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ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар ба 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 ҳуқуқшиносй аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.08-Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми 
эълоншуда. Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи 
«Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷинояг дар шарикй 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти 
илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ 
гардида, ба яке аз мавзуи мубрами илми ҳуқуқи ҷиноягӣ-таъини ҷазо 
барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории 
ҷиноягии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, мавзуъ ва мазмуни 
таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносй) 
мутобиқ мебошад.

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.

Мубрамияти мавзуъ бо як чанд омилҳои ҷиддӣ аз ҷониби муаллиф 
асоснок карда шудааст;

1) Дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи Тоҷикистон ҷазои ҷиноятй 
ҳамчун чораи маҷбуркунии давлатӣ воситаи асосии мубориза бар зидди 
ҷинояткорй боқӣ монда, таъминкунандаи вазифаҳои қонуни ҷиноятй ба 
шумор меравад.

Дар ин раванд, дар заминаи ақидаҳои илман асоснок ва меъёрҳои 
мукаммали ҳуқуқии ҷиноятй ҳал намудани праблемаҳои ҷавобгарии 
ҷиноятӣ ва таъини ҷазои ҷиноятй барои шариконӣ ҷиноят муҳим арзёби 



мегардад. Зеро, дар сохтори ҷиноятҳои гуруҳӣ пайваста тағйиротҳои 
сифатӣ ба назар расида, он ба иттиҳодшавӣ, муттаҳидшавии элементҳои 
криминалистӣ оварда расонида, боиси васеъшавии восита ва метохои 
фаъолияти ҷинояткоронаи иштирокчиёни ҷиноятҳои гуруҳӣ 
гаридидааст,

Аз ин лиҳоз, масъалаи таъини ҷазо барои шарикӣ дар чиноят 
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, чораҳои қонуни ҷиноятӣ танҳо дар доира ва ба хотири 
расидан ба мақсади ҷазои ҷиноятӣ, аз он ҷумла нисбат ба шарикони 
ҷиноятӣ мебошад, ки ин моҳияти яке аз самтҳои асосии сиёсати ҳуқуқи 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Тавре аз б. 3 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018, №1005 бармеояд, сиёсати 
ягонаи ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба равияҳои замонавии 
инкишофи ҷомеа асос ёфта, дар натиҷаи таҷриба ва асосноккунии илмй, 
тасаввуроти фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати давлати 
Тоҷикистон ва ҷомеа дар самти мазкур зарур мебошад.

Вобаста ба ин, тағйиротҳои дар оламй чиноятӣ бавуҷудомада дар 
содиркунии баъзе намуди ҷиноятҳо, аз қабили тераризм, экстримизм, 
гардиши ғайриқонунии маводҳои мухадир, таъмаҷуӣ, чиноятхои 
икисодӣ ва ғайра, ки дар аксар ҳолатҳо дар шарикӣ содир гардида, онхо 
ҳато ба фаъолияти ҷиноятӣ мубадал гардидаанд, ба кадри зарурй 
аҳамияти иҷтимоии мавзӯи тадқиқоти диссертатсиониро афзун 
менамояд.

2) Масоили шарикӣ дар ҷиноят қатъи назар аз таърихи гашаккули 
он то айни замон ба ҳайси яке институти мураккаб ва баҳсталаби илми 
ҳуқуқи ҷиноятӣ боқӣ монда, баъзе паҳлухои он то ба имрӯз байни 
олимон мавриди мухокимаи чиддӣ қарор доранд. Ҷиноятҳои дар шарикӣ 
содиршуда на ҳама вакт дар як шакли мушаххас содир мегарданд. 
Бинобар ин, масоили банду баст, критеряи гафрикаандозии онҳо аз рӯи 
нишонаҳои объективӣ ва субективӣ дар татбиқи меъёрхои қонунгузории 
ҷиноятӣ баъзе мушкилот ба бор меоварад. Аз ин лиҳоз, ба муҳимияти 
иҷтимоии он нигох накарда, зарурияти ташаккули рохҳоии илман 
асоноккардашудаи тафриқаандозии ҷавобгарии ҷиноятӣ ва 
фардикунонии таъини ҷазои шарикони ҷиноят аз рӯи қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манфиат холӣ намебошад.
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Бояд ба назар гирифт, ки содир намудани ҷиноят дар шарикӣ аз ба 
ҷамъият хавфнокии баланди кирдори ҷиноятӣ ва шахсияти гунаҳгорон 
шақодат медиҳад. Дақиқан риоя кардани қонунгузории ҷиноятӣ вобаста 
ба таъин намудани ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят яке аз шартҳои 
муҳими муайян кардани ҷазои қонунӣ, асоснок ва одилона мебошад.

