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ҷаласаи муштараки 
коррупсия, ҳуқуқи судӣ 
фаъолияти экспертизаи 
миллии Тоҷикистон оид

кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
ва назорати прокурорӣ ва кримипалистика ва 
судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
ба мубрамият ва аҳамияти мавзуи таҳқиқоти

диссертатсионии Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 
«Ҷавобгарии ҷиноятй барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан» дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ муҳокима 
гардида, дар асоси суратмаҷлиси №12 аз 2-юми июли соли 2022 ба ҳимоя 
тавсия дода шудааст.

Каримов Даврон Бобомуродович соли 2013 ба факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гардида, соли 2018 
онро аз рӯйи ихтисоси «ҳуқуқшиносӣ» бо баҳои «аъло» хатм намуда, аз 
соли 2018 то ба ҳол ба сифати ассистенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ фаъолият 
дорад.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Каримов Даврон 
Бобомуродович унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 
ҳисоб мерафт.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 20- 
уми майи соли 2022, № 92 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.

Роҳбари илмӣ: Сафарзода Анвар Ислом - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Мубрамии мавзуи (предмет) таҳқиқот. Ҳифзи саломатии аҳолӣ яке 
аз вазифаҳои афзалиятноки давлат аст, зеро вазъи саломатии аҳолӣ 
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нишондиҳандаи муҳимми сатҳи рушди ҷомеа ва давлат мебошад. 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар Паёми навбатии 
худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуданд, ки «Рушди 
соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои муҳим 
мебошад, минбаъд низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 
давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон боқӣ мемонад».

Дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, 
тақвияти соҳибихтиёрӣ ва давлатдории миллӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва 
сулҳу суботи ҷомеа ва ғайра, инчунин ҳифзи саломатии аҳолӣ ҳамчун 
вазифаҳои якумдараҷаи сиёсати ҳуқуқии Тоҷикистон эътироф шудааст.

Дар м. 1 Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017, № 1413 дар 
робита ба мафҳуми ҳифзи саломатӣ муқаррар карда шудааст, ки ин 
"низоми тадбирҳои хусусияти сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ ва тиббӣ дошта, ки ба пешгирӣ ва табобати бемориҳо, 
нигоҳдории гигиенӣ ва санитарии ҷамъиятӣ, нигохдорӣ ва таҳкими 
солимии ҷисмонӣ ва руҳии инсон, инчунин нигоҳдории ҳаёти фаъоли 
дарозумрӣ ва расонидани кумаки тиббӣ ба ӯ дар ҳолати аз даст додани 
солимӣ равона карда шудааст” ба ҳисоб меравад.

Барои бартараф сохтани ҷараёнҳои манфӣ дар соҳаи ҳифзи 
саломатии аҳолӣ дар айни замон фаъол намудани шаклҳои назорат аз 
ҷониби давлат, пурзур намудани воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятии мубориза 
бо кирдорҳои ба саломатии аҳолӣ таҷовузкунанда, аз ҷумла муомилоти 
муомилоти ғайриқонунӣ бо моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар зарур мебошад.

Мубориза бо муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва 
заҳрнок яке аз мушкилоти муҳимтарини амнияти миллӣ мебошанд.

Барои мубориза бар муқобили чунин кирдорҳо қонунгузор дар м. 
206 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар намудааст.

Ҳамасола сатҳи баланди паҳншавии ғайриқонунии ин моддаҳо дар 
байни аҳолии кишвар бахусус дар байни кӯдакону ва ҷавонон ба назар 
мерасад. Нокофӣ будани танзими ҳуқуқии танзими муомилоти моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд ва вобаста ба ин афзоиши истеъмоли ғайритиббии 
онҳо ба афзоиши қочоқи онҳо аз кишварҳои мухталифи хориҷӣ 
мусоидат кардааст.

Ҷунончи дар давоми солҳои 2015-2021 сатҳи ҷинояткорӣ вобаста ба 
ҷинояти муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан якранг набуда, ҳам тамоюли рӯ 
ба афзоиш ва ҳам камшавиро доро мебошанд. Масалан, дар соли 2015 - 
8; 2016 - 20; 2017 - 9; 2018 - 17; 2019 -18; 2020 -9; 2021-11 ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан ба қайд гирифта шудаанд.
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Миқёси муомилоти ғайриқонунии моддаҳои таъсирбахшро аз рӯи 
ҳаҷми муомилоти қонунии воситаҳои доруворӣ муайян кардан мумкин 
аст, ки қариб тамоми моддаҳои зикршударо дар бар мегиранд. Тибқи 
ҳисобҳои коршиносон, дар соли 2020 гардиши онҳо $900,7 миллиард 
доллари амрикоиро ташкил дод, ки ин назар ба воридот аз гардиши яроқ 
тақрибан 2 баробар зиёд аст.

Яке аз хусусияти моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд аз он иборат аст, 
ки муомилоти онҳо дар мамлакати мо мутобиқи қонунгузорӣ манъ ё 
маҳдуд карда шудааст.

