
Ба Шурои диссертатсионии 6О.КОА-019-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

мавзуи

ТАҚРИЗИ 
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар 

«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй 
аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. - Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи 
иҷрои 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» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 
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.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертатсияи тақризшаванда дар 
доираи барномаи дурнамои корҳои илмй-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи 
ҷиноятй ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар даврони муосири рушд» омода гардидааст.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва



ки муомилоти ғаириқонунии моддаҳои)

ҷинояти

Мубрам будани мавзии таҳқиқоти диссертатсия. Мавзуи дар 

маркази таҳқиқоти диссертатсионии Каримзода Даврон Бобомуродович 
қароргирифта бешубҳа, мубрам буда, он ҷавобгӯи шароити кунунии 

тараққиёт ва рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дар шароити имрӯза дар 

таъмини субот ва амнияти саломатии аҳолӣ, инкишофи иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва миқёси ҷаҳон ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд дар баробари дигар ҷиноятҳои 

фаромиллй хатари воқей эҷод намудааст.
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 
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, аҳамияти фавқулода доранд.
Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмӣ-назариявии ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан масъалаи рӯзмарра 

ва актуалӣ 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 ахлоқй ва адолати иҷтимой халал расонида, ба рушду 
устувории давлат ва тартиботи ҳуқуқии он зарар мерасонанд.

Дар ин маъно, муқаррар кардани таркиби ҷинояти ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 

мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, муайян намудани асос ва 

хусусияти ҷавобгарй, инчунин асос ва бандубасти он чораи ҳуқуқие 

мебошад, ки ба устуворнамоии муносибатҳои ҷамъиятй равона ки

таҳқиқоти

дар қисмати муқаддимавии кор б о

гардидааст.
Аз ҷониби муаллиф ба мубрам будани мавзӯъи 

диссертатсионй ба таври дурусту комил ишора шудааст. Муаллиф ба 

таври кофй ва қонеъкунанда 

овардани нишондиҳандаҳои муайяни омори расмй ва иттилооти 

манбаъҳои дигар, асоснок будани далелҳои матраҳшуда дар таҳқиқоти 

мавриди назарро собит намудааст.

Гуфтаҳои дар боло матраҳшуда аз мубрам будани мавзуи 

интихобнамудаи муаллифи рисола дарак медиҳад.
Дараҷаи навгонии диссертатсия ва иуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя 

пешииҳод мешаванд, дар он ифода меёбанд, ки диссертатсияи мазкур 
нахустин пажӯҳиши мукаммали илмй дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ 

барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 

ба соҳибияти каси дигар додан» мебошад.
Аз мазмуни матни диссертатсия ва автореферат бармеояд, ки он 

дар илми ҳуқуқшиносии ватанй яке аз нахустин пажӯҳишҳои илмие ба 

ҳисоб меравад ва он аз рӯйи сохтор, услуби иншо ва натиҷаҳои илмии 

матраҳгардида дорой аҳамият ва арзиши хоси илмист. Дар қисмати 

навгонии диссертатсия 16 нуктаи илмии дорой аҳаммияти назариявй, 

дорой аҳаммияти амалй ва нуктаи дигар барои такмили қонунгузории 

ҶИНОЯТИИ ватанй барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд. Хусусан, мафҳуми 



моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд аз ҷониби муаллиф ҳамчун навгонии 

таҳқиқоти диссертатсионй қобили таваҷҷуҳ мебошад. Чунончӣ, 

диссертант иброз медорад, ки мафҳуми моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқй, чй дар сатҳи миллй ва чй дар сатҳи 

байналмилалй, дар муқоиса бо мафҳуми нашъамандй ва моддаҳои 

психотропй пешбинй нагардидаанд. Номуайянии то ҳол мавҷудбудаи 

истилоҳот вобаста ба моддаҳои заҳролуд ё сахттаъсир бояд бо таҳрир 
мувофиқи матни ин модда ислоҳ карда шаванд, то ки самаранокии иҷтимоии 

онҳоро таъмин кунад. Ба андешаи мо, мафҳуми “моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд” ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон 

медиҳад, ки минбаъд ҳангоми ифода намудан ва тафсири духурагии он 

роҳ дода нашавад. 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, таҳлили 

таърихи рушди қонунгузории ҷиноятй дар самти ҷавобгарии ҷиноятй барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 

соҳибияти каси диғар додан, таҳлили муқоисавии ҳуқуқии ҷавобғарии 

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.

