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ХУЛО
чаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва 
фаъолняти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Диссертатсия дар мавзӯи “Масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикй мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро карда шуд.

Дар давраи омода намудани диссертатсия аз соли 2017 то соли 2022 
Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи ҳуқуки 
ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи буҷавӣ ба ҳисоб мерафт.

Ҳамзамон, Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод аз соли 2003 то ин ҷониб 
дар вазифаҳои гуногуни ҳокимияти судй, аз ҷумла аз соли 2007 ба ҳайси 
судя фаъолият менамояд.

Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод соли 2003 факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм 
намудааст.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо роҳбарии илмии Шарипов Такдиршоҳ 
Шарифович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор, профессори 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 
ҳуқукшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таълиф шудааст.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 28 
декабри соли 2020, № 4130 дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, 
мутобиқ мебошад.

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода 
меёбад, ки дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи Тоҷикистон ҷазои 
ҷиноятӣ ҳамчун чораи маҷбуркунии давлатӣ воситаи асосии мубориза бар 



зидди ҷинояткорӣ боқӣ монда, сарчашмаи таъминкунии вазифаҳои қонуни 
ҷиноятй 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 шариконн ҷиноят муҳим арзёбӣ 
мегардад. Зеро, дар сохтори ҷиноятҳои гуруҳӣ пайваста тағйиротҳои 
босифат ба назар расида, он ба иттиҳодшавй, 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 ҷиноятй ва 
мақсадҳои дар назди ҷазо гузошташуда 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 ефта, дар натиҷаи таҷриба ва асосноккунии илмӣ, 
тасаввуроти фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати давлати 
Тоҷикистон ва ҷомеа дар самти мазкур зарур мебошад.

Вобаста ба ин, тагйиротҳои дар оламӣ ҷиноятӣ 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.

Илова бар ин, масоили шарикӣ дар ҷиноят қатъи назар аз таърихи 
ташаккули он то айни замон ба ҳайси яке аз институти мураккаб ва 
масъалаҳои баҳсталаби илми ҳуқуқи ҷиноятй боқӣ монда, баъзе паҳлуҳои 
он то ба имрӯз байни олимон мавриди муҳокимаи чиддӣ қарор доранд. 
Ҷиноятҳои дар шарикӣ содиршуда на ҳама вақт дар як шакли мушаххас 
содир мегарданд. Бинобар ин масоили банду 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 роҳоии илман асоноккардашудаи тафриқаандозии ҷавобгарии 
ҷиноятӣ ва фардикунонии таъини ҷазои шарикони ҷиноят аз рӯи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манфиат холи нест.

Муҳимияти мавзӯи тадқиқот боз дар он зоҳир мегардад, ки ақидаҳои 
илмӣ оид ба моҳияти таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, инчунин 
воситаҳои фардикунонии таъини ҷазо барои шарикони чиноят омӯхта ва 
тақвият 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 ҶТ ҳадди мушахаси 
муайянкунандаи мухдати ҷазои шарикони ҷиноятро муайян накардааст,

Ба ғайр аз ин, ҳарчанд дар рисолаҳоии илмӣ, асарҳову мақолахои 
олимони ватанӣ баъзе паҳлуҳои масоили шарикӣ дар чиноят аз нигоҳи 
илмӣ ва амалӣ дар доираи маҳдуд вобаста ба дигар мавзӯҳо мавриди 
таҳдил қарор дода шуда бошад ҳам, аммо ҳанӯз таҳкиқотҳои бунёдй ва 
маҷмӯӣ вобаста ба масъалаи мазкур аз рӯи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой надоранд ва то ҳол баъзе паҳлуҳои масъалаи 
таъини ҷазо барои шаиркй дар чиноят ва масъалаҳои банду басти он ба 
таҳкиқоти маҷмӯии мушаххас ниёз доранд.

Дар асоси гуфтахои зикргардида таҳлили ҳамаҷонибаи назариявии 
масъалаҳои танзими қонунгузории чиноятӣ вобаста ба шарикӣ дар чиноят, 
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.

Навгонии илмии таҳқикоти диссертатсионй дар он зоҳир мегардад, ки 
баъди кабули КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 рисолаи илмии мазкур 
нахустин таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки ба таҳлили низомноки масъалаи 
таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят, паҳлуҳои мушахаси илмӣ ва амалии 
он ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст.

Дар диссертатсия таҳлили амики мохият, мафҳум ва аломатҳои шарикӣ 
дар ҷиноят, мазмуну муҳтавои аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективӣ, 
намуди шарикон ва шакли шарикӣ, коидаҳои умумӣ ва махсуси таъини ҷазо 
ва таъмин намудани фардикунонии таъини ҷазо ба шарикони ҷиноят таҳкиқ 
карда шуда, ҷиҳати такмили инистути 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 институти шарикӣ 
дар ҷиноят дар илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ вусъат бахшида шуда, 



қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ташакул ёфта, онҳо дар таҷрибаии тафтиши 
пешакӣ ва баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба шарикӣ дар ҷиноят 
дастур гарданд. Инчунин ба хайси мавод омӯзишӣ барои донишҷуён, 
шунавандагон, унвонҷӯён, аспирантон кормандони ҳифзи ҳукук, судяҳо ва 
дигар шахсоне, ки ба масълаҳои шарикӣ дар ҷиноят мароқ зоҳир 
менамоянд, истифода карда шавад.

