин меҳисобад, ки чунин ҳолат имконпазир аст, агар суд ба хулоса 

ояд, ки ҷазои намуди нисбатан сабук ноил шудан ба мақсадҳои ҷазоро таъмин 

карда наметавонад ва андозаи ҷазои намуди вазнинтар дар ҳолати мазкур баланд 

мебошад261. Чунин мавқеъро Д. Дядкин ҷонибдорӣ менамояд262.  

Ба андешаи мо, мавқеи гурӯҳи охирон бештар қобили қабул мебошад, зеро 

ҳангоми интихоб намудани намуди ҷазо суд мумкин аст, ба хулоса ояд, ки ислоҳ 

намудани гунаҳкор, масалан, бе ҷудо нигоҳ доштани ӯ аз ҷомеа имконнопазир аст 

ва намудҳои дигари ҷазои дар санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ 

муқарраршуда, барои ноил шудан ба мақсади ҷазо оварда намерасонанд. Дар як 

вақт муҳлати ҳадди поёнии ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, ки дар санксияи модда 

муайян шудааст, ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои мустасноӣ зиёд ба назар 

мерасад. Бинобар он, дар чунин маврид суд метавонад, камтар аз ҳадди поёнии 

ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, ки дар санксия муайян шудааст, камтар ҷазо таъин 

намояд. Ғайр аз ин, аз мазмуни м. 63 КҶ ҶТ низ бармеояд, ки қонунгузор 

имконияти аз ҳадди поёнӣ камтар таъин намудани ҷазоро танҳо бо ҷазои аз ҳама 

сабуктари дар санксияи модда пешбинишуда вобаста насохтааст.  

 
258 Ниг.: Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление по российскому 

уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2001. – С. 120. 
259 Ниг.: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2002. – С. 137. 
260 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 281. 
261 Ниг.: Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юрлитинформ, 2007. 

– С. 118-119. 
262 Ниг.: Дядькин Д. Правила учета исключительных обстоятельств для назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление / Д.  Дядькин // Уголовное право. – 2006. –  №2. – С. 24. 
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Дар таҷрибаи судӣ низ ҷой доштани ҷазои намуди сабуктар имконияти бо 

истифода аз м.63 КҶ ҶТ таъин гардидани намуди нисбатан вазнинтари ҷазоро 

камтар аз ҳадди поёнии дар санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ 

муқарраршуда, истисно наменамояд. 

Масалан, шаҳрванд Я., бо б. «в» қ. 2 м. 244 КҶ ҶТ гунаҳкор дониста шудааст, 

ки санксияи он ҷазоро дар намуди ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то ду ҳазор 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ 

сол пешбинӣ месозад. Суд ҳангоми таъини ҷазо ба ҷой доштани ҷазои дигари 

сабуктар дар намуди ҷарима нигоҳ накарда бо истифода аз м.63 КҶ ҶТ ҷазоро дар 

намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 (як) сол бо адо намудани ҷазо дар 

колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин намудааст263. 

Лозим мешуморем, ки бо мақсади татбиқишавии ягонаи таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба б. 9 Қарори 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи таҷриба аз 

ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо», аз 24 феврали соли 

2005 илова бо мазмуни зайл ворид карда шавад: вобаста ба мазмуни м. 63 КҶ ҶТ 

ба таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси 

ҳамин Кодекс пешбинигардида, дар санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси 

КҶ ҶТ мавҷуд будани намудҳои нисбатан сабуки ҷазоҳои алтернативӣ монеа 

шуда наметавонад.  

Тарзи дуюми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, ин таъин намудани ҷазои намуди сабуктар нисбат ба ҷазои дар 

ин модда пешбинигардида ба ҳисоб меравад. Ҳангоми таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, суд м. 47 КҶ ҶТ-ро ба 

роҳбарӣ мегирад, ки дар он ҷазоҳо аз рӯйи принсипи аз ҷазои сабуктар ба ҷазои 

вазнинтар суратгиранда ҷойгир шудаанд. Ғайр аз ин, ҳангоми таъини ҷазо 

нисбати ноболиғон бояд талаботи м. 87 КҶ ҶТ ба инобат гирифта шавад.  

Ҳангоми татбиқнамоии тарзи мазкури таъини ҷазо аз рӯйи м.63 КҶ ҶТ суд 

метавонад, ҷазои дигари намуди сабуктарро, ки дар санксияи моддаи дахлдори 

 
263 Ниг.: Парвандаи №1-302/2012 // Бойгонии суди ноҳияи Шоҳмансури ш. Душанбе.  
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Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ нашудааст, аз ҷумла ҷарима, корҳои ҳатмӣ, 

корҳои ислоҳиро, дар доираи муҳлат ё андозаи ин намудҳои ҷазо, ки қонуни 

ҷиноятӣ дар Қисми умумӣ муқаррар намудааст, таъин намояд. 

Таҳлилҳои аз ҷониби мо гузаронидашуда доир ба амалияи татбиқшавии 

тарзи мазкури таъини ҷазо аз он шаҳодат медиҳад, ки судҳо тарзи таъин намудани 

ҷазои намуди сабуктар нисбат ба ҷазои дар ин модда пешбинигардидаро қариб ки 

дар таҷриба истифода намебаранд. Аз доираи зиёда аз 200 ҳукмҳои 

таҳлилнамудаи мо танҳо дар ду ҳолат суд тарзи мазкури таъини ҷазоро вобаста ба 

м. 63 КҶ ҶТ истифода намудааст. Масалан, бо ҳукми суд шаҳрванд С., бо қ. 1 м. 

116 КҶ ҶТ, ки санксияи он ҷазоро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 

то се сол муқаррар менамояд, гунаҳкор дониста шуда, ба ӯ бо татбиқи м.63 КҶ 

ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин 

шудааст264. Яке аз сабаҳои кам истифода шудани тарзи мазкури таъини ҷазо тибқи 

м. 63 КҶ ҶТ аз он иборат мебошад, ки аксарияти санксияҳои моддаҳои Қисми 

махсуси КҶ ҶТ хусусияти алтернативӣ дошта, суд метавонад, бе интихоби ҷазои 

дигари сабуктари дар санксия пешбини нашуда, принсипи фардикунонидани 

ҷазоро дар доираи ҷазоҳои дар санксияи моддаи дахлдор муқарраршуда, амалӣ 

намояд. 

Ба ин нигоҳ накарда, м. 63 КҶ ҶТ ҳангоми таъини ҷазои намуди сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ягон маҳдудиятро 

муқаррар насохтааст. Вале таносуби меъёри мазкур бо моддаҳои дигари КҶ ҶТ, 

ки асос ва шартҳои таъини намудҳои алоҳидаи ҷазоро ба танзим медароранд (м.м. 

481 – 59 КҶ ҶТ, м. 87 КҶ ҶТ), нишон медиҳад, ки воқеан маҳдудиятҳои муайян 

ҷой доранд. Масалан, ҷазои корҳои ислоҳӣ тибқи қ. 4 м. 52 КҶ ҶТ нисбати 

хизматчиёни ҳарбӣ; шахсони ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида; занони 

ҳомиладор; шахсоне, ки бо сабаби нигоҳубини кӯдак дар рухсатӣ мебошанд; 

маъюбони гурӯҳҳои I ва II таъин карда намешавад, ҷазоҳои маҳдуд кардан дар 

хизмати ҳарбӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ танҳо нисбати 

субъектони махсус, яъне хизматчиёни ҳарбӣ татбиқ мешаванд ва ғайра.  

