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ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ 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 ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Тағозода 
Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи «Масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шурои диссертатсионии бЭ.КОА-019-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки 
аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 
январи соли 2022, таҳти № 15/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои 
ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Қобил ба зикр аст, ки диссертатсияи тақризшаванда 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» омода гардидааст.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионии 
Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод фарогирандаи ҷанбаҳои назариявӣ, 
қонунгузорӣ ва амалии институти таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят 
мебошад, ки дар марҳилаи кунунй мубрамияти бештарро пайдо 
намудааст. Зеро, 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 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 шаиркӣ дар ҷиноят ва масъалаҳои банду басти он аз 
рӯӣ қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳқиқоти маҷмӯии 
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.

Афзалият додан ва диққати махсуси давлат ба арзишҳои иҷтимоӣ 
талаб менамоянд, ки ҳифзи қонунии мутобиқ ба муқобили рафторҳои 
зидди иҷтимоӣ 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.

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 арзёбӣ 
мегардад. Зеро, дар сохтори ҷиноятҳои гуруҳӣ пайваста тағйиротҳои 
сифатӣ 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, чораҳои қонуни ҷиноятӣ танҳо дар доира ва ба хотири 
расидан ба мақсади ҷазои ҷиноятӣ нисбат ба шарикони ҷиноятӣ ва 
мақсадҳои дар назди ҷазо гузошташуда мебошад, ки ин моҳияти яке аз 
самтҳои асосии сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шумор меравад.
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Ба ғайр аз ин, масоили шарикӣ дар ҷиноят қатъи назар аз таърихи 
ташаккули он то айни замон ба ҳайси яке институти мураккаб ва 
баҳсталаби илми ҳуқуқи ҷиноятӣ боқӣ мондааст. Аз ин лиҳоз ба 
муҳимияти иҷтимоии он нигоҳ накарда, зарурияти ташаккули роҳоии 
илман асоноккардашудаи тафриқаандозии ҷавобгарии ҷиноятӣ ва 
фардикунонии таъини ҷазои шарикони ҷиноят аз рӯи қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манфиат холӣ намебошад.

Гуфтаҳои болозикр бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар 
замони имрӯза омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии 
институти таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ 
мубрам буда, саривақтӣ будани таҳқиқоти диссертатсионии 
диссертантро исбот менамоянд.

Боби якуми диссертатсия - «Табиати ҳуқуқии шарикӣ дар ҷиноят ва 
таҳлили 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 ҷиноятӣ 
мавриди таҳлили муқоисавию ҳуқуқӣ қарор дода, густариш ва ташаккули 
институти шарикӣ дар ҷиноят таҳқиқ гардидааст. Ҳамчунин дар ин боб 
намуди шарикони ҷиноят, аломатҳои ҳар як намуди шарикон, таъриф ва 
зарурияти таснифи шарикони ҷиноят, мафҳум ва аломатҳои фарқкунандаи 
шаклҳои шарикӣ ва зарурияти таснифоти онҳо мавриди тахдил, ва 
хулосабарорӣ қарор гирифтааст. Дар боби зикргардида иннчунин асос ва 
ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикӣ дар ҷиноят мавриди таҳқиқ қарор 
гирифта, оид ба асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ-содир намудани кирдоре, ки 
дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷиноят мебошад, хулосабарорӣ карда 
шудааст.

Дар ин боб вобаста ба ҳади 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 ҳар яки онҳо дар содир 
намудани ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд, ки ин ва дигар 
масъалаҳои ҷудогонаи дар доираи ин боб таҳқиқшуда лоиқи таваҷҷуҳ 
мебошанд.

Боби дуюми диссертатсия «Масоили таъини ҷазо барои содир намудани 
ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
ном дорад, 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 ҷазо ба ҳар як шариконӣ ҷиноят 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 баамалбарории ҳамаи принсипҳои таъини 
ҷазоро таъмин менамояд. Дисертант асосҳои умумии таъини ҷазоро дар 
иртибот бо институти шарикӣ дар ҷиноят аз рӯйи Кодекси ҷиноятии 
ҶШС Тоҷикистон таҳрири соли 1961 ва КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳрири соли 1998, ақидаи олимон ва ҳуқушиносон таҳлил намуда, 
вобаста ба такмили қонунгузоорӣ 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 шуда, оид ба 
амалисозии принсипи фардикунонии таъини ҷазо ва аҳаммияти иҷтимоии 
он нисбат ба ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ содир мегарданд хулосабарорӣ 
карда шудааст.

