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муассисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Каримов Даврон 
Бобомуродович дар мавзуи - «Ҷавобгарии чиноятй барои муомилоти 
гайриконунии моддахои сахттаъсир ё захролуд бо мақсади ба сохибияти 
каси дигар додан», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмхои 
хуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.08 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмхои хуқуқшиносӣ)

Ҳуқуқи ҷинояти ва

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми

иардида.
«Ҷавобгарии

илми ҳукуқи ҷииояти
моддахои

эълоншуда.

2Т,иссср")атсияи Каримов Давроп Бобомуродович тахкикоти илмии 
анҷомёфта ба хисоб рафта, аз ҷониби муаллиф хамаҷониба тахкик, 

ба яке аз мавзухои мубрами
ЧИНОЯТЙ барои муомилоти гайриконунии 

сахттаъсир ё захролуд бо максади ба сохибияги каси дигар додан» 
бахшида шуда, мухтавои он ба ихтисоси 12.00.08 Хукуки чиноятй ва 
криминология; хукуки иҷрои ҷазои чиноятй (илмхои хукукшииосй) 

мутобик мебошад,
Сахми илмии довталаб дар халли масъалаи илмй ё коркарди 

проблемаи илмй бо арзёбии ахаммияти он. Сахми шахсии муаллифи 
диссертатсия ба еатхи навгонии 
нуктахои илмй.
маърузахо 
байиалмилалӣ

дар

илмии тахкиқоти диссертатсионй, 
ки ба химоя пешниход мешаванд, мақолахои илмй, 

конференсияхои илмй-амалии ҷумхуриявӣ
карда мешаванд. Ҳамчуиии, тарзи навишт.

илмй-амал ии ва
асоснок
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гузориши масъала, сабки диссертатсия сахми шахсии муаллифро нишон 

медиханд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар макола 
конферсисияхои вава

байналмилали
маърузахо, дар консрерсисияхои илмй-амалии ҷумхуриявӣ 

пешниходхо ҷихати та км ил бахшидани конунгузории
ҶИНОЯТИИ ватани ва фаъолияти макомоти хукуктачбиккунанда, дар сохаи 
татбики меъёрхои хукуки чиноятй вобаста ба муомилоти гайриконунии 
моддахои сахггазшир е захролуд бо максади ба сохибияти каси дигар

лолаи ироа гардидааст.
Қобили тазаккур аст, ки диссертант дар халли як зумра масъалахои 

назариявй, ки марбуг ба налилаи баррасинзавандг! мебошанд. 
муваффақият ноил гардида, хамзамон аидешахои илмисро коркард 

намудааст, ки онхо барои рушди илми хуқукшиносии ватани ва такмили 
конунгузории ҶИНОЯТӢ метавоианд сахми назаррас гузоранд:

а) муаллиф дар рафти тахлил муайян кардааст,
баъзе

ки налилаи ба

мафхуми
моддахои сахттаъсир ва захролуд дар баъзе санадхои 
меъёрии хукуки, чй дар сатхи милли ва чй дар сатхи байналмилали, дар 
мукоиса бо мафхуми нагиъамандй ва моддахои психотропй пешбинй 
нагардидааид. Ин мушкилозро рисоланавис бо он асоснок кардааст, ки 
номуайинии ч'о хол мавчудбудаи исгилохот вобаста 
моддахои захролуд ё сахттаъсир бояд бо тахрир мувофики матни ин

то ХОЛ

ва

исгилохот

к и

о а

к и оеичоааг е

модда ислох карда шаванд, то ки самарнокии иҷтимоии онхоро таъмин 
кунад. Бо ин максад диссертант мафхуми моддахои сахттаъсир ва 
захролудро ба тариқи зайл пешниход намудааст: «Моддахои сахттаъсир 
- объектхои сингетики с табий, ки хангомиистифодаи 
сӯиистифода ба саломагии инсон зарари назаррас расонида метавонанд 
ва бо максадхои дар моддаи 206 КҶ ҶЛ' ва дигар моддахои КҶ ҶТ ба 

руйхати моддахои сахттаъсир ворид карда шудаанд. Моддахои захролуд 
объектхои пайдоиши синтетики ва табии мебошанд. ки хангоми ба 

микдори хурд ворид кардани ба ҷисми инсон ба захролудшавй ё марг' 
оварда мерасонанд ва бо максадхои моддаи 206 КҶ ҶТ ва дигар 
моддахои КҶ ҶТ ба руйхати мо.лдахои сахттаъсир дохил карда



Ин мафхумхоро хамчун меъёр барои муайян карданишудаанд».

