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НОМГЎЙИ ИХТИСОРАҲО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТЇ 

 

ЉТ – Љумњурии Тољикистон  

ҶХХ – Љумњурии Халкии Хитой 

КЉ – Кодекси љиноятї  

КҶ ҶТ – Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КҲМ ҶТ – Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

КҶ ФР – Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия 

ИДМ – Иттињоди Давлатњои Мустаќил 

СММ – Созмони Милали Муттањид 

КБНМН (МККН) – Кумитаи байналмилалии назорати маводи нашъаовар  

СЊШ – Созмони Њамкории Шанхай 

ММҲИОМ – Маркази минтақавии ҳамоҳангсозии иттилоотии Осиёи 

Марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо 

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико  

ЉИА– Љумњурии Исломии Афѓонистон 

ЉИП – Љумњурии Исломии Покистон 

ЉХХ – Љумњурии Халќии Хитой 

ВКД – Вазорати корњои дохилї 

АНМН – Агентии назорати маводи нашъаовар 

ВМКБ –Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 

СМИТ – Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилӣ 

ЉДММ – Љамъияти дорои масъулияти мањдуд 

б. – банд 

г – грамм 

кг – киллограмм 

м. – модда 

млн. – миллион 

с. – сањифа 

С. – саҳифа 
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МУҚАДДИМА 

 

Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот. Имрўз дар љањони муосир ба 

ѓайр аз мушкилоти ҷаҳонӣ доштани муомилоти ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор ва моддањои психотропї, инчунин мушкилоти муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо ва пайдоиши намудњои нави онҳо низ 

нигароникунанда мебошад.  

Ба зудӣ паҳн шудани воситаҳои нашъадор, навъҳои нави моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар миқёси ҷаҳон дар даҳсолаи охир дар 

ҳақиқат барои сокинони кишварҳои дунё хатари ҷиддӣ эҷод намуд. 

Бинобар ин, муқовимат бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи 

нашъаовар1 ва прекурсорҳо қисми ҷудонашавандаи мубориза бар зидди 

ҷиноятҳои муташаккил, терроризми байналмилалӣ ва эсктремизми сиёсӣ ба 

ҳисоб рафта, ба воситаи татбиқи чораҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ташкилӣ, 

техникӣ, ҷустуҷӯиву пешгирикунанда ва ғайра амалӣ карда мешавад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, дар Паёми худ ба 

Маљлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон ќайд намуданд, ки «Мусаллам аст, ки 

муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир яке аз сарчашмањои асосии 

маблаѓгузории фаъолияти созмонњои экстремистиву террористї мебошад.   

Њарчанд ки дар натиљаи чорањои андешидашуда солњои охир ќочоќи 

маводи мухаддир ба кишвари мо то андозае коњиш ёфтааст, афзоиши 

воридоти дигар намудњои маводи нашъаовар, ки ба саломатии инсон зарари 

бештар дорад, ба назар мерасад»2. 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд ҶТ) муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъадорро бадбахтии тамоми башарият дониста, мубориза бар зидди онро 

вазифаи тамоми узви љомеа ва давлатњои љањон мешуморад. 

 
1 Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ дар маҷмуъ ҳамчун маводи 
нашъадор (нашъаовар) ё маводи мухаддир ифода ёфтааст. 
2 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї аз 26.12.2019. – Душанбе: «Шарқи озод» – 
С. 41. 
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Дар ҶТ 31 номгўйи прекурсорњо дар Рўйхати миллии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо, дар Номгўйи 3 

Љадвали 1 ва Љадвали 2 њамчун асос ё ёрирасон барои истењсол ва тайёр 

кардани воситањои нашъадор ва моддањои психотропї гуруҳбандї шудаанд3, 

ки зери назорати ќатъї ќарор доранд. Дар асоси талаботи Конвенсияи 

Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд СММ) дар бораи мубориза ба 

муќобили муомилоти ѓайриќонунии воситаҳои нашъадор ва моддањои 

психотропї (соли 1988), Тоҷикистон низ мисли дигар давлатҳои аъзо вобаста 

ба пайдоиши намудҳои нави прекурсорҳо, бо дарназардошти миқёс, моҳият 

ва гуногунии истифодаи қонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 

психотропӣ ба Кумитаи байналмилалии назорати маводи нашъаовар, ки дар 

ш. Вена фаъолият менамояд, ҳисоботдиҳанда мебошад. Бинобар ин, вобаста 

ба ҳамаи прекурсорҳои қонунӣ истифодашаванда, аз муомилоти 

ғайриқонунӣ мусодирашуда ва дигар маълумоти бо прекурсорҳо алоқаманд 

ба кумитаи болозикр ҳисобот пешниҳод карда мешавад. Қобили қайд аст, ки 

Кумитаи байналмилалии назорати маводи нашъаовар, њамасола маљалла ба 

забони русӣ, бо номи «Прекурсоры и химические вещества, часто 

используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ» тањия намуда, дар он вазъи мусодираи воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва алалхусус прекурсорњоро дар љањон, 

дарљ менамояд, то ки давлатҳои аъзо аз вазъи муомилоти прекурсорҳо 

бархурдор бошанд ва донанд, ки дар кадом самт назорат пурзӯр карда 

шавад. 

Имрӯз дар таъмини субот ва амнияти саломатии аҳолӣ, инкишофи 

иҷтимоию иқтисодии ҳамаи давлатҳо, инчунин барои Тоҷикистон, 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳо дар баробари дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ (савдои 

 
3 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, тањти №121 (тағйиру иловаҳо аз 

25.11.2021, тањти №507). Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо / 

Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (санаи муроҷиат: 30.04.2022). 
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одамон, хариду фурӯши силоҳ, терроризм ва экстремизм) хатари воқеӣ эҷод 

намудааст. 

Аҳамияти муҳими зарурияти кӯшишҳои якҷоя дар муқовимат бо 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳоро дарк намуда, Тоҷикистон ба системаи байналмилалии 

мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуб шомил гардид ва иштирокчии 

фаъоли барномаҳои зиддимухаддиротии  СММ дар сатҳи миллӣ ва 

минтақавӣ мебошад. 

Дар баробари СММ инчунин, яке аз самтҳои фаъолияти Маркази 

минтақавии ҳамоҳангсозии иттилоотии Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳо (минбаъд ММҲИОМ), ба ҳамоҳангсозии мубориза бо 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо равона карда шуда, дар сатҳи 

минтақавӣ мақоми салоҳиятдори давлатҳои аъзои ММҲИОМ-ро дар ташкил 

ва гузаронидани чорабиниҳои назоратии муштарак, аз он ҷумла таҳвили 

назоратшаванда, ки ба интиқоли ғайриқонунии прекурсорҳои химиявӣ 

равона шудааст, дастгирӣ менамояд. Тибқи маълумоти ин марказ қисми 

зиёди ҳаҷми умумиҷаҳонии ангидриди кислотаи атсетат, ки вақтҳои охир 

мусодира шудааст, аз ҷумла дар Афғонистон ва кишварҳои бо он ҳамсоя, 

мисли пештара дар Хитой ва Иттиҳоди Аврупо истеҳсол шудааст4. 

Бо назардошти мушкилоти ҷойдошта мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар 

сохторҳои марбутаи Тоҷикистон муаззаф гардидаанд, ки фаъолиятро дар 

самти пешгирӣ ва муқовимат бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо тақвият бахшида, 

тамоми имкониятҳоро барои ошкор намудани гуруҳҳои муташаккили 

ҷиноятпеша ва қочоқи маводи мухаддир сафарбар намоянд. 

Дар ин раванд таҳлили мусодираи маводи нашъадор аз ҷониби 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ нишон медиҳад, ки ҳамасола 

 
4 Ниг.: Наркоситуация в Афганистане и анализов фактов изъятий прекурсоров в государствах-участниках 

ЦАРИКЦ за 2021 год. / Информационное сообщение ЦАРИКЦ, №235. – Алматы, 2022. – С. 1, 2. 
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назар ба прекурсорҳо бештар воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 

мусодира мешаванд. Мисол, соли 2021 аз муомилоти ғайриқонунӣ 4 т 083 кг 

намудҳои гуногуни воситаҳои нашъадор мусодира шудааст, ки назар ба соли 

2020 – 68,4 % зиёд мебошад. Ҳамзамон, 21537 ҳабҳои моддаҳои психотропӣ 

мусодира шудааст, ки қариб 3 маротиба, назар ба соли 2020 зиёд мебошад5. 

Дар даҳ соли охир бошад аз муомилоти ғайриқонунӣ зиёда аз 43 тонна 

маводи нашъаовар ва зиёда аз 112 ҳазор ҳабҳои синтетикӣ мусодира шудааст. 

Ҳаҷми мусодираи прекурсорҳо солҳои охир коҳиш ёфта бошад ҳам, лекин дар 

давоми даҳ сол аз муомилоти ғайриқонунӣ қариб 34 тонна прекурсорҳо 

мусодира шудааст6. 

Таҳлили вазъи гардиши ѓайриќонунии маводи нашаъаовар дар 

Афғонистон ва дигар давлатҳои бо он ҳамсарҳад нишон медиҳад, ки бо 

мақсади истеҳсол ва тайёр кардани бахусус воситаи нашъадори героин ва 

моддаи психотропии метамфетамин,  прекурсорҳо дар ҳаҷми зиёд тариқи 

қочоқ ба Афғонистон ворид мешаванд. Илова бар ин дар асоси хабари 

ҳисоботи Маркази амалиёти тактикии Вазорати корҳои дохилии Афғонистон 

бар зидди маводи мухаддир  маълум гардид, ки қисми зиёди метамфетамин 

дар Афғонистон бо истифода аз эфедра истеҳсол карда шудааст7. Яъне ба 

сифати прекурсор гиёҳи худрӯйи эфедраро нашъаҷаллобони афғон барои 

истеҳсоли метамфетамин васеъ истифода бурда истодаанд. Чунин намуди 

прекурсор бо номи гиёҳи эфедра дар баландкӯҳҳои Тоҷикистон низ мерӯяд, 

ки зери назорати қатъӣ қарор дорад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Аз лањзаи ќабули Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ) то њол мавзуи тавсифи ҳуқуқии 

 
5 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 / АНМН назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – С. 37, 61. 
6 Ниг.: Маълумоти оморӣ оид ба мусодираи маводи нашъаовар ва прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

солҳои 2012-2021 / АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 12 с. 
7 Ниг.: Отчет Управление ООН по наркотикам и преступности «Ситуация с наркотиками в Афганистане» – 

2021 г. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: unodc-pdmu@un.org (санаи муроҷиат: 30.04.2022). – С. 11.  

mailto:unodc-pdmu@un.org
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ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо8 дар 

Тоҷикистон мавриди таҳќиќоти илмӣ ќарор дода нашуда, ба вазъи 

ҷинояткорӣ дар самти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар дохил ва 

хориҷи кишвар, дар бораи шахсияти ҷинояткор, сабабҳо ва шароитҳои 

мусоидаткунанда, пешгирии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, 

омўзиши маълумоти омории маъмуриву љиноятї ва таљрибаи судї вобаста ба 

мавзуи номбурда, диққати махсус дода нашудааст. 

Дар Љумҳурии Тоҷикистон мушкилоти тавсифи њуќуќии љиноятии 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорҳои воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва дигар намудҳои маводи нашъадор гарчанде аз тарафи  

Ф.М. Хайров дар доираи таҳқиқоти диссертатсионї дар мавзуи «Љавобгарии 

љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњои воситањои нашъадор 

ё моддањои психотропї, инчунин, растанињои дорои прекурсорњои нашъадор 

ё ќисмњои онњо, ки дорои прекурсорњои воситањои нашъадор ё моддањои 

психотропї мебошанд, мутобиқи ќонунгузории Федератсияи Россия ва 

Љумҳурии Тоҷикистон»9, мавриди таҳқиқ қарор гирифта бошад ҳам, лекин 

тавсифи криминологии он инъикоси худро наёфтааст. 

Дар адабиётҳои олимони ватанї С.Э. Бањриддинов10, Ҷ.З Маҷидзода 

(Ҷ.М. Зоир), Н. Назаров11, Р.Ҳ. Рањимов12, А.Ш. Розиқзода ва К.Х.Солиев13, 

М.С. Ҳусейнова14, А.Х. Худжамкулов15, Р.Р. Юлдошев (Р.Р. Раҳмадҷонзода), 

 
8 Дар диссертатсияи мазкур зери мафњуми «муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо» – ѓайриќонунї истењсол, 
тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 
фиристонидани прекурсорњо (м. 2021 КЉ ЉТ) фањмида мешавад. 
9 Ниг.: Хайров Ф.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров, наркотических средств 
или психотропных веществ, а также растений содержащих прекурсоры, наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей содержащих прекурсоры, наркотических средств или психотропных 
веществ, по законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук: – 
М., 2017. – 168 с. 
10 Ниг.: Бахриддинов С.Э. Криминология: учебник. Общая часть. – Душанбе, 2013. – 187 с.  
11 Ниг.: Маҷидзода Ҷ.З., Назаров Н. Ҷинояткории муташаккил ва трансмиллӣ. Душанбе, 2014. – 267 с.; 
Зоиров Д.М. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 
монография (МВД Республики Таджикистан). – Душанбе, 2005. – 182 с.  
12 Ниг.: Рахимов Р.Х. Стратегия политики государств-участников СНГ в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. – Душанбе, 2013. – 19 с. 
13 Ниг.: Солиев К.Х., Розиқзода А.Ш . Вабои инсоният [Чума человечества]. – Душанбе, 2001. – 51 с. 
14 Ниг.: Хусейнова М.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота 
наркотических средств по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 
2021. – 243 с. 
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М.А. Нажбуддинов16 ва дигарон оид ба объект, тарафи объективї, субъект ва 

тарафи субъективї андешањои илмии худро дар фазои њуќуќии ЉТ ба таври 

амиќ иброз намудаанд, ки барои ошкор ва муайян намудани мафҳуми 

объекти бевоситаи ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб 

шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

фиристонидани прекурсорњо мусоидат менамояд. 

Аммо ин муаллифон таркиби тањќиќшавандаро дар Љумњурии 

Тољикистон мавриди тањлили комплексии њуќуќи љиноятї ва криминологї 

ќарор надодаанд. Дар корњои илмии онњо муомилоти  ѓайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо, тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва 

криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ба таври муфассал 

инъикос наёфтааст. 

Дар адабиётњои илмии Федератсияи Россия А.М. Сибагатулин дар 

масъалаи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии муқовимат бо муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо дар Россия17, таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудааст. 

Асоси назариявии таҳқиқотро таълифоти чунин олимон, аз ќабили Р.А. 

Александров18, А.М. Аттаев19, М.Ю. Воронин20, А.А. Вяземская21, Л.В. 

Готчина22, А.А. Даниелян23 ва дигарон ташкил доданд. Аммо таҳқиқоти 

илмии ин мутахассисон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи мушкилоти 

 
15 Ниг.: Худжамкулов А.Х. Деятельность органов безопасности в процессе противодействия незаконному 
обороту наркотиков. – Душанбе, 2015. – 143 с. 
16 Ниг.: Юлдошев Р.Р., Нажбудинов М.А. Концепция совершенствования взаимодействия органов 
внутренних дел Республики Таджикистан с институтами гражданского общества в сфере противодействия 
наркотизации населения. Научно-практическое издание. – Душанбе, 2017. – 35 с. 
17 Ниг.: Сибагатулин А.М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту 
прекурсоров в России: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2015. – 194 с. 
18 Ниг.: Александров Р.А. Уголовно-правовые проблемы противодействия наркобизнесу: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – СПб., 2003. – 20 с. 
19 Ниг.: Аттаев А.М. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконного изготовления, 
приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств и психотропных веществ 
(по материалам Республики Дагестан): дис. … канд. юрид. наук. – Махачкала, – 2003. – 185 с. 
20 Ниг.: Воронин М.Ю. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации: автореф. дис. ... 
д–ра юрид. наук. – М., 2010. – 53 с. 
21 Ниг.: Вяземская А.А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
(уголовно-правовое исследование): дис. …канд. юрид. наук. – М., 2014. – 252 с. 
22 Ниг.: Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и 
профилактика: дис. … д–ра юрид. наук. – Санкт–Петербург, 2011. – 455 с. 
23 Ниг.: Даниелян А.А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 180 с.  
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мављудаи назариявї ва амалиро пурра њал намекунад, танҳо баъзе 

муќаррароти онњо хусусияти бањснок дошта, минбаъд тањлилу коркарди 

мушаххасро талаб менамояд.  

Робитаи таҳќиќот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмї. Рисолаи 

илмии мазкур дар доираи мавзуи илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

криминология ва психологияи факултети №2-юми Академияи ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – «Такмили қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

самти ҷиноятҳои хусусияти террористӣ, экстремистӣ, муомилоти 

ғайриқонунии маводи нашъаовар ва коррупсионидошта» иҷро шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Гузаронидани тањлили муќоисавї, муайян намудани 

тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрњои њуќуќии љавобгарии 

љиноятї барои ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, 

нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани 

прекурсорњо, нишон додани тамоюл, сохтор ва динамикаи муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо 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.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади таҳқиқоти илмӣ ба 

зиммаи диссертант чунин вазифаҳо вогузор шудаанд: 

– таҳқиқоти аломатҳои объективии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо;  

– таҳқиқоти аломатҳои субъективии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо 

– таҳлил ва баҳогузории вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ дар самти муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо; 
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– муайян намудани шахсияти ҷинояткор, ки бо муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо машғул мебошад; 

– ошкор намудани сабабу шароитњои мусоидаткунанда дар содир кардани 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорњо ва муайян намудани роҳҳои 

пешгирии он; 

– пешгирии ҷинояткорӣ дар самти аз муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ 

нагузаштани прекурсорҳо; 

– коркард ва асосноккунӣ ҷиҳати рушди қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати 

баланд бардоштани самаранокии муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо.  

Объекти таҳќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсиониро муносибатњои 

ҷамъиятие ташкил медињанд, ки ҳангоми содир намудани љинояти 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорҳо ба вуљуд меоянд. 

Мавзуи (предмет) таҳќиќот – аз тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва 

криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, таҳлили маълумоти 

оморӣ оид ба вазъи ҷинояткорӣ ва мусодираи ғайриқонунии прекурсорҳо дар 

дохил ва хориҷи кишвар, дар бораи шахсияти ҷинояткор, сабабҳо ва 

шароитҳои мусоидаткунанда, пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо, истифода аз амалияи судї ва таљрибаи ИДМ вобаста ба мавзуи 

таҳқиқшаванда, иборат мебошад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии тањќиќот). Дар 

тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади низомнок, пурра ва 

ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва 

криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорњо дар Љумњурии 

Тољикистон диққати ҷиддӣ дода шуда, аз соли 2012 то 2021-ро дар бар 

мегирад. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогирандаи солњои 2017-2022 

мебошад. 
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Асосњои назариявии таҳќиќот аз фикру аќидањои илмї ва хулосањои 

асосноки олимони ватанї ва хориљї, вобаста ба самти њуќуќи љиноятї ва 

криминологии тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорњо дар адабиётњои илмї иборат мебошад. Аз љумла, 

Ю.М. Антонян С.Э. Баҳриддинов, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Қудратов, Н.Ф. 

Кузнецова, З.Ҷ. Маҷидзода, И.М. Мацкевич, Р.Ҳ. Раҳимов, Р.Р. 

Раҳмадҷонзода, А.И. Рарог, А.И. Сафарзода, А.М. Сибагатулин, Ф.М. 

Хайров, А.Х. Хуҷамқулов, С.Ҳ. Ҳусейнзода, Т.Ш. Шарипов, В.Е. Эминов, 

Г.М. Юлдошева ва дигарон.  

Асосњои методологии таҳќиќот. Дар кори илмї методњои таҳқиқоти 

умумиилмї: пешгўї, тањлил, муќоиса, қиёс, ягонагии назария ва амалия, 

инчунин усули дарки махсус: таърихї, њуќуќї, мантиќ, расмӣ, омор, 

муќоисавї, ҳамзамон, муносибати маҷмуӣ ба таҳлил ва баҳодиҳии объекти 

мавзуи таҳқиқот, тасниф дар раванди омўзиши ќонунгузории љиноятии 

давлатњои иштирокчии ИДМ вобаста ба мавзуи таҳќиќшаванда истифода 

шудаанд. Дар раванди омўзиши маълумоти оморї доир ба сатњ, сохт ва 

динамикаи љинояти номбурда, усулњои математикї, оморї, кибернетикї ба 

кор бурда шудаанд.  

Инчунин, методњои сотсиологї, ба монанди пурсишњо ва бањогузории 

андешаи кормандони маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ вобаста ба муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо истифода шудааст. Тавассути методњои мазкур 

тафсири назариявии маводи илмї ва таљрибавї (эмпирикї) амалї карда 

шуданд, ки асоси хулосањо ва пешнињодоти муаллифро ташкил медињанд.  

Заминаҳои эмпирикӣ. Таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф аз 

маълумоти Маркази минтақавии ҳамоҳангсозии иттилоотии Осиёи Марказӣ 

оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, маълумоти Кумитаи 

байналмилалии назорати маводи нашъаовар, шарњи вазъи вобаста ба маводи 

нашъаовар дар Љумҳурии Тоҷикистон, маълумоти оморї вобаста ба 
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љиноятњои ба гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва моддањои 

психиотропї дар ЉТ, омўзиши 112 маводи парвандањои љиноятї марбут ба 

маводи нашъадор ва пурсиши сотсиологии 230 кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ (муфаттишони Раёсати тафтишотӣ ва кормандони раёсатҳои 

оперативии ВКД ҶТ, Раёсату шуъбањои оперативї-љустуљўї ва тафтишотии 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумҳурии 

Тоҷикистон, кормандони оперативии Хадамоти гумруки назди Њукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон, ки дар самти муқовимат бар зидди муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо 

мутахассис мебошанд), инчунин маълумоти Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мусодираи 

прекурсорҳо (солҳои 2012-2021), маълумоти Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии 

ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҷиноят, машварати мутахассисони 

соҳаи химия иборат мебошад.  

Навгонињои илмии таҳқиқот дар он зоњир мегардад, ки бори аввал дар 

таҳқиқоти диссертатсионӣ тавсифи криминологии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ, муайян намудани тарзу усул ва роҳҳои баланд 

бардоштани самаранокии муқовимат бар зидди чунин категорияи ҷиноят 

истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуда, аз 

навгониҳои зерин иборат мебошад: 

– бори аввал дар рисолаи илмӣ таљрибањои муосир ва маълумоти омории 

кишвар ва хориљи он вобаста ба масъалањои муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо, ки дар адабиёти илмї ва парвандањои судиву тафтишотї 

мављуданд, оварда шудааст; 

– дар рисолаи илмӣ вазъи ҷиноят ва ҷинояткорӣ дар самти муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо тањлил гардида, бо истифода аз омор ва 

маълумотҳои дақиқ мусодираи прекурсорҳо дар кишвар ва ҷаҳон баҳогузорӣ 

шудааст;  
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– аломатҳои хос ва фарқкунандаи шахсияти ҷинояткор дар содир намудани 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо муайян карда шудааст;  

– пешгирии ҷинояткориро чораи аввалиндараҷа ва муқовимат бо 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро вазифаи тамоми башарият дониста, 

ба эҳтимолияти пайдо шудани навъҳои нави прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ 

ибрози назар намудааст; 

– навгонии кор дар таҳлил ва тавсияҳо ҷиҳати мукаммалгардонии 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо ва дар амал татбиқ намудани онҳо, манзур мегардад; 

– муаллиф ба тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии моддаи 2021 КҶ ҶТ диққат дода, 

алоқамандӣ ва дигаргунии онро бо қонунгузории ҷиноятии хориҷи кишвар 

муқоиса намудааст.  

Нуќтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Дар тањќиќоти диссертатсионии 

баанҷомрасида, чунин нуќтањо ба њимоя пешниҳод карда мешаванд: 

I. Пешнињодњое, ки дорои хусусияти назариявӣ мебошанд: 

1. Тањлили ќонунгузории миллї ва санадњои меъёрии њуќуќии 

байналмилалї, инчунин адабиёти муосири њуќуќї нишон медињад, ки ба 

масъалаи марбут ба муќаррар намудани мафҳум ва моҳияти «прекурсор» 

сарфи назар аз истифодаи васеи он дар фаъолияти илмию амалї, диќќати 

кофї дода нашудааст, ки ин мушкилоти муайянро ба миён меоварад. Ин 

мушкилот дар он ифода меёбад, ки бештари моддаҳои химиявӣ таъиноти 

дуҷониба доранд ва метавонанд қонунӣ дар истеҳсолот, саноат, фаъолияти 

илмӣ ва ҳамчунин дар истеҳсол, тайёр кардан ва ё коркарди ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истифода шаванд. Бо ин 

маќсад рисоланавис пешнињод менамояд, ки мафҳуми прекурсорҳо ба тариқи 

зайл ифода карда шавад: «Прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 

психотропӣ аз моддаҳои химиявии муайян иборат буда, ҳангоми истеҳсол, 

тайёр кардан ва коркарди воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ба 

сифати реагент истифода шуда, зери назорати давлат қарор доранд». 
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Муқаррар кардани мафҳуми «прекурсор» ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки минбаъд ҳангоми ифода намудан 

ба тафсири духӯрагии он роҳ дода намешавад.  

2. Муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ 

ва прекурсорҳои онҳо масъалаи мураккаб ва ташвишовари байналмилалӣ 

буда, дар радифи дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, ба суботу 

амният ва рушди иқтисодию иҷтимоии  кишварҳо таҳдид мекунад. Ба зудӣ 

паҳн шудани навъҳои нави маводи нашъадор ва прекурсорҳо дар миқёси 

ҷаҳон дар даҳсолаи охир дар ҳақиқат барои сокинони кишварҳои дунё хатари 

ҷиддӣ эҷод кардааст. Бинобар ин, дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи байналмилалӣ 

муқовимат бояд пурзӯр карда шавад. 

3. Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки усулҳои нави фурӯши 

маводи нашъадор тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ вазъиятро боз ҳам мушкилтар 

намудааст, ки нашъаҷаллобон дар содир кардани ҷиноят бештар ҷавононро 

ҷалб карда истодаанд. 

4. Хавфи ҷиддии љамъиятии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар 

он ифода меёбад, ки он ҳамчун ќисми таркибї ва људонашавандаи љараёни 

ѓайриќонунї истењсол ва тайёр кардани маводи нашъаовари синтетикї ва 

нимсинтетикӣ дониста шудааст ва чун компонентњои ибтидоии истењсол ва 

ҳамзамон, ба сифати масолењи асосии технологияи тайёр кардани мавод ба 

њисоб меравад.  

5. Имрӯз ташкилотҳои байналмилалӣ масъалаи бастани роҳҳои 

интиқоли ғайриқонунии маводи нашъадор ва прекурсорҳоро тавассути ба 

ном масири Шимол ба роҳ монда, чорабиниҳои назорати ғайриқонунии 

прекурсорҳоро дар тамоми ҷаҳон аз рӯйи системаи PEN – Online (системаи 

иттилооти пешакӣ дар бораи содироти прекурсорҳо), тавассути PICS 

(системаи иттилоотӣ дар бораи ҳодисаҳо вобаста ба прекурсорҳо) ва таҳвили 

назоратшаванда гузаронида истодаанд, ки ҳолатҳои ба вуқӯъ пайвастани 

прекурсорҳоро пайгирӣ менамояд.  
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II. Пешнињодњое, ки хусусияти амалӣ дорад: 

1. Тањлили таљрибаи судї ва тафтишотї, инчунин таҳќиќоти илмии 

гузаронидашуда нишон дод, ки ќисми зиёди прекурсорњо ѓайриќонунї ба 

Љумњурии Тољикистон аз ќаламрави Россия ва Ќирѓизистон тариқи қочоқ 

интиќол дода мешаванд. Бо дарназардошти равандњои њамгирої дар доираи 

ИДМ ва СЊШ, зарурати объективї барои дар як шакл даровардани 

меъёрњои ќонунгузории миллї дар соњаи тањдиду хатарњои муосир, ки имрўз 

пеш аз њама терроризм, экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъадор ва прекурсорњои онњо, савдои одамон ва як ќатор љиноятњои 

дигари трансмиллї мањсуб мешаванд, ба миён омадааст. Ба як шакл 

даровардани меъёрњои ќонунгузории миллї бо давлатњои аъзои ИДМ ва 

СЊШ заминаи меъёриро барои муќовимат ба тањдидњои мазкур дар як љабња 

фароњам месозад. 

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар давлатҳои аъзои СММ вобаста ба 

ҳамаи прекурсорҳои қонунӣ истифодашаванда, аз муомилоти ғайриқонунӣ 

мусодирашуда ва дигар маълумоти бо прекурсорҳо алоқаманд ба Кумитаи 

байналмилалии назорати маводи нашъаовар ҳисоботдиҳанда мебошад. 

Бинобар ин, барои таъмини назорати самараноки гардиши прекурсорҳо 

пайваста ба Рӯйхати миллии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳо пайваста ворид намудани маълумоти нав, ба монанди 

номҳои химиявӣ, синонимҳо, номгӯйи тиҷоратии онҳо ва дигар маълумот 

вобаста ба прекурсорҳое, зери назорати давлат қарор доранд, мақсаднок 

мебошад.  

3. Вобаста ба таҷрибаи тафтишотии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, модели 

намунавии иттилоотии шахсияти ҷинояткор бо назардошти маълумоти зерин 

тартиб дода мешавад: 

– синну сол: аксарияти шахсони ба ҷавобгарӣ кашидашуда аз 30 сола 

боло буда, баъдан шахсони 18 – 29 сола ва шахсони 14 – 17 сола; 
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– шуғл: шахсони бекор ва бемашғулияти муайян – 60 %; ронандагони 

автомашинаи боркаш – 30 %; ронандагон – 3 %; соҳибкорон – 5 % ва 

коргарон – 2 %; 

– ҷойи истиқомат: – 59,4 % сокинони шаҳр ва 40,6 % – сокинони ноҳияҳо; 

– ҷинсият ва тарзи содир намудан: дар ҳама ҳолатҳои муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо аз ҷониби мардон дар шарикӣ аз ҷониби гуруҳи 

муташаккили ҷиноятӣ содир шудааст; 

– шахсият: бо истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо 80 % муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо аз ҷониби нашъаҷаллобон содир мешавад.  

Рисоланавис ба модели намунавии шахсияти ҷинояткор бо истифода аз 

таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ҳамзамон, хусусияти дигари ҷинояткорро илова 

намуда, бар он ишора намудааст, ки дар бештари ҳолатҳо маҳз 

нашъаҷаллобон бо муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо машғуланд, зеро 

дар ин самт аллакай таҷрибаи зиёд доранд.  

4. Тақвият бахшидани ҳамкориҳо бо субъектҳои хоҷагидор, ки 

фаъолияти худро дар самти муомилоти прекурсорҳо ба роҳ мондаанд, 

мувофиқи мақсад мебошад. Дар ин замина пешниҳод карда мешавад, ки 

кормандони амалия дар рафти фаъолият субъектони хоҷагидорро, ки бо 

муомилот ва воридоти прекурсорҳо машғул мебошанд, аз талабот ва 

муҳтавои санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунанда бархурдор намоянд. 

5. Рисоланавис дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили парвандаҳои ҷиноятӣ 

вобаста ба ҷиноятҳои мухаддиротӣ бахусус муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо пешниҳод карда мешавад, ки дар рафти гузаронидани 

чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, инчунин тафтиши ҳаматарафа ва 

объективона, ҳангоми мусодираи прекурсорҳо масъалаҳои зерин муайян 

карда шаванд: 

– давлати истеҳсолкунанда; 

– давлати транзитӣ; 

– давлати таъиншуда; 
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– тарзу усулҳои интиқол; 

– мақсади интиқол ва ғайра. 

Равшанӣ андохтан ба чунин масъалаҳо барои минбаъд пешгирӣ ва 

ошкори муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо мусоидат менамояд.  

III. Пешниҳодҳое, ки барои такмили қонунгузории ҷиноятӣ манзур 

мегарданд: 

1. Тањлили ќонунгузории кишварњои ИДМ нишон медињад, ки яке аз 

роњњои пешгирии содиршавии љиноятњои марбут ба гардиши ѓайриќонунии 

прекурсорҳо ин муќаррар намудани меъёри таъсиркунанда љињати озод 

кардан аз љавобгарии љиноятї дар сурати ихтиёрї даст кашидан аз содир 

намудани чунин намуди љиноят ба шумор меравад. Мављудияти чунин 

меъёрњо бо ихтиёри худ даст кашидан аз кирдорњои љинояткорона таъсири 

бештар мерасонад. Агар шахсони пештар ба кирдори љиноятї дастзада аз 

муќаррароти ихтиёрї даст кашидан аз содир намудани ҷиноят маълумоти 

ҳуқуқӣ дошта бошанд, ин ба фаъолияти пешгирикунандаи маќомоти њифзи 

њуќуќ мусоидат мекунад. Дар ин раванд муаллиф низ дар натиҷаи омӯзиш, 

таҳлил ва истифода аз амалия пешниҳод менамояд, ки ба моддаи 2021 КЉ ЉТ 

эзоњ, дар шакли зайл илова карда шавад: «Шахсе, ки прекурсорҳои 

ғайриқонунӣ бадастовардаро ихтиёран супорад, аз љавобгарии ҷиноятї озод 

карда мешавад, агар дар кирдори ў таркиби љинояти дигар мављуд набошад».  

2. Таҳқиқоти гузаронидашудаи таљрибаи маќомоти њифзи њуќуќи 

Љумњурии Тољикистон дар самти муқовимат бар зидди ѓайриќонунї 

истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти 

каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо нишон медињад, ки 

ба пешгирии нисбатан самараноки ин љиноят гузаронидани лањзаи  

хотимаёфта ба давраи нисбатан барваќтар, яъне аз лањзаи љалб ё моил 

кардани шахс барои содир намудани  муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

мусоидат менамояд. Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, ки ба боби 22 КҶ 

ҶТ «Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї», моддаи 2023 бо мазмуни зерин 

илова карда шавад: 
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«Моддаи 2023. Љалб ё моил кардани шахс барои содир намудани 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо. 

1) Љалб ё моил кардани шахс барои содир намудани ѓайриќонунї 

истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти 

каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо,  

– бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 2 то 5 сол љазо дода мешавад.  

2) Њамин кирдор, агар: 

а) аз љониби гуруҳи шахсон бо маслињати пешакї; 

б) якчандкарата; 

в) бо истифодаи зўроварие, ки барои њаёт ё саломатї хавфнок нест ё бо 

тањдиди истифодаи он; 

г) бо истифодаи маќоми хизматї; 

д) ба миќдори калон содир шуда бошад,  

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 5 то 7 сол бо мањрум кардан аз 

њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба фаъолияти муайян ба 

муњлати то 5 сол ё бидуни он љазо дода мешавад. 

3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ва дуюми њамин модда 

агар: 

а) аз љониби гуруҳи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти 

љиноятї); 

б) бо истифодаи зўроварие, ки барои њаёт ё саломатї хавфнок аст ё бо 

тањдиди истифодаи чунин зўроварї; 

в) ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад, 

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 7 то 12 сол љазо дода мешавад». 

3. Дар қисми 5 моддаи 36 КҶ ҶТ ёрдамчӣ ҳамчун шахси бо маслиҳату 

дастур, додани маълумот, восита ё олот дар содир кардани ҷиноят 

мусоидаткунанда эътироф шудааст. Дар баробари муомилоти ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо низ метавонад яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузории 



21 
 

терроризми байналмилалӣ ва дигар ҷиноятҳои фромиллӣ гардад. Аз ин 

лиҳоз, муаллиф ҷињати такмил додани КЉ ЉТ ва самаранокии истифодаи он, 

дар ќ. 5 м. 36 КЉ ЉТ пас аз калимаи «дастур» илова кардани калимаи 

«маблаѓгузорї»-ро лозим мешуморад. 

4. Тиҷорати маводи нашъадор ва прекурсорҳо дар ҷаҳон афзоиш ёфта, 

сатҳи муташаккилӣ ба ҷалби муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор 

доираи васеъро фаро мегирад. Дар баробари дар самти муқовимат бар зидди 

қочоқи маводи мухаддир, қатъ кардани фаъолияти гуруҳҳои муташаккили 

трансмиллӣ, пешгирӣ ва роҳ надодан ба муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо инчунин, мубориза бар зидди иттиҳоди ҷиноятӣ вазифаи 

аввалиндараҷаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ мебошад. 

Бинобар ин, дар банди «а» ќисми 3 моддаи 2021 КЉ ЉТ чун њолати 

вазнинкунанда, баъд аз калимањои «гуруҳи муташаккил», калимањои 

«иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї)» илова карда шаванд. 

5. Вазъи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор дар Осиёи 

Марказӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон аз вазъи истеҳсоли маводи мухаддир дар 

Афғонистон вобаста аст ва яке аз нақшҳои асосиро дар он нашъаҷаллобон 

мебозанд, ки бо қочоқ машғуланд. Бо дарназардошти эҳтимолияти тағйир 

ёфтани вазъи муомилоти прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ ва имконияти аз 

муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ гузаштани он, муаллиф пурзӯр намудани 

ҷазо дар қисми 3 моддаи 2021 КҶ ҶТ-ро мувофиқи мақсад медонад, зеро 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ҳамчун ҷиноятҳои экстремизм, 

терроризм ва дигар ҷиноятҳои ба инҳо монанд ба гуруҳи ҷиноятҳои 

трансмиллӣ дохил мешавад. Тањќиќи санксияи ќисми 3 моддаи 2021 КҶ ЉТ 

«Ғайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо» 

нишон медињад, ки њадди нињоии љазо аз 7 то 10 сол мањрумї аз озодиро 

ташкил медињад, ки ба фикри муаллиф хусусият ва дараљаи ин кирдори ба 

љамъият хавфнок муҳлати аз ин бештарро тақозо менамояд ва пешниҳод 
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менамояд ҷазои вазнинтар аз 12 то 15 сол мањрум сохтан аз озодї муқаррар 

гардад.  

6. Дар банди «а» ќисми 2 моддаи 2021 КЉ ЉТ ва банди 7-и қарори 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таљрибаи судї оид ба 

баррасии парвандањои љиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо» калимаи 

«такроран», ба калимаи «якчандкарата» иваз карда шавад. Чунин 

мешуморем, ки содир кардани ду ва зиёда кирдори дар њамон як модда ё ќисми 

моддаи Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда якчандкарата содир 

кардани љиноят эътироф мешавад. Ба ибораи дигар якчандкарата њамчун 

содиркунии ду љинояти ба њам монанд аз љониби худи њамон як шахсе, ки 

барои њар дуи кирдори содиршуда доѓи судї надорад, ба назар мувофиќ 

менамояд. 

Ањамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар зарурати объективона 

коркарди қоидаҳои илман асоснокшуда, хулосаҳо ва тавсияҳо ифода меёбад, 

ки ба такмили қонунгузории ҳуқуқии ҷиноятӣ вобаста ба муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо, масъалаҳои мубрами дуруст бандубаст кардани 

таркиби ҷинояти таҳқиқшаванда ва ҳангоми баррасии санадҳои меъерии 

ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо маҳсуб меёбад. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар оянда ба заминаҳои ҳуқуқии муомилоти 

прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ тақвият бахшида, барои инкишофи илми ҳуқуқи 

ҷиноятӣ, инчунин ба дигар масъалаҳои марбут ба мавзуи  таҳқиқшаванда 

мусоидат менамояд.  

Ањамияти амалии таҳқиқоти диссератсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

пешниҳоду тавсияҳои аз ҷониби диссертант таҳиягардида ва натиҷаҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд ҳангоми такмили санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии прекурсорҳо, инчунин 

ҳангоми омода намудани қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вобаста ба бандубасти ҷиноятҳои мухаддиротӣ, дар фаъолияти 
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қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти бар зидди муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо муборизабаранда, дар рафти таҳқиқоти илмї,  

зимни бозомӯзӣ ва такмили ихтисос дар донишгоҳу донишкадаҳо, самаранок 

истифода шаванд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии таҳқиқоти кори илмӣ, 

бо омӯзиши адабиётҳои олимони барҷастаи соҳаи криминология, адабиётҳои 

умумӣ ва махсус, ҷамъоварӣ, таҳлил ва баҳогузории талаботи қонунгузории 

ватанӣ ва хориҷӣ марбут ба мавзуи таҳқиқшаванда, инчунин фикру ақидаҳои 

як қатор олимон, ки вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо иброз 

намудаанд, асоснок карда мешавад.  

Эътимоднокии таҳқиқоти илмӣ инчунин, аз истифодаи қонунгузорӣ ва 

таҷрибаҳои амалии давлатҳои хориҷӣ дар самти муқовимат бар зидди 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ва назорати муомилоти қонунии 

онҳо, таҳлили маълумотҳои омории кишвар ва берун аз он, омӯзиши якчанд 

парвандаҳои ҷиноятӣ иборат мебошад. Инчунин, натиљањои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ аз он сабаб эътимодноканд, ки онњо бо дарназардошти 

талаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо», қарори Пленуми Суди 

Олии Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таљрибаи судї оид ба баррасии 

парвандањои љиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо», Фармони Президенти 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чораҳои таъхирнопазир оид ба тақвияти 

мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир» ва Фармони 

Президенти Љумњурии Тољикистон «Стратегияи миллӣ оид ба назорати 

маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030», 

қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Рўйхати миллии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо», фармоиши 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба њамкорињои вазорату идорањо дар 

соњаи мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ва назорати 

муомилоти ќонунии онњо», Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2018-2028, Конвенсияи ягонаи СММ дар бораи воситаҳои нашъадор 

(1961), Конвенсия дар бораи моддаҳои психотропӣ (1971), Конвенсия дар 

бораи мубориза ба муқобили муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 

ва моддаҳои психотропӣ (1988), КҶ Федератсияи Россия, КҶ ҷумњуриҳои 

Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва қонунгузории зиддимухаддиротии 

ин давлатњо ба даст оварда шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва 

криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз љониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ 

мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї. Сањми шахсии диссертант бо 

андешањои илмие, ки ба њимоя пешнињод шудаанд, навгонии илмї дар 

диссертатсия, маърузањо дар семинарњои назариявї, мизњои мудаввар ва 

конференсияњои илмї-амалии ҷумҳуриявї ва байналмилалӣ инъикос 

ёфтаанд, баён мегардад. Илова бар ин услуб ва тарзи навишти диссертатсия, 

интихоби мавзуи дар ҷаҳон ташвишовар эътирофшуда ва ба миён гузоштани 

масъалаҳои вобаста ба муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии прекурсорҳо, аз 

саҳми шахсии муаллифи кори илмӣ шаҳодат медиҳад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 

кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва психологияи факултети №2 

Академияи ВКД ЉТ омода шуда, дар ду давраи ҷаласаҳои кафедра мавриди 

муҳокима қарор дода шуда, ба њимоя пешнињод гардидааст. Муќаррароти 

асосї ва хулосањои диссертатсия дар маќолањои муаллиф дар маљаллањои 

таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон ва дигар маљаллаву маљмуањо ба нашр расидаанд.  
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Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ-

назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявидошта, дар 

шакли маърузаи илмӣ аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод шудаанд: 

а) байналмилалї: 

–  Бахшида ба «Рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї ва 

гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар», маъруза дар мавзуи 

«Нашъамандї ва зарари он» (Китобхонаи миллии Тољикистон. Душанбе, 25 

июни соли 2018);  

–  «Масъалањои мубрам вобаста ба гардиши ѓайриќонунии моддањои 

нашъаовар, психотропї, прекурсорњо, моддањои сахттаъсир ё зањролуд», 

маъруза дар мавзуи «Назорати муомилоти ќонунии воситањои нашъаовар, 

психотропї ва прекурсорњо» (Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. 

Душанбе, 31 майи соли 2019); 

–  «Чорањои самараноки пешгирии каљрафтории ноболиѓон ва љавонон: 

назария ва таљриба», маъруза дар мавзуи «Ҳифзи  солимии ноболиѓон аз 

маводи нашъадор» (Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 30 

ноябри соли 2018);  

–  «Табобати нашъамандӣ дар маҳбас ва ҳаммонанди он дар маҳкамаҳо», 

маъруза дар мавзуи «Мушкилоти сӯиистеъмоли моддаҳои психоактивӣ» 

(Бишкек, 24–25 апреля 2019);  

– «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: ифодаи арзишњои волоияти 

ќонун, љомеаи шањрвандї ва давлат», маъруза дар мавзуи «Асосҳои ҳуқуқии 

конститутсионии муқовимат бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи 

мухаддир» (Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2 ноябри соли 

2019).  

б) љумњуриявї: 

– «Ҷавонон пайрави Пешвои миллат», маъруза дар мавзуи «Нигоњдошти 

генофонди миллат – роњу усулњои муосири муќовимат бо омилњои 

нашъамандї ва нашъаљаллобї дар байни љавонон» (Кумитаи миллии 

олимпии Тољикистон. Душанбе, 27 ноябри соли 2019); 
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– «Сабабњои људошавии оилањо ва роњњои пешгирии онњо», маъруза дар 

мавзуи «Нашъамандї яке аз сабабњои људошавии оилањо» (Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 10 декабри соли 2019);  

–  «Сањми маќомоти гумрук дар таъмини амнияти иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон», маъруза дар мавзуи «Назорати муомилоти прекурсорњо дар 

Љумњурии Тољикистон» (Донишкадаи сайёњї, соњибкорї ва хизмат. Душанбе, 

18 апрели соли 2020);  

–  «Мушкилоти ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муқовимат ба таҳдиди 

маводи мухаддир дар давраи муосир» (дар шакли онлайн ВКД Россия) 

маъруза дар мавзуи «Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» (Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 28 майи соли 2021). 

Дар баробари ин муаллиф дар тањияи Рўйхати миллии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо, ки бо Ќарори 

Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, тањти №121 тасдиќ 

гардид, фармоиши Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, 

тањти №15–ф, «Оид ба њамкорињои вазорату идорањо дар соњаи мубориза бо 

муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ва назорати муомилоти ќонунии 

онњо», таѓйиру иловањо ба моддањои КЉ ЉТ, Стратегияи миллӣ оид ба 

назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2030, Шарњи вазъи маводи нашъаовар дар Љумҳурии Тоҷикистон дар соли 

2021 (дар тањияи шарњ њамасола) ҳамчун аъзои гуруҳи корї иштирок 

намудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия ва 

муњтавои асосии он аз љониби унвонљў 1 дастурамали методї ва 11 маќолаи 

илмї, аз љумла, 4 мақолаҳо дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақолаҳо дар 

нашрияҳои ватанӣ ва хориҷӣ интишор шудааст.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз номгўйи 

ихтисорот ва (ё) аломатњои шартї, муќаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва 
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тавсияҳо, рўйхати адабиётҳо (маъхазҳо) ва замима иборат мебошад. Њаљми 

умумии диссертатсия 195 сањифаро ташкил медињад. 
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БОБИ 1. ТАВСИФИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТИИ МУОМИЛОТИ 

ЃАЙРИЌОНУНИИ ПРЕКУРСОРЊО 

1.1. Аломатњои объективии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

Ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ 

доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани 

прекурсорњо њамчун љинояти мушаххас дар моддаи 2021 КЉ ЉТ муќаррар 

гардидааст. Дар робита ба ин, гуфтан љоиз аст, ки барои муайян кардани 

моњияти њар як љиноят зарурияти муайян сохтани доираи муносибатњои 

љамъиятии дар натиљаи он зарардида ё зери хатари зарар ќароргирифта ба 

миён меояд. Ба чунин шакл муносибатњоеро, ки аз љониби ќонунгузории 

љиноятї мавриди њифозат ќарор мегиранд, чун объекти љиноят эътироф 

менамоянд.  

Бояд зикр намуд, ки одатан объекти ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие 

мебошанд, ки он аз арзишҳои умумии ҷамъиятии дорои хусусиятҳои моддӣ, 

маънавӣ, ахлоқӣ, молу мулкӣ, сиёсӣ ва дигар хусусиятҳо иборат буда, ба он 

кирдори гунаҳгоронаи субъект равона шудааст ва зарар ба соҳае расонида 

мешавад, ки аз ҷониби қонуни ҷиноятӣ ҳифз мегардад24. 

Дар робита ба ин, дар доктринаи њуќуќи љиноятї доир ба «объекти 

љиноят» нуќтањои назари гуногун иброз шудаанд. Илми њуќуќи љиноятии 

даврони шўравї ба љањонбинии марксистӣ-ленинї такя намуда, назарияи 

бори аввал аз тарафи А.А. Пионтковский пешнињодгардидаро мавриди 

истифода ќарор дода буд, ки мувофиќи он «объекти њамагуна љиноятњо 

муносибатњои љамъиятие њисоб мешаванд, ки аз тарафи дастгоњи (аппарати) 

маљбуркунии њуќуќи љиноятї њифз карда мешавад»25. 

Б.С. Никифоров, ки мафњуми муносибатњои љамъиятиро ба таври 

муфассал мавриди тањќиќ ќарор додааст, ќайд менамояд, ки онњо 

 
24 Ниг.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / Отв. ред. А.И. Рарог. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 64. 
25 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. –М., 2003. – С. 63. 
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«ифодакунандаи фаъолияти иштирокчиёни он ё вазъи муайяни одамон дар 

муносибат ба якдигар ё њар ду дар як ваќт мебошанд»26.  

Дар ин раванд олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар доираи объекти љинояти аз 

тарафи ќонуни љиноятї њифзшаванда ҷой доштани дигар неъматњои њуќуќӣ 

низ ақидаҳои худро иброз намудаанд. Чунончи мувофиќи ин нуќтаи назар, 

«объекти љиноят – неъматњои њуќуќї: њаёт, саломатї, моликият ва дигар 

арзишњое мебошанд, ки ба онњо љиноят таљовуз менамояд ва аз ин рў, онњо аз 

тарафи ќонуни љиноятї њифз карда мешаванд»27. 

В.А. Краснопеев бошад, ақидаи худро чунин баён намудааст: «ба њифзи 

њуќуќии љиноятї на муносибатњои љамъиятї дар маљмуъ, балки манфиатњои 

ќонунии шахсони воќеї ва (ё) шахсони њуќуќї, инчунин манфиатњои љомеа ва 

давлат ифода меёбад, ки асоси алоќањои иљтимої дошта, муносибатњои 

љамъиятиро ташкил медињанд»28, нуќтаи назари нисбатан асоснокеро дуруст 

мењисобем, ки мувофиќи он «объекти љиноят – ин манфиатњои бо 

ќонунгузории љиноятї њифзшаванда мебошад»29.  

Олими ватанї К.Њ. Солиев низ объекти љиноятро манфиатњои 

(арзишњои) бо ќонуни љиноятї хифзшаванда эътироф намуда, зикр менамояд, 

ки ин манфиатњо мазмуни муносибатњои гуногуни љамъиятиро ифода 

мекунанд30. 

Дар маљмуъ, гуфтан мумкин аст, ки объекти ҷиноят ҳамаи муносибатҳои 

ҷамъияте мебошад, ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят ба он зарар 

расонида шудааст ва ё таҳдиди расонидани чунин зарар ба он ҷой дошта, аз 

тарафи қонуни ҷиноятӣ ҳифз карда мешаванд.  

Ба њайси объекти умумии љиноят маљмуи њамаи муносибатњои 

љамъиятии бо ќонунгузории љиноятї њифзшавандае, ки дар ваќти содир 

шудани љиноят ба онњо (шахсият, љамъият ва давлат) зарар расонида 

 
26 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. –М., 1960. – С. 64. 
27 Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления: сб. ученых тр. Свердл. юрид. ин-
та. – Свердловск, 1969. – С. 204. 
28 Краснопеев В.А. Объект преступления в российском уголовном праве (теоретико-правовой анализ): дис. … 
канд. юрид. наук. – Кисловодск, 2001. – С. 12. 
29 Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон. – Алма-Ата, 1973. – С. 4. 
30 Ниг.: Солиев К.Њ. Таркиби љиноят. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 14. 
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мешавад ё тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад, дохил 

мегарданд. Одатан ба чунин сифат олимон ќ.1 м.2 КЉ ЉТ номбар менамоянд, 

ки мутобиќи он объекти умумї ин муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи 

њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї, 

муњити зист, тартиботи љамъиятї ва ахлоќ, моликият, њифзи сохти 

конститутсионї ва амнияти Љумњурии Тољикистон аз таљовузи љиноятї 

мебошанд31. 

Ҳифзи саломатии аҳолӣ ва дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳама давру 

замон моҳияти аввалиндараҷа дорад ва қонунгузории дигар давлатҳо низ ба 

он таваҷҷуҳи хос доранд. 

Олимони ватанӣ ба объекти ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ диққати 

махсус дода, объекти бевосита ба шумор рафтани саломатии аҳолиро 

асоснок кардаанд32. Мо низ ҷонибдори ақидаҳое ҳастем, ки саломатии 

аҳолиро объекти бевоситаи ҷиноятҳои мухаддиротӣ меҳисобанд, чунки дар 

ҳақиқат маводи нашъадор новобаста аз намуд ва ҳаҷму тарзи истеъмолаш  

оқибат ба бемории нашъамандӣ оварда мерасонад.  

Саломатї ин њолати бењбудии пурраи љисмонї, руњї ва иљтимої, 

набудани беморї ва нуќсонњои љисмонї мебошад33. 

Дар адабиёти тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї – саломатии ањолї 

њамчун њолати фаъолияти њаётї муайян карда шудааст, ки барои иљрои 

вазифањои биологї ва иљтимої-мењнатї шароити зарурї фароњам меорад. 

Саломатии ањолї њамчун объекти њифзи њуќуќї-љиноятї шароити фаъолияти 

мусоиди одамонро муаррифї мекунад, ки дар онњо таъсири манфии омилњои 

муњити зист ба организми онњо вуљуд надорад34. 

 
31 Ниг.: Абдурашидзода А.А., Назаров У.С. Њуќуќи љиноятї (Ќисми умумї). Курси лексия: воситаи таълимї 
барои курсантон ва шунавандагони Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон бо ихтисоси 24.01.20 
«Њуќуќшинос». – Душанбе: «ЭР – граф», 2017. – С. 52. 
32 Ниг.: Коллективи муаллифон: Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Муњаррири масъул 
Њ.Њ. Шарипов. – Душанбе, 2005. – С. 502. 
33 Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, – 2017 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 2017. – №5. – қ. 1, мод. 270, (тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ аз 29.01. 2021, тањти №1762).  
34 Ниг.: Ананич С.В., Легенченко Н.А. Предупреждение наркомании и наркотизма уголовно-правовыми и 
криминологическими средствами // Вестник Академии МВД Респ. Беларусь. – 2014. – №2. – С. 45–49. 

vfp://rgn=138786
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Њангоми бандубасти љиноят, муќаррар намудани объекти бевоситаи 

љиноят мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Дар назарияи њуќуќи љиноятї 

объекти бевоситаи љиноят муносибати мушаххаси љамъиятї мебошад, ки ба 

он љиноят бевосита зарар мерасонад. Вобаста ба мафњуми объекти бевоситаи 

љиноят, аќидаҳои олимони ватанї боиси љонибдорї мебошад, ки чунин 

ифода гардидаанд: «Объекти бевоситаи љиноят ин намуди мушаххаси 

муносибатњои љамъиятие мебошад, ки ба њамон як љиноят таљовуз 

менамояд»35. Аз рўйи аломати объекти бевоситаи љиноят, зарурият ба миён 

меояд, ки бобњои Ќисми махсуси КЉ ЉТ ба моддањои мушаххас људо карда 

шаванд.  

Дар адабиёти њуќуќии ҷиноятї, объекти бевоситаи љиноятњои марбут ба 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, њалли мутлаќи худро наёфтааст. 

Мисол, А.И. Бриллиантов чунин мешуморад, ки «объекти бевоситаи 

таркибњои баррасишаванда саломатии ањолї мебошад»36. Ба ақидаи 

профессор А.И. Чучаев «объекти бевосита муносибатњои љамъиятї 

мебошанд, ки саломатии ањолиро таъмин мекунанд»37. Ба ақидаи М.Х. 

Рустамбаев бошад, «объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятӣ 

дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор, аналогҳои он моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо ташкил медиҳанд»38. 

Ҳамзамон, дар навбати худ, мо аќидаи Н.А. Мирошниченкоро 

љонибдорї мекунем, ки онро њамчун «соњаи њифзи саломатии ањолї, ки 

тартиби муносибат бо воситањои нашъадор ва прекурсорњоро тибќи 

санадњои меъёрии њуќуќии муќарраргардида, таъмин менамояд»39 муайян 

кардааст. 

 
35 Њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон. Ќисми умумӣ. Китоби дарсӣ / Зери тањрири д.и.њ., дотсент 
Рањимзода Р.Њ. ва д.и.њ., профессор Бобољонзода И.Њ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 128. 
36 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – С. 758. 
37 Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА 
– М., 2016. – С. 221. 
38 Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан.Особенная часть Т.5: Преступления 
против правосудия, общественной безопасности и общественного порядка, порядка несения военной 
службы. – Ташкент, 2018. – С. 253. 
39 Мирошниченко Н.А. Состав преступления: лекции. – Одесса: «Юридическая литература», 2003. – С. 166. 
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Дар баробари ақидаҳои олимони дар боло зикргардида, бояд зикр 

намуд, ки прекурсор моддаи химиявӣ буда, он бевосита истеъмол карда 

намешавад, лекин дар натиҷаи истифода аз он ё бо ёрии он воситаҳои 

нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истеҳсол ва тайёр карда мешаванд. Агар 

прекурсор мавҷуд набошад маводи нашъадори синтетикӣ ва нимсинтетикӣ 

истеҳсол ё тайёр карда намешавад ва ҷиноятҳое, ки ба саломатии аҳолӣ зарар 

мерасонанд, содир намешаванд. Илова бар ин, дар вақти коркард ва дар 

натиҷаи нодуруст истифода бурдани прекурсорҳо он метавонад ба саломатии 

худи истифодабаранда ва ё атрофиён зарар расонад. 

Дар баробари ин ба сифати объекти бевоситаи иловагӣ муносибатҳои 

ҷамъиятие баромад мекунанд, ки тартиби муомилоти қонуниро дар таъмини 

мӯътадили фаъолияти субъектони хоҷагидор, фармасевтӣ, табобатӣ, илмӣ-

тадқиқотӣ ва дигар шаклҳои моликият, корхона, муассиса ва ғайра муайян 

менамояд.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї зери мафњуми предмети љиноят «ашёњои 

олами моддие фањмида мешавад, ки доир ба он ё вобаста ба он љиноят содир 

карда мешавад. Љинояткор ба предмет таъсир расонида, ба объекти љиноят 

зарар мерасонад»40. 

Олимони рус дар он аќидаанд, ки бањои њуќуќии предмети љиноят дар 

сатњи ќонунгузорї ва иљрои ќонун ањамияти муњим дорад. Муќарраркунии 

он дар раванди ќонунгузорї ба танзими даќиќи таркиби љиноят ва муайян 

кардани хусусиятњои хоси он мусоидат мекунад41.  

Бояд зикр кард, ки дар КЉ прекурсорњо ба сифати предмети љиноят дар 

моддањои зерин пешбинї гардидаанд: м. 2021 (Ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо); м. 2022 (Тасарруфи прекурсорњо); м. 

 
40 Учебник уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. – М., 1996. – С. 88; 
Уголовное право. Часть Общая / Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. – М.: 
Юриспруденция, 1999. – С. 184; Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.В. Лукьянова, В.С. 
Прохорова, В.Ф. Щепелькова. 3 – е изд., испр. и доп. – СПб: Изд–во С. Петерб. ун–та, 2018. – С. 145. 
41 Ниг.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / Отв. ред. А.И. Рарог. 
–2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – С. 73. 
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2061 (Вайрон намудани ќоидањои муомилоти воситањои нашъадор, моддањои 

психотропї ё прекурсорњо, моддањои сахттаъсир ё зањролуд), ќ. 3 м. 289 

(Интиқоли воситањои нашъадор, моддањои психотропї, прекурсорњои онњо, 

ҳаммонанди (аналоги) маводи нашъаовар, моддањои сахттаъсир, зањролуд, 

зањролудкунанда, радиоактивї, тарканда, аслиња, воситањои таркиш, силоњи 

оташфишон, лавозимоти љангї ё муњиммоти њарбї, силоњи зарравї, химиявї, 

биологї ё дигар намуди силоњи ќатли ом, мавод ва таљњизоте, ки барои 

сохтани силоњи ќатли ом истифода шуданашон мумкин аст, њамчунин маводи 

ашёи аз љињати стратегї муњим, осори бадеї, таърихї, бостоншиносї ё 

арзишњои дигари фарњангї аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

нисбат ба онҳо қоидаҳои махсуси интиқол тавассути сарҳади гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд, агар ин кирдор бидуни назорати 

гумрукї ё пинњонї аз назорати гумрукї, ё бо роҳи фиреб истифода кардани 

њуљљатњо, ё воситањои њаммонандкунии (идентификатсионии) гумрукї, ё бо 

декларатсия накардан ё декларатсиякунонии носаҳеҳ содир шуда бошад)42. 

Хавфи калони љамъиятии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар он 

ифода меёбад, ки «онњо ќисми таркибї ва људонашавандаи љараёни 

ѓайриќонунї истењсол ва тайёр кардани воситањои синтетикї ва 

нимсинтетикии нашъадор, моддањои психотропї ва муомилоти 

ѓайриќонунии моддањои химиявї–прекурсорњо эътироф гардида, њамчун 

компонентњои ибтидоии истењсол ва њамчунин ба сифати масолењи асосии 

технологии тайёр намудани онњо, ба њисоб меравад»43. 

Айни замон, њамчун механизми мубориза дар ин самт муайян кардани 

намудњои нави моддањои нашъадор, аз он љумла прекурсорњо ва ба Рўйхати 

миллии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо, 

пайваста њамроњ кардани онҳо мебошад44. Дар баробари ин, агар моддаи 

 
42 Кодекси Љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998, тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру 
иловањо аз 20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
43 Сибагатулин А.М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту 
прекурсоров в России: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2015. – С. 3. 
44 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 ферали соли 2020, тањти №121. (тағйиру иловаҳо аз 

25.11.2021, тањти № 507). / Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои 
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химиявӣ бавосита ва ё бевосита бо мақсади тайёр кардани маводи нашъадор 

истифода нашавад, он наметавонад дар Рӯйхати миллї дохил карда шавад. 

Барои дуруст бандубаст кардани муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, 

даќиќ муайян кардани предмети љиноят ањамияти калони илмї ва амалї 

дорад. Дар назарияи њуќуќи љиноятї предмети љиноят ба сифати аломати 

иловагии объекти љиноят баромад мекунад, аммо дар ин љиноят прекурсорњо 

аломати њатмии объекти љиноят эътироф мешавад. 

Муќаррар намудани предмети љиноят имкон медињад, ки мансубияти 

намуд ва номгўйи прекурсорњо муайян карда шуда, њангоми муайян кардани 

таркиби тањќиќшаванда аз таркибњои ба њам монанд ва њамрадиф, инчунин 

дар ваќти бандубаст ва таъини љазои одилона, ба хатогї роњ дода нашавад. 

Дар заминаи омўзиши масъалаи муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

бояд ќайд намуд, ки тањлили истилоњи «прекурсор» ањамияти махсуси илмї–

амалї дорад. Зеро, дар назарияи муосири њуќуќи љиноятї ба масъалаи 

вобаста бо муќаррар намудани табиати њуќуќии истилоњи «прекурсор» 

диќќати кофї дода нашудааст. 

Мо чунин мењисобем, ки ин њолат пеш аз њама мутаносибан бо 

мустањкам шудани истилоњи «прекурсор» дар ќонуни љиноятї алоќаманд 

мебошад. Даќиќ муќаррар намудани мафњуми «прекурсор» имкон медињад, 

ки тафсири духўраи он аз љониби кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 

пешгирї карда шавад. Инчунин, ба раванди дар як шакл даровардани 

меъёрњои ќонуни љиноятии ватанї бо меъёрњои њуќуќи байналмилалї 

таъсири мусбат мерасонад, зеро бо дарназардошти наќши фаъоли Љумҳурии 

Тоҷикистон дар муќовимат бо муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор 

дар арсаи байналмилалї, њамчун љинояти хусусияти байналмилалидошта, 

ањамияти калони амалї дорад. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњо» омадааст, ки «прекурсорњо – маводе, 

 
онҳо / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи электронї]. – 
Манбаи дастрасї: http://mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
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ки дар Конвенсияи байналмилалии дахлдор ва Рўйхати миллї њамчун асос ё 

ёрирасон барои истењсол, тайёр кардан ва коркарди воситањои нашъадор ва 

моддањои психотропї гуруҳбандї шудаанд»45. Дар ин қонун мафҳуми 

прекурсор ба таври мухтасар, бе нишон додани сохт ва хусусиятҳои химиявии 

он баён шудааст. Ҳоло он ки прекурсорҳое ҳастанд, ки таъиноташон дигар 

буда, барои истифодабарӣ дар дигар самтҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, 

маълумотҳо дар бораи пайдоиши истилоњи «прекурсор» нишон медињад, ки 

он бо коркардњои аввалини силоњи химиявии бинарї зич алоќаманд 

мебошад, ки дар он зери истилоњи тањќиќшаванда бояд моддаи химиявие 

фањмида шавад, ки унсури силоњи химиявї мебошад46. Бинобар ин, дар 

бештари санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо гуфта мешавад, яъне дар назар доранд он 

прекурсорҳоеро, ки аз онҳо (ангидриди кислотаи атсетат, эфедрин ва ғайра) ё 

бо ёрии онҳо (кислотаи сулфат, толуол ва ғайра) воситаҳои нашъаовар ва 

моддаҳои психотропӣ истеҳсол ва ё тайёр карда мешавад. 

Тавре маълум аст, дар Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди 

муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ва моддањои психотропии соли 

1988 барои ифодаи истилоњи «прекурсор» мафњуми «моддањое, ки бештар дар 

истењсоли ѓайриќонунии маводи нашъадор ё моддањои психотропї истифода 

мешаванд»47 ба кор бурда шудааст. 

Њамзамон, дар ҳисоботи КБНМН дар соли 1997 ҷиҳати иљрои моддаи 12 

Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии 

маводи нашъадор ва моддањои психотропии соли 1988, прекурсорњо ва 

моддањои химиявї, ки бештар њангоми истењсоли ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор ва моддањои психотропї лозим мешаванд, мафњуми «прекурсор» 

 
45 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо». 

10 декабри соли 1999, тањти №873 / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи 

электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи муроҷиат: 12.12.2020).  
46 Ниг.: Организация борьбы с контрабандой прекурсоров учебно–методическое пособие. – М.: – СИП РИА, 
2001. – С. 14. 
47 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: // https://www.unodc/orj>convention_1988_ru (санаи муроҷиат: 
12.12.2020). 
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истифода мешавад, лекин тавзењ ба мазмуни зерин ифода ёфтааст: «Истилоњи 

прекурсор барои истифодаи њамагуна моддањои ба Љадвалњои I ва II-и 

Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии 

маводи нашъадор ва моддањои психотропии соли 1988 воридгардида, ба 

истиснои њолатњое, ки агар мувофиќи матн ифодаи дигар талаб карда 

шавад»48. 

Ба аќидаи В.Н. Курченко «хусусияти прекурсорњо дар он зоњир 

мегардад, ки аз онњо моддаи химиявї бо роњи синтез сохта мешаванд, ки дар 

таркиби худ воситаҳои нашъадор ва моддањои психотропї доранд. Лекин, 

дар таркиби худи прекурсорњо, воситаи нашъадор ё моддањои психотропї 

дар шакли холис вуљуд надоранд. Барои аз прекурсорњо ба даст овардани 

воситаи нашъадор ё моддаи психотропї, синтези моддањои гуногуни химиявї 

зарур мебошад. Мањз барои њамин, прекурсорњо тибќи ќонунгузории миллӣ 

ва байналмилалї ба предмети мустаќили назорат ворид карда мешаванд»49. 

Таҳлили адабиёти њуќуќи љиноятї нишон медињанд, ки вобаста ба 

мафҳуми «прекурсор» дар назарияи њуќуќии љиноятї аксари муаллифон 

љонибдори он њастанд, ин модда бештар њангоми истењсол, тайёр кардан, 

коркарди воситањои нашъадор ва моддањои психотропии назоратшаванда50 

истифода мешавад, боз њам нуктањои назари гуногун мављуд мебошанд. 

Њамин тариќ, ба гуфтаи А.В. Наумов, «прекурсор ин њама гуна реагентњои 

химиявї мебошанд, ки дар њамаи марњилањои истењсоли моддањои химиявии 

зањрнок истифода мешавад»51. Мо чунин мењисобем, ки нуќтаи назари  

A.В. Наумов бо чанд сабаб илман асоснок мебошад. 

 
48 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 12 
Конвенция Организация Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: // 

https://www.unodc/orj>convention_1988_ru (санаи муроҷиат: 12.01.2019).  
49 Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 
уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. – С. 160. 
50 Ниг.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова.–2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – С. 759; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. 
проф. А.И. Чучаева. – М., 2016. – С. 226. 
51 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Наумова. –М., 1998. – С. 312. 
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Якум, прекурсор – пеш аз њама, реагенти химиявие мебошад, ки унсури 

њатмии моддањои химиявии зањрнок ба њисоб меравад.  

Дуюм, хусусияти хоси прекурсор дар он аст, ки он дар њар марњилаи 

истењсоли моддањои химиявии зањролуд истифода мешавад, ки гуногунљанба 

будани онро таъкид мекунад. 

Нуќтаи назари Г.В. Зазулин дар бораи он ки истилоњи «прекурсор» на 

дар њама намуди истењсоли маводи нашъадор, балки танњо њангоми маводи 

синтезшуда ва стандартї истифода бурда шавад, боиси таваљљуњ аст. Вобаста 

ба ин, ў менависад: «… кадом навъи прекурсорњо метавонанд дар таркиби 

чунин маводи нашъаовари љамъоваришуда (људошуда) бошанд, ба монанди 

марихуана ё пояи кўкнор? Танњо дар ваќти муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъаовари синтезшуда, мафњуми прекурсор сифати иловагии моли 

ѓайриќонуниро касб мекунад, ки дар навбати аввал, дар байни химикњои 

љинояткор талабот дорад»52. 

Ба андешаи В.Н. Курченко «прекурсорњо ин моддањое мебошанд, ки 

њатман худи онњо маводи нашъадор набуда, њангоми коркард ё истењсоли 

воситањои нашъадор ё моддањои психотропї бо роњњои гуногун истифода 

мешаванд. Вобаста аз хосиятњои асосии химиявии худ, прекурсорњо 

метавонанд ба реаксияи химиявї бо дигар моддањо дохил шуда, намуди 

маводи нашъаовар (ё ягон шакли мобайнї)-ро ташкил кунанд, ё танњо ба 

сифати њалкунанда (масалан, дар коркарди маводи нашъадор) ё кислотањо 

(дар ташаккули намаки маводи мухаддир) амал кунанд»53. 

Бо дарназардошти ақидаи олимон мо инчунин, ба илми химия ва 

таҷрибаи мутахассисони  ин соҳа такя намуда, фарқи прекурсорро аз реагент 

ба таври мухтасар иброз менамоем. Прекурсор – мафҳуми махсуси моддаи 

химиявӣ мебошад, ки аз он дигар модда тайёр ё истеҳсол карда мешавад. 

Реагент – мафҳуми васеъ дошта, дар вақти анализи ҳама намудҳои моддаи 

 
52 Зазулин Г.В. Противодействие незаконному обороту синтезированных наркотиков: дис. ... канд. юрид. 
наук. – СПб, 2000. – С. 101. 
53 Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 
уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. – С. 178. 
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химиявӣ, инчунин он дар илм ва реаксияҳои химиявӣ истифода мешавад. 

Моддае, ки дар вақти реаксияи химиявӣ истифода мешавад, онро реактиви 

химиявӣ ё реагент низ меноманд. Мафҳуми ин моддаҳо дар луғатҳо низ 

инъикос ёфтааст54. Лекин мутаассифона калимаи прекурсор дар луғатҳои 

тоҷикӣ мафҳуми худро наёфтааст55. 

Дар мафҳуми прекурсорҳо ҷой дошани маълумот дар бораи аломатҳои 

моддии маводи мазкур, муайян будани сохтор ва хусусиятҳои химиявии онро 

мувофиқи мақсад мешуморем. Мафҳуми ҳуқуқии прекурсорҳо, ки тавсифи 

физикӣ-химиявии моддаи истифодашавандаро доранд, донистани он дар 

амалия барои тафтишот, суд ва экспертиза муҳим арзёбї мегардад.  

Истилоњи «прекурсор», ки дар сархати 7 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва 

прекурсорњо» чунин маънидод шудааст: «прекурсорњо – маводе, ки дар 

Конвенсияи байналмилалии дахлдор ва Рўйхати миллии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо њамчун асосї ё 

ёрирасон барои истењсол, тайёр кардан ва коркарди воситањои нашъадор ва 

моддањои психотропї гуруҳбандї шудаанд»56. Дар қарори Пленуми Суди 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба баррасии 

парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо» бошад мафҳуми муомилоти  

ғайриқонунии прекурсорҳо ба таври зарурӣ инъикоси худро наёфтааст, ки 

вобаста ба ин дар кори илмӣ пешниҳодҳо манзур шудаанд.   

Ҳамзамон, бояд тазаккур дод, ки дар назария олимони соҳаи ҳуқуқ дар 

доираи мафҳумҳои ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб 

шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё 

 
54 Ниг.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических 
выражений. – М.: АСТ Мир и Образование, 2016. – С. 214. 
55. Ниг.: Тағоев А. Новый русско-таджикский словарь: Ок. 6000 коренных слов таджикского языка. Выпуск 
2. – Зафарабад. 2013. – 175 с. 
56 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо» аз 

10 декабри соли 1999, тањти №873 / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи 

электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2019). 

http://mmk.tj/
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фиристонидани прекурсорҳо фикру ақидаҳои худро то андозае баён 

намудаанд. Мутаассифона дар қонунгузорї ба мисли Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳо» ва дар қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи таҷрибаи судӣ оид ба баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё 

прекурсорҳо», мафҳумҳои ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, 

нигоҳ доштани прекурсорҳо, ки ин зарурати объективии равшан кардани 

моњияти њуќуќии онњоро талаб мекунад, мавриди таваҷҷуҳ қарор дода 

нашудааст. Пас дар амалия дар сурати содир шудани чунин кирдорҳои 

ғайриқонунӣ қонунгузор чӣ гуна метавонад онҳоро баҳогузорӣ намояд. Аз ин 

рӯ, дар қарори Пленуми болозикр илова намудани мафҳумҳои «ғайриқонунӣ 

истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигоҳ доштани прекурсорҳо»-ро мувофиқи 

мақсад мешуморем. Чунки истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо маълум 

мешавад, ки дар амалия ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан ва коркарду 

нигоҳ доштани прекурсорҳо мавқеӣ худро ёфтааст. Тибқи маълумоти Раёсати 

СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ барои истеҳсоли героини 

афғонӣ ҳамасола 475 тонна ангидриди кислотаи атсетат лозим аст57. Яъне дар 

натиҷаи коркард аз як воситаи нашъадор намуди дигари он истеҳсол ё тайёр 

карда мешавад. 

Нақшаи (кӯтоҳ) истеҳсоли ғайриқонунии воситаи нашъадори героин58 

 

 

 

 

 

 
57 Ниг.: Журнал «Глабальная торговля афганскими опиатами». УНП ООН по наркотикам и преступности 
[Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: // URL:https // www.unodc.org/ documents/ data-analysis/ Studies / 
Global_Afghan_Opium_Trade_JUL11_Russian. pdf (санаи мурољиат: 10.04.2019). 
58 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: // E/INCB/2021/1) www/incb.org (санаи мурољиат: 07.01.2022). 
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Бояд тазаккур дод, ки вақте истеҳсоли ғайриқонунии прекурсор мегӯем 

истеҳсоли ин ё он модда дар ҳаҷми зиёд бо истифода аз технологияҳои заводӣ 

ё фабрикавӣ фаҳмида мешавад ва фарқияти он аз ғайриқонунӣ тайёр кардан 

низ дар ҳамин зоҳир мегардад, ки тайёр кардан дар ҳаҷми на он қадар калон 

ва метавонад аз рӯйи фармоиш низ иҷро шавад. Мисол, дар лабораторияҳои 

пинҳонӣ бо истифода аз кислотаи лизергин маводи нашъаовари синтетикӣ 

гуруҳи лизергинҳо (ЛСД) тайёр мекунанд. вобаста ба ин, љиноят аз вақти ба 

ҳам омехтани реагентҳои гуногуни моддаҳои химиявӣ хотимаёфта ба ҳисоб 

меравад. 

А.В. Агафанов истењсолро «њамчун иљрои корњои гуногун ё истењсоли 

молњои гуногун њисоб мекунад, ки дар корхонањои гуногун амалї 

мегардад»59. Як ќисми дигар муаллифон истењсоли молро њамчун «тайёр 

кардани он ва омода намудан барои истифодабарї» тавсиф додаанд60.  

Ҳамзамон, дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ ба коркарди 

прекурсорҳо низ диққат дода шудааст, ки он метавонад аз ҷониби шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, дар асоси иҷозатномаи махсус сурат гирад. 

Мисол, дар натиҷаи коркард, яъне омехта кардани кислотаи сулфат 

(прекурсор) бо оби тоза, бо миқдори дақиқ, электролит истеҳсол мешавад ва 

барои дар аккумулятор истифода намудан пешбинӣ шудааст.  