Муаллифи диссертатсия андешаронӣ менамояд, ки амалисозии 
фардикунонии ҷазо, танҳо барои расидан ба мақсади ҷазо амалӣ карда 
мешавад. Аз ин рӯ, бамалбарории принсипи фардикунонии ҷазо бо 
назардошти асосҳои умумӣ ва қоидаҳои махсуси таъини ҷазо нисбат ба 
шарикони ҷиноят судро водор месозад, ки потенсиали ислоҳшавии 
ҷинояткорро аз рӯйи ҷазои таъинмешуда ё дигар чораҳои хусусияти ҳуқуқии 
ҷиноятидошта, баҳо диҳад.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
натиҷаҳои 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 
тахдили низомнокии масъалаи таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, 
паҳлуҳои мушаххаси илмӣ ва амалии он ва такмили минбаъдаи он бахшида 
шудааст.

Дар диссертатсия таҳлили амиқи моҳият, мафҳум ва аломатҳои шарикӣ 
дар ҷиноят, мазмуну муҳтавои аломатҳои объективӣ ва субъективии 
шарикӣ, намуди шарикон ва шакли шарикӣ, коидаҳои умумӣ ва махсуси 
таъини ҷазо ва таъмин намудани фардикунонии таъини ҷазо нисбат ба 
шарикони ҷиноят таҳқиқ карда шуда, ҷиҳати такмили инстути шарикӣ дар 
.ҷиноят тавассути пешниҳод намудани андешаҳои тахдилшуда, ворид 
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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 илмй дар 
доираи институти шарикӣ дар ҷиноят дар илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ 
вусъат бахшида шуда, қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ташаккул ёфта, онҳо 
дар таҷрибаи тафтиши пешакй 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.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 
зикршуда. Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, 
мафҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ ва амалӣ, ки аз тарафи 
муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, 
асосноккунии нуктаҳои илмӣ 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 вобаста ба мавзуи 
таҳқиқшавандаро таҳлил карда, мубрам будани онро нишон додааст, ки 
ин хадафи асосиашро ташкил медиҳад.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани 
тавсияҳо барои истифода аз онҳо. Хулоса ва пешниҳодҳои дар 
диссертатсия дарҷгардида, бешубҳа арзиши илмӣ дошта, донишу малака 
ва ғояҳои мавҷударо дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ вобаста ба масоили 
таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас зиёд 
мегардонад. Ҳамзамон, таҳқиқоти диссертатсионӣ дар оянда ба 
заминаҳои ҳуқуқии масъалаи таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят 
дар шарикӣ тақвият бахшида, метавонад дар рушди минбаъдаи илми 
ҳуқуқи ҷиноятӣ ва инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ, инчунин ба дигар 
масъалаҳои марбут ба мавзуи таҳқиқшаванда мусоидат менамояд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссератсионӣ дар он зоҳир мегардад, 
ки хулосаву пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, 
метавонанд оид ба такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти 
шарикӣ дар ҷиноят, дар амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва судӣ оид 
ба ошкор, таҳқиқ ва таснифоти ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор 
дода шуда, дар самти пешгирии ҷиноятҳои гуруҳӣ мусоидат намояд.

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олии касбӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуқи 
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ҷиноятӣ, бандубасти ҷиноятҳои гуруҳӣ, асосҳои илмии бандубасти ҷиноятҳо 
истифода шавад.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ 
бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар илми 
ҳуқуқи ҷиноятӣ мавҷудбударо пур менамоянд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар 
мерасанд, аз ҷумла:

1. Дар нуктаи илмии №1, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, муаллиф 
зикр менамояд, ки “Таърифи мафҳуми шарикӣ дар ҷиноят дар м. 35-и КҶ 
ҶТ муқаррар гардида, ки он аз м. 35-и Кодекси ҷиноятии Моделӣ барои 
давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил сарчашма мегирад, дуруст 
дониста ва онро бояд пурра эътироф кард.” Ба андешаи мо, қонунгузор 
аллакай чунин мафҳуми шарикӣ дар ҷиноятро муқаррар намудааст. 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;