 
264 Ниг.: Парвандаи №1-213/14 // Бойгонии суди ноҳияи Сино ш. Душанбе.  
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Вобаста ба ин, ба мақсад мувофиқ мешуморем, ки ба б. 9 Қарори Пленуми 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи таҷриба аз ҷониби судҳо 

татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо», аз 24 феврали соли 2005 илова бо 

мазмуни зайл ворид карда шавад: Ҳангоми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, 

ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, аз рӯйи қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ 

муқарраршуда, суд бояд маҳдудиятҳои дар Қисми умумии КҶ ҶТ муайяншударо 

дар мавриди таъини ҷазоҳои мушаххас ба инобат гирад.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ имконияти татбиқшавии таъини ҷазои намуди 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ҳангоми ҷой 

доштани санксияҳои алтернативӣ боиси баҳсҳои зиёд гардидааст.  

Аввалан, баҳс сари он масъала меравад, ки оё суд метавонад, дар ҳолатҳои 

дар санксия пешбинӣ шудани намуди аз ҳама сабуктари ҷазо тарзи таъини ҷазои 

намуди сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, истифода 

барад? 

Ҷавоб ба чунин савол аз он вобаста аст, ки қонуни ҷиноятӣ зери мафҳуми 

«Ҷазои намуди сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст», 

чиро дар назар дорад. Олимони гурӯҳи аввал бар он ақидаанд, ки ҳангоми таъини 

ҷазои намуди сабуктар намуди ҷазое таъин мешавад, ки нисбат ба ҷазои аз ҳама 

сабуки дар санксия муқарраршуда сабуктар мебошад265. Бинобар он, масалан, В.С. 

Орлов баён медорад, ки имконияти гузаштан ба ҷазои намуди сабуктар нисбат ба 

ҷазоҳои дар санксия муқарраршуда дар ҳолатҳое имконпазир аст, ки агар қонун 

таъини ҷазоро дар доираи санксияи моддаи КҶ бо ҷазои намуди аз ҳама сабук 

маҳдуд накарда бошад266. М.Н. Становский низ иброз медорад, ки агар масалан, 

санксияи модда ба сифати ҷазо танҳо маҳрум сохтан аз озодиро пешбини созад, 

суд ҳуқуқ дорад, ҷазои дилҳоеро, ки дар системаи ҷазо то маҳрум сохтан аз озодӣ 

қарор дорад, таъин намояд. Аммо агар санксия, дар баробари ин ҷазоро дар 

намуди ҷарима муқаррар намуда бошад, пас тарзи баррасишаванда татбиқ шуда 

наметавонад, зеро ҷарима дар системаи ҷазо намуди аз ҳама сабуки ҷазо ҳисоб 
 

265 Ниг.: Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юрлитинформ, 2007. 

– С. 88. 
266 Ниг.: Орлов В.С. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом / В.С.  Орлов // Советское 

уголовное право. Часть Общая. – М.: Гос. изд-во, 1969. – С. 24. 



142 

 

мешавад267. Чунин андешаро Т.В. Николаева ҷонибдорӣ намуда менависад, ки 

таъини ҷазои сабуктар ҳангоми мавҷуд будани санксияҳои алтернативӣ танҳо дар 

ҳолатҳое имконнопазир аст, ки агар дар он ҷазо аз ҷарима то маҳрум сохтан аз 

озодӣ пешбинӣ шуда бошад. Барои чунин ҷиноятҳо намуди сабуктари ҷазоро 

таъин намудан мумкин нест, чунки санксияи модда аллакай намуди аз ҳама 

сабуки ҷазо – ҷаримаро муқаррар сохтааст268. Бинобар он, суд наметавонад бо 

ишора ба м. 64 (м. 63 КҶ ҶТ) намуди ҷазои асосии дар санксияи алтернативӣ 

нишон доданашударо, ки аз ҷазои асосии аз ҳама сабуктари дар санксия 

пешбинишуда, вазнинтар мебошад, интихоб намояд269. Ҳангоми бо чунин тарз 

сабук намудани ҷазо, – менависад А.В. Наумов, – талаботи зарурӣ он чӣ ба ҳисоб 

меравад, ки намуди сабуктари ҷазои таъиншаванда аз ҷазои дилхоҳи дар санксияи 

дахлдори моддаи КҶ асоснок шуда, сабуктар бошад. Таъин намудани ҷазо дар 

намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян дар 

ҳолатҳое, ки санксия маҳрум сохтан аз озодиро бо ҷазои алтернативии ҷарима 

пешбинӣ менамояд, мумкин нест270, яъне ин гурӯҳи мазкури олимон имконияти 

таъин гаштани намуди ҷазои сабуктари мавқеи «мобайнӣ»-ро байни ҷазоҳои дар 

санксияи алтернативӣ ишғолкунандаро инкор месозанд.  

Гурӯҳи дуюми олимон бар он андешаанд, ки м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) ягон 

хел манъкуниро барои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, муқаррар насохтааст, бинобар он таъини корҳои ислоҳӣ 

масалан, дар ҳолатҳое, ки санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҷазоро дар намуди 

ҷарима ва маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар менамояд имконпазир аст271, намуди 

нисбатан сабуктар намуди ҷазое эътироф мешавад, ки агар он назар ба намуди 

ҷазои нисбатан вазнинтари дар санксия муқарраршуда, сабуктар бошад272.  

 
267 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 283. 
268 Ниг.: Николаева Т.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: 

Вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 148. 
269 Ниг.: Уголовное право России. Часть Общая: учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2012. – С. 425. 
270 Ниг.: Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.В. Наумов 

[и др.]; Отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2019. – С. 76. 
271 Ниг.: Новиков В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом при наличии 

исключительных обстоятельств / В.  Новиков // Уголовное право. – 2004. – №1. – С. 40. 
272 Ниг.: Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных 

обстоятельств в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 153. 
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Масъаларо дар бораи чораи ҷазо ҳал намуда истода, – менависад И.В. 

Михайленко, – суд дар навбати аввал, бояд тарафи «сифатии» таъсиррасониро 

муайян намояд, яъне намуди ҷазои мушаххасеро, ки барои ҷинояти мушаххаси аз 

ҷониби шахси мушаххас содиршуда ба мақсад мувофиқ мебошад, баъдан 

масъаларо дар бораи муҳлати чунин таъсиррасонӣ баррасӣ намояд. Бинобар ин, 

ҳангоми дар санксияҳои алтернативӣ ҷой доштани ҷарима ва маҳрум сохтан аз 

озодӣ суд метавонад, ҷазои нисбатан сабуктарро назар ба маҳрум сохтан аз озодӣ, 

аммо вазнинтар аз ҷаримаро таъин созад273.  

А.М. Мифтахов ба назари иброзшудаи гурӯҳи аввали олимон эрод гирифта 

меҳисобад, ки чунин мавқеъ «доираи фардикунондани ҷазоро бо татбиқи м. 64 КҶ 

ФР (м. 63 КҶ ҶТ) маҳдуд менамояд. На кам ҳолатҳое вуҷуд дошта метавонанд, ки 

суд масалан, таъини маҳрум сохтан аз озодиро камтар аз ҳадди поёнии он ва 

таъини намуди ҷазои сабук (масалан, ҷаримаро), ки дар санксия муқаррар 

шудаанд, ба мақсад мувофиқ намешуморад. Бинобар он, дар чунин ҳолат дуруст 

нест, ки суд аз имконияти таъин намудани ин ё он намуди ҷазои назар ба маҳрум 

сохтан аз озодӣ сабук ва дар як вақт аз ҷарима вазнинтар, маҳрум карда шавад»274.  

Ба андешаи мо, мавқеи олимони гурӯҳи аввал бештар қобили қабул мебошад. 

Зеро аввалан, вақте қонун «нисбат ба ҷазои дар ин модда пешбинигардида ҷазои 

сабуктар таъин намудан»-ро пешбинӣ мекунад, маҳз намуди ҷазоеро дар назар 

дорад, ки аз намуди ҷазои сабуки дар санксия муқарраршуда, на ин ки аз ҷазои 

намуди вазнин сабуктар мебошад. Бо мақсади роҳ надодан ба духурагии 

ифодаёбии тарзи мазкури сабуксозии ҷазо пешниҳод менамоем, ки он дар қ. 1 м. 

