
Ба Шурои диссертатсионии 6Б.КОА-019 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ
роҳбари илмӣ 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 ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ Каримов Даврон Бобомуродович 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» 
мубрам ба ҳисоб рафта, барои илми ҳуқуқшиносии ватани аҳамияти ҳам 
назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад.

Бояд қайд намуд, ки муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир 
ё заҳролуд падидаи мураккаб, гуногунҷанба ва дар айни замон аз ҷиҳати 
иҷтимоӣ хавфнок мебошад. Агар аз як тараф моддаҳои сахттаъсир ва 
заҳролуд дар соҳаҳои гуногуни саноат, хоҷагии қишлок, тандурустӣ 
васеъ истифода бурда шаванд, аз тарафи дигар предмети «суиистеъмол» 
мебошанд, ки миқёси он сол то сол афзуда истодааст. Сабаб дастрас 
будани чунин моддаҳо, нисбатан паст будани чораҳои мубориза бар 
зидди чунин ҷиноятҳо дар муқоиса аз воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 
психотропӣ ва дар қонунгузории ҷиноятӣ ҷой надоштани ҷавобгарӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бе 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, дастрас будан, паст будани 
нархи онҳо ва ғайра мебошанд. Аз ин лиҳоз ин таҳқиқоти диссертатсионӣ 
мубрам буда, он ба баъзе аз мушкилотҳои ҷойдоштаи назариявӣ, 
танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалияи он (масъалаҳои бандубаст) равшанӣ 
меандозад. Ғайр аз ин ҳолатҳое, ки мубрам будани диссертатсия собит 
месозанд, зиёд буда, бо омилҳои дар боло қайдгардида ба охир 
намерасанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ бамаврид буда, дар он 
масъалаҳои муҳими қаблан ҳалнагардидаи илми ҳуқуқшиносӣ баррасӣ 
гардида, аз нигоҳи диссертант масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан, арзёбӣ шудаанд. Маҳз дар ин бора дар 
натиҷаи таҳқиқоти худ Каримов Даврон Бобомуродович хулосабарорӣ 
намудааст, ки он қобили дастгирӣ мебошад.

Мақсади тадқиқоти мазкурро коркарди пешниҳоду тавсияҳо оид ба 
такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

1



муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан, дар асоси таҳлили қонунгузории 
амалкунанда, омӯзиши амалияи судӣ, маводҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 
муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, тамоюлҳои муосири ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғайра, ташкил 
медиҳад.

Дар робита бо мақсади таҳқиқот, ҳамзамон доираи муайяни 
вазифаҳо низ муқаррар шудаанд, ки ҳалли назариявӣ ва амалии онҳо 
мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионии мазкурро ташкил 
медиҳанд. Аз ҷумла:

- омӯзиши таърихи ташаккул ва рушди қонунгузории ҷиноятӣ дар 
самти муомилоти гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан;

- таҳлили асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан;

- гузаронидани таҳлили муқоисавии ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятии 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан тибқи қонунгузории ҷиноятии ИДМ ва 
дигар давлатҳои хориҷӣ;

- таҳқиқи объект ва предмети ҷинояти муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан мутобиқи қонунгузории ҷиноятии ватанӣ;

- таҳқиқи аломатҳои тарафи объективии ҷинояти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан;

- таҳқиқи аломатҳои субъективии ҷинояти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан;

- баррасии аломатҳои бандубастшавандаи таркиби ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан;

- коркард ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории 
амалкунандаи ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ оид ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан.

Объекти таҳқиқотро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки 
ҳангоми содиршавии ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан ба вуҷуд меоянд.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро 
таҳлил ва арзёбии меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарӣ 
барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, таърихи ташаккули ин ҷиноят, 
таҳлили муқоисавии ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ 
оид ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, аломатҳои объективӣ ва 
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субъективии ин ҷиноят, амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ марбут ба муомилоти 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, инчунин такмили қонунгузории 
ҷиноятӣ дар ин самт дар бар мегирад.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, 
ки баъди қабули КҶ ҶТ соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин 
таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки ба таҳлили низомноки масъалаи 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, 
таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии ватанӣ бо 
қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷии наздик (давлатҳои аъзои 
ИДМ) оид ба ҷинояти таҳқиқшаванда, фарқияти ин ҷиноят аз таркибҳои 
ба он монанд ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст.

