
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии бИ.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 4 феврали соли 2023, таҳти №16 

дар бораи сазовор донистани Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ.

Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи 
«Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 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 гардидааст, дар таърихи 
22.10.2022, мувофиқи суратҷаласаи №8 Шурои диссертатсионии 
6П.КОА-019-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, бинои 11, фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи 
соли 2022, таҳти №15/шд) ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ, унвонҷӯ Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод 
3-уми феврали соли 1982 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. 
Мавсуф соли 1998 ба шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшинос дохил 
шуда, муассисаи таълимии мазкурро соли 2003 хатм кардааст.

Аз соли 2003 то соли 2007 ба ҳайси иҷрочии суд, мутахассиси 
пешбари Шурои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2007 то соли 2010 
судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, аз соли 2010 то соли 2012 
судяи суди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон, аз соли 2012 то 
соли 2017 раиси суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, аз соли 2017 то 
ин ҷониб судяи Суди Олӣ фаъолият намуда, аз 29 декабри соли 2022 
вазифаи раиси коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба уҳда дорад.

Солҳои 2017 - 2020 унвонҷӯи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (дар 
асоси фармоиши Ректори ДМТ аз 11.04. 2017, таҳти №115-05).

Мавзуи диссертатсия - «Масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар ҷаласаи Шурои олимони факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30.10.2017, таҳти №03 
(16-17) тасдиқ гардидааст.

Ба унвонҷӯ шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои 
номзадӣ аз 28.12.2020, таҳти №4130 аз ҷониби Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дода шудааст.

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
омода ва муҳокима шудааст. Ба ғайр аз ин, диссертатсия дар ҷаласаи 
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кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (аз санаи 21.12.2021) 
ҳамчунин, дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ, 
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ошкоро муҳокима 
гардида, аз 1-уми октябри соли 2022 ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

Роҳбари илмй:
Шарипов Тақдиршоҳ Шарифович - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмй:
Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович - доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон;

Сафарзода Ҳаёт Сайдамир - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
прОфессори кафедраи пешгирии террроризм ва таъмини бехатарии 
ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар - Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии 
«Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон». Муассисаи пешбар дар 
тақризи худ, ки аз ҷониби котиби ҷаласа, муаллими калони кафедраи 
ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон Ҷабборов Ф.Н. омода гардида, аз ҷониби раиси семенари 
васеи илмӣ-назариявӣ, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ Алиев Ф.Ш. ва ташхисгар - дотсенти кафедраи 
ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Ғайратов Т.М. имзо ва аз 
ҷониби ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори 
илмҳои техникӣ, профессор Назарзода Х.Ҳ. санаи 14.01.2023 тасдиқ 
шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсия ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 
ва 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми 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, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 
назариявӣ ва 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 
медиҳанд. Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи 
диссертатсия ва моҳияти он 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 адади онҳо дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 мақола дар 
нашрияҳои дигар, ба табъ расонидааст. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои 
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асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми 
шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти довталаби дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия:

1. Тағозода, А.С. Ҳадди ҷавобгарии ҷиноятии шарикон [Матн] / А.С. 
Тағозода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2020. - №8. - С. 
287-293; 188^ 2413-5151.

2. Тағозода, А.С. Асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикӣ дар 
ҷиноят [Матн] / А.С. Тағозода // Қонунгузорӣ. - 2020. - №4 (40). - С. 117- 
125; 188И 2410-2903.

3. Тағозода, А.С. ва Шарипов, Т.Ш. Намуди шарикони ҷиноят 
[Матн] / А.С. Тағозода, Т.Ш. Шарипов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 
2020. - №3 (35). - С. 162-171; 188И 1819-0928.

4. Тағозода, А.С. Шакли шарикӣ дар ҷиноят [Матн] / А.С. Тағозода 
// Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2020. - №3 (35). - С. 179-188; 188И 1819- 
0928.

5. Тағозода, А.С. Табиати ҳуқуқии шарикӣ дар ҷиноят [Матн] / А.С. 
Тағозода // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2020. - №3 (36). - С. 212-216; 
188И 1819-0928.

6. Тағозода, А.С. Асосҳои умумии таъинии ҷазо ва таъсири он ба 
ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ содир карда мешаванд [Матн] / А.С. Тағозода 
// «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития»: материалы VIII 
Международной научно-практической конференции (Душанбе, 30 
октября 2020 г.). - Душанбе: РТСУ, 2020. - С. 334-342.

