
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА- 
019-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, 
кӯчаи Буни Ҳисорак, бинои 11)

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар 
мавзуи «Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикй 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Диссертатсияи номзадии Тағозода 

Абдуқаҳҳор Саидмурод ба яке аз мавзуи мубрами илми ҳуқуқи ҷиноятӣ 
бахшида шуда, дорои хусусияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад, ки 
мубрамияти он бо як чанд омилҳои ҷиддӣ аз ҷониби муаллиф асоснок карда 

шудааст:
1) 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. Дар ин раванд, дар заминаи ақидаҳои илман асоснок ва 

меъёрҳои мукаммали ҳуқуқии ҷиноятӣ ҳал намудани праблемаҳои 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ва таъини ҷазои ҷиноятӣ барои шариконӣ ҷиноят 

муҳим арзёби мегардад, ки ин аз мазмуни б. 3 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018, 

№1005 бармеояд.
2) Масоили шарикӣ дар ҷиноят қатъи назар аз таърихи ташаккули он то 

айни замон ба ҳайси яке институти мураккаб ва баҳсталаби илми ҳуқуқи 
ҷиноятӣ боқӣ монда, баъзе паҳлуҳои он то ба имрӯз байни олимон мавриди 
муҳокимаи ҷиддӣ қарор доранд. Ҷиноятҳои дар шарикӣ содиршуда на ҳама 
вақт дар як шакли мушаххас содир мегарданд. Бинобар ин, масоили банду 
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баст, критеряи тафриқаандозии онҳо аз рӯи нишонаҳои объективӣ ва 

субективӣ дар татбиқи меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ баъзе мушкилот ба 
бор меоварад. Аз ин лиҳоз, ба муҳимияти иҷтимоии он нигоҳ накарда, 

зарурияти ташаккули роҳҳоии илман асоноккардашудаи тафриқаандозии 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ва фардикунонии таъини ҷазои шарикони ҷиноят аз 
рӯи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манфиат холӣ 

намебошад.

3) 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 дйгар мавзӯҳо мавриди таҳлил қарор дода шуда бошад ҳам, аммо ҳанӯз 

таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи мазкур ҷой надоранд.

Дар асоси гуфтаҳои зикргардида таҳлили 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 дар замони имрӯза мубрам 

мебошанд.
Таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ Тағозода 

Абдуқаҳҳор Саидмурод ба паҳлуҳои норавшани масъалаи таъини ҷазо 

барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон равшанӣ бахшида, барои назария ва амалияи 

ҳуқуқшиносӣ аз аҳаммияти калон бархӯрдор аст. Диссертант дуруст қайд 

менамояд, ки якҷоягӣ 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 онҳо 
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барои ба анҷом расонидани кирдори дигар шарики ҷиноятӣ шароит фароҳам 
меорад. Аз ин лиҳоз, асоси ҷавобгарии ҷиноятии шарикон аломатҳои таркиби 
ҷиноят, ки аз ҷониби ҳамаи шарикон дар доираи ситемаи том содир мегарданд, 
ба шумор меравад.

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 ҷиноятӣ дар самти шарикӣ дар ҷиноят, 

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 муаллиф 7 мақолаҳои илмӣ, 

аз ҷумла 5 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

табъ расонидааст.

Доир ба автореферати диссертатсия эроди зеринро пешниҳод 

менамоем:
1. Унвонҷӯ дар қисмҳои асосии таҳқиқот (саҳ-15) қайд менамояд, ки 

“кирдори ҳамаи шарикон аҳаммияти мустақил дорад ва он ба сифати 

фаъолияти ёрирасон баррасӣ карда намешаванд”. Ба андешаи мо моҳияти 

шарикӣ аз аломати “якҷоягӣ” иборат мебошад. Аз ин лиҳоз, аз диссертант 
хоҳиш карда мешавад, ки ҳамин масъаларо пурратар шарҳ диҳад, ки 

вобаста ба кадом омилу сабабҳо чунин нуқтаи назарро манзур намудааст.

Аммо, эроди 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 зикргардида, дар маҷмуъ хулоса 

баровардан мумкин аст, ки диссертатсияи илмии омоданамудаи Тағозода 

Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи “Масоили таъини ҷазо барои содир 

з



намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷиқистон” 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.

Т ақриздиҳанда:
Декани факултети идоракунии
давлатии Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон '''Д/ - /
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Г Қодирзода Д.С.

Имзои Қодирзода Д.С.- ро тасдиқ мекунай:
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корх

Академияи идоракунии давлатии назди
//

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳомидов Ш.
и СПЕЦЧАСТИ

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Академияи идоракунии давлатии назди

Президенти,Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, 

шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир-33,

Тел: (+992) 989-15-32-32 Е-шаП: да1егкоЛгоу1990@таП.ги
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