Дар диссертатсия таҳлили амиқи мафҳуму моҳияти ҷинояти 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан амалӣ гардида, мазмуну муҳтавои аломатҳои 
тарафи объективӣ ва субъективии ҷинояти таҳқиқшаванда муайян карда 
шуда, ҷиҳати такмили м. 206 КҶ ҶТ тавассути ворид намудани аломатҳои 
иловагии бандубастшаванда ва намуди махсуси озод кардан аз 
ҷавобгарии ҷиноятӣ оид ба ин ҷиноят, пешниҳодҳои асоснок ироа 
гардидааст. Навгонии дигари таҳқиқоти диссертатсионӣ пеш аз ҳама дар 
пешниҳодҳои илман асоснок аз ҷониби муаллиф доир ба таҳлили 
аломатҳои бандубастшавандаи ин ҷиноят ифода меёбад. Ба назари 
эътибор гирифтани навгониҳои диссертатсия имконият медиҳанд, ки 
хусусияти латентии (рӯйпушшавии) ҷинояти дар м. 206 КҶ ҶТ 
пешбинигардида воқеиан аз байн равад ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
шахсони назораткунандаи муомилоти моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
муборизаи шадидро бо ин намуд ҷинояткорӣ вусъат бахшанд.

Баъди қабули КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 рисолаи илмии 
мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмуие мебошад, ки бо забони тоҷикӣ 
навишта шуда, ба таҳлили ҳамаҷонибаи ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин 
пешниҳод мегарданд, ки онҳо навгониҳои таҳқиқоти диссертатсияро 
ифода месозанд:

1. Криминализатсияи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ мебошанд, ки он пеш ҳама ба ҳифзи 
муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ равона гардидаст 
ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан барои ин кирдорҳои ғайриқонунӣ аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ мувофиқ ва одилона мебошад.

2. Мафҳуми моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд дар баъзе санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, чӣ дар сатҳи миллӣ ва чӣ дар сатҳи байналмилалӣ, дар 
муқоиса бо мафҳуми нашъамандӣ ва моддаҳои психотропӣ пешбинӣ 
нагардидаанд. Номуайянии то ҳол мавҷудбудаи истилоҳот вобаста ба 
моддаҳои заҳролуд ё сахттаъсир бояд бо таҳрир мувофиқи матни ин 
модда ислоҳ карда шаванд, то ки самарнокии иҷтимоии онҳоро таъмин 
кунад.
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3. Пешгирӣ ва мубориза бо муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд пеш аз ҳама ба андешаи мо аз омилҳои зерин 
вобастагӣ доранд: омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ; омилҳои криминологӣ; 
омилҳои ҳуқуқӣ.

4. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчун таркиби 
алоҳида дар тамоми қонунҳои ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ ва дигар 
мамлакатҳои хориҷӣ муқаррар карда шудааст ва ҳамон тавр номгузорӣ 
карда шудаанд (Кодексҳои ҷиноятии Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои 
Қирғизистон, Туркманистон, Қазоқистон, Арманистон, Озорбойҷон, 
Ӯзбекистон, Беларус), ҳамзамон вобаста ба аломатҳои таркиби ҷинояти 
таҳқиқшаванда ва аломатҳои бандубастшаванда ин ҷиноят тафовутҳо 
мавҷуд мебошанд.

5. Таҷрибаи мусбати қонуни ҷиноятии Украинаро ба инобат 
гирифта, ба моддаи 206 КҶ ҶТ илова намудани эзоҳ дар таҳрири зерин 
мувофиқи мақсад мебошад: «Шахсе, ки моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, 
ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ намебошанд бо ихтиёри 
худ месупорад, агар дар ҳаракати ӯ таркиби дигар ҷиноят мавҷуд 
набошад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр 
намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд озод карда мешавад».

6. Объекти бевоситаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданро 
муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи муомилоти моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд, ки ҳолати беҳбудии пурраи ҷисмонӣ, руҳӣ ва иҷтимоӣ, 
набудани беморӣ ва нуқсонҳои ҷисмонии аҳолиро ба пуррагӣ таъмин 
месозанд, ташкил медиҳад.

