
Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019-h 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак)

ТАҚРИЗИ
муқарризи расмй ба диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар 
мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан», барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи ич,рои ҷазои ҷиноятй 

(ИлмҲои ҳуқуқшиносй) пешниҳод шудааст.
Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Каримов Даврон 
Бобомуродович дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан», ки ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-019-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08

ки

Ҳуқуқи ҷиноятй ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳои ҳуқуқшиносй), ки аз 
рӯйи он ба Шурои диссертатсионй мувофиқи фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 

2022, таҳти № 15/шд 62 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода 

шудааст, мутобиқ мебошад.
Қобили қайд аст, ки диссертатсияи тақризшаванда дар доираи барномаи 

дурнамои корҳои илмй-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятй ва муқовимат 
б о коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - 
«Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири 
рушд» омода гардидааст.



Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Муомилоти гайриконунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
на танҳо мушкилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонй 
низ маҳсуб мешавад.

Муомилоти гайриконунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд яке аз 
мушкилоти муҳимтарини амнияти миллй мебошад. Барои мубориза ба 
мукобили чунин кирдорҳо конунгузор дар м. 206 (Муомилоти гай
риконунии моддахои сахттаъсир ё захролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан) КҶ Ҷумхурии Тоҷикистон (минбаъд -ҶТ) ҷавобга- 
рии ҷиноятиро мукаррар намудааст. Ҳамасола сатхи баланди пахнша- 
вии гайриконунии ин моддахо дар байни ахолии кишвар, бахусус дар 
байни кӯдакон ва ҷавонон ба назар мерасад. Нокофй будани танзими 
хукукии муомилоти моддахои сахттаъсир ё захролуд ва вобаста ба ин 
афзоиши истеъмоли гайритиббии онхо ба афзоиши кочоки онхо аз ки-
шварҳои мухталифи хориҷӣ мусоидат кардааст. Дар Паёми
худ 21 декабри соли 2021 Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати
милли, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали
Раҳмон иброз намуданд, ки «рушди соҳаи тандурустй ва ҳифзи соли- 
мии аҳолй, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун 
самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷики- 
стон боқй мемонад». Ҳарчанд ки дар натиҷаи чораҳои андешидашуда солҳои 
охир муомилоти моддахои сахттаъсир ё заҳролуд ба кишвари мо то андозае 
КОҲИШ ёфтааст, афзоиши воридоти дигар намудҳои маводаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд, ки ба саломатии инсон зарари бештар дорад, ба назар мерасад».
Миқёси муомилоти гайриконунии моддаҳои таъсирбахшро 

руйи 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 мил
лиард доллари амрикоиро ташкил дод, ки ин назар ба воридот аз гар- 

муомилоти аз



диши ярок тақрибан 2 баробар зиёд аст. Хусусияти моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд дар он аст, ки муомилоти онҳо дар мамлакати мо мутобиқи 
қонунгузорӣ манъ ё маҳдуд карда шудааст. Дар бештари ҳолатҳои моддаҳои 
мавриди назар дар заминай истеъмоли намудҳои алоҳидаи воситаҳои мазкур 
боиси ба фаъолияти ҷиноятӣ ҷалб гардидани доираи зиёди одамон, бахусус 
ҷавонон, аз ҷумла варзишгарон мегардад.Масоили ҷавобгарӣ барои 
муомилоти ғаириқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд то андозае аз 
мадди назар дур шудааст. Тасдиқи ин гуфтаҳо аз он бармеояд, ки дар айни 
замон ягон барномаи давлатй дар самти ташкили муборизаи мақсаднок бо 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан вуҷуд надорад. Ғайр аз шумораи зиёди санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии гуногун гардиши қонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд 
бо дастуру қоидаҳои дар соҳаҳои гуногуни фаъолият амалкунанда - 
дорусозй, тиб, варзиш ва гайра ба танзим дароварда мешаванд, ки ин то 
андозае кори мақомоти ҳуқуқтатбиқкунандаро мушкил мегардонад. Ҷинояти 
баррасишаваида, пеш аз ҳама бо вайрон кардани дастуру қоидаҳои 
муомилоти ин намуди моддаҳо алоқаманд мебошад.

