
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии 6О.КОА-019 назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 24 декабри соли 2022, таҳти №12 дар 

бораи сазовор донистани Каримов Даврон Бобомуродович, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

Диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» ҷиҳати 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) санаи 07-уми сентябри соли 2022 аз ҷониби Шурои 
диссертатсионии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. 

Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти 

№15/шд) ба ҳимоя қабул карда шудааст.
Довталаби дараҷаи илмӣ Каримов Даврон Бобомуродович 08-уми 

июли соли 1994 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шуда, соли 2013 ба 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ дохил шуда, онро соли 2018 аз рӯйи 

ихтисоси ҳуқуқшинос бо дипломи «аъло» хатм намудааст.
Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2018 ба ҳайси ассистенти кафедраи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 
ДМТ шуруъ намуда, минбаъд ба сифати магистри кафедраи мазкур дохил 
шуда, таҳқиқоти диссертатсиониашро дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» оғоз намудааст. Аз соли 2021 
унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи 

фақултети ҳуқуқшиносии ДМТ ба шумор меравад. Мавсуф, инчунин аз 



моҳи июни соли 2022 то ба ҳол вазифаи ҷонишини декани факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба тарбияро бар ухда 

дорад.
Мавзуи диссертатсия - «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан» дар ҷаласаи Шурои олимони факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 31.03.2021, таҳти №07 (20-21) тасдиқ 

гардидааст.

Ба унвонҷӯ шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ 

аз 20.05.2022, таҳти №92 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода 
шудааст.

Имтиҳонҳои номзадӣ бо баҳои зерин супорида шудаанд:
1. Таърих ва фалсафаи илм - 5 «аъло», 22.10.2021 с.
2. Забони хориҷӣ (англисӣ) - 4 «хуб», 15.12.2021 с.

3. Ихтисос- 12.00.08. - 5 «аъло», 17.05.2022 с.

Диссертатсия дар кафедраи номбаргардида муҳокима ва иҷро гардида, 
ба ҳимоя тавсия шудааст (суратмаҷлиси №12, аз 01 июли соли 2022). 

Ҳамчунин, дар ҷаласаи кушод ва муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва 
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима гардида, аз 05-уми сентябри 

соли 2022 ба ҳимоя тавсия дода шудааст.
Роҳбари илмӣ:

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

Муқарризони расмӣ:
Абдухамитов Валиҷон Абдухалимович - доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи славянии 
Россияву Тоҷикистон;



Зокирзода Зафар Хайрулло - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 
кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими они Донишкадаи омӯзгории 
Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт.

Муассисаи пешбар - Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии 

«Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. 

Душанбе). Дар тақризи мусбати додашудаи муассиса, ки аз ҷониби котиби 

Шурои олимони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент Абдурашидзода А.А. омода гардида, аз ҷониби 
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва психологияи 

факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия Нарзуллозода С.С. ва ташхисгар профессори 

кафедраи пешгирии ҷиноятҳои террористӣ ва таъмини бехатарии ҷамъиятии 

факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент, полковники милитсия Сафарзода Ҳ.С. имзо ва аз 

ҷониби сардори ШК ва КҲШ Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

полковники милитсия Музаффарзода А.А. санаи 12.12.2022 сол тасдиқ 

шудааст, қайд гардидааст, ки диссертатсияи Каримов Даврон 
Бобомуродович дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан» ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и «Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқат менамояд. 
Сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду 

тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва 

маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Ҳамчунин, тарзи навишт, 
гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон 
медиҳанд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар мақола ва 
маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
пешниҳодҳо ҷиҳати такмил бахшидани қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ва 
фаъолияти мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда, дар соҳаи татбиқи меъёрҳои 



ҳуқуқи ҷинояти вобаста ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир 

ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ироа гардидааст.

Муҳимтарин интишороти довталаби дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия:

1. Каримов Д.Б. Объекти ҷинояти муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан [Матн] / 

Д.Б. Каримов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. бахши илмҳои 

иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе, 2020. - №5. - С. 278-283. 

188И 2413-5151.
2. Каримов Д.Б. Масоили ҷавобгарии ҷиноятии муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан [Матн] / Д.Б. Каримов // Маҷалаи Академии ҳуқуқ. - 
2020. - №3 (35). - С. 172-178.188^ 2305-0535.