7. Предмети ҷинояти баррасишаванда моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд мебошанд, ҳамзамон дар КҶ ҶТ предмети ҷинояти мазкур 
мушаххас муайян карда нашудааст, зеро ба он моддаҳои масткунанда, 
психоактивӣ, доруҳо ва дигар моддаҳое дохил мешаванд, ки дар 
таркибашон моддаҳои заҳролуд ё сахттаъсир доранд, аз ҷумла иловаҳои 
фаъоли биологӣ (иловаҳои парҳезӣ), ки ҳам дар муассисаҳои тиббӣ ва 
ҳам берун аз онҳо истифода мешаванд ва моддаҳое, ки ҳамчун допинг 
истифода мегарданд.

8. Ба моддаи 206 илова намудани эзоҳ ва муайян намудани таърифи 
моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд дар таҳрири зерин зарур мебошад:

Моддаҳои сахттаъсир - объектҳои синтетикӣ ё табиӣ, ки ҳангоми 
истифодаи беиҷозат ё сӯиистифода ба саломатии инсон зарари назаррас 
расонида метавонанд ва бо мақсадҳои дар моддаи 206 КҶ ҶТ ва дигар 
моддаҳои КҶ ҶТ ба рӯйхати моддаҳои сахттаъсир ворид карда шудаанд.

Моддаҳои заҳролуд - объектҳои пайдоиши синтетикӣ ва табиӣ 
мебошанд, ки ҳангоми ба микдори хурд ворид кардани ба ҷисми инсон 
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ба заҳролудшавӣ ё марг оварда мерасонанд ва бо мақсадҳои моддаи 206 
КҶ ҶТ ва дигар моддаҳои КҶ ҶТ ба рӯйхати моддаҳои сахттаъсир дохил 
карда шудаанд. Ин мафҳумҳоро ҳамчун меъёр барои муайян кардани 
моддаҳои нави сахттаъсир, заҳролуд ва дохил намудани онҳо ба рӯйхати 
моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд истифода намудан мувофиқи мақсад 
аст.

9. Криминализатсияи муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли 
биологӣ ва допинг бо мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар додан мубрам 
мебошад. Бинобар ин, ба КҶ ҶТ илова намудани таркиби нави ҷиноят 
дар таҳрири зерин зарур мебошад:

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 ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани 
иловаҳои фаъоли биологӣ ва моддаҳое, ки барои истифода дар варзиш 
ҳамчун допинг манъ гардидаанд

бо ... ҷазо дода мешавад
2) Ҳамин кирдор, агар:
а) аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ
бо ... ҷазо дода 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 дода мешавад».
10. Коркард ва таҳияи Барномаи мақсадноки ҷумҳуриявӣ, ба 

монанди «Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» мувофиқи мақсад аст.

11. 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. 2 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».

12. Тарафи объективии ҷинояти баррасишавандаро амалҳое ташкил 
медиҳанд, ки аз истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ 
доштан, интиқол ё фиристодан, ба соҳибияти каси дигар додани 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд иборат мебошанд. Бинобар ин, ба 
ақидай мо тағйир додани номи Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2002, таҳти №5 дар таҳрири зерин 
мувофиқи мақсад мебошад: «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба 
парвандаҳои марбут ба ҷиноятҳое, ки ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои 
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психотропӣ ё прекурсорҳо, моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
алоқаманданд», инчунин ба ин Қарор илова намудани тавзеҳоти зерин 
марбут ба амалҳое, ки тарафи объективии ҷинояти муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролудро ташкил медиҳанд, 
мувофиқи мақсад мебошад.

13. Бо назардошти содир кардани ҷиноят дар соҳаи муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд бо истифода аз мақоми 
хизматӣ ва инчунин хатари ҷамъиятии ин ҷиноятҳо ба қ. 2 м. 206 КҶ ҶТ 
илова намудани аломати бандубастшаванда: «бо истифода аз мақоми 
хизматӣ содир шуда бошад» ба мақсад мувофиқ мебошад.