7. Тағозода, А.С. Таъини ҷазо барои ҷиноятҳои хусусияти 
корруписони дошта, ки дар шарикӣ содир карда мешаванд. [Матн] / А.С. 
Тағозода // Конфренсияи илми амалй вобаста ба муқовимат ба 
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе, 7 октябри соли 2020). - 
Душанбе: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2020. - С. 271-287.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

Қодирзода Д.С. - декани факултети идоракунии давлатии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент;

Маҳмадшозода Ф.А. - муовини директори Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ;

Муродзода А.А. - ходими калони Шуъбаи ҳуқуқи давлатии 
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддини 
АМИТ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, дар онҳо баъзе эродҳои хусусияти 
баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро оид ба моҳияти шарикӣ дар ҷиноят, 
асосҳои умумии таъини ҷазо, инчунин, таъини ҷазо нисбати ёрдамчӣ ва 
таҳриккунандаи ҷиноят баъзе аз таклифҳо дар самти такмили 
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қонунгузории ҷиноятӣ, пешниҳоду нақтаҳои назари шахсии муаллифи 
авторефератро фаро мегиранд.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо назардошти 
муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, кп 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ шудааст, дуруст интихоб ва таъин гардидаанд.

Ҳамчунин, интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он 
асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) дар сатҳи дахлдор таҳқиқоти илмӣ анҷом додаанд ва 
корҳои илмӣ-таҳқиқотии онҳо ба масъалаи гуногуни кори илмии 
анҷомдодашуда, алоқамандии зич доранд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ 
дар асоси иҷрои таҳқиқоти илмӣ муҳимтарин натиҷаҳои илмии зеринро 
бадаст овардааст:

1. Таърифи мафҳуми шарикӣ дар ҷиноят дар м. 35-и КҶ ҶТ муқаррар 
гарДида, ки он аз м. 35-и Кодекси ҷиноятии Моделӣ барои давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил сарчашма мегирад, дуруст дониста ва онро 
бояд пурра эътироф кард. Дар м. 36-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон тасниф 
намудани шарикони ҷиноят ба чор намуд аз мафҳуми дар м. 36 Кодекси 
ҷиноятии Моделӣ барои давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
сарчашма гирифта, аз ҳама намудҳои муносиби қабулшавандаи шарикон ба 
шумор мераванд.

2. Намуди шарикони ҷиноят иҷрокунанда, ташкилкунанда, 
таҳриккунанда ва ёрдамчӣ ба шумор рафта, ба асоси чунин тақсимот 
хусусияти нақши функсионалӣ, ки махсусияти ҳаракат (беҳаракати)-и 
содирнамудаи ҳар яки онро инъикос менамояд, гузошта шудааст.

3. Бинобар духӯрагии қ. 4 м. 39 («муттаҳидшавии ду ё якчанд гуруҳи 
муташаккил») бо қ. 1 м. 3072КҶ ҶТ таҳрири соли 1998 (гуруҳи муташаккили 
шахсон, яъне як гуруҳи муташаккил) банди 42 м. 3 Лоиҳаи КҶ ҶТ, ки 
мувофиқи он гуруҳи экстремистӣ-гуруҳи муташаккил эътироф гардидааст, 
щоистаи дастгирӣ мебошад. Ҳамзамон шакли шарикӣ дар ҷиноят аз гуруҳи 
шахсон бе созиши пешакӣ, гуруҳи шахсон бо созиши пешакӣ ва гуруҳи 
ҷиноятӣ иборат мебошад. Бинобар ин, дар Лоиҳаи нави КҶ ҶТ (м. 31) 
таснифи шакли шарикӣ дар ҷиноят бо чунин шакл, шоистаи дастгирӣ 
мебошад.

4. Асоси ҷавобгарии ҷиноятии шарикон аломатҳои таркиби ҷиноят ба 
шумор рафта, муттаҳидии махсуси алоқавии ҳаракати ҳамаи шарикони 
ҷиноят системаи муайяни томро ташкил намуда, ҳаракати ҳамаи шариконӣ 
ҷиноят (на ин ки ҳаракати ҳар яки он дар алоҳидагӣ) ба воситаи ҳамин 
низоми муайян ба натиҷаи (оқибати) умумии ягонаи ҷиноятӣ оварда 
мерасонад. Ба ғайр аз ин, бо дарназардошти он, ки ҳаракатҳои ҳамаи 
шарикони ҷиноят дар як системаи муайян муттаҳид мегарданд, мутаносибан 
ҳаракати ҳар яки он барои ба анҷом расонидани кирдори дигар шарики 
ҷиноятӣ шароит фароҳам меорад.

5. Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон асоси махсуси 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикиро муқаррар накардааст. Бинобар ин, 
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ҷавобгарии шарикон аз рӯйи хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар яки 
он дар содир намудани ҷиноят дар ҳудуди ҷазои пешбининамудаи моддаи 
Қисми махсуси КҶ ҶТ, ки ҷавобгарии иҷрокунандаро ба танзим медарорад, 
муайян карда мешавад.

6. Пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 37 КҶ ҶТ банди 7) бо 
мазмуни зайл илова карда шавад:

«Ба ёрдамчӣ ва таҳриккунандаи ҷиноят ҷазои қатл ё ҷазои якумра аз 
озодӣ маҳрум сохтан таъин карда намешавад».

7. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қарори Пленуми Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1, аз 24 феврали соли 2005 «Дар бораи 
таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» 
(бо тағйиротҳое, ки ба он аз 30 июни соли 2011, таҳти №3 ворид карда 
шудаанд) категорияи ҷиноят ҳамчун маҳаки муайянкунандаи хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят бароварда шавад.

8. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қ. 3 м. 60-и КҶ ҶТ ибораи «яъне, 
арзиши объектҳои бо қонун муҳофизатшаванда, сабабҳои содир намудани 
ҷиноят, тарзи амал» хориҷ карда шаванд.

9. Пешниҳод карда мешавад, ки ба асосҳои умумии таъини ҷазо дар қ. 3 
м. 60 КҶ ҶТ «фикру ақидаи ҷабрдида ва таъсири ҷазои таъингардида ба 
ислоҳи маҳкумшуда ва шароити зиндагии оилаи ӯ» илова карда шавад.

10. Қоидаҳои махсуси таъини ҷазо барои ҷинояти дар шарикӣ 
содиршуда, аз рӯйи КҶ ҶТ, аз хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии шахс 
дар якҷоя содир намудани ҷиноят, аҳамияти ин иштирок дар муваффак 
шудан ба мақсади ҷиноят, таъсири ӯ ба хусусият ва андозаи зарари 
расонидашуда ё зарари имконпазир, инчунин талаботи м. 37 ва қ. 6-9 м. 39-и 
кҷ ҷт, кч тартиби ҷавобгарии ҷиноятиро барои намуди шарикон ва шакли 
шарикӣ муайян менамояд, иборат мебошанд. Бо дарназардошти он, ки дар 
қ. 1-и м. 65 КҶ ҶТ ҳамчун қоидаи махсуси таъини ҷазо барои шарикони 
ҷиноят хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар як шарикон дар содир 
кардани ҷиноят ба назар гирифта шудааст, истилоҳи мазкур аз қ. 1-и м. 35-и 
КҶ ҶТ ё м. 37-и Лоиҳаи КҶ ҶТ хориҷ карда шавад.

11. Пешниҳод карда мешавад, ки матни қ. 4 м. 37 КҶ ҶТ ба мазмуни зайл 
ифода карда шавад: «Шахсе, ки субъекти ҷинояти дар моддаи Қисми 
махсуси ҳамин Кодекс махсус зикргардида набуда, дар содир намудани 
ҷинояти пешбининамудаи ҳамин модда иштирок кардааст, барои ин ҷиноят 
метавонад танҳо ба сифати ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчӣ ба 
ҷавобгарӣ кашида шавад, агар кирдори ӯ таркиби ҷинояти мустақили дар 
Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинишударо ташкил надиҳад».

12. Пешниҳод карда мешавад, ки қ. 3. м. 63-и Лоиҳаи КҶ ҶТ бо чунин 
тарз ифода карда шавад: «Ҳангоми таъини ҷазо суд принсипи 
фардикунонии ҷазоро ба асос гирифта, ҳолатҳои сабуккунанда ва 
вазнинкунандаи ҷазо, ки хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят 
ва шахсияти гунаҳкорро ифода мекунанд, таъсири ҷазои таъиншуда ба 
ислоҳи маҳкумшуда ва шароитҳои зиндагии оилаи ӯ, инчунин фикру ақидаи 
ҷабрдидаро ба назар мегирад».