Вобаста ба хусусияти коркард Ф.М. Хайров ақидаи худро чунин иброз 

намудааст, ки «хатари ҷамъиятии коркард дар «беҳтар» намудани хусусият 

маҳз истеъмоли восита ё моддаҳо аз ҷониби шахс мебошад. Прекурсорҳо 

барои истеъмол пешбинӣ нашудаанд, балки танҳо дар истеҳсоли моддаҳои 

 
59 Агафанов А.В. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 
продукции выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности: дис.... канд. 
юрид. наук. – Красноярск. 2001. – С. 18. 
60 Ниг.: Современный экономический словарь. Производство [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.economic – enc. net/ (санаи мурољиат: 02.01.2019). 

Гидрохлориди 
героин 

(100 килограмм) 
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нашъадор ва психотропӣ истифода мешаванд, яъне коркарди онҳо 

наметавонад ба мақсадҳои пурзӯр намудани таъсири онҳо ба организми 

инсон ноил шавад ва аз ин рӯ, хатари ҷамъиятиро ба вуҷуд оварда 

наметавонад. Бинобар ин, мо мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон 

хориҷ кардани ин шакли кирдорро аз шумораи прекурсорҳое, ки муомилоти 

ғайриқонуниро ташкил медиҳанд, ба мақсад мувофиқ мешуморем61. 

Дар ин масъала, мо бо ақидаи Ф.М. Хайров ҷиҳати аз қонунгузории 

ҷиноятии Тоҷикистон хориҷ намудани калимаи «коркард» розӣ нестем, чунки 

прекурсорҳо дар амалия коркард карда мешаванд. Тибқи маълумоти 

коршиносони соҳаи химия, мисол, дар натиҷаи коркард шахс метавонад аз 

кислотаи сулфат (электролит) 33 %, ки барои истифода дар аккумулятор 

пешбинӣ шудааст, обро бухор намуда, фоизнокии онро то дараҷаи зарурӣ 

баланд карда, барои муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ё истеҳсоли 

ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истифода 

намояд. Яъне яке аз кирдорҳои ғайриқонунии муомилоти прекурсорҳо ин 

«коркард» ба ҳисоб меравад ва он дар қонунгузорӣ бетағйир монда шавад. 

Тибќи муќаррароти зербанди в) банди 3 қарори Пленуми Суди Олии 

Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таљрибаи судї оид ба баррасии 

парвандањои љиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо», тањти мафњуми 

«ѓайриќонунї соњиб шудани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё 

прекурсорњо, бояд харидани онњо, ба сифати василаи њисоббаробаркунии 

тарафҳо барои кори анљомдодашуда, ёрии расонидашуда ё дар пардохти 

ќарз, ба ивази дигар молњо ва анљомњо, ќарз ё туњфа гирифтан, азхудкунии 

навъњои ёфташудаи онњо, љамъ кардани зироатњои худрўйи дорои воситањои 

нашъаовар ё ќисмњои ин растанињо (аз он љумла, дар ќитъањои заминњои 

кишоварзї ва дигар корхонањо, њамчунин дар ќитъањои заминњои 
 

61 Ниг.: Хайров Ф.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров, наркотических средств 
или психотропных веществ, а также растений содержащих прекурсоры, наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей содержащих прекурсоры, наркотических средств или психотропных 
веществ, по законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2017. – С. 71. 
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шањрвандон, агар ин растанињо кошта ё парвариш карда нашуда бошанд), 

боќимондањои онњо дар сањроњои њифзнашавандаи кишти зироатњои 

нашъадор, баъд аз ба охир расидани љамъовариашон ва ѓайрањо њисоб карда 

шавад»62, фаҳмида мешавад. Дар банди қарори мазкур ѓайриќонунї соњиб 

шудани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо ба таври 

умумӣ гуфта шудааст, чунки қонунгузор ба ин кирдор якхела баҳо додааст. 

Тарзи дигари содиркунии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, 

ғайриқонунӣ нигоњ доштани он мебошад. Баъд аз ғайриқонунӣ соҳиб шудан 

барои давом додани кирдори ғайриқонунии худ ва ба мақсади ниҳоӣ расидан 

прекурсорҳо дар ҷойҳои зери назорати шахс қарордошта, ғайриқонунӣ нигоҳ 

дошта мешаванд. Омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ нишон медиҳад, ки чунин 

кирдор қариб дар ҳама ҳолатҳо ҷой дорад. 

Тањти мафњуми «ѓайриќонунї ба соњибияти каси дигар додани 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо бояд бо њар роњ - 

бомузд ё бемузд ба соњибияти шахси дигар додани онњо (фурўхтан, туњфа 

кардан, иваз кардан, пардохти ќарз, њамчун ќарз додан ва ѓайра), њамчунин 

дигар роњњои пањнкунї, масалан, бо роњи инъексия кардани воситањои 

нашъадор ё моддањои психотропї, фањмида шавад»63. 

Натиљањои пурсиши гузаронидашуда дар байни кормандони бар зидди 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо муборизабаранда нишон дод, ки  

76,8 % онњо чунин мешуморанд, ки њангоми ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо, љинояткорон аксаран тарзи ба 

соњибияти каси дигар доданро истифода мебаранд64. Мо низ ба ақидаи 

кормандони амалия розӣ ҳастем, чунки оқибати ғайриқонунӣ соҳиб шудан, 

 
62 Қарори Пленуми Суди Олии Љумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2002, тањти №5 «Дар бораи 

таљрибаи судї оид ба баррасии парвандањои ҷиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо» (тағйиру иловаҳо ба он: 24.02.2005, тањти №2; 23.06.2010, 

тањти №15; 23.11.2012, тањти №28) / Сомонаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Захираи электронї]. – 

Манбаи дастрасї: http://sud.tj (санаи муроҷиат 19.04.2019). 
63 Қарори Пленуми болозикр. 
64 Ниг.: Замимаи 2, ҷадвали 1. 

http://sud.tj/
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нигоҳ доштан ва дигар кирдорҳои барқасдона ба соҳибияти каси дигар дода, 

боз ҳам фоида ба даст овардан мебошад. 

Тањти мафњуми «ѓайриќонунї интиќол додан» бояд кирдори 

барќасдонаи аз як љой ба љойи дигар, аз он љумла, аз њудуди худи њамон як 

нуќтаи ањолинишин гузаронидани (кашонидани) воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ё прекурсорњо, фањмида шавад, ки бо истифода аз 

њамагуна воситањои наќлиёт содир шуда бошад»65. Тањлили амалияи судї ва 

таҷрибаи дигар даватҳо нишон медињад, ки ин тарзи содиркунии муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо аз љониби љинояткорон хеле фаъолона истифода 

мешавад. Асосан бо интиқоли прекурсорҳо иҷрокунандагон машғул буда, 

супориши ташкилкунандагонро, ки дар дигар давлатҳо қарор доранд, иҷро 

менамоянд.  

Тањти мафњуми «ѓайриќонунї фиристонидан» бояд тавассути почта, 

баѓољ, бо истифодаи воситањои дастї ё дигар намуд, аз љумла, бо истифодаи 

њайвонот, паррандаҳо ва ѓайрањо ирсол доштан, аз як љой ба љои дигар равон 

кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорњо бе 

иштироки ирсолкунанда, фањмида шавад»66. Таҳлили кирдорҳои муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо нишон медиҳад, ки дар амалия ягон ҳолати 

ғайриқонунӣ фиристонидани прекурсорҳо бо чунин тарзу усул ба қайд 

гирифта нашудааст. 

Дар дањсолањои охир, муомилоти ѓайриќонунии  маводи нашъадор 

хусусияти байналмилалї пайдо кард, ки бевосита ба такмили ҳам усулњои 

фиристонидани маводи нашъадор ва ҳам прекурсорњои онњо таъсир расонид. 

Ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ 

доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани 

 
65 Қарори Пленуми Суди Олии Љумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2002, тањти №5 «Дар бораи 

таљрибаи судї оид ба баррасии парвандањои ҷиноятӣ марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо» (тағйиру иловаҳо ба он: 24.02.2005, тањти №2; 23.06.2010, 

тањти №15; 23.11.2012, тањти №28) / Сомонаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Захираи электронї]. – 

Манбаи дастрасї: http://sud.tj (санаи муроҷиат 19.04.2019). 
66 Қарори Пленуми болозикр. 

http://sud.tj/
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прекурсорњо њамчун љиноят бо аломатњои объективии зерин тавсиф карда 

мешавад: 

1) кирдор – муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо; 

2) тарзи содиркунї – ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, 

соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

фиристонидани прекурсорњо. 

Инчунин, қайд кардан ба маврид аст, ки ғайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо танњо дар шакли њаракати фаъол 

содир карда мешавад. 

Хусусияти хоси ду марњилаи аввали ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, 

коркард, ба даст овардан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо он њолат мањсуб мешавад, ки дар 

натиљаи кирдорњои гунањгорона оќибати мушаххаси љиноят бо он сабаб ба 

амал намеояд, ки љинояткор новобаста аз иродаи худ, тавонист танњо он 

амалњои барќасдонаеро иљро намояд, ки танҳо барои содир кардани ин 

љиноят (тайёрї ба љиноят) шароит фароњам овардааст ва ё њама чораҳоро, ки 

барои ба даст овардани оќибати љиноят зарур шуморида буд, анљом дод, 

аммо љиноят бо сабабњои ба иродаи шахси гунањкор (сўиќасди љиноят) 

вобастанабуда хотима наёфтааст. 

Мувофиќи ќ. 1 м. 32 КЉ ЉТ марњилаи «тайёрї ба љиноят ин аз тарафи 

шахс ќасдан љустуљў, тайёр ё мувофиќ кардани восита ё олоти содир 

намудани љиноят, ёфтани шарикони љиноят, забоняккунї барои содир 

кардани љиноят ё ќасдан фароњам овардани шароити дигар барои содир 

кардани љиноят мебошад, агар зимнан љиноят бо сабабњои аз ин шахс 

вобастанабуда то ба охир расонида нашуда бошад»67 мањсуб меёбад. 

Тайёрї ба содир намудани муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

кирдорњое мебошанд, ки ба амалишавии ниятњои љиноятии худ 

 
67 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 

http://mmk.tj/
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алоќаманданд. Тайёрї ба ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, 

соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

фиристонидани прекурсорњо, он ваќт сазовори љазо эътироф мешаванд, ки ин 

тайёрї дар маљмуъ, заминањо (шароитњо)-и воќеии объективиро барои 

татбиќи минбаъдаи онњо фароњам оварад, ки аќаллан барои амалї гардидани 

яке аз тарзњои дар диспозитсияи моддаи 2021 КЉ ЉТ муќаррар гардида, 

алоќаманд бошанд.  

Тайёрї ба муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар инкишофи 

марњилањои ба худ хос метавонад дар коркарди наќшаи омодасозии воситањо 

ва олоти содир намудани љиноят, барќарор намудани робитањои ташкилї, 

таъмини имкониятњои аввалия, фароњам овардани шароити зарурї барои 

амалигардонии наќшаи пешбинишуда, ифода ёбад. Зимнан, шаклњои тарафи 

берунии кирдори љиноятї дар марњилаи тайёрї, ба тарзи содир намудани 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо бевосита алоқамандӣ дорад. 

Омўзиши таљрибаи судї ва тафтишотї аз он шањодат медињад, ки 

ошкор намудани тайёрї ба муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

мушкилоти зиёд дорад, чунки аломатњои берунии онњо дар аксар мавридњо 

безарар вонамуд мебошанд, аз ин рў, ошкор намудани алоќамандии тарафи 

объективии он бо тарафи дохилї – руњии он – тарафи субъективии љиноят 

(гуноњ, ангеза, маќсад) номаълум ва норавшан боќї мемонад. Мањз њамин 

њолат, яке аз сабабњое аст, ки дар амалияи судї ба љавобгарї кашидан барои 

тайёрї ба чунин љиноят бо қисми 2, моддаи 32 – 2021 КҶ ҶТ бақайд гирифта 

нашудааст. 

Аз љониби кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бо муваффаќият муайян 

кардани далелњои тайёрї ба содир намудани ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо, пеш аз њама, аз дониши кормандон 

дар бораи аломатњои объективии тайёрї ба љинояти баррасишаванда ва 

мањорати сари ваќт сарфањм рафтан ба моҳият ва таъиноти аслии он вобаста 

мебошад. 
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Тайёрї ба љиноят аз маќсади содир намудани љиноят бо он фарќ 

мекунад, ки шахс ҳангоми фароњам овардани шароитњо барои содир кардани 

љиноят аз ниятњои љиноятї ба ҳаракату амалњо кўшиш менамояд. Гузариш аз 

ќасди барои љамъият хавфнок ба кирдори барои љамъият хавфнок – ин 

таѓйироти сифатї дар рушди љиноят мебошад, ки бо амалишавии он асоси 

љавобгарии љиноятї барои сўиќасди љиноятї ба миён меояд. 

Барои баланд бардоштани самаранокии муборизаи њуќуќи љиноятї бар 

зидди муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, бояд ба масъалаи нисбатан 

пешакї ошкор намудани амалњои тайёрї, инчунин љалб ё моил кардани 

шахсони нав ба содир намудани ин љиноят диќќат дода шавад. 

Љалб намудани ин ё он шахс дар содир кардани љиноят дар шаклњои 

гуногун зоњир мегардад, аммо аз њама хатарноктарини онњо – љалб дар 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, ваќте ки ба шахси љалбшуда дар 

маљмуъ таъсири фаъоли љиноятї мерасонанд. 

Омӯзиши маълумоти ММҲИОМ ва КБНМН вобаста ба вазъи 

муомилоти прекурсорҳо дар хориҷи кишвар нишон дод, ки барои содир 

намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорњо гуруҳњои љиноятии 

фаромиллї љалб карда шудаанд. Ин њолат зарурати объективиро нисбат ба 

вазнинтар кардани љазо барои кирдорњои барои љамъият хавфноки дар 

моддаи 2021 КЉ ЉТ пешбинигардида талаб менамояд. Бинобар ин, ба банди 

«а» ќисми 3 моддаи 2021 КЉ ЉТ илова кардани чунин њолати вазнинкунандаи 

гуноњ, ба монанди иттињодияи љиноятї (ташкилоти љиноятї) -ро мувофиќи 

маќсад мешуморем. 78 % пурсидашудагон низ чунин мењисобанд, ки ба ин 

модда илова кардани ҳамин тавр њолати вазнинкунандаи гуноњ, ба монанди 

иттињодияи љиноятї (ташкилоти љиноятї) ба такмили ќонунгузории љиноятї 

мусоидат хоњад кард68.  

Натиљаи пурсиши гузаронидашуда дар байни кормандони бо муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо муборизабаранда нишон медињад, ки 85 % онњо 

 
68 Ниг.: Замима 2, ҷадвали 2. 
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пешнињод дар бораи зарурати такмили ќонунгузории љиноятиро дар ин самт 

дастгирї менамояд69.  

Мо низ дар он ақидаем, ки имрўз зарурати такмил додани моддаи 2021 

КЉ ЉТ ба миён омадааст, чунки мавќеи љуѓрофї, алалхусус њамсарњад будан 

бо Љумњурии Исломии Афѓонистон, тањдиди муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњоро аз байн бурда наметавонад. Омўзиши парвандањои љиноятї 

марбут ба маводи нашъадор, аз он љумла прекурсорњо нишон медиҳад, ки 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо низ ба љиноятњои муташаккил дохил 

шуда, яке аз падидањои хатарнок ба њисоб меравад. Мақомоти њифзи њуќуќ 

дар баробари мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва 

моддањои психотропї, дар самти пешгирии гузариши муомилоти қонунии 

прекурсорњо ба муомилоти ѓайриќонунии онҳо фаъолияти худро низ 

густариш дода истодаанд. 

Масъалаи дигар, тибќи сохтори ќонунгузории худ барои эътирофи 

ихтиёрї даст кашидан аз содиркунии љиноят муќаррар намудани мављудияти 

се аломати дар матни моддаи 34 КЉ ЉТ пешбинишуда зарур аст, ин ихтиёрї, 

ќатъї ва дарки имкониятњои то ба охир расонидани љиноят, мебошад. 

Мувофиќи ќ. 1 м. 34 КЉ ЉТ «бо ихтиёри худ даст кашидан аз љиноят он 

аст, ки агар шахс имконияти то охир расонидани љиноятро дарк карда, 

ихтиёран ва ба таври ќатъї њаракатњои тайёрї ё њаракати (бењаракатии) 

бевосита ба содир намудани љиноят равонашударо ќатъ кунад» 70. Шахсе, ки 

бо ихтиёри худ ва ба таври ќатъї аз ба охир расонидани муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо даст кашида бошад, дар асоси ќ. 2 м. 34 КЉ ЉТ ў 

барои ин љиноят ба љавобгарї кашида намешавад. 

Ихтиёрї даст кашидан аз давом додани ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо маънои онро дорад, ки шахс дар 

 
69 Ниг.: Замима 2, ҷадвали 8. 
70 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
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љараёни фаъолияти љиноятї кирдори ғайриқонунии саркардаашро ќатъ 

менамояд. Ба таври ќатъї даст кашидан дар он ифода меёбад, ки шахс 

ихтиёран аз кирдори то ба охир расонидани ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо даст мекашад, яъне бояд амали 

љиноятиро пурра ва тамоман ќатъ кунад. Дар сурати муваќќатан ќатъ 

намудани фаъолияти љиноятї, ки бо баъзе њолатњо ба вуљуд омадааст, ин љо 

ба таври ќатъї даст кашидан мављуд нест. 

Ихтиёрї даст кашидан танњо њангоми фаъолияти нотамоми љиноятї 

имконпазир аст. Ваќте ки амалњои субъект, љинояти ба анљом 

расонидашударо ташкил медињанд ва дорои тамоми аломатҳои таркиби 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо доро 

мебошанд, он гоҳ танњо дар бораи рафъи зарари расонидашуда ва барќарор 

кардани њуќуќи вайроншуда сухан рондан мумкин аст. 

Чунин ба назар мерасад, ки ихтиёрї даст кашидан аз содир намудани 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо дар 

њамаи марњилањои љиноятњои нотамом – тайёрї, инчунин сўиќасди ҷиноят 

имконпазир аст. 

Моњияти иљтимоии ихтиёрї даст кашидан аз содир намудани 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо дар 

он ифода меёбад, ки шахс ба содир кардани љиноят оѓоз мекунад, аммо бо 

хоњиши худ аз давом додани кирдори барои љамъият хавфнокаш даст 

мекашад. Муњимияти иљтимоии чунин амал дар муќоиса аз пешгирии 

содиршавии љиноят афзалтар аст, зеро дар ин њолат на танњо кирдори 

љиноятї ќатъ карда мешавад, балки аллакай шахс аз оќибати љинояти 

оѓозгардида ихтиёран даст кашида, ба љамъият хавфнокии кирдор ва оќибати 
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онро дарк мекунад, ки ин  пешгирии љиноят набуда, ислоњи сариваќтии ў 

мебошад. 

Дарки имконияти то ба охир расонидани љиноят танњо дар  он њолате 

љой дорад, ваќте ки на танњо хоњиши шахс барои ќатъ кардани фаъолияти 

љиноятї, балки дарки имконияти расонидани љиноят то охир низ мављуд 

мебошад. 

Мо оид ба асоснок кардани ихтиёрї даст кашидан аз содир намудани 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо дар 

он назарем, ки тавсифи њамаи далелњо ва ягонагии онњо, моњиятан аз 

идеалњои шахс, нуќтаи назар ва эътиќоди ў, сатњи шуурнокї, љањонбинии вай 

дар маљмуъ, инчунин мундариљаи онро њам категорияњои назариявї ва њам 

асосњои ахлоќї ташкил медињанд. 

Ба андешаи мо, таваљљуњи махсуси илмию амалї дар масъалаи моил 

кардан бо ихтиёрї даст кашидан, чунин таъсирро ба шуур ва иродаи шахс 

дар назар дорад, ки ў оқибати ба охир расонидани љиноятро дарк намуда, ба 

хулоса меояд, ки фаъолияти љиноятї қатъ карда шавад. Он на танҳо пас аз 

тањлили њамаљонибаи зоњиршавии объективии таљовузи нотамом, балки дар 

ќасд, сабаб, њадафи шахс низ истифода мешавад. Ин имкон медињад, ки 

имконияти водоркунї ба ќатъ намудани фаъолияти љиноятї то чи андоза 

воќеї мебошад ва чи гуна шубњањои шахси гунањгор дар ваќти моил кардан 

бояд ба назар гирифта шавад. Имконияти ихтиёрї даст кашидан он ваќт 

меафзояд, ки њангоми омўзиши шахс зиддияти амиќи дохилии ў, муборизаи 

ангезањо, мақсадњои ноустувори љиноятӣ аён мегардад. 

Самаранокии меъёрњои ќонунгузории љиноятї оид ба ихтиёрї даст 

кашидан аз содир кардани љиноят бештар бо сатњи маърифати њуќуќии 

шањрвандон муайян карда мешавад. Маърифати њуќуќї аз бисёр омилњо, аз 

љумла, ба роњ мондани сиёсати њуќуќии давлат вобаста аст. Донистани 

меъёрњои њуќуќӣ ба шарти асосии рафтори риояи ќонун асос меёбад. 

Њавасмандгардонї ба ихтиёрї даст кашидан бештар таъсир мерасонад, агар 
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шахсони ба фаъолияти пешакии љиноятї дастдошта аз муќаррарот дар бораи 

дасткашии ихтиёрї шинос бошанд, ин ба баланд шудани сатњи фаъолияти 

пешгирикунандаи маќомоти њифзи њуќуќ мусоидат мекунад. Лекин, дар  

м. 2021 КЉ Љумҳурии Тоҷикистон чунин эзоњи махсуси њавасмандкунанда 

вуљуд надорад, ки ба андешаи мо, илова кардани он мақсаднок мебошад. 

Чунин эзоҳ ба шахс имконият медињад, то ки аз идома додани ҷиноят 

худдорӣ намояд. Айнан чунин эзоњ дар ќонунунгузории баъзе давлатњо, аз 

љумла Федератсияи Россия љой дорад. Масалан, мутобиќи м. 2283 КЉ 

Федератсияи Россия «шахсе, ки тибќи пешбининамудаи ин модда љиноят 

содир намудааст, ихтиёран прекурсорҳои воситаҳои нашъадор, моддањои 

психотропиро супорида, дар фош ё пешгирї намудани љиноятњои марбут ба 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорҳои воситањои нашъадор, моддањои 

психотропї, инчунин ғайриқонунӣ соҳиб шудан, нигоҳ доштан ва интиқоли 

чунин растанӣ ё қисмҳои онҳо, ки прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ доранд, дар фош намудани шахсони љиноят 

содиркарда ва ошкор намудани молу мулки бо роњи љиноят бадастомада 

фаъолона мусоидат мекунад, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад»71. 

Аз натиҷаи пурсиши кормандони амалия, ки бештари онҳо кормандони 

оперативӣ  мебошанд, бармеояд, ки 89 % – и онҳо ҷонибдори он ҳастанд, ки  

ба моддаи 2021 КҶ ҶТ эзоҳ илова карда шавад72. Яъне дар қонунгузории 

ҷумҳурӣ дар баробари пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ дар самти 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, инчунин дар сурати ихтиёран 

супоридани прекурсорҳои зери назорат қарордошта, шахс  метавонад аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад.  

Дигари масъалаи мубрам ин, дар бораи зарурати мављудияти чунин 

шаклњои сершуморї, ба монанди якчандкарата будан дар ќонун њисоб 

мешавад. Њамин тавр, ба андешаи як ќатор олимон, њанўз дар охири солњои 

 
71 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., №63 / Справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http://www.consultant.ru/ (санаи мурољиат: 
29.03.2019). 
72 Ниг.: Замима 2, ҷадвали 10. 
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80-ум, сершуморї њамчун маљмуи иборат аз такроршавї ва маљмуи идеалї 

муаррифї мешуд73. 

В.П. Малков таносуби такроран ва якчандкарата буданро дар шакли 

якум – њамчун аз шакли дуюм сохташуда нишон дода, якчандкарата буданро 

љузъи такроран донистааст74. 

Дигар олимон низ ин нуќтаи назарро ҷонибдорӣ намудаанд ва аз нимаи 

асри ХХ сар карда тасдиќ мекарданд, ки фарќияти асосии такроран ва 

якчандкарата будан нишондињандаи аломати миќдорї, яъне якчандкарата ин 

содир намудани љиноятњои ба њам монанд се ва зиёда маротиба буда, 

такроран – ду ва зиёда аз он мебошад. Њамин тариќ, якчандкарата њамчун  

ќисми такроран баррасї карда шудааст75. 

Ҳамин тавр ба хулоса омадан мумкин аст, ки сатњи назариявии 

якчандкарата бо чунин аломатњо ба монанди содиркунии се ва зиёда 

љиноятњо, содир намудан аз рўйи хусусияти љиноятњои ба њам монанд, мављуд 

набудани доѓи судї барои ин љиноятњо, мављудияти дараљаи муайяни 

рафтори зиддиљамъиятї тавсиф карда шудааст.  

Зимнан, агар ба мафњумњои «такроран» ва «якчандкарата» аз нуќтаи 

назари этимология назар андозем, пас метавон ба ин масъала дар бораи 

зарурати иваз кардани такроран ба якчандкарата дар КЉ ЉТ возењ посух дод. 

Ин пешнињодро 74 % –и пурсидашудагон низ дастгирї карданд76. 

Натиљањои таҳќиќоти зербанди якумро љамъбаст намуда, чунин хулосањо 

баровардан мумкин аст:  

– сарфи назар аз истифодаи васеи истилоњи прекурсор дар санадњои 

байналмилалї, чунин мафњум дар фаъолияти амалї ва қонунгузории ҷиноятӣ 

кам истифода мешавад; 

 
73 Ниг.: Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, 
1982. – С. 44–45; Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость): учеб. 
пособие. – М., 1988. – С. 8. 
74 Ниг.: Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, 
1982. – С. 15–18. 
75 Ниг.: Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., Чхиквадзе В.М. Курс советского уголовного права. 
Особенная часть. – М., 1959. – Т. 2. – С. 348; Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском 
уголовном праве. – М., 1961. – С. 108. 
76 Ниг.: Замима 2, ҷадвали 5. 
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– тањлили таљрибаи судї-тафтишотии марбут ба муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо нишон медињад, ки тарзи нисбатан маъмули 

иљрои таркиби тањќиќшаванда ба соњибияти каси дигар додани он мебошад; 

– таҳқиқоти гузаронидашудаи таљрибаи маќомоти њифзи њуќуќи 

Љумњурии Тољикистон дар самти мубориза бар зидди ѓайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо нишон медињад, ки ба 

пешгирии нисбатан самараноки ин љиноят гузаронидани лањзаи  хотимаёфта 

ба давраи нисбатан барваќтар, яъне аз лањзаи љалб ё моил кардани шахс 

барои  содир намудани ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, соњиб шудан, 

нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани 

прекурсорњо мусоидат менамояд; 

– дар қонунгузории ҳуқуқи ҷиноятӣ калимаи такроран ба калимаи 

якчандкарата иваз карда шавад. 

Ҳамзамон, пешнињод карда мешавад, ки ба боби 22 «Љиноятњо ба 

муќобили саломатии ањолї» – и КЉ ЉТ моддаи 2023, ки љавобгариро барои 

љалб ё моил кардани шахс барои содир намудани ѓайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо пешбинї мекунад, ба мазмуни 

зерин илова карда шавад: 

«Моддаи 2023. Љалб ё моил кардани шахс барои содир намудани 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо. 

1) Љалб ё моил кардани шахс барои содир намудани ѓайриќонунї 

истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти 

каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо,  

– бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз ду то панљ сол љазо дода 

мешавад.  

2) Њамин кирдор, агар: 

а) аз љониби гуруҳи шахсон бо маслињати пешакї; 
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б) якчандкарата; 

в) бо истифодаи зўроварие, ки барои њаёт ё саломатї хавфнок нест ё бо 

тањдиди истифодаи он; 

г) бо истифодаи маќоми хизматї; 

д) ба миќдори калон содир шуда бошад,  

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз панљ то њафт сол бо мањрум 

кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба фаъолияти 

муайян ба муњлати то панљ сол ё бидуни он љазо дода мешавад. 

3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ва дуюми њамин модда 

агар: 

а) аз љониби гуруҳи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти 

љиноятї); 

б) бо истифодаи зўроварие, ки барои њаёт ё саломатї хавфнок аст ё бо 

тањдиди истифодаи чунин зўроварї; 

в) ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад, 

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз њафт то дувоздањ сол љазо дода 

мешавад». 

 

1.2. Аломатњои субъективии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

Дар зербоби 1.1. рисолаи мазкур доир ба аломатњои объективии 

таркиби муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо нуќтаи назари илмии худро 

пешнињод намудем. Зербоби мазкур идомаи мантиќии зербоби ќаблї буда, ба 

аломатњои субъективии таркиби муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

бањои илмї-амалї дода мешавад. Аломатњои субъективии таркиби љиноятро 

субъекти љиноят ва тарафи субъективии љиноят ташкил медињанд, ки дар 

натиља њолати дохилии руњии шахси љинояткор ва хусусиятњои хоси худи ў 

мавриди омўзиш ва бањодињии илмї ќарор мегиранд. 
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Ҳангоми муќаррар кардани таркиби љиноят субъекти љиноят наќши 

муњим мебозад, лекин ба ин нигоҳ накарда дар Кодекси љиноятии 

амалкунанда истилоҳи он пешбинӣ нашудааст.  

Тањлили ќонуни љиноятї нишон медињад, ки нишонањои субъекти 

љиноят дар м. 22 КЉ ЉТ пешбинӣ шудааст ва мувофиќи он «Танњо шахси 

воќеии мукаллаф ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки ба синну соли 

муќаррарнамудаи њамин Кодекс расидааст. Ҳамзамон, дар қисми умумии 

Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, ки «Субъекти љиноят – ин шахси воќеии 

(шањрванди Љумњурии Тољикистон, шањрванди хориља, шахси бешањрванд) 

мукаллафе, ки дар ваќти содир намудани љиноят ба синну соли 

муќарраркардаи ќонунгузории љиноятї (мувофиќи ќисми 1 моддаи 23 – аз 16 

солагї ва мутобиќи ќисми 2 њамин модда аз 14 – солагї) расидааст. Субъекти 

љиноят дорои чунин нишонањо мебошад: 

1.  Шахси воќеї (љисмонї) будан; 

2.  Мукаллаф будани шахс; 

3.  Ба синну соли муќарраркардаи Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон расидани шахс; 

4.  Субъекти махсуси љиноят»77.  

Олимони соҳаи ҳуқуқ дар чунин ақидаанд, ки субъекти ҷиноят ин шахси 

воқеии мукаллаф мебошад, ки ба синни муқарраркардаи қонуни ҷиноятӣ 

расида, дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор мебошад78. Дар ин бобат, мо 

ҷонибдори ақидаи олимони ватанӣ ҳастем, чунки дар қонунгузории ҷиноятӣ 

ин аломатҳо бештар тарафдори худро ёфтаанд. Бештари олимони хориҷӣ, аз 

он ҷумла М.Х. Рустамбаев низ дар чунин ақидаанд, ки субъекти ҷиноят ин 

шахси воқеӣ ва мукаллаф мебошад, ки ҳангоми содир намудани ҷиноят ба 

синну соли муайяннамудаи қонунгузории ҷиноятӣ расидааст. Набудани яке 

 
77 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
78 Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ. ва Бобољонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи љиноятии Љумҳурии Тољикистон. Қисми умумӣ. Китоби 

дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 208. 

http://mmk.tj/
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аз ин аломатҳо, яъне субъекти ҷиноят, баробар аст ба набудани аломати 

таркиби ҷиноят79. 

Дар зери мафҳуми «шахси воқеӣ» – инсони дар ҳаётбуда фаҳмида 

мешавад. Аз рӯйи қоидаи умумӣ қобилияти ҳуқуқдорӣ (аломати асосии 

субъекти ҳуқуқ) дар ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ (аз он ҷумла, дар ҳуқуқи ҷиноӣ) аз 

лаҳзаи таваллуди одам пайдо шуда, бо вафот кардани ӯ қатъ мегардад. 

Шахси воқеӣ одамро дар назар дорад, ки ҳолати муайяни ҳуқуқӣ дорад. Аз ин 

рӯ, мафҳуми шахси воқеӣ умумӣ буда, се категорияи одамонро дар назар 

дорад: шаҳрвандони давлат, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандӣ80. 

Ҳамзамон, дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ низ қайд мегардад, ки 

табиатан ба сифати субъекти ҷиноят танҳо шахси воқеӣ – шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд эътироф 

мегардад. Ин хулоса ифодакунандаи он аст, ки шахси ҳуқуқӣ (ташкилотҳо, 

корхонаҳо, муассисаҳо) ё гуруҳҳои одамон ба сифати субъекти ҷиноят 

баромад карда наметавонанд81. Таҳлили илмии гузаронидашуда ва 

адабиётҳои махсус дар масъалаи эътироф намудани шахси ҳуқуқӣ ҳамчун 

субъекти ҷиноят, нишон медиҳад, ки то айни замон ин масъала дар илми 

ҳуқуқи ҷиноятӣ  баҳсталаб боқӣ мондааст. Ҳалли масъалаи муқаррар 

намудани ҷавобгарии шахсони ҳуқуқӣ дар илм ҷонибдорону тарафдорони 

худро дорад. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи А.В.Бриллиантов «Тибқи қонунгузории ҷиноятии 

Россия ҷавобгарии ҷиноятӣ танҳо нисбати шахсони воқеӣ татбиқ мешавад,  

зеро дар ғайри он ба принсипи гуноҳ мухолифат мекунад, ки дар асоси он 

 
79 Ниг.: Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан Т.1. Общая часть. Учение о 
преступлении. – Ташкент, 2018. – С. 257. 
80 Ниг.: Коллективи муаллифон: Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Муњаррири масъул 
Њ.Њ. Шарипов. – Душанбе, 2005. – С. 502. – С. 53. 
81 Ниг.: Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокирзода З.Х., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми умумӣ). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – С. 94–96. 
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шахс танҳо барои кирдори ба ҷамъият хавфнок, ки гунаҳгориашро муайян 

менамояд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад»82. 

А.В.Наумов бошад чунин андеша дорад, ки «ҷавобгарии шахсони ҳуқуқӣ 

пурра метавонад бо принсипи гуноҳи фардӣ дар якҷоягӣ ҷой дошта 

бошанд»83. 

Дар ин хусус, В.В. Качалов иброз менамояд, ки «Ҷавобгарии ҷиноятии 

шахси ҳуқуқӣ тибқи таълимоти илми ҳуқуқии ҷиноятӣ имконнопазир 

мебошад, зеро ба тартиби ҷиноятӣ ҷавобгӯ буда наметавонад»84.  

Олими барҷастаи рус, профессор Н.С. Таганцев, ки муқобили ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси ҳуқуқӣ мебошад, дар ин хусус далелҳои 

зерин овардааст:    

1) бе ҷазо мондани шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун шахсияти идеалӣ, намояндаҳо 

ва аъзоёни онро, ки бевосита кирдори ҷиноятиро содир намудаанд, аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад;  

2) ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида нашудани шахсони ҳуқуқӣ онҳоро аз 

ҷавобгарии гражданӣ озод намекунад, бахусус уҳдадоранд зарар ва ё зиёни 

расонидашударо барқарор намояд; 

3) бе ҷазо мондани шахсони ҳуқуқӣ ба барқарор намудани зарар, маҳдуд 

кардан ва ё қатъ намудани фаъолияти онҳо мухолифат карда наметавонад»85. 

Мо ҷонибдори таълимоти ҳуқуқи ҷиноятии шуравӣ ва қонунгузории он 

мебошем, ин дар маҷмуъ аз он бармеояд, ки эътироф кардани шахси ҳуқуқӣ 

ҳамчун субъекти ҷиноят ба принсипи ҷавобгарии фардӣ ҷавобгӯ набуда, 

ҷавобгарии ҳатмии инсонро барои содир намудани кирдори ба ҷамъият 

хавфнок муайян менамояд, ки ин нисбат ба татбиқ намудани чораи 

маҷбуркунӣ ба мақсади ҷазои ҷиноятӣ мухолифат менамояд. 

 
82 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – С. 134. 
83 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т.1 Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 
– 453 с. 
84 Качалов В.В. Уголовная ответственность юридических лиц: критический анализ аргументов против // Lex 
Russica. – 2016. – №12 (121). – С. 34. 
85 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: в 2 т. – М.: Наука, 1994. – Т.1. – 143 с. 
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Субъект дар вақти содир намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок бояд 

мукаллаф бошад, яъне қобилияти содир кардани ҳаракат ё беҳаракатии худро 

фаҳмад ва оқибати кирдори худро дарк карда тавонад86. Гарчанде аломати 

дигари субъекти љиноят мукаллафї мебошад, лекин он аз тарафи ќонуни 

љиноятї мустањкам карда нашудааст ва дар назарияи илми њуќуќи љиноятї 

барои фањмиши он истилоњи мухолифи он – «номукаллафї» истифода 

мешавад. 

Мафњуми номукаллафї дар ќ.1 м. 24 КЉ ЉТ дода шудааст ва мувофиќи 

он шахсе, ки дар њолати номукаллафї кирдори барои љамъият хавфноки дар 

ќонуни љиноятї пешбинишударо содир намудааст, яъне бар асари бемории 

руњии доимї, парешонии муваќќатии руњї, заъфи аќл ва ё њолати дигари 

бемории руњї хусусияти воќеї ва хавфнокии љамъиятии њаракат ё 

бењаракатии худро дарк ё онро идора карда наметавонист, ба љавобгарии 

љиноятї кашида намешавад87.  

Расидан ба синни љавобгарии љиноятї аломати сеюми њатмии субъекти 

љиноят мебошад. 

Бо дарназардошти он, ки моддаи 2021 КҶ ҶТ дар қатори дигар моддаҳои 

вобаста ба маводи нашъадор (200, 201, 202, 204) дар ќ. 2 м. 23 КЉ ЉТ дарҷ 

нашудааст, бинобар ин, ҷавобгарӣ барои содир намудани ин ҷиноят аз 16 

сола шуруъ мешавад.  

Њамин тавр, дар асоси ақидаи олимони ватанӣ ва хориҷӣ хулоса кардан 

мумкин аст, ки барои содир намудани ҷинояти дар м.2021 КҶ ҶТ 

пешбинишуда ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 16 сола дуруст муайян шудааст. 

Чунки шахси аз ин синну сол хурдтар қобилияту истеъдоди бо муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо машғул шуданро надорад. Аммо дар синни 16 

солагӣ ба меъёрњои њуќуќї ва иљтимої-психологии муќаррар кардани 

љавобгарии љиноятї љавобгў мебошад. Қобили қайд аст, ки субъекти 

 
86 Ниг.: Сибагатулин А.М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту 
прекурсоров в России: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2015. – С. 62. 
87 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ(бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 

http://mmk.tj/
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муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо вобаста ба шахсияти ҷинояткор бо 

баъзе аломатҳои махсус, яъне алоқаҳои ҷиноятӣ доштан, корчалону устувор 

ва дигар имкониятҳоро доро будан, аз субъектони дигар ҷиноятҳои 

ҳаммонанд, фарқият дорад.  

Натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ нишон медиҳад, ки қонунгузории 

ҷиноятӣ дар м.2021 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятиро барои ғайриқонунӣ 

истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти 

каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо пешбинӣ 

намудааст, ки субъекти ин ҷиноят ҳар се аломатҳои муайяншудаи умумиро 

дар бар мегирад. 

Дар илми њуќуќи љиноятї зери мафњуми тарафи субъективии љиноят 

фаъолияти руњии шахс, ки бевосита ба содир намудани љиноят алоќамандї 

дорад, фањмида мешавад88. Он дар шакли муносибатњои руњї зоњир гардида, 

дар фарќият аз тарафи объективї муносибатњои дохилии шахсро фаро 

мегирад89. 

Тарафи субъективии љиноят тасаввурот ва хоњиши субъектро вобаста ба 

содир кардани кирдори ба љамъият хавфнок, тавсиф менамояд. 

Тибқи муқаррароти қонунгузории ҷиноятӣ тарафи субъективии ҷиноят 

аломатҳои худро доро мебошад. Аз ҷониби диссертант дар рисолаи илмӣ 

танҳо ба яке аз паҳлуҳои он, ки ҷунун мебошад, диққати хоса дода 

нашудааст, зеро дар вақти содир намудани ҷиноят вобаста ба муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо шахс дар ҳолати аффект қарор дошта 

наметавонад. Дигар аломатҳои тарафи субъектӣ ба ҷинояти таҳқиқотшуда 

хос мебошад, бинобар ин, мавриди иброз намудани фикру ақидаҳо қарор 

дода шудааст. 

 
88 Ниг.: Кудратов Н.А. Квалификация «посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля» Республики Таджикистан по субъективным признакам // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 
Бахши илмњои иљтимої–иќтисодї ва љамъиятї. – 2019. – №3. – Ќисми I. – С. 191–195; Семернёва Н.К. 
Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. – Москва: 
Проспект: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2017. – С. 88. 
89 Ниг.: Осмоловская С.И. Проблемы установления и толкования признаков субъективной стороны состава 
преступления, предусматривающего уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления // Труды Академии управления МВД России. – 2019. – №3 (51). – С. 112. 
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Аломатҳои тарафи субъективии љиноят аз чунин нишонањо иборат 

мебошад: 

1.  Гуноњ (дар шакли ќасд ва беэњтиётї); 

2.  Ангеза; 

3.  Маќсад; 

4.  Љунун (аффект). 

Њамаи ин нишонањо дар якљоягї њолати дохилї – руњии шахсе, ки 

љиноятро содир мекунад, тавсиф медињанд. Ањамиятнокии ин нишонањои 

тарафи субъективии љиноят якхела нестанд. Гуноњ њамчун нишонаи њатмии 

тарафи субъективии љиноят барои њамаи таркибњои љиноятњо њатмї 

мебошад. Бе гуноњ таркиби љиноят ва худи љавобгарии љиноятї љой дошта 

наметавонад. Нишонањои факултативии тарафи субъективии љиноят – ангеза 

ва маќсад бошад, он танњо њамон ваќт нишонаи њатмии тарафи субъективии 

љиноят шуда метавонанд, ки агар љиноят ќасдона содир шуда бошад ва онро 

Кодекси љиноятӣ њамчун нишонаи њатмии таркиби љиноят тавсиф карда 

бошад. Мисол, дар баъзе аз моддањои Ќисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ 

шудааст, ки ангеза ва маќсади љиноят нишонаи њатмии таркиби љиноят 

мебошанд. Дар дигар њолатњо бошад, онњо ба банду басти љиноят таъсир 

мерасонад ва дар ваќти таъини љазо ва фардикунонии љазо ба инобат 

гирифта мешаванд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки тарафи субъективии љиноят вобаста ба 

сохти (конструксияи) таркиби љиноят дорои нишонањои њатмї ва 

факултативї (иловагї) мебошад. Ба нишонаи њатмии тарафи субъективии 

љиноят гуноњ ва ба нишонањои иловагии он ангеза, маќсад ва љунун дохил 

мешаванд. 

Ањамияти њуќуќии тарафи субъективии љиноят ба асоснок кардани 

љавобгарии љиноятї, дуруст банду баст намудани љиноят ва барои аз њам 

људо (фарќ) кардани љиноятњое, ки аз рўйи объекти љиноят ва тарафи 

объективии љиноят ба њам монанд мебошанд, имконият дода, барои муайян 
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кардани дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдор ва фардикунонии љазо 

дахолат мекунад90. 

Вобаста ба мазмуни тарафи субъективии љиноят, аниќтараш таносуби он 

бо гуноњ то њол миёни олимони њуќуќшинос назари ягона мављуд нест. Бархе 

аз олимон дар чунин ақидаанд, ки гуноњ њамчун мафњуми њуќуќи љиноятї, ин 

муносибати руҳї мебошад, ки дар љинояти муайян ифода шудааст91. Гуноњ 

њамчун аломат, ки алоќаи шуур ва иродаи шахсро бо кирдори содиршуда 

ифода мекунад, ба њар як таркиби љиноят дохил  мешавад. Зеро баъзе аз 

мутахассисон гуноњ ва тарафи субъективии љиноятро мафњуми якхела 

мешуморанд92. Дигар олимон мафњуми гуноњро назар ба мафњуми тарафи 

субъективии љиноят васеъ њисобида93, гуруҳи сеюм бошанд, назари баръакс 

доранд, яъне мафњуми гуноњро танњо як ќисми тарафи субъективии љиноят 

эътироф менамоянд94. Мо ҷонибдори ақидаи гуруҳи сеюми олимон мебошем, 

яъне гуноҳ як қисми тарафи субъективии ҷиноят буда, муносибатҳои руҳии 

шахс нисбат ба кирдори содиркардааш ва оқибатҳои он дар шакли қасд ё 

беэҳтиётӣ мебошад. 

Гуноњ, ангеза ва маќсад воќеияти объективиро ифода мекунанд, яъне 

зуњуроте, ки воќеан љой доранд. Онњо даркшаванда буда, мазмунашон аз 

рўйи ќонуни љиноятї тавассути тањлил ва бањодињии њамаи њолатњои 

объективии содир шудани љиноят дар маљмуъ муќаррар карда мешавад. 

Ҳамин тавр, мувофиқи қонуни ҷиноятӣ: 

– гуноҳ ин аломати ҳатмии тарафи субъективии дилхоҳ таркиби ҷиноят 

мебошад, ки мумкин аст дар шакли қасд ё беэҳтиётӣ ва ё ҳар ду ифода ёбад; 

 
90 Ниг.: Азимзода Н.Б., Ҳусейнзода С.Ҳ., Авизова Ш.Н., Муродзода Ф.Р. Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. 

Маҷмуаи масъалаҳо ва нақшаҳо. – Душанбе: «Нашри Мубориз», 2021. – С. 55. 
91 Ниг.: Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – 
Москва: Проспект, 2016. – С. 53. 
92 Ниг.: Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж, 1974. – 
С. 41–42, 59 и др. 
93 Ниг.: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1975. – С. 114; Злобин Г.А. 
Виновное вменение в историческом аспекте / Уголовное право в борьбе с преступностью. – М., 1981. – С. 23; 
Малков В.П. Субъективные основания уголовной ответственности // Государство и право. – 1995. – №1. – С. 
56. 
94 Ниг.: Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – 
Москва: Проспект, 2018. – С. 41–51. 
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– гуноҳ тавсифи лаҳзаҳои зеҳнӣ ва иродавии муносибати руҳии шахс ба 

кирдори ба ҷамъият хавфноки бо қонуни ҷиноятӣ пешбинишуда ва 

оқибатҳои он мебошад; 

– гуноҳ муносибати манфии субъективии шахсро ба арзишҳои иҷтимоӣ, 

ки дорои мазмуни равонӣ, иҷтимоию сиёсӣ ва ҳуқуқии ҷиноятӣ мебошанд, 

ифода мекунад95. 

Њамчун маљмуи равандњои руњї, ки ба содир шудани кирдори љиноятї 

вобаста мебошанд, гуноњ дар соњаи махсуси олами объективї – дар руҳию 

равонии инсон – зоњир мегардад. Ин гуна њолат хислати хоси ин њаќиќатро 

дар бар мегирад, лекин ин маънои онро надорад, ки гуноњ натиљаи 

бањогузории худсаронаи рафтори шахс аз тарафи маќомоти тафтишотї ва 

судї мебошад.  

Зери мафњуми гуноњ муносибати руњии шахсро нисбат ба кирдори барои 

љамъият хавфноки аз тарафи ў содиршуда, инчунин нисбат ба дигар њолатњои 

воќеї, ки ба таркиби љиноят дохил мешаванд, фањмидан мумкин аст. 

Яъне гуноњ аломати њатмии тарафи субъективии тамоми таркибњои 

љиноят буда, маќсад ва ангеза аломатњои иловагии он мебошанд, ки тарафи 

субъективии на њар таркиби љиноятро тавсиф медињанд. Онњо танњо дар 

сурате аломати њатмии тарафи субъективии таркиби љиноят шуда 

метавонанд, ки дар диспозитсияи Қисми махсуси КЉ ЉТ пешбинї шуда 

бошанд ё аз табиати њуќуќии таркиби мушаххас бароянд. 

Қонунгузории ҷиноятӣ қасдро вобаста ба намуд ба қасди бевосита ва 

бавосита ҷудо кардааст. Тарафи субъективии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо, гуноҳ дар шакли қасди бевосита содир мешавад, яъне кирдоре, 

ки дар м. 2021 КЉ ЉТ «Ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб 

шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

 
95 Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ. ва Бобољонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи љиноятии Љумҳурии Тољикистон. Қисми умумї. Китоби 
дарсї. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 240. 
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фиристонидани прекурсорњо»96 пешбинї шудааст, танњо бо ќасди бевосита 

содир мешавад, ки ба ин муқаррарот кормандоне, ки бар зидди муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо дар Љумҳурии Тоҷикистон муборизабаранда 

мебошанд дар рафти пурсиши сотсиологӣ фикру андешаҳои худро иброз 

намуданд97.  

Тибқи қ.2 м.28 КҶ ҶТ «Ҷиноят бо қасди бевосита содиршуда эътироф 

мешавад, агар шахс ба ҷамъият хавфнок будани ҳаракати (беҳаракатии) 

худро дарк карда, имконияте ё ногузирии фаро расидани оқибати барои 

ҷамъият хавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он бошад». 

Дар муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо шахс медонад, ки прекурсор 

ба мисли  ангидриди кислотаи атсетат барои истеҳсол ва тайёр кардани баъзе 

аз намудҳои воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ мутобиқ аст ва 

оқибати он ба ҷамъият хавфнокӣ меоварад, яъне медонад, ки дар натиҷаи 

истеъмоли маводи нашъадор шахс ба бемории нашъамандӣ гирифтор 

мешавад, лекин хоҳони чунин оқибат мебошад. 

Аз муқаррароти қонунгузории ҷиноятӣ бармеояд, ки дар баъзе меъёрҳои 

қисми махсуси он тарафи субъективии ҷиноят ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар 

шакли беэҳтиётӣ метавонад содир шавад. Мисол, дар банди «в», қ.3 м.110 КҶ 

ҶТ ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ду шакли гуноҳ ҷой дорад, яъне нисбат ба 

кирдори зарари вазнин ба саломатӣ – қасд, нисбат ба оқибат дар намуди 

фавти ҷабрдида – беэҳтиётӣ. Чунин муқаррарот дар моддаи таҳқиқшаванда 

пешбинӣ нашудааст. Чи тавре дар боло қайд карда шуд ва онро бебаҳс 

метавон гуфт, ки муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо танҳо дар шакли 

қасди бевосита содир мешавад.  

Аломатҳои қасди бевосита интеллектуалӣ (зеҳнӣ) ва иродавӣ мебошанд. 

Ҳангоми аломати интеллектуалӣ шахс ба ҷамъият хавфнок будани ҳаракати 

(беҳаракатии) худро дарк мекунад ва имконият ё ногузирии фаро расидани 

 
96 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ(бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
97 Ниг.: Замимаи 2, ҷадвали 11. 
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оқибати барои ҷамъият хавфноки онро пешбинӣ мекунад. Иродавӣ бошад, 

хоҳони фаро расидани оқибати барои ҷамъият хавфнок мебошад98. Ҷиҳати 

зењнии ќасди бевосита дар таркиби таҳќиќотшаванда дар он ифода меёбад, 

ки шахс хавфи љамъиятии кирдори содиршавандаро дарк карда, оќибатњои 

њавфноки љамъиятиро пешбинӣ мекунад. 

Дар қонунгузории ҷиноятӣ омадааст, ки тарафи субъективии ҷиноят, 

танҳо он аломатҳоеро фарогир мебошад, ки аз нигоҳи ҳуқуқи ҷиноятӣ 

ҳангоми бандубасти кирдор ва таъини ҷазо ба инобат гирифта мешаванд99.  

Рафтори инсон, ки ќобилияти дарк кардани хусусияти њаракатњои худ ва 

идора кардани онњоро дорад, натиљаи кўшишњои иродавии ў мебошанд. 

Онњо дар зери назорати шуур содир шуда, эњсосњои муайянро (њиссиёти 

ќаноатмандї, хурсандї, ѓам ва ѓайра) ба вуљуд меоранд. Љиноят, њамчун 

рафтори барои љамъият хавфноки инсон, дар ин бобат истисно намешавад. 

Он њамчун узви ягонаи кирдори зоњирии рафтор ва љараёнњои ба он вобаста, 

ки ба психикаи субъект дохил мешаванд, ифода меёбад. Љараёнњои зикршуда 

њам фаъолияти зењнї, њам фаъолияти иродавии психикиро дар бар мегиранд. 

Нисбат ба њаракатњои зоњирї ин фаъолият таркиби дохилии (руњии) 

љиноятро ташкил мекунад ва дар њуќуќи љиноятї њамчун тарафи субъективии 

љиноят номгузорї шудааст. Њамин тариќ, тарафи субъективии љиноят ин 

таркиби руњии кирдори љиноятї мебошад. Ҳангоми мављуд набудани тарафи 

субъективии љиноят њамчун љузъи њатмии таркиби љиноят барои шахсро ба 

љавобгарии љиноятї кашидан асоси њуќуќї вуљуд надорад.  

Тарафи субъективии љиноят нисбат ба нишонаи зоњирии он душвортар 

мебошад. Љараёнњои дохилї, ки дар тафаккури шахс вобаста ба содир 

кардани љиноят сурат мегирад, гуногун мебошанд. Онњо шаклњои гуногуни 

робитаи шуур ва ирода, муносибати муайяни инсонро нисбат ба кирдори 

барои љамъият хавфнок содиршуда ва оќибатњои он, ангеза ва маќсадњои 

 
98 Ниг.: Азимзода Н.Б., Ҳусейнзода С.Ҳ., Авизова Ш.Н., Муродзода Ф.Р. Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. 

Маҷмуаи масъалаҳо ва нақшаҳо. – Душанбе: «Нашри Мубориз», 2021. – С. 56. 
99 Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ. ва Бобољонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи љиноятии Љумҳурии Тољикистон. Қисми умумӣ. Китоби 

дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 227. 
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гузошташударо, инчунин эњсосеро, ки дар натиљаи содир кардани љиноят ба 

вуљуд омадааст, дар бар мегиранд.  

Аз њамаи равандњои руњї, ки дар тафаккури субъект вобаста ба содир 

кардани кирдори барои љамъият хавфнок ба вуљуд меояд, ба таркиби љиноят 

танњо љараёнњое, ки барои дарк кардани тарафи дохилї ва маќсади иљтимоии 

кирдорњои содиршаванда зарур њастанд, дохил карда мешаванд. 

Дар ќ. 2 м. 7 КЉ ЉТ ќайд шудааст, ки «шахс танњо барои он кирдори 

барои љамъият хавфнок ва оќибати хавфнокии љамъиятии ба вуќўъ 

пайвастани он, ки гуноњи ў нисбат ба он муайян шудааст, ба љавобгарии 

љиноятї кашида мешавад»100. Чунин талабот дар қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳамчун зарурати муайян кардани қасд ё беэҳтиётӣ шарҳ дода мешавад. 

Бинобар сабаби мавзуи таҳқиқшаванда муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо буданаш, ин ҷо мо бояд ба он таваҷҷуҳ кунем, ки кирдори 

вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо аз беэҳтиётӣ содир 

намешавад. Шахс дар вақти содир намудани чунин категорияи ҷиноятҳо 

оқибати кирдори худро дарк намуда, қасдан ба ҷиноят даст мезанад. 

Пешбинї кардани оќибатњои хавфноки љамъиятї, тасаввуротњои 

гунањгорро дар бораи таѓйиротњои зараррасон дар олами объективї, ки дар 

натиљаи кирдори ў содир мешаванд, ифода мекунад. Дар њар маврид, барои 

мављуд будани ќасд зарур њаст, ки гунањгор он оќибатњоро, ки ба таркиби 

љиноят ворид карда шуданд, пешбинї намояд. 

Тањлили  адабиёти њуќуќи љиноятї нисбат ба шакл ва намуди гуноњ дар 

љиноятњои бо таркиби расмї муайяншуда, нишон медињанд, ки нисбат ба ин 

масъала нуќтаи назари гуногун мављуд мебошад. 

Мисол, Б.С. Никифоров мешуморад, ки «дар љиноятњои расмї натиљаи 

хавфнокии љамъиятї пурра ба њаракат мансуб меёбад. Дар ин њолатњо содир 

шудани љиноят њамчун расонидан ба ҳадаф ба њисоб меравад ва натиљаро 

амалан дар алоњидагї пешбинї кардан ѓайриимкон мебошад. Баръакс, шуур 

 
100 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру иловањо аз 
20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021). 
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дар ин њолатњо тамоми вазъияти хавфноки љамъиятиро бо пуррагї дар бар 

мегирад»101. 

Бо дарназардошти он ки таркиби таҳќиќотшаванда расмӣ мебошад, 

љузъи иродавии ќасд нисбат ба оќибатњои муайян муќаррар карда 

намешаванд, барои он ки кирдорњои љинояткориро ќонун бо расонидани 

натиљаи љиноятї алоќаманд намекунад. Вобаста ба ин, љузъи иродавии ќасд 

њангоми содир кардани онњо дар кӯшишњои иродавї, ки барои содир 

кардани кирдори дар ќонун зикршуда равона шуданд, ифода меёбад.  

Тарафи субъективии м. 2021 КЉ-ро дар баробари гуноњ инчунин ангеза 

ташкил медиҳад. 

Дар зери ангезаи љиноят он ниятњои дохилї фањмида мешаванд, ки дар 

шуури шахс инъикос мегарданд, хоҳишро ба миён оварда, фаъолнокии 

иродавиро дар рафти содир кардани љиноят ба вуљуд меоранд. 

Ташаккули қасди содир кардани љиноят бо дарк ва бањогузории 

ангезањои дохилї алоќаманд мебошад. Дар зери таъсири онњо самти иродаи 

шахс муайян карда мешаванд, нияти содир кардани љинояти мушаххас ба 

вуљуд меояд ва дар умум таркиби ќасд ташаккул меёбад. Пайдоиш ва 

устувории ќасди љиноятиро дар бар гирифта, ангеза барои амалигардонии он 

мусоидат мекунад, хоҳиши содир кардани кирдори љиноятиро барои ноил 

шудан ба маќсади муайян дастгирї мекунад. Тањлили амалияи судї – 

тафтишотии гузаронидашуда, ки бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

алоќаманд мебошад, нишон медињад, ки дар зиёда аз 90 % њолатњо ангезаи 

асосии содир кардани ҷиноят майлу хоҳиши ба даст овардани фоида 

мебошад. 

Масалан, шањрванди ЉТ «Г.А.», соли таваллудаш 1986, сокини шањри 

Душанбе, бо маќсади муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњо ба миќдори махсусан калон, дар 

њайати гуруҳи муташаккили љиноятї дохил шуда, бо маслињати пешакї 

 
101 Никифоров Б.С. Об умысле по действующему законодательству // Сов. гос-во и право. – 1965. – №6. – С. 
27. 
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кирдори барои љамъият хавфнокро, ки дар бандњои «г, д», ќисми 4 моддаи 

200 ва банди «в», ќисми 3 моддаи 2021 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, содир намуд. 

Дар рафти тафтишоти пешакї муайян карда шудааст, ки ангеза ва маќсади 

содир кардани љиноят аз тарафи «Г.А.» фурўши воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњо буда, орзу доштааст, ки соҳиби 

мошини гаронбањо ва хонаи шахсї гардад102. 

Мақсади ҷиноят бошад – ин тасаввуроти пешакї андешидашудае 

мебошад, ки барои ноил гаштан ба он шахс кўшиш менамояд. 

Бе омўхтани ангеза ва маќсади љиноят, ба ягон кирдори (њаракат ё 

бењаракати) барои љамъият хавфнок бањои дуруст додан ѓайриимкон аст. 

Мақсади асосии содир намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ин 

пеш аз ҳама ба даст овардани фоида мебошад. Зеро ҷинояткор пеш аз содир 

кардани ин намуди ҷиноят чораҳои лозимиро андешида барои ба даст 

овардани фоида ва ба мақсад расидан кӯшиш менамояд. 

Зербоби мазкурро таҳлил ва ҷамъбаст намуда, хулосаҳои зеринро манзур 

менамоем: 

– мафҳуми «субъекти ҷиноят» муддати тӯлонии эволюсияро гузашта, ба 

сифати субъект на танҳо инсонҳо, инчунин ҳайвонот ва ҳатто ашёи беҷон низ 

дар асоси принсипи мавҷудаи баҳодиҳии объективӣ эътироф гардида буданд, 

то фаҳмидани он, ки танҳо одамон метавонанд ба ин категория мансуб 

бошанд ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ аз рӯи принсипи гунаҳгорона содир 

намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок кашида мешаванд;. 

– мушкилоти ҷавобгарии ҷиноятии шахси ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ҳалношуда боқӣ монда, дар ҷодаи илм баҳсу мунозираҳо идома 

доранд. Баъзе муаллифон зарурати муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятии 

шахсони ҳуқуқиро барои ҷиноятҳои экологӣ, иқтисодӣ, инчунин ҷиноятҳо 

дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо асоснок менамоянд ва ба 

андешаи онҳо барои ҳалли як қатор масъалаҳо, ки ба дуруст таъин намудани 

 
102 Ниг.: Парвандаи љиноятии №20291/19 // Бойгонии суди шаҳри Душанбе.  
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ҷазо, инчунин пешгирии умумидавлатӣ ҷинояткорӣ дар соҳаҳои номбаршуда 

равона шудааст, мусоидат менамояд. Ба ақидаи мо, шахси ҳуқуқӣ субъекти 

ҷинояти дар моддаи 2021 КҶ ҶТ пешбинишуда ва умуман субъекти љиноят 

буда наметавонад, чунки субъекти ҷиноят тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд дорои ҳама аломатҳои субъект бошад. Бар замми ин, шахси 

њуќуќї ќобилияти дарк кардан ва хулоса бароварданро надорад; 

– гуноҳ аз субъекти ҷиноят ва кирдори барои ҷамъият хавфноки 

содиршуда ҷудонашаванда мебошад. Мукаллаф будани шахс ва ба синну 

соли ба ҷавобгарии ҷиноятӣ расидан, шарти асосии он мебошад. Танҳо 

шахси мукаллаф, ки донишу малака ва таҷрибаи лозимӣ дорад, ҳолати воқеӣ 

ва ҷамъиятии кирдори содиркардаашро дарк карда метавонад.  

– принсипи ҳуқуқии ҷиноятии гунаҳгорӣ шакли мустақили ҳуқуқӣ буда, 

аҳамияти меъёрӣ дорад ва иҷрои вазифаҳои ҳуқуқи ҷиноятиро таъмин 

менамояд, ба фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии қонунгузорӣ ва фаъолияти хизматии 

ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъсири бевосита мерасонад. Принсипи 

гунаҳгорӣ дар системаи принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ҷойи махсусро ишғол 

менамояд, чунки он сарчашмаи мустақили ахлоқию конститутсионӣ дорад. 

Ҳангоми бандубасти ҷиноят гуноҳ ҳамчун аломати асосии тарафи 

субъективии ҷиноят баромад мекунад. Дар таҳқиқоти мазкур шакли гуноњ 

њангоми содир кардани кирдори барои љамъият хавфнок, ки дар м.2021 КЉ 

ЉТ пешбинї шудааст, метавонад танњо дар шакли ќасди бевосита содир 

шавад, гунањгор хавфи љамъиятии њаракатњои худро бо прекурсорњо дарк 

мекунад ва мехоњад ба маќсади худ ноил гардад; 

– ангезаи афзалиятнок њангоми содир кардани таркиби љинояти 

таҳқиқотшаванда, майлу хоҳиши бештар барои ба даст овардани фоидаи 

калон мебошад. Тањлили амалияи судї-тафтишотии гузаронидашуда, ки бо 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо алоќаманд мебошад, нишон медињад, 

ки дар зиёда аз 90 % њолатњо ангезаи асосии содир кардани ҷиноят майлу 

хоҳиши ба даст овардани фоида мебошад. 
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– таҳқиқоти ҳаматарафаи тарафи субъективии ѓайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо барои бандубасти ҷиноят, ҷудо 

кардан аз рӯи тарафи объективии ҷиноят, барои таъини ҷазои одилона 

моҳияти васеи илмию амалӣ дорад. 
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БОБИ 2. ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ МУОМИЛОТИ 

ЃАЙРИЌОНУНИИ ПРЕКУРСОРЊО 

2.1. Вазъи ҷинояткорӣ дар самти муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар 

дохил ва хориҷи кишвар 

 

Ҷинояткорӣ ин ҷараёни эътироф кардани кирдор ва муайян намудани 

унсурҳои он дар қонуни ҷиноятӣ ва муқаррар кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ 

барои содир кардани ҷиноят мебошад. 

Ҳанўз аз замонњои ќадим, аз нахустин даврањои рушду такомули љомеаи 

инсонї давлат бар зидди љинояткорон муборизаи беамон бурда, љиноят ва 

љинояткорї дар тасаввур ва афкори љомеа њамчун амали зиддииљтимої 

шинохта шудааст103. Бояд тазаккур дод, ки аз вақти пайдо шудани ҷинояту 

ҷинояткорӣ ва муайян шудани хавфи он, олимон мафҳум ва мазмуни онро 

дар адабиётҳо инъикос намуданд.  

Тањдиди љинояткорї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо аз солњои аввали 

Истиќлолияти давлатї мавриди таваљљуњи њамешагии Асосгузори сулњу 

вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор 

гирифта, љидду љањди Тољикистон, Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва 

созмонњои байналмилалї, ки ба муќовимат бо пањншавии маводи мухаддир 

љињати таъмин намудани амнияти минтаќа равона карда шудааст, барои 

таҳкими њамкорињои байналмилалї ва минтаќавї дар самти мазкур замина 

мегузорад. 

Љиноятњои марбут ба муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир 

хусусияти байналмилалї доранд, аз ин рў мафњум ва номгўйи маводи 

 
103 Ниг.: Маљидзода Љ.З. ва Назаров Н.Љ. Љинояткории муташаккил ва трансмиллї. – Душанбе, 2014. – С. 3.  
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нашъадор, пеш аз њама дар њуљљатњои дорои хусусияти байналмилалидошта 

муайян карда мешаванд104. 

Вазъи љиноятии дар соњаи муомилоти ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо ҷойдошта, зарурати 

ќабули чорањои умумидавлатиро муқаррар менамояд, ки бањри пешгирӣ 

равона гардида, дар миёни онњо љойи махсусро чорањои њуќуќї-љиноятї 

ишѓол менамоянд. Дар қонунгузории ҷиноятии ҶТ пешгирии содиршавии 

ҷиноятҳои нав бевосита вазифаи қонунгузории ҷиноятӣ эътироф гардидааст, 

ки ин дар м.2-и КҶ ҶТ мустаҳкам карда шуда, ҳамзамон аз ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, муҳити 

зист, тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, моликият, ҳимояи сохти конститутсионӣ 

ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷовузи ҷиноятӣ, таъмини сулҳ ва 

амнияти башарият, тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи риояи Конститутсия ва 

қонунҳои ҷумҳурӣ иборат мебошад105.  

Ба ақидаи В.Е. Эминов ҷинояткорӣ рафтори иҷтимоии одамон мебошад, 

ки вазъи муътадили ҷамъиятро вайрон менамоянд. Ҷинояткорӣ ин 

мавҷудияти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ мебошад. Ба ибораи дигар, ҷинояткорӣ ин 

маҷмуи ҷиноятҳо мебошад106. 

Профессор Г.А. Аванесов менависад, ки «вазъи ҷинояткорӣ – ин 

шумораи ҷиноятҳои содиршуда дар ин ё он ҳудуди муайян ва дар вақти 

муайян мебошад». Нишондодҳои вазъ танҳо дар ададҳои мутлақ инъикос 

ёфта, сатҳи ҷинояткорӣ бошад аз шумораи ҷиноятҳое, ки дар ин ё он ҳудуд 

дар вақти муайян содир карда шудаанд, бароварда мешаванд. Нишондодҳои 

сатҳ дар ададҳои нисбӣ инъикос меёбад107. Олимони машҳури криминология 

дар рисолаҳои илмии худ мафҳуми ҷинояткорро дуруст тавсиф кардаанд, ки 

 
104 Ниг.: Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб.: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2003. – С. 154. 
105 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо таѓйиротњо ва 

иловањои то 20-уми апрели соли 2021) / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи 

электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2019). 
106 Ниг.: Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 8. 
107 Ниг.: Аванесов Г.А. Криминология: Прогностика. Управление. – Горький, 1975. – С. 51. 

http://mmk.tj/
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ҷинояткорӣ ин падидаи таърихан тағйирёбанда, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии 

ҷиноятиест, ки дар худ системаи ҳамаи ҷиноятҳоро дар бар гирифта, он дар 

дохили давлати муайян ва дар муддати мадид содир карда мешавад108. Ба 

ақидаи баъзе олимони соҳаи криминология вазъи ҷинояткорӣ аломатҳои 

муайяни худро дорад, ки он аз вазъ, сатҳ, сохт ва динамика иборат мебошад. 

Мо низ ҷонибдори чунин ақида ҳастем,чунки таҷриба нишон медиҳад, ки 

вазъи ҷинояткорӣ дар натиҷаи ҷамъоварӣ, омӯзиш, таҳлил ва баҳогузории 

маълумотҳои дақиқ сурат гирифта, аз тавсиф ва тамоюли љинояткорї иборат 

мебошад, ки яке аз вазифањои асосии криминология ба шумор меравад. 

Мо дар рафти таҳқиқоти дисертатсионӣ бо мақсади муайян намудани 

вазъи ҷинояткорӣ ва мусодираи маводи нашъадор, инчунин прекурсорҳо дар 

ҷумҳурӣ ва берун аз он, истифода аз амалия, дар динамика тамоюли афзоиш 

ва коҳишро нишон додаем. Ҳангоми баҳогузорӣ кардани вазъи ҷинояткорӣ 

марбут ба маводи нашъадор, албатта вазъи маводи нашъадор дар Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон омӯхта мешавад, чунки чи хеле мо иброз намудем, 

вазъи маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин давлате, ки ҳаҷми 

зиёди маводи нашъаовар дар он ҷо истеҳсол мешавад, вобастагӣ дорад. 

«Вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани 

зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, кочоқи 

силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар 

ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор 

месозад, ки ба масъалаи таъмини амнияти кишварамон диққати 

аввалиндараҷа диҳем»109.  

Дар Љумњурии Тољикистон маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторҳои қудратӣ, 

аз он љумла Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Вазорати корњои дохилї ва Кумитаи давлатии 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қӯшунҳои сарҳадӣ) бар зидди 

 
108 Ниг.: Азимзода Н.Б., Ҳусейнзода С.Ҳ., Авизова Ш.Н. Хусусиятҳои хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазодиҳии 

ноболиғон. Ҷинояткории ноболиғон ва роҳҳои пешгирӣ намудани он: монография. – Душанбе, 2021. – С. 27. 
109 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї аз 26 январи соли 2021. – Душанбе: «Шарқи 
озод». – С. 37. 
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љиноятњои мухаддиротии хусусияти трансмиллидошта бо истифода аз 

таљрибаю малакаи маќомоти њифзи њуќуќи дигар давлатњо ва гузаронидани 

амалиётњои муштарак муқовиматро пурзўр намудаанд.  

Солҳои охир содиршавии љиноятњои марбут ба муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорҳои 

онҳо бо истифода аз шабакаи Интернет ташвишовар гардида, тамоюли 

зиёдшавї доранд. Ташкилкунанда бо иҷрокунанда ва дигар аъзоёни 

ҷиноятпеша метавонанд дар давлатҳои гуногун қарор дошта, бо маслиҳати 

пешакӣ ҷиноятҳои мухаддиротиро тавассути шабакаҳои интернетӣ содир 

намоянд. Нашъаҷаллобон бо истифода аз технологияҳои замонавӣ ҷиноятҳои 

марбут ба маводи нашъадор ва прекурсорҳоро бо тарзу усулҳои нав содир 

карда истодаанд. Кормандони маќомоти ваколатдор низ  бояд шаклу усулњои 

нави ошкор ва қатъ намудани фаъолияти гуруҳҳои муташаккилро бо 

истифода аз технологияҳои навтарин бо љалби мутахассисони соњавии 

дохилию хориљї аз худ намоянд. Зеро яке аз самтҳои афзалиятноки 

фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мубориза бар зидди гуруҳҳои муташаккили 

ҷиноятӣ мебошад, ки дар соли 2021 фаъолияти 10 гуруҳҳои муташаккили 

ҷиноятӣ ошкор ва қатъ карда шудааст. Мисол, соли 2021 кормандони  

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар натиҷаи андешидани 

чорабиниҳои оперативӣҷустуҷӯӣ 2 нафар аъзоёни фаъоли гуруҳи 

муташаккили ҷиноятӣ шаҳрвандони Тоҷикистон «З.Ҳ». ва «А.С».ро дастгир 

намуда, аз онҳо ба миқдори 7 кг 213 грамм моддаи психотропии 

метамфетамин мусодира намуданд. Зимни тафтиши пешакии ин парвандаи 

ҷиноятӣ муайян карда шудааст, ки ба ин гуруҳи муташаккил шаҳрванди ҶИА 

А.А. аз хориҷа тавассути барномаҳои интернетии «WhatsApp» ва «Viber» 

роҳбарӣ карда, моддаи психотропии мазкурро дар Ҷумҳурии Исломии 

Покистон ба дохили 7 адад таҷҳизоти маишии хамиркунак ва 

омехтакунандаи маводи хӯрока, тамғаи «Abdullah» бо навиштаҷоти «Model 
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No. AE900A» ба таври саноатӣ ҷой намуда, тавассути ҳаммаслакони 

ҷиноятиаш ба ҳудуди ҶТ бо роҳи қочоқ ворид намуда, мақсад доштанд ба 

дигар давлатҳои минтақа интиқол диҳанд. 2 нафар аъзоёни ин гуруҳ бо ҳукми 

суд, мутаносибан ба муҳлати 17 соли маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум 

гардидаанд110. Содир шудани љиноят дар њама давру замон инсонњоро ба 

бадбахтї оварда мерасонад. Алалхусус љиноятњои вобаста ба маводи 

нашъадор, њаёти шахсони дигарро дар хатар мегузорад.  

Нишондоди шумораи љиноятњои баќайдгирифташуда њолати 

љинояткориро муайян мекунад. Он бо шумораи шахсоне, ки дар ин давра 

чунин љиноятњоро содир карданд, тавсиф карда мешавад. 

Аз рӯйи таҳлилҳои мақомоти дахлдор ва коршиносону ташкилотҳои 

байналмилалӣ, вазъи вобаста ба маводи мухаддир дар минтақа ва ҷаҳон ҳар 

сол раванду тамоюлҳои он тағйирёбанда шуда истодааст. Дар даҳ соли охир 

аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии кишвар зиёда аз 8 

ҳазор ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъадор ошкор гардида, аз муомилоти 

ғайриқонунӣ зиёда аз 43 тонна маводи нашъаовар мусодира шудааст. 

Диаграммаи 1. – Ҷиноятњои вобаста ба маводи нашъадор аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќ 

ва сохторњои ќудратии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2012-2021 баќайдгирифташуда 
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Аз шумораи умумии ҷиноятҳои марбут ба маводи нашъаовар, ҷиноятҳои 

бо моддаи 200 КҶ ҶТ бақайдгирифташуда, ки ҷавобгариро барои муомилоти 

 
110 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – С. 67. 
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ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди 

(аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан пешбинӣ 

менамояд, ҳиссаи зиёдро ташкил медиҳанд111. 

Дар рафти таҳқиқоти илмӣ ба таҳлили вазъи прекурсорҳо, ки дар 

моддаҳои 2021 ва 2061 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, аҳамият дод шуд, ки дар 

амалия дар вақти бандубаст ин кирдорҳо алоҳида баҳогузорӣ мешаванд. 

Мисол, фарқи моддаи 2021 аз моддаи 2061 КҶ ҶТ маҳз дар муомилоти 

ғайриқонунӣ ва истифодабарии қонунӣ, яъне вайрон намудани қоидаҳои 

муомилот аз ҷониби субъектони хоҷагидор, ки иҷозатномаи махсус доранд, 

ифода меёбад. Дар сурати вайрон намудани қоидаҳои муомилоти 

прекурсорҳо аз ҷониби субъектони хоҷагидор, ки иҷозатномаи махсус 

доранд, онҳо бо моддаи 2061 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 

мешаванд. 

Диаграммаи 2. – Ҷиноятҳои бо моддаи 202 – 2022 КҶ ҶТ бақайдгирифташуда112 
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Дар баробари ин қобили қайд аст, ки дар Номгӯйи 3, Ҷадвали №2-и 

Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои 

онҳо фоизнокии прекурсорҳои ёрирасон пешбинӣ шудааст. Бинобар ин бо 

дарназардошти фоизнокии прекурсорҳо шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 

мешавад ё аз ҷавобгарӣ озод. Мисол, дар ин ҷадвал фоизнокии кислотаи 

 
111 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – С. 48. 
112 Ниг.: Тањлил ва маълумоти оморї аз рӯйи бањисобгирии қайди ягонаи љиноятњо дар Љумњурии 
Тољикистон / Сармаркази иттилоотї-тањлилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 
барои солњои 2012–2021. – 8 с. 
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сулфат 45 %113 нишон дода шудааст, аз ин фоиз кам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашида намешавад. Ҳангоми мусодираи кислотаи сулфат (электролит)  

фоизнокии он 33 % – ро ташкил додааст, ки барои истифодабарӣ дар 

аккумуляторҳо мутобиқ мебошад ва барои ин кирдор ҷавобгарии маъмурӣ бо 

моддаи 128 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(минбаъд КҲМ ҶТ) татбиқ шудааст114.  