63 КҶ ҶТ бо таври зерин нишон дода шавад: «...суд метавонад нисбат ба намуди 

ҷазои сабуки дар ин модда пешбинигардида намуди ҷазои дигари сабуктар таъин 

намояд...».  

Вале дар таҷрибаи судӣ ҳолатҳои таъин намудани «ҷазои мобайнӣ» низ ба 

назар мерасад. Масалан, бо ҳукми суд шаҳраванд С., бо қ.3 м.32, қ2 м.244 КҶ ҶТ 

(санксияи модда ҷазоро дар намуди ҷарима ё маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ 
 

273 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 130-131. 
274 Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных обстоятельств в 

российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 154. 
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менамояд) гунаҳкор дониста шуда ба ӯ бо дастрасии м.63 КҶ ҶТ ҷазои корҳои 

ҳатмӣ ба муҳлати ҳаштод соат таъин намудааст275. 

Таъини ҷазоҳои «мобайнӣ» аз ҷониби қонунгузор бештар ҳамчун ҳолати 

пурзӯркунандаи ҷазо баҳо дода мешаванд. Масалан, агар дар санксияи модда 

танҳо ҷазоҳои ҷарима ва маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ шуда бошанд, ҷазои 

«мобайнӣ»-и корҳои ислоҳӣ танҳо ҳангоми ашаддӣ саркашӣ намудан аз пардохти 

ҷарима таъин карда мешавад. Бинобар он, аз рӯйи м. 63 КҶ ҶТ таъин намудани 

ҷазои дигари аз ҷазои сабуктари дар санксия мустаҳкамшуда вазнин ва аз ҷазои 

вазнитари пешбинишуда сабуктар, таъиноти тарзи мазкури сабуксозии ҷазоро 

ифода карда наметавонад. Баръакс он метавонад ҳамчун пурзӯр намудани ҷазо ба 

назар расад.  

Албатта, санксияҳое, ки дар он ба сифати ҷазо танҳо маҳрум сохтан аз озодӣ 

бо ҷазои алтернативии ҷарима пешбинӣ шудааст, дар КҶ ҶТ хеле зиёд ба чашм 

мерасанд, ки ин то андозае дар асоси м. 63 КҶ ҶТ интихоб намудани тарзи 

мазкури сабуксозии ҷазоро маҳдуд менамояд.  

Ҷарима ҳамчун ҷазои асосӣ дар 233 санксияи амалкунандаи моддаҳои КҶ ҶТ 

(35% ҳамаи санксияҳои КҶ ҶТ) пешбинӣ шудааст276. Бисёр санксияи моддаҳои 

Қисми махсуси КҶ ҶТ -ро дучор омадан мумкин аст, ки дар онҳо ҷарима ба 

сифати алтернативи танҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ асоснок шудааст, 

масалан, қ.қ. 2-4 м. 245, қ.қ. 2, 3 м. 246, қ.қ. 2, 3, 4 м. 247, м.м. 251, 257, 259, қ. 1 

м.м. 262, 265 КҶ ҶТ ва ғайра. Чунин сохти санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси 

КҶ ҶТ ба принсипи фардикунондани ҷазо ва ноил шудан ба мақсадҳои он пурра 

мутобиқат карда наметавонад. Бинобар он, мувофиқи мақсад мебуд, агар дар 

чунин санксияҳо ҳар чӣ бештар намудҳои дигари алтернативии ҷазо, бахусус 

ҷазоҳои дигари бо маҳрум сохтан аз озодӣ вобаста набуда нишон дода мешуданд.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ, инчунин андешаҳое низ ифода гардиданд, ки 

мутобиқи он имконияти татбиқшавии тарзи таъини ҷазои намуди сабуктар 

ҳангоми ҳолатҳои мустасноӣ маҳдуд месозанд. Масалан, В. Ткаченко имконияти 

 
275 Ниг.: Парвандаи №1-151/16 // Бойгонии суди ноҳияи Сино ш. Душанбе.  
276 Ниг.: Мирзоев С.Т. Ҷарима ҳамчун ҷазо ва масъалаҳои татбиқи он тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: дис. ... н.и.ҳ. – Душанбе, 2020. – С. 82. 
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таъини ҷазои намуди сабуктарро танҳо дар ҳолатҳои дар меъёр мавҷуд будани 

санксияи нисбатан муайян, ки ба сифати ҷазо танҳо як намуди онро муқаррар 

менамояд, қобили қабул мешуморад277. Вобаста ба ин, В.М. Лебедев дуруст баён 

медорад, ки қонун ҳагоми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, ягон манъкуниро муқаррар насохтааст, бинобар он суд 

метавонад, аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин КҶ 

пешбинигардида камтар ҷазо таъин кунад, ё намуди нисбатан сабуктари ҷазоро 

таъин кунад278. А.Е. Куковякин низ вобаста ба имконияти татбиқшавии намуди 

сабуктари ҷазо, вақте ки санксияи модда алтернативӣ буда, суд ҷазои нисбатан 

вазнинро аз ҷумлаи ҷазоҳои пешбинишуда интихоб менамояд, андешаронӣ 

намуда, иброз менамояд, ки чунин тарзи сабуксозии ҷазо дар ҳолатҳои мустаноӣ 

танҳо ҳангоми ҷой доштани як қатор шартҳо имконпазир мебошад: вақте ки дар 

санксия ҷазои дигари сабуки алтернативӣ пешбинӣ нашуда бошад ё ҳадди поёнии 

ҷазои аз ҳама сабук, ки дар санксия муайян гаштааст, ба назари суд ғайри одилона 

мебошад, инчунин манъкуниҳои қонунгузорӣ барои татбиқи ҷазои алтернативии 

нисбатан сабук ба категорияи мазкури маҳкумшудагон ҷой дошта бошад279.  

Ба андешаи мо, низ қонуни ҷиноятӣ (м. 63 КҶ ҶТ) ягон маҳдудиятро ҳангоми 

интихоби ин ё он тарзи сабуксозии ҷазо муқаррар насохтааст ва ин масъаларо 

пурра ба салоҳдиди судҳо ҳавола намудааст. Бинобар он, суд вобаста ба ҳолатҳои 

кор ва бо назардошти шахсияти гунаҳкор, аз нигоҳи ноил шудан ба мақсадҳои 

ҷазо метавонад, аз рӯйи парвандаи мушаххас ва нисбати шахси гунаҳкори 

мушаххас ин ё он тарзи сабуксозии ҷазоро, ки дар м. 63 КҶ ҶТ мустаҳкам 

шудааст, интихоб намояд.  

Бо мақсади осон намудани амалияи таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, 

ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст ва бартараф сохтани мухолифатҳо дар 

масъалаи таъини он зарур аст, ки ба б. 9 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи таҷриба аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 
 

277 Ниг.: Ткаченко В. Общие начала назначения наказания / В.  Ткаченко // Российская юстиция. – 1997. – №1. – С. 

10. 
278 Ниг.: Лебедев В.М. О некоторых вопросах назначения судами уголовного наказания / В.М.  Лебедев // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – №9. – С. 6. 
279 Ниг.: Куковякин А.Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Омск, 2018. – С. 7. 
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асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, илова ворид карда шавад: 

агар дар санксияи модда намуди ҷазои аз ҳама сабуктар (мутобиқи м. 47 КҶ ҶТ) 

пешбинӣ шуда бошад, имконияти истифодаи таъини намуди сабуктари ҷазо, ки 

дар санксияи модда муқаррар нашудааст, истисно мегардад. Бинобар он, ҳангоми 

дар санксияи модда пешбинӣ шудани ҷазои асосии ҷарима, суд танҳо дар асоси м. 

63 КҶ ҶТ метавонад, ҷазоро аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси 

КҶ ҶТ пешбинигардида камтар таъин намояд ё ҷазои иловагиро, ки ба сифати 

ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад.  