Таҳлили ҳамаҷонибаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан нишон медиҳад, ки аз 
лаҳзаи қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол мавзуи 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар Тоҷикистон мавриди 
таҳкиқоти илмй қарор дода нашуда, ба вазъи ҷинояткорй дар самти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан дар дохил ва хориҷи кишвар, дар бораи 
шахсияти ҷинояткор, сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунанда, пешгирии 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, омӯзиши 
маълумоти омории маъмуриву ҷиноятй ва таҷрибаи судй вобаста ба мавзуи 
номбурда, диққати махсус дода нашудааст.



Бинобар ин, дар кори илмй муайн намудани таърихи ташаккули 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба сохибияти каси дигар 
додан, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ, муайян намудани тавсифи ҳуқуқии 
ҶИНОЯТИИ муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд б о 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи 
мақсад мебошад. Инчунин, баррасии мушкилот дар назария ва амалия 

вобаста ба мавзуи таҳқиқшаванда, асоснок намудани камбудиҳои дар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷойдошта ва дар ин замина пешниҳод намудани 
тавсияҳо ҷиҳати бартараф намудани онҳо мебошад.

Боби якуми диссертатсия - «Табиати ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар додан» аз се зербоб иборат мебошад. Дар боби 
мазкур масоили таърихи ташаккули ҷавобгарии ҷиноятй барои муомилоти 
гайриконунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан, асосҳои криминализатсияи муомилоти гайриконунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо максади ба соҳибияти каси дигар додан, таҳлили 
мукоисавй-ҳукукии ҷавобгарии ҷиноятй барои муомилоти 
гайриконунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо максади ба соҳибияти каси 
дигар додан мутобики конунгузории ҷиноятии давлатҳои пасошӯравй 

ҷавобгарии

мавриди таҳлил қарор дода шудааст.
Боби дуюми диссертатсия - «Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо» аз панҷ зербоб иборат буда, дар доираи он 
объект ва предмет, тарафи объективй, аломатҳои субъективй, аломатҳои 
бандубастшаванда ва такмили конунгузории ҷиноятй дар самти ҷавобгарии 
ҶИНОЯТИ барои муомилоти гайриконунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
максади ба соҳибияти каси дигар додан таҳқиқоти илмй ва амалй қарор 
гирифтааст.



моддаҳои

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
натиҷаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Диссертатсияи 
Каримов Даврон Бобомуродович аввалин таҳқиқоти илмии ба забони 
ТОҶИКӢ таҳия шуда мебошад, ки дар он ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан дар ҷумҳурй, муайян намудани тарзу усул ва 
роҳҳои баланд бардоштани самаранокии муқовимат бар зидди чунин 
категорияи ҷиноят истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо мавриди баррасй 
қарор дода шуда, аз якчанд навгониҳо иборат мебошад. Дар рисолаи илмии 
мазкур бори аввал таҷрибаҳои муосир ва маълумоти омории кишвар ва 
хориҷи он вобаста ба масъалаҳои муомилоти ғайриқонунии 
сахттаъсир ё заҳролуд б о мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ки дар 
адабиёти илмй ва парвандаҳои судиву тафтишотй мавҷуданд, оварда 
шудааст. Ҳамамон, муаллиф дар рисолаи илмй таҷрибаҳои муосир ва 
маълумоти омории кишвар ва хориҷаро вобаста «Ҷавобгарии ҷиноятй барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан», мавриди матраҳ қарор гирифта, тахдили 
таърихи рушди қонунгузории ҷиноятй дар самти ҷавобгарии ҷиноятй барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан, тахдили муқоисавии ҳуқуқии ҷавобгарии 

ҷиноятй барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан тибқи қонунгузории ҷиноятии 
давлатҳои пасошӯравй, аломатҳои тарафи объективй ва субъективии дар 
самти муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар додан, аломатҳои бандубасти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан ҳамчун навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионй маҳсуб мешавад, 
ки ба ҳамаи ҷанбаҳои таҳқиқоти диссертатсионй рабт дорад. Инчунин, ба 



тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии моддаи 206 КҶ ҶТ диққат дода, алоқамандӣ ва 
дигаргунии онро бо қонунгузории ҷиноятии хориҷи кишвар муқоиса карда 
шудааст.

