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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.

Муқаррарот оид ба институти шарикӣ дар ҷиноят дар боби 7 ва 
таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ дар моддаи 65 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, масоили 
таҳлил ва татбиқи он давраҳои асосии автореферати диссертатсияи 
Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмуродро ташкил медиҳад. Автореферат дар 
шакли матн дар ҳаҷми 24 саҳифа пешниҳод шудааст.

Бояд қайд намуд, ки автореферат аз муқаддима, тавсифи умумии 
таҳқиқот, қисмҳои асосии таҳқиқот (фишурда), хулоса ва тавсияҳое, ки 
дар он ҷамъбасти мухтасари таҳқиқот дарҷ гардидаанд, инчунин 
феҳристи интишороти муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия иборат 
мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мавзуи 
диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод ба яке аз масъалаҳои 
мубрами аҳамияти назариявӣ ва амалидоштаи қисми умумии ҳуқуқи 
ҷиноятӣ бахшида шуда, ба такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. Лозим ба ёдоварист, ки 
мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар шароити имрӯзаи 
Ҷумурии Тоҷикистон мубрам ва зарурӣ буда, таваҷҷуҳи бештари 
мутахассисони соҳаи ҳуқуқи ҷиноятиро талаб мекунад. Сарфи назар аз 
он 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 
маҳдуд, вобаста ба дигар мавзӯҳо мавриди таҳлил қарор дода шуда 
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бошад ҳам, аммо баъди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соли 1998 ҳанӯз таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи мазкур ҷой 
надоранд. Новобаста аз он ки саҳми олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар 
инкишофи назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар самти масоили матраҳшаванда 
назаррас аст, аммо то ҳол баъзе паҳлуҳои масъалаи таъини ҷазо барои 
шаиркӣ дар ҷиноят ва масъалаҳои банду басти он аз рӯӣ қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳқиқоти маҷмуии мушаххас ниёз 
дорад.

Тағйиротҳои дар оламӣ чиноятӣ бавуҷудомада дар содиркунии 
баъзе намуди ҷиноятҳо, аз қабили тераризм, экстримизм, гардиши 
ғайриқонунии маводҳои мухадир, таъмаҷуӣ, ҷиноятхои иқисодӣ ва 
ғайра, ки дар аксар ҳолатҳо дар шарикӣ содир гардида, онҳо ҳато ба 
фаъолияти ҷиноятӣ мубадал гардидаанд, ба қадри зарурӣ аҳамияти 
иҷтимоии мавзӯи тадқиқоти диссертатсиониро афзун менамояд.

Дар ин раванд, дар заминаи ақидаҳои илман асоснок ва меъёрҳои 
мукаммали ҳуқуқии ҷиноятй ҳал намудани праблемаҳои ҷавобгарии 
ҷиноятӣ ва таъини ҷазои ҷиноятӣ барои шариконӣ ҷиноят муҳим арзёбӣ 
мегардад. Зеро, дар сохтори ҷиноятҳои гуруҳӣ пайваста тағйиротҳои 
сифатй ба назар расида, он ба иттиҳодшавӣ, муттаҳидшавии элементҳои 
криминалистӣ оварда расонида, боиси васеъшавии восита ва метоҳои 
фаъолияти ҷинояткоронаи иштирокчиёни ҷиноятҳои гуруҳӣ 
гаридидааст.

Аз ин лиҳоз, масъалаи таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят 
танзими ҳамаҷонибаи ҳуқуқӣ ва илман асоснокро танҳо ба хотири ҷазои 
сазовор гирифтани шариконӣ ҷиноят, таъмин намудани принсипи 
ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳгории шариконӣ ҷиноят, тақозо менамояд.

Ҳамчунин, зикр намудан ба маврид аст, ки баъди соҳибистиқлол 
гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаи мазкур аввалин таҳқиқоти 
илмӣ бо забони давлатӣ дар соҳаи масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хисоб меравад.

Ҳамин тавр, дар автореферати диссертатсия мубрамияти мавзуи 
таҳқиқот асоснок карда шуда, дараҷаи таҳқиқи илмии омӯзиши он, робитаи 
таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмй, мақсаду вазифаҳо, объект ва 
мавзуи таҳқиқот, марҳила, макон ва давраи таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва 
методологӣ, заминаҳои эмпирикӣ, навгонӣ ва нуктаҳое, ки ба ҳимоя 
пешниҳод мегарданд, тавсиф гардида, аҳамиятп назариявй ва амалии 
таҳқиқот муайян карда шуда, ҳамзамон дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, 
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мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии 
довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, 
интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба 
таври зарурӣ муқаррарот пешбинӣ гардидааст.