моддахои нави сахттаъсир, захролуд ва дохил намудани онхо ба рӯйхати 
моддахои сахттаъсир ва захролуд истифода намудан мувофики максад 
аст. (сах. 15).

б) рисоланавис дар тахкикоти диссертатсионии худ объект, 
аломатҳои объективй, субъект ва аломатхои субъективии муомилоти 
гайриконунии моддахои сахттаъсир ва захролудро мавриди тахлил 
карор дода, вобаста ба пахлухои мухталифи таркиби чиноят андешахои 
худро иброз намудааст. Хамзамон, пешниход намудааст, ки ба боби 22 
«Ҷиноятхо ба мукобили саломатии ахолй» - и КҶ ҶТ моддаи 206л ки 

чавобгариро барои «Тасарруфи моддахои сахттаъсир ё захролуд» 
пешбини мекунад, илова карда шавад.

в) самти дигаре, ки муаллиф аз нигохи илмй ба он муваффак 
гардидааст, ин тахлили хавфи чиддии чамъиятии тамоюли моилсозй ба 
истеъмоли моддахои сахттаъсир ё захролуд, ки дар байни варзишгарон 
маъмул мебошанд. ки барои танзимнамоии хачми чисмй истифода 
мегарданд ба монанди. сибутрамин, тестостерон, стаиозолол, стенболон 
ва гайра, ки ба саломатии ахолй таъсири манфй мерасонанд, Вобаста ба 
ин холат, пешниход карда мешавад, ки ба КҶ ҶТ моддаи нав 206"^«Мойл 
кардан ба истеъмоли моддахои сахтгаъсир ё захролуд» ворид карда 
шавад. (сах. !7).

Дар ин қисмат, метавон хулоса намуд, ки тахкикбаранда дар халли 

масъалахои илмии вобаста ба муомилоти гайриконунии моддахои 
сахттаъсир ё захролуд муваффак гардида, нуктахои илмиеро маизур 
намудааст. ки вокеан асоснок ва тахкимбахшандаи илми хукуки чиноятй 
мебошанд.

Натиҷаҳои мушаххаси илмй (бо нишон додани навгонй, аҳаммияти 
илмй ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии 
дархостшаванда мумкин аст.

Навгонии илмии тахкикот дар он ифода мсебад, ки ин нахустин 
пажухиши мукаммали илмй зобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои
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муомилоти гайриконунии моддахои сахггаъсир ё захролуд б о максади ба 
сохибияти каси дигар додан бо забони дав.затй ба тумор меравад. Дар 
тахкикоти диссертатсионй бори аввал ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

муомилоти гайриконунии модтахои cax i гаьсир с захролуд бо максади ба 
сохибияти каси дигдр додан дар ҷумхурӣ, муайян намудани тарзу усул ва 

роххои баланд бардошлани самаранокии муковимат бар зидди чунин 
категорияи ҷиноят истифода аз таҷрибаи дигар давлатхо мавриди 
баррасй карор дода 1.иудааст. Ҳамзамон, бори аввал дар рисолаи илмй 
гаҷрибахои му ос и р ва маълумоги о мор и и кишвар ва хориҷи он вобасга 
ба масъалахои муомилоти гайриконуниимасъалахои муомилоти гайриконунии моддахои сахттаъсир 
захролуд бо максади ба сохибияти каси дигар додан, ки дар адабиёти 

илмй ва парвандахои судиву ч'афл ииюз й мавҷуданд, оварда шудааст. Дар 
рисолаи илмй вазъи ҷиноят ва чинояч кори дар муомилоти гайриконунии 

моддахои сахттаъсир ё захролуд лахлил гардидааасл .
Пешниход ва хулосахои дар рисола дарҷгардида, ба такмили 

конунгузоригч ҷиноятии амалкунанда равона шуда, омузиши ҷанбахои 
назариявй, конунгузорй В21 амалии муомилоти гайриконунии моддахои 
сахттаъсир ё захролудро дар бар мегирад.