Муаллиф ҷиҳати такмил додани КҶ ҶТ ва самаранокии истифодаи 

он, дар қ. 2 м. 206 КҶ ҶТ илова кардани ибораи «Бо истифода аз



ҳуҷҷатҳои қалбакӣ»-ро лозим мешуморад. Ҳамчунин, муаллиф дар қ. 1 м. 

206 КҶ ҶТ илова кардани ибораи «Бо истифода аз мақоми хизматй содир 

шуда бошад»-ро чун аломати бандубасткунанда, дастгирй мебошад. 

Масъалаҳои матраҳшуда оид ба мукаммалгардонии қонунгузории 

ҷиноятии ватанй ва дигар масъалаҳое, ки бевосита ба ҷинояти мавриди 

омӯзиши рисола рабт доранд, асоснок карда шудааст.

Дар баробари ин, аз ҷониби муҳаққиқ ҳамчунин коркардҳои 

дигари вобаста ба ҳалли мушкилот ҳангоми татбиқи меъёрҳои ҷиноятии 

тақризшаванда дар миён гузошта шудаанд, ки аз нигоҳи мо қобили 

таваҷҷуҳ ва баррасй мебошанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 

диссертатсия зикр гардидаанд. Назару андешаҳои муаллиф ва натиҷаҳои 

илмии диссертатсия аз шубҳа орӣ буда, хулосаҳои дар он оварда натиҷаи 
таҳлили муқаррароти илмӣ-назариявӣ, таҷрибаи амалияи тафтишотиву 
судӣ, инчунин омори расмӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ мебошад.

Диссертатсия кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, 

моҳиятан мутобиқ бо тахассуси интихобшуда таҳия ва омода шудааст. 
Натиҷаҳои илмии аз он бадастомада, метавонанд дар рушди илми 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, инчунин криминология, дар амри пешбинии ҷавобгарии 

ҷиноятй барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 

мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, муайян гардидани кирдорҳои 

алоҳидаи он ва ҳамчунин таркиби ҷинояту тавсифи криминологии ин 

гуна кирдорҳо мавриди истифода қарор хоҳад гирифт.
Диссертатсия таҳқиқоти комил ва хотимаёфтаи илмӣ буда, мазмуни 

ягона дорад ва он вобаста ба ҷанбаҳои мухталифи назариявию амалй 

дар шакли матраҳ гардидани суолҳои алоҳида таҳия шудааст. Суолҳои 

алоҳида ба ҳамдигар мутобиқат намуда, дар ҳамбастагӣ мазмуни ягона 

доранд ва дар маҷмӯъ таҳлили илмӣ-назариявии ҷавобгарии ҷиноятиро 



кишвар муқоиса намудааст.

барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 

ба соҳибияти каси дигар додан дар бар мегиранд.
Аз натиҷаи таҳлили матни диссертатсия дида мешавад, ки дар он 

ақидаҳои мухталифи илмй-назариявии олимони соҳа оварда шудаанд ва 

ҳамзамон онҳо мавриди баррасй қарор гирифтаанд. Масъалаҳои 

ҷудогона ба гайр аз таъйиди коршиносону олимон ва муқаррароти 

илмй, инчунин бо маводи таҷрибаи амалй ва судй, нишондодҳои 
мушаххас аз омори расмй асоснок карда шудаанд. Пуррагии таҳқиқотро, 

аз ҷумла таҳлили муқоисавӣ-ҳуқукии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои 

пасошӯравй оид ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан нишон медиҳад. 

