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ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи 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 илмхои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08. - Ҳуқуки ҶИНОЯТӢ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй 
(илмҳои ҳуқуқшиносй), пешниҳод шудааст (Душанбе, 2022. - 30 саҳ).

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Каримов Даврон Бобомуродович 

бешубҳа мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити кунунии тараққиёт ва рушди 

ҷомеа мебошад. Солҳои охир дар Тоҷикистон ба масъалаҳои мубориза бо 
ҶИНОЯТҲО дар соҳаи гардиши ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва ё 

заҳролуд таваҷҷуҳи кам зоҳир карда мешавад. Дар қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалахои ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва моддаҳои психотропй, 

инчунин намудҳои гуногуни он аҳаммияти махсус дода шуда, ҳамзамон ба 
хатари ҷамъиятии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва 

заҳролуд баҳо дода намешавад.
Ғайр аз ин, чй дар қонунғузории миллй ва чй дар санадҳои 

байналмилалй тафовут байни предмети ҷиноятҳо, 
ғайриқонунии моддаҳои нашъадор, моддаҳои психотропй, прекурсорҳо, 
моддаҳои мадҳушкунанда ва масткунанда, моддахои психоактивй, дорухои 
сахттаъсир, иловаҳои фаъоли биолоғй, ки хам дар муассисаҳои тиббй ва ҳам 

берун аз он ҳамчун допинг истифода мешаванд, муайян нагардидааст. 
Бинобар ин, криминализатсияи муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли 

биологй ва допинг бо мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар додан мубрам 

мебошад. Аз ин рӯ, ба КҶ ҶТ илова намудани таркиби нави ҷиноят 

(Моддаи 2062. Муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли биологй ва 

яъне муомилоти



моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш ҳамчун допинг манъ гардидаанд) 

зарур мебошад, ки аз мубрамияти мавзуъ шаҳодат медиҳад (саҳ. 12).

Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмй-назариявии ҷавобгарии 

ҶИНОЯТӢ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан масъалаи рӯзмарра ва актуалй 

боқӣ мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи худ таъкид 

намудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки чиноятхои марбут ба масъалаҳои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан ба таври ҷиддй масъалаҳоеро ба миён меоранд, 

ки ба амнияти кишвар, арзишҳою падидаҳои демократй, меъёрҳои ахлоқй 

ва адолати иҷтимой халал расонида, ба рушду устувории давлат ва 
тартиботи хукукии он зарар мерасонанд.

Бинобар ин, таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯ Каримов Даврон 

Бобомуродович бисёр мубрам мебошад.

Аз тахдили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмй таҳия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои ҷойдоштаро дар худ 

ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари таҳқиқотро ифода намудааст. 

Бе шубҳа метавон гуфт, ки натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда барои 

илмҳои ҳуқуқшиносй ва амалияи ҳуқуқшиносӣ аҳамияти калони 

назариявию амалиро соҳибанд.

Аз моҳияти интишороти муаллиф, ки 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 ба табъ расонидааст, бармеояд, ки 

таҳқиқбаранда паҳлӯҳои гуногуни ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

сбҳибияти каси дигар додан бисёр хуб омӯхта, натиҷаҳои таҳқиқоти



анҷомдодаи худро дар шакли мақолаҳои илмй ба чоп расонидааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти илмии муаллиф дар конференсияҳои ҷумҳуриявию 

байналмилалй ироа гардидаанд, ки гувоҳй аз масъулияти муаррифии 

илми ҳуқуқшиносии ватанй дар сатҳҳои гуногун аз ҷониби диссертант 

мебошад.

авторефератиТаҳлили автореферати диссертатсияи

Бобомуродович дарак медиҳад, ки рисолаи илмй дар 

қонунгузории миллй ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалй анҷом 

дода шуда, дар натиҷа рох^ои такмили қонунгузории соҳавй пешбинй

ки рисолаи

Каримов Даврон

заминай

1.

гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 

то ҳадди зарурй масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, 

вале дар баробари муваффақиятҳои зиёд, инчунин ҳолатҳое ба назар 

мерасанд, ки баҳснок ва посухталаб мебошанд:

Муаллифи автореферати диссертатсия дар таҳкиқоти худ таърихи 
ташаккули ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
доданро ба ду давраи таърихй: шуравй ва муосир чудо намудааст. Хуб 

мебуд, ки агар муаллифи автореферат таърихи ташаккули ҷавобгарии 
ҶИНОЯТӢ барои муомилоти гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданро то давраи 
Ҳокимияти Шӯравӣ низ мавриди таҳлил қарор медод.

2. 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 206^ «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.

Мулоҳизаҳои мазкур ҳангоми баҳодиҳии мусбати автореферати 

таҳқиқоти диссертатсионй нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо 

шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим 

буда, мураккаб ва баҳсноканд.

Дар маҷмуъ, аз тахдилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки Каримов Даврон Бобомуродович ҳангоми 

навиштани рисолаи илмй дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан» қобилияти баланди эҷодкорӣ нишон 

додааст. Автореферати диссертатсия ва дастгоҳи илмии таҳқиқот ба 

талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқукшиносӣ) мебошад.
12.00.08.

Т ақриздиҳанда:
Мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи 
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ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносй, профессор
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