2. Нуктаҳои илмии №8 ва №9 ба ҳимоя пешниҳодгардида, идомаи 
мантиқии як масъала мебошанд ва чунин мавқеъгирии муаллиф бо таври 
равшан эҳсос намешавад. Аз ин лиҳоз, ҳангоми ҳимоя ошкоро нуктаҳои 
мазкур тавзеҳоти иловагиро тақозо менамоянд;

3. Муаллиф дар сархати 2 саҳифаи 49 иброз медорад, ки «шахсе, ки 
барои содир намудани ҷиноят дигар шахсро, ки мувофиқи қонун 
наметавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад, истифода мебарад» 
ҳамчун иҷрокунанда шинохта мешавад. Аммо шахсе, ки ҷиноятро бо 
истифода бурдани шахсони дигар, ки мувофиқи қонун бо дарназардошти 
синну сол, номуккалафӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешаванд, 
содир менамояд, метавонад шарикӣ дар ҷиноят эътироф карда шавад?. 
Зеро онҳо субъекти ҷиноят ба шумор намераванд. Вобаста ба ин масъала 
мехостам, ки назари диссертант шунида шавад.

Дар маҷмуъ, эродҳои зикршуда сифати таҳқиқоти диссертатсиониро 
паст намекунанд. Ин нахустин омӯзиши ҳамаҷонибаи масоили таъини 
ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо забони давлатӣ навишта 

• шуда, бо навоварӣ ва хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои муаллиф фарқ 
мекунад ва рисоларо ҳамчун як таҳқиқоти илмии мустақил, эҷодкорона 
ва мукаммал таҷдид намудааст, ки ба тамоми талаботҳо ҷавобгӯ аст. 
Автореферат ва интишороти илмии довталаб мазмуни диссертатсияро 
инъикос мекунад.
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Нашри нагиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
илмӣ. Унвонҷӯ муаллифи дар маҷмуъ 7 мақолаҳои илмӣ бо забонҳои 
тоҷикӣ буда, аз ин 5 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 
мақола дар нашрияҳои ватанӣ интишор шудаанд. Ҳамаи онҳо бо мазмун 
ва мавзуи рисолаи илмӣ бевосита алоқаманд мебошанд.

Қобили кайд аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Тағозода 
Абдуқаҳор Саидмурод ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. 
Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
мазмун ва мантики ягонаи дохилй мебошад. Сатҳи навгонии илмии 
диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба 
ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар 
конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ 
менамоянд. Инчунин, тарзи масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ 
саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад. Мавзуъ ва 
мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи чиноятӣ ва 
криминология; ҳукуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобик 
мебошад.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омӯзиши матни таҳқиқот ва 
автореферат хулоса намудан мумкин аст, ки диссертатсияи довталаби 
дарёфти дараҷаи номзади илмӣ пурра ба талаботи муқаррарнамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии илмҳо ҳукукшиносӣ ҷавобгӯ 
мебошад. Зеро, натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф барои рутттди илми 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, аз он ҷумла ҷиноятҳои гуруҳӣ ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ 
мусоидат карда, боиси он мегарданд, ки падидаи мазкур дар илми ватанӣ 
такмил ёбад. Дар маҷмуъ, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои 
рушди илм ва қонунгузории ҷиноятӣ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳукуқ 
ва такмили соҳа аҳаммияти муҳим доранд.

Ҳамзамон, хулоса ва натиҷаҳо метавонанд ҳангоми таҳия ва татбиқи 
консепсияҳои давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқ истифода шаванд. Маводи 
диссертатсия ҳангоми тадриси ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҷиноятҳое, ки дар шарикй 
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содир мегарданд, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани 
рисолаҳои хатм, магистрӣ, диссертатсияҳо, инчунин дар амалия, бахусус 
дар таҷрибаи тафтиши пешакӣ ва баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба 
шарикӣ дар ҷиноят метавонад ба таври васеъ мавриди истифода қарор 
гиранд, ки ҷанбаҳои мусбати таҳқиқоти Тағозода Абдуқаҳор 
Саидмуродро нишон медиҳанд.

Дар умум, Тағозода Абдуқаҳор Саидмурод сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.08- 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) мебошад. Бояд иброз намуд, ки тақризи мазкур бо 
дарназардошти бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 
тасдиқ шудааст, омода гардидааст.
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