3) Муҳимияти мавзӯи тадқиқот дар он низ зоҳир мегардад, ки 
ақидаҳои илмӣ оид ба моҳияти таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, 
инчунин воситаҳои фардикунонии таъини ҷазо барои шарикони чиноят 
омӯхта ва таквият дода шаванд. Зеро, интихоби усули дахлдори муайян 
намудани ҷазои сазовор барои шарикони ҷиноят яке аз масъалаҳои 
муҳими институти шарикӣ дар ҷиноят буда, дар ин маврид КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳадди мушаххаси муайянкунандаи муҳлати ҷазои шарикони 
ҷиноятро муайян накардааст.

4) Ҳарчанд дар рисолаҳоии илмӣ, асарҳову мақолаҳои олимони 
ватанӣ баъзе паҳлуҳои масоили шарикӣ дар ҷиноят аз рӯи қонунгузории 
чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи илмӣ ва амалӣ дар доираи 
маҳдуд вобаста ба дигар мавзӯҳо мавриди таҳлил қарор дода шуда 
бошад ҳам, аммо 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 шарикӣ дар 
ҷиноят ва масъалаҳои банду басти он ба тадқиқоти маҷмуии мушаххас 
ниёз дорад.

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.

Муаллиф ба пуррагӣ тавониста аст, ки дар доираи муқаддима, ду боб, 
шаш зербоб ва хулоса моҳитяти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионро 
баррасй кунад.

Боби якуми диссертатсия «Табиати ҳуқуқии шарикӣ дар ҷиноят ва 
тахдили муқоисавию ҳуқуқии он» аз се зербоб иборат аст. Дар боби мазкур 
мафҳум, моҳият ва аломатҳои шарикӣ дар ҷиноят таҳқиқ гардида, мафҳуми 
шарикӣ аз рӯйи марҳилаҳои рушди таърихии қонунгузории ҷиноятй 
мавриди таҳлили муқоисавию ҳуқуқӣ қарор дода шуда, густариш ва 
ташаккули институти шарикӣ дар ҷиноят таҳқиқ гардидааст. Ҳамчунин дар 
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ин боб намуди шарикони ҷиноят, аломатҳои ҳар як намуди шарикон, 
таъриф ва зарурияти таснифи шарикони ҷиноят. мафҳум ва аломатҳои 
фарқкунандаи шаклҳои шарикӣ ва зарурияги таснифоти онҳо мавриди 
таҳлил, баррасӣ ва хулосабарорй қарор гирифтааст. Дар боби зикргардида 
инчунин асос ва ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикӣ дар ҷиноят 
мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, оид ба асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ-содир 
намудани кирдоре, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷиноят мебошад, 
хулосабарорй карда шуда, баҳодиҳии ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятии 
шарикон аз рӯйи назаряи аксессории шарикӣ ва мустақилияти ҷавобгарии 
шарикони ҷиноят баррасӣ карда шуда, ҳадди ҷавобгарии ҷиноятии 
шарикони ҷиноят аз рӯйи талаботи қонунгузории ватанӣ ва ақидаҳои илмй 
мавриди баҳодиҳӣ ва хулосабарорӣ қарор гирифтааст. Вобаста ба ҳадди 
ҷавобгарии ҷиноятии шарикони ҷиноят, муаллиф ибрози андеша 
намудааст, ки принсипи асосӣ дар ҳадди муайяни ҷавобгарии ҷиноятии 
шарикони ҷиноят, аз рӯйи қонунгузории ватанӣ дар он ифода меёбад, ки 
шарикон барои ҷинояти ягона ва тақсимнашавандаи якҷоя содирдирнамуда 
ва дар ҳадди бамувофиқаомадаи мутақобила, бо ба ҳисоб гирифтани 
хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар яки онҳо дар содир намудани 
ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд, ки он қобили таваҷҷуҳ 
мебошад.