Аҳамияти назариявии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки 
натиҷахои бадастомада низоми донишҳои мавҷударо оид ба масъалахои 
шарикӣ дар ҷиноят ҷамъбаст ва густариш медиҳад. Гузашта аз ин, 
муқаррароти назариявии таҳияшуда ҳангоми тадкикоти минбаъдаи 
масоили таъини ҷазо барои шарикӣ дар чиноят аз ҷониби дигар 
муҳаққиқон истифода шуда метавонад. Ҳамин тавр, аз рӯи натиҷаҳои 
бадастомада, ба чунин хулосаи асоснок омадан мумкин аст, ки таҳқиқоти 
мазкур метавонад дар рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
қонунгузории ҷиноятӣ саҳм гузошта, дар баробари ин баҳри бартараф 
намудани норасоиҳои ҷойдоштаи амалияи ҳуқуқтатбиккунӣ ёрӣ расонад.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хулосаву 
пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф метавонанд оид ба 
такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти шарикӣ дар ҷиноят 
дар амалияи мақомоти тафтиши пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва 
таснифоти ҷинояти мазкур мавриди истифода карор дода шуда, дар самти 
пешгирии ҷиноятҳои гурӯҳӣ мусоидат намояд.

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанхои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуки ҷиноятӣ, 
бандубасти ҷиноятҳои гурӯҳӣ, асосҳои илмии бандубасти ҷиноятҳо 
истифода шавад.

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуки 
ҷиноятӣ ва муковимат бо коррупсияи факултети ҳуқукшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласахои кафедра мавриди 
муҳокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои 
диссертатсия дар панҷ мақолаҳои илмии муаллиф дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмуаҳо ба нашр расидаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин ба 
тариқи маърӯза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд:

а)байналмилалӣ:
- «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и переспектив развития» - маърӯза дар мавзӯи 



«Асосҳои умумии таъинии ҷазо ва таъсири он ба ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ 
содир карда мешаванд» (Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) 
Универиситет, 30 октябри соли 2020);

б) ҷумҳуриявӣ:
- «Конфренсияи илми амалӣ вобаста ба муқовимат ба коррупсия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Таъини ҷазо барои 
ҷиноятҳои хусусияти корруписони дошта, ки дар шарикӣ содир карда 
мешаванд.» (Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 7 октябри соли 
2020)

Қисми натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар лоиҳаи Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тахрири нав аз ҷониби гурӯҳи корие, ки 
бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2019, №АП- 
1209 таъсис ёфта буд, таҳия гардидааст, инъикоси худро ёфтаанд. Инчунин ин 
натиҷаҳо дар ҷараёни таълим ва фаъолияти илмии факултети ҳуқукшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон васеъ истифода мешаванд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфги дараҷаи илмӣ бо он муайян карда 
мешавад, ки натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионй, аз ҷумла 
хулосаҳои назариявӣ, таклифу пешниҳодхо ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя 
пешниҳод карда мешаванд, метавонанд дар ҷодаи рушд ва такмили 
конунгузории ҷиноятӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқукиӣ дар соҳаи 
шарикӣ дар ҷиноят, инчунин амалияи ҳукуктатбиқкунии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ саҳми бориз дошта бошанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ 
(илмҳои ҳуқукшиносӣ), ки бо қарори Раёсати комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми 
сентябри соли 2021, таҳти №7тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии 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 ҳуқукшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуки иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дарачаҳои 
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 нуқтаҳои 
нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар сохаи илм нишон 
медиҳад.

Ҳамин тавр,



қарор карда шуд:
Диссертатсияи Тағозода Абдуқаххор Саидмурод дар мавзуи “Масоили 

таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобики 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Точикистон” таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба 
ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соҳиб шудан ба дараҷаҳои илмӣ ва додани 
унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад.

Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи “Масоили 
таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба ҳимоя барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқукшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12,00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба Шӯрои 
диссертатсионии 6Э.КОА-019 тавсия карда мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи муштараки кафедрахои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муковимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва 
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок 
доштанд: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ «тарафдор» - 13 нафар, «зид» - 0 
нафар, «бетараф» - 0 нафар, суратмаҷлиси чаласаи муштараки кафедраҳои 
ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати 
прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Точикистон (таъйиноти декани 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 20 сентябри соли 2022, таҳти №46).

Раиси маҷлиси муштарак: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсент Қурбонализода Н.Ш.

Раҳимзода М.С.
Котиби маҷлиси муштарак: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Муқарризи №1:
номзади илмхои ҳуқуқшиносй, 
дотсенти кафедраи ҳукук ва методикаи 
таълими факултети таърих ва ҳуқуки 
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон 
дар ноҳияи Рашт Зокирзода З.Х.



Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
асистенти кафедраи криминалистика 
ва фаъолияти экспертизаи судиии 
факултети ҳуқуқшиносии Д

Имзоҳоро тасдиқ мекуна^й 
Сардори РК ва КМ ДМТ 
«££» соли 2

Шарипов С.С.

Тавқиев Э.Ш.

Имзои Зокирзода З.Х.-ро тасдиқ мекунам: 
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон 
дар ноҳияи Рашт

« (06 » / б7 соли 2022.
( и

Шодизода Н.М.