Муомилоти моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд дар заминаи 
истеъмоли намудҳои алоҳидаи воситаҳои мазкур боиси ба фаъолияти 
ҷиноятӣ ҷалб гардидани доираи зиёди одамон, ба хусус ҷавонон, аз 
ҷумла варзишгарон шуда метавонад.

Ба ин нигоҳ накарда, масоили ҷавобгарӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд дар фарқият аз 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои нашъадор ва психотропӣ то андозае 
аз мадди назар дур шудааст. Тасдиқи ин гуфтаҳо аз он бармеояд, ки дар 
айни замон, ягон барномаи мақсадноки давлатӣ дар самти мубориза 
мубориза бо муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд 
бо мақсади ба шахси дигар додан вуҷуд надорад.

Мушкилоти ҳуқуқӣ-ҷиноятии мубориза бар зидди муомилоти 
гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд пеш аз ҳама бо вайрон 
кардани дастуру қоидаҳои муомилоти ин намуди моддаҳо алоқаманд 
мебошад.

Муомилоти қонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд тавассути 
шумораи зиёди санадҳои меъёри дар соҳаҳои гуногуни фаъолият 
амалкунанда - тиб, байторӣ, дорусозӣ, саноати кимиё, варзиш ва ғайра 
ба танзим дароварда мешаванд, ки ин то андозае кори мақомоти 
ҳуқуқтатбиқкунандаро мушкил мегардонад.

Бар замми ин, дар масъалаи маънидод намудани аломатҳои 
таркиби ҷинояти м.206 КҶ ҶТ ҷой надоштани тавзеҳоти Пленуми Суди 
Олии ҶТ низ ба татбиқи якхелаи меъёри мазкури КҶ ҶТ мусоидат карда 
наметавонад.

Ғайр аз ин,масоили ҷавобгарӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, ки мумкин аст, ҳамчун воситаҳои 
манъшуда- допинг истифода шаванд, ҳалли худро дар қонунгузории 
ҷиноятӣ пайдо накардааст, гарчанде ки ҶТ бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи байналмилалӣ оид ба мубориза бо 
допинг дар варзиш аз 11 августи соли 2011 ҳамроҳ шудааст.

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба масъалаҳои банду басти 
ҷинояти мазкур, такмил додани ҳолатҳои вазнинкунандаи ин ҷиноят низ 
ақидаҳои гуногун баён шудаанд, ки таҳлил ва баҳогузории муайянро 
талаб месозанд.
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Дар асоси гуфтаҳои боло таҳлили ҳамаҷонибаи назариявии 
масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан, амалияи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ, коркарди тавсияҳои 
илман асоснок ҷиҳати мукаммалнамоии қонунгузории ҷиноятӣ дар 
замони имрӯза мубрам мебошанд.

Дар умум, ин омилҳо аз мубрамияти мавзӯи тадқиқоти 
диссертатсионӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, 
ки баъди қабули КҶ ҶТ соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин 
таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки ба таҳлили низомноки масъалаи 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, 
таҳлили муқоисавии қонунгузории ҷиноятии ватанӣ бо қонунгузории 
ҷиноятии давлатҳои хориҷи наздик (давлатҳои аъзои ИДМ) оид ба 
ҷинояти таҳқиқшаванда, фарқияти ин ҷиноят аз таркибҳои ба он монанд 
ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст.

Дар диссертатсия таҳлили амиқи мафҳуму моҳияти ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан амалӣ гардида, мазмуну муҳтавои аломатҳои 
тарафи объективӣ ва субъективии ҷинояти таҳқиқшаванда муайян карда 
шуда, ҷиҳати такмили м. 206 КҶ ҶТ тавассути ворид намудани аломатҳои 
иловагии бандубастшаванда ва намуди махсуси озод кардан аз 
ҷавобгарии ҷиноятӣ оид ба ин ҷиноят пешниҳодҳои асоснок ироа 
гардидааст. Навгонии дигари таҳқиқоти диссертатсионӣ пеш аз ҳама дар 
пешниҳодҳои илман асосёфта аз ҷониби муаллиф доир ба таҳлили 
аломатҳои бандубастшавандаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, бахусус 
“бо истифода аз мақоми хизматӣ” ифода меёбад. Ба назари эътибор 
гирифтани навгониҳои диссертатсия имконият медиҳанд, ки хусусияти 
латентии (рӯйпушшавии) ҷинояти м. 206 КҶ ҶТ дар воқеияти ҳаёт аз байн 
равад ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва шахсони назораткунандаи муомилоти 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд муборизаи шадидро бо ин намуд 
ҷинояткорӣ тавсеа бахшанд.

