
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-О19-И 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак)

ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович дар 

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

шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ)», барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод 

шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Миралиев Салоҳиддин 

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

ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ)», ки ба Шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-О19-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 

(илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти №15/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо 

барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Қобили қайд аст, ки диссертатсияи тақризшаванда дар доираи барномаи 

дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсия ДМТ «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

даврони муосири рушд (барои солҳои 2016-2020)» омода гардидааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Давраи муҳимтарини татбиқ намудани 

қонуни ҷиноятӣ таъини ҷазо ба ҳисоб меравад, ки он дар асоси принсипҳои 

адолат ва инсондӯстӣ амалӣ мегардад.

Имрӯз масъалаи мубрамтарин дар самти ҳуқуқтатбиқнамоӣ таҳияи усули



асосноки мусоиди фардикунонии ҷавобгарии ҷиноятӣ мебошад. Дар ин самт 

аҳаммиятнок, муайян намудани сарҳади бо қонунгузорӣ муқарраршудаи 

салоҳциди судҳо ба ҳисоб меравад, ки ба хусусиятҳои таҷрибаи 

ҳуқуқтатбиқкунии судҳо таъсир мерасонад.

Дар доираи самти муайяншуда принсипи фардикунонии ҷазо ҳангоми 

таъини ҷазо аз ҷониби суд аҳаммияти калон дорад. Дар баробари ин махсусан 

он ҳолатеро қайд намудан зарур аст, ки на ҳама вақт муқоисаи чунин 

нишондиҳандаҳо ба монанди шахсияти ҷинояткор ва ҷинояти мушаххасро бо 

хавфи ҷамъиятии кирдор аз нигоҳи риояи принсипҳои инсондӯстӣ, адолат ва 

ҳуқуқшиносӣ имконпазир аст.

Дар чунин ҳолатҳо қонуни ҷиноятӣ барои босамар амалӣ шудани 

принсипҳои мазкур ва ҳавасмандгардонии рафтори мусбати шахс пас аз содир 

намудани ҷиноят қоидаи махсус бо баромадан аз доираи ҷазоҳои дар санксияи 

моддаи дахлдори меъёри мушаххаси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишондодашударо муқаррар сохтааст. Маҳз чунин қоидаро дар м. 63 КҶ ҶТ 

пешбинӣ менамояд. Ифодагари принсипҳои адолат ва инсондӯстӣ буда, меъёри 

мазкур барои то ҳадди ақали зарур ва кофӣ сарфакорона истифода шудани ҷазо 

барои таъмин намудан ва ноил шудан ба мақсадҳои ҷазо равона шудааст.

Мубрамияти таҳқиқоти назариявӣ самтҳои гуногуни татбиқ шавии м. 63 

КҶ ҶТ аз талаботи мақомоти судй, вобаста ба ҷой надоштани таҷрибаи ягонаи 

истифодаи муқаррароти мазкури қонун бармеояд ва дар натиҷа ҷазоҳое таъин 

мегарданд, ки ба талаботи принсипи адолат ҷавобгӯ намебошанд.

Ҷазоро бо истифода аз м. 63 КҶ ҶТ таъин намуда истода, судҳо дар баъзе 

мавридҳо асосҳоро барои ба таври мустасно сабуксозии ҷазо нодуруст муайян 

менамоянд ё тарзҳои чунин сабуксозиро нодуруст интихоб мекунанд, ки ин 

боиси баровардани ҳукми беасос ва ноодилона мегардад. Чунин хатоҳо 

албатта, якҷоя бо дигар омилҳо мубориза бо ҷинояткориро заиф менамояд.

Аксар вақт судҳо ҳолатҳои сабуккунандаи дар қонун номбаршуда ва 

номбарнашударо дар маҷмуъ ба сифати ҳолатҳои мустасной эътироф 

менамоянд. Аммо, асоснок карда намешавад, ки барои чй маҳз ҳолатҳои 

сабуккунандаи номбаршуда ҳолатҳои мустасноӣ эътироф мешаванд ва онҳо 



дар ҳолати мушаххаси мазкур чӣ тавр дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноятро 

хеле кам намуда, асос барои татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ далолат мекунанд.

Чунин тамоюли ба таври васеъ татбиқшавии м. 63 КҶ ҶТ бо ақидаи 

муаллиф аз номукаммалӣ ва норавшании муқаррароти ин модда вобастагӣ 

дорад ва ин ба судҳо имкон медиҳад, ки воқеан ҳолати дилхоҳи сабуккунандаи 

ҷазоро ба сифати ҳолати мустасноӣ эътироф намоянд.