Тарзи сеюми сабуксозии ҷазо аз рӯйи тартиби дар м. 63 КҶ ҶТ муқарраршуда 

ин таъин накардани ҷазои иловагие мебошад, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ 

шудааст. Ҷазоҳои иловагӣ ин чунин намудҳои ҷазоҳое мебошанд, ки мустақилона 

таъин шуда наметавонанд ва ҳатман ба ягон ҷазои асосӣ ҳамроҳ карда мешаванд. 

Ҷазоҳои иловагӣ хусусияти ёрирасон дошта, имкон медиҳанд, ки самаранокии 

маҷбурсозии давлатии татбиқшаванда пурзӯр ва боэътимодии ноил шудан ба 

мақсадҳои ҷазо таъмин гардад280.  

В.К. Дуюнов ва А.Л. Светинович ба таври асоснок чунин меҳисобиданд, ки 

ҷазоҳои иловагӣ метавонанд ва бояд барои: а) таъмини фардикунондани ҷазо; б) 

пурзӯр намудани мазмуни сазодиҳии чораи ҷазои ба гунаҳкор таъиншаванда; в) 

сабуксозии чораи асосии ҷазо;...истифода шаванд281.  

Мутобиқи қ. 3 м. 48 КҶ ҶТ маҳрум кардан аз рутбаи махсус, ҳарбӣ, рутбаи 

дараҷавӣ ва мукофотҳои давлатӣ, инчунин мусодираи молу мулк танҳо ба сифати 

ҷазои иловагӣ истифода мешаванд. Ғайр аз ин, ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ҳам ба 

сифати ҷазоҳои асосӣ ва ҳам иловагӣ татбиқ мешаванд (қ. 2 м. 48 КҶ ҶТ).  

Дар санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ ҷазоҳои иловагӣ бештар ба 

таври факултативӣ муқаррар шудаанд, ки татбиқ кардан ё накардани он ба 

назардиди судҳо ҳавола карда мешавад. Дар чунин ҳолатҳо ҳангоми татбиқ 

накардани ҷазои иловагӣ суд набояд ба м. 63 КҶ ҶТ ишора созад. Танҳо дар 

 
280 Ниг.: Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Отв. ред. А.Н. Тарбагаев. – М., 2016. – С. 306. 
281 Ниг.: Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: теория и практика. – Фрунзе: Изд-во «Илим», 

1986. – С. 28.  
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ҳолатҳое, ки «агар қонуне, ки бо он гунаҳкор маҳкум карда мешавад таъини 

ҳатмии ҷазои иловагиро пешбинӣ намояд, татбиқ накардани он танҳо бо 

мавҷудияти шартҳои дар моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда бо 

ҳатман дар ҳукм нишон додани асосҳои чунин сабуккунӣ ва ишора ба моддаи 

қонуни ҷиноии зикргардида, ҷой дошта метавонад» (б. 3 Қарори Пленуми Суди 

Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо таъин намудани ҷазоҳои иловагӣ» 

аз 29 майи 2003, №11)282.  

Аз ҷазоҳои иловагӣ дар санксияи моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ ҷарима 

ҳамчун ҷазои иловагии ҳатмӣ танҳо дар дар се санксия (қ. 2 м. 128, қ. 2 м. 259 ва 

қ. 2 м. 263 КҶ ҶТ) пешбинӣ шудааст283. Ҷазои мусодираи молу мулк бошад, тибқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 13 июни соли 2013 №965 аз 

санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ хориҷ карда шудааст284.  

Мутобиқи м. 51 КҶ ҶТ шахсе, ки рутбаи ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, 

унвонҳои махсус, мукофотҳои давлатӣ ва унвони ифтихории Тоҷикистонро дорад, 

дар ҳолати барои ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин маҳкум шуданаш суд 

метавонад бо назардошти шахсият ва кирдори содиркардааш ӯро аз чунин 

рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, унвонҳои махсус, мукофотҳои давлатӣ ва 

унвонҳои ифтихории Тоҷикистон маҳрум намояд, яъне ин намуди ҷазои иловагӣ 

низ хусусияти ҳатмӣ надошта татбиқшавии он ба салоҳдиди судҳо ҳавола 

гардидааст. Бинобар он ҷазои мазкури иловагӣ дар ягон санксияи моддаҳои 

Қисми махсус муқаррар нагаштааст.  

Аз ин ҷо, ба хулоса омадан мумкин аст, ки воқеан тарзи татбиқ накардани 

ҷазои иловагӣ, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, дар асоси м. 63 КҶ ҶТ 

ба ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан 

бо фаъолияти муайян хос мебошад. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои 

муайян ва ё машғул шудан ба фаъолияти муайян дар фарқият аз дигар ҷазоҳои 

 
282 Ниг.: Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2011). – Душанбе, 2011. – С. 

65. 
283 Ниг.: Мирзоев С.Т. Ҷарима ҳамчун ҷазо ва масъалаҳои татбиқи он тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: дис. ... н.и.ҳ.  – Душанбе, 2020. – С. 106-107. 
284 Ниг.: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2013. – №6 (1451). – Мод. 403. 
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иловагӣ дар санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ ҳар чӣ бештар ба сифати 

ҷазои иловагии ҳатмӣ мустаҳкам шудааст (масалан, қ. қ. 1, 2 м. 122, қ. 3 м. 123, қ. 

2 м. 128, қ.қ. 2, 3 м. 129, қ. 2 м. 133, м. 1431, қ. 2 м. 144, қ.қ. 2, 3 м. 145 ва ғайра). 

Ҳамин тавр, объективан танҳо (ба ғайр аз се санксияи таркиби ҷиноятҳое, ки дар 

онҳо ҷарима ба сифати ҷазои иловагии ҳатмӣ пешбинӣ шудааст) нисбати ҷазои 

иловагии маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан 

бо фаъолияти муайян имконияти татбиқ гаштани тарзи сеюми таъини ҷазо дар 

асосӣ м. 63 КҶ ҶТ имконпазир аст. 

Таҷрибаи судӣ низ нишон медиҳад, судҳои асосан тарзи таъин накардани 

ҷазои иловагиеро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, нисбати ҷазои 

иловагии маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан 

бо фаъолияти муайян истифода мебаранд. Масалан, шаҳрванд Д., бо ҳукми суд 

барои содир намудани ҷиноят қ. 2 м. 212 КҶ ҶТ гунаҳкор дониста шуда, нисбати 

ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати се сол таъин шудааст. Суд дар асоси 

м. 63 КҶ ҶТ ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё 

машғул шудан бо фаъолияти муайянро, ки дар санксияи модда ба сифати ҷазои 

иловагии ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин намуданро ба мақсад мувофиқ 

нашуморидааст285. 

Татбиқ накардани ҷазои иловагӣ, ки дар санксия ба сифати ҷазои ҳатмӣ 

пешбинӣ шудааст, бешубҳа таъсиррасонии сазодиҳии ҷазоро, назар ба ҳолатҳои 

якҷоя таъин шудани ҷазоҳои асосӣ ва иловагӣ сабуктар мегардонад.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ вобаста ба тарзҳои сабуксозии ҷазо аз ҳисоби 

намудҳои иловагии ҷазо андешаҳои гуногун иброз мешаванд.  

Масалан, В.К. Дуюнов ва А.Л. Светинович иброз медоштанд, ки тарзи 

баррасишавандаи таъини ҷазо аз он шаҳодат медиҳад, ки мумкин аст, ки аз ҷазои 

иловагии ҳатмии дар санксия нишондодашуда намуди нисбатан сабуктари ҷазои 

иловагӣ ё назар ба ҳадди поёнии дар санксия муқарраршудаи он камтар ҷазо 

таъин карда шавад286. Чунин андеша аз ҷониби Р.Н. Хамитов дастгирӣ ёфта ӯ 

 
285 Ниг.: Парвандаи №1-134/17 //  Бойгонии суди ноҳияи Шоҳмансури ш. Душанбе.  
286 Ниг.: Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: теория и практика. – Фрунзе: Изд-во «Илим», 

1986. – С. 159.  
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менависад: «Аз сабаби он ки аввалан, таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба танзим дароварда истода, қонунгузор дар қ. 

