
СУРАТМАҶЛИСИ
ҷаласаи муштараки кафедрахои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсмя, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва крнминалистика, 
фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон
1-уми октябри соли 2022 шаҳри Душанбе

Иштирок доштанд: аз 13 нафар аъзои маҷлиси муштараки кафедраҳои 
ҳукуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати 
прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар асоси таъйиноти 
декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 20 
сентябри соли 2022, таҳти №46 тасдиқ гардидааст, 13 нафар иштирок 
доравд, ки аз онҳо 6 нафарашон докторони илм ба ҳисоб мераванд. 
Пешниҳод мешавад, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон карда 
шавад. Марҳамат, ягон пешниҳоди дигар ҳаст? Нест. Қарор қабул карда 
шуд, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон карда шавад.

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:

Экспертизаи давраи дуюми диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор 
Саидмурод дар мавзуи «Масоили таъини ҷазо барои содир намудани 
ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Роҳбари илмй:
Шарипов Такдиршоҳ Шарифович - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессор
Муқарризони холис:
Зокирзода Зафар Хайрулло - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 

кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими факултети таърих ва ҳуқуқи 
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт.

Шарипов Саймузаффар Саймузаффарович-номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, асистенти кафедраи криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судиии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро 
муайян намоед. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Ҳама тарафдор мебошанд.
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Сухан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода 
мешавад. Марҳамат!

Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод баромад намуд.
Раисикунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод 

Миралиев Э.Б.
Миралиев Э.Б.: Ташаккури зиёд, устод! Шумо дар баромадатон 

қайд намудед, ки категоряи ҷиноят ҳамчун маҳаки муайянкунандаи 
хусусияти ба ҷамъият хавнокии ҷиноят аз қарори Пленуми Суди Олӣ 
бароварда шавад, мегуфтед, ки пешниҳоди мазкур бо кадом ақидаҳои 
илмӣ-амалӣ асонок карда мешавад?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Саломат бошед, устоди гиромӣ! Сеюм асоси умуми таъини 

ҷазо барои шарикони ҷиноят ин баҳисобгирии хусусият ва дараҷаи ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят ба шумор меравад.

Таҳлил нишон дод, ки қонунгузории чиноятии ҶТ ва давлатҳои аъзои 
ИДМ истилоҳи муайянкунандаи хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии 
ҷиноятро дар қонуни ҷиноятй намекушоянд. Аз ин рӯ, дар назарияи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ масъалаи мазкур низ баҳснок мебошад. Вобаста ба ин масъала 
тавзеҳоти Қарори Плунуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 аз 
24 феврали соли 2005 «Дар бораи тачрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ 
намудани асосҳои умумии таъини ҷазо» (бо тағйиротҳое, ки ба он аз 30 
июни соли 2011 таҳти №3 ворид карда шудаанд) диққатҷалбкунанда 
мебошад. Дар б. 2 он омадааст: «Ҳангоми муайян кардани хусусияту 
дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда бояд онро ба асос 
гирифт, ки хусусияти хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда аз 
объектҳое, ки ба он 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 аст. Дарачаи 
хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда бошад, бо ҳолатҳое, ки дар 
мавриди онҳо кирдори ҷиноятии 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.», ки аз назари мо чунин тавзеҳот мухолифатҳои зиёдро дар худ 
ҷой намудааст ва ин мухолифтахо дар бисёр ҳолатҳо боиси дар ҳукмҳои 
судӣ кушода нишон надодани хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии 
чинояти мушаххас мегардад, чунки то ҳол ҳангоми қайд кардани 
истилоҳҳои муайянкунадаи хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии 
ҷиноят дар ҳукмҳои судӣ корбасти категорияи ҷиноят мушоҳида мешавад.
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Мо чунин мешуморем, ба ақидаи он ки хусусияти ба ҷамъият 
хавфнокиро набояд ҳангоми таъин намудани чазо ба ҳисоб гирифта, дар 
ҳукм ба он ишора карда шавад, розӣ шудан ба мақсад мувофиқ намебошад, 
чунки хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят ин ду хусусияти ба 
ҷамъият хавфнок, яъне сифатӣ ва шуморавӣ мебошанд. Ба хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокӣ мо ҷиноятҳои дар бобҳои гуногуни КҶ ҶТ 
пешбинигардидаро баробар мекунем. Маҳз барои ин, пеш аз ҳама, 
хусусияти ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят аз рӯи объектҳои зери таҷовуз 
қароргирифта муайян карда мешавад. Бо дарназардошти хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят (хусусияти сифатии он) дар санксияҳои 
моддаҳои Қисми махсуси КҶ қонунгузор ҳадди кирдори таҳти ҷазо 
қарормегирифтаи намуди мазкурро муқаррар менамояд. Хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят ба суд имкон медиҳад, ки намуди ҷазоро аз 
шумораи ҷазоҳои аз санксияҳои ин ё он меъёри моддаи Қисми махсуси КҶ 
ҶТ интихоб намояд.