Инчунин, муаллиф дар ин боб оид ба асоси банду басти кирдор аз рӯйи 
шакли шарикӣ ҳангоми тайерӣ ба ҷиноят, шарикии нобарор дар ҷиноят 
вобаста ба намуди шарикон, бо ихтиёри худ даст кашидан аз содир 
намудани ҷиноят дар институти шарикӣ дар ҷиноят ва фарқияти он аз 
изхори пушаймонӣ ва дар масъалаи ифроти иҷрокунанда хулосабарорӣ 
кардааст.

Боби дуюми диссертатсия «Масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» номгузорӣ шудааст, ки аз се зербоб иборат мебошад. Дар ин 
боб асосҳои умумии таъини ҷазо ва таъсири он ба ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ 
содир карда мешаванд таҳқиқ карда шуда, муаллиф қайд менамояд, ки 
асосҳои умумӣ таъини ҷазо ба таъмини таҷрибаи ягонаи судӣ ҳангоми 
интихоб намудани намуд ва андозаи чазо ба ҳар як шариконӣ чиноят 
мусоидат намуда, имконият медиҳад. ки сазовор будани ин ё он чораи ҷазои 
ҷиноятии интихобнамудаи суд ба шахси мушаххас баҳо дода шуда, таъин 
намудани ҷазои адолатнок ва дар умум баамалбарорни ҳамаи принсипхои 
таъини ҷазоро таъмин менамояд. Муаллиф асосҳои умумии таъини ҷазоро 
дар иртибот бо институти шарикӣ дар ҷиноят аз рӯйи Кодекси ҷиноятии 
ҶШС Тоҷикистон таҳрири соли 1961 ва КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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таҳрири соли 1998, ақидаи олимон ва ҳуқушиносон таҳлил намуда, 
вобаста ба такмили қонунгузорӣ хулоса пешниҳод намудааст. Ҳамзамон 
дар ин боб масоили татбиқи қоидаҳои махсуси таъини ҷазо барои 
ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ содир карда мешаванд, аз ҷумла нақши қоидаҳои 
махсуси таъини ҷазо барои таъмин намудани принсипи фардикунонии 
ҷазои шарикони ҷиноят таҳқиқ карда шудааст. Дар боби зикргардида 
амалисозии принсипи фардикунонии таъини ҷазо нисбат ба ҷиноятҳое, ки 
дар шарикӣ содир мегарданд, низ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор 
гирифта, вобаста ба аҳаммияти иҷтимоии фардикунонии таъини ҷазо 
ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба шарикӣ дар ҷиноят 
хулосабарорӣ карда шудааст.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навгонии илмии 
таҳқиқоти диссертатсионии Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар он зоҳир 
мегардад, ки баъди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
1998 рисолаи илмии мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмуие мебошад, ки ба 
гаҳлили низомноки масъалаи таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, 
пахлуҳои мушахаси илмӣ ва амалии он ва такмили минбаъдаи он бахшида 
шудааст.

Дар диссертатсия таҳпили амиқи моҳият, мафҳум ва аломатҳои шарикӣ 
дар ҷиноят, мазмуну муҳтавои аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективӣ, 
намуди шарикон ва шакли шарикӣ, коидаҳои умуми ва махсуси таъини ҷазо 
ва таъмин намудани фардикунонии таъини чазо 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 инсгитути 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.