14. Барои фарқгузорӣ намудани ҷинояти мазкур вобаста ба андозаи 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд зарур 
мешуморем, ки дар баробари чунин аломати бандубастшаванда ба 
монанди «микдори калон», инчунин содир гардидани он ба «микдори 
маҳсусан калон» ҳамчун аломати махсусан бандубастшаванда, дар қисми 
3 м. 206 КҶ ҶТ мустаҳкам карда шавад. Бинобар ин, ворид намудани 
тағйирот ва иловаи зеринро ба м. 206 КҶ ҶТ пешниҳод менамоем:

- ба қ. 2 илова намудани аломати «вобаста ба моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд ба миқцори калон содир шуда бошад»;

- ба қ. 3 илова намудани аломати «вобаста ба моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд ба микдори махсусан калон содир шуда бошад».

15. Ба мақсад мувофиқ мебуд, ки агар дар моддаи алоҳида 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 
муқаррар карда мешуд (чӣ тавре, ки қонунгузор чунин таркибҳои 
ҷиноятро нисбати маводи радиоактивӣ (м. 194 КҶ ҶТ), лавозимоти 
ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (м. 199 КҶ ҶТ), 
воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ (м. 202 КҶ), прекурсорҳо 
(м. 2022 КҶ ҶТ) муайян сохтааст). Бо дарназдошти хусусият ва дараҷаи 
баланди ба ҷамъият хатарнокии тасарруфи моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд, пешниҳод карда мешавад, ки ба КҶ ҶТ моддаи нав 2063 
«Тасарруфи моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» ворид карда шавад.

16. Тамоюли моилсозӣ 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 ҷисмӣ истифода мегарданд. 
Дар амал ҳолатҳои паҳншавии ин моддаҳои сахттаъсир мавҷуданд, 
масалан, сибутрамин, тестостерон, станозолол, стенболон ва ғайра, ки ба 
саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Вобаста ба ин ҳолат, 
пешниҳод карда мешавад, ки ба КҶ ҶТ моддаи нав 2064 «Моил кардан 
ба истеъмоли моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» ворид карда шавад.

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло м. 206 КҶ дар таҳрири зерин 
пешниҳод карда мешавад:

Моддаи 206. Муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 
заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан
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1) Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, 
нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан, ҳамчунин ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани 
моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои 
психотропӣ намебошанд,

бо ... ҷазо дода мешавад.
2) Ҳамин кирдор, агар:
а) аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
б) такроран содир гардида бошад;
в) бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад;
г) бо истифодаи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои 

иттилоотию телекоммуникатсионӣ (инчунин шабакаи Интернет);
д) бо истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ соҳиб шудан ба моддаҳои 

сахттаъсир ва заҳролуд;
е) вобаста ба моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд ба миқдори калон 

содир шуда бошад,
бо ... ҷазо дода мешавад.
3) Кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, 

агар:
а) аз ҷониби гуруҳи муташаккил;
б) вобаста ба моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд ба миқдори калон 

содир шуда бошад ба микдори махсусан калон содир шуда бошад,
бо ... ҷазо дода мешавад.
Эзоҳ:
1) Моддаҳои сахттаъсир - объектҳои синтетикӣ ё табиӣ, ки ҳангоми 

истифодаи беиҷозат ё сӯиистифода ба саломатии инсон зарари назаррас 
расонида метавонанд ва бо мақсадҳои дар моддаи 206 КҶ ҶТ ва дигар 
моддаҳои КҶ ҶТ ба рӯйхати моддаҳои сахттаъсир ворид карда шудаанд.

2) Моддаҳои заҳролуд - объектҳои пайдоиши синтетикӣ ва табиӣ 
мебошанд, ки ҳангоми ба микдори хурд ворид кардани ба ҷисми инсон 
ба заҳролудшавӣ ё марг оварда мерасонанд ва бо мақсадҳои моддаи 206 
КҶ ҶТ ва дигар моддаҳои КҶ ҶТ ба рӯйхати моддаҳои сахттаъсир дохил 
карда шудаанд. Ин мафҳумҳоро ҳамчун меъёр барои муайян кардани 
моддаҳои нави сахттаъсир, заҳролуд ва дохил намудани онҳо ба рӯйхати 
моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд истифода намудан мувофиқи мақсад 
аст.

