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12.00.09 - Мурофиаи ҷиноятӣ
Таъмини ҳимояи шитирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ, яке аз омилҳои
асосй дар тафтиши пурра, ҳаматарафа ва холисонаи парвандаи ҷиноятй ба
ҳисоб меравад. Зеро дар натиҷаи таъсиррасонии ғайриконунй ба шоҳидон,
ҷабрдида ва дигар иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй, имконияти ҳалли
одилонаи парванда дар суд хело мушкил мегардад. Бо мақсади пешгирӣ
кардани таъсиррасонй ба иштирокчиёни мурофиа дар сатҳи меъёрй қонуни
махсус қабул карда шуда буд, ки он асоси хуқуқиро барои татбиқ намуданк
чораҳои амниятй ба вуҷуд меорад. Гарчанде ки аз қабули ин санад вақти
назаррас гузашта бошад ҳам, аз нигоҳи илмӣ-назариявӣ ин масъала коркард ва
таҳлил карда нашудааст. Инчунин амалияи татбиқи ҳимояи давлатии
иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй дар кишвар дар сатҳи зарурй ташаккул
наёфтааст, ки ин ҳолатҳо зарурати тадқиқоти илмиро оид ба муайян намудани
мушкилот ва пешниҳодҳоро барои бартараф намудани он ба миён меоварад.
Бо назардошти гуфтаҳо, интихоби мавзӯъ ҳам аз ҷиҳати назариявй ва
ҳам амалй, актуалӣ дида мешавад. Зеро татбиқи чораҳои амниятй дар доираи
химояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй метавонанд на танҳо дар
рафти пешбурди тафтишоти пешакӣ, балки дар давоми баррасии судии
парванда сурат гиранд. Яке аз ҳадафҳои асосии татбиқи ҳимояи давлатии
иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ ин таъмини «бетагйир» будани далелҳои
ҷамъовардашуда ва истифодаи онҳо барои ҳалли одилонаи парвандаи ҷиноятй
буда, ҳамзамон имконияти пешгирӣ намудани таъсиррасонй ба иштирокчиёни
мурофиаи ҷиноятӣ фароҳам оварда мешавад.
Аз натиҷаи шиносой бо кор дида мешавад, ки мубрамияти мавзӯъ дар
сатҳи зарурй асоснок ва баён карда шудааст. Мақсади тадқиқот (с. 10) дар
доираи мавзӯъ буда, вазифаҳои гузошташуда дар маҷмӯъ фарогири паҳлуҳои
гуногуни он мебошанд (с. 11) ва ба мундариҷаи кор мувофиқат мекунанд. Аз
ҷониби муаллиф барои тадқиқот се боб ва ҳашт зербоб, ки масъалаҳои
гуногуни мавзӯъро дар бар мегиранд, ҷудо карда шудааст. Номи бобҳо ва
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зербобҳо мантиқан пайдарҳам буда, бо ҳамдигар ва дар маҷмуъ ба мавзӯъ
мувофиқат мекунанд.
Сохтори кор чунин аст, ки дар боби якум муаллиф бештар ба масълаҳои
илмй-назариявй, тавсифи таърихии масъала дар давраҳои гуногун (с. 19),
мафҳум ва моҳияти ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй (с. 20),
инчунин батанзимдарории ҳуқуқии он тавваҷуҳ додааст (с. 21). Дар боби
дуюм, субъектони ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй баррасй
карда шудаанд (дар алоҳидагй - иштирокчиёне, ки нисбати онҳо чораҳои
ҳимояи давлатӣ татбиқ мегарданд ва мақомоти татбиқкунандаи чунин чораҳо).
Таҳлили намудҳои чораҳои ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи
ҷиноятй, мафҳум ва таснифи онҳо, инчунин асос ва тартиби татбиқ намудани
онҳо дар боби сеюм дида мешаванд (с. 24-26). Гуфтаҳо аз он шаҳодат
медиҳанд, ки муаллиф масъаларо комплексй мавриди таҳлил қарор додааст.
Ишора намудани асарҳои олимони ватанй ва хориҷй, ки дар мавзӯи
баррасишуда кор ва тадқиқот бурдаанд (бо муроҷиат ба асарҳои нашршуда),
ҷолиби диққат мебошад (с. 7-10).
