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ТАҚРИЗ

ба автореферати 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) пешниҳод шудааст.

Афзалият додан ва диққати махсуси давлат ба арзишҳои иҷтимоӣ 

талаб менамоянд, ки ҳифзи қонунии мутобиқ ба муқобили рафторҳои 
зиддииҷтимоӣ ба роҳ монда шавад. Дар ин самт пеш аз ҳама ҳифзи 
арзишҳои бо қонуни ҷиноятӣ муайянгардида ва мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд.

Дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи Тоҷикистон ҷазои ҷиноятӣ, 

ҳамчун чораи маҷбуркунии давлатӣ, воситаи асосии мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ боқӣ монда, таъминкунандаи вазифаҳои қонуни ҷиноятӣ ба 

шумор меравад.

Мубрамии мавзуи таҳқикоти диссертатсионӣ. Тағйиротҳои дар 

оламӣ чиноятӣ бавуҷудомада, дар содиркунии баъзе намуди ҷиноятҳо, аз 

қабили терроризм, экстримизм, гардиши ғайриқонунии маводҳои мухадир, 
ҷиноятҳои иқисодӣ ва ғайра, ки дар аксар ҳолатҳо дар шарикӣ содир 
гардида, онҳо ҳато ба фаъолияти ҷиноятӣ мубадал гардидаанд, ба қадри 
зарурӣ аҳамияти иҷтимоии мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро афзун 
менамояд.
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Бояд зикр намуд, ки новобаста ба аз аҳамияти иҷтимоии мавзуи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ масоили шарикӣ дар ҷиноят қатъи назар аз 

таърихи ташаккули он то айни замон ба ҳайси яке аз институти мураккаб 
ва баҳсталаби илми ҳуқуқи ҷиноятӣ боқӣ монда, баъзе паҳлуҳои он то ба 
имрӯз байни олимон мавриди муҳокимаи ҷиддӣ қарор доранд. Бинобар 
ин, илман асоснок ҳал намудани масоили банду баст, критеряи 

тафриқаандозии онҳо аз рӯи нишонаҳои объективӣ ва субективӣ ва дар 
аммал татбиқ наммудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ дар ин самт аз 

манфиат холӣ намебошад.

Муҳимияти мавзӯи тадқиқот дар он низ зоҳир мегардад, ки ҳарчанд 

дар рисолаҳоии илмӣ, асарҳову мақолаҳои олимони ватанӣ баъзе 

паҳлуҳои масоили шарикӣ дар ҷиноят аз рӯи қонунгузории ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи илмӣ ва амалӣ дар доираи махдуд 

вобаста ба дигар мавзӯҳо мавриди тахдил қарор дода шуда бошад ҳам, 

аммо ҳанӯз таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи мазкур аз рӯи 

қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой надоранд.

Бинобар ин, масъалаи таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят 

дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

таҳқиқбаранда Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод рисолаи илмии худро 

дар ин хусус ба анҷом расонидааст, яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб 

меравад ва натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда барои назария ва 

амалияи ҳуқуқи ҷиноятӣ аҳаммияти калонро доро мебошад.

Хулоса ва тавсияҳои дар таҳқиқот пешбинишуда боэътимод ва аз 

ҷиҳати илмӣ асоснок буда, бо усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмии дар 

таҳқиқот истифодашаванда таъмин карда шудаанд. Бисёре аз 

муқарраротҳо, хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар таҳқиқот баён шудаанд, 

навгонии илмӣ мебошанд.

Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқӣ-илмӣ таҳия гардидааст. 
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Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои муқараршударо дар худ 

ҷой. намуда, натиҷаҳои пурра ва босамари таҳқиқотро ифода намудааст. 

Пажуҳишгар тахдили ҳамаҷонибаи назариявии масъалаҳои танзими 

қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба шарикӣ дар ҷиноят, амалияи татбиқи 

меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикӣ 

дар ҷиноят, коркарди тавсияҳои илман асоснок ҷиҳати мукаммалгардонии 

қонунгузории ҷиноятӣ бо дарназардошти ташакули таърихии таҷрибаи 

хуқуқии Тоҷикистон баррасӣ намуда, хулосабарорӣ намудааст. Дар ин 

замина, як қатор нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалиро пешниҳод 

намудааст, ки онҳо барои такмили қонунгузории кишвар оид ба таъини 

ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ бисёр пураҳаммият 

мебошанд.
Диссертант дар доираи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ташаккул 

ва инкишофи танзими ҳуқуқии институти таъини ҷазо барои шарикӣ дар 

ҷиноят дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ ва муосир мавриди омӯзиш 

қарор дода, бо истифода аз методи муқоисавӣ-ҳуқуқӣ танзими ҳуқуқии 

институти таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят дар таҷриба ва 
қонунгузории давлатҳои хориҷӣ мавриди омӯзиш қарор додааст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 

вазифаҳои дар наздаш гузошташударо то ҳадди зарурӣ ҳал намудааст, 

вале новобаста аз ин, ҳанӯз баъзе масъалаҳое дар ин самт ҷой доранд, ки 

тахдилу баррасии алоҳидаро талаб менамоянд. Аз ҷумла:

1. Дар нуктаи шашуми пешниҳодҳо барои ҳимоя, муаллиф пешниҳод 

кардааст, 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.” (саҳ-9). Ба андешаи мо ин 

мафҳум баҳсталаб мебошад ва такмилро талаб менамояд. Вобаста ба ин 
масъала мехостам, ки назари диссертант шунида шавад.

Мулоҳизаҳои мазкур ҳангоми баҳодиҳии мусбати автореферати 

таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо 
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шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим 

буда, мураккаб ва баҳсноканд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи илмии омоданамудаи Тағозода 

Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи “Масоили таъини ҷазо барои содир 

намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” 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 ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 

мебошад.

Тақриздиҳанда:

Номзади илмҳои ҳуқуқшиноси, 

ходими калони шуъбаи ҳуқуқи давлатии

Институти фалсафа, сиёсатшиноси

ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ уродзода А.А.

Имзои Муродзода А.А.-ро тасдиқ мекуна^^““^^ҷ

Нозири калони шуъбаи кадри
ИФСҲ АМИТ Х.Н. Шозедов
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