Дар даҳ соли охир гарчанде прекурсорҳо дар ҳаҷми гуногун мусодира 

шудаанд, лекин бо дарназардошти фоизнокии онҳо ва мақсади 

истифодабарии шахсони дастгиршуда, на аз рӯйи ҳама ҳолати кор парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз шудааст. Чунки асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ аз рӯйи 

ҳодисаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ба мисли дигар ҷиноятҳои 

мухаддиротӣ хулосаи экспертизаи химиявӣ ба шумор меравад.  

Таҳқиқоти диссертатсионӣ муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро дар 

бар мегирад, лекин барои муқоисаронӣ ва фаҳмидани вазъи дигар ҷиноятҳое, 

ки предмети онҳо прекурсорҳо ба ҳисоб меравад, қобили қайд аст, ки вобаста 

ба тасарруфи прекурсорҳо (м. 2022 КҶ) ва вайрон намудани ќоидањои 

муомилоти воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо, 

моддањои сахттаъсир ё зањролуд (м. 2061 КҶ) дар давоми даҳ соли охир дар 

кишвар ягон ҳолат ба қайд гирифта нашудааст115.  

Дар баробари ин омӯзиш ва таҳлили моддаҳои вобаста ба муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо дар хориҷи кишвар нишон медиҳад, ки яке аз 

сабабҳои мусодираи прекурсорҳо, ин дар сатҳи зарурӣ доштани донишу 

малакаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ мебошад, онҳо тарзу усулҳои нави 

 
113 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, тањти №121 (тағйиру иловаҳо аз 

25.11.2021, тањти №507) / Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо 

/ Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: 

//mmk.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2019). 
114 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31-уми декабри соли 2008, тањти №455 // 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 19.05.2009. – №513 (Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
19.07.2019, тањти №1631). – 496 с. 
115 Ниг.: Маълумотҳои оморӣ ва ҳисоботӣ вобаста ба қайди ягонаи ҷиноятҳо (моддаҳои 2021-2061 КҶ ҶТ) // 

Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2021. (дар асоси фармоиши 

Ҳукумати ҶТ аз 27.02.2020, тањти №15-ф). – 5 с. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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содиршавии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро касб намудаанд, 

бинобар ин ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сабаби аз муомилоти ғайриқонунӣ кам 

мусодира шудани прекурсорҳоро метавонем чунин арзёбӣ намоем: 

– прекурсорҳо, ки зери назорати қатъӣ қарор доранд, бинобар ин 

нашъаҷаллобон имконияти аз муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ 

гузаронидани онҳоро надоранд; 

– талаботи ғайриқонунӣ ба прекурсорҳо назар ба воситаҳои нашъадор ва 

моддаҳои психотропӣ зиёд нест, чунки дар ҷумҳурӣ лабораторияҳои пинҳонӣ 

барои истеҳсоли воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ба қайд 

гирифта нашудааст, лекин новобаста аз ин фаъолияти ғайриқонунии 

прекурсорҳо вуҷуд дорад; 

– надоштани донишу малакаи мушаххаси касбӣ вобаста ба сохт, моҳият 

ва хатари прекурсорҳо ва фарқи он аз воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои 

психотропӣ; 

– прекурсорҳо моддаи химиявианд ва дар бисёр ҳолатҳо барои 

ангидриди кислотаи атсетатро аз уксуси оддӣ фарқ кардан дониши 

мутахассис лозим мешавад. Андешаи мо дар вақти суҳбат бо кормадони 

амалия тасдиқи худро ёфтааст; 

 – яке аз сабаби дигари мусодираи ками прекурсорҳо дар он аст, ки назар 

ба дигар давлатҳое, ки прекурсорҳо дар он ҷо ба ҳаҷми зиёд дар муомилоти 

қонунӣ қарор доранд, дар ҷумҳурии мо бинобар кам будани заводу фабрика 

ва корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ, ки ба истифодаи зиёди прекурсорҳо 

зарурат надорад.  

Дар рафти таҳқиқот вобаста ба ғайриќонунї истењсол, тайёр кардан, 

коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо, дар маҷмуъ муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо ва тарзи содиркунии ин ҷиноят ба қонунгузории 

баъзе давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Россия диққат дода шуда, бо 
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мақсади муқоисаронӣ намудан ва баҳогузорӣ карда тавонистани муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо дар ҷаҳон, барои мисол моҳияти моддаҳои КҶ 

баъзе давлатҳо марбут ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, нишон 

дода шудааст. 

Таҳлили ҳуқуқии ҷиноятӣ нишон дод, ки дар КҶ Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо танҳо дар як моддаи 273 қ. 4 

пешбинишуда, барои ғайриқонунӣ тайёр ё коркарди воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ дар лабораторияҳо ё бо истифода аз воситаҳо ва 

таҷҳизоте, ки моликияти дигарон мебошанд ё бо истифода аз прекурсорҳо, 

инчунин ташкил ё нигоҳдошти фасодхона барои истеъмол ё паҳн намудани 

ин мавод, ҷазо аз даҳ то понздаҳ сол муқаррар шудааст. Аз ин бар меояд, ки 

айни замон дар баробари дигар қонунҳои ҷиноятии ИДМ ҷазои пурзӯр барои 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо танҳо дар КҶ Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

пешбинӣ гардидааст. 

Омӯзиши қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон нишон дод, ки дар 

диспазитсияи ягон моддаи КҶ ин давлат, мисли м. 2021 КҶ ҶТ кирдори 

гунаҳгорона вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, муайян 

нашудааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар КҶ Ҷумҳурии Қазоқистон 

вобаста ба прекурсорҳо ҷавобгарӣ танҳо дар қ. 2 м. 296. «Муносибати 

ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, аналогҳои онҳо, 

прекурсорҳо бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан». Дар қ. 2. 

«Ғайриқонунӣ тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, 

фиристодан бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ, аналогҳои онҳо ва прекурсорҳо», пешбинӣ 

шудааст. Барои содир кардани чунин кирдор ҷазо саркарда аз ҷарима то 40 

шабонарӯз ҳабс муқаррар шудааст116. 

 
116 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3.07. 2014 г., №226 –V. Закон РК (изм. и доп. по состоянию на 
2.03.2022) [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: https://online.zakon.kz/document (санаи мурољиат: 
9.03.2022). 

https://online.zakon.kz/document
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Дар қонунгузории Федератсияи Россия бошад, барои чунин ҷиноятҳо 

ҷазо вазнинтар татбиқ шудааст. Бояд тазаккур дод, ки муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо дар КҶ ФР дар ду модда, яъне моддаи 2283 

«Ғайриқонунӣ соҳиб шудан, нигоҳ доштан ё интиқоли прекурсорҳои 

воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, инчунин  соҳиб шудан, нигоҳ 

доштан ё интиқоли растаниҳои дорои прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ ё қисмҳои онҳо, ки прекурсорҳои воситаҳои нашъадор 

ё моддаҳои психотропӣ доранд» ва моддаи 2284 «Ғайриқонунӣ истеҳсол ё ба 

соҳибияти каси дигар додан ё фиристонидани прекурсорҳои воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, инчунин истеҳсол,ба соҳибияти каси дигар 

додан ё интиқоли растаниҳои дорои прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ ё қисмҳои онҳо, ки прекурсорҳои воситаҳои нашъадор 

ё моддаҳои психотропӣ доранд»117, ки ҷавобгариро барои чунин кирдорҳо 

сар карда аз ҷарима то ҳашт сол маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ шудааст. 

Дар КҶ ҶТ бошад, кирдорҳои ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, 

коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, 

интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо дар як моддаи КҶ ҶТ, яъне дар м. 2021  

бандубаст шудааст.  

Тањлили вазъи ноором дар самти муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

нишон медињад, ки сол ба сол он шаклњои гуногуни љинояткории 

трансмиллиро дар бар мегирад118. Бинобар шиддат гирифтани ҷиноятҳои 

фаромиллӣ, аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо зарурати боз ҳам пурзӯр 

намудани муқовиматро ба миён овард. Дар Тоҷикистон мисли дигар 

давлатҳои Осиёи Марказӣ бештар кислотаи сулфат ва хлорид мусодира 

шудааст. 

 
117 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., №63. / Справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http://www.consultant.ru/ (санаи мурољиат: 
29.03.2019). (дата обращения: 29.03.2019). 
118 Ниг.: Ю.М. Антонян. Преступность в России: современные тенденции и прогноз развития: монография. – 
М: Закон и право, 2018. – С.3; Пихов А.Х. Транснациональная преступность: опыт криминологического 
анализа: монография. – М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 6. 
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Ҷадвали 1. – Мусодираи прекурсорҳо аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 

қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012–2019 

Сана Моҳ Минтақа Мақомот 
Намуди 

прекурсор Миқдор (кг) 

20.09.2012 сентябр Душанбе ХГ Метилэтилкетон 11,650 

02.01.2015 январ Панҷ ХГ Кислотаи сулфат 33000,360 

20.03.2015 март Афгонистон АНМН  
Кислотаи хлориди 

амоний 
30,000 

06.02.2016 феврал Афгонистон АНМН  
Кислотаи 

ангидриди уксус 
45,000 

21.11.2016 ноябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 20,064 

29.08.2017 август Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 55,639 

29.08.2017 август Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 0,266 

19.09.2017 сентябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 49,00 

20.09.2017 сентябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 7,700 

20.09.2017 сентябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 23,300 

20.09.2017 сентябр Душанбе ХГ Кислотаи сулфат 400,000 

22.09.2017 сентябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 2,700 

19.10.2017 октябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 1,540 

23.10.2017 октябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 3,774 

27.10.2017 октябр Душанбе АНМН  Кислотаи сулфат 7,750 

24.01.2018 январ Мастчоҳ ВКД 
Кислотаи 

ангидриди атсетат 
20,600 

18.02.2018 феврал Душанбе КДАМ 
Кислотаи 

ангидриди атсетат 
125,85 

16.05.2018 май Душанбе КДАМ Кислотаи сулфат 1,008 

11.08.2018 август Б.Ғафуров ВКД 
Кислотаи 

ангидриди атсетат 
120,00 

2018 
  

АНМН  Кислотаи сулфат 16,248 

29.03.2019 март 
Шуғнон 
ВМКБ 

АНМН  
Кислотаи 

ангидриди атсетат 
52,500 

24.04.2019 апрел Фирдавсӣ АНМН  
Кислотаи хлориди 

амоний 
5,165 

 

Дар солҳои 2020-2021 гарчанде миқдори ками прекурсор (0,002 гр 

кислотаи сулфат) мусодира шуда бошад њам, лекин хавфи дар муомилоти 

ѓайриќонунї будани он боқӣ мемонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз 

муомилоти ғайриқонунӣ прекурсорҳое мусодира мегарданд, ки тариқи кочоқ, 

бе гирифтани Иҷозатнома ва Шаҳодатномаи расмӣ ворид мешаванд119. 

 
119 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2021. – С. 61. 
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Тадќиќоти гузаронидашуда дар байни кормандони маќомоти њифзи 

њуќуќи Љумњурии Тољикистон, ки муќовиматро дар самти муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњоро амалї менамоянд, нишон медињад, ки ба 

аќидаи аксарияти онҳо прекурсорњо ба Тоҷикистон ѓайриќонунї аз њудуди 

Ҷумҳурии Ќирѓизистон ва аз Россия ворид мешаванд. Баҳогузориро дар 

пурсишнома дарҷ намуда, аз байни якчанд давлатҳо, аз он ҷумла ҷумҳуриҳои 

Осиёи Марказӣ, ин ду давлатро бо маълумоти бадастоварда асоснок карданд, 

ки ин гуфтаҳо бо ҳуҷҷатҳои Маркази минтаќавии њамоњангсозии иттилоотии 

Осиёи Марказї оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, тасдиқи худро 

ёфтааст. Солҳои охир тамоюли болоравии хариду фурӯши ангидриди 

кислотаи атсетат бо эълон кардан дар сомонањои тиљоратии интернети 

тариќи «онлайн» ба назар мерасад. Чунин тарзи маълумот бештар аз љониби 

ширкатњои қалбакӣ ва шахсони номаълум љой карда мешаванд, ки ин кори 

маќомоти њифзи њуќуќро дар муайян ва ошкор кардан мушкил мегардонад. 

Аз натиҷаи фаъолияти маќомоти њизфи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 

бармеояд, ки дар соли 2018 ду ҳолати ғайриқонунӣ  воридшавии  кислотаи 

сулфат ба миқдори  17 кг 256 гр ва се њолати ѓайриќонуни воридшавии 

ангидриди кислотаи атсетат ба Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. Њамин 

тавр, дар рафти гузаронидани якчанд амалиётњои махсуси кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон аз муомилоти ѓайриќонунї 

266 кг 450 гр ангидриди кислотаи атсетат мусодира шуд, ки дар натиља 

шањрвандони Тољикистон ва як шањрванди Афѓонистон дастгир шудаанд120. 

Ин ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки эҳтимолияти ба Афғонистон интиқол 

додани ин намуди прекурсор ҷой дошт. Таҷриба нишон дод, ки дар соли 2019 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳолати мусодираи калони ангидриди кислотаи 

атсетат ба қайд гирифта шудааст, ки дар зарфҳои пластикии нӯшокиҳои 

«Спрайт» ғунҷоишашон 2 литрӣ ҷойгир буданд. Дар ҳолати дигар дар дохили 

 
120 Ниг.: Маълумоти оморӣ вобаста ба мусодираи прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 / 

АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – 2 с. 
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зарфҳои пластикии қаблан истифоданашуда, халтачаҳои бо таври герметикӣ 

маҳкамшуда, ки аз фолгаи нуқраранг тайёр гардидааст, дар дохили онҳо 

ангидриди кислотаи атсетат ҷойгир карда шуда буд. Зарфҳои пластикӣ бо 

часпакҳои тиҷоратӣ, ки мувофиқи мазмуни он гуё дар дохили зарфҳо равғани 

молидании муҳаррик мавҷуд мебошад, тамғагузорӣ карда шуданд. Дар 

маҷмуъ, аз муомилоти ѓайриќонунї 57 кг 665 гр прекурсорњо мусодира 

гардида, аз ин миқдор 52 кг 500 гр ангидриди кислотаи атсетат ва 5 кг 165 гр 

кислотаи хлорид мебошад.  

Аз њодисаҳои ошкоргардида муайян карда шуд, ки як қисми он аз ҳудуди 

Љумњурии Ќирѓизистон ба Тољикистон ѓайриќонунї интиќол дода шудаанд. 

Бинобар ин тахмин кардан мумкин аст, ки нашъаљаллобон барои ќочоќи 

ангидриди кислотаи атсетат метавонанд масири Шимолро баръакс истифода 

намоянд121. Нашъаҷаллобон маводи нашъадорро аз Афғонистон тариқи 

қочоқ ба Тоҷикистон интиқол дода, прекурсорҳоро метавонанд бо мақсади ба 

Афғонистон интиқол додан ба даст биёранд, чунки онҳо медонанд, ки бо 

истифода аз прекурсор маводи нашъадор истеҳсол карда мешавад. 

Ба аќидаи 95 % кормандони ҳифзи ҳуқуқ, низ ҳама прекурсорњои аз 

муомилоти ѓайриќонунї мусодирашуда, ба њудуди Тољикистон бо роњи 

ќочоќ интиқол меёбанд122.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар масъалаи ќочоќ ва воридоти 

прекурсорњо ва ба тањвили минбаъдаи онњо, аз Тољикистон ба Афѓонистон 

ањамияти махсус дода, тадбирҳои зарурӣ меандешад. Аз рўйи маълумоти 

расмии маќомоти њифзи њуќуќи Афѓонистон то имрўз ягон њолати воридоти 

прекурсорњо аз Тољикистон ба Афѓонистон ба ќайд гирифта нашудааст123, 

чунки сарҳад таҳким дода шудааст. Ин яке аз дастовардњои муњими 

Љумҳурии Тоҷикистон дар самти назорати прекурсорњо буда, аз он шањодат 

медињад, ки Тољикистон ба истењсоли маводи нашъовари афѓонї ягон 

 
121 Ниг.: Анализ ситуации, связанной с нелегальным оборотом ангидрида уксусной кислоты ЦАРИКЦ. – 
Алматы, 2018 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http// www.caricc.org (санаи мурољиат: 10.04.2022). 
122 Ниг.: Замимаи 2, ҷадвали 3. 
123 Ниг.: Региональный обзор о наркоситуации в Центральной Азии, 2020 [Захираи электронї]. – Манбаи 
дастрасї: www/cadap-eu/org,www.resad.cz (санаи мурољиат: 14.07.2021). 

http://www.caricc.org/
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алоќамандї надорад. Кӯшишу талоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

кишвар аст, ки прекурсорҳои дар муомилоти ғайриқонунӣ қарордошта дар 

ҳудуди Тоҷикистон мусодира карда шуданд.  

Ҷадвали 2. – Мусодираи прекурсорњо дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017–2021 

дар минтаќањо 

 

Солњо 2017 2018 2019 2020 2021 Њамагї 

шањри 
Душанбе  

551 кг 669 гр 143 кг 106 гр 5 кг 165 гр – 
- 

699 кг 940 гр 

Вилояти 
Суѓд 

– 140 кг 600 гр – 0,002 
- 

140 кг 602 гр 

Вилояти 
Хатлон 

– – – – 
-  

ВМКБ – – 52 кг 500 гр – - 52 кг 500 гр 

 

  

Ҷадвали 3. – Мусодираи прекурсорњо дар солњои 2016–2021, аз рўйи намудњо 

 
 

Минтаќа/ намуд Кислотаи сулфат 
Кислотаи 
хлорид 

Ангидриди кислотаи 
атсетат 

ш. Душанбе  588 кг 989 гр 5 кг 165 гр 170 кг 850 гр 

Вилояти Суѓд 0,002 гр – 140 кг 600  гр 

Вилояти Хатлон – – – 

ВМКБ – – 52 кг 500  гр 

 

Вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ҳар давлати мустақил 

тибқи қонунгузории худ ҷавобгарии ҷиноятӣ ва татбиқи ҷазоро муайян 

намуда, новобаста аз сабук ё вазнин будани ҷазо прекурсорҳое, ки аз онҳо 

воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истеҳсол ва тайёр мешаванд, 

зери назорати қатъӣ қарор доранд. 

Дар ин раванд, ташкилотҳои байналмилалӣ истифода аз лоињаҳои 

«Призма» ва «Сплоченность» масъалаи бастани роҳҳои интиқоли 

ғайриқонунии маводи нашъадор ва прекурсорҳоро тавассути ба ном масири 
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Шимол ба роҳ монда, чорабиниҳои назорати ғайриқонунии прекурсорҳоро 

дар тамоми ҷаҳон аз рӯйи системаи PEN – Online (системаи иттилооти 

пешакӣ дар бораи содироти прекурсорҳо), тавассути PICS (системаи 

иттилоотӣ дар бораи ҳодисаҳо вобаста ба прекурсорҳо) ва таҳвили 

назоратшаванда гузаронида истодаанд, ки ҳолатҳои ба вуқӯъ пайвастани 

прекурсорҳоро пайгирӣ менамояд. Ин ташаббусро КБНМН  зери роњбарӣ 

ќарор дошта, њамоњангсозии оперативии тамоми љањонро барои њалли 

мушкилоти аз зери назорат набаромадани моддаи химиявї (прекурсорњо), ки 

барои ѓайриќонунї тайёр кардани маводи синтетикї (лоињаи «Призма»), 

героин ва кокаин (лоињаи «Сплоченность») љамъоварї мешавад, ба роњ 

мондааст. Кумита пайваста ба давлатҳои аъзо кӯмак расонида, ба воситаи 

системаи болозикр маълумотҳоро байни онҳо ҳамоҳанг месозад ва аз вазъият 

сари вақт огоҳ месозад124. 

Барои пешгирї кардани њолатњои зерин, њама онлайн–роҳњои тиљоратии 

мањаллї дар доираи низоми махсуси тартибдодашудаи ба ќайдгирии 

электронї бояд ба маќомоти босалоњият вобаста ба њама хариду фурўши 

шубњанок, ки бо интиќоли моддањои химиявии дар назорати давлатї 

ќарордошта вобаста мебошанд, маълумот дињанд. 

Гузашта аз ин, барои тақвият бахшидан ба ҳамкориҳои судманд 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар асоси созишномаҳои ҳукуматӣ ва байниидоравӣ 

фаъолияти худро дар самти мубориза бар зидди маводи нашъадор ба роҳ 

монда, чорабиниҳои байнидавлатӣ низ баргузор менамоянд. Яке аз 

чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таҳвили назоратшаванда мебошад, ки 

гузаронидани он, намуд ва талаботҳои хоси худро дорад: таҳвили дохилӣ 

(дар ҳудуди ҷумҳурӣ), таҳвили беруна ( аз ҳудуди ҷумҳурӣ ба дигар давлат бо 

тартиби муқаррарнамудаи шартномаю созишномаҳои байналмилалӣ) ва 

таҳвили транзитӣ (ба воситаи ҷумҳурӣ). Дар рафти гузаронидани таҳвили 

назоратшаванда бояд каналҳои воридшавии прекурсорҳо, ирсолдиҳандагон 

 
124 Ниг.: Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками. 2020 [Захираи электронї]. – 
Манбаи дастрасї: E/INCB/2020/1 (санаи мурољиат: 14.05.2021). 
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ва қабулкунандагон муайян карда шаванд, инчунин муайян кардани 

шахсияти шахсоне, ки ҷиноят содир мекунанд ё содир кардаанд ҳатмӣ 

мебошад. Ҳамзамон, исботкунии фаъолияти ҷиноятӣ ҳатмӣ мебошад, яъне 

тамоми далелҳо бояд ҷамъоварӣ шуда бошад. 

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҷрибаи кории худ 

бисёртар дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор 

чораҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ «Таҳвили назоратшавандаи байналхалқӣ 

мегузаронад»125.  

Дар рафти гузаронидани таҳқиқоти илмӣ ва баҳогузорӣ намудани вазъи 

ҷинояту ҷинояткорӣ ва мусодираи прекурсорҳо мо аз таҷрибаи давлатҳои 

болозикр истифода намуда, ба хулоса омадем, ки на дар ҳама давлатҳо ба 

мисли Тоҷикистон дар самти муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии 

прекурсорҳо мақомоти ҳамоҳангсоз вуҷуд дорад. 

Фаъолият дар соҳаи муомилоти қонунии воситаҳои нашъаовар, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар асоси Иҷозатнома сурат 

мегирад, ки он тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 17 майи соли 2004, тањти 

№37 ва Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе 

намудҳои фаъолият, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

апрели соли 2007, тањти №172 тасдиқ гардидааст, ба роҳ монда шудааст. 

Тибқи ин Низомнома мақомоти иҷозатномадиҳанда вобаста ба фаъолияти 

муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои дар тиб истифодашаванда Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, вобаста ба фаъолияти 

муомилоти қонунии прекурсорҳо Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад126. 

 
125 Маҷидзода Ҷ.З. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ». – 

Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – С. 162. 
126 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.04.2007, тањти №172. Низомнома дар бораи хусусиятҳои 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият (дар таҳрири нав) / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии 

ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: //mmk.tj (санаи муроҷиат: 12.04.2019). 

http://mmk.tj/
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Бояд тазаккур дод, ки дар ноњияи Ёвони вилояти Хатлон, Љамъияти 

саҳомии кушодаи «Криолит», дар асоси иҷозатномаи расмӣ прекурсори 

кислотаи сулфат истеҳсол менамояд, ки фаъолияти он зери назорати қатъӣ 

қарор дорад. Таҳлили омор нишон медиҳад, ки то айни замон ягон ҳолати 

содиршавии ҷиноятҳои дар м. 2021, 2022 ва 2061 КҶ ҶТ пешбинишуда дар ин 

завод ба қайд гирифта нашудааст. 

Вобаста ба ин ќонунгузории миллии Љумњурии Ќазоќистон бо 

ќонунгузорињои њама давлатњои ИДМ ба як шакл дароварда шудааст ва 

истифодаи чорањои батанзимдарории шабењро пешбинї менамояд. 

ВКД Љумњурии Ќазоќистон маќомоти давлатии ваколатдор дар самти 

муомилоти воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо 

мебошад. Иљозатномадињї барои фаъолият, ки бо муомилоти воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо бо низоми 

тандурустї вобаста буда, аз тарафи Вазорати тандурустии Љумњурии 

Ќазоќистон амалї карда мешавад. Бо маќсади таъмини назорати зарурї 

Вазорати корҳои дохилии ин давлат њамасола ба Њукумат квотаи давлатї ба 

воридоти прекурсорњо барои шахсони њуќуќї пешнињод мекунад, ки дар 

доираи он дар соли 2019 аз Ќазоќистон зиёда аз 3 млн тонна моддањои 

химиявї (асосан ба Ќирѓизистон ва Тољикистон) ва зиёда аз 80 млн тонна 

мањсулот, ки дар саноати хизматрасонии нафт, металлургї, истихрољи уран 

ва тилло истифода мешаванд, содирот шудааст. Тибќи маълумоти 

пешниҳоднамудаи мақомоти дахлдори  Љумњурии Ќазоќистон дар соли 2021 

дар њудуди кишвар аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ 1 т 071,5 кг прекурсор 

мусодира карда шудааст127. Инчунин, ВКД Љумњурии Ќазоќистон хабар 

медињад, ки баъзе прекурсорњо дар рафти санљиши фаъолияти субъектони 

хољагидор, дар марњилаи гузаронидани чорабинињои њарсолаи оперативї–

профилактикии «Допинг», мусодира шудаанд.  

 
127 Ниг.: Наркоситуация в государствах-участниках ЦАРИКЦ по итогам 2021 года. Информационное 
сообщение ЦАРИКЦ, №232. – Алматы, 2022. – 6 с. 



86 
 

Муомилоти прекурсорњо дар Љумњурии Ќирѓизистон бо Ќонуни 

Љумњурии Ќирѓизистон аз 22 майи соли 1998, тањти №66 «Дар бораи 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо»128 ва қарори 

Њукумати ЉЌ аз 9 ноябри соли 2007, тањти №543 «Дар бораи воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои дар Љумњурии 

Ќирѓизистон ба назорат гирифташаванда» ба танзим дароварда мешаванд. 

Бо маќсади амалигардонии қарори Шурои мудофиаи Љумњурии Ќирѓизистон 

«Дар бораи чорањо оид ба ислоњоти низоми маќомоти њифзи њуќуќи 

Љумњурии Ќирѓизистон» аз 4 июли соли 2016, Фармони Президенти 

Љумњурии Ќирѓизистон «Дар бораи чорањо оид ба ислоњоти низоми 

маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Ќирѓизистон» аз 18 июли соли 2016, тањти 

№161, қарори Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон «Дар бораи барњам додани 

Хизмати давлатии назорати маводи нашъаовари назди Њукумати Љумњурии 

Ќирѓизистон» аз 30 ноябри соли 2016, тањти №637 фаъолияти 

иљозатномадињї дар соњаи муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњо ба зиммаи Вазорати тандурустии 

Љумњурии Ќирѓизистон вогузор шудааст, ки дар доираи он дар сохтори 

Департаменти таъминоти доруворї ва техникаи тиббї шуъба оид ба 

назорати муомилоти ќонунии воситањои нашъадор таъсис дода шудааст129. 

Инчунин, назорати давлатии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва 

прекурсорњо, инчунин, аз тарафи Вазорати корњои дохилї, бехатарии миллї, 

хадамоти гумрук ва Прокуратураи генералии Љумњурии Ќирѓизистон амалї 

карда мешавад. Тибќи маълумоти ВКД Љумњурии Ќирѓизистон дар соли 2021 

аз муомилоти ѓайриќонунї ќариб 2 т 506,2 кг прекурсорњо мусодира шудааст, 

ки бештари онҳо кислотаи сулфат ва кислотаи хлорид мебошанд. Соли 2021 

дар давлатҳои аъзои ММҲИОМ аз муомилоти ғайриқонунӣ 50 тоннаю 667,9 

кг прекурсорҳо мусодира шудааст, ки дар қиёс ба соли 2020 – 4,5 маротиба ва 

 
128 Закон Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 
22.05.1998 г., №66 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: сbd.minijust.gov.kg (санаи мурољиат: 07.07.2019). 
129 Постановление Правительства КР «О ликвидации Государственной службы по контролю наркотиков при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 30 ноября 2016 г., №637 [Захираи электронї]. – Манбаи 
дастрасї: сbd.minijust.gov.kg (санаи мурољиат: 07.07.2019).  
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ё 39 тоннаю 409 кг зиёд мебошад. Ҳаҷми зиёди мусодираи прекурсорҳо дар 

ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия ба назар расида, 

дар дигар давлатҳо аз 0,2 % то 80,5 % коҳиш ёфтааст. Чун солҳои қаблӣ дар 

соли 2021 дар давлатҳои аъзои Маркази минтаќавии њамоњангсозии 

иттилоотии Осиёи Марказї оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, ҳаҷми 

асосиро прекурсорҳои кислотаи сулфат ва хлорид ташкил медиҳад130. 

Дар Љумњурии Ўзбекистон бошад дар муддати се соли охир асосан 

прекурсорҳои перманганат калий ва атсетон мусодира шудааст. Мувофиќи 

маълумоти омории Маркази миллии назорати маводи мухаддири назди 

Кабинети Вазирони Љумњурии Ўзбекистон дар 2021 дар Ўзбекистон 71 кг 250 

гр ва 15 л намудҳои гуногуни прекурсорҳо мусодира шудааст131.  

Мусодираи дигар намудњои прекурсорњои химиявї дар њудуди кишвар 

ба ќайд гирифта нашуданд132. Таҳлил нишон дод, ки соли 2020 дар ин кишвар 

мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодираи прекурсорҳо ба маротиб кам шуда, 

танҳо 0,010 гр прекурсорҳои кислотаи сулфат ва хлорид мусодира шудааст.  

Дар баробари давлатҳои Осиёи Марказӣ, инчунин маълум аст, ки 

Љумњурии Халкии Хитой (ҶХХ) низ ҳамчун давлати тараққикарда дар самти 

прекурсорҳо фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Дар ҶХХ иљозатномадињї 

барои фаъолият, ки бо тайёр кардан, ба соњибияти каси дигар додан, соњиб 

шудани прекурсорњо бо маќсади дорусозї вобаста мебошанд, аз тарафи 

Раёсати давлатї оид ба назорати мањсулоти тиббии ЉХХ (соли 2018 Раёсати 

давлатї оид ба назорати сифати мањсулоти хўрокворї ва тиббї таъсис дода 

шуд), барои истифодаи онњо дар дигар соњањои саноат аз тарафи Раёсати 

давлатї оид ба назорати бехатарии истењсолии ЉХХ, инчунин аз тарафи 

маќомоти мањаллии политсия амалї карда мешавад. Њуљљатњои 

 
130 Ниг.: Наркоситуация в государствах-участниках ЦАРИКЦ по итогам 2021 года. Информационное 
сообщение ЦАРИКЦ, №232. – Алматы, 2022. – С. 5. 
131 Ниг.: Наркоситуация в государствах-участниках ЦАРИКЦ по итогам 2021 года. Информационное 
сообщение ЦАРИКЦ, №232. – Алматы, 2022. – С. 6. 
132 Ниг.: Анализ фактов изъятия прекурсоров в государствах-участниках ЦАРИКЦ и в Исламской 
Республике Афганистан за 6 месяцев 2019. Информационное сообщение ЦАРИКЦ, №209. – Алматы, 2020. – 
72 с. 
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иљозатномадињї барои интиќоли прекурсорњо аз тарафи шуъбачањои 

вилоятии Вазорати бехатарии љамъиятии ЉХХ, барои гузаронидани 

амалиётњои воридотї-содиротии мувофиќ бошад аз тарафи раёсатњои 

вилоятии Вазорати тиљорати ЉХХ дода мешавад. Маќомоти асосї, ки барои 

амалигардонии сиёсати зиддинашъамандї масъул мебошад, Вазорати 

бехатарии љамъиятии ЉХХ ба њисоб меравад ва дар њайати он раёсати 

алоњида оид ба воситањои нашъадор фаъолият мекунад.  

Дар бланкаи шакли D дар соли 2020 ба Комитет дар бораи мусодираи 

қариб 8,9 т эфедрин аз 28 давлати аъзо ва қариб 1,4 т псевдоэфедрин аз 22 

давлат ва ҳудуди ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон хабар дода шудааст. Вобаста ба 

ҳаҷми зиёд Хитой ҷойи аввалро ишғол мекунад, ки дар он ҷо 7,3 т эфедрин ва 

баъдан дар Ҳиндустон 585 кг мусодира шудааст133.  

Аз рўйи бањогузории њокимияти мањаллї, таќрибан 97 % эфедрин ва 

псевдоэфедрин дар Хитой аз 2–бромпропиофенон ё 1–фенил–1–пропанон 

(солњои 2014 ва 2017 дар зери назорат гирифта шуданд) истењсол карда 

шуданд. Илова бар ин 53,5 т ангидриди кислотаи атсетат, 6,6 т кислотаи 

атсетати фенил ва 3,5 т перманганати калий мусодира карда шуд. Дар ин 

давра дар Хитой 268 лабораторияњои ғайриқонунӣ истењсоли маводи 

нашъадор барњам дода шуданд. Инчунин, коњишёбии њаљми назарраси тайёр 

кардани воситањои нашъадор дар вилояти љанубии Гуандун дида мешавад, 

ки солњои охир мушкилоти фаъолияти чунин лабораторияњо дар минтаќаи 

мазкур дар сатњи баланд ќарор дошт134. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ вазъи муомилоти прекурсорҳо дар 

Љумњурии Исломии Покистон бинобар сабаби бо Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон ҳамсарҳад буданаш мавриди таҳлил қарор дода шуд. Дар ин 

кишвар њаљми мусодираи ангидриди кислотаи атсетат аз соли 2000 ба таври 

 
133 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 2021 [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: // E/INCB/2021/1) www/incb.org (санаи мурољиат: 07.01.2022).  
134 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: (E/INCB/PRE/C.L.23/2019) www/incb.org (санаи мурољиат: 18.12.2020). 
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васеъ таѓйир ёфтааст. Њокимияти Покистон ба КБНМН оид ба се њодисаи 

мусодираи нави ин мавод хабар додаааст, ки њаљми он 4283 литрро ташкил 

дод. Соли 2019 дар ин кишвар аз муомилоти ѓайриќонунї 53,4 т прекурсор 

мусодира шудааст, аз он чумла 20,2 т атсетон, 19,1 т ангидриди кислотаи 

атсетат, 6,3 т кислотаи силфат, 4,9 т перманганати калий, 2,9 т кислотаи 

хлорид, 80 кг эфедрин. Њамзамон, баъзе аз мутахассисони маќомоти њифзи 

њуќуќ дар баъзе њолатњо љой доштани истењсоли ѓайриќонунии героинро дар 

њудуди кишвар гумон мекунанд. Лекин маълумоти даќиќ оид ба истењсолоти 

прекурсорњо вуљуд надорад. Воридоти прекурсорњо ба Покистон аз 

давлатњои њамсоя ва Европа, ки саноати инкишофёфтаи химиявї доранд, 

амалї карда мешавад. Интиќоли ѓайриќонунии онњо ба Афѓонистон њам бо 

наќлиёти боркаш, њам бо аспу ароба бо роњњои танг аз ноњияњои 

душворгузари сарњадї амалї карда мешавад. Дар солњои охир барои 

Љумњурии Исломии Покистон ихрољи прекурсорњо дар намуди доруворї бо 

таркиби эфедрин ва псевдоэфедрин, ки барои тайёр кардани нумўяњои 

метамфетамин ва амфетамин истифода мешаванд, хос мебошад135.  

Таҳлил нишон дод, ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар самти мубориза бар 

зидди муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо аз таҷрибаи кормандони ҳифзи 

ҳуқуқи Федератсияи Россия (минбаъд ФР) самаранок истифода менамоянд, 

яъне бештари прекурсорњо дар Россия дар рафти гузаронидани чорабинињои 

махсус њангоми аз байн бурдани лабораторияњои истењсоли маводи мухаддир 

мусодира шудаанд. Инчунин муайян карда шуд, ки як ќисми прекурсорњои 

мусодирашуда, дар лабораторияњои фаъолияташ пинњонбуда, аз реактивњои 

химиявї барои минбаъд коркарди маводи нашъадор истифода мешаванд. 

Асосан шахсони бо истењсоли маводи нашъадор машѓулбуда, прекурсорњоро 

тавассути интернет ё аз гурӯњњои љиноии муайян, ки бо муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо машѓуланд, харидорї мекунанд. Дар ФР њангоми 

барњам додани лабораторияњои истењсоли ѓайриќонунии маводи нашъадор, 

 
135 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: (E/INCB/PRE/C.L.23/2019) www/incb.org (санаи мурољиат: 18.12.2020). – С. 
38. 
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реактивњои химиявии гуногун мусодира карда шуданд, аз љумла 2–бром–1–

фенилпентан–1–он (алфа–бромвалерофенон), 4–метилпропиофенон (1–(4–

метилфенил)–пропан–1–он) ва фенилпентан–1–он (валерофенон). Моддањои 

зерин ба сифати асос дар тайёр кардани воситањои нашъадор a–PVP ( N–

метилэфедрон) ва мефедрон истифода мешаванд. Дар соњањои дигари 

фаъолияти ќонунї моддањои мазкур дар ФР васеъ истифода намешаванд. 

Ѓайр аз ин, истењсолкунандагони маводи мухаддир прекурсорњои мефедрон – 

бромкетон – 4 ва 4–метилпропиофенон, ки барои муомилоти озод манъ карда 

шудааст, бо 2 – йод – 1– (4–метилфенил) пропан–1–она, ки муомилоти онњоро 

ќонун мањдуд накардааст, иваз карданд136. 

Иљозатнома барои воридоти (содирот) моддањое, ки ба рўйхати 

прекурсорњо дохил мешаванд, муомилоти онњо дар ФР мањдуд мебошад ва 

назорат аз болои онњо дар асоси ќонунгузории ФР ва шартномањои 

байналмилалӣ  муайян мекунад, аз љониби Вазорати саноат ва савдои ФР 

амалї карда мешавад. Сертификат дар асоси иљозатномаи Сарраёсати 

назорати маводи нашъадор ВКД ФР дода мешавад. Чунин иљозатнома 

њангоми интиќоли прекурсорњо дар доираи њудуди иттињоди иќтисодии 

Аврупою Осиё талаб карда намешавад137. 