Аҳамияти назариявии тадқиқоти гузаронидашударо қайд намуда, гуфтан
мумкин аст, ки пешниҳодҳои муаллиф дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунй низ,
метавонанд истифода бурда шаванд.
Бо вуҷуди паҳлуҳои мусбии ишорашудаи кор, аз ҷониби муаллиф
ақидаҳое гуфта шудаанд, ки баҳснок дида мешавад, ба хусус:
- гуфтаҳо дар хусуси васеътар фаҳмидан ва зиёд карда шудани доираи
субъектон/шахсоне, ки нисбаташон чораҳои ҳимояи давлатӣ татбиқ карда
мешаванд (с. 28), ба пуррагӣ асоснок дида намешавад. Доираи чунин
субъектон дар КМҶ ва қонуни соҳавй муайян карда шудааст, ки он дар
таҳрири мавҷуда хело васеъ ва басанда дида мешавад. Воқеан ҳам имконияти
таъсиррасонй бо роху воситаҳои гуногун метавонад ҷой дошта бошад, аммо то
кадом дараҷа васеътар фаҳмидан ва дар кадом доира зиёд карда шудани
субъектонро муаллиф мебоист шарҳ медод. Инчунин хубтар мебуд, ки аз
натиҷаи таҳлили анҷдомдода аломатҳои муттаҳидкунанда ё омилҳои татбиқи
ҳимояи давлавтй ба субъектони алоҳида гуфта мешуданд;
- дар яке аз нуқтаҳое, ки ба ҳимоя бароварда мешаванд, асосҳои татбиқ
намудани чораҳои амниятӣ баён шудаанд (с. 14). Аз муҳтавои он бармеояд, ки
ба сифати асос мавҷудияти воқеии татбиқи амалҳои ғайриқонунй нисбати
шахс ё наздиконаш бо сабаби иштироки ӯ дар мурофиаи ҷиноятӣ маҳсуб
меёбад. Ба ақидаи мо дуруст мебуд, агар дар ин сархат ва дар номгузории
зербоби сеюм (с. 26) калимаи «асос» истифода бурда мешуд, тавре ки дар
вазифаҳои тадқиқот қайд карда шудааст (с. 11). Зеро мазмуни ҳолатҳои

2

номбаршуда моҳиятан як буда, мақсади ягона доранд - таъсир расонидан ба
шахс бо сабаби иштироки ӯ дар мурофиаи ҷиноятй.
Ба сифати тавсия гуфтан мумкин аст, ки истифодаи маводҳои эмперикӣ ба
монанди омор (дар қисмате, ки ба мавзӯи тадқиқот алоқаманд ва дастрас аст),
натиҷаҳои таҳлили таҷрибаи тафтишотй ё судй оид ба амалияи татбиқи
ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятй ё ин ки гузаронидани
пурсишҳо байни кормандони суд, прокуратура, тафтишот ё кормандони
дастгоҳҳои оперативй барои боз ҳам асоснок намудани ақидаҳо истифода
шуда, сифати корро баландтар менамуд.
Ҳамзамон дар матн ибораҳое истифода шудаанд, ки ба талаботи сабку
услуби ҳуқуқй ба пуррагй мувофиқат намекунанд ё расман дар қонунҳо ба
дигар шакл оварда шудаанд (с.с. 4, 6, 9, 12 ва дигар саҳифаҳо, ки дар шакли
чопии кор алоҳида дар ҳошияҳо ишора карда шудаанд). Дар сурати айнан баён
шудан ё истифодаи чунин калима ва ибораҳо дар манбаи муроҷиат лозим
мебуд, ки ин ҳолат дар матн ишора карда шавад.
Фикру ақидаҳои гуфташуда, хусусияти илмй ва таҳрирӣ дошта, ба баҳои
умумии мусбии кор таъсир намерасонанд.
Ҳамин тариқ, қайд кардан мумкин аст, ки кори пешниҳодгардида ба
талаботҳои мубрам будан, аҳамияти илмй ва амалӣ ҷавобгӯ буда, муаллиф Раҳимзода Муъмин Сайфулло бошад, сазовори дараҷаи илмии номзади
илмҳои ҳуқуқшиносӣ мебошад.
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