Асоснокй ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 
зикршуда. Тахдили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмй, хулосаҳо, 
мафҳумҳои илмй, проблемаҳои қонунгузорй ва амалй, ки аз тарафи муаллиф 
пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунии 
нуктаҳои илмй ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводи илмй ва 
таҷрибаи амалй аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона 
навишта шудааст. Мундариҷаи кори илмй шаҳодати он аст, ки муаллиф 

тавонистааст бештари масъалаҳои вобаста ба мавзуи таҳқиқшавандаро 
таҳлил карда, мубрам будани онро нишон додааст, ки ин хадафи асосиашро 
ташкил медиҳад.

Аҳамияти илмй ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани 
тавсияҳо барои истифода аз онҳо. Хулоса ва пешниҳодҳои дар диссертатсия 
дарҷгардида, бешубҳа арзиши илмй дошта, донишу малака ва ғояҳои 
мавҷударо дар илми ҳуқуқи ҷиноятй вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас зиёд мегардонад.

Ҳамзамон, таҳқиқоти диссертатсионй дар оянда ба заминаҳои ҳуқуқии 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан дар ҷумҳурй тақвият бахшида, барои инкишофи 
қонунгузории ҶИНОЯТЙ, инчунин ба дигар масъалаҳои марбут ба мавзуи 
таҳқиқшаванда мусоидат менамояд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссератсионй дар он зоҳир мегардад, ки 
пешниҳоду тавсияҳои аз ҷониби диссертант таҳиягардида ва натиҷаҳои 
таҳқиқоти диссертатсионй метавонанд ҳангоми такмили санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй дар соҳаи муомилоти қонунй ва муомилоти ғайриқонунии моддаҳои



муомилоти сахттаъсир ё

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, инчунин 
ҳангоми омода намудани қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста ба бандубасти ҷинояти муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд б о мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, 
дар фаъолияти қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти бар зидди 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
муборизабаранда, дар рафти таҳқиқоти илмй, зимни бозомӯзӣ ва такмили 
ихтисос дар донишгоҳу донишкадаҳо, самаранок истифода шаванд.

Инчунин, дастовардхои илмии муаллифи диссертатсияро барои такмили 
қонунгузории ҶИНОЯТЙ ва амалияи судй истифода бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертатсионй 
бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар илми ҳуқуқи 
ҷиноятй мавҷудбударо пур менамоянд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар 
мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Каримов Даврон 
Бобомуродович дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи пешниҳод 
менамоем.

1. Дар нуқтаи илмии № 1, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, муаллиф 
зикр менамояд, ки «Криминализатсияи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан аз ҷиҳати 
ИҶТИМОӢ зарурй мебошанд, ки он пеш ҳама ба ҳифзи муносибатҳои 
ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолй равона гардидаст ва ба ҷавобгарии 
ҶИНОЯТЙ кашидан барои ин кирдорҳои ғайриқонунй аз ҷиҳати иҷтимой 
мувофиқ ва одилона мебошад». Аммо ин таклиф ягон навгонй дар масъалаи 
муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан намеоварад. Хуб мешуд, дар рафти 

ҲИМОЯИ ошкоро атрофи ин масъала муаллиф ба таври муфассал 
пешниҳоди худро асоснок менамуд.

ин



муомилоти иловаҳои
2.Унвонҷӯ  дар таҳқиқоти диссертатсионии худ таъкид менамояд, ки 

криминализатсияи муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли 
биологи ва допинг бо мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар додан мубрам 
мебошад (саҳ. 16). Вобаста ба ин масъала пешниҳод карда мешавад, ки ба 
КҶ ҶТ моддаи 2062. Муомилоти гайриконунии иловаҳои фаъоли биологи ва 
моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш ҳамчун допинг манъ гардидаанд 
ворид карда шавад. Ба андешаи мо, қонунгузор аллакай чунин таркибҳоро 
дар моддаҳои 206 ва 206(1) КҶ ҶТ муқаррар намудааст. Аз ин лиҳоз, аз 
диссертант хоҳиш карда мешавад, ки оё зарурат ба қабули чунин таркиби 
нави ҶИНОЯТ вуҷуд дорад? Муаллифи таҳқиқоти диссертатсионй вобаста ба 
кадом омилу сабабҳо чунин нуқтаи назарро манзур намудааст, асоснок 
намояд.

