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«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва
истифодаи

воситаҳои

нақлиёт»,

ки 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.

Мавзӯи диссертатсияи Нарзуллозода Суҳроб Саидаҳмад ба яке аз
масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқи ҷиноятӣ - «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои
вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои
нақлиёт» бахшида шудааст. Тавре муаллиф иброз менамояд, мубрам
будани

мавзӯи

тақризшаванда

дар

он

зоҳир

мегардад,

ки

дар

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҷавобгарӣ барои ҷинояти
вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт
комилан танзим нагардида, дар он баъзе аз норасоиҳое ҷой доранд, ки
онҳо ҷиддӣ буда, нуқсонҳои онҳо дар раванди татбиқи меъёрҳои
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баръало аён мегарданд.
Аз ин лиҳоз, муаллиф асоснок кӯшиш намудааст, ки ҷиҳати
бартараф

намудани

чунин

нуқсонҳо

тадқиқоти

диссертатсионии

муназзам ва ҳамаҷонибаро вобаста ба рушди қонунгузории ҷиноятии
миллӣ, бо таҳлили муқоисавй - ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии
давлатҳои

иштирокчии

Иттиҳоди

давлатҳои

муштаракулманофеъ,

тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии аломатҳои объективию субъективй, омӯзиши
маълумоти омории маъмуриву ҷиноятй ва таҷрибаи судиро вобаста ба
мавзӯи тақризшаванда гузаронад.

Аз моҳияту мазмуни автореферат бармеояд, ки диссертатсия
ягонагии дохилй дошта, сохтори он тибқи мақсад ва вазифаҳо, инчунин
талаботи таҳқиқоти муттасил ва мантиқӣ интихоб карда шудааст. Бобҳо ва
зербобҳои диссертатсия бо дарназардошти таҳқиқи мантиқӣ тибқи усули
илмии гузариш ба мафҳумҳои умумй ва мушаххас, муайян карда шудааст.
Дар рисолаи мазкур бо дарназардошти усулҳои умумиилмй ва
усулҳои илмии хусусӣ, заминаҳои меъёрй,
назариявии

таҳқиқоти

диссертатсионй

муқаддимаи

автореферат,

ба

эмпирикй
таври

ва асосҳои

васеъ

истифода

дар

мавриди

гардидаанд.
Дар

диссертант

мубраммият, дараҷаи илмии омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳо,
навгонй, аҳамияти назариявию амалии диссертатсия ва дигар паҳлӯҳои
илмие, ки зикраш дар муқаддима ҳатмй мебошад, ишора намудааст.
Аз тарафи муаллифи диссертатсия дар мақола ва маърузаҳо дар
конференсияҳои илмӣ - амалй пешниҳодҳо ҷиҳати такмил бахшидани
қонунгузории

ҷиноятии

ватанӣ

ва

фаъолияти

мақомоти

ҳуқуқтатбиқкунанда дар соҳаи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятии
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва
истифодаи воситаҳои нақлиёт ироа гардидааст, ки аз саҳми шахсии
муаллифи он дарак медиҳад. Ғайр аз ин, навгонии илмии таҳқиқоти
диссертатсионй ва нуктаҳои илмй, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд,
саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро тасдиқ мекунанд.
Сохтори диссертатсия бо дарназардошти мақсад ва вазифаҳои
тадқиқот аз пешгуфтор, ду боб, шаш зербоб, хулоса, номгӯйи адабиёт
(маъхазҳо) ва замима иборат буда, ҳаҷми умумии он 217 саҳифаро дар
бар мегирад.
Аз рӯйи муҳтавои асосии диссертатсия муаллиф 14 мақолаи илмӣ, аз
ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ
расонидааст, ки фарогири таҳлили паҳлӯҳои гуногуни ҷавобгарии
ҷиноятй барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи

воситаҳои нақлиёт мебошанд. Инчунин, аз ҷониби диссертант дар
доираи таҳқиқот як дастури таълимӣ низ ба чоп расонида шудааст.
Ҳамчун эрод бояд ҳаминро қайд намоем, ки дар заминаи эмпирикии
фишурдаи (автореферати) таҳқиқоти диссертатсионй (С. 8) муаллиф
маводҳои 120 парвандаи ҷиноятии шахсоне, ки барои содир кардани
ҷинояти бо моддаи 212 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигрдида
маҳкум шуда, дар бойгонии судҳои ноҳияҳои
ва Фирдавсии

ш. Душанбе,

Б. Ғафуров, Бӯстони

(собиқ

Сино, Шоҳмансур

шаҳру

ноҳияҳои Хуҷанд,

Чкаловски)

вилояти Суғд,

ноҳияи Роштқалъаи ВМКБ, шаҳру ноҳияҳои Рӯдакй, Ҳисор,

Ваҳдат

маҳфузанд, мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор додааст. Ҳамзамон,
диссертант асоснок накардааст, ки бо кадом сабабҳо таҷрибаи судҳои
ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мазкур зери
омӯзиш қарор нагирифта, танҳо доираи маҳдуди онҳо дар кори мазкур
истифода гардидаанд. Аз ин рӯ, ба муаллиф зарур аст, ки масъалаи
мазкурро асоснок намояд.
Ба сифати тавсия зикр намудан ба маврид аст, ки дар сурати дар
маводҳои

эмпирикӣ

гузаронидани

пурсиши

судяҳо,

кормандони

прокуратура, тафтишот ва дастгоҳи оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқук
вобаста ба масъалаи мазкур ва истифодаи натиҷаи он барои асоснок
намудани хулосаю ақидаҳои муаллиф, барои баландбардории сифати
рисолаи диссертатсионй ва автореферат таъсири мусбй мерасонид.
Вале,

ҳолати

мазкур,

дар

маҷмӯъ

мазмуни

автореферати

диссертатсияи муҳақиқро коста намегардонанд ва баҳои мусбати онро
тағйир намедиҳанд, зеро онҳо хусусияти ҷузъӣ доранд.
Дар маҷмӯъ, аз мазмуни автореферати диссертатсия бар меояд, ки
таҳқиқоти диссертатсионии Нарзуллозода Суҳроб Саидаҳмад кори
илмии мустақилона буда, хулоса ва пешниҳодҳои он мантиқан дуруст,
илман асоснок гардида ва баанҷомрасида мебошанд.
Аз омӯзиши матни пурраи автореферат хулоса намудан мумкин
аст, ки он ба талаботи Тартиби до дани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй

(дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26 ноябри соли 2016, № 505 қабул шудааст ва Дастурамал оид ба тартиби
барасмиятдарории

диссертатсияҳо

барои

дарёфти

дараҷаи

илмии

доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори
илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда дойр ба мавзӯи
диссертатсия, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2017, №3/1
тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он Нарзуллозода Суҳроб
Саидаҳмад бошад, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ

аз

рӯйи

ихтисоси

12.00.08.

- Ҳуқуқи

ҷиноятӣ

ва

криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)
мебошад.
Сардори Раёсати ташкили кор ва назорати
иҷрои Прокуратураи генералии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносй
А.Х.Холмуҳаммадзода
14.12.2021
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