Натиҷаи тахкикот, хулосахои илмй ва пешниходхо бахри такмили 
конунгузории ҶИНОЯЛӢ дойр ба ҷавобгарии чиноятй барои муомилоти 

гайриконунии мо^ъизхои сахлдаъсир ё захролуд равона гардидааст. 
Ахаммияти амалии тахкикоти диссератсионй дар он зохир мегардад, ки 
нсшниходу тавсияхои аз ҷониби диссертант тахия гардида ва натиҷахои 

дисссртагсионй
мсъёрии хукуқӣ дар сохаи муомилоти қонунӣ ва муомилоти 
гайриконунии моддахои сахттаъсир ё захролуд, инчунин хангоми омода 
намудани карорхои [1лснуми Суди Олии Ҷумхурии 'Гоҷикислон вобасга 
ба бандубасти ҷиноятхо, дар фаъолияти конунгузории кумитахо ва 
комиссияхои дахлдори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии 
Тоҷикислон, мақомоти бар зид,зи муомилоти гайриконунии моддахои 

сахттаъсир ё захролуд муборизабаранда, дар рафти тахкикоти илмй.

'гаҳқиқоти метавонанд ҳангоми такмили

е

санадхои
муомилоти
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бо 30му 3 Ӣ ва )акмили 
самаранок истифода шаванд.

Бо мақсади исботи гуфтахои боло мставо14 ба чанде аз натиҷаҳои 
илмии тахкикоти диссертатсионй ишора намуд, ки барои он метавон ба 

довталаб дараҷаи илм и дода шавад:

- дар пешииходи дувоздах муаллиф илова иамудаии тагйирот ба 
номгузории Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 12 

декабри соли 2002, тахти №5 дар мувофиқи максад мешуморад. Муаллиф 
бар он ишора намудааст, ки «Дар бораи таҷрибаи судй оид ба 
парваидахои марбуч' бгч чиноячхое, ки ба восигахои наш ьадор, моддахои 
психотропй ё прекурсорхо. моддахои сахтчаъсир ё захролуд 
алокаманданд», иичуиин ба он илова иамудаии тавзехот марбут ба 

амалхое, ки тарафи объективии ҷинояти бо м. 206 Ғ<Ҷ ҶТ пешбини 
гардида ташкил мсдиханд. мувофики максад мебошад;

- диссерчанч барои такмили конунгузории ҷиноятй чунин 
пешниходро иброз намудааст, ки яке аз роххои пешгирии содиршавии 
ҶИЧ1ОЯТҲОИ марбут бгз гардиши гайриконунии моддахои сахттаъсир ва 
захролуд ин мукаррар иамудаии мсъери чаьсиркунанда ҷихати озод 
кардан а:з ҷавоб) арии ҷиноятй дар сурати ихтиёри даст кашидап аз содир 
намудани чунин намуди ҷиноят ба илу мор меравад. Мавҷудияти чунин

зимни

ё

мх'гисос дар домиил'оху доиишкадахо.

моддахои

такмили

е

ҶР1НОЯТИ

меъёрхо бо ихтиёри худ даст катидан аз кирдорхои ҷииояткоропа 
таъсири бештар мерасомад. Агар шахсони пештар ба кирдори ҷипоятй

дастзада аз мукаррароти ихтиери даст кашидап аз содир намудани
ҶИНОЯТ маълумоти ҳуқуки дошта бошаид, И1! ба фаъолияги

пешгирикунапдаи макомоти хифзи хукук мусоидач' мекунад. Дар ин
раванд муаллиф низ дар натиҷаи омӯзиш, таҳлил ва исч ифода аз амалияи 

Украина пешни ход менамояд, к и ба моддаи 206 КҶ ҶГ эзоҳ, дар шакли 
зайл илова карда шавад: « Шахсе, ки мочшахои сахттаъсир ё захролуд, ки 
воситахои машьадор с моддахои психотропй иамсбошанд бо ихтиёри худ 

мссупорад, агар дар харакати \ таркиби ди rap ҷиноят мавҷуд набои1а;ч, 
аз- ҷавобгарии ҷииоячӣ барои гайриқонунӣ истехсол, тайёр намудан,
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коркард, сохиб шудан, нигох доилтан, интиқол ё фиристодан бо мақсади 

ба сохибияти каси дигар додани моддахои сахттаъсир ё захролуд озод 
карда мешавад» (сах. 15);

- диссертант барои такмили қонунгузории ҷиноятӣ чунин 
пешниҳодро иброз намудааст, ки сохиб шудан ба моддахои сахттаъсир 

ва захролуд бо истифода аз дорухатхои қалбакӣ нисбат ба дигар тарзхои 
гайриконунии сохиб шудан ба моддахои сахттаъсир ва захролуд хатари 

