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ТАҚРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар 

«Ҷавобгарии ҷиноятй барои муомилоти ғайриқонуниимавзуи
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз 
рӯйи ихтисоси 12.00.08.
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуБупиносй), пешниҳод шудааст 
(Душанбе, 2022. - 30 саҳ).

Ҳуқуқи ҷинояти ва криминология; ҳуқуьщ

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан яке аз 
масъалаҳои мубрами ҳуқуқи ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Мавзуи дар 
маркази таҳқиқоти диссертатсионии Каримзода Даврон Бобомуродович 
қароргирифта мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити имрӯзаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар таъмини субот ва амнияти саломатии 
аҳолй, инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва миқёси 
ҷаҳон ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд дар баробари 

дигар ҷиноятҳои фаромиллй хатари ҷиддй эҷод намуда, мушкилоти 
муайнро дар ҷомеа ба вуҷуд меорад.

Бо назардошти он, 
сахттаъсир ё заҳролуд хусусияти ҷинояти муташаккилона ва 
байналмилалӣ дорад, ҳаллу фасли мушкилоти мубориза бар зидди 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд тавассути 
амалҳои яктарафа дар сатҳи қонунгузории миллӣ номумкин аст. Аз ин 
рӯ, самти муҳимтарини сиёсати ҷиноятии давлатӣ оид ба назорати 

ки муомилоти ғайриқонунии моддаҳои



гардиши моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, ин иштироки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад.

Ғайр аз он, ҳифз ва рушди ҳамкорӣ байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
хадамоти дахлдори давлатҳои хориҷӣ, инчунин байни идораҳои дигаре, 
ки гардиши ин моддаҳоро назорат мекунанд, аҳаммияти фавқулода 

аз ин,

доранд.
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 боқй мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи 
худ таъкид намудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҷинояти марбут ба 
масъалаҳои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба таври ҷиддӣ масъалаҳоеро 
ба миён меоранд, ки ба амнияти кишвар, арзишҳою падидаҳои 
демократӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва адолати иҷтимоӣ халал расонида, ба 
рушду устувории давлат ва тартиботи ҳуқуқии он зарар мерасонанд.

Новобаста аз ин, ҷавобгарии ҷиноятй барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳснок боқй хоҳад 
МОНД. Бинобар ин, таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ 
Каримов Д.Б. ба паҳлӯҳои норавшани масъалаи ҷавобгарии ҷиноятй 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 

мақсади ба соҳибияти каси дигар додан равшанй бахшида, барои назария 
ва амалияи ҳуқуқшиносй аз аҳаммияти калон бархӯрдор аст.

Диссертант дуру ст қайд менамояд, ки “Таҷрибаи судиву тафтишотӣ 

сол аз сол афзоиши ҷиноятҳо ба муқобили 
саломатии аҳолй ба назар мерасад. Чунончи дар солҳои 2015-2021 сатҳи 
ҷинояткорӣ вобаста ба ҷинояти баррасишаванда якранг набуда, хам 
тамоюли рӯ ба афзоиш ва ҳам камшавиро доро мебошанд. Масалан, дар

нишон медиҳад, ки



18; 2020 -9; 2021 - 1117; 2019соли 2015 - 8; 2016 - 20; 2017 - 9; 2018 - 
ҶИНОЯТ ба қайд гирифта шудаанд (саҳ. 4).

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти диссертатсионй дар асоси усулҳои 
махсуси ИЛМӢ - оморй, шаклию мантиқӣ, таърихй, қиёсию ҳуқуқӣ, 
сотсиологӣ ва дигар усулҳо анҷом до да шудааст.

Нуктаҳои илмй ва тавсияҳои амалие, ки дар рисола манзур карда 
шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳавй оид ба 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан, омодасозии стратегия, барнома ва 
консепсияҳои давлатй, ва раванди таълим дар соҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятй, 
криминология ва ғайра саҳмгузор бошанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 12 мақолаҳои 
илмй, 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.

Дойр ба авторефераты диссертатсия эроди зеринро пешниҳод 
менамоем:

1. Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар қ. 1. м. 206 КҶ ҶТ соҳиб шудан ба 
моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо истифода аз дорухатҳои қалбакӣ 
нисбат ба дигар тарзҳои ғайриқонунии соҳиб шудан ба моддаҳои 
сахттаъсир ва заҳролуд хатари афзояндаи ҷамъиятӣ дорад. Бинобар ин 
пешниҳод менамоем, ки ба қ. Т 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 
туна мушкилиҳоро ба вуҷуд оварда метавонад?



Ammo эродҳои мазкур хусусияти ҷузъӣ дошта, сифат ва сатҳи 
рисолаи анҷомдодашударо коҳиш намедиҳанд, балки мавқеи муаллифро 
ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун дар алоҳидагй нишон медиҳанд, ки 
ин яке аз бартариятҳо дар раванди кори илмй маҳсуб мешавад.

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, дар маҷмуъ хулоса 
баровардан мумкин аст, ки диссертатсияи илмии омоданамудаи Каримов 

Даврон Бобомуродович дар мавзуи
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан” кори илмии анҷомёфта маҳсуб ёфта, ба 
талаботҳои Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдиқ шудааст, 
ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08.
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 
мебошад.

66Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои

Ҳуқуқи ҷинояти ва

Такриздиханда:
Декани факултети идоракунии давлатии 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенъ Қодирзода Д.С.
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