Паш аз ҳам бояд кайд намоем, ки бо тавзеҳоти қарори зикргардидаи 
Плунуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси он ки хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят аз категорияи ҷиноят (м. 18 КҶ ҶТ) вобаста аст, 
розӣ шудан дар гумон аст. Баръакс, ин категорияи ҷиноят аз хусусияти ба 
ҷамъият хавфнокии ҷиноят вобаста мебошад. Аз ин лиҳоз, чунин 
мешуморем, ки категорияи ҷиноят ҳамчун маҳакӣ муайянкунандаи 
хусусияти ба ҷамъият хавфнокии ҷиноят бояд аз Қарори мазкури Пленуми 
Суди Олӣ бароварда шавад.

Раисикунанда: Ба диссертант боз кӣ савол дорад? Марҳамат, устод 
Назаров А.Қ.

Назаров А.Қ. Ташаккури зиёд, устод! Мувофиқи моддаи 11 КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ содир намудани 
кирдоре мебошад, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷиноят мебошад. 
Тавре ки маълум аст, дар шарикӣ дар ҷиноят ёрдамчӣ, таҳриккунанда ва 
ташкилкунанда иштирок намуда, онҳо тарафи объективии ҷиноятро 
иҷро наменамоянд. Ба ақидаи Шумо банду басти кирдори онҳо аз рӯи 
талаботи қонуни ҷиноятӣ ва ақидаҳои илмӣ чигуна асоснок карда 
мешаванд?

Раиснкунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Воқеан, содир намудани 