Муносибати ягона барои муайян кардани асосҳои м. 63 КҶ ҶТ ҷой 

надорад, яъне ба муайянсозии ҳолатҳои истисноӣ, номгӯи ҳолатҳои 

сабуккунанда, ҳолатҳои тавсифдиҳандаи шахсият, истифодабарии тарзҳои 

сабук намудани ҷазо ва ғайра.

Бо назардошти ҳолатҳои қайдгардида зарурати коркарди пешниҳодҳо оид 

ба такмили м. 63 КҶ ҶТ ва амалияи татбиқшавии он ҷой дорад.

Дар асоси гуфтаҳои боло таҳлили комплексии масъалаҳои танзими таъини 

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

мубрам ва барои таҷрибаи муосири истеҳсолоти судӣ зарур мебошад.

Боби якуми диссертатсия - «Табиати ҳуқуқии таъини ҷазои сабуктар нисбат 

ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинй шудааст» аз се зербоб иборат мебошад, ки 

дар он пурра табиати ҳуқуқии институти мавриди назар, баррасӣ мегардад ва 

қонунгузории баъзе давлатҳои пасошуравӣ дар ин самт мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст.

Боби дуюми рисола - «Асосҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст» аз панҷ зербоб иборат буда, дар доираи он 

моҳияти ҳолатҳои мустасноӣ ҳамчун асоси татбиқшавии таъини ҷазои сабуктар 

нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, ҳолатҳои мустасноӣ, ки 

бо мақсад ва ангезаи ҷиноят, нақши гунаҳкор, рафтори ӯ ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ё пас аз он вобаста мебошанд, ҳолатҳои дигаре, ки дараҷаи хавфнокии 

ҷамъиятии ҷиноятро хеле кам мекунанд, мусоидати фаъолонаи иштирокчии 

ҷинояти гуруҳӣ барои ошкор намудани ҷинояти содирнамудаи гуруҳ ҳамчун 

асоси мустақили таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят 

пещбинӣ шудааст, тарзҳои таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст мавриди таҳқиқи илмӣ ва амалӣ қарор гирифтааст.



Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва натиҷаҳои 

илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Диссертатсияи Миралиев 

Салоҳиддин Абдусаломович аввалин таҳқиқоти илмии ба забони тоҷикӣ 

таҳияшуда мебошад, ки дар он масоили таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, 

ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ) дар 

ҷумҳурӣ, бо истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо мавриди баррасӣ қарор дода 

шуда, аз якчанд навгониҳо иборат мебошад. Дар рисолаи илмии мазкур бори 

аввал таҷрибаҳои муосир ва маълумоти омории кишвар ва хориҷи он вобаста 

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

пешбинӣ шудааст, ки дар адабиёти илмӣ ва парвандаҳои судиву тафтишотӣ 

мавҷуданд, оварда шудааст. Ҳамзамон, муаллиф дар рисолаи илмӣ асосҳои 

умумии таъини ҷазо тибқи меъёрҳои Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

асоснок намудани мафҳумҳо вобаста ба таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, 

ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии меъёрҳои 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои Кодекси ҷиноятии 

давлатҳои пасошуравӣ дар самти таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки 

барои ин ҷиноят пешбинй шудааст, таҳлили асосҳои пешбининамудаи м. 63 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тарзҳои татбиқи муқаррароти 

пешбининамудаи м. 63 КҶ ҶТ ҳамчун навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 

маҳсуб мешаванд, ки ба ҳамаи ҷанбаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ рабт 

доранд. Инчунин, ба муқаррароти пешбининамудаи м. 63 КҶ ҶТ диққат дода, 

алоқамандӣ ва дигаргунии онро бо қонунгузории ҷиноятии кишварҳои 

пасошуравӣ муқоиса намудааст.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 

зикршуда. 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 

вазцфахои 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, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, КМҶ ҶТ, 

Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ, Қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ба даст омадаанд.

Аҳамияти илмй ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани 

тавсияҳо барои истифода аз онҳо. Хулоса ва пешниҳодҳои дар диссертатсия 

дарҷгардида, бешубҳа арзиши илмӣ дошта, дар инкишофи назарияи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ дар масъалаҳои муайян намудани асосҳои татбиқи моддаи 63 КҶ 

корбурд гардад. Натиҷаҳои кор мумкин аст, дар коркарди минбаъдаи 

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

пешбинӣ шудааст, истифода шавад. Аҳаммияти амалии диссертатсия дар он 

ифода мегардад, ки хулоса ва 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.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ 

бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар илми ҳуқуқи 

ҷиноятӣ мавҷудбударо пур менамоянд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар 

мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Миралиев Салоҳиддин 

Абдусаломович дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ӯ пешниҳод 

менамоем:

1. Муаллиф пешниҳод менамояд, ки аз ҳолатҳои сабуккунандаи дар қ. 1 м. 