Муаллиф ба тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии моддаи 206 КҶ ҶТ диққат дода, 

алоқамандӣ ва дигаргунии онро бо қонунгузории ҷиноятии хориҷи 

Ҳолатҳои зикргардида аз асоснок ва

муътамад будани хулоса ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда дарак 
медиҳанд.

Аҳаммияти илмй ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон 

додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии 

диссертатсия дар он аст, ки муқаррарот ва хулосаҳои илмии он амалан 
метавонанд, дар омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои гуногуни вобаста ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, таърихи ташаккул ва 

асосҳои рушду такмили он, тафриқасозии ҷавобгарии ҷиноятй, намудҳои 

бандубастшавандаи барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳои миллй истифода бурда 

шаванд. Бахусус, саҳми шахсии муаллиф дар шарҳу тавзеҳи мафҳумҳои 

алоҳида ва аҳаммияти онҳо назаррас аст. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот



дар раванди таълим, аз ҷумла, омӯзиши мавзӯъҳои вобаста ба ҷиноятҳо 
ба муқобили саломатии аҳолӣ, асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва 

мавзӯъҳои алоҳидаи қисми махсуси ҳуқуқи ҷиноятй метавонанд, 

истифода карда шаванд.
Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой до дани м. 2062 

бо матни зайл: «Моддаи 2062. Муомилоти ғайриқонунии иловаҳои 
фаъоли биологӣ ва моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш ҳамчун
допинг манъ гардидаанд.

1) Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, 

нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан, ҳамчунин гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани 

иловаҳои фаъоли биологӣ ва моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш 
ҳамчун допинг манъ гардидаанд, бо ... ҷазо до да мешавад;

2) Ҳамин кирдор, агар: а) аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати 

пешакй бо ... ҷазо до да мешавад;
3) Кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин 

модда, агар: а) аз ҷониби гуруҳи муташаккил; б) ба микдори калон содир 

шуда бошад; бо ... ҷазо до да мешавад», аз аҳаммияти амалй холй 

набуда,боиси дастгирй мебошад.
Аҳаммияти амалии диссертатсия дар имкони истифодаи натиҷаҳои 

таҳқиқот ва хулосаҳои муаллиф оид ба номукаммал будани меъёрҳои 

алоҳидаи қонунгузорӣ, ки онҳо дар асоси таҳлили маълумотҳои оморй, 
амалияи тафтишотй ва судй бароварда шудаанд, барои такмили 

қонунгузории ҶИНОЯТИИ ватанй, санадҳои меъёрии соҳавй ва санадҳои 

вобаста ба он, инчунин дар банақшагирии криминологй зоҳир мегардад.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти 

диссертатсионй бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан 

камбудиҳои дар ин самт дар илми ҳуқуқи ҷиноятй мавҷудбударо пур

ва илмии

медиҳанд, ки

таҳқиқоти

менамоянд.



Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба 

назар мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Каримов Д.Б. 

дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ӯ пешниҳод менамоем:

1.

намудани

Яке аз масаъалаҳои муҳиме, ки муҳаққиқ мавриди омӯзиш қарор 
додааст, дар мавзуи мазкур, ин таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар мутобиқи 

давлатҳои пасошӯравӣ (аз ҷумла дар зербоби 3, боби 1 диссертатсия 

бевосита ин масъала ҷой дорад) мебошад. Дар ҳақиқат таҳлили 
муқоисавй-ҳуқуқии қонунгузорй дар шароити имрӯза хеле муҳим 
аст. Ammo, муаллиф дар боби 1, зербоби 3-и диссертатсия ин 

масъаларо хеле маҳдуд баррасй намудааст, зеро муаллиф танҳо 
зимни баррасй қонунгузории давлатҳои пасошӯравиро ба асос 

гирифтааст. Барои ошкор намудани аломатҳои зиёди 
фарқкунанда зимни таҳлили муқоисавй-ҳуқуқй асосан баррасй 
намудани қонунгузории давлатҳои аз рӯйи низоми ҳуқуқиашон 
гуногун максаднок мебошад. Аммо, дар таҳқиқоти мазкур 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади 

ба соҳибияти каси дигар додан танҳо дар доираи қонунгузории 

давлатҳои пасошӯравӣ мавриди таҳлили пурра қарор гирифааст. 