3. Тамоюли моилсозй ба истеъмоли моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд низ 
дар навбати худ, хатари ҷамъиятӣ дорад. Дар айни замон, баъзе аз ин 
моддаҳои сахттаъсире дар байни варзишгарон маъмул мебошанд, ки барои 
танзимнамоии ҳаҷми ҷисми истифода мегарданд. Дар амал ҳолатҳои 
паҳншавии ин моддаҳои сахттаъсир мавҷуданд, масалан, сибутрамин, 
тестостерон, станозолол, стенболон ва гайра, ки ба саломатии аҳолӣ 
таъсири манфй мерасонанд. Вобаста ба ин ҳолат, пешниҳод карда мешавад, 
ки ба КҶ ҶТ моддаи нав 206^ «Мойл кардан ба истеъмоли моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд» ворид карда шавад (саҳ 148-149). Аз диссертатнт

ХОҲИШ карда мешавад, ки ҳамин масъаларо пурратар шарҳ диҳад, ки 
таҷрибаи кадом давлати хориҷӣ ҳангоми пешниҳод намудани ин нуқта асос 
қарор гирифтааст.

Дар маҷмуъ, эродҳои зикршуда сифати таҳқиқоти диссертатсиониро 
паст намекунанд. Ин нахустин омӯзиши ҳамаҷонибаи ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар додан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо 
забони давлатй навишта шуда, бо навоварй ва хулосаҳои илмй ва



пешниҳодҳои муаллиф фарқ мекунад ва рисоларо ҳамчун як таҳқиқоти 
илмии мустақил, эҷодкорона ва мукаммал таҷдид намудааст, ки ба тамоми 
талаботҳо ҷавобгӯ аст. Автореферат ва интишороти илмии довталаб мазмуни
диссертатсияро инъикос мекунад.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмй. 
Унвонҷӯ муаллифи дар маҷмуъ 12 мақолаҳои илмй бо забонҳои тоҷикӣ ва 
русй мебошад. 12 мақолаи илмй буда, аз ин 6 мақола дар нашрияҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва б мақола дар нашрияҳои ватанй ва хориҷй интишор 
шудаанд. Ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзуи рисолаи илмй бевосита алоқаманд 
мебошанд.

Қобили қайд аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби 
додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, тахти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Мутобикати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Диссертатсияи Каримов Д.Б. ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани 
дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз 
ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорой мазмун ва мантиқи 
ягонаи дохилй мебошад. Сатҳи навгонии илмии диссертатсионй, нуктаҳои 
илмй ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, 
мақолаҳои илмй ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмй-амалй саҳми 
шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи 
масъалагузорй ва услуби таҳқиқоти илмй саҳми шахсии муаллифи

олии

олии аттестатсионии

тасдиқ Инчунин, навишт,

диссертатсияро нишон медиҳад.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омузиши матни таҳқиқот ва автореферат 
хулоса намудан мумкин аст, ки диссертатсияи довталаби дарёфти дараҷаи



номзади

илмй пурра ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии 
наздй Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии 

ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносӣ ҷавобгӯ мебошад. Зеро натиҷаҳои 
бадастовардаи муаллиф барои рушди илми ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҷиноятҳои ба 
муқобили саломатии аҳолй ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ мусоидат карда, боиси 

он мегарданд, ки падидаи мазкур дар илми ватанй такмил ёбад. Дар маҷмуъ, 
пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди илм ва қонунгузории 
ҶИНОЯТЙ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва такмили соҳа аҳаммияти 
муҳим доранд.

Ҳамзамон, хулоса ва натиҷаҳо метавонанд ҳангоми таҳия ва татбиқи 
консепсияҳои давлатй дар соҳаи ҳуқуқ истифода шаванд. Маводи 
диссертатсия ҳангоми тадриси ҳуқуқи ҷиноятй, ҷиноятҳо ба муқобили 
саломатии аҳолй, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои 
хатм, магистрй, диссертатсияҳо, инчунин дар амалия, бахусус аз ҷониби 
кормандони оперативй ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативй- 
ҷустуҷӯй ва дар рафти тафтишотй пешакй ва судй метавонад ба таври васеъ 
мавриди истифода қарор гиранд, ки ҷанбаҳои мусбати таҳқиқоти 
Каримов Д.Б. - ро нишон медиҳанд.

Дар умум, Каримов Даврон Бобомуродович сазовори дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои хуқуқшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.08 
ҶИНОЯТЙ ва криминология;
ҳуқуқшиносй) мебошад. Бояд иброз намуд, ки таҳризи мазкур бо 
дарназардошти бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ 

Ҳуқуқи 
ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй (илмҳоива

ки

шудааст, омода гардидааст.
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