3. Каримов Д.Б. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ 

барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 

мақсади ба соҳибияти каси дигар додан мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 

мамлакатҳои хориҷа [Матн] / Д.Б. Каримов // Маҷалаи Қонунгузорӣ. - 

2020. - №3(39). - С. 89-95.188И 2410-2903.

4. Каримов Д.Б. Субъекти ҷинояти муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади басоҳибияти каси дигар додан 

[Матн] / Д.Б. Каримов // Маҷалаи Академии ҳуқуқ. - 2020. - №4 (36). - С. 

197-201.188К 2305-0535.

5. Каримов Д.Б. Тарафи субъективии муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 

[Матн] / Д.Б. Каримов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 2021. - №3 (23). 
-С. 192-198.188^ 2414 9217.

6. Каримов Д.Б. Муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли биологӣ 

ва моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш ҳамчун допинг манъ 

гардидаанд [Матн] / А.И. Сафарзода, Д.Б. Каримов // Паёми Донишгоҳи 



миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 

2022. - №6. - С. 196-201.188И 2413-5151.
7. Каримов Д.Б.Уголовно-прававая политика в сфере борьбы против 

незаконного оборота силнодействующих или ядовитых веществ с целю 
сбыта [Текст] / Д.Б. Каримов // Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Актуальные вопросы юриспруденции» 
(Российско-Таджикский (Славянский) университет, Душанбе, 26 апреля 

2019).-С. 67-70.
8. Каримов Д.Б. Баъзе масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятии муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан [Матн] / Д.Б. Каримов // Маводи конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ 
бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 
2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» ва Ҷилди II. - 
Душанбе: Чопхонаи ДМТ, 2019. - С. 169-170.

9. Каримов Д.Б. Қонунгузории ҷиноятии кишварҳои ИДМ оид ба 
масъалаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

[Матн] / Д.Б. Каримов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ- 
назариявӣ дар мавзуи: «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». - 

Душанбе, 2019. - С. 590-592.
10. Каримов Д.Б. Тавсифи умумии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан [Матн] / 
Д.Б. Каримов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар 

мавзуи «Муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: роҳҳо ва 

натиҷаҳои он». - Душанбе, 2020. - С. 56-58.
11. Каримов Д.Б. Вазъи иҷтимои-ҳуқуқии муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахтаъсир ё заҳролуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.Б. 

Каримов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати 



устодону кормандон ва донишҷӯёни 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)». - Душанбе, 2020. - С. 

277-279.
12. Каримов Д.Б. Табиати ҳуқуқии муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
[Матн] / Д.Б. Каримов // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илми-амалӣ 

дар мавзуи «Роҳҳои муосири мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон». - 

Душанбе, 2021. - С. 70-83.
Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 

навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:
Буризода Э.Б. - мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти 

фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ, 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор;
Ҳусейнова М.С. - профессори кафедраи ҳуқуқи Донишкадаи олии 

сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ;
Қодирзода Д.С. - декани факултети идоракунии давлатии Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент.
Ҳамаи тақризҳо мусбат арзёбӣ гардида, дар онҳо баъзе эродҳои 

хусусияти баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро фаро гирифта, аз инҳо иборатанд:

Муаллифи автореферати диссертатсия дар таҳқиқоти худ таърихи 

ташаккули ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданро ба ду 
давраи таърихӣ: шуравӣ ва муосир ҷудо намудааст. Хуб мебуд, ки агар 
муаллифи автореферат таърихи ташаккули ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 



соҳибияти каси дигар доданро то давраи Ҳокимияти Шӯравӣ низ мавриди 

таҳлил қарор медод.

Таҳқиқбаранда дар автореферати худ таъкид менамояд, ки бо 

дарназдошти хусусият ва дараҷаи баланди ба ҷамъият хатарнокии 

тасарруфи моддаҳои қайдгардида пешниҳод карда мешавад, ки ба КҶ ҶТ 
моддаи нав 2063 «Тасарруфи моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» ворид карда 

шавад. Зеро қонунгузор аллакай чунин таркибҳоро дар моддаҳои 194, 199, 

202 ва 2022 КҶ ҶТ муқаррар намудааст (саҳ. 13). Аз диссертант талаб карда 

мешавад, ки оё зарурат ба қабули чунин таркиби ҷиноят вуҷуд дорад? Аз 

муаллиф хоҳиш карда мешавад, ки вобаста ба кадом омилу сабабҳо чунин 

нуқтаи назарро манзур намудааст, асоснок намояд.

Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар қ. 2 м. 206 КҶ ҶТ соҳиб шудан ба 

моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо истифода аз дорухатҳои қалбакӣ 
нисбат ба дигар тарзҳои ғайриқонунии соҳиб шудан ба модцаҳои 
сахттаъсир ва заҳролуд хатари афзояндаи ҷамъиятӣ дорад. Бинобар ин 
пешниҳод менамоем, ки ба қ. 2 м. 206 КҶ ҶТ ворид намудани аломати 
бандубастшаванда дар таҳрири зерин зарур мебошад: «Бо истифода аз 
ҳуҷҷатҳои қалбакӣ соҳиб шудан ба моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд» 

(саҳ 13). Аз унвонҷӯ мехостам равшан намояд, ки мавҷуд набудани ибораи 

«Бо истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ соҳиб шудан ба моддаҳои сахттаъсир 

ва заҳролуд» дар моддаи мавриди назар дар самти ҳуқуқтатбиқсозӣ чи 

гуна мушкилиҳоро ба вуҷуд оварда метавонад?

Таҳқиқбаранда қайд менамояд, ки мафҳуми моддаҳои сахттаъсир ва 
заҳролуд дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, чӣ дар сатҳи миллӣ ва чӣ дар 
сатҳи байналмилалӣ, дар муқоиса бо мафҳуми нашъамандӣ ва моддаҳои 
психотропӣ пешбинӣ нагардидаанд. Номуайянии то ҳол мавҷудбудаи 

истилоҳот вобаста ба моддаҳои заҳролуд ё сахттаъсир бояд бо таҳрир 

мувофиқи матни ин модда ислоҳ карда шаванд, то ки самарнокии 

иҷтимоии онҳоро таъмин кунад (саҳ. 11). Аммо хубтар мебуд, ки агар



таҳқиқбаранда дар тавсияи дуюм мафҳуми моддаҳои сахттаъсир ва 

заҳролудро пешниҳод менамуд.

Унвонҷӯ дар тавсияи шонздаҳум пешниҳод кардааст, ки ба КҶ ҶТ 

моддаи нав 2064 «Моил кардан ба истеъмоли моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд» ворид карда шавад (саҳ. 13). Аз унвонҷӯ мехостам сабаби ворид 

намудани моддаи мазкур ва мавҷудияти онро дар таҷрибаи давлатҳои 

дигар пурсон шавам.
Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 

бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд.

Ҳамчунин, интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он 

асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) дар сатҳи дахлдор таҳқиқоти илмӣ анҷом додаанд ва корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии онҳо ба масъалаи гуногуни кори илмии анҷомдодашуда, 

алоқамандии зич доранд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ 
дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- коркарди пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории 
ҷиноятӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, дар асоси таҳлили қонунгузорӣ 

ва амалияи судӣ, маводҳои таърихӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, тамоюлҳои 
муосири ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғайра;

- омӯзиши таърихи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан;

таҳлили асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 



каси дигар додан мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- ■ гузаронидани таҳлили муқоисавии ҳуқуқии муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан бо қонунгузории ҷиноятии давлатҳои пасошуравӣ;

- таҳқиқи объект ва предмети ҷинояти муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳқиқи аломатҳои тарафи объективии ҷинояти ҷинояти муомилоти 

гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳқиқи аломатҳои субъективии ҷинояти ҷинояти муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан;

- баррасии аломатҳои бандубастшавандаи таркиби ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан тибқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон КҶ ҶТ пешбинигардида;

- коркарди пешниҳодҳо оид ба такмили мазмун ва сохтори ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан ва амалияи тадбиқи он.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявии 
таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада низоми 
донишҳои мавҷударо оид ба масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