1 м. 64 КҶ ФР ҷазоҳоро ба асосӣ ва иловагӣ ҷудо намекунад. Дуюм, агар КҶ 

имконияти татбиқ накардани намуди ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ 

пешбинӣ шудааст, роҳ диҳад, пас камтар намудани муҳлат ё андозаи ҳадди 

поёнии он ё гузаштан ба дигар намуди сабуктари ҷазои иловагӣ мантиқан дуруст 

мебошад»287.  

А.М. Мифтахов, аз як тараф, ақидаи олимони мазкурро тарафдорӣ менамояд, 

аз тарафи дигар, бошад баён менамояд, ки: «бояд иқрор шуд, ки чунин тарзи 

сабуксозии ҷазо, яъне иваз намудани як ҷазои иловагӣ бо дигар намуди сабуктари 

он амалан вобаста ба шартҳои татбиқшавӣ ва таъиноти функсионалии онҳо 

ғайриимкон аст»288. Бархе аз муаллифон гарчанде ба намуди нисбатан сабуктари 

ҷазои иловагӣ иваз намудани ҷазои иловагии ба сифати ҷазои ҳатмӣ 

пешбинишударо тарафдорӣ накунанд ҳам, аммо аз сабаби он ки: «Қонуни 

ҷиноятӣ дар ду ҳолати аввал (аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми 

махсуси КҶ пешбинигардида камтар таъин намудани ҷазо ва нисбат ба ҷазои дар 

ин модда пешбинигардида таъин намудани ҷазои сабуктар – муаллиф) намуди 

ҷазоро (асосӣ ё иловагӣ) мушаххас намегардонад, бинобар он бо назардошти ин 

ва моҳияти ҷазоҳои асосӣ ва иловагӣ қоидаи аввал мумкин аст ҳам нисбати 

ҷазоҳои асосӣ ва ҳам ҷазоҳои иловагӣ татбиқ шавад289.  

Бо чунин андешаҳо мо пурра розӣ шуда наметавонем. Гузаштан аз ҷазои 

иловагии вазнинтар ба намуди сабуктари ҷазои иловагӣ ба мақсад мувофиқат 

намекунад ва ғайр аз ин чунин андеша бо хулосаи худи В. К. Дуюнов ва А. Л. 

Светинович дар бораи он ки ҷазоҳои иловагӣ бояд, дар навбати аввал барои 

фардикунондани ҷазо татбиқ шаванд, то андозае мухолифат мекунад. Бар ивази 

маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти 

 
287 Ниг.: Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление по российскому 

уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2001. – С. 121.  
288 Мифтахов А.М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных обстоятельств в 

российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 155-156. 
289 Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т 1: Общая часть / В.М. Лебедев [и др.]; Отв. ред. В.М. 

Лебедев. – М.: Юрайт, 2020. – С. 208; Артеменко Н., Шимбарева Н. Верховный суд о правилах смягчения 

уголовного наказания / Н. Артеменко, Н.  Шимбарева // Уголовное право. – 2016. – №5. – С. 11. 
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муайян таъин намудани ҷазои ҷарима (дигар вариантҳои таъини дигар намуди 

сабуктари ҷазои иловагӣ дар айни замон ҷой надорад) ягон хел мантиқ надорад. 

Бар замми ин ҷарима мутобиқи қ. 5 м. 48 КҶ ҶТ ҳамчун ҷазои иловагӣ танҳо дар 

ҳолатҳое ки бевосита дар Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинӣ шудаанд, таъин 

намудан мумкин аст, яъне иваз намудани ҷазои иловагии маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайянро бо 

ҷарима ба сифати ҷазои иловагӣ худи қонуни ҷиноятӣ низ роҳ намедиҳад.  

Оид ба таъини ҷазои иловагии ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинишуда, аммо 

камтар аз ҳадди поёнии муҳлат ё андозаи он ки дар санксия муқаррар шудааст, 

фикр менамоем, ки ин низ асоснок ба ҳисоб намеравад, чунки дар ин ҳолат таъини 

ҷазои иловагӣ ба андозаи камтар ё муҳлати камтар ягон хел аҳаммияти 

пешгиринамоӣ надорад ва дар асосӣ м. 63 КҶ ҶТ татбиқ накардани он бештар 

асосноктар мебошад.  

Қоидаҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинишударо (аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ 

пешбинигардида камтар таъин намудани ҷазо; нисбат ба ҷазои дар ин модда 

пешбинигардида таъин намудани ҷазои сабуктар; ҷазои иловагиро, ки ба сифати 

ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накардан) татбиқ намуда истода, Е. В. 

Благов иброз медорад: «Бояд се лаҳзаро ба инобат гирифт. Аввалан, ҳангоми 

батанзимдарории ду қоидаи аввал қонунгузор мафҳуми намуди («ҷазо»)-ро, 

ҳангоми танзими қоидаи охирон мафҳуми навъи («ҷазои иловагӣ»)-ро истифода 

намудааст. Дуюм, қонунгузор дар ду ҳолати аввал калимаи «метавонад»-ро 

истифода бурда бо ҳамин ба суд имкон додааст, ки намудҳои мазкури 

сабукгардониро вобаста ба назардиди худ, аз ҷумла нисбат ба ҷазоҳои иловагӣ 

низ истифода барад. Лаҳзаи сеюм, бо истифода шудани пайвандаки «ё» алоқаманд 

мебошад, ки ин аз дар ҳолатҳои мушаххас татбиқ гаштани танҳо яке аз ин 

қоидаҳо шаҳодат медиҳад. Дар як вақт татбиқ намудани ду ё зиёда аз ин қоидаҳо 

роҳ дода намешавад»290. Ба ғайр аз Е.В. Благов олимони дигар низ чунин 

 
290 Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 

116-117. 
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меҳисобанд, ки ҳуқуқи дар як вақт истифода кардани зиёда аз як тарзи сабуксозии 

ҷазоро барои судҳо м. 64 КҶ ФР (м. 63 КҶ ҶТ) пешбинӣ накардааст291.  

Олимони дигар, ки мо низ онҳоро ҷонибдорӣ менамоем, баръакс бар он 

андешаанд, ки аз сабаби он ки қонун ягон хел манъкуниро пешбинӣ накардааст292, 

тарзҳои сабуксозии ҷазо дар м. 63 КҶ ҶТ ба таври алтернативӣ ифода гаштаанд293, 

имконияти дар як вақт татбиқшавии якчанд қоида мумкин аст294. Табиист, ки 

сухан дар бораи якҷоя истифода шудани таъини ҷазои камтар аз ҳадди поёнии дар 

санксияи модда муқарраршуда ва татбиқ нагаштани ҷазои иловагии ба сифати 

ҷазои ҳатмӣ нишондодашуда ё таъини ҷазои намуди сабуктар ва татбиқ 

нагаштани ҷазои иловагии ба сифати ҷазои ҳатмӣ нишондода меравад.  

Бо сабаби бартараф намудани мухолифатҳои ҷойдошта ва дақиқ гардонидани 

матни м. 63 КҶ ҶТ пешниҳод менамоем, ки ба он тағйироти зерин ворид карда 

шавад: «...мумкин аст аз ҳадди поёнии ҷазои асосии дар санксияи моддаи 

дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида ҷазои камтар таъин 

карда шавад ё суд метавонад нисбат ба ҷазои асосии дар ин модда 

пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин намояд ё (ва) ҷазои иловагиро, ки 

ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад».  