Олимони соҳаи криминология дар он ақидаанд, ки ҳангоми 

гузаронидани таҳқиқоти њолат, таркиб ва љараёни содиршавии љиноятњо 

танњо вобаста ба љиноятњои расман ба ќайд гирифташуда тањлил гузаронида 

мешавад. Дар асл љинояткорї нисбат ба омори расмї хеле зиёд мебошад, ки 

ин зарурияти объективиро дар таҳқиқоти љиноятњои ба ќайд гирифтанашуда, 

ба миён меорад138. 

 
136 Ниг.: Анализ фактов изъятия прекурсоров в государствах-участниках ЦАРИКЦ и в Исламской 
Республике Афганистан за 6 месяцев 2019. Информационное сообщение ЦАРИКЦ, №209. – Алматы, 2020. – 
72 с.  
137 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: https://minprom.ru/uslugi/razreshenie-mvd-na-vvoz-prekursorov/ (санаи 
мурољиат: 15.08.2021). 
138  Ниг.: Чуфаровский Ю.М. Криминология. – Москва: Проспект, 2004. – С. 22. 

https://minprom.ru/uslugi/razreshenie-mvd-na-vvoz-prekursorov/


91 
 

Қайд кардан ба маврид аст, ки баъди қабули «Тартиби пешбурди 

баҳисобгирии қайди ягонаи ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноят содирнамуда»139 

қайди ягонаи ҷиноятҳо ба зиммаи Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст ва шуруъ аз соли 2010 бақайдгирии 

ҷиноятҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳамзамон, дар банди 8-и 

Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки 

вазифаи ниҳоии сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз такмил 

додани қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Ин вазифа 

бо дарназардошти ҳалли якчанд масъалаҳои муҳим, аз ҷумла пурзўр 

намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионӣ, террористӣ ва экстремистӣ дошта, муомилоти ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, савдои 

одамон ва дигар ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ140, анҷом меёбад.  

Тањќиќи санксияи ќисми 3 моддаи 2021 КҶ ЉТ «Ғайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо» нишон медињад, ки њадди 

нињоии љазо аз њафт то дањ сол мањрумї аз озодиро ташкил медињад, ки ба 

фикри мо хусусият ва дараљаи ин кирдори ба љамъият хавфнок муҳлати аз ин 

бештарро тақозо менамояд.  

Бо дарназардошти муњимияти масъалаи ѓайриќонунї истењсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, 

интиќол ё фиристонидани прекурсорњо ва бо маќсади пурзўр намудани 

љавобгарии љиноятї дар соњаи муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, 

мувофиќи маќсад аст, агар барои содир кардани чунин љиноят љазои 

вазнинтар муқаррар гардад ва дар санксия љазо аз 12 то 15 сол мањрум сохтан 

аз озодї пешбинї карда шавад.  

 
139 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2009 сол, тањти №676 / Тартиби пешбурди баҳисобгирӣ, 

қайди ягонаи ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноятсодирнамуда. – Душанбе, 2010. – 25 с. 
140 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2013, тањти №492. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тољикистон / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи 

электронї]. – Манбаи дастрасї: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 21.02.2022).  
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Мо дар хусуси пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ бо кормандони 

амалия низ дар ин хусус ҳамсуҳбат шудем, 89 % пурсишшудагон ҷонибдори 

пурзӯр намудани ҷазо барои муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ҳастанд, 

чунки чи хеле дар боло қайд намудем, муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

ҳамчун ҷиноятҳои экстремизм, терроризм ва дигар ҷиноятҳои ба инҳо 

монанд ба гуруҳи ҷиноятҳои трансмиллӣ дохил мешавад141. Истеҳсол ва 

гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор аз як ҷониб манбаи асосии 

маблағгузории терроризм бошад, аз ҷониби дигар, фаъолиятҳои террористӣ 

ва экстремистӣ вазъиятро дар ҷомеа ноором месозанд142. 

Таҳқиқоти амалияи судї-тафтишотї, инчунин амалияи фаъолияти 

оперативии маќомоти њифзи њуќуќи кишвар дар соњаи мубориза бар зидди 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо 

нишон медињад, ки дар зиёда аз 95 % –и њолатњо чорабинињои оперативї-

љустуљўӣ истифода шуда, ба воридсозии оперативї диќќати махсус дода 

мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бештари ҷиноятҳои мухаддиротӣ дар 

натиҷаи воридсозии оперативӣ ва ё бо дастрасии маълумотҳои оперативӣ 

ошкор карда мешаванд. Чунки тарзу усулҳои содиршавии чунин ҷиноятҳо, 

алалхусус муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо аломатҳои фарқкунандаи 

худро доранд.  

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда хулосањои зерин бароварда шуд: 

– вазъи муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Осиёи Марказї, 

аз он љумла Тољикистон аз вазъи истењсоли маводи мухаддир дар 

Афѓонистон вобаста аст ва яке аз наќшњои асосиро дар он нашъаљаллобон 

мебозанд, ки ба ќочоќи маводи мухаддир, интиќоли маводи мухаддири 

гуруҳи афюнї (афюн ва героин) аз Афѓонистон машѓул мебошанд; 

 
141 Ниг.: Замимаи 2, ҷадвали 7. 
142 Ниг.: Маљидзода Љ.З., Назаров Н.Љ. Љинояткории муташаккил ва трансмиллӣ. – Душанбе, 2014. – С. 10. 
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–  тањлили амалияи судї–тафтишотї, инчунин пурсишњои илмии 

гузаронидашуда нишон доданд, ки бештар прекурсорњо ѓайриќонунї ба 

Љумњурии Тољикистон аз њудуди Россия ва Ќирѓизистон ворид шудаанд; 

–  бо дарназардошти эҳтимолияти тағйир ёфтани вазъи муомилоти 

прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ ва имконияти аз муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ 

гузаштани он, пурзӯр намудани ҷазо дар қ. 3, м. 2021 КҶ ҶТ мебошад; 

– дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ ҷиҳати ҳаматарафа муайян 

намудани вазъи прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 

хулоса бароварда мешавад, ки дар  ҳама ҳолат вақте сухан дар бораи 

прекурсорҳо меравад, муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии он дар назар аст;  

–  маълум мешавад, ки ҷинояткорон пайваста роҳу усулҳои нави 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро кашф карда истодаанд, аз ин рӯ 

такмил додани донишу малакаи кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ 

мақсаднок мебошад; 

–  истифодаи таҷрибаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷи кишвар дар 

амалия ва мубодилаи афкор дар самти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

натиҷаи судманд хоҳад дод.  

 

2.2. Шахсияти ҷинояткор дар содир намудани муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо 

 

Мавқеи махсусро ҳангоми омӯзиши таркиби таҳқиқшаванда шахсияти 

ҷинояткор ишғол менамояд. Омӯзиши шахсияти ҷинояткор яке аз 

муҳимтарин вазифаҳои илми криминология ва шарти муайянкунандаи 

омӯзиши ҳамаҷонибаи сабабҳои ин ё он ҷиноят ва умуман ҷинояткорӣ 

мебошад.  

Дар криминология шахсияти субъекти ҷиноят содиркарда, бо мақсади 

кўмак расонидан ба маќомоти њифзи њуќуќ омӯхта мешавад: 
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– ҳангоми татбиқи қарорҳои қонуни ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ 

(ҳангоми бандубасти кирдори ғайриқонунӣ, дар рафти интихоби чораи 

пешгирӣ барои айбдоршаванда, ҳангоми таъини чораи ҷазо нисбат ба 

судшаванда, бо дарназардошти хусусияти ҷинояти содиршуда ва хислатҳои 

шахсияти ӯ); 

–  ҳангоми муайян намудани баъзе ҳолатҳо, ки бояд исбот карда шаванд, 

аз ҷумла ангезаҳои содир намудани ҷиноят, ҳолатҳое, ки шахсияти 

айбдоршаванда (судшаванда), ҷабрдида ва ғайраро тавсиф мекунанд;  

–  ҳангоми омӯзиши сабабҳои ҷиноятҳои содиршуда; 

–  бо мақсади муайян кардани чораҳои таъсири тарбиявидошта ба 

шахсияти он нафароне, ки ҷиноят содир кардаанд ва ба аз нав тарбия кардан 

эҳтиёҷ доранд143. 

Шахсияти ҷинояткор як истилоҳи хеле мушаххасест, ки дар 

криминология барои тавсифи хислатҳо ва хусусиятҳои  иҷтимої истифода 

мешавад. 

Дар қонуни ҷиноятӣ дар баробари истилоҳи «шахси ҷинояткор» 

ибораҳои дигар низ истифода мешаванд: шахсе, ки ҷиноят содир кардааст; 

субъекти ҷиноят; шахсияти ҷинояткор. 

Мафҳуми «шахси ҷинояткор»-ро криминология омӯзонида онро ба 

маҳфуми «шахсияти криминогенӣ» мепайвандад. 

Агар мафҳуми «шахсияти ҷинояткор» шахсеро, ки аллакай ҷиноят содир 

кардааст, нишон диҳад, пас мафҳуми «шахсияти криминогенӣ» шахсеро, ки 

на танҳо кирдори ҷиноятӣ содир кардааст, шахсе, ки ҷазои ҷиноятиро адо 

кардааст, инчунин шахсеро, ки ба такроран содир намудани ҷиноят майл 

дорад, тавсиф мекунад144, яъне шахсияти криминогенӣ дар механизми 

кирдори ҷиноятӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд. 

 
143 Ниг.: Ахъядов Э.С. Личность преступника: понятие и структура // Международный журнал – 2016. – №9 
(113). – С. 796–798. 
144 Ниг.: Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М. Криминология: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2016. – С. 59. 
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Шахсият – нафарест, ки дорои хислатҳои гуногун мебошад, ҷинояткор 

бошад шахсест, ки ҷиноят содир мекунад (содир кардааст)145. 

Дар илми криминология  ҷиноятро ҳамчун кирдоре донистанд, ки 

қонунро вайрон мекунад ва барои содир намудани ҷиноят ҷавобгарии 

ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. «Ҷинояткор» гуфта мо бояд шахси 

ҷиноятсодирнамударо дар назар дошта бошем, ки вобаста ба кирдори 

содиркардааш суд ҳукм баровардааст. Дар м. 20 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омадааст, ки «ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми 

суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад»146.  

Бо дарназардошти ақидаи олимони соҳаи криминология мо низ 

ҷонибдори он ҳастем, ки ҷиноят кирдори зиддиҳуқуқӣ буда, ба ҷамъият 

хавфнок мебошад. Шахс ба қонуншиканӣ роҳ дода, бо кирдори гунаҳгоронаи 

худ метавонад ба давлат, ҷамъият ва инсон зарар расонад ва қонунгузор 

барои ҷинояти содирнамудааш ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст. 

Илми криминология аҳамияти амалӣ дорад, зеро он хусусиятҳои 

криминологии ҷиноятро ошкор намуда, ҳам бартарӣ ва ҳам камбудиҳои 

фаъолияти амалиро дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ғайра147 инъикос 

менамояд.  

Дар тавсифи криминологии шахсияти љинояткор ањамияти 

якуминдараљаро омўзиши хусусиятњои иљтимої-демографии шахсият ишѓол 

мекунад. Он имконият медињад, ки робитаро байни аломатњои алоњидаи 

шахсият ва љиноятњои содиршуда муќаррар карда, тасаввуроти умумиро дар 

бораи шахсияти категорияњои мушаххаси љинояткорон пайдо карда, онњоро 

байни якдигар муќоиса намоем148.  

Мо ҷонибдори ақидаи А.А.Майоров ҳастем, зеро дуруст аст, ки 

аломатҳои иҷтимоӣ-демографӣ дар хусусиятҳои криминологии шахс ҷойи 

 
145 Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – М., 2005. – С. 3. 
146 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2013 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – 126 с. 
147 Ниг.: Преступность в России и проблемы борьбы с ней / Под ред. проф. А.И. Долговой. – М.: Российская 
криминологическая ассоциация, 2001. – С. 1–2. 
148 Ниг.: Майоров А.А. Криминологическая характеристика лиц, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков // Российский следователь. – 2009. – №2. – С. 23.  



96 
 

муҳимро ишғол мекунанд, чунки аломатҳои демографӣ ва равандҳои ҷомеа 

ба гуруҳҳои гуногуни иҷтимоӣ инъикос меёбанд, аз он ҷумла ба шахсоне, ки 

ҷиноятҳои ғаразнок содир менамоянд. Қобили қайд аст, ки дар амалия, 

алалхусус дар рафти тафтишоти пешакӣ ва мурофиаи судӣ шахсияти 

ҷинояткор омӯхта шуда, ба синну сол, ҷинс, маълумот, вазъи иҷтимоӣ, 

машғулият, вазъи оилавӣ, инчунин  маълумотҳои вазъи моливӣ ва манзилиро 

муайянкунанда, аҳамият дода мешавад. Ба ақидаи мо бо дарназардошти 

ҳамаи ин, ба раванди болозикр вазъи саломатии ҷинояткор ҳамроҳ карда 

нашудааст, ки ҷалб кардани диққати олимони ватанӣ ва хориҷиро мақсаднок 

мешуморем. Чунки пеш аз шахсияти ҷинояткор гуфтан, мо бояд чӣ гуна шахс 

будани ӯро дар назар дошта бошем.  

Ба проблемаи омӯзиши шахсияти ҷинояткор олимони машҳур ба 

монанди Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова ва 

дигарон  диққати махсус додаанд. Дар назария  олимони  ҷаҳон нисбат ба 

шахсияти ҷинояткор ва ҷинояткорӣ ба таври дақиқ фикру мулоҳизаҳои худро 

баён намудаанд ва дида мешавад, ки дар ифода намудани мафҳуми 

«шахсияти ҷинояткор» гарчанде дар маҷмуъ ҳамфикранд, лекин вақте сухан 

дар бораи категорияҳои гуногуни ҷиноят меравад, хислату мақсади 

ҷинояткор дар содир намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ дигаргун мебошад.  

Мисол, аз рўйи аќидаи А.И. Долгова дар мафњуми «шахсият» танњо 

аломатњои махсуси иљтимої ќайд карда мешавад. Шахсият ин «симои 

иљтимоии инсон» мебошад, яъне дар љараёни инкишоф, ташаккулёбї ва 

фаъолияти иљтимої дар љамъият ў ба чи ноил мешавад. Њамин тариќ, 

њангоми истифодаи мафњуми «шахсияти љинояткор» мањз тавсифњои 

иљтимоии инсонро, ки љиноят содир кардааст, дар назар доштан зарур аст149. 

Тавсифи шахсияти љинояткор, омўзиши хислат ва аломатњои ў барои муайян 

кардани хусусият ва дараљаи хавфи љамъиятии кирдори љиноятӣ, барои 

муайян кардани сабабњои љинояти мушаххас ва љинояткорӣ дар маљмуъ, 

 
149 Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М.: 
Норма, 2002. – С. 327.  
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барои таҳқиқи пешгўии асоснокшудаи илмї ва маљмуи чорањо оид ба 

огоњонидани њуќуќвайронкунињо имконият медињад. 

Ба ақидаи А.С. Шурова мазмуни аломатҳои дақиқтари моҳияти шахсият 

бояд инҳоро инъикос намояд: мақоми иҷтимоӣ, вазифаҳои иҷтимоӣ, 

муносибатҳои ахлоқию психологӣ ва мақоми ҳуқуқӣ150. 

Олими рус В.Е. Эминов қайд намудааст, ки шахсияти ҷинояткорие, ки бо 

муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар машғул аст, дорои чунин 

хислатҳо мебошад: худхоҳӣ, ғараз, надоштани ягон роҳи дурусти зиндагӣ, 

кӯшиши доштани лаззати яклаҳзаина, тамоман надоштани дилсӯзӣ ва раҳм 

нисбат ба атрофиён, аз он ҷумла нисбат ба хешу таборон ва падару модар151. 

Мо низ ҷонибдори чунин ақида ҳастем, дар ҳақиқат шахси ҷинояткор, 

алалхусус нашъаҷаллоб танҳо дар фикри ба даст овардани даромади муфт ва 

лаззати зиндагии худ мебошад, ӯ на танҳо нисбат ба атрофиён бераҳм аст, 

балки ӯ на ватан дорад, на миллат. Нашъаҷаллоб медонад, ки аз прекурсори 

дар муомилоти ғайриқонунӣ қарордодааш, воситаҳои нашъадор ё моддаҳои 

психотропӣ тайёр карда мешавад, лекин дидаву дониста ба чунин кирдори 

ғайриқонунӣ даст мезанад. 

Шахсияти нашъаҷаллоб аз шахсияти дигар ҷинояткорон бо он фарқ 

мекунад, ки онҳо дар ҳайат якчанд нафаранд ва ҳар кадоме аз онҳо дар содир 

намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ таҷрибаю малакаи худро доранд. Тарзу 

усули муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо вобаста ба давру замон зуд 

тағйирёбанда мебошад. Алалхусус дар замони технологияи муосир онҳо 

тамоми имкониятҳоро истифода бурда истодаанд. Аз ин лиҳоз, муайян 

намудани шахсияти ҷинояткор дар содир намудани муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ заҳмати зиёдро талаб менамояд. Дар 

ин ҷо бештар таваҷҷуҳ менамоем ба шахсияти ҷинояткороне, ки дар содир 

 
150 Ниг.: Шурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием 
компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... 
канд. юрид. наук. – СПб., 2017. – С. 64. 
151 Ниг.: Криминология: учебник для бакалавров / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В.Е Эминов. – Москва, 
2017. – С. 286. 
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намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо даст задаанд. Дар ин росто 

таҷрибаи тафтишотӣ-судӣ нишон медиҳад, ки чунин ҷиноятҳо дар гуруҳ аз 

ҷониби якчанд нафар бо маслиҳати пешакӣ ё бе маслиҳат содир шуда, барои 

ба мақсад расида фоида ба даст овардан ҳар кадоми онҳо нақшу мавқеъ ва 

саҳми худро доранд. Таҷриба нишон медиҳад, ки мақсади шахсони бо 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо машғулбуда, доштани зиндагии 

пуршукӯҳ аст, онҳо аз ин ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд тарсу 

ҳарос надоранд ва дар баробари ин оқибати кирдори ғайриқонунӣ ва ба 

ҷамъият хавфнок будани амали ғайриқонунии худро фикр намекунанд, ки 

маҳз бо ҳамин хислатҳо аз дигар шаҳрвандони оддӣ фарқ мекунанд. 

Баъзе олимон шахсияти ҷинояткорро омӯхта дар чунин ақидаанд, ки 

мушкилоти шахсияти ҷинояткорро метавон шартан ба 5 қисм ҷудо кард: 

1) Ташаккули шахсияти ҷинояткор; 

2) Шахсият дар муносибат бо вазъи мушаххаси ҳаётӣ то ва ё дар вақти  

содир кардани ҷиноят; 

3) Шахсияти гунаҳкор дар ҷараёни татбиқи адолати судӣ вобаста ба 

ҷинояти содиркардааш; 

4) Шахсияти ҷинояткор дар давраи адои ҷазо, алалхусус дар ҷойҳои 

маҳруми аз озодӣ; 

5) Шахсият дар давраи мутобиқ шудан бо шароити нави дар озодӣ 

будан вобаста ба эҳтимоли содир намудани ҷинояти нав152.  

Дар бораи шахсияти ҷинояткор дар назария ва дар амалия ақидаҳо 

гуногунанд, лекин масъалаи он ки ягон нафар аз модар ҷинояткор ба дунё 

намеояд, бояд баҳсталаб набошад. Мо дар ин зербоб чандин паҳлуҳои 

шахсияти ҷинояткорро мавриди баррасӣ қарор дода, дар он ақидаем, ки 

ҳамаи нуқтаи назари олимон манфиатовар аст, аз ҷумла мо ҷонибдори 

аќидаи А.И. Долгова низ ҳастем. Дуруст аст, ки шахс дар љараёни инкишоф, 

ташаккулёбї ва фаъолияти иљтимої дар љамъият ў ба чи ноил мешавад, 

 
152 Ниг.: Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – М., 2017. – С. 82. 
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маълум мегардад. Мо худ дар он ақидаем, ки ба ғайр аз оила, ҷамъият, 

муносибати атрофиён бисёр омилҳое  ҳастанд, ки ба шахсияти ҷинояткор 

метавонанд таъсири худро расонанд. Одам ҳамчун шахсият танҳо вақте 

ташаккул меёбад, ки доим дар ҷамъият бошад. Аз ин бармеояд, ки дар 

ташаккул ёфтани шахсияти ҷинояткор омилҳои номатлубе, ки дар ҷамъият 

рух медиҳад, он метавонад ҳамзамон, ба инсон таъсири манфӣ расонад153.  

Вазъи муосир ва тамоюли манфии ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти 

ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои 

онҳо, аз бисёр ҷиҳат бо муҳимияти шахсияти ҷинояткорони мухаддиротӣ 

муайян карда мешавад. Ду гуруҳи калони чунин шахсиятҳо ҷудо мешаванд, 

яке истеъмолкунандагони маводи нашъадор ва дигаре иштирокчиёни фаъоли 

ҷиноятҳои муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор154. Дар ҳақиқат И.М. 

Мацкевич нисбат ба шахсияти ҷинояткор, ки бо муомилоти ғайриқонунии 

маводи нашъаовар, ки ба истилоҳ онҳоро нашъаҷаллоб ҳам номидан мумкин 

аст, баҳои ҳуқуқӣ додааст. Мо низ дар чунин ақидаем, ки барои 

нашъаҷаллобон шарт нест худ истеъмолкунандагони маводи нашъадор  

бошанд, онҳо асосан бо хариду фурӯши маводи нашъадор машғул мебошанд. 

Дар ин росто лозим ба ёдоварист, ки агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар 

шахсони бекор ва бемашғулият ба содир намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ 

даст зананд, таҷрибаи дигар давлатҳо нишон медиҳад, ки дар байни онҳо 

нафароне  пайдо мешаванд, ки маълумоти олии химиявӣ дошта, баъзеашон 

кормандони институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ё фаъолияташон бавосита ва ё 

бевосита бо маводи химиявӣ алоқаманд аст. Лекин истеъмолкунандагони 

маводи нашъадор ба пуррагӣ аз маводи нашъадор вобастагӣ доранд, онҳо 

дар натиҷаи истеъмоли доимӣ ба бемории нашъамандӣ гирифтор шуда, дигар 

худро идора карда наметавонанд. В.Е. Эминов низ дар навбати худ қайд 

намудааст, ки «вобаста ба истеъмоли ғайриқонунии маводи нашъадор, 

 
153 Ниг.: Ҳусейнова М.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота 
наркотических средств по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 
2021. – С. 151. 
154 Ниг.: Криминология: учебник / Под ред. И.М. Мацкевич. – Москва: НОРМА – ИНФРА-М, 2017. – С. 234. 
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истеъмоли он бе таъиноти духтур фаҳмида мешавад»155. Нашъаманд 

ҷинояткор нест, ӯ бемор аст, аз ин рӯ субъекти ҷиноят шахсе мебошад, ки дар 

содир намудани ҷиноят гунаҳгор дониста шудааст.  

Ҳамзамон, дар баробари истилоҳи «шахси ҷинояткор» ибораҳои дигар 

ба монанди шахсе, ки ҷиноят содир кардааст, субъекти ҷиноят ва шахсияти 

ҷинояткор низ истифода мешаванд. Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ шахси 

ҷиноятсодиркардаро «субъекти ҷиноят» меноманд, дар рафти тафтишоти 

пешакӣ «гумонбаршуда, айбдоршаванда», дар мурофиаи судӣ «судшаванда» 

ва дар вақти адои ҷазо ӯ «маҳкумшуда» дониста мешавад. Ҳамаи инро 

қонунгузории ҷиноятӣ муайян кардааст ва он тасдиқи худро ёфтааст, дигар 

ҷойи баҳс нест. 

Лекин нисбат ба шахсияти субъекти ҷиноят ҳамоно ақидаҳо баён 

мешаванд. Мисол, ба идомаи гуфтаҳо Э.С. Ахъядов дар чунин ақида аст, ки 

дар криминология шахсияти субъекти ҷиноят содиркарда, бо мақсади кўмак 

расонидан ба маќомоти њифзи њуќуќ омӯхта мешавад: 

– ҳангоми қабули қарорҳои қонуни ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ (ҳангоми 

бандубасти кирдори ғайриқонунӣ, дар рафти интихоби чораи пешгирӣ 

нисбат ба айбдоршаванда, ҳангоми таъини чораи ҷазо нисбат ба судшаванда, 

бо дарназардошти хусусияти ҷинояти содиршуда ва хислатҳои шахсияти ӯ); 

–  дар интихоби қарорҳои асосии тактикӣ, комбинатсияи усулҳои таъсир 

расонидан ба гумонбаршуда, айбдоршаванда (судшаванда) дар ҳолатҳои 

гуногуни тафтишот; 

–  ҳангоми муайян намудани баъзе ҳолатҳо, ки бояд исбот карда шаванд, 

аз ҷумла ангезаҳои содир шудани ҷиноят, ҳолатҳое, ки шахсияти 

айбдоршаванда (судшаванда), ҷабрдида ва ғайраро тавсиф мекунанд;  

–  ҳангоми омӯзиши сабабҳои содир шудани ҷиноятҳо;  

 
155 Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 283. 



101 
 

–  бо мақсади муайян кардани тадбирҳои таъсири тарбиявӣ ба шахсияти 

шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд ва барои аз нав тарбия кардан эҳтиёҷ 

доранд156. 

Гузашта аз ин дар рафти таҳлил ва баҳогузорӣ бояд сабабҳои такроран 

ба ҷиноят даст задани нашъаҷаллобон ба эътибор гирифта шавад. Аз 

омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ бармеояд, ки яке аз сабабҳои такроран ба 

ҷиноят даст задани онҳо, дар ҷамъият наёфтани мавқеъ ва обрӯю эътибори 

худ ва розӣ набудан ба талаботи замона мебошад. Илова бар ин шахсони 

руҳафтода ва ба маблағ заруратдоштаро нашъаҷаллобон, алалхусус 

ташкилкунандагон зуд метавонанд ба содир намудани ҷиноят моил кунанд ва 

вазифагузорӣ намоянд.  

Яке аз самтҳои сиёсати давлат ба инсондӯстии қонунгузории ҷиноятӣ 

нисбат ба шахсоне, ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи 

миёнаро содир намудаанд, шахсони аз ҷиҳати иҷтимоӣ эҳтиёҷманд – занони 

ҳомила ё кӯдаки ноболиғдошта, ноболиғон ва шахсоне, ки дар пиронсолӣ 

ҷиноят содир намудаанд157, равона шудааст. 

Тарафи дигари масъала ин аст, ки бархе аз олимон нисбат ба шахсияти 

ҷинояткор дар чунин ақидаанд, мисол, шахсияти ҷинояткор ин шахсияти 

инсони ҷиноят содиркарда мебошад, ки бо ҳолати махсуси равонӣ хос буда, 

дар розӣ набудан бо ақидаҳои ҷамъият ва принсипҳои ахлоқӣ, дастурҳои 

ҳуқуқӣ, муносибати ғайрифаъолона дар пешгирии натиҷаҳои манфӣ ифода 

меёбад; шахсияти ҷинояткор ин гуногунии шахсияти инсон аст, ки тавсифи 

доштани хусусиятҳои иҷтимоию психологӣ ва хислатҳое, ки дар вақти содир 

кардани ҷиноят дар шакли манфӣ пайдо мешаванд, зоҳир мегардад; 

шахсияти ҷинояткор ин маҷмуи хислатҳои мусбат ва манфии шахс буда, аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим аст, ки дар давраи муносибатҳои мунтазами ӯ бо 

 
156 Ниг.: Ахъядов Э.С. Личность преступника: понятие и структура // Международный журнал. – 2016. – №9 
(113). – С. 797. 
157 Фармони Президенти ҶТ аз 6.02.2018, тањти №1005. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тољикистон 

барои солњои 2018-2028 / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – 

Манбаи дастрасї: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 21.02.2022). 

http://www.adlia.tj/
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дигар аъзоёни ҷамъият ташаккул ёфта, барои содир намудани ҷиноят 

имконият додаанд ва ғайра158. 

Ҳамзамон, ба шахсияти ҷинояткорон таваҷҷуҳ намуда, олимони ин соҳа 

шахсияти нашъаҷаллобонро ба гуруҳҳои зерин ҷудо кардаанд: 

1. Ташкилкунандагони гуруҳи муташаккил, аз он ҷумла иттиҳоди 

ҷиноятӣ; 

2. Истеҳсолкунандагон; 

3. Тақсимкунандаҳои маводи нашъаовар (экспедитор); 

4. Фурӯшандаҳо (фурӯши маводи нашъадор дар ҳаҷми калон ва 

чаканафурӯш); 

5. Шахсоне, ки маводи нашъаоварро таблиғ ё реклама мекунанд; 

6. Шахсоне, ки маблағро ҷамъоварӣ мекунанд; 

7. Шахсоне, ки маблағҳои ғайриқонунӣ бадастомадаро ба расмият 

медароранд; 

8. Шахсоне, ки нашъаҷаллобонро пуштибонӣ мекунанд159. 

Шахсияти ташкилкунандагонро омӯхта ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

бо доштани маблағи калон ба шахсони иродаашон суст ва ё ноустувор, ки аз 

онҳо вобастагӣ доранд, ришва медиҳанд ва ё метарсонанд, бо ин роҳҳо ба 

амалҳои ҷиноятӣ ҷалб менамоянд. Ташкилкунанда дар баробари дигар 

гуруҳи нашъаҷаллобони болозикр ба ҷамъият хавфнок мебошад, лекин дар 

бештар ҳолатҳо шахсияти онҳо номаълум монда, ё ҳамчун шахси ба 

тафтишот номаълум бо номи ягон нафар ошкор нашуда мемонад. Омӯзиши 

парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба прекурсорҳо низ аз он шаҳодат медиҳад, ки 

бештари дастгиршудагон гӯё дар ҳақиқат шахсияти ташкилкунандаро 

намедонанд. Нисбат ба шахсияти дигар гуруҳи ҷиноятӣ нишондоди нопурра 

медиҳанд. Аз рўйи њамин хел категорияи парвандањо одатан, иљрокунандагон 

ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. Ташкилкунандагон, роњбарон ва 

 
158 Ниг.: Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника, и ее формирование // Актуальные проблемы 
российского права. – 2015. – №1. – С. 110. 
159 Ниг.: Криминалистика: учебник / Под ред. И.М. Мацкевич. – Москва: НОРМА – ИНФРА-М, 2017. – С. 
235. 
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шахсоне, ки шароити содир кардани љиноятро фароњам меоранд, бе љазо 

мемонанд.  

Азбаски ҳар як ҷинояткор ҳамчун шахсият хусусиятҳои худро дорад, 

онҳо метавонанд баъд аз ба даст овардани даромади калон якдигарро фиреб 

диҳанд ва ё маблағи якдигарро дуздӣ кунанд, ки ин ба содир шудани боз 

дигар ҷиноятҳо оварда мерасонад.  

Мо дар он ақидаем, ки нашъаҷаллобон сар карда аз ташкилкунандагон 

дар навбати худ шахсияти ҳамиштирокчиён ё ҳаммаслакони худро 

меомӯзанд, онҳо дар рафти ба роҳ мондани муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо ба хулосаи дақиқ меоянд, ки чи миқдор маводро ба кадом 

ҳаммаслаки худ бовар кунанд, яъне онҳоро аз ҷиҳати қобилият ва дороӣ  низ 

мешиносанд. Яке аз гуруҳҳои нашъаҷаллобон чаканафурӯшон буда, як қисми 

онҳо нашъаманд низ мебошанд. Нашъаҷаллобон дидаву дониста, ки 

нашъаманд бемор аст ва маблағи харидорӣ кардани маводи нашъадорро 

надорад, бо ҳар роҳ ӯро ба чаканафурӯшӣ моил мекунанд.  

Дар бораи шахсияти ҷинояткор, ки бо муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо машғул аст, бештар мо ба таҷрибаи ҷаҳонӣ такя мекунем, чунки 

берун аз ҷумҳурӣ ҳамарӯза миқдори зиёди прекурсорҳо мусодира карда шуда, 

шахсиятҳои гуногун дастгир мешаванд. Дар рафти омӯзиши парвандаҳои 

ҷиноятӣ аз рӯи моддаи 2021 КҶ ҶТ маълум гардид, ки ҳамаи онҳо бори аввал 

чунин ҷиноятро содир кардаанд ва вобаста ба истифода аз прекурсорҳо тайёр 

кардани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ маълумоти дақиқ 

надоранд. Лекин шахсоне, ки бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор ва моддаҳои психотропӣ машғуланд медонанд, ки истеъмоли 

маводи нашъадор метавонад шахсро ба бемории нашъамандӣ гирифтор 

кунад.  

Ҳамзамон, тањлили омўзиши парвандањои љиноятї нишон дод, ки 

бештари љиноятњои мухаддиротї њамиштирочиёни худро доранд. Яке аз 

аломатҳои фарқкунандаи ҷиноятҳо вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 
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прекурсорҳо низ дар ҳамин аст, ки чунин категорияи ҷиноят танҳо, яъне аз 

ҷониби як нафар содир намешавад, мисол ҷиноятҳои дуздӣ, ғоратгарӣ ва ё 

одамкушӣ метавонад аз ҷониби як нафар содир шавад. Ҳам таҷриба ва ҳам 

амалия нишон медиҳад, ки ҳангоми муомилоти ғайриқонунӣ, яъне дар содир 

намудани ҷиноят фурӯшанда ва харидор нақши муҳим бозида, инчунин 

миёнарав махсус ҷойи худро дорад. Онҳо барои ба муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо ҷалб намудани шахсони боваринок ва нафароне, ки бо 

муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар машғуланд, миёнаравӣ 

мекунанд.  

Мушкилоти дигар дар он аст, ки шахсони дастгиршуда бо мақсади аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ дур шудан метавонанд гуноҳи худро ба 

ҳамиштирокчиёни дастгирнашудаи худ бор кунанд, ё дар рафти тафтишоти 

пешакӣ ва дар мурофиаи судӣ маҷбуран ба кирдори ҷинояткорона даст 

задани худ пушаймонӣ изҳор мекунанд. Лекин дар бештари ҳолатҳо ин тавр 

нест, онҳо бо мақсади ба гумроҳӣ бурдан мавқеи худро ба дурустӣ нишон 

намедиҳанд, ки ин ба қарори муҳим қабул кардан таъсири манфӣ мерасонад.  

Муњимияти содиршавии ҷиноят дар гуруҳ дар он ифода меёбад, ки 

кирдори њар як њамиштирокчї дар асл хавфнок аст, лекин кирдори якљояи 

њамиштирокчиён дар маљмуъ метавонад ба маќсади њамаи онњо дараљаи нави 

хавфнокии бештарро зам кунад160. Ва ин њангоми содир намудани љинояти 

дар моддаи 2021 КЉ ЉТ пешбинишуда, низ љой дошта метавонад. Таҷриба 

нишон медиҳад, ки аз рӯи шахсият ҳамиштирокчиёни чунин категорияи 

ҷиноят гуногун буда метавонанд, лекин шахсони тасодуфӣ ва бетаҷриба 

мумкин аст аз ҷониби ташкилотчӣ интихоб нашаванд. Ҳамзамон, тафовути 

шахсияти нафаре, ки бо муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо машғул аст, 

дар он мебошад, ки тарзу усулҳои содиршавии ҷиноятро тез аз худ намуда, 

корчалон аст. 

 
160 Ниг.: Клименко Ю.А., Молчанов Д.М. Множественность лиц в преступлении: учебное пособие для 
бакалавров / Отв. ред. А.И. Рарог. – Москва: Проспект, 2019. – С. 11. 
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Тибќи таљрибаи тафтишотии маќомоти њифзи њуќуќ, модели намунавии 

иттилоотии шахсияти љинояткор бо маълумоти зерин муайян карда шудааст: 

– синну сол: дар навбати аввал шахсони ба љавобгарї кашидашуда синни 

аз 30 сола боло; дар љойи дуюм шахсони аз 18 то 29 сола; дар љойи сеюм – 

шахсони аз 14 то 17 сола; 

– шуѓл: шахсони бекор ва бемашғулияти муайян – 60 %; ронандаи 

автомашинаи боркаш – 30 %; ронанда – 3 %; соҳибкор – 5 % ва коргар – 2%; 

– љойи истиќомат: сокинони шаҳр – 59,4 %, сокинони ноҳияҳо – 40,6 %; 

– шахсият: бо истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо, 80 % муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо аз ҷониби нашъаҷаллобон содир мешавад;  

– љинсият ва тарзи содир намудан: ҳама њолатњои муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо аз љониби мардон дар шарикї аз ҷониби гуруҳи 

муташаккили љиноятї содир шудааст. 

Аз ин сабаб мо ба модели намунавии шахсияти ҷинояткор бо истифода 

аз таҷрибаи дигар давлатҳо боз як хусусияти дигари ҷинояткорро илова 

намудем, зеро дар бештари ҳолатҳо маҳз нашъаҷаллобон бо муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо машғуланд ва дар ин самт аллакай таҷрибаи зиёд 

доранд.  

Таҳлили омор нишон медиҳад, ки ҳамасола дар мамлакат барои содир 

кардани љиноятњои мухаддиротї зиёда аз 600 то 1000 нафар дастгир карда 

мешаванд. Дар соли 2020 барои содир кардани љиноятњои мухаддиротӣ 800 

нафар дастгир шудаанд. Дар соли 2021 бошад, шумораи дастгиршудагон ба 

915 нафар расида, аз ин 28 зан ва 3 ноболиғ мебошанд.  

Қобили қайд аст, ки дар содир намудани муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо ягон нафар дастгир нашудааст, танҳо дар соли 2018 назар ба 

дигар солҳо шахсоне, ки ҷиноятҳои бо муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

машғуланд, бештар дастгир шудаанд. Таҳлили омор нишон медиҳад, ки дар 

давоми даҳ соли охир бештари нафарони дастгиршуда, барои муомилоти 

ғайриқонунии прекурсори ангидриди кислотаи атсетат ба ҷавобгарии 
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ҷиноятӣ кашида шуда, қисмати дигари дастгиршудагон мақсади истифода 

бурдани кислотаи сулфатро барои истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои психотропӣ надоштанд, лекин бе Иҷозатнома 

фаъолият карданд, ё кам будани фоизнокии прекурсорҳо бо чунин сабабҳо ба 

ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 

Диаграммаи 1. – Шумораи шахсони барои содир кардани љиноятњои мухаддиротї аз љониби 

маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017 – 

2021 дастгиршуда 

 

 

Шуруъ аз соли 2017 то соли 2020 шумораи умумии мањкумшудагон 

барои содир намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ рӯ ба коҳишёбӣ ниҳода, соли 

2021 бошад боз афзоиш ёфт. Аз шумораи умумии маҳкумшудагон шумораи 

шахсони барои содир кардани љиноятњои мухаддиротї маҳкумшуда 8,1 % –ро 

ташкил медиҳад. Дар соли 2021 нисбат ба соли 2020 зиёдшавии шумораи 

занон, ки барои содир кардани љиноятњои мухаддиротї мањкум шуданд, ба 

назар расида, аз 839 маҳкумшуда 3,3 % – ро занон ташкил медиҳанд161. 