афзояндаи ҷамъиятӣ дорад (саҳ. 16). Бинобар ин, муаллиф пешниход 
менамояд, ки ба к. 2 м. 206 КҶ ҶТ «Бо истифода 
аз хуҷҷатхои қалбакӣ сохиб шудан ба моддахои сахттаъсир ва захролуд». 
ворид намудани аломати бандубастшаванда дар таҳрири м. 206 КҶ ҶТ: 
зарур мебошад;

- дигар афзалияти тахкикоти диссертатсионии муаллиф аз он 
иборат аст, ки дар шароити кунунии Ҷумхурии Тоҷикистон кабули 
барномаи максадноки ҷумхуриявӣ, ба монанди «Стратегияи

ки

такмили

м.

монанди 
гайриқонуниимиллим

ва амалии

максадноки

мубориза бар зидди гардиши гайриқонунии моддахои 

сахттаъсир ва захролуд дар Ҷумхурии Тоҷикистон»-ро зарур мешуморад 

(сах. 16).
Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмй бо 

дарназардошти нуктахои илмй ва тавсияҳои амалии ба химоя 
пешниходшаванда, к и хамагй навгонии илмй ба ҳисоб мераванд, лоик ба 

дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад.
Бояд тазаккур дод, ки дар баробари комёбихои иброзгардида, 

инчунин дар рисолаи илмй баъзе масъалахои бахсноку норавшан чой 
доранд ва онхоро ба таври зерин метавон манзур намуд:

1. Дар тахкикоти диссертатсионй ба назари олимони ватани, 
вобаста ба мавзуи баррасишаванда ва падидахои бо он алоқаманд 

камтар таваҷҷух зохир гардидааст. Бояд иброз дошт, ки максади асосии 
фарохам овардани шароит барои химояи рисолахои илмй дар Ҷумхурии 
Тоҷикистон, ин рушди ил ми ватани, аз ҷумла, сохаи хукукшиносй ба 
хисоб меравад, аммо илми ватани дар он сурат инкишоф меёбад, ки агар
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хангоми навиштани рисолахои диссертатсионй таваҷҷухи бештар ба 
олимони дохилй зохир кардс! шавад. Аз ин рӯ, сабаби асосии ба таври 
зарурй тахлил магардидами асархои олимони ватами дар 
хукукшиносй дар диссертатсия шархи муаллиф талаб карда мешавад.

2. Аз ҷониби муаллиф мебоист мафхуми васеи моддахои захролуд 

нигохи назариявй
захролуд - объектхои пайдоиши синтетики ва лабий мебошанд, 

ба микдори хурд ворид кардани ба
захролудшавй с март оварда мерасонанд ва бо максадхои моддаи 206 КҶ 
ҶГ ва дигар моддахои КҶ ҶГ бгл руйхати моддахои сахттаъсир дохил 

карда шудаанд (с. 15).

нагардидани олимоии соқаи

аз

ҳаигоми

кор кард ме гард ид. Зсри мафхуми "'моддахои

ҶИСМИ иксом
ки

ба

3. Бо дариаздошти хусусият ва дарачаи баланди ба чамвият 
хатарнокии •|асарруфи мо/иахои кайдгардида пе тин и ход карда мешавад. 
к и ба КҶ Ҷ'Г моддаи нав 2063 «'Гасарруфи мо,ът,ахои сахттаъсир ё 

1лавад. Зеро коиунгузор аллакайзахролуд» ворид карда ылавад. зеро коиунгузор аллакаи чу и ин 
таркибхоро дар моддахои 194, 199, 202 ва 2022 КҶ ҶТ мукаррар 

намудааст 17). Аммо бо вучуди им, зарурати зисд кардани таркибхои 
чииояти пав лозим нест, Зиё.а 1.мудани таркибхои чимоятй дар матки 
конуни чимоятй ракобати нодурусти меъёрхои хукук ва мушкилоти 

бандубастро дар амалияи ҳукуктатбиқкунӣ ба вучуд меорад. Аз ин рӯ, 

дурустар мебуд, ки дар м. 202 КҶ ҶГ кисми 4 оид ба тасарруфи 
моддахои сахттаъсир ё захролуд низ илова карда мешуд, Чунин таҷриба 

дар м. 206 (I) КҶ Ҷ Г ба мушохида мерасад.