Чунин нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда хусусияти 
навгонӣ доранд:

1. Асоси ҷавобгарии ҷиноятии шарикон аломатҳои таркиби ҷиноят ба 
шумор рафта, муттаҳидии махсуси алоқавии ҳаракати ҳамаи шарикони 
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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 (окибаги) умумии ягонаи ҷиноятӣ оварда 
мерасонад. Ба ғайр аз ин, бо дарназардошти он, ки ҳаракатҳои ҳамаи 
шарикони ҷиноят дар як системаи муайян мугтаҳид мегарданд, мутаносибан 
ҳаракати ҳар яки он барои ба анҷом расонидани кирдори дигар шарики 
ҷиноятӣ шароит фароҳам меорад.

2. Дар моддаи 37 КҶ ҶТ банди 7) бо мазмуни зайл илова карда шавад:
«Ба ёрдамчй ва таҳриккунандаи ҷиноят ҷазои қатл ё ҷазои якумра аз 

озодӣ маҳрум сохтан таъин карда намешавад».
3. 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.

4. Дар қ. 3 м. 60 КҶ ҶТ «фикру акидаи ҷабрдида ва таъсири ҷазои 
таъингардида ба ислоҳи маҳкумшуда ва шароити зиндагии оилаи ӯ» илова 
карда шавад.

5. 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 ҷинояг 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.

6. 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 е ёрдамчӣ ба ҷавобгарӣ кашида шавад, агар 
кирдори ӯ таркиби ҷинояти мустақили дар Қисми махсуси ҳамин Кодекс 
пешбинишударо ташкил надиҳад».

7. Қисми 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».

Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 
диссертатсия зикр гардидаанд. Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуқтаҳои 

• илмӣ, хулосаҳо, мафҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорй ва амалй, 
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ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқеи 
мустақили хеш, асосноккунии нуктаҳои илмй ва хулосаҳо бо истифода аз 
доираи кофии маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он шаҳодат медиҳад, 
ки таҳқиқоти мазкур мустақилона навишта шудааст. Мундариҷаи кори 
илмӣ шаҳодати он аст, ки муаллиф тавонистааст бештари масъалаҳои 
вобасга ба мавзуи таҳқиқшавандаро таҳлил карда, мубрам будани оиро 
нишон додааст, ки ин хадафи асосиашро ташкил медиҳад.

Аҳаммияти илмй, амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани 
тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоги 
ҳуқуқии масоили таьини ҷазо барои содир намудани ҷинояз дар шарикӣ 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи васеи 
маводи илмӣ, амалияи ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти тафтиши пешакӣ ва 
судии алоқаманд ба муҳтавои фарогирандаи мавзуи таҳқиқотӣ мавриди 
омӯзиш, таҳлилу тадқиқ ва натиҷагирй қарор дода шудааст. Натиҷаҳои 
бадастомада низоми донншҳои мавҷударо оид ба масъалаҳои шарикӣ дар 
ҷиноят ҷамъбаст ва гусгариш медиҳад. Гузашта аз ин, муқаррароти 
назариявии таҳияшуда, ҳангоми таҳқиқоти минбаъдаи масоили таъини ҷазо 
барои шарикӣ дар ҷиноят аз ҷониби дигар муҳаққиқон исгифода шуда 
метавонад. Ҳамин тавр, аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, ба чунин хулосаи 
асоснок омадан мумкин аст, ки таҳқиқоти мазкур мегавонад дар рушди 
минбаъдаи илми ҳуқуқи ҷинояти ва қонунгузории ҷиноятӣ саҳм гузошта, 
дар баробари ин баҳри бартараф намудани норасоиҳои ҷойдоштаи амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунй ёрӣ расонад.

Ахдмияти амалии диссертатсия дар он ифода меебад, ки хулосаву 
пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, метавонанд оид ба 
такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятй дар самти шарикӣ дар ҷиноят, 
дар амалияи мақомоти тафтиши пешакӣ ва судӣ оид ба ошкор, таҳқиқ, 
тафтиш ва банду басти ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шуда, 
дар самти пешгирии ҷииоятҳои гуруҳй мусоидат намояд.

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ мегавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олии касбй ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуқи 
ҷиноятй, банду басти ҷиноятҳои гуруҳӣ, асосҳои илмии банду басти 
ҷиноятҳо истифода шавад.

Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбат доштани таҳқиқоти унвонҷӯ 
баъзе масъалаҳои баҳснок ба мушоҳида мерасад. Бо дарназардошти 
андешаҳои боло баъзе эродҳо ба мазмун ва шакли диссертатсия ва 
авторефреат пешниҳод мешаванд:

1. Новобаста ба он, ки дар матни рисола (саҳ.36-37, 42) истилоҳҳои 
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«таркибҳои расмӣ» ва «таркибҳои кутоҳкардашуда» дар иртибот ба 
масъалаи институти шарикй дар ҷиноят, чандин маротиба истифода 
гардидаанд, аммо, мавқеи муаллиф вобаста ба таносуби онҳо бо таври 
возеҳ ва бо воситаи мисолҳо аз таҷрибаи амалӣ баён нагардидааст. Хуб 
мешуд, дар рафти ҳимояи ошкоро атрофи ин масъала муаллиф ба таври 
муфассал хулосаҳои худро асоснок менамуд.

2. Дар саҳифаи 93 диссертатсия муаллиф чунин навиштааст: “Мо 
чунин мешуморем, ки асоси ҷавобгарии шарикони ҷиноят, ки дар боло 
зикр шуданд, яъне «аломатҳои таркиби ҷиноят» дуруст мебошанд.” 
Аммо тавре аз мазмун ва муҳтавои мафҳуми ташкилкунанда, 
таҳриккунаннда ва ёрдамчӣ бармеояд, онҳо дар иҷрои тарафи 
объективии ҷиноят иштиро намекунанд, яъне дар кирдори онҳо яке аз 
аломатҳои таркиби ҷиноят-тарафи объективии ҷиноят вуҷуд надорад, ки 
ин масъала баҳсро ба миён меорад. Вобаста ба ин масъала мехостам, ки 
назари диссертант шунида шавад, ки бо кабом асосҳо андешаи худро 
асоснок менамояд.

3. Дар нуктаи илмии № 7, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, муаллиф 
зикр менамояд, ки аз қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳти №1, аз 24 феврали соли 2005 «Дар боран 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, ки чунин мавкеъгирии муаллиф баҳспазир 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, асоснок намояд.

4. Дар матни диссертатсия ҳангоми иқтибос овардан аз парвандаҳои 
ҷиноятӣ вобаста ному насаби ҷинояткорон тарзи мураккаби 
кутоҳкардашуда сеҳарфа (С.Ҳ.С.) истифода гардидааст. Ҳол он ки барои 
дарки соддаи маънӣ истифодаи як ҳарф (шаҳрванд С.) басанда буд. 
Инчунин, дар матни рисола хатогиҳои имлоӣ ва мантиқии назарнорас 
низ мувҷуд мебошанд.

Албатта, камбудиҳои зикршуда сифати таҳқиқоти диссертатсионии 
тақризшавандаро паст намекунанд ва баҳои мусбати диссертатсияро 
тағйир намедиҳанд, Хулосаҳои пешниҳодгардидаи Тағозода 
Абдуқаҳҳор Саидмурод мантиқан дуруст ва илман асосноканд. Бешубҳа, 
натиҷаҳои таҳқиқоти илмии тақризшаванда аҳаммияти назариявӣ ва 
амалӣ доранд ва метавонанд дар фаъолияти илмӣ ва раванди таълим 
истифода шаванд.
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Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи 
онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мутобиқати тахассуси 
илмии Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод барои дарёфти дараҷаи илмӣ ба 
ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ҷавобгӯ буда, ҳамзамои робитаи 
кор бо ихтисоси мазкур мувофиқ аст. Яъне, диссертатсия дар доираи 
барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон-«Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар даврони муосири рушд» дар мавзуи «Масоили таъини ҷазо барои 
содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» омода карда шудааст.

Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти илмӣ. 
Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод муаллифи 7 маводи илмй, аз ҷумла 5 
мақола дар маҷаллаҳои гақризшаванда ва 2 мақола дар дш ар маҷаллаҳо 
мебошад, ки ба таҳлили паҳлуҳои гуногуни «Масоили таъини ҷазо барои 
еодир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида шудаанд. Аз ин теъдоди асарҳои илмӣ, 
5 макола дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенги Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп 
шудаанд.