Гарчанде вобаста ба ҷинс шахсияти ҷинояткор фарқ мекунад, лекин 

мақсади нашъаҷаллобон як аст танҳо ба даст овардани даромади муфт. 

Мо дар боло ақидаҳои якчанд олимонро мисол овардем ва ҳоло низ қайд 

менамоем, ки олимон шахсияти нашъаҷаллобонро дар асоси ақидаҳои 

 
161 Ниг.: Маълумоти оморӣ «Дар бораи фаъолияти судњо оид ба мубориза бо муомилоти ғайриќонунии 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсорњо» – шумораи маҳкумшудагон соли 2017 – 930; соли 

2018 – 903; соли 2019 – 773; соли 2020 – 740; соли 2021 – 839. (Қарори Ҳукумати ҶТ ҳисоботи №15–ф). Суди 

Олии Љумњурии Тољикистон 2021) / Таҳлили АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2017–
2021. 
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гуногуни худ баҳогузорӣ мекунанд. Мисол, Н.В. Киркина162 шахсияти 

ҷинояткорро танҳо аз тарафи иҷтимоӣ-демографӣ, ахлоқӣ-психологӣ ва 

ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ дида метавонад. Бинобар сабаби он ки олимон нозукиҳои 

шахсияти ҷинояткорро ба таври худ баррасӣ намудаанд, фикру ақидаҳои 

худро доранд ва ҳамаи онҳо дар назария ҷонибдори худро пайдо кардаанд. 

Шахсияти ҷинояткоре, ки дар шарикӣ ҷиноят содир намудааст, гарчанде 

аз танҳо содир намудани ҷиноят фарқияти ҷиддӣ надошта бошад ҳам, лекин 

хусусиятҳои худро дорад, яъне на ҳама иштирокчӣ қобилият ва истеъдоду 

маҳорати ташкилкунандаро дорад. Бинобар ин дар рафти тафтишотӣ пешакӣ 

ва мурофиаи судӣ барои таъин намудани ҷазои боадолатона кирдори ҳар як 

иштирокчӣ баҳогузорӣ карда мешавад. Чунки дар ваќти таъин намудани љазо 

ба њамиштирокчиён аз љониби суд, дар аввал иљрои кадом нақшро ба зимма 

доштани судшаванда, дуюм дараљаи дар њаќиќат иштирок дар ҷиноят, яъне 

то чи андоза њамиштирокчї ин ё он корро иљро намуд, инчунин чи гуна 

фаъолона дар содир намудани љиноят сањмгузор буд, ба назар гирифта 

мешавад163. 

Содиршавии ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъадор, аз он ҷумла 

вобаста ба прекурсорҳо ва шахсияти ҷинояткорон солҳои зиёд аст, ки 

таваҷҷуҳи олимони илмҳои гуногунро ба худ ҷалб кардааст. Ҷинояткорони 

бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор машғулбуда ба ақидаи  

С.Т. Мирзоев «дар ҷомеа пинҳон намешаванд, худро қотил намеҳисобанд, 

дар ҷойи зист муҳите фароҳам меоранд, ки боиси эҳтироми дигарон шаванд. 

Аз фошшавии фаъолияти худ ва аз ҷазои қонунӣ гурехта, бо ҳар баҳона ба 

атрофиёни хеш ёрӣ мерасонанд ва муносибатҳои дӯстона барпо мекунанд. 

Ҳадафи асосии тартиб додани симои иҷтимоии ҷинояткори номаълум 

таъмини сари вақт ошкор кардан ва ҷустуҷӯ кардани ҷинояткор ва фаъолияти 

ҷиноятии ӯ мебошад. Аз пешбиниҳои ташаккули шахсияти нашъаҷаллоб 

 
162 Ниг.: Киркина Н.В. Особенности личности женщины-наркопреступницы и воздействия на нее: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Саратов, 2016. – С. 56. 
163 Ниг.: Клименко Ю.А., Молчанов Д.М. Множественность лиц в преступлении: учебное пособие для 
бакалавров / Отв. ред. А.И. Рарог. – Москва: Проспект, 2019. – С. 57. 
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баҳонаи асосии ин гуна одамонро ошкор намудан мумкин аст, ки 

мақсадашон ба даст овардани даромади калон мебошад. Онҳо дар куҷое 

бошанд, ҳадафашон ягона, яъне дар муддати кӯтоҳ даромади зиёд ба даст 

овардан аст. Таҳлил, мушоҳида, баҳогузорӣ ва кори амалӣ оид ба омӯзиши 

фаъолияти ҷиноятии нашъаҷаллобон моро ба чунин хулоса меоварад, ки 

сохтор ва категорияи нашъаҷаллобӣ аз рӯйи низоми силсилавӣ сохта шуда, 

ҳар як категорияи нашъаҷаллобӣ вижагии ҷиноӣ, услуб, дараҷаи инкишоф ва 

имкониятҳои худро дорад. Дар ҷомеа ва дар олами ҷиноӣ онҳо бо 

характеристикаи худ аз ҳам фарқ мекунанд. Нашъаҷаллобӣ зуҳуроти 

хатарноки иҷтимоӣ ба шумор рафта, сохтори устувори дорои зербинои 

моддии мутобиқ дорад»164. 

Аз аломатҳои дар боло зикргардида шахсияти ҷинояткор танҳо вобаста 

ба ҷинс ва синну сол аз ҳамдигар фарқ мекунанд (мисол, мард, зан, ноболиғ) 

ва дигар аломатҳо умумӣ мебошанд. Бо гузаштани синну сол, дар инсон 

функсияҳои иҷтимоӣ, одатҳо, характер, тарзи ҷавоб додан ба муноқишаҳо ва 

баромадан аз ҳолатҳои душвор, тағйир меёбад. Мо шахсеро, ки як маротиба 

суд шудааст, ба ҷинояти дигари содиршуда бе далелҳои кофӣ гунаҳгор 

дониста наметавонем, чунки шахс метавонад бо гузаштани синну сол 

рафтору кирдор, характер ва дигар хислатҳои худро тағйир диҳад. Дар содир 

намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо шумораи бештарро 

шахсоне ташкил медињанд, ки онњо аллакай тафаккуру фаҳмиши худро 

доранд, одат, нуќтаи назар ва роҳи зиндагии худро интихоб кардаанд. 

Ифодаи фаъолонаи љиноятии шахсони синни ба балоѓат расида, ба 

инкишофи фаъолияти онњо дар мењнат ва љамъият, инчунин инкишофи 

муносибатњои иљтимої алоќаманд мебошад.  

Ҳамин тавр, дар асоси таҳқиқоти шахсияти ҷинояткор дар содир 

намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ба хулосаҳои зерин омадан 

мумкин аст:  

 
164 Мирзоев С.Т. Гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва таҳдиди он ба низоми амнияти миллӣ: 
монография. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 178.  
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– барои амалишавии таркиби таҳқиќотшаванда, синни ба балоѓатрасида, 

таљрибаи муайяни њаёт, истифодаи имкониятњои моддї, доштани ќуввањои 

љисмонї, донистани усулњои пинњон кардани прекурсорњо ва ѓайра зарур 

мебошад. Аз таҷриба бар меояд, ки ба муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо, асосан шахсони аз 30 сола боло даст мезананд; 

– шахсоне, ки ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорро содир мекунанд аз субъектони дигар категорияи ҷиноятҳо аз 

рӯи хусусиятҳои худ фарқ мекунанд; 

– аломатҳои иҷтимоӣ-демографии шахсияти ҷиноятор: ба ғайр аз ҷинс, 

синну сол, вазъи оилавӣ, маълумот, қобилияти тахассусӣ, машғулият, вазъи 

моддӣ ва иҷтимоӣ, доштани доғи судӣ, инчунин алоқаҳои ҷиноӣ ва вазъи 

саломатии ҷинояткор илова карда шавад. Бад будани вазъи саломатии 

ҷинояткор метавонад, сабаби ба ҷиноят даст задани ӯро низ муайян намояд. 

Мисол, шахсе, ки ба бемории нашъамандӣ гирифтор аст, ӯ метавонад барои 

дарёфти маблағ ва бо мақсади харидории маводи нашъаовар ба ҷиноят даст 

занад. Ин ҷо мо ба аломатҳои иҷтимоӣ-демографӣ ҳамроҳ кардани 

саломатиро низ мувофиқи мақсад мешуморем;  

– аз сабаби надоштани маълумоти кофӣ ҷиҳати истифодабарии қонунии 

прекурсорҳо ва оқибати хавфнокии он, нафароне пайдо мешаванд, ки барои 

ҳуқуқвайронкунӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 

маъмурию ҷиноятӣ кашида мешаванд; 

– гузаронидани таҳқиқоти гуруҳи иљтимоии ањолї, ки ба муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо дар Љумҳурии Тоҷикистон машғул шудаанд, 

ањамияти калони амалї ва назариявї дорад;  

–  дар рафти тафтишоти пешакӣ сари вақт муайян, ошкор ва дастгир 

намудани ҳамаи аъзоёни гуруҳи ҷиноятпеша, барои объективона баҳогузорӣ 

кардани кирдори ҳар як ҳамиштирокчӣ дар мурофиаи судӣ муҳим мебошад.  

Дар ҷамъбасти ин зербоб қобили қайд аст, ки вақте дар бораи шахсияти 

ҷинояткор ақидаи худро иброз менамоем, пеши назар шахси осебпазир 
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меояд, ки баъзе аз онҳо аз карда пушаймонанду баъзе аз онҳо боз дар қасди 

содир кардани чандин ҷиноятҳои дигар ҳастанд ва ин бештар ба ҷиноятҳои 

мухаддиротӣ вобаста мебошад. Ҳатто бархе аз ин нафарон баъд аз татбиқи 

авф ба худ хулосаи лозимӣ набароварда боз даст ба ҷиноят мезананд.  

Хулоса ислоҳ шудани ҳар як нафари ҷиноятсодирнамуда аз ирода ва 

мақсаду мароми ӯ дар оянда вобастагӣ дорад. 

 

2.3. Сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунанда барои содир намудани 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

 

Дар замони муосир анқариб дар ҳама давлатҳои дунё ҷинояту 

ҷинояткорӣ вуҷуд дорад. Ҳар як ҷинояти содиршуда сабабҳо ва шароитҳои 

мусоидаткунандаи муайяни худро дорад.  

Ҷинояткорӣ ҳамчун падидаи номатлуби иҷтимоӣ дар содир намудани 

ҷиноят аз ҷониби аъзоёни ҷомеа тавсиф карда мешавад. Ҳама амалу кирдори 

ҷиноятӣ, ки бар хилофи талаботи қонунгузорӣ содир шудааст, ҷинояткориро 

дар натиҷаи сабабу шароите, ки характери иҷтимоӣ дорад, ба миён меорад.  

Сабабҳои содиршавии ҷиноят ва ҷинояткорӣ асосҳои иҷтимоӣ дошта, ба 

психологияи инсон рабт дорад, чунки заминаи асосии содиршавии ҷиноят ба 

вазъи молиявии оилаҳо алоқаманд аст ва баъзе аз қишри аҳолӣ барои паст 

кардани сатҳи камбизоатии худ ва таъмини хароҷоти молиявии оилаашон 

роҳи ҳалли мушкилотро дар муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

мебинанд. Тавре гуфтем сабабҳои содиршавии ҷиноят асосҳои равонӣ низ 

дорад, яъне барои ба даст даровардани даромади муфт касоне ба ҷиноят даст 

мезананд, ки шуури носолим, мушкилоти равонӣ ва иродаи заиф доранд. 

Маҳз ҳамин сабаб мешавад, ки шахсони бо муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо машғулбуда, манфиати худро аз манфиати ҷомеа боло донанд.  

Ҳамзамон, қобили қайд аст, ки сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунанда 

барои содир кардани ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб 
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шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол додан ва 

фиристонидани прекурсорњо, ин пеш аз ҳама вобаста аст ба муомилоти 

ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, чунки 

нашъаҷаллобон медонанд, ки барои тайёр кардани маводи нашъадор 

прекурсорҳои онҳо чӣ гуна нақш мебозад. 

Мушкилоти муайян намудани сабаб ва шароити ҷинояткорӣ дар 

адабиёти илмӣ ҳалли ягона надорад, олимони соҳаи криминология дар ин 

бора фикру ақидаҳои худро ба таври васеъ иброз намудаанд. 

Мавзуи таҳкиқшавандаи мо, ки марбут ба муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо мебошад, бо баъзе аломатҳои хоси худ аз дигар категорияҳои 

ҷиноят бо сабабҳои содиршавиаш фарқ мекунад.  

Лекин дар адабиёти илми ватанӣ нисбат ба сабаб ва шароитҳои 

содиршавии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо диққати махсус дода 

нашудааст. Яке аз сабабҳои мавриди таҳқиқот қарор додани муаллиф низ дар 

ҳамин аст, чунки омилҳои содиршавии ин намуд ҷиноят ва ошкор кардани 

мушкилоти ин падидаи ҷомеа таҳқиқоти махсусро талаб менамояд. Бо 

дарназардошти ҷой доштани чунин мушкилот, яъне назар ба сабабҳо ва 

шароитҳои мусоидаткунандаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, 

вобаста ба ин мавзуъ, ба воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 

бештар диққат дода шудааст. Албатта сабабҳои содиршавии муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо хусусиятҳои хоси худро дорад, лекин дар 

баробари ин сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунанда дар ҷиноятҳои 

мухаддиротӣ дар маҷмуъ қариб якхелаанд ва ба ҳамдигар алоқамандӣ 

доранд. 

Сабабҳо ва шароити ҷиноят якҷоя амал мекунанд, яъне сабабҳо танҳо 

дар сурати мавҷуд будани шароити муайян оқибатро ба вуҷуд меорад165. 

Ҳамин тавр, М.А. Юхман алоқамандии воридшавии прекурсорҳоро ба 

муомилоти ғайриқонунӣ ба омилҳои дохилӣ (вобаста ба истифодабарии 

 
165 Ниг.: Криминология: учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. – М., 2004. – С. 166. 
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прекурсорҳо дар ҳудуди кишвар) ва берунӣ (тавсифи истифодабарии 

ғайриқонунии онҳоро берун аз ҷумҳурӣ) ҷудо кардааст, ки яке аз сабабҳои 

асосии содиршавии ҷинояти таҳқиқшаванда, ин ба даст овардани фоидаи 

калон аз чунин кирдори зиддиҳуқуқӣ мебошад. Фоида воқеан калон аст, зеро 

нархи прекурсорҳо дар «бозори сиёҳ» назар ба нархи истеҳсолкунандаи 

прекурсорҳо хеле гарон мебошад166. Мисол, барои амалї кардани ниятњои 

љиноятии худ, гуруҳњои љинояткори трансмиллї усулњои нисбатан 

мукаммалтари интиќоли прекурсорњоро ба кишварњои дигар истифода 

мебаранд, ки ин хатари љамъиятии онро зиёд мекунад. Чунончи, «Њ.К». бо 

маслињати пешакї бо шањрванди Љумњурии Ќирѓизистон «А.А» ба мувофиќа 

расиданд, ки 120 кг ангидриди кислотаи атсетатро (дар дањ зарфњои 

сарпўшаш герметикии пластикї буд), бо роњи ќочоќ аз Љумњурии 

Ќирѓизистон тавассути шањри Хуљанд ба Љумњурии Тољикистон интиќол 

дињанд. Њадафи ќочоќ, ин минбаъд ғайриқонунӣ ба соњибияти каси дигар 

додани прекурсор буд, ки 1 литраш 150 доллар ИМА арзёбї карда шуд. 

«Њ.К». ѓайриќонунї аз шањрванди Ќирѓизистон «А.А.» 120 кг прекурсори 

ангидриди кислотаи атсетатро ба маблаѓи 15000 доллари ИМА ба даст 

оварда, бо маслињати пешакї бо шарики дигари худ «М.М.». ба наќша 

гирифтанд, ки прекурсорро дар Душанбе интиќол дода, ба маблаѓи 20000 

доллари ИМА мефурўшанд. Прекурсорро дар махфигоҳи махсус тайёр 

кардашуда бо автомашинаи боркаши «АТЕСГО» тамѓаи Мерседес–бенс аз 

Хуљанд ба Душанбе фиристоданӣ буданд, ки аз тарафи кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ прекурсор мусодира карда шуд167. 

Маълум гардид, ки сабаби муњимтарини тиљорати ѓайриќонунии 

прекурсорњо аз њад зиёд будани даромаднокї нисбат ба дигар намудҳои 

тиҷорати қонунӣ мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо арзиши фурӯши прекурсорҳо 

метавонад аз нархи маводи нашъаовар зиёдтар бошад, бинобар ин аз ҷониби 

 
166 Ниг.: Юхман М.А. Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 84–87. 
167 Ниг.: Парвандаи љиноятии № 1-428/18 // Бойгонии суди ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе. 
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нашъаҷаллобон бештар ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо машғул 

шудан, аз эҳтимолият дур нест. 

Хусусиятҳои асосии иҷтимоӣ-сиёсии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳоро ба инобат гирифта, пеш аз ҳама ба марзи тӯлонии давлатҳои  

Осиёи Марказї, аз он ҷумла, Тољикистон, ки бо Афѓонистон дар 1344 км 

мебошад168, диққати махсус дода мешавад. Сарњади давлатии Љумњурии 

Тољикистон бо Љумњурии Исломии Афѓонистон ќад-ќади роњрави дарёи 

Панљ мегузарад. Ҳифзи амнияти сарњад бо релефи мураккабе, ки ќочоќчиёни 

маводи мухаддир истифода мебаранд, душворињо дорад. Бинобар ин 

масъалаи таҳкими сарҳад яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи Ҳукумати кишвар 

ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи аз байн бурдани 

шароитҳои мусоидаткунанда барои содир намудани муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо тамоми тадбирҳоро андешида истодааст. 

Дар асоси ҳисоботи коршиносони Раёсати СММ оид ба маводи 

нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар соли 2021 дар Афғонистон дар 177 000 га 

кӯкнор кишт шуда, 6800 тонна афюн истеҳсол карда шуд169, ки ин миқдор 

нисбат ба соли 2020 – 8 % зиёд мебошад. Ин миқдори афюн метавонад бозори 

маводи нашъаоварро дар тамоми ҷаҳон бо 320 тонна героини тоза таъмин 

намояд. Ҳамзамон, «коршиносони байналмилалӣ чунин баҳогузорӣ карданд, 

ки барои коркарди 6800 тонна афюн, ки аз он 320 тонна героин истеҳсол 

мешавад, аз 320 ҳазор то 800 ҳазор литр ангидриди кислотаи атсетат лозим 

мебошад»170. Даромад аз афюн бошад дар Афғонистон соли 2021 қариб 1,8 –

2,7 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод171.  

 
168 Ниг.: Все страны мира: учебное пособие. – М.: НОРМА, 2004. – С. 54.  
169 Ниг.: Отчет Управления ООН по наркотикам и преступности «Ситуация с наркотиками в Афганистане» – 
2021 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: unodc-pdmu@un.org. (санаи мурољиат: 03.09.2021). 
170 Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ 2021 / Доклад МККН (КБНМН). – С.73. 
171 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – С. 71. 
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Сабабҳои ҷинояткорӣ бо мақсади содир кардани кирдор, ташаккули 

ангеза ва мақсад, интихоби маҳз ҳамон воситаҳои ҷиноят барои расидан ба 

натиҷаҳои он, таъсири ҳалкунанда мерасонад172. 

Олимони соҳаи криминология дар баробари мушкилоти ҷойдоштаи 

«сабабҳо ва шароити содир шудани ҷиноят» инчунин, дар мавзуи «сабабҳо ва 

шароити содиршавии ҷинояткорӣ» низ фикру ақидаҳои худро иброз 

намудаанд. 

Аз рўйи аќидаи М.Д. Шаргородский «сабабњои љинояткориро ба маънои 

васеи калима метавон њамаи он њолатњоеро њисобид, ки бидуни он ба вуљуд 

омада наметавонист ва буда наметавонад. Вале њамаи ин њолатњо мавќеи 

якхеларо намебозанд. Баъзеи онњо танњо имконияти воќеии ангезањои 

љиноиро фароњам меоранд, баъзеи дигари онњо, имкониятро ба воќеият 

табдил медињанд. Барои њамин ќисми аввалро њамчун шароит ва дуюмро 

њамчун сабаб дидан даркор. Сабабњои љинояткорї, инчунин омилњо дар 

маљмуъ, он ќуввањои фаъол мебошанд, ки бо кирдори худ мављудияти онњоро 

ба вуљуд меоранд»173.  

Мо ба аќидаи А.И. Долгова такя карда, имконпазир мењисобем, ки 

«бањодињии баъзе падидањо њамчун сабаб ва дигарњо њамчун шароит нисбї 

аст. Падидаи мушаххас дар баъзе муносибатњо метавонад наќши сабаб, дар 

њолатњои дигар – шароитро иљро кунад»174. 

Албатта содиршавии ҳар як ҳодиса сабаби худро дорад ва дар амалия 

ҳолатҳои мусоидаткунандаи он доим зери таҳқиқ қарор дорад. Вақте 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо мегӯем, кирдори ҷинояткоронаро дар 

содир намудани ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, 

нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани 

прекурсорҳо мебинем ва ҳар яки кирдори содиршуда барои ҷамъият хавфнок 

мебошад. Хавфнокии кирдорҳои дар м. 2021 КҶ ҶТ пешбинишуда дар он 

 
172 Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 247. 
173 Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и 
ее предупреждение. – Л., 1996. – С. 30.  
174 Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 
268. 
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зоҳир мегардад, ки ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб 

шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё 

фиристонидани прекурсорҳо бо мақсади истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои психотропӣ содир мешавад.  

Яке аз сабабҳои содиршавии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ин 

алоқамандии он бо дигар ҷиноятҳои мухаддиротӣ мебошад. Омӯзиши 

парвандаи ҷиноятии №20291 (матни пурра дар боби 1, зербоби 2-и 

диссертатсия) нишон дод, ки ҳангоми мусодираи воситаҳои нашъаовар ва 

моддаҳои психотропӣ, инчунин прекурсор низ мусодира карда шудааст, яъне 

нашъаҷаллоб дар баробари бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар 

машғул шудан, инчунин ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо даст 

задааст.  

Гуруҳҳои муташаккили ҷиноятӣ то ҳол имкон доранд, ки ҳар сол садҳо 

тонна ангидриди кислотаи атсетатро ба муомилоти ғайриқонунӣ тариқи 

қочоқ интиқол диҳанд. Пас аз ба гардиши ғайриқонунӣ гузаштан, ин модда 

ба таври ғайриқонунӣ тавассути роҳҳои гуногун ба ҷойи истеҳсоли воситаи 

нашъадори героин ё моддаи психотропии амфетамин интиқол дода 

мешаванд. Дар фурӯш нархи 1 литр ангидриди кислотаи атсетат аз 1 доллари 

ИМА зиёд нест, лекин ҳамин 1 литр дар бозори сиёҳи Афғонистон ба нархи 

миёна 350 доллари ИМА арзиш дорад, ки ҳамасола он 165 млн. доллари 

ИМА-ро ташкил медиҳад. Маблағ, ҷиноят ва маводи мухаддир, ки бо 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо алоқаманд мебошад, ин ҳар се 

бевосита ба ҷиноятҳои муташаккил тааллуқ дорад, инчунин як қисми 

муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар буда, бо савдои ангидриди 

кислотаи атсетат ва масъалаҳои бехатарии давлат ва минтақа вобаста 

мебошад175. 

 
175 Ниг.: Журнал «Глобальная торговля афганскими опиатами». УНП ООН по наркотикам и преступности 
[Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: https //www.unodc.org/documents/data-
analysis/Studies/Global_Afghan_Opium _Trade_JUL11_Russian. pdf (санаи мурољиат: 10.04.2019). 
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Нашъамандӣ ва ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъадор айни замон ба 

яке аз мушкилоти глобалӣ ва барои аҳолии кураи замин хатарнок мубаддал 

гашта, ба ҳаёт ва саломатии инсонҳо таҳдид менамояд176.  

Ҳамасола то 1,5 триллион доллари аз савдои маводи нашъадор 

бадастомада, қонунӣ гардонида мешавад, ки 5 % арзиши маҷмуи маҳсулоти 

дохилии ҷаҳониро ташкил медиҳад177. 

Нашъаҷаллобон як қисми маблағи худро барои харидорӣ намудани 

техникаю асбобҳои замонавӣ ва имконияташ васеъ сарф карда, бо ҳар роҳу 

воситаҳои муосир мардумро ба нашъамандӣ гирифтор менамоянд. Ҳатто 

барои амнияти худ метавонанд яроқу аслиҳа низ дастрас намоянд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар амалия баъд аз дастгир шудани шахси 

гумонбар дар баробари ошкор намудани тарзу усулҳо ҳамзамон, сабабҳои 

содиршавии ҷиноят низ муайян карда мешавад: 

– бо мақсади ба даст овардани даромади муфт; 

– беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ; 

– гумроҳ шудан; 

– дар ҷамъият наёфтани мавқеи худ; 

– надоштани ҷойи кори муайян; 

– дар зиндагӣ бесарнавишт будан; 

– гирифтор шудан ба бемории нашъамандӣ. 

Мо дар таҳқиқоти диссертатсионӣ дар бораи яке аз сабабҳои содир 

намудани ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашъадор, ба даст овардани 

даромади калон фикру ақидаҳои худро иброз намудаем. Инчунин, аз 

омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ бармеояд, ки шахсони барои содир намудани 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дастгиршуда, бекор буда, машғулияти 

муайян надоштанд. Лекин таҷрибаи дигар давлатҳо нишон медиҳад, ки 

барои ғайриқонунӣ интиқол додани прекурсорҳо, бештар ронандаҳои 

 
176 Ниг.: Ролик А.И., Романова Л.И. Наркопреступность: Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы: монография. – Владивосток, 2016. – С. 214. 
177 Ниг.: Доходы мирового наркобизнеса [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
https://ria.ru/20100609/244280867.html (санаи мурољиат: 17.02.2019). 
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автомашинаҳои боркаш ва нафароне, ки бо муомилоти ғайриқонунии маводи 

нашъаовар машғуланд, ҷалб карда мешаванд. 

Ҳамзамон, сабаби дигари содиршавии ҷиноят ин нашъамандӣ мебошад, 

чунки инро таҷриба исбот кардааст, ки нашъаманд дар сурати надоштани 

маблағ барои харидорӣ намудани маводи нашъадор метавонад ба ҷиноят 

даст занад. 

Сабаби дигар гумроҳ шудан аст, дар ҳақиқат нашъаҷаллобон дар содир 

намудани ҷиноят мусоидат намуда, кӯшиш менамояд дар аввал тамоми 

шароитро муҳайё сохта, баъдан бо ҳар роҳ ба манфиати худ истифода 

намоянд.  

Омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ нишон медиҳад, ки баъд аз содир 

намудани ҷиноят бештари шахсони дастгиршуда аз кардаи худ пушаймон 

мешаванд. Лекин мутаассифона баъд аз озод шудан боз ба содир намудани 

ҷиноятҳои мухаддиротӣ даст мезананд, ки мо дар ин бора гуфта гузаштаем.  

Дар зери мафњуми шароитњои мусоидаткунанда барои содир намудани 

љиноятњо мебояд њолатњое фањмида шаванд, ки ба содиршавии љиноятњо ба 

таври васеъ таъсир мерасонанд, лекин моњияти њалкунанда надоранд. Дар 

баробари муайян намудани сабабҳои содиршавии ҷиноят, ҳамзамон бояд он 

шароитҳое муайян карда шавад, ки мусоидаткунанда буданд. 

Вобаста ба сабабҳои мусоидаткунанда олимони рус дар чунин ақидаанд, 

ки сари вақт ба ҷиноятҳои содиршуда диққати махсус надодан, суст 

ҷамъоварии далелҳо, нодуруст интихоби чораҳои пешгирӣ, вайрон кардани 

мӯҳлати тафтишот ва талаботи қонун ва дигар сабабҳо, ба зиёд содиршавии 

ҷиноятҳо низ мусоидат мекунад178.  

Шароити ҷинояткорӣ ва ҷиноят аз ҳодисаҳои зиддииҷтимоӣ иборат 

мебошад, ки манбаи ҷиноят нест, лекин дар ташаккул ва амалишавии чунин 

сабабҳо, мусоидат намуда, сабабҳои содиршавии ҷиноятро инъикос 

менамояд. 

 
178 Ниг.: Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 255. 
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Барои ошкор ва қатъ намудани интиқоли ғайриқонунии прекурсорҳо дар 

минтақа, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд якчанд ҳолатҳои зеринро муайян 

созанд, то ки пеши роҳи шароитҳои мусоидаткунанда дар содир намудани 

ҷинояти таҳқиқшаванда гирифта шавад: 

– муайян карда шавад, ки кадом намуди прекурсорҳо тавассути кишвари 

онҳо интиқол дода мешаванд; 

– усулҳои аз ҷониби кочоқчиён бештар истифодашаванда; 

– иштирокчиёне, ки қаблан бо кочоқи прекурсорҳо машғуланд; 

– чи намуд борҳо ё маҳсулот дар якҷоягӣ метавонанд барои интиқоли 

прекурсорҳо истифода шаванд ва ғайра. 

Аз ин лиҳоз, бо дарназардошти таҷрибаи дигар давлатҳо кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқро зарур аст, шароитҳои мусоидаткунандаро таҳлил 

намуда, ба он автомашинаҳо ва ронандаҳо таваҷҷуҳ кунанд, ки шубҳанок 

менамоянд. Алалхусус агар дар автомашинаҳо маводи химиявӣ ва ё ягон 

намуди прекурсорҳо ҷойгир бошад, дар чунин ҳолат ба самти интиқоли 

прекусорҳо низ бояд диққати махсус дода шавад.  

Солҳои охир гарчанде миқдори мусодираи прекурсорҳо рӯ ба коҳиш 

ниҳодааст, лекин дар тамоюли ҷиноятҳои марбут ба маводи нашъадор каму 

зиёдшавӣ дида мешавад. Ҳолати ҷойдошта бо бисёр сабабу шароитҳо арзёбӣ 

мегардад, ки ба омилҳои объективӣ ва субъективӣ алоқамандӣ дорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунанда 

бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, аз он ҷумла прекурсорҳо 

муборизабаранда боқӣ мемонад. Гарчанде бештари мушкилоти ҷойдошта, аз 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 

вобастагӣ дорад, лекин ҷой доштани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

ниҳоят ташвишовар мебошад ва роҳ надодан ба ғайриқонунӣ воридшавӣ ва 

аз Тоҷикистон интиқол додани прекурсорҳо ба Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон, аз байн бурдани сабабҳо ва шароитҳои мусоидаткунандаро 

талаб менамояд. 
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Нашъаҷаллобон як қисми маблағи худро барои харидорӣ намудани 

техникаю асбобҳои замонавӣ ва имконияташ васеъ сарф карда, бо ҳар роҳу 

воситаҳои муосир мардумро ба нашъамандӣ гирифтор менамоянд. Ҳатто 

барои амнияти худ метавонанд яроқу аслиҳа низ дастрас намоянд. 

Қобили қайд аст, ки дар Тољикистон ягон намуд маводи нашъадор 

истењсол карда намешавад. Афѓонистон ҳамчун давлати истеҳсолкунандаи 

маводи мухаддир дар минтақа ва ҷаҳон шинохта мешавад ва имрўз маводи 

нашъаовари гуруҳи афюнии истењсоли Афѓонистон тавассути чор масир 

(Шимол,Ҷануб, Балкан ва бањри Сиёњи Шимолї) ба Россия ва давлатњои 

Аврупо интиќол дода мешавад179.  

Соли 2019 аз ҷониби Агентии назорати маводи нашъаовар фаъолияти 

гуруҳи муташаккили љиноятии трансмиллӣ бо сардории шањрванди ЉТ 

«С.Ш.» ошкор ва ќатъ карда шуд, ки бо интиқоли маводи нашъаовар машғул 

буданд. Ба њайати ин гуруҳ шањрвандони Тољикистон, Афѓонистон, 

Ќирѓизистон, Латвия ва дигар кишварњо шомил буданд, ки ба муомилоти 

ѓайриќонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропии синтетикии 

«МДМА» дар намуди њабњо, инчунин прекурсорњо, машѓул буданд. Дар 

рафти гузаронидани чорањои оперативӣ- љустуљўї дар 4 марҳила дар маҷмуъ 

5015 дона моддаҳои нави психотропии синтетикии «МДМА» дар намуди 

њабњо, ки нархи яклухти онњо 200 њазор доллари Амрикоиро ташкил медињад, 

73 кг 200 г маводи нашъаовар (афюн, њашиш ва метамфетамин  ё ин ки 

героини кристалї – 70 њазор доллар), инчунин 52 кг 500 гр прекурсор 

(ангидриди кислотаи атсетат), ки барои истењсоли героин истифода 

мешавад180 мусодира гардид.  

 
179 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 2020 [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: https://minprom.ru/uslugi/razreshenie-mvd-na-vvoz-prekursorov/ (санаи 
мурољиат: 15.08.2021). 
180 Ниг.: Выступление Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан Шерхона Салимзода на заседании Комитета Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции (г. Москва, 3 декабря 2019 г.). – 
Душанбе, 2020. – 15 с. 

https://minprom.ru/uslugi/razreshenie-mvd-na-vvoz-prekursorov/
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Бақайдгирии ҷиноятҳои мухаддиротӣ ва ҳаҷми зиёди мусодираи маводи 

нашъаовар аз он шаҳодат медиҳад, ки новобаста аз пешгирии содиршавии 

ҷиноятҳои мухаддиротӣ, инчунин муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, 

татбиқ шудани конвенсияҳои байналмилалӣ, созишномаҳои байнидавлатӣ, 

ҷазои вазнин ва дигар чораҳои андешидашуда, ҳоло ҳам ин мушкилот ҷой 

дорад. Дар Конвенсияи СММ (соли 1988) омадааст, ки «андешидани чораҳои 

ҳатмии назорат аз болои баъзе моддаҳо, аз он ҷумла прекурсорҳо, моддаҳои 

химиявӣ ва маҳлулҳо, ки дар вақти тайёр кардани воситаҳои нашъадор ва 

моддаҳои психотропӣ истифода мешаванд, чунки осондастрасии онҳо ба 

бештар гардидани истеҳсоли пинҳонии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 

психотропӣ оварда расонидааст»181.  

Таҳлили ҷиноятҳои мухаддиротӣ нишон медиҳад, ки муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорҳо, истеъмоли воситањои нашъадор ва моддањои 

психотропї аз љониби љинояткорон ба тезутунд шудани вазъи љинояткорӣ  

мусоидат намуда, ба амнияти давлат ва љамъият хатари воќеї эљод мекунанд. 

Сабаб ва шароитҳои мусоидаткунанда барои содир намудани муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо инчунин, аз рӯйи он муайян  карда мешавад, ки 

имрўзњо гуруҳњои љиноятпеша дар пањн намудан ва хариду фурўши 

прекурсорҳо аз таҷрибаҳои муосир ва воситањои нави техникї истифода 

бурда истодаанд. Таљриба нишон медиҳад, ки акнун љиноятњои мухаддиротї 

бо роњи бидуни даст ба даст низ содир шуда истодаанд, ки хавфи он бештар 

буда, ошкор кардани чунин љиноятњо метавонад мушкилоти зиёдро пеши рў 

орад. Роњбарони гуруҳњои муташаккили трансмиллї метавонанд љавононро 

дар содир намудани љиноятњои мухаддиротї истифода аз компютер љалб 

намоянд, чунки ҷавонон аз њисси кунљковї ба техникаи муосир шавќу 

раѓбати бештар доранд. 

 
181 Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ» 1988 года [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
https://www.unodc/orj>convention_1988_ru (санаи мурољиат: 11.06.2020).  

https://www.unodc/orj%3econvention_1988_ru


121 
 

Љиноятњои вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар 

табиати киберљиноятї доранд, ки инро олимони ватанї Маљидзода З.Ҷ. ва 

Ќодиров Д.С. бо ваљњњои зерин асоснок намудаанд: 

– њангоми истифодашавии имкониятњои на он ќадар зиёд вобаста ба 

содиршавии ин љиноят зарари калон ба миён меорад; 

– љинояти мазкур тибќи ќонунгузории як давлат содиршуда њисоб 

меёбад, аммо љинояткор мумкин аст дар давлати дигар ќарор дошта бошад; 

– содир шудани ин љиноят бо тарзи электронї ва бо истифода аз 

шабакаи Интернет њоло дар ќонунгузории аксари давлатњо ба таври аниќ 

муќаррар нашудааст;  

– шахсони содиркунандаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро 

хатари на он ќадар калон интизор аст (онњо медонанд, ки фаъолияти 

љиноятии онњо аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ на ҳама ваќт ошкор карда 

мешавад)182. 

Содир шудани љиноят дар њама давру замон инсонњоро ба бадбахтї 

оварда мерасонад. Алалхусус љиноятњои вобаста ба маводи нашъадор, њаёти 

шахсони дигарро дар хатар мегузорад. Бинобар ин яке аз вазифањои асосии 

криминология ин омўзиши љинояткорї мебошад, чунки бањогузорї кардани 

вазъи криминалї ва коркарди самтњои асосии таъсири самаранок бе 

тасаввуроти аниќ дар бораи аломатњо, тавсиф ва тамоюли љинояткорї 

ѓайриимкон мебошад. Мувофиќи бањогузории коршиносон, дар давоми 10 

соли охир танњо аз маводи мухаддири афѓонї дар љањон ќариб 1 млн. 

љавонони то 35 сола фавтиданд. Тибқи њисоботи умумиљањонї оид ба маводи 

мухаддир, ки аз тарафи Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 

љинояткорї омода карда шудааст, ќариб 35 млн. одам дар љањон аз 

мушкилоти истеъмоли маводи мухаддир, азият мекашанд ва шумораи 

 
182 Ниг.: Маљидзода Ҷ.З., Қодиров Д.С. Баъзе проблемаҳо вобаста ба ошкоркунї, кушодан ва тафтиши 

парвандаҳои љиноятї вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъаовар, ки тавассути воситаҳои 

электронї содир мешаванд. // Паёми Донишгоҳи миллии Тољикистон. – 2019. – №5, қ. II. – С. 43. 
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истеъмолкунандагони гуруҳи афюн ба 53 млн. бањогузорї карда мешавад, ки 

ин 56 % аз бањогузорињои пештара зиёд мебошад183. 

Тањлили вазъи ноором дар самти муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

нишон медињад, ки сол ба сол он шаклњои гуногуни љинояткории 

трансмиллиро дар бар мегирад184. Вобаста ба ин, њолати муосири 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 

ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо дар 

кишварњои Созмони Ҳамкориҳои Шанхай ањамияти илмї-амалии махсусро 

дорад. 