61 КҶ ҶТ мустаҳакамшуда ба сифати ҳолати мустасноӣ метавонанд танҳо 

ҳолатҳои дар бандҳои «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. Аз диссертант хоҳиш карда 

мешавад, ки ин масъаларо пурратар шарҳ диҳад, то ки муайян гардад, ки боиси 

ба чунин хулоса омадани муаллиф, кадом таҷриба ҳамчун асос қарор 

гирифтааст (саҳ 71).

2. Дар зербоби 1.2. (Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин 

ҷиноят пешбинӣ шудааст ва аҳаммияти ҳуқуқии он)-и диссертатсия муаллиф 

чунин қайд менамояд «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 ҳуқуқй-ҷиноятӣ муайян 

шудааст». Аз навиштаҷоти муаллиф чунин саволҳо ба миён меоянд: Оё 

таркибҳои маъмулии умумӣ ва махсус шуда метавонанд? Ҷазои маъмулии 

умумӣ гуфта муаллиф чиро дар назар дорад? Ба саволҳои мазкур хуб мешуд 

муаллиф дар рафти ҳимоя ҷавоби мушаххас медод (саҳ 39).

3. Муаллиф дар таҳқиқоти диссертатсионии худ пешниҳод менамояд, ки бо 

мақсади 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 мода 

пешбинигардида, ҷазои асосии сабуктар таъин намояд ё (ва) ҷазои иловагиро, 

ки ба сифати ҷазои ҳатмӣ пешбинй шудааст, таъин накунад». Ба андешаи мо, 

қонунгузор аллакай чунин муқарраротро ба таври дигар дар м. 63 КҶ ҶТ 

муқаррар намудааст. Аз ин лиҳоз, аз диссертант хоҳиш карда мешавад, ки 

вобаста ба кадом омилу сабабҳо чунин нуқтаи назарро манзур намудааст, 

асоснок намояд(саҳ 153).

Дар маҷмуъ, эродҳои зикршуда, сифати таҳқиқоти диссертатсиониро паст 

наменамоянд. Ин нахустин омӯзиши ҳамаҷонибаи масоили таъини ҷазои 



сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад, ки бо забони давлатӣ навишта шуда, бо навоварӣ ва 

хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои муаллиф фарқ мекунад ва рисоларо ҳамчун як 

таҳқиқоти илмии мустақил, эҷодкорона ва мукаммал таҷдид намудааст, ки ба 

тамоми талаботҳо ҷавобгӯ аст. Автореферат ва интишороти илмии довталаб 

мазмуни диссертатсияро инъикос менамоянд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмӣ. 

Унвонҷӯ муаллифи дар маҷмуъ 9 мақолаҳои илмй бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ 

буда, аз ин 6 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 мақола дар 

нашрияҳои ватанӣ интишор шудаанд. Ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзуи рисолаи 

илмӣ бевосита алоқаманд мебошанд.

Қобили қайд аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Мутобикати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи 

Миралиев С.А. ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 

бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 

мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. 

Сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 

амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар 

конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. 

Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми 

шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омузиши матни таҳқиқот ва автореферат 

хулоса намудан мумкин аст, ки диссертатсияи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ 

пурра ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҷавобгӯ мебошад. Зеро натиҷаҳои бадастовардаи 



муаллиф барои рушди илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ мусоидат 

карда, боиси он мегарданд, ки падидаи мазкур дар илми ватанӣ такмил ёбад. 

Дар маҷмуъ, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди илм ва 

қонунгузории ҷиноятӣ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва такмили соҳа 

аҳаммияти муҳим доранд.

Ҳамзамон, хулоса ва натиҷаҳо метавонанд ҳангоми таҳия ва татбиқи 

консепсияҳои давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқ истифода шаванд. Маводи диссертатсия 

ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, асосҳои таъини ҷазо, ҳангоми иҷрои 

корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои хатм, магистрӣ, диссертатсияҳо, 

инчунин дар амалия, дар рафти тафтишоти пешакӣ ва судӣ, бахусус аз ҷониби 

кормандони суд ҳангоми таъини ҷазо метавонад ба таври васеъ мавриди 

истифода қарор гиранд, ки ҷанбаҳои мусбати таҳқиқоти Миралиев С.А.-ро 

нишон медиҳанд.

Дар умум, Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.08 - 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) мебошад. Бояд иброз намуд, ки тақризи мазкур бо 

дарназардошти бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст. омода гардидааст.
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