Дар як вақт бо мақсади татбиқи якхелаи м. 63 КҶ ҶТ лозим мешуморем, ки 

ба б. 9 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи 

таҷриба аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 

феврали соли 2005, илова ворид карда шавад: Таъини ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 

КҶ ҶТ дар як вақт аз ҳадди поёнии ҷазои асосии дар санксияи моддаи дахлдори 

Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида ҷазои камтар таъин кардан ва 

таъин накардани ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст ё 

нисбат ба ҷазои асосии дар ин модда пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар 

 
291 Ниг.: Рарог А.И., Степалин В.П. Судейское усмотрение при назначении наказания / А.И. Рарог, В.П.  Степалин 

// Гос-во и право. – 2002. – №2. – С. 39; Савин В.В. Назначение наказания при множественности преступлений: 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 25. 
292 Ниг.: Уголовное право. Общая часть: учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 1996. – С. 413. 
293 Ниг.: Михайленко И.В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение 

конкретного преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Кемерово, 2012. – С. 137. 
294 Ниг.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т. 1: Общая часть / В.М. Лебедев [и др.]; Отв. ред. В.М. 

Лебедев. – М.: Юрайт, 2020. – С. 208. 
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таъин намудан ва таъин накардани ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ 

пешбинӣ шудааст, истисно намесозад.  

Тарзҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст таҳлил намуда мо ба хулосаҳои зерин омадем:  

1) Таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ танҳо дар ҳолатҳое имконпазир аст, ки 

дар санксияи модда ҳадди поёнии муҳлат ё андозаи намуди дахлдори ҷазо нишон 

дода шуда бошад. Агар дар санксия муҳлати поёнии ҷазо пешбинӣ нашуда бошад, 

суд ҳуқуқ надорад ҷазоро камтар аз ҳаддӣ поёнии он ки дар моддаҳои дахлдори 

Қисми умумии КҶ ҶТ муайян шудаанд, таъин намояд. Гарчанде ки муқаррароти 

мазкур дар м. 63 КҶ ҶТ мустаҳкам нашуда бошад ҳам, аммо таҳлили меъёрҳои 

Қисми умумии КҶ ҶТ, ки намудҳои алоҳидаи ҷазоро ба танзим медароранд, аз ин 

шаҳодат медиҳанд (қ. 2 м. 49, қ. 2 м. 50, қ. 1 м. 52 КҶ ҶТ ва ғайра).  

2) Лозим мешуморем, ки бо мақсади татбиқишавии ягонаи таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба б. 9 Қарори 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи таҷриба аз 

ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо», аз 24 феврали соли 

2005 иловаҳо бо мазмуни зайл ворид карда шавад: 

Вобаста ба мазмуни м. 63 КҶ ҶТ ба таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар 

моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида, дар санксияи 

моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ мавҷуд будани намудҳои нисбатан 

сабуки ҷазоҳои алтернативӣ монеа шуда наметавонад.  

Ҳангоми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, аз рӯйи қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ муқарраршуда, суд бояд 

маҳдудиятҳои дар Қисми умумии КҶ ҶТ муайяншударо дар мавриди таъини 

ҷазоҳои мушаххас ба инобат гирад.  

Агар дар санксияи модда намуди ҷазои аз ҳама сабуктар (мутобиқи м.47 КҶ 

ҶТ) пешбинӣ шуда бошад, имконияти истифодаи таъини намуди сабуктари ҷазо, 

ки дар санксияи модда муқаррар нашудааст, истисно мегардад. Бинобар он, 

ҳангоми дар санксияи модда пешбинӣ шудани ҷазои асосии ҷарима, суд танҳо дар 

асоси м. 63 КҶ ҶТ метавонад, ҷазоро аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми 
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махсуси КҶ ҶТ пешбинигардида камтар таъин намояд ё ҷазои иловагиро, ки ба 

сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад.  

Таъини ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ дар як вақт аз ҳадди поёнии ҷазои 

асосии дар санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинигардида ҷазои камтар таъин кардан ва таъин накардани ҷазои иловагиро, 

ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст ё нисбат ба ҷазои асосии дар ин 

модда пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин намудан ва таъин накардани 

ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, истисно намесозад.  

3) Бо сабаби бартараф намудани мухолифатҳои ҷойдошта ва дақиқ 

гардонидани матни м. 63 КҶ ҶТ пешниҳод менамоем, ки ба он тағйироти зерин 

ворид карда шавад: «...мумкин аст аз ҳадди поёнии ҷазои асосии дар санксияи 

моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида ҷазои камтар 

таъин карда шавад ё суд метавонад нисбат ба ҷазои асосии дар ин модда 

пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин намояд ё (ва) ҷазои иловагиро, ки 

ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад».  
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ХУЛОСАҲО 

 

I. Дар асоси омӯзиши самтҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии таъини 

ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, чунин 

хулосаҳои илмии аҳамияти назариявидошта, пешниҳод карда мешаванд: 

1. Фардикунонидани ҷазо ҳамчун принсипи таъини ҷазо дар муайян 

намудани намуди мушаххаси ҷазо бо муҳлат ё андозаи аниқи он дар доираи 

муқаррарнамудаи қонун бо назардошти хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

ҷинояти содиршуда, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, шахсияти 

гунаҳкор ва дигар ҳолатҳои дар қонун зикршуда мебошад, ки барои ноил шудан 

ба мақсадҳои ҷазо равона шудааст.  

Критерияҳои фардикунонидани ҷазо ҳам дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ва ҳам дар 

моддаҳои дигари КҶ ҶТ (қ. 6 м. 49, м.м. 64, 65, 66 ва 88 КҶ ҶТ) пешбинӣ 

шудаанд.  

Ду сатҳи зоҳиршавии фардикунонидани ҷазоро фарқ кардан мумкин аст, ки 

аз ҷониби суд дар давраи таъини ҷазо амалӣ мегардад: 1) фардикунонидани ҷазо 

вобаста ба критерияи умумӣ дар доираи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ; 

2) ҳангоми ҷой доштани критерияҳои махсус бо баромадан аз доираи санксияи 

моддаи Қисми махсуси КҶ ҶТ.  

2. Таҳти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст, бояд фаъолияти бо қонун танзимшудаи суд оид ба муайян намудани 

намуд ва андозаи ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар санксияи моддаи Қисми 

махсуси КҶ ҶТ муқарраршуда ё интихоб намудани намуди дигари ҷазои асосии 

сабуктар фаҳмида шавад, ки ҳангоми мавҷудияти асосҳои дар м. 63 КҶ ҶТ 

зикршуда аз рӯйи парванда ва нисбати шахси мушаххаси гунаҳкор амалӣ 

мегардад.  

Меъёри амалкунанда, яъне м. 63 КҶ ҶТ, дар худ яке аз қоидаҳои махсуси дар 

КҶ ҶТ мустаҳкамшудаи таъини ҷазоро ҳангоми мавҷудияти ҳолатҳои истисноӣ 

ташкил медиҳад.  
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3. Муқарраротҳои дар қонунгузории давлатҳои пасошуравӣ ҷойдошта, ба 

монанди, ба назар гирифтани шахсияти гунаҳкор ҳангоми таъини ҷазои сабуктар 

(КҶ Украина, Латвия, Ӯзбекистон, Белоруссия), мушаххасгардонӣ ва пурра 

(қатъӣ) нишон додани асосҳои татбиқ намудани таъини ҷазои сабуктар назар ба 

ҷазои пешбиникардаи қонун (КҶ Ӯзбекистон, Литва, Қазоқистон) мумкин аст, 

барои такмили минбаъдаи м. 63 КҶ ҶТ истифода шаванд [5-М]. 

4. Ҳолатҳои мустасноӣ ҳамчун ҳолатҳое эътироф мешаванд, ки на фақат 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро, балки ба ҷамъият хавфнокии шахсияти 

гунаҳкорро низ хеле кам мекунанд ва ҷой доштани чунин ҳолатҳо таъини ҷазоро 

аз рӯйи санксияи моддаи Қисми махсуси КҶ вобаста ба талаботи принсипҳои 

адолат ва инсондӯстӣ, аз нигоҳи ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо номувофиқ 

месозанд [5-М].  