Таҳќиќоти гузаронидашуда дар байни кормандони маќомоти њифзи 

њуќуќи Љумњурии Тољикистон, ки муќовиматро дар самти муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњоро амалї менамоянд, нишон медињад, ки ба 

аќидаи бештари онҳо мумкин аст прекурсорњо ба Тоҷикистон ѓайриќонунї аз 

њудуди Ҷумҳурии Ќирѓизистон ва Федератсияи Россия ворид мешаванд. 

Баҳогузориро дар пурсишнома дарҷ намуда, аз байни якчанд давлатҳо, аз он 

ҷумла ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, ин ду давлатро бо маълумоти 

бадастоварда асоснок карданд, ки ин гуфтаҳо бо ҳуҷҷатҳои ММҲИОМ 

тасдиқи худро ёфтааст.  

Назорати муомилоти прекурсорњо аз тарафи КБНМН СММ амалї 

карда мешавад ва 190 давлатњои аъзо њисоботи воридоту содирот ва 

мусодираи прекурсорҳоро бо хонапурї кардани Шакли «D» ба Кумита ирсол 

менамоянд. Тоҷикистон низ њамчун давлати аъзои Кумита њамасола 

маълумоти омориро дар намуди Шакли «D» равон мекунад (маълумоти 

њамасола дар бораи моддањое, ки њангоми ѓайриќонунї тайёр кардани 

воситањои нашъадор ва моддањои психотропї истифода мешаванд)185. 

 
183 Ниг.: Управление ООН по наркотикам и преступности. Всемирный доклад о наркотиках за 2019 год, 35 
миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, но только 1 из 
7 человек получает лечение. – С. 1. 
184 Ниг.: Антонян Ю.М. Преступность в России: современные тенденции и прогноз развития: монография. – 
М.: Закон и право, 2018. – С. 3; Пихов А.Х. Транснациональная преступность: опыт криминологического 
анализа: монография. – М.: ЮНИТИ–ДАНА; Закон и право, 2017. – С. 6. 
185 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 2021 [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: // E/INCB/2021/1) www/incb.org (санаи мурољиат: 07.01.2022). 
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Вазъи мусодираи маводи нашъаовар, аз он ҷумла прекурсорҳо нишон 

медиҳад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон баҳри иҷрои уҳдадориҳое, ки аз 

конвенсияҳои зиддимухаддиротии СММ ва тавсияҳои КБНМН бармеояд 

вобаста ба назорати муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, пайваста тадбирҳои заруриро меандешад. 

Тибқи омор маълум гардид, ки дар 10 соли охир бештар прекурсори 

кислотаи сулфат мусодира шудааст, ки ин бо фикри кормандони дар самти 

маводи нашъадор муборизабаранда мувофиќ мебошад. Аз таҳлили 

пурсишҳои гузаронидашуда бармеояд, ки ба ҷумҳурӣ 37 % ангидриди 

кислотаи атсетат, 60 % кислотаи сулфат ва 3 % кислотаи хлорид бо роҳи 

кочоқ ворид гардидааст. Миќдори зиёди мусодираи прекурсорњо дар шањри 

Душанбе ба ќайд гирифта шудааст. Таҳлил нишон дод, ки шуруъ аз соли 2017 

то ин ҷониб тамоюли коҳиши прекурсорҳо дар Тоҷикистон ба назар 

мерасад186. 

Њангоми гузаронидани таҳқиқоти њолат, таркиб ва љараёни содиршавии 

љиноятњо дар самти муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, бояд дар назар 

дошт, ки танњо вобаста ба љиноятњои расман ба ќайд гирифташуда тањлил 

гузаронида мешавад. Дар асл љинояткорї нисбат ба омори расмї хеле зиёд 

мебошад, ки ин зарурияти объективиро дар таҳқиқоти љиноятњои ба ќайд 

гирифтанашуда, ба миён меорад187. 

Шароитҳои мусоидаткунанда барои содир шудани муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо истифода аз сайтҳои шабакаҳои интернетӣ барои 

нашъаҷаллобон қуллай шуд. Имрӯз љинояткорон барои ба даст овардани 

даромади муфт аз њама имкониятњо метавонанд истифода намоянд.  

Сармоягузор ва истеъмолкунандаи асосии муомилоти ѓайриќонунии 

маводи мухаддир барои нашъаҷаллобон харидорони чакана ба њисоб 

мераванд. Мањз истеъмолкунандагон мављудияти талаботро ба мањсулот 

 
186 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2021. – С. 29. 
187 Ниг.: Чуфаровский Ю.М. Криминология. – Москва: Проспект, 2004. – С. 22. 
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(айни замон маводи мухаддир) муайян мекунанд, ки барои он системаи 

мураккаби мафияи маводи нашъадор ва нашъаљаллоб кор мекунад.  

Муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ташвишовар арзёбӣ 

мегардад, чунки талабгорони доимии худро дорад ва вобаста ба надоштани 

рақибон байни ташкилотҳое, ки бо чунин намуди тиҷорат машғуланд, 

даромаднокиаш хеле зиёд мебошад188. 

Мо низ дар чунин ақидаем, ки новобаста аз ин ки бар зидди муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҳама давлатҳои ҷаҳон 

муборизаи оштинопазир мебаранд (ҷиҳати ҳамкорӣ созишномаю ҳуҷҷатҳои 

расмӣ ба имзо мерасонанд), барои аз байн бурдани он аз тарафи давлат 

маблағҳои калон сарф мешавад, лекин гирифтани пеши роҳи ин кирдори 

номатлуб муяссар нашуда истодааст. 

Дар баробари ин истеъмоли ғайритиббии маводи нашъадор, яъне 

нашъамандӣ барои ба вуҷуд овардан ва ҷой доштани ҷинояткории 

муташаккил ва ҷиноятҳои мухаддиротӣ мусоидат намуда, барои зиёд 

гардидани онҳо дар ҷомеа замина меофарад. Зеро дар ҳолати сархушӣ аз 

маводи нашъадор инсон метавонад ҳама намудҳои ҷиноятро содир намояд. 

Ин ҳолат аз фаъолияти густурдаи нашъаҷаллобон шаҳодат медиҳад, ки бо 

гуруҳҳои дигари муташаккилонаи мавҷуда пайванд шуда, аз тиҷорати 

маводи нашъаовар маблағҳои калонро дарёфт менамояд. 

Бинобар ин, бо чунин роҳҳо имкони ҷиддии пеш бурдани фаъолияти 

ғайриқонунии худро таҳким мебахшанд189. 

Вобаста ба сабаб ва вазъи нашъаҷаллобӣ аз ҳама хавфнок ҷиноятҳои 

муташаккил мебошад, ки фаъолияташон  паҳн намудани маводи мухаддир 

 
188 Ниг.: Карасев А.М. Транснациональный наркобизнес // Региональные центры глобальной наркоугрозы. 
Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №6. – С. 277. 
189 Ниг.: Мирзоев С.Т. Гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва таҳдиди он ба низоми амнияти миллӣ: 

монография. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 148.  
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аст, чунки мақсади асосии онҳо зиёд кардани миқёси аҳолии  нашъаманд 

мебошад190. 

Омӯзиши ҳолатҳои содиршавии ҷиноятҳои мухаддиротӣ нишон медиҳад, 

ки дар хориҷи кишвар дар самти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

нашъаҷаллобон барои содир намудани интиқоли ғайриқонунии прекурсорҳо 

мусоидат намуда, тамоми шароитҳоро фароҳам меоранд. Дигар тарафи 

масъала бошад, шахсоне, ки дар ҳолати бекорӣ ва бемашғулиятӣ қарор 

доранд, ҳамин вазъияти худро баҳона карда ба ҷиноят даст мезананд. Ин ҷо 

ҳам сабаб пайдо шуд ва ҳам шароит муҳайё гардид, ки ин яке аз ҳолатҳои 

мусоидаткунанда дар содир шудани ҷиноят мебошад. 

Ба ғайр аз сабабҳои ҷиноят криминология шароитҳоеро муайян мекунад, 

ки ба содир шудани ҷиноят мусоидат мекунанд (ҳолатҳое, ки барои ноил 

гардидан ба натиҷаи ҷиноят мусоидат мекунад) зери он падидаҳо ва 

ҳодисаҳое фаҳмида мешаванд, ки бевосита ҷиноятро ба миён намеоранд, 

лекин ҷойдоштани онҳо метавонанд дар шахс барои пайдо шудани мақсади 

содир намудани ҷиноят мусоидат кунад191. 

Тањќиќи криминологии сабабњои љинояткорї ба мо имкон медињад, ки 

ќонунњои рушди љомеаро ошкор намоем ва моњияти иљтимоию таърихии 

муњимтарини ин мушкилотро дарк кунем.  

Таҳқиқоте, ки оид ба таљрибаи судї ва тафтишотии маќомоти њифзи 

њуќуќи Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст, инчунин пурсиши 

кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар бораи омилњои пайдоиш ва љой 

доштани муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо имкон медиҳад, ки моҳияти 

онҳо объективона муайян карда шаванд.  

Мисол, кирдори ба соњибияти каси дигар додани прекурсорҳо яке аз 

мақсадҳои асосии ҷинояткорон ба шумор меравад. Чунончи, дар рафти 

тафтишоти пешакї муайян карда шуд, ки «Ш.Х.» дар ноњияи Б. Ѓафурови 

 
190 Ниг.: Криминология: учебник для аспирантов / Под ред. И.М. Мацкевича. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 
2017. – С. 249.  
191 Ниг.: Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 72. 
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вилояти Суѓд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, ѓайриќонунї 20 кг 

прекурсор – ангидриди кислотаи атсетат ба даст оварда, бо маслињати 

пешакї бо хешованди худ «Х.Ш.» дар якљоягї бо «Ш.А.» ва шахси ба 

тафтишот номаълум созиш намуд, ки ѓайриќонунї бар ивази прекурсор, 

автомашинаи тамѓаи «Мерседес–бенс» харидорї намуда, сипас прекурсорро 

ба Душанбе интиќол дињад. «Ш.Х.» пас аз гирифтани автомашинаи тамѓаи 

«Мерседес-бенс» мехост прекурсорњоро ба Душанбе интиќол дињад, аммо аз 

љониби кормандони њифзи њуќуќ дар назди автобазаи ноњияи Бобоҷон 

Ѓафурови вилояти Суғд дастгир карда шуд192. 

Муайян намудани сабаб ва шароити мусоидаткунанда вобаста ба зиёд 

шудани талабот ба маводи нашъадор, дар натиљаи тањлили њамаљонибаи 

чунин њуќуќвайронкунињо, алоќаи онњо бо дигар ҷиноятҳо ва кирдорњои 

гуногуни зиддиљамъиятї, ба кормандони маќомоти њифзи њуќуќи дар њамон 

минтаќа фаъолиятдошта дар як давраи муайян љамъоварї ва ба даст оварда 

мешавад. Чунин тањлили маводи љамъоваришуда барои ба наќшагирии 

чорабинињои умумипешгиркунанда махзани иттилоотиро ташкил медињад193.  

Амалњое, ки ба мањдуд кардани эҳтиёҷот нигаронида шудаанд, аз њама 

афзалтаранд, зеро онњо истеъмолро кам мекунанд. Натиљаи он коњиши сатњи 

љинояткорї, аз љумла дар соњаи гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир 

хоњад буд. Маљмуи ин тадбирњо бояд дар њама сатњњо – байналмилалї, 

давлатї ва минтаќавї андешида шаванд. 

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ мо ба хулоса омадем, ки  дар рафти 

тафтишоти пешакӣ вобаста ба м. 2021 КҶ ҶТ ҳамаи сабабҳо ва шароитҳои 

мусоидаткунанда ошкор карда шуда, тарзу усулҳои содиршавии ҷиноят ва 

дигар ҳолатҳои муҳим, бояд муайян карда шаванд. Чунки таҳлил ва 

баҳогузории дақиқ аз ҷамъоварии маълумотҳои дуруст сарчашма мегирад. 

 
192 Ниг.: Парвандаи ҷиноятии № 1–119/18 // Бойгонии суди ноњияи Б. Ғафурови вилояти Суғд. 
193 Ниг.: Шарифзода Ф.Р., Амрудинзода М.А. Организационные и правовые основы взаимодействия органов 

внутренних дел со средствами массовой информации в сфере противодействия преступности в Республике 

Таджикистан: монография. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2018. – С. 111.  
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Барои љамъбаст, мо метавонем натиљањои асосии дар давоми таҳқиқот ба 

дастовардаро муайян намоем: 

– сабабҳои мусоидаткунанда барои содир намудани муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо инњоанд: афзалияти даромади назаррас аз 

тиҷорати пинњонї нисбат ба даромади ќонунї194, сатњи бекорї, шумораи 

зиёди муњољирони мењнатї ва ѓайра;  

– тањлили вазъи содиршавии ҷиноят нишон дод, ки  барои ошкор 

намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсор ва ба натиҷаҳои назаррас 

ноил гардидан, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар донишу малакаи 

худро дар муқовимат бар зидди  муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

сайқал дода, бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дигар давлатҳо дар мубодилаи афкор 

бошанд ва дар амалия аз таҷрибаи онҳо истифода намоянд; 

 – дар баъзе ҳолатҳо арзиши фурӯши прекурсорҳо метавонад аз нархи 

маводи нашъаовар зиёдтар бошад, бинобар ин аз ҷониби нашъаҷаллобон 

бештар ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо машғул шудан, аз 

эҳтимолият дур нест; 

– роњбарони гуруҳњои муташаккили трансмиллї метавонанд љавононро 

дар содир намудани љиноятњои мухаддиротї бо истифода аз интернет љалб 

намоянд. 

 

2.4. Пешгирии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

Пешгирии ҷинояткорӣ ин натанҳо бартараф ва аз байн бурдани 

ҳолатҳои манфӣ аст, балки ҳавасмандкунонии ҷараёнҳои мусбии ҳаёти 

иҷтимоии ҷомеа низ ба шумор меравад. Маҳз барои ҳамин ҳам, тадбирҳои 

пешгирикунанда яке аз воситаҳои самараноки мубориза бо ҷиноятҳо ба 

ҳисоб меравад195. 

 
194 Ниг.: Замимаи 1, ҷадвали 6. 
195 Ниг.: Азимзода Н.Б., Ҳусейнзода С.Ҳ., Авизова Ш.Н. Хусусиятҳои хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазодиҳии 

ноболиғон. Ҷинояткории ноболиғон ва роҳҳои пешгирӣ намудани он: монография. – Душанбе, 2021. – С. 70. 
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Пешгирии чинояткорї ќисми сиёсати иљтимої-њуќуќии давлат ба шумор 

рафта, маљмуи чорабинињои мураккаб ва гуногуни таъсиррасонии иќтисодї, 

иљтимої-сиёсї, њуќуќї, руњї, тарбиявї, ташкилї ва ѓайраро дар бар гирифта, 

аз иштироки шахсони зиёд, сарфи маблаѓњои калон ва таъминоти моддӣ 

иборат мебошад. Пешгирии љинояткорї муборизаи пайваста буда, маљмуи 

муназзами њаракатњое мебошад, ки ба ошкор намудани сабабњо ва шароитњо, 

коркарди маљмуи чорабинињо љињати бартараф ё бетаъсир мондани онњо, дар 

амал татбиќ намудани ин чорабинињо ва ѓайра вобаста аст196. 

Истилоҳи «пешгирӣ», ки дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода шудааст, маънои гуногуни луғавӣ дорад. Он ҳамчун хабардор 

карда, огоҳ намудан дар бораи чизе, ки аз он бояд эҳтиёт шуд, он чизе, ки дар 

худ огоҳиро дар бар мегирад (фикри огоҳкунанда, ишора намудан ва ғайра), 

бо чораҳои пешакӣ чизеро пешгирӣ кардан, муайян намудан, ягон корро 

пешакӣ иҷро кардан, то ки ягон ҳодиса рӯй надиҳад, фаҳмида мешавад197. 

Ба ибораи дигар маънои луғавии истилоҳи «пешгирӣ» ба маънои монеъ 

шудан ба содиршавии ягон рӯйдод мебошад. 

Мазмуни луғавии истилоҳи «пешгирӣ» дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ 

мазмуни фарқкунанда дорад. Мисол, дар м. 2 КҲМ ҶТ198 ва м. 2-и КҶ ҶТ199, 

дар баробари дигар вазифаҳо, пешгирӣ яке аз вазифаҳои кодексҳои мазкур  

мебошад. 

Ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, инчунин 

прекурсорҳо, мо нуќтаи назари И.М. Мацкевичро низ ќобили дастгирӣ 

мешуморем, ки чунин овардааст: «љойи махсусро дар байни воситањои 

махсуси пешгирии муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ва 

 
196 Ниг.: Портнов И.П. Современные подходы к решению проблемы объекта и предмета профилактики 
преступности // Государство и право. – 1996. – №6. – С. 79. 
197 Ниг.: Борисенко К.А. Некоторые проблемы предупреждения террористической деятельности // Научное и 
образовательное пространство: перспективы развития: материалы II Международной науч.-практ. конф. (24 
апреля 2016 г.). – Чебоксары, 2016. – С. 233–236. 
198 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31-уми декабри соли 2008, тањти №455 // 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 19.05.2009. – №513 (Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
19.07.2019, тањти №1631). – 496 с. 
199 Кодекси ҷиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998, тањти №574. Ќонуни ЉТ (бо тағйиру 
иловањо аз 20.04.2021, тањти №1776) / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http://mmk.tj (санаи мурољиат: 10.07. 2021).  

http://mmk.tj/
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нашъамандї корњои фањмондадињии зиддинашъамандї ишѓол менамояд, ки 

ба мазмуни он чорабинињои зерин дохил мешаванд: 

1) маълумотноккунонии ањолї (пеш аз њама ноболиѓон ва љавонон) дар 

бораи зарари истеъмоли маводи нашъадор; 

2) тарѓиботи зиддинашъамандї, ки асоси онро тарѓиби тарзи њаёти 

солим, инчунин тарѓибот љињати машѓул шудан ба тарбияи бадан ва варзиш 

дар бар мегирад; 

3) донишњои зиддинашъамандї дар ќисме, ки ба омўзиши чорањои 

љавобгарї барои содир намудани њуќуќвайронкунињо вобаста ба муомилоти 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар дахл дорад; 

4) тарбияи зиддинашъамандї, ки барои ташаккул додани иродаи ќавии 

руњї бањри тарзи њаёти солим равона гардидааст200. 

Албатта ин чораҳои пешгирии ҷиноятҳои мухаддиротӣ умумӣ ва маъмул 

мебошанд, лекин пешгирии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо бо баъзе 

аломатҳои фарқунанда чорабиниҳои иловагиро тақозо менамояд, ки дар ин 

бора мо баъдтар муфассал ақидаи худро манзур менамоем.  

Олимон бештар дар самти ҷиноятҳои мухаддиротӣ фикру ақидаҳои 

худро иброз намудаанд. Дар баробари чораҳои болозикр, ба ақидаи  

В.И. Борисовский барномаҳои мақсадноки муқовимат бо нашъаҷаллобӣ на 

танҳо дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, 

инчунин дар пешгирӣ, табобат ва офиятбахшии иҷтимоӣ бояд нигаронида 

шавад201. 

Дар самти пешгирии ҷиноятҳои мухаддиротӣ ақидаи ҳар як олим 

манфиатнок ва мақсаднок мебошад, чунки муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо аз талабот ба истеъмоли маводи нашъадор сарчашма мегирад. 

Мисол, пешгирӣ ва коҳиши талабот ба маводи нашъадор зарурати ба 

Афғонистон тариқи кочоқ интиқол додани прекурсорҳоро аз байн мебарад. 

 
200 Ниг.: Криминология: учебник для аспирантов / Под ред. И.М. Мацкевича. – М.: НОРМА; ИНФРА–М, 
2017. – С. 249. 
201 Ниг.: Борисовский В.И. Противодействие наркотизму: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 8. 
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Пешгирии ҳаматарафа алоқамандии прекурсорҳо ва маводи нашъадорро аз 

байн мебарад. Ин ба фаъолияти пурсамари кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ вобастагӣ дорад, ки дар натиҷаи баргузории вохӯриҳо ва гузаронидани 

суҳбатҳои манфиатнок ва таъсирбахш бо аҳолӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил 

шудаанд. Ба аќидаи Ю.М. Антонян суњбат «бояд маќсади муайян дошта 

бошад: ба рафтори љиноятї роњ надињад, маќсаднок ва таъсирбахш ба 

њиссиёти шахс роњ ёфта тавонад. Њамин ва танњо њамин метавонад то дараљае 

муваффаќиятро дар самти таъсиррасонии пешгирї кафолат дињад, вале ин 

кафолат њам шартан мебошад, зеро њељ кас наметавонад пешакї 

муваффаќияти назаррасро дар ин кори мушкил пешбинї намояд, яъне мисли 

таъсир расонидан ба инсон»202.  

Ба ақидаи А.В. Петренко «пешгирӣ» ҳамчун фаъолият барои роҳ 

надодани ҷиноят тариқи муайян кардан, бартараф намудан ё пешгирӣ 

намудани  сабабҳо, шароит ва ҳолатҳое, ки ба содир шудани он мусоидат 

мекунад, инчунин бо роҳи таъсиррасонии пешгиркунанда ба шасоне, ки 

рафтори ғайриқонунӣ доранд, ифода меёбад203. Мақсад аз гузаронидани 

корҳои фаҳмондадиҳӣ низ дар ҳамин аст, чунки надонистани қонун 

ҷавобгариро истисно намекунад204. 

Ба ақидаи Г.М. Агамов ва Е.Н. Ковалева пешгирӣ (профилактика) – 

маҷмуи чорабиниҳои бисёрсатҳии давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ки ба ошкор кардан, 

қатъ намудан, кам шудани сабабҳо ва шароитҳои ҷинояткорӣ, ҷиноятҳои 

намудҳои алоҳида ва ҳуқуқвайронкунии мушаххас, инчунин нигоҳ доштан аз 

гузаштан ё баргаштан ба роҳи ҷинояткории одамон, шароити зиндагӣ ва 

рафторе, ки ба чунин шароит равона шудааст, мебошад205. Мо ақидаи ин 

олимони соҳаи ҳуқуқро метавонем дар пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

 
202 Антонян Ю.М., Антонян Е.А., Афанасьева О.Р. Личность преступника и профилактика преступлений: 
монография / Под ред. Ю.М. Антоняна. – Москва: Проспект, 2017. – С. 183. 
203 Ниг.: Петренко А.В. О понятии предупреждения преступлений // Вестник МИЭП. – 2011. – №2 (2). – С. 97. 
204 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2013 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – 126 с. 
205 Ниг.: Агамов Г.М., Ковалева Е.Н. Предупреждение преступлений и иных правонарушений средствами 
прокурорского надзора при исполнении наказания в виде лишения свободы // Уголовное право. – 2005. – 
№4. – С. 85–87. 
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прекурсорҳо истифода намоем, чунки дар ҳақиқат дар натиҷаи баргузории 

чорабиниҳои маҷмуии бисёрсатҳии давлатӣ ва байналмилалӣ, инчунин 

омӯзиши таҷрибаи дигар давлатҳо ба пешгирӣ метавонад мусоидат намояд. 

А.И. Долгова зери мафҳуми «пешгирӣ» таъсиррасонии онро ба марҳилаи 

муайянкунӣ ва сабабҳои он (ё чи тавре ки аксар вақт мегӯянд, бартараф 

намудани сабабу шароити ҷинояткорӣ) мефаҳманд206. Ин олими машҳури 

соҳаи криминология пешгириро дар бартараф намудани сабабу шароитҳои 

ҷинояткорӣ дидааст, ки чунин ақидаро мантиқан дуруст мешуморем, чунки 

агар сабаби содиршавии ҷиноят сари вақт ошкор карда шуда, шароитҳо аз 

байн бурда шаванд, ҷиноят пешгирӣ карда мешавад. 

В.Н. Бурлаков низ пешгириро ба таври худ маънидод карда, чунин 

мешуморад, ки пешгирии ҷинояткорӣ ин фаъолияти давлат ва ҷомеа 

мебошад, ки ба муқобили ҷинояткорӣ бо мақсади дар сатҳи зарурӣ нигоҳ 

доштани шароит бо роҳи аз байн бурдан ва ё кам кардани сабабҳои он 

равона карда шудааст207. Вобаста ба ин мо фикру ақидаи худро чунин иброз 

намудем, ки барои пешгирӣ ва аз байн бурдани ҷиноятҳои мухаддиротӣ 

давлат ва ҷомеа бояд бо ҳам бошанд, чунки гирифтани пеши роҳи чунин 

омили номатлуб танҳо муборизаи дастаҷамъонаро мехоҳад.  

Олими ҷавони тоҷик Б.Р. Бухоризода ҷонибдори чунин ақида аст, ки 

пешгирӣ аз системаи чораҳои пешгирикунандаи таъсирбахш ба ҷинояткорӣ 

мебошад, ӯ чунин мешуморад, ки чораҳои қонунии ҷиноятии пешгирии дар 

м. 2-и КҶ ҶТ пешбинишуда, ба системаи умумии чораҳои пешгиркунанда 

дохил карда шудааст. Онҳо охирин «хати мудофиа» бар зидди таҷовуз буда, 

ба система охирин дохил мешаванд, дар ҳолате ки бо дигар роҳҳо 

пешгиркунии ҷиноят ғайриимкон мебошад208. 

Бо дарназардошти фикру ақидаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ ба хулоса 

омадан мумкин аст, ки вақте «пешгирӣ» мегӯем чораҳои пешгирикунандаро 

 
206 Ниг.: Долгова А.И. Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2005. – С. 22. 
207 Ниг.: Бурлаков В.Н., Кропачев, Н.М. Криминология: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2013. – С. 93.  
208 Ниг.: Бухориев Б.Р. Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми (по материалам 
Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2018. – С. 20. 
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дар назар дорем, яъне дар маҷмуъ аз мафҳуми худи «пешгирӣ» бармеояд, ки 

дар натиҷаи андешидани чораҳои пешгирикунанда он ба содир шудани ягон 

ҳодисаи бад роҳ намедиҳад.  

Илова бар ин дар илми криминология зери мафњуми пешгирии 

љинояткорї «маљмуи чорањои бисёрзина (бисёрсатњї) ва субъектњои 

амаликунандаи онњо фаҳмида мешавад, ки аз чунин гуруҳбандиҳо иборат 

мебошад:  

1) пешгирӣ, ошкор, қатъ шудани сабабњои љинояткорї, намудњои 

алоњидаи он, аз љумла шароитњои ба он мусоидаткунанда; 

2) ошкор ва бартараф намудани њолатњо дар минтаќањои муайян ё ќишри 

алоњида, ки бевосита сабаб ва ангезаи содиршавии љиноят мебошанд;  

3) дар байни ањолї ошкор намудани гуруҳњое, ки хатари шадиди љиноятї 

доранд ва коҳиш додани ин хатар;  

4) ошкор намудани шахсоне, ки рафтори онњо имконияти амалан содир 

намудани љиноятро нишон медињад ва ба онњо расонидани таъсири тарбиявӣ 

ва ислоњкунанда, инчунин дар њолатњои зарурї расонидани чунин таъсир ба 

шахсони наздики онњо равона гардидаанд, фањмида мешавад»209. 

Дар назарияи илми криминология пешгирии љинояткорї маъмулан ба 

умумииљтимої ва махсус таќсим мешавад. Дар ин замина, чуноне олими рус 

В.Е. Эминов таъкид менамояд, «ин истилоҳ ба ќадре шартан мебошад, зеро 

пешгирии махсус низ дар доираи љамъият амалї карда мешавад, ки ба 

фаъолияти њаётии аъзоёни он таъсир мерасонад, яъне он низ хусусияти 

иљтимої дорад, вале терминалогияи мазкур имкон медињад, ки фарќият 

байни чорањое, ки бевосита ба равандњои глобалии тараќќиёти љамъият 

вобастаанд ва чорањое, ки бевосита ба муқовимат бо љинояткорї равона 

гардидаанд, дида шаванд»210. 

Дар як ќатор сарчашмањо пешгирии умумииљтимоии љинояткорї бо 

чунин муќаррарот асос ёфтааст: «падидаи дуюмдараљаро бартараф кардан 

 
209 Криминология: учебник / Отв. ред. В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 113. 
210 Эминов В.Е. Предупреждение преступности. Общие проблемы / Криминология / Под ред. В.Н. 
Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М., 2002. – С. 285. 
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мумкин нест, агар падидаи асосии хисоротоваранда, ки онњо аз њам 

људонашавандаанд, бартараф карда нашавад»211, ки пешрафту тараќќиёти 

љамъият, инкишофи соњањои иќтисодї, сиёсї ва иљтимоии он, аз њаёт нест 

кардани падидањои манфї мебошад, ки љинояткорї аз онњо манша мегирад, 

амалан барои пешгирии он ёрї мерасонад.  

В.В. Лунеев таъкид менамояд, ки функсияи пешгирии умумииљтимої 

пайдарпай аз љониби љамъият дар раванди инкишофи иқтисодї, иљтимої, 

сиёсї ва њуќуќии он амалї мегардад. Пешгирии умумииљтимоии љинояткорї 

бо намудњои фаъолияти иљтимоии муњим ва дурудароз, ки дар раванди њалли 

вазифањои бузурги иљтимої, бевосита ба пешгирии љинояткорї равона 

шудаанд, ба сатњи коҳиши љинояткорї таъсири калон мерасонад212. 

Дар баробари муайян намудани чораҳои махсуси мубориза, инчунин 

ҷиҳати пешгирии ҷиноят, алалхусус муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

бо дарназардошти андешаҳои болозикр чунин тадбирҳоро мақсаднок 

мешуморем: 

– бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ дар байни аҳолӣ пайваста 

гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

– баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ вобаста ба оқибатҳои содир 

кардани ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашида шудани онҳо; 

– омӯзиши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар байни субъектҳои хоҷагидор ва 

шахсони инфиродӣ, ки дар самти муомилоти қонунии прекурсорҳо фаъолият 

менамоянд; 

– бо шахсони тасодуфӣ дар интернет (сайтҳо) шиносоӣ пайдо накардан. 

Ҳукумати Тоҷикистон бо дарназардошти вазъи мураккаби минтақа ба 

таҳкими доимии ҳифзи сарҳад махсусан, сарҳади Тоҷикистону Афғонистон 

диққати аввалиндараҷа дода, барои пешгирӣ кардани қочоқи маводи 

мухаддир, силоҳ, манбаҳои экстремистӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ дар 

 
211 Абдульманов А.А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с массовыми 
беспорядками. – М., 1998. – С. 164. 
212 Ниг.: Лунеев В.В. Классификация мер профилактики / Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. 
Лунеева. – М., 2004. – С. 191. 
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хатти сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад213. Чунки таљрибаи 

бисёрасраи пешрафти инсоният аз он шањодат медињад, ки яке аз роњи 

пурсамари муқовимат бо љинояткорї, ин пешгирии он ба њисоб меравад.  

Мо дар боло ба таври умумӣ пешгириҳое, ки ба ҷиноятҳои мухаддиротӣ 

равона шудаанд, гуфта гузаштем, акнун якчанд пешгириҳои махсуси 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро номбар менамоем. Яке аз роҳҳои 

пешгирии ҷинояткорӣ дар самти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ин 

ҳамкорӣ бо шахсони ҳуқуқӣ ва инфиродӣ мебошад. Бинобар сабаби он ки дар 

ҷумҳурӣ шахсони ҳуқуқӣ ва инфиродӣ бо муомилоти прекурсорҳо машғул 

мебошанд, донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки фаъолияти онҳоро ба 

танзим медарорад, ҳатмӣ мебошад. Роҳҳои пешгирии содир шудани ҷиноятҳо 

вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо низ дар ҳамин мебошад, ки 

прекурсорҳои зери назорат қарордошта, дар натиҷаи риояи талаботи 

қонунгузорӣ аз муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ  гузашта натавонанд.  

Ҳамзамон, хусусияти асосии пешгирии муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо дар он зоњир мегардад, ки Рўйхати воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорњои онњо доимо васеъ мешавад ва аз 

кормандони амалї ва илмї талаб менамояд, ки механизми пешгўии пайдо 

шудани прекурсорњои навро бо маќсади сари ваќт ба ин рӯйхат ворид 

кардан, баррасӣ намоянд.  

Қобили қайд аст, ки бо мақсади пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо аз ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ 

тамоми тадбирҳо андешида мешавад, ки прекурсорҳо тариқи қочоқ интиқол 

дода нашаванд. Дар ин раванд Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкими 

сарҳад диққати махсус додааст ва ин ба пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо мусоидат менамояд.  

Дар баробари ин, дар ҳолати мусодираи прекурсорҳо, ҳангоми 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва тафтиши ҳаматарафа ва 

 
213 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї аз 26.12.2019. – Душанбе: Шарқи озод, 
2020. – 47 с. 
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объективона, ба кормандони амалия тавсия дода мешавад, ки бештар ба 

масъалаҳои зерин аҳамият дода, муайян намоянд: 

– давлати истеҳсолкунанда; 

– давлати транзитӣ; 

– давлати таъиншуда; 

– тарзу усулҳои интиқол; 

– мақсади интиқол ва ғайра. 

Равшанӣ андохтан ба чунин масъалаҳо барои пешгирӣ намудани 

муомилоти прекурсорҳо мусоидат менамояд.  

Дар дањсолањои охир миќёси муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъадор хусусияти тањдидкунандаро на танњо барои Љумҳурии Тоҷикистон, 

балки тамоми минтаќа гирифтааст, ки зарурати объективии ќабули чорањои 

маљмуиро барои пешгирии он таќозо менамояд. Бинобар ин Тоҷикистон аз 

замони ба даст овардани истиќлолият на танњо ташаббусњои кишварњои 

минтаќаро, балки созмонњои байналмилалии мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњоро низ дастгирї менамояд, инчунин бо як ќатор ташаббусњо дар самти 

ташаккул додани механизми муборизаи муштараки масоили таҳқиқшаванда, 

баромад менамояд.  

Хусусиятҳои асосии сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

стратегияҳо, консепсияҳо, барномаҳои давлатӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 

санадҳои татбиқи ҳуқуқ ташкил медиҳанд214. 

Татбиќи ташаббусу ибтикороти Асосгузори сулњу вањдати миллї – 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 

Рањмон ва Наќшаи чорабинињои асосии иљрои Барномаи соњавї оид ба 

амалигардонии Стратегияи миллии мубориза бо гардиши ѓайриќонунии 

маводи мухаддир дар Љумҳурии Тоҷикистон барои солњои 2013–2020, 

Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии 

 
214 Фармони Президенти ҶТ аз 6.02.2018, тањти №1005. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тољикистон 

барои солњои 2018-2028 / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – 

Манбаи дастрасї: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 21.02.2022). 

http://www.adlia.tj/
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Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, инчунин иљрои бо самари ќарорњои 

Шўрои њамоњангсозї оид ба пешгирии сўиистеъмоли маводи нашъадор ба он 

мусоидат намуд, ки як ќатор дастовардњои назаррас дар самти мубориза бар 

зидди гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар, коњиши сатњи нашъамандї 

ва пешгирии афзоиши он ба даст омада, Тољикистонро дар арсаи 

байналмилалї њамчун кишвари муваффаќ муаррифї намояд. 

Ба аќидаи 22 % кормандон, ки аз љониби мо пурсида шудаанд, чораи 

самараноктари мубориза бо ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, 

соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

фиристонидани прекурсорњо дар Љумҳурии Тоҷикистон дар пурзўр намудани 

чорањои хусусияти њуќуќӣ-љиноятидошта, мебинанд215.  

Фикри кормандони пурсидашударо ба инобат гирифта, ба чунин хулоса 

меоем, ки мубориза бо ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб 

шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё 

фиристонидани прекурсорњо ин њамзамон мушкилоти байнидавлатї ва 

байналмилалї мебошад. Дар дохили њар як давлат он бояд дар асоси 

барномаи аз нигоњи илмї коркардшуда ва аз нигоњи моддї асоснокгардида 

созмон дода шавад, ки чорањои хусусияти сиёсї, иљтимої–иќтисодї, тиббї, 

ахлоќї-тарбиявї ва њуќуќидоштаро дар бар гирад.  

Таҳқиқоти санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњо дар ЉТ нишон дод, ки заминаи њуќуќии он њанўз дар Фармони 

Президенти Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чорањои таъхирнопазир оид 

ба пурзўр намудани мубориза бо гардиши ѓайриќонунии моддањои 

нашъаовар» аз 12 апрели соли 1996 фароњам оварда шудааст. Фармони 

мазкур оѓозбахши сиёсати давлатї-њуќуќї љињати муборизаи мураттаб ва ба 

тартибдаровардашуда бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо дар љумњурї гардид.  

 
215 Ниг.: Замима 2, ҷадвали 9. 
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Дар доираи чорабинињои амалї, ки барои муќовимат бо муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњо равона шудааст, Комиссияи давлатї таъсис дода шуд, ки назорати 

муомилоти воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњоро татбиќ мекард, инчунин дар сохтори маќомоти њифзи њуќуќ, 

маќомоти давлатї, ки ваколати назорати маводи нашъаоварро доштанд, 

сохторњои махсусгардонидашуда ба фаъолият оѓоз намуданд.  

Яке аз рўйдодњои калидї дар соњаи мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњо, бо қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 ноябри 1995, тањти 

№186, ба Конвенсияи байналмилалии соли 1988 ва бо қарори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 1996, тањти №375 ба Конвенсияи 

байналмилалии соли 1971 ва ба Конвенсияи ягонаи СММ-и соли 1961, 

ҳамроҳ шудан мебошад, ки шуруъ аз он солҳо Тоҷикистон њамчун субъекти 

комилњуќуќи байналмилалии мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо шинохта 

шудааст.  

Ќадами навбатї дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо ин ќабули Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо» 

аз 12 декабри соли 1999 ба шумор меравад.  

Таљрибаи андӯхтаи байналмилалии мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои 

онњо нишон медињад, ки дар ќатори ќабули ќонунњо зарур аст, ки 

барномањои миллии давлатї амалї карда шаванд (дар давраи солњои 1996–

2007 дар Љумҳурии Тоҷикистон якчанд барномаи миллии давлатї татбиќ 

карда шудааст), онњо дорои стратегияи коркардшуда, мувофиќашуда ва 

маќсадноки мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 

моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо мебошанд.  
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Аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї барои роњ 

надодан ба паҳншавии маводи мухаддир дар њудуди Тоҷикистон андешида 

мешаванд ва баъди ба даст овардани истиќлолият, Тољикистон 17 

созишномаи байнињукуматї ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 созишномаи байниидоравї оид ба 

њамкорї дар самти мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи нашъовар ба 

имзо расонид216.  

Яке аз роҳҳои пешгирии ҷинояткорӣ ин дуруст дар амал татбиқ 

намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Мисол, бо пешниҳоди КБНМН 

пайваста пайгирӣ кардани вазъи муомилоти прекурсорҳо дар ҳама давлатҳои 

аъзо мебошад. Ин аз он сарчашма мегирад, ки дар ҷумҳурӣ Рўйхати миллии 

воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо дар 

тањрири нав217 тасдиќ шуд, ки ба он номгўйи зиёда аз 300