ҷинояти баррасишаванда густариш медиҳад. Гузашта аз ин, муқаррароти 

назариявии таҳияшуда ҳангоми таҳқиқоти минбаъдаи масоили 
баррасишанда аз ҷониби дигар муҳаққиқон истифода шуда метавонад. 
Ҳамин тавр, аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, чунин қайд намудан мумкин 
аст, ки таҳқиқоти мазкур метавонад дар рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ саҳми сазоворро 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 ҳифзи саломатии 

аҳолӣ, ҳангоми татбиқи м. 206 КҶ ҶТ дар амалияи мақомоти тафтишоти 
пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва тафтиши ҷинояти мазкур мавриди 

истифода қарор дода шаванд.
Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар раванди таълими 

фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиаи 

ҷиноятӣ истифода шавад.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта, ба сифати 

заминаи методологии таҳқиқот як қатор усулҳои умумиилмӣ ва хусусӣ, ба 
монанди: диалектикӣ, мантиқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, 
шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар усулҳо 

истифода шудаанд.

Ҳамчунин ҷанбаҳои алоҳидаи назариявии осори олимони ватанию 

хориҷӣ ба монади У.А. Азиззода, А.Н. Алиев, Г.В. Вершицкая, М.Г. 
Ермакова, В.В. Кухарук, И.В. Лазенкова, Р.Х. Рахимов, Ш.Н. Саидзода, 
А.И. Сафарзода, К.Ҳ. Солиев ва А.Ш. Розиқзода, А.М. Сибагатуллин, 
Ф.М. Хайров, А.Е. Шалагин, Т.Ш. Шарипов, Е.Г. Шмелева, Р.Р. Юлдошев 

ва М.А. Нажбуддинов ва дигарон омӯхта шудаанд.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 

амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки хулосаву пешниҳодоти дар 

диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, метавонанд оид ба такмили 

минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ, 
ҳангоми татбиқи м. 206 КҶ ҶТ дар амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ 
ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва тафтиши ҷинояти мазкур мавриди истифода 
қарор дода шаванд. Ҳамчунин маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ 
метавонад дар раванди таълими фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои 

ҷазои ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ истифода шавад.



Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии муқаррароти илмӣ 
бо таҳлили асарҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ва вазифаҳои аниқ 
муқарраршуда, омӯзиши маводи таҳлилӣ, меъёрӣ, мафҳумҳои илмӣ аз 
тарафи муаллиф собит мешавад. Дар баробари ин, муқаррароти бунёдии 
илми ҳуқуқи ҷиноятӣ, асарҳои илмии олимони варзидаи ҳуқуқшиноси 
ватанӣ ва хориҷӣ, ки ба масъалаи мавриди баррасӣ қарор доранд, кор 

карда баромада шудаанд. Бояд қайд кард, ки сатҳи баланди эътимоднокии 

натиҷаҳои бадастомада бо истифодаи базаи иттилоотӣ дар раванди 

тадқиқот тасдиқ карда мешавад, ки он ба қонунгузории амалкунандаи ҶТ, 

маълумотҳои оморй, нашрияҳои олимони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ дар 

соҳаи тадқиқот асос ёфтааст.
Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи 

ҷамъбасти маводи гуногуни таҷрибаи судӣ бармеояд. Ҳамчунин, 
натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир эътимоднок мебошанд 

зеро дар асоси таҳлили Конститутсияи ҶТ, КҶ ҶТ, Консепсияи сиёсати 

ҳуқуқии ҶТ, Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ ва ғайра ба даст омадаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии муаллифи 

диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, 
маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ асоснок карда мешавад. Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши 
масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад. 
Илова бар ин, аз ҷониби муаллифи диссертатсия дар мақола ва маърузаҳои 
конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи 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 гардидааст.

Ҳамзамон, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми 

шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад. Дар маҷлиси Шурои



диссертатсионӣ аз 24-уми декабри соли 2022, таҳти №12 қарор қабул карда 

шуд, ки ба Каримов Даврон Бобомуродович дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.
Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои Шурои 

диссертатсионӣ, ки бо фармони Комиссияи олии аттестасионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти №15/шд 
тасдиқ гардидааст, 11 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар 

докторони илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб 
рафта, 11 нафар аъзои Шурои диссертатсионӣ дар ҷаласа иштирокдошта 
овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ - 11 нафар, муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои 

истифоданагардида - 4-то, блютенҳои беэътибор - нест.
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