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки:
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тавассути истифодаи усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ, тахдили 
қонунгузории ватанӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти умумӣ ва махсус оид ба 
мавзуи таҳқиқот ва рисолаҳои як қатор олимон, ки нуктаҳои назари илмии 
муосирро дар бораи масоили таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят 
инъикос менамоянд, ба даст оварда шудаанд;

- инчунин, аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли 
маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбасти маводи таҷрибаи судӣ ва таҳлили 
як қатор парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, бармеоянд;

- ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир 
эътимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи ҶТ, Кодекси 
ҷиноятии ҶТ, Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҶТ, Консепсияи сиёсати 
ҳуқуқии ҶТ ва Қарорҳои Пеленуми Суди Олии ҶТ ба даст омадаанд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки 
баъди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 рисолаи 
илмии мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки ба таҳлили 
низомноки масъалаи таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, пахдуҳои 
мушахаси илмӣ ва амалии он ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст.

Дар диссертатсия таҳлили амиқи моҳият, мафҳум ва аломатҳои шарикӣ 
дар ҷиноят, мазмуну муҳтавои аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективӣ, 
намуди шарикон ва шакли шарикӣ, коидаҳои умумӣ ва махсуси таъини ҷазо 
ва таъмин намудани фардикунонии таъини ҷазо нисбат ба шарикони ҷиноят 
таҳқиқ карда шуда, ҷиҳати такмили инстути шарикӣ дар ҷиноят тавассути 
пешниҳод намудани андешаҳои таҳлилшуда, ворид намудани тағйир ва 
иловаҳо ба қонунгузории ҷиноятӣ дар ин самт пешниҳодҳои асоснок ироа 
гардидааст. Ба назари эътибор гирифтани навгониҳои диссертатсия 
имконият медиҳанд, ки ба андешаҳои илмӣ дар доираи институти шарикӣ 
дар ҷиноят дар илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ вусъат бахшида шуда, 
қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ташаккул ёфта, онҳо дар таҷрибаи тафтиши 
пешакӣ ва баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба шарикӣ дар ҷиноят 
дастур гарданд. Инчунин, ба ҳайси маводи омӯзишӣ барои донишҷӯён, 
шунавандагон, унвонҷӯён, аспирантон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, судяҳо ва 
дигар шахсоне, ки ба масълаҳои шарикӣ дар ҷиноят мароқ зоҳир 
менамоянд, истифода карда шавад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионй бо он асоснок карда 
шудааст, ки натиҷаҳои бадастомада низоми донишҳои мавҷударо оид ба 
масъалаҳои шарикӣ дар ҷиноят ҷамъбаст ва густариш медиҳад. Гузашта аз 
ин, муқаррароти назариявии таҳияшуда, ҳангоми таҳқиқоти минбаъдаи 
масоили таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят аз ҷониби дигар муҳаққиқон 
истифода шуда метавонад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд дар рушди 
минбаъдаи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ саҳм гузошта, дар 
баробари ин баҳри бартараф намудани норасоиҳои ҷойдоштаи амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ ёрӣ расонад.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки хулосаву пешниҳодоти дар 
диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, метавонанд оид ба такмили 
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минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти шарикӣ дар ҷиноят, дар 
амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва 
таснифоти ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шуда, дар самти 
пешгирии ҷиноятҳои гуруҳӣ мусоидат намояд.

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
банду басти ҷиноятҳои гуруҳӣ, асосҳои илмии банду басти ҷиноятҳо 
истифода шавад.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ 
дар асоси иҷрои таҳқиқоти илмй тавсияҳои зеринро оид ба истифодаи 
амалии натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳод намудааст, ки аз манфиат холӣ 
намебошанд.

1. Ташкилкунанда дар худ чунин ҳаракатҳоро таҷассум менамояд: а) 
ташкили содиршавии ҷиноят; б) роҳбарӣ кардан ба он. Пешниҳод карда 
мешавад, ки аз қ. 3 м. 36 КҶ ҶТ ибораи «инчунин, шахсе, ки гуруҳи 
муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятиро (ташкилоти ҷиноятӣ) таъсис дода ё ба он 
роҳбарӣ кардааст» хориҷ карда шавад

2. Бинобар духӯрагии қ. 4 м. 39 («муттаҳидшавии ду ё якчанд гуруҳи 
муташаккил») бо қ. 1 м. 3072 КҶ ҶТ таҳрири соли 1998 (гуруҳи муташаккили 
шахсон, яъне як гуруҳи муташаккил) банди 42 м. 3 Лоиҳаи КҶ ҶТ, ки 
мувофиқи он гуруҳи экстремистӣ-гуруҳи муташаккил эътироф гардидааст, 
шоистаи дастгирӣ мебошад