Муқаррароти асосй ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳои муаллиф дар конференсияҳои сатҳи 
байналмилалй ва ҷумҳуриявӣ инъикос ёфтаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 
муаллиф бо ширкати бевоситаи ӯ дар гаҳқиқоти диссертатсионӣ, 
пешбарии ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуктаҳои илмй, интишороти 
ӯ исбот карда мешаванд. Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи 
илмӣ бо сатҳи навгонии илмии таҳқиқот, нуқтаҳои асосии илмӣ, ки ба 
ҳимоя пешниҳод карда шудаанд, мақолаҳон илмӣ, маърӯзаҳо дар 
чорабиниҳои гуногуни илмй, аз ҷумла дар конференсияҳои илмй- 
назариявй, тасдиқ карда мешаванд. Ҳамзамон тарзи навишг, 
масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон 
медиҳад.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавоии диссертатсия. Автореферат ба 
муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои 
асосии таҳқиқоти дисертатсионӣ, аз он ҷумла мазмуни мухтасар ва кофии 
бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

9



Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи 
Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод ба 
талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз ҷониби 
муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи 
дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуқтаҳои навини илмии ба ҳимоя 
пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳанд.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омӯзиши матни пурраи 
диссертатсия ва автореферат хулоса намудан мумкин аст, ки таҳқиқоти 
довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод 
пурра ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, бахусус, ба талаботи бандҳои 31, 
33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, мутобиқат менамояд, зеро натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф 
барои рушди илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва соҳаҳои дигар мусоидат карда, 
боис мегарданд, ки яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқи ҷиноятӣ 
такмил ёбад. Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои 
рушди қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ 
аҳаммияти муҳим доранд. Ҳамзамон, онҳо метавонанд, ҳангоми таҳия 
ва татбиқи барнома, стратегия ва консепсияҳои давлатӣ истифода 
шаванд. Маводи диссертатсия ҳангоми тадриси фанни таълимии 
ҳуқуқи ҷинноятӣ, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштаии 
рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ, диссертатсияҳо метавонад ба таври 
васеъ мавриди истифода қарор гиранд, ки ҷанбаҳои мусбати корро 
нишон медиҳанд.

Дар маҷмуъ, Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод, сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08. - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад. Тақризи мазкур бо 
дарназардошти талаботҳои бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода 
гардидааст.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи пешбар дар семинари васеи 
илмӣ-назариявии кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии 

10



Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барраси шудааст. 
Суратмаҷлиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ № 4 аз 27 декабри соли 
2022.

Тақризи муассисаи пешбар аз ҷониби Ғайратов Темуршо 
Муборакшоевич - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (аз рӯи ихтисоси 
12.00.08), дотсенти кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии 
факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, ҳуқуқ ва гумруки 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон омода карда шуда, дар 
маҷлиси кафедра муҳокима ва ҷонибдорӣ карда шудааст. Дар ҷаласаи 
кафедра аз 15 нафар иштирок доштанд: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: 
“тарафдор” - 13 нафар, “зид” - нест, “бетараф” - нест.” Суратмаҷлиси 
кафедра №6 аз 14 январи соли 2022.

Раиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири 
кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва / /
зиддикоррупсионии Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон Алиев Ф.Ш.

Ташхисгар, дотсенти кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ 
ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ /7-/1( Гайратов Т.М.

Котиби ҷаласа, муаллими калони кафедраи 
ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон Ҷабборов Ф.Н.

Имзои Алиев Ф.Ш., Гайратов Т.М.
ва Ҷабборов Ф.Н.-ро тасдиқ менамоШ<“*~

шуъеди _______________
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳ(ж'^а^ШЖ9?е^Ҷ/Оу
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикист^ ӯ/Пирзода С.С.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистот^^оМйшфоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон, 734061, шаҳри Душанбе, кучаи Деҳоти 14 тел.: (+992 37) 
234-83-46. Е-шай.: 1§ик@шаИ.ги 1111р//\¥\¥\¥.1§ик.ги.
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