ҷиноят дар шарикӣ ба мисли содир намудани ҷиноят дар танҳоӣ аз ҷониби 
як шахс асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ кирдори содиршудаи гунаҳгоронае 
мебошад, ки тамоми аломатҳои таркиби ҷинояти пешбининамудаи қонуни 
ҷиноятиро дорад. Аз нигоҳи дигар мувофиқи талаботи м. 11 КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ содир намудани кирдоре мебошад, 
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ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷинояти дар ҳамин Кодекс 
пешбинигардида аст. Агар аз нуқтаи назари шарикии мураккаб (бо тақсими 
нақшҳо) назар кунем, яқин аст, ки дар кирдори масалан таҳриккунанда ё 
ёрдамчӣ яке аз аломатҳои таркиби ҷиноят, яъне тарафи объективии ҷиноят, 
чой надорад. Ҳарчанд, хатто агар кирдори онҳоро дар алоқаи сабабӣ бо 
кирдори иҷрокунанда алоқаманд донем, дар чунин ҳолат низ гуфта 
наметавонем, ки дар кирдори онҳо чор аломати таркиби ҷиноят вуҷуд 
дорад. Таҷрибаи судии баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ нишон медиҳад, ки 
бо дарназардошти маҳз дар як ситемаи муайяни муттаҳид содир намудани 
ҷиноят аз ҷониби шарикони ҷиноят оқибати ҷиноят нисбат ба ҳамаи онҳо 
ҳамчун як сохти яклухт паҳн мегардад ва чунин тарзи баҳодиҳии ҳуқуқӣ ба 
талаботи меъёри дар боло зикргардида мувофиқ мебошад. Агар ҳар як 
кирдори шарикони ҷиноят дар алоҳидагӣ муҳокима карда, баҳои ҳуқуқӣ 
дода шавад, пас зарурият ба миён меояд, ки дар м. 11 КҶ ҶТ навоварӣ карда 
шуда, он ба чунин ақидаҳо мутобиқ карда шавад, ки ин аз нигоҳи мо ба 
мақсад мувофик намебошад. Мо чунин мешуморем, ки мафҳумҳои асоси 
ҷавобгарии шарикони ҷиноят, яъне “аломатҳои таркиби ҷиноят” дуруст 
мебошанд. Зеро кирдори шарикон бо хам алоқамандии функсионалӣ 
доранд. Ба ғайр аз ин, дар байни шарикон алоқаи субъективии муайян ҷой 
дорад, ки дар дарк намудани хусусияти якҷояи фаъолияти 
баамалбаровардаи онҳо зоҳир мегардад. Маҳз мавҷуд будани алоқаи 
объективӣ ва субъективӣ дар байни шарикон ба онҳо имкон медиҳад, ки ба 
дараҷаи якҷояшавӣ расанд, ки хангоми он натиҷаи аз ҷиноят 
расонидашударо наметавон ба гуноҳи яке аз шарикон мушаххасан бор кард. 
Ҷиноят бо ҳаракати мутакобилаи пурркунандаи шахсоне, ки дар содир 
намудани ҷиноят иштирок намудаанд, содир мегардад. Мутаносибан 
таҳлили асоси ҷавобгари барои шарикӣ дар ҷиноят дар сатҳи шарики 
алоҳида ҳамаи алоқаи дар вақти шарикӣ бавуҷудмеомада ва инчунин 
аҳамияти онҳоро барои расидан ба натичаи ҷиноят инъикос наменамояд. 
Шарикӣ дар ҷиноят ҳамчун ситемаи мураккаб мебошад, ки ҷиноятро маҳз 
ҳамин система ба пуррагӣ, на ин ки элементҳои алоҳидаи он: шарикон, 
содир менамоянд. Ба ба ақидаи мо якчоягӣ ҳамчун нишонаи моҳиятии 
шарикӣ дар ҷиноят дар он зоҳир мегардад, ки 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 системаи 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. Аз ин лиҳоз, ба 

4



хулоса омадан мумкин аст, ки асоси ҷавобгарии ҷиноятии шарикон 
аломатҳои таркиби ҷиноят, ки аз ҷониби ҳамаи шарикон дар доираи 
ситемаи том содир мегарданд, ба шумор меравад.

Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Марҳамат, устод 
Маҳмудов И.Т.

Маҳмудов И.Т.: Ташаккури зиёд, устод! 1. Тавре аз талботи конуни 
ҷиноятӣ, яъне моддаи 60 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, дар он 
фикру ақидаи ҷабрдида аз рӯи парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ ҳамчун 
асоси умумии таъини ҷазо пешбинӣ шудааст. Аз баромади Шумо 
бармеояд, ки пешниҳод намудаед, ки ин критерия, яъне фикру ақидаи 
ҷабрдида ҳамчун асоси умуми таъини ҷазо барои ҳамаи категоряи 
ҷиноятҳо ба назар гирифта шавад. Хоҳиш менамоям, ки асоснокии 
пешниҳоди худро шарҳ медодед? 2) Мегуфтед, ки пешниҳодҳои Шумо то 
кадом андоза дар лоиҳаи нави Кодекси ҷиноятии ҶТ инъикос 
гардидаанд?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз!
Ҷавоб ба саволи якум: Тавре ки таҳлил нишон медиҳад, суд асосҳои 

умумии таъини ҷазоро мавриди таҳлил ва баҳодиҳии ҳуқуқӣ қарор дода, аз 
рӯи ақидаи ботинии худ ҷазои сазоворро таъин менамояд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар баробари асосҳои умумии таъини ҷазо, ки 
дар м.60 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, омӯзиши ҳукмҳои судӣ вобаста ба 
ҷиноятҳои дар шарикӣ содиргардида нишон медиҳад, ки барои таъини ҷазо 
дигар ҳолатҳо низ таъсир расонда метавонанд, ки то ба ҳол дар чорчӯбаи 
қонун мустаҳкам нагардида, аммо онҳо бинобар аҳамияти баланди ҳуқуқӣ 
доштанашон ҳангоми интихоби андоза ва намуди ҷазо аз ҷониби судҳо 
баҳои ҳуқуқӣ дода мешаванд. Ҳарчанд дар к.З м.60 КҶ ҶТ фикру ақидаи 
ҷабрдида аз рӯи парвандахои айбдоркунии хусусӣ пешбинӣ шуда бошад, ба 
ақидаи мо ин истилоҳ барои дуруст ҳал кардани таъини ҷазои сазовор дар 
паравандаҳои умумӣ низ аз аҳамият холӣ намебошад.

