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Диссертатсия дар мавзӯи “Масоили таъини ҷазо барои содир 
намудани ҷиноят дар шарикӣ 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 ҳуқуқи 
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 судӣ, 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 ҳуқуқшиносӣ, профессор, профессори 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таълиф шудааст.

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 
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 
босифат 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 чазои 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.

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 илмӣ, 
тасаввуроти фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати давлати 
Тоҷикистон ва ҷомеа дар самти мазкур зарур мебошад.

Вобаста ба ин, тағйиротҳои дар оламӣ ҷиноятӣ бавуҷудомада дар 
содиркунии баъзе намуди чиноятҳо, 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 институти мураккаб ва 
масъалаҳои 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 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 муҳлати ҷазои шарикони ҷиноятро муайян накардааст.

Ба ғайр аз ин, ҳарчанд дар рисолаҳоии илмӣ, асарҳову мақолаҳои 
олимони ватанӣ баъзе паҳлуҳои масоили шарикй дар ҷиноят аз нигоҳи 
илмӣ ва амалӣ дар доираи махдуд вобаста ба дигар мавзӯҳо мавриди 
тахдил қарор дода шуда бошад ҳам, аммо ҳанӯз таҳқиқотҳои бунёдӣ ва 
маҷмӯӣ вобаста ба масъалаи мазкур аз рӯи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой надоранд ва то ҳол баъзе паҳлуҳои масъалаи 
таъини ҷазо барои шаиркӣ дар ҷиноят ва масъалаҳои банду басти он ба 
таҳқиқоти маҷмӯии мушаххас ниёз доранд.

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.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки 
баъди қабули 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 амиқи моҳият, 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 таҳқиқ 
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 ҳайси мавод омӯзишӣ барои донишҷуён, 
шунавандагон, унвонҷӯён, аспирантон кормандони ҳифзи ҳуқуқ, судяҳо ва 
дигар шахсоне, ки ба масълаҳои шарикӣ дар ҷиноят мароқ зоҳир 
менамоянд, истифода карда шавад.



Навгонии илмии таҳқиқот бо нуқтаҳои илмии зерин, ки ба ҳимоя 
пешкаш карда мешаванд, собит мегардад:

1. Таърифи мафҳуми шарикӣ дар ҷиноят дар м. 35-и КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 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. Дар м.Зб-и КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасниф намудани шарикони ҷиноят ба чор намуд аз мафҳуми 
дар м. 36 Кодекси ҷиноятии Моделӣ барои давлатҳои аъзои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил сарчашма гирифта, аз ҳама намудҳои муносиби 
қабулшавандаи шарикон ба шумор мераванд.

2. Намуди шарикони ҷиноят иҷрокунанда, ташкилкунанда, 
таҳриккунанда ва ёрдамчӣ ба шумор рафта, ба асоси чунин тақсимот 
хусусияти нақши функсионалӣ, ки махсусияти ҳаракат (беҳаракати)-и 
содирнамудаи ҳар яки онро инъикос менамояд, гузошта шудааст.

3. Бинобар духӯрагии қ. 4 м. 39 («муттаҳидшавии ду ё якчанд 
гурӯҳи муташаккил») бо қ. 1 м. 3072 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрири 
соли 1998 (гурӯҳи муташаккили шахсон, яъне як гурӯҳи муташаккил) банди 
42 м. 3 Лоиҳаи КҶ ҶТ, ки мувофиқи он гурӯҳи экстремистӣ-гурӯҳи 
муташаккил эътироф гардидааст, шоистаи дастгирӣ мебошад. Ҳамзамон 
шакли шарикӣ дар ҷиноят аз гурӯҳи шахсон бе созиши пешакӣ, гурӯҳи 
шахсон бо созиши пешакӣ ва гурӯҳи ҷиноятӣ иборат мебошад. Бинобар ин, 
дар Лоиҳаи нави КҶ ҶТ (м.31) таснифи шакли шарикӣ дар ҷиноят бо 
чунин шакл, шоистаи дастгирӣ мебошад.

4. Асоси ҷавобгарии ҷиноятии шарикон аломатҳои таркиби 
ҷиноят ба шумор рафта, 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 низоми 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 он барои ба анҷом расонидани кирдори 
дигар шарики ҷиноятӣ шароит фароҳам меорад.

5. Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон асоси махсуси 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикиро муқаррар накардааст. Бинобар ин 
ҷавобгарии шарикон аз рӯи хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар яки 
он дар содир намудани ҷиноят дар ҳудуди ҷазои пешбининамудаи моддаи 
Қисми махсуси КҶ ҶТ, ки ҷавобгарии иҷрокунандаро ба танзим 
медарорад, муайян карда мешавад.



6. Пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 37 КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон банди 7) бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“Ба ёрдамчӣ ва таҳриккунандаи ҷиноят ҷазои катл ё ҷазои якумра аз озодӣ 
маҳрум сохтан таъин карда намешавад.”

7. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қарори Плунуми 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.

8. Пешниҳод карда мешавад, ки аз қ. 3 м. 60-и КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ибораи «яъне, арзиши объектҳои бо қонун муҳофизатшаванда, 
сабабҳои содир намудани ҷиноят, тарзи амал» хориҷ карда шаванд.