3) Шахсе, ки моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, ки воситаҳои 
нашъадор ё моддаҳои психотропӣ намебошанд бо ихтиёри худ 
месупорад, агар дар ҳаракати ӯ таркиби дигар ҷиноят мавҷуд набошад, 
аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, 
коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади 
ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд озод 
карда мешавад».

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқотро 
усулҳои диалектикии маърифати воқеияти иҷтимоӣ, инчунин маҷмӯи 
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усулҳои махсуси илмӣ - оморӣ, шаклию мантиқӣ, таърихӣ, қиёсию 
ҳуқуқӣ, сотсиологӣ ва ғайра ташкил додаанд. Аз ҷумла, усулҳои таърихӣ 
ҳангоми баррасии таърихи ташаккули ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан, усули қиёсию ҳуқуқӣ ҳангоми таҳлили 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятӣ баррасишаванда мутобиқи 
қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, усулҳои таҳлил, мантиқӣ, синтез, 
индуксия, дедуксия дар рафти таҳлили аломатҳои объективӣ ва 
субъективии таркиби ҷинояти таҳлилшаванда мавриди истифода қарор 
дода шудаанд.

Истифода шудани усулҳои махсуси омӯзиши проблемаҳои илмӣ, аз 
қабили усулҳои муқоисавӣ-ҳукуқӣ барои коркарди донишҳои нави марбут 
ба мавзуи диссертатсия ва натиҷаҳои он замина фароҳам овардаанд.

Дар умум усулҳои дар боло ишорашуда дар якҷоягӣ имконият 
фароҳам оварданд, ки мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба, пурра ва 
объективона омӯхта шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо 
намоян

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқоти 
диссертатсиониро пажуҳишҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ҷанбаҳои 
ҳуқуқии ҷиноятӣ, криминологӣ, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ ва соҳаҳои 
дигари ҳуқуқ, ки ба масъалаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 
бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Вобаста ба мавзуи таҳқиқот 
монографияҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои илмӣ, фишурдаҳои 
конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ мавриди 
омӯзиш ва натиҷагирӣ қарор гирифтаанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявии 
таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада низоми 
донишҳои мавҷударо оид ба ҷинояти баррасишаванда густариш 
медиҳад. Гузашта аз ин, муқаррароти назариявии таҳияшуда ҳангоми 
таҳқиқоти минбаъдаи ин масоил аз ҷониби дигар муҳаққиқон истифода 
шуда метавонад. Ҳамин тавр, аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, чунин 
қайд намудан мумкин аст, ки таҳқиқоти мазкур метавонад дар рушди 
минбаъдаи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ саҳми 
сазоворро гузошта, дар баробари ин баҳри бартараф намудани 
норасоиҳои ҷойдоштаи амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ ёрӣ расонад.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хулосаву 
пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф метавонанд оид 
ба такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҳифзи 
саломатии аҳолӣ, ҳангоми татбиқи м. 206 КҶ ҶТ дар амалияи мақомоти 
тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва тафтиши ҷинояти 
мазкур мавриди истифода қарор дода шаванд. Ҳамчунин, таҳқиқоти 
мазкур метавонад дар самти пешгирии муомилоти ғайриқонунии 
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моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додан мусоидат намояд. Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад 
дар раванди таълими фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ истифода шавад.

Диссертатсия аз феҳристи ихтисорот, муқаддима, 2 боб ва 8 зербоб, 
хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо он 
муайян карда мешавад, ки натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
аз ҷумла, хулосаҳои назариявӣ, таклифу пешниҳодҳо ва нуқтаҳои илмие, 
ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд, метавонанд дар ҷодаи рушду 
такмили қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба м. 206 КҶ ҶТ ва амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ саҳми назаррас дошта бошанд.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст.

Аз ин рӯ, таҳқиқоти диссертатсионии Каримов Даврон 
Бобомуродович дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан» сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 
мебошад.

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
профессори кафедраи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва муқовимат бо
коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон /' Сафарзода А.И.

Суроға: 734023, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, м. Буни Ҳисорак
Тел.: (+992) 905-88-63-63 ___
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