202 КҶ ҶГ кисми 4

м а 3 м у и у м у н д а р и Ҷ а ии[11орашуда баэрод ва иорасоихои
диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасоианд ва арзиши илмии онро коста
Ammo,

иамсгардоианд.
Авторсфсраз' ба муҳтавои диссертатсия мувофикат дорад. Дар 

автореферат натиҷаҳои асосии таҳқикот, ба хусус мазмуни мухтасари 
тахлили кофии бобхо ва зсрбобхои диссертатсия дарҷ ефтаапд.
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Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмй.
Дисссрта гсияи Каримов Д.Б. ба галаботи бандхои 31. 33. 34 ва 35 

Тартиби додани дараҷаҳои илмй, к и бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудаасг, 
мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилоиа 

11 а в и ш га ш уда .дорой м а з м ум ва м а i-n и ки я го н а и до х и л и м ебо lli ад. С ат х и 
навгонии илмии диссертатсионй, нуктахои илмй ва пе1иниходу гавсияхои 
амалис. ки ба химоя пешниход шудаанд. маколахои илмй ва маърузахо 
дар конференсияхои илмй-амалй сахми шахсии муаллифро тасдик 
мсиамояид. Иичуиин. тарзи навишт. масъалагузорй ва услуби тахкикоти 
илмй сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишои медихад.

Хул оса, рисолаи диссертатсионии Каримов Д.Б. ба талаботхо оид 
ба корхои диссертатсионй дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илм мувофик бу да, муаллифи он сазовори но ил гард и дан ба дараҷаи 
илмии номзади илмхои хукукшииосй аз руйи ихтисоси 12.00.08 - Қуқуқи 
ҶИНОЯТӢ ва криминология; хукуки иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмхои 
хукукшииосй) мебошад.

Та криз дар асоси мукаррароти мавҷуда, махсусан бандхои 76, 77, 
78, ва 81 Тартиби додани дараҷахои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумхурии Гоҷикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудаасг.

сахми шахсин

хукуки иҷрои ҷазои

васеи

тахия ва пешниход гардидааст.
Диссертатсия ва такризи муассисаи такриздиҳанда дар семинари 

илмй-назариявии кафедраи хукуки ҷиноятӣ, криминология ва
психология и факултети № 2 Академ ияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикис гон 
баррасӣ шудааст. Суратҷаласаи семинарии васеи илмӣ-назариявӣ таҳти 

№ 5 аз 30-юми ноябри соли 2022.
Такризи муассисаи та кр изд и хайда аз ҷониби Абдурашидзода Азиз 

Абдумансур номзади илмхои хукукшииосй, дотсснт, котиби Шурой
ОЛИ МО и и Академ ияи В КД Ҷумхурии Тоҷикистон, ом ода шуда, дар 

мачлиси кафедраи хукуки ҷиноятӣ, 
факултети № 2 Академиям ВКД Ҷумхурии Тоҷикистон, мухокимгг ва

кафедраи хукуки криминология ва психолог ияи
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ҷонибдори шудааст. Суратҷаласаи кафедра таҳти №5 аз 30-юми ноябри 
соли 2022.

Раиси семинари васеи илмй-назариявй: 
Дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятй, 
криминология ва психологияи факултети 
№ 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикщл: 
номзади ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй, 
майори милитсия /'

он,. /Лс /
i/

с.с. Нарзуллозода

Ташхисгар:
Профессори кафедраи пешгирии чиноятҳои 
террористй ва таъмини бехатарии чамъиятии 
факултети № б Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсент, У
полковники милитсия /

L-
Ҳ.С. Сафарзода

Котиби ҷаласа:
Котиби Шӯрои олимони Академияи
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмхои ҳуқуқшиносй, дотсент, 
полковники милитсия ,_ кА. Абдурашидзода

«Имзои Нарзуллозода С.С., Сафарзода Ҳ.С. й: 
Абдурашидзода А.А.-ро тасдиқ мекунам»:
/Сардори ШК ва КҲШ Академии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
подполковники милитсия

Чу*

Б.З. Музаффарзода
Vу«е 

V

касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии 
Тоҷикистон», 734012, ш. Душанбе, кучаи М. Мастонгулов. 3, 
тел: +(992 37) 226-36-13, 226-33-92, 226-28-92; факс: +(992 37)

Сурога: Ҷумҳурии Тоҷ 
олии

[о уассисаи таълимии таҳсилоти
Ҷумҳурии

226-30-19.

'*»iK

Ж

Веб сайт www.avkd.tj, E-mail: avkdtj.@mail.ru
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