9. Пешниҳод карда мешавад, ки ба асосҳои умумии таъини ҷазо 
дар қ.З м. 60 КҶ ҶТ «фикру ақидаи ҷабрдида ва таъсири ҷазои 
таъингардида ба ислоҳи маҳкумшуда ва шароити зиндагӣ ва оилаи ӯ» 
илова карда шавад.

10. Қоидаҳои махсуси таъини ҷазо барои ҷинояти дар шарикӣ 
содиршуда аз рӯи КҶ ҶТ аз хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии шахс 
дар якҷоя содир намудани ҷиноят, аҳамияти ин иштирок дар муваффақ 
шудан ба мақсади ҷиноят, таъсири ӯ ба хусусият ва андозаи зарари 
расонидашуда ё зарари имконпазир, инчунин талаботи м. 37 ва қ. 6-9 м.39- 
и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тартиби ҷавобгарии ҷиноятиро барои 
намуди шарикон ва шакли шарикӣ муайян менамояд, иборат мебошанд. Бо 
дарназардошти он ки дар қ. 1-и м. 65- КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
қоидаи махсуси таъини ҷазо барои шарикони ҷиноят хусусият ва дараҷаи 
иштироки воқеии ҳар як шарикон дар содир кардани ҷиноят ба назар 
гирифта шудааст, истилоҳи мазкур аз қ. 1-и м. 35-и КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ё м. 37-и Лоиҳаи КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон хориҷ карда шавад.

11. Пешниҳод карда мешавад, ки матни қ. 4, м. 37 КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба мазмуни зайл ифода карда шавад: “Шахсе, ки субъекти 
чинояти 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 ё ёрдамчӣ ба ҷавобгарӣ кашида шавад, 
агар кирдори ӯ таркиби ҷинояти мустақили дар Қисми махсусии ҳамин 
Кодекс пешбинишударо ташкил надиҳад”.

12. Пешниҳод карда мешавад, ки қ. 3. м. 63-и Лоиҳаи КҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 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 гунаҳгорро ифода мекунанд, таъсири ҷазои таъиншуда 
ба ислоҳи маҳкумшуда ва шароитҳои зиндагии оилаи ӯ ё шахсони дар 
таъминоташ буда, инчунин фикру ақидаи ҷабрдидаро ба назар мегирад».

Аҳамияти назариявии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки 
натиҷаҳои бадастомада низоми донишҳои мавҷударо оид ба масъалаҳои 
шарикӣ дар ҷиноят ҷамъбаст ва густариш медиҳад. Гузашта аз ин, 
муқаррароти назариявии таҳияшуда ҳангоми тадқиқоти минбаъдаи 
масоили таъини ҷазо барои шарикӣ дар ҷиноят аз ҷониби дигар 
муҳакқиқон 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 ҳуқуқтатбиқкунӣ 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 тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва 
таснифоти ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шуда, дар самти 
пешгирии ҷиноятҳои гурӯҳӣ мусоидат намояд.

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

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
омода гардида, дар ҷаласаҳои 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 ва пурра мазмуни диссертатсияро 
инъикос намуда, таҳлили онҳо дар қисми хулосавии диссертатсия сабт 
ёфтаанд.

1. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чоп шудаанд:
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[4-М]. Тағозода, А.С. Шакли шарикӣ дар ҷиноят [Матн] / А.С. 
Тағозода // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - Душанбе, 2020. - № 3 (35). - С. 
179-188.

[5-М]. Тағозода, А.С. Табиати ҳуқуқии шарики дар ҷиноят [Матн] / 
А.С. Тағозода // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - Душанбе, 2020. - № 3 (36). - 
С. 212-216.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмй чоп шудаанд:

[6-М]. Тағозода, А.С. Асосҳои умумии таъинии ҷазо ва таъсири он ба 
ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ содир карда мешаванд. [Матн] / А.С. Тағозода // 
«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 
анализ тенденций и переспектив развития»: материалы VIII 
Международной научно-практической конфренции (Душанбе, 30 октября 
2020 г.). - Душанбе: РТСУ, 2020. - С. 334-342.

[7-М]. Тағозода, А.С. Таъини ҷазо барои ҷиноятҳои хусусияти 
корруписонӣ дошта, ки дар шарикӣ содир карда мешаванд. [Матн] / А.С. 
Тағозода // Конфренсияи илми амалӣ вобаста ба муқовимат ба коррупсия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе, 5 декабри соли 2020). - Душанбе: 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2021. - С. 271-287.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.08-Ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, 
ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва Руйхати ихтисосҳое, ки аз рӯи онҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи илмӣ дода мешавад, (бо қарори Раёсати 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 27 апрели соли 2017, №1/3 тасдиқ шудааст) мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Тағозода Аюдуқаҳҳор Саидмурод ба 
талаботи банди 31-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ 
шудааст, мутобиқат мекунад.



Ҳамин тавр,
қарор карда шуд:

Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзӯи “Масоили 
таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба 
ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи соҳиб шудан ба дараҷаҳои 
илмӣ ва додани унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад.

Диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзӯи “Масоили 
таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба ҳимоя барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ тавсия карда 
мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 19 нафар. Натиҷаи 
овоздиҳӣ «тарафдор» - 19 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар, 
суратмаҷлиси №5 аз 21 декабри соли 2021.
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