Хулоса ва тавсияхои 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 хулоса омадан мумкин аст, ки сохтори 
таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. 
Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои пешбинишударо дар худ 
инъикос намуда, натиҷаҳои пурра ва босамари таҳқиқотро ифода 
намудааст.

Аз руйи автореферати навишташудаи муаллиф чунин натиҷаҳои 
кори илмии мазкурро муайян намудан мумкин аст:

а) тахдили амиқи моҳият, мафҳум ва аломатҳои шарикӣ дар ҷиноят, 
мазмуну муҳтавои аломатҳои тарафи объективй ва субъективии шарикӣ 
мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст;

б) намуди шарикон муайян гардида, андешахои олимони соҳаи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ дар ин самт ба таври зарурӣ ҷамъбаст шуда, муаллиф 
хулосаҳои илмии асоснокро дар қисмати хулосавӣ пешниҳод намудааст;

в) дар автореферати мазкур маълумоти зарурӣ ва хулосабарориҳои 
мушаххас дар бораи шакли шарикй ва таъсири онҳо ба фардикунонии 
таъини ҷазои шарпкони ҷиноят пешбинӣ шудааст;

г) вобаста ба коидаҳои умумӣ ва махсуси таъини ҷазо ба шарикони 
ҷиноят таҳлил ва хулосабарорӣ карда шуда, масъалаҳои дар амал татбиқ 
кардани онҳо дар конунгузорӣ ва амалияи судӣ муайян карда шудааст;

д) таъмин намудани фардикунонии таъини ҷазо нисбат ба шарикони 
ҷиноят муайян гардида, андешаҳои олимони соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 
ин самт ба таври зарурӣ ҷамъбаст шуда, муаллиф ҷиҳати такмили инстути 
шарикӣ дар ҷиноят тавассути пешниҳод намудани андешаҳои таҳлилшуда, 
ворид намудани тағйир ва иловаҳо ба қонунгузории ҷиноятӣ дар ин самт 
хулосаҳои илмии асоснокро дар қисмати хулосавӣ пешниҳод намудааст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 
то ҳадди зарурй масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, 
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вале новобаста ба ин, баъзе масъалаҳое дар ин самт ҳамоно боқй 
мондаанд, ки таҳлилу баррасии алоҳидаро талаб менамоянд.

1. Зикр бояд кард, ки дар нуктаи нуҳуми ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, муаллиф иброз менамояд, ки ба асосҳои умумии 
таъини ҷазо дар қ. 3 м. 60 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон «фикру ақидаи 
ҷабрдида» илова карда шавад. Оё чунин мавқегирй хулосаи холисонаи судро 
оид ба ҳалли парванда побанди мавқеи мурофиавии ҷабрдида 
намегардонад?. Вобаста ба ин масъала, дар қисмати хулоса ва тавсияҳои 
автореферат муаллиф андешаҳои худро иброз накардааст. Бинобар ин, 
пешниҳод менамоем, ки дар ин маврид муаллиф андешаҳои худро 
иловатан ироа намояд (саҳ-9).

Гуфтаҳои болозикр ба мазмуну моҳияти диссертатсияи муаллиф 
костагӣ ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва 
мустаҳкам намудани онро ифода менамояд.

Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудаи 
муаллиф, дар 7 мақолаи илмй, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки фарогири паҳлуҳои 
гуногуни таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Бояд қайд намуд, ки таҳқикоти анҷомдодаи Тагозода Абдуқаҳҳор 
Саидмурод мусбат мебошад, зеро он нахустин пажуҳиши илмӣ бо забони 
давлатӣ оид ба масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар 
шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад ва барои муҳаққиқони оянда заминаҳои мусоидро дар илми 
хукукшиносии ҷумҳурӣ мегузорад.

Дар маҷмуъ, бояд қайд намуд, ки автореферати диссертатсияи 
номзадии Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод мазмуни диссертатсияро 
инъикос намуда, дар он масъалаҳои бамиёнгузошта аз лиҳози илмӣ пай 
дар пай ва асоснок матраҳ гардида, аз рӯйи диди тоза ва мантиқ таҳлил 
шуда, сазовори баҳои мусбат аст.

Таҳлили автореферати мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳқиқоти 
диссертатсионии Тагозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар шароити имрӯза 
муҳим ва зарурӣ арзёбӣ гардида, ба талаботи муқарраркардаи Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, 
аз тарафи муаллиф мустақилона таълиф гардида, дорои ягонагии 
дохилӣ, натиҷа ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад. Таҳқиқоти мазкур саҳми
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шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медиҳад ва муаллифи рисола 
Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод сазовори дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мебошад.

Тақриздиҳанда:
Муовини Директори Маркази 
миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Маҳмадшозода Ф.А.
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