3. Шакли шарикӣ дар ҷиноят аз гуруҳи шахсон бе созиши пешакӣ, 
гуруҳи шахсон бо созиши пешакӣ ва гуруҳи ҷиноятӣ иборат мебошад. 
Бинобар ин, дар Лоиҳаи нави КҶ ҶТ (м. 31) таснифи шакли шарикӣ дар 
ҷиноят бо чунин шакл, шоистаи дастгирӣ мебошад

4. Пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 37 КҶ ҶТ банди 7) бо 
мазмуни зайл илова карда шавад:

«Ба ёрдамчӣ ва таҳриккунандаи ҷиноят ҷазои қатл ё ҷазои якумра аз 
озодӣ маҳрум сохтан таъин кардан мумкин нест

5. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қарори Пленуми Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1, аз 24 феврали соли 2005 «Дар бораи 
таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» 
(бо тағйиротҳое, ки ба он аз 30 июни соли 2011, таҳти №3 ворид карда 
шудаанд) категорияи ҷиноят ҳамчун маҳаки муайянкунандаи хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят бароварда шавад

6. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ ибораи «яъне, 
арзиши объектҳои бо қонун муҳофизатшаванда, сабабҳои содир намудани 
ҷиноят, тарзи амал» хориҷ карда шаванд

7. Пешниҳод карда мешавад, ки ба асосҳои умумии таъини ҷазо дар қ. 3 
м. 60 КҶ ҶТ «фикру ақидаи ҷабрдида ва таъсири ҷазои таъингардида, ба 
ислоҳи маҳкумшуда ва шароити зиндагии оилаи ӯ» илова карда шавад

8. Пешниҳод карда мешавад, ки бо дарназардошти он, ки дар қ. 1 м. 65- 
КҶ ҶТ ҳамчун қоидаи махсуси таъини ҷазо барои шарикони ҷиноят 
хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар як шарикон дар содир кардани 
ҷиноят ба назар гирифта шудааст, истилоҳи мазкур аз қ. 1-и м. 35 КҶ ҶТ ё м. 
37 Лоиҳаи КҶ ҶТ хориҷ карда шавад.
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9. Пешниҳод карда мешавад, ки матни қ. 4 м. 37 КҶ ҶТ ба мазмуни зайл 
ифода карда шавад: «Шахсе, ки субъекти ҷинояти дар моддаи Қисми 
махсуси ҳамин Кодекс махсус зикргардида набуда, дар содир намудани 
ҷинояти пешбининамудаи ҳамин модда иштирок кардааст, барои ин ҷиноят, 
метавонад танҳо ба сифати ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчӣ ба 
ҷавобгарӣ кашида шавад, агар кирдори ӯ таркиби ҷинояти мустақили дар 
Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинишударо ташкил надиҳад»

10. Пешниҳод карда мешавад, ки қ. 3. м. 63 Лоиҳаи КҶ ҶТ бо чунин тарз 
ифода карда шавад: «Ҳангоми таъини ҷазо, суд принсипи фардикунонии 
ҷазоро ба асос гирифта, ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷазо, ки 
хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ва шахсияти гунаҳкорро 
ифода мекунанд, таъсири ҷазои таъиншуда ба ислоҳи маҳкумшуда ва 
шароитҳои зиндагии оилаи ӯ, инчунин фикру ақидаи ҷабрдидаро ба назар 
мегирад» .

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо он 
муайян карда мешавад, ки бо ширкати бевоситаи ӯ дар таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, пешбарии ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ, 
ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба 
ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар 
конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ исбот карда 
мешаванд.

Дар маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз 4 февррали соли 2023 қарор 
қабул карда шуд, ки ба Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои 
Шурои диссертатсионӣ, ки бо Фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи 
соли 2022, таҳти №15/шд тасдиқ гардидааст 13 нафар иштирок доштанд, 
ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи 
баррасишаванда мебошанд. Аз 13 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 
дар ҷаласа иштирокдошта, овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 13 нафар, муқобил - нест, 
бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раисикунанда, муовини ] 
диссертатсионӣ, доктори 
ҳуқуқшиносй, профессор

Котиби илмии Шуроидш 
доктори илмҳои ҳуқуқш!

Диноршоҳ А.М.

Гадоев Б.С.

4 феврали соли 2023
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