Ба андешаи мо, муҳаққиқро зарур буд, ки дар баробари таҳлили 
муқоисавй-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятиии давлатҳои 

пасошӯравӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба қонунгузории 

давлатҳои дигар, махсусан қонунгузориҳое, ки ба низоми ҳуқуқии 

англосаксонй, мусулмонй ва дигар низомҳои ҳуқуқй алоқаманд 

аст, ба асос мегирифт.

қонунгузории



2. Зимни омӯзиши таҳқиқоти диссертатсионии Каримов Даврон 

Бобомуродович муайян гардид, ки муаллиф дар саҳифаи 6 

диссертатсия маълумоти омории м. 206 КҶ ҶТ-ро пешкаш намудааст. 

Чунончи дар СОЛҲОИ 2015-2021 сатҳи ҷинояткорӣ вобаста ба 
ҶИНОЯТИ баррасишаванда якранг набуда, ҳам тамоюли рӯ ба 

афзоиш ва ҳам камшавиро доро мебошанд. Масалан, дар соли 
2015 - 8; 2016 - 20; 2017 - 9; 2018 - 17; 2019 - 18; 2020 - 9; 2021 - 11 
ҶИНОЯТ ба қайд гирифта шудаанд. Аммо мувофиқи мақсад 

мебошад, ки муҳаққиқ сабаб ва омилҳои кам ва зиёд таъин гардидани 

моддаи мавриди назарро ба самъи аъзоёни Шурои диссертатсионй

пурра мерасонид.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаваидаи 

илмй. Нуктаҳои асосии назариявй ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудаи 

муаллиф, дар 12 мақолаи илмй, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки фарогири пахдӯҳои 

гуногуни ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан мебошанд.

муқаррароти асосйҲамчунин, 

диссертатсионй дар мақолаҳои 

конференсияҳои гуногуни илмй-амалии 

ҷумҳуриявй инъикос ёфтаанд.
Зикр намудан ба маврид аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 

35 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ 

мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комис

сияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дис-

илмй,

хулосаҳои

дар шакли маърӯза дар 

байналмилалй

ва

сатҳи

таҳқиқоти

ва



саҳми

сертатсияи 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 маърӯзаҳо дар 

конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ 

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби таҳқиқоти 

илмй саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Қисмати хотимавии тақриз. Рисолаи тақризшаванда аз лиҳози 
мубрамият, ном ва нақши мавзуъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, 
хулосаю сарчашмаҳо пайдарҳам, бо услуби илмй таҳия гардидааст. 
Омӯзиши матни пурраи диссертатсия ва автореферати Каримов Даврон 
Бобомуродович нишон медиҳад, ки он кори анҷомёфта буда, дорой 

навгониҳои илмй ва натиҷаҳои боэътимод мебошад. Автореферат ва 
корҳои илмии чопшуда мазмуни асосии кори диссертатсиониро инъикос 
менамоянд. Таҳқиқоти диссертатсионй аз руйи мазмун ва мантиқ ба 
талабот ҷавобгӯ буда, натиҷаҳои бадастомада дар тавсеаи асосҳои 

назариявй ва методологии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан нақши бориз хоҳанд дошт. Пешниҳод, хулоса ва 
нуктаҳои илмие, ки дар диссертатсия иброз гардидаанд, судманд ва 
саривақтӣ буда, онҳо ҷиҳати бартараф намудани холигии илми 

ҳуқуқшиносии ватанй равона шудаанд.
Дар маҷмуъ, Каримов Даврон Бобомуродович, сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. 
- Ҳуқуқи ҷиноятй ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятй 
(илмҳои ҳуқуқшиносй) мебошад.



Тақризи мазкур бо дарназардошти талаботҳои бандҳои 71 ва 72

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бододани дараҷаҳои ки

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти

№267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.
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