Ҳолатҳои мустасноӣ ин ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо мебошанд, ки дар м. 61 

КҶ ҶТ номбар шудаанд, инчунин ҳолатҳое дигаре, ки суд метавонад, дар асоси қ. 

3 моддаи мазкур ба чунин сифат ба назар гирад [2-М].  

Номгӯйи  ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо ва миқдори он (қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ) 

муҳим нест, балки «хусусияти мустасноӣ» доштани онҳо аз назари таъсиррасонӣ 

ба хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ва шахси онро содирнамуда муҳим 

аст.  

Аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ мустаҳкамшуда ба чунин 

сифат метавонанд танҳо ҳолатҳои дар б.б. «д», «е», «ж», «з», «и», «к» 

муқарраршуда баромад намоянд, зеро ҳолатҳои мазкур нисбат ба ҳолатҳои дигари 

сабуккунандаи ҷазо бештар бо содир шудани ҷиноят бевосита робита дошта, 

инчунин рафтори шахсро ҳангоми содир намудани ҷиноят ва пас аз он тавсиф 

дода, ба имконияти кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷиноят ва шахси гунаҳкори 

онро содирнамуда, таъсири зиёдтар мерасонанд [2-М].  

5. Рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят худ аз худ ба кам гаштани 

дараҷаи хавфнокии он таъсир намерасонад, он метавонад танҳо шахсияти 

гунаҳкорро тавсиф диҳад. Бинобар он, дар қонун вобаста намудани ҳолати мазкур 

танҳо бо дараҷаи хавфнокии ҷиноят чандон асоснок ба назар намерасад.  
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6. Баҳри осон намудани кори судҳо Пленуми Суди Олии Тоҷикистонро 

мебояд, дар қарори худ ба асосҳои татбиқ намудани м. 63 КҶ ҶТ равшанӣ 

андозад. Мутаассифона, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини 

ҷазо» аз 24 феврали соли 2005, таҳти №1 ин масъала ҳалли худро пайдо 

накардааст.  

7. Мавҷудияти танҳо ин ё он ҳолати вазнинкунанда асоси ҳатмӣ барои рад 

намудани сабуксозии ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ шуда наметавонад. Дар 

акси ҳол ин ба суд барои фардикунонидани ҷазо ва таъини ҷазои сазовор имкон 

намедиҳад.  

8. Ангезаҳо ва мақсадҳои содири ҷиноят ҳангоми таъини ҷазо мутобиқи м. 63 

КҶ ҶТ набояд хусусияти пастӣ (разилӣ) дошта бошанд, зеро маҳз дар чунин ҳолат 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии онҳо хеле кам мегардад. Ба чунин сифат, дар 

навбати аввал, ангезаҳо ва мақсадҳое мансуб мебошанд, ки дар номгӯйи  м. 61 КҶ 

ҶТ зикр шудаанд: вазнинии шароити зиндагӣ ва ё дилсӯзӣ, инчунин дигар 

ангезаҳо ва мақсадҳое, ки хусусияти разилӣ надоранд ва аз он шаҳодат медиҳанд, 

ки ҷиноят на аз рӯйи нияти бад, балки бинобар сабабҳое содир шудааст, ки қонун 

бо имконияти сабук кардани ҷазо алоқаманд мекунад; 

9. Таҳлили таҷрибаи судӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки судҳо ҳангоми таъини 

ҷазо бо татбиқи м. 63 КҶ ҶТ ангезаҳо ва мақсадҳои ҷиноятро на ҳама вақт ба 

инобат мегиранд. Зимнан, ба сифати ангезаҳое, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии 

кирдори ҷиноятиро хеле кам менамоянд, бештар вазнинии шароити зиндагӣ ба 

назар гирифта мешавад; 

10. Нақш ва рафтори гунаҳкор ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин аст, 

на танҳо аз кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят, балки аз кам 

гаштани хавфнокии худи шахсияти гунаҳкор низ шаҳодат диҳанд, ки ин бояд 

инъикоси бевоситаи худро дар м. 63 КҶ ҶТ пайдо намояд. Рафтори шахси 

гунаҳкор пас аз содир намудани ҷиноят бошад, танҳо аз кам гаштани хавфнокии 

худи шахсият, на ин ки ҷиноят дарак медиҳад.  
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Мафҳуми нақши гунаҳкор ҳангоми содиршавии ҷиноят вобаста ба мазмуни 

м. 63 КҶ ҶТ бояд на танҳо намуди шарикӣ, яъне функсия ё нақши иҷрошавандаи 

шахс (иҷрокунанда, ташкилкунанда ва ғайра), балки инчунин дараҷаи фаъолии 

шахс, намуд ва андозаи фаъолияти ӯ дар амалисозии як ё якчанд функсияҳо 

фаҳмида шавад. Ғайр аз ин, фикр менамоем, ки ҳолатҳои дар м. 65 КҶ ҶТ 

пешбинишуда низ, « аҳаммияти ин иштирок дар муваффақ шудан ба мақсади 

ҷиноят, таъсири ӯ ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари 

имконпазир» ҳамчун аломатҳои тавсифдиҳандаи нақши гунаҳкор ҳангоми 

содиршавии ҷиноят дар шарикӣ баромад намуда метавонанд.  

11. Рафтори шахс ҳангоми содир намудани ҷиноят мумкин аст, тавассути 

ҳолатҳои сабуккунандае, ки дар б.б. «е», «ж», «з» қ. 1 м. 61 КҶ муқаррар шудаанд, 

тавсиф карда шавад.  

Ҳолатҳои бар б.б. «и», «к» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ пешбинишуда зоҳир гаштани 

рафтори шахс пас аз содир намудани ҷиноят ба ҳисоб мераванд, ки аз кам 

гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсият дарак медиҳанд.  

12. Ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам 

мекунанд, ин ҳолатҳои дар м. 63 КҶ ҶТ нишондоданашудае мебошанд, ки 

метавонанд, ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар баромад намоянд. Шарти 

мустасноӣ эътироф намудани ҳолатҳои мазкур аз он иборат аст, ки онҳо бояд 

дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам намоянд [8–М]. 

Ба ҳолатҳои дигар мавридҳое мансуб дониста мешаванд, ки дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва (ё) дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии шахсияти 

гунаҳкорро хеле кам мекунанд. Ба чунин сифат баромад карда метавонанд, 

масалан, содир намудани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони сахти руҳие, ки сабаби он 

зӯроварӣ, таҳқири сахт ё амалҳои дигари ғайриқонунии ҷабрдида мебошад (б. «е» 

қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ) ва содир намудани ҷиноят дар ҳолати аз ҳадди муҳофизати 

зарурӣ гузаштан, дасггир кардани шахси ҷиноят содирнамуда, зарурати ниҳоӣ, 

таваккалӣ, асоснок, иҷрои фармон ё амр (б. «ж» қ. 1 м. 61 КҶ ҶТ); 

13. Ҳолатҳои тавсифдиҳандаи шахсияти гунаҳкор то содир намудани ҷиноят 

наметавонанд ба сифати асоси таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои ин 
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ҷиноят пешбинишуда баромад намоянд, зеро онҳо ба хеле кам гаштани дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятӣ таъсир расонида наметавонанд. Онҳо бояд, аз ҷониби суд 

танҳо ҳангоми интихоби намуд ва чораи ҷазо, аз ҷумла ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазои барои ин ҷиноят пешбинишуда ба ҳисоб гирифта шаванд; 

14. Тамоюли татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ дар таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки 

судҳо мувофиқи назардиди худ ба муқаррароти қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ, ки мувофиқи он 

ҳолатҳои алоҳидаи сабуккунанда ва ҳам маҷмуи чунин ҳолатҳо метавонанд 

ҳамчун ҳолатҳои мустасно эътироф карда шаванд, беасос ба таври васеъ 

баҳогузорӣ намуда, ҳолатҳои сабуккунандаи аз рӯйи парванда муайяншударо 

ҳамчун ҳолати мустасноӣ ба ҳисоб мегиранд. Зимнан, таъсири ин ҳолатҳо барои 

кам гаштани дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ё шахсияти 

гунаҳкор асоснок карда намешавад.  

