
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-019-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович дар 

мавзуи «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалй)», ки барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст (Душанбе, 2022. - 20 саҳ).

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

шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ)», яке аз масъалаҳои мубрами 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Мавзуи дар маркази таҳқиқоти 

диссертатсионии Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович қароргирифта 

мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 
меравад.

Бояд зикр намуд, ки чунин тамоюли ба таври васеъ истифода шудани 

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

шудааст, аз номукамалӣ ва норавшании муқаррароти моддаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ вобастагӣ дорад. Чункӣ, моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба судҳо имкон медиҳад, ки воқеан ҳолати дилхоҳи 

сабуккунанди ҷазоро ба сифати ҳолатӣ мустасноӣ эътироф намоянд.

Ғайр аз ин дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар мавриди муайян намудани 

худи мафҳуми ҳолатҳои мустасноӣ, асосҳои муайян намудани таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, номгуи 

ҳолатҳои сабуккунанда, ки метавонанд ба сифати ҳолати мустасноӣ 

баромад намоянд, зарурати ба назар гирифтани ҳолатҳои тавсифдиҳандаи 



шахсият, истифодаи тарзҳои сабуксозии ҷазо мутобиқи моддаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра ақидаҳои ягона ҷой надоранд.

Бинобар ин, зарурат дар коркарди пешниҳодҳои илман асоснок оид ба 

такмилдиҳии амалияи татбиқшавии моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

танзими қонунгузории он ҷой дорад.Вобаста ба ин мавзӯи таҳқиқоти 

гузаронидашаванда муҳим ва зарур мебошад.

Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмӣ-назариявии «Таъини ҷазои 

сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст 

(масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ)», масъалаи рӯзмарра ва актуалӣ боқӣ 

мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи худ таъкид намудааст. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки масъалаҳои «Таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва 

амалӣ)» ба таври ҷиддӣ масъалаҳоеро ба миён меоранд, ки ба амнияти 

кишвар, арзишҳою падидаҳои демократӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва адолати 
иҷтимоӣ халал расонида, ба рушду устувории давлат ва тартиботи ҳуқуқии 
он зарар мерасонанд.

Новобаста аз ин, таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ), ҳамчун яке аз 

масъалаҳои мубрам ва баҳснок боқӣ хоҳад монд. Бинобар ин, таҳқиқоти 

диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ Миралиев Салоҳиддин 

Абдусаломович ба паҳлӯҳои норавшани масъалаи «Таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои 

назариявӣ ва амалӣ)», равшанӣ бахшида, барои назария ва амалияи 

ҳуқуқшиносӣ аз аҳаммияти калон бархӯрдор аст.

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоси усулҳои 

махсуси илмӣ-оморӣ, шаклию мантиқӣ, таърихӣ, қиёсию ҳуқуқӣ, сотсиологӣ 

ва дигар усулҳо анҷом дода шудааст.

Нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалие, ки дар рисола манзур карда 

шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳавӣ, омодасозии 



стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатӣ, ва раванди таълим дар соҳаҳои 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ғайра саҳмгузор бошанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 9 мақолаи илмӣ, аз 

ҷумла 6 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

3 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст.

Доир ба автореферати диссертатсия эроди зеринро пешниҳод менамоем:

1. 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 моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои сабуктар таъин 

гаштааст ( саҳ. 4). Хубтар мешуд агар муаллиф омори солҳои 2021 ва 2022- 

ро низ дар автореферати худ нишон медод.

2. Муаллиф баён менамояд, ки ба ҳолатҳои дигар ҳолатҳое мансуб 
дониста мешаванд, ки дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят ва (ё) дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии шахсияти гунаҳкорро хеле кам мекунанд (б. «е» қ. 1 м. 

61 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), (б «ж» қ. 1 м. 61 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

(саҳ.15). Аллбатта бо чунин андеша розӣ будан мушкил аст. Зеро маҳдуд 

намудани ҳолатҳои дигар ҳамчун асоси татбиқ намудани моддаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо ҳолатҳои дар б.б. «е», «ж» қ. 1 м. 61 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳакам шуда, аз мазмуни моддаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барнамеояд.

Аммо эродҳои мазкур хусусияти ҷузъӣ дошта, сифат ва сатҳи рисолаи 

анҷомдодашударо коҳиш намедиҳанд, балки мавқеи муаллифро ҳангоми 

ҳалли масъалаҳои гуногун дар алоҳидагӣ нишон медиҳанд, ки ин яке аз 

бартариятҳо дар раванди кори илмӣ маҳсуб мешавад.

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, дар маҷмуъ хулоса 
баровардан мумкин аст, ки диссертатсияи илмии омоданамудаи Миралиев 

Салоҳиддин Абдусаломович дар мавзуи «Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба 

ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинй шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва 

амалӣ)», кори илмии анҷомёфта маҳсуб ёфта, ба талаботҳои Тартиби 



додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 

сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.08. - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.
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