Дар диссертатсия вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷинояткорӣ дар самти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан масоили зерин мавриди таҳқиқ қарор дода 
шудаанд:

- дар асоси таҳлили таърихи ташаккул ва рушди қонунгузории 
ҷиноятӣ дар самти пешгирии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд, танзими ҳуқуқии муомилоти моддаҳои сахттаъсир 
ё заҳролуд ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан мавҷудияти вобастагии иҷтимоии, робита ва қайду шарти 
ҳамдигарии ин ҷиноят бо воқеияти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии 
давраҳои муайяни инкишофи қонунгузорӣ;
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- таҳлили муқоисавии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд, ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ намебошанд 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷи наздик (давлатҳои 
аъзои ИДМ);

- дар сатҳи диссертатсионӣ исбот карда мешавад, ки такмили м. 206 кҷ ҷт оид ба ҷавобгари барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
мувофиқи мақсад мебошад;

- пешниҳодҳо дар хусуси муайян намудани объекти бевосита, тарафи 
объективӣ, субъект ва тарафи субъективии м. 206 КҶ ҶТ ва ғайра.

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ коркарди 
пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар самти 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, дар 
асоси тамоюлҳои муосири ҳуқуқи ҷиноятӣ, таҳлили таҷрибаи татбиқи 
қонуни ҷиноятӣ, коркарди як қатор пешниҳодҳо баҳри такмилдиҳии 
қонуни ҷиноятӣ мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар робита ба мақсади тадқиқот, ҳамзамон 
доираи муайяни вазифаҳо низ муқаррар шудаанд, ки ҳалли назариявӣ ва 
амалии онҳо мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионии мазкурро 
ташкил медиҳанд. Аз ҷумла:

- омӯзиши таърихи ташаккул ва рушди қонунгузории ҷиноятӣ дар 
самти муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додани;

- таҳлили асосҳои криминализатсияи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан;

- гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷинояти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан дар асоси қонунгузории ҷиноятии ҶТ ва қонунгузории 
ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ;

- таҳқиқи аломатҳои объективӣ ва субъективии ҷинояти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан мутобиқан ба қонунгузории ҷиноятии ватанӣ;

- баррасии аломатҳои бандубастшавандаи таркиби ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан;

- коркард ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории 
амалкунандаи ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ оид ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан.

Хулосаҳо ва тавсияҳои илмии дар диссертатсия матраҳгардида бо 
истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, таҷрибаи судӣ, инчунин қонунгузории ҷиноятии 
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давлатҳои алоҳида оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак 
медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар 
он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 12 мақолаҳои 
илмӣ, аз ҷумла 6 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳо 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба табъ расонидааст. Интишороти муаллиф 
мазмун ва моҳияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда, 
таҳлили онҳо дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой дода 
шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ омода ва мавриди муҳокимаи илмӣ қарор 
гирифтааст. Муҳтавои асосии диссертатсия дар 13 мақолаи илмӣ, аз 
ҷумла, 5 мақолаҳо дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 8 мақолаҳо дар нашрияҳои 
дигар интишор шудаанд.

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

а) байналмилалӣ:
- «Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы юриспруденции», - маърӯза дар мавзӯи 
«Уголовно-прававая политика в сфере борьбы против незаконного 
оборота силнодействующих или ядовитых веществ с целю сбыта» 
(Душанбе, РТСУ, 26 апреля 2019 г.)»;

- «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: 
заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба «25 - 
солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-солагии 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» - маърӯза 
дар мавзӯи «Қонунгузории ҷиноятии кишварҳои ИДМ оид ба масъалаи 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» (ш. 
Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 30-юми октябри соли 2019);

б) ҷумҳуриявӣ:
- «Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону 

кормандон ва донишҷуёни ДМТ бахшида ба ҷашнҳои «5500-солагии 
Саразми бостонӣ», «700-солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли 
Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» - маърӯза дар 
мавзӯи “Вазъи иҷтимои-ҳуқуқии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ” (ш. Душанбе, 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 20-25-уми апрели соли 2020);
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- «Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи: «Роҳҳои 
муосири мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон» - маърӯза дар мавзӯи 
«Табиати ҳуқуқии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» 05-уми декабри 
соли 2020.

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

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, 
мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ асоснок карда мешавад. Ҳамчунин, тарзи 
навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро 
нишон медиҳад. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар 
мақола ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати такмил бахшидани қонунгузории 
ҷиноятии ватанӣ ва фаъолияти мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда дар соҳаи 
татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷинояти барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар додан ироа гардид.

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

Таҳқиқоти диссертатсионии Каримов Д.Б. дар мавзуи «Ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои 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 нуктаҳои нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар 
соҳаи илм нишон медиҳад.

Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 

«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» 
таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.
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2. Диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» 
ҷиҳати ҳимоя намудан барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба 
Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-019 тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва 
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар 
маҷлис иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 14 
нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи 
муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, 
ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 22 
августи соли 2022, таҳти №70) аз 3-юуми сентябри соли 2022.

Раиси маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Котиби маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Муқарризи №1:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсенти кафедраи ҳуқуқи 

ҷиноятии Донишгоҳи славянии

Русияву Тоҷикистон

Муқарризи №2: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 

дотсенти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва 
назорати прокурории факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ
Имзоҳоро тасдиқ мекунам: 
Сардори РК ва КМ ДМТ 

« »2022 с.

Раҳимзода М.С.

Абдуллаев Н.С.

Ҷалолов Х.Ғ.

Тавқиев Э.Ш.
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