15. Чи тавре ҳукмҳои таҳлилнамудаи мо нишон медиҳад, судҳо солҳои охир 

мафҳуми ҳолатҳои мустасноиро беасос васеъ маънидод намуда, ҳар чӣ бештар аз 

қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ муқарраршуда истифода мебаранд.  

Аз суҳбат бо судяҳо маълум мешавад, ки ин ҳолат бештар бо вазнинии 

санксияҳои моддаҳои Қисми махсуси КҶ ҶТ алоқаманд мебошад ва судҳо 

мехоҳанд чунин ҳолатро бо истифода аз муқаррароти м. 63 КҶ ҶТ бартараф 

созанд [4–М]. 

16. Таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнӣ танҳо дар ҳолатҳое имконпазир аст, 

ки дар санксияи модда ҳадди поёнии муҳлат ё андозаи намуди дахлдори ҷазо 

нишон дода шуда бошад. Агар дар санксия муҳлати поёнии ҷазо пешбинӣ нашуда 

бошад, суд ҳуқуқ надорад ҷазоро камтар аз ҳадди поёнии он ки дар моддаҳои 

дахлдори Қисми умумии КҶ ҶТ муайян шудаанд, таъин намояд. Гарчанде ки 

муқаррароти мазкур дар м. 63 КҶ ҶТ мустаҳкам нашуда бошад ҳам, аммо таҳлили 

меъёрҳои Қисми умумии КҶ ҶТ, ки намудҳои алоҳидаи ҷазоро ба танзим 

медароранд, аз ин шаҳодат медиҳанд (қ. 2 м. 49, қ. 2 м. 50, қ. 1 м. 52 КҶ ҶТ ва 

ғайра) [6–М].  
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

 

 

Хулосаҳои рисола, ки хусусияти амалиро доро буда, бо мақсади такмили 

қонунгузории ҷиноятӣ, таҷрибаи судӣ дар самти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, аз инҳо иборат аст: 

1. Дар қ. 2 м. 61 ва қ. 3 м. 62 аломатҳои таркиби ҷиноят нодуруст ба сифати 

аломати ҷиноят номбар шудаанд. Бинобар он, пешниҳод менамоем, ки дар қ. 2 м. 

61 ва қ. 3 м. 62 КҶ ҶТ ибораи «.... ба сифати аломати ҷиноят...» бо ибораи «...ба 

сифати аломати таркиби ҷиноят...» иваз карда шаванд.  

2. Ба қ. 2 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали 

соли 2005, таҳти №1 «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 

асосҳои умуми таъини ҷазо» тағйирот бо мазмуни зайл ворид карда шавад: 

«Дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, тавассути омилҳои зерин 

муайян карда мешаванд: оқибати ҷинояти содиршуда, усул, ҷой ва дигар 

ҳолатҳое, ки ба тарафи объективии ҷиноят мансуб буда, аҳаммияти онҳо барои 

осон намудани ҷинояти содиршуда ва ноил шудан ба натиҷаи ҷиноят». Инчунин, 

бояд шакли гуноҳ, намуди қасд ва беэҳтиётӣ, ангеза ва мақсади ҷинояти 

содиршуда ба назар гирифта шаванд [9–М].  

3. Дар мазмуни асосҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст, зарур аст, ки ба қонунгузории амалкунанда тағйиру 

иловаҳо ворид карда шуда, аз Қисми 1 м. 63 КҶ ҶТ асоси «мусоидати фаъолонаи 

иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи 

гурӯҳӣ» хориҷ карда шавад ва он дар қ. 2 м. 63 КҶ ҶТ дар таҳрири зерин ифода 

карда шуда:  

«2. Ҳангоми мусоидати фаъоли иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ барои ошкор 

кардани он, ҷазо мумкин аст бо қоидаҳои моддаи мазкур таъин карда шавад», қ. 2 

м. 63 КҶ ҶТ ҳамчун Қисми 3 дониста шавад.  

Ҳамин тариқ, чунин мешуморем, ки дар м. 63 КҶ ҶТ пешбинӣ намудани 

Қисми алоҳида барои амалӣ кардани сиёсати давлатӣ дар самти мубориза бо 
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ҷинояткорӣ, бахусус ҷиноятҳои муташаккилона мусоидат мекунад. Инчунин ин 

барои муайян намудани фаҳмиши ягонаи «ҳолатҳои истисноӣ» дар таҷрибаи судӣ 

мусоидат мекунад ва мухолифатҳои мантиқии мафҳумҳои гуногунро бартараф 

мекунад. Ҳамчунин, фаҳмиши онро ба тартиб медарорад ва мавҷудияти чунин 

ҳолат танҳо ба рафтори шахс ҳамчун иштирокчии ҷинояти гурӯҳӣ пас аз содир 

кардани ҷиноят дохил мешавад [8–М].  

4. Лозим мешуморем, ки бо мақсади татбиқшавии ягонаи таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ба б. 9 Қарори 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 «Дар бораи таҷриба аз 

ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» аз 24 феврали соли 

2005, иловаҳо бо мазмуни зайл ворид карда шавад: 

«Вобаста ба мазмуни м. 63 КҶ ҶТ ба таъини ҷазо камтар аз ҳадди поёнии дар 

моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида, дар санксияи 

моддаи дахлдори Қисми махсуси КҶ ҶТ мавҷуд будани намудҳои нисбатан 

сабуки ҷазоҳои алтернативӣ монеа шуда наметавонад.  

Ҳангоми таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст, аз рӯйи қоидаҳои дар м. 63 КҶ ҶТ муқаррар шуда, суд бояд 

маҳдудиятҳои дар Қисми умумии КҶ ҶТ муайяншударо дар мавриди таъини 

ҷазоҳои мушаххас ба инобат гирад.  

Агар дар санксияи модда намуди ҷазои аз ҳама сабуктар (мутобиқи м.47 КҶ 

ҶТ) пешбинӣ шуда бошад, имконияти истифодаи таъини намуди сабуктари ҷазо, 

ки дар санксияи модда муқаррар нашудааст, истисно мегардад. Бинобар он, 

ҳангоми дар санксияи модда пешбинӣ шудани ҷазои асосии ҷарима, суд танҳо дар 

асоси м. 63 КҶ ҶТ метавонад, ҷазоро аз ҳадди поёнии дар моддаи дахлдори Қисми 

махсуси КҶ ҶТ пешбинигардида камтар таъин намояд ё ҷазои иловагиро, ки ба 

сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, таъин накунад.  

Таъини ҷазо аз рӯйи қоидаҳои м. 63 КҶ ҶТ дар як вақт аз ҳадди поёнии ҷазои 

асосии дар санксияи моддаи дахлдори Қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинигардида ҷазои камтар таъин кардан ва таъин накардани ҷазои иловагиро, 

ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст ё нисбат ба ҷазои асосии дар ин 
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модда пешбинигардида ҷазои асосии сабуктар таъин намудан ва таъин накардани 

ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ шудааст, истисно 

намесозад».  

5. Бо сабаби бартараф намудани мухолифатҳо ва дақиқ гардонидани матни м. 

63 КҶ ҶТ пешниҳод менамоем, ки ба он тағйироти зерин ворид карда шавад: 

«...мумкин аст аз ҳадди поёнии ҷазои асосии дар санксияи моддаи дахлдори 

Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардида ҷазои камтар таъин карда шавад ё 

суд метавонад нисбат ба ҷазои асосии дар ин модда пешбинигардида ҷазои асосии 

сабуктар таъин намояд ё (ва) ҷазои иловагиро, ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинӣ 

шудааст, таъин накунад» [9–М].  
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