Омӯзиши таҷрибаи судӣ нишон дод, ки дар аксарият ҳолатҳо судҳо 
ҳангоми аз ҳадди поёнии санксияи моддаи дахлдори Кисми махсуси КҶ 
берун баромадан, ё таъин намудани ҷазо дар ҳади поёни ё ҷазои нисбатан 
сабуктар, инчунин шартан татбик накардани ҷазо бо дарназардошти фикру 
ақидаи ҷабрдида, даъво доштан ё надоштани ӯ нисбати судшаванда чораи 
ҷазои дахлдорро интихоб ва таъин менамоянд. Ҳангоми баровардани 
аксарияти санадҳои судӣ истилоҳҳои “зарари моддиро пурра талофӣ 
намудааст”, “ҷабрдида нисбаташ даъво надорад” ҳангоми таъин намудани 
ҷазо ба инобат гирифта шудаанд. Аз ин рӯ, дар м. 60 КҶ ҶТ ворид намудани 
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фикру ақидаи ҷабрдидаро ҳамчун асоси умумии таъини ҷазо ба мақсад 
мувофиқ мешуморем.

Ҷавоб ба саволи дуюм: Пешниҳодҳои манзурнамудаи мо қисман дар 
Лоиҳаи нави Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурни Тоҷикистон инъикос гардидаанд. 
Аз ҷумла, дар банди 42 моддаи 3 Лоиҳаи КҶ ҶТ, ки мувофиқи он гурӯҳи 
экстремисти-гурӯҳи муташаккил эътироф гардидааст. Ҳамзамон шакли 
шарикӣ дар ҷиноят аз гурӯҳи шахсон бе созиши пешакӣ, гурӯҳи шахсон бо 
созиши пешакӣ ва гурӯҳи ҷиноятӣ иборад аст ва гайра.

Сухан ба роҳбари илмии диссертант дода мешавад: Шарипов Т.Ш. - 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсия (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси якум дода мешавад:
Зокирзода З.Х. - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи 

ҳуқуқ ва методикаи таълими факултети таърих ва ҳуқуки Донишкадаи 
омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси дуюм дода мешавад:
Шарипов С.С.-номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, асистенти кафедраи 

криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судиии факултети ҳуқуқшиносии 
До н иш гоҳи м илл ии То ҷикисто н (тақри з за м има мегардад).

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

Раисикунанда: Таҳқиқоти диссертатсионии Тағозода Абдуқаҳҳор 
Саидмурод дар мавзӯи «Масоили таъини ҷазо барои содир намудани 
ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), мусбй арзёбӣ гардида, ба Шӯрои 
диссертатсионии 6В.КОА-019 тавсия карда шавад.

Раисикунанда: Кӣ ба хулосаи мазкур тарафдор аст. Марҳамат овоз 
диҳед. Муқобил, бетараф нест. Қарор бо як овоз қабул шуд (хулоса замима 
мегардад).

Ранси маҷлиси муштарак: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсент

Котиби маҷлиси муштарак: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Раҳимзода М.С.
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Муқарризи №1:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи 
таълими факултети таърих ва ҳуқуқи 
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон
дар ноҳияи Рашт ДцЙшД Зокирзода З.Х.

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
асистенти кафедраи криминалистика 
ва фаъолияти экспертиза 

Шарипов С.С.

Тавқиев Э.Ш.

факултети ҳуқуқшиносии ДМж£_^

Имзоҳоро тасдиқ мекунам 
Сардори РК ва КМ ДМТ
«0(5 » (О 2022

Имзои Зокирзода З.Х.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон
дар ноҳияи Рашт
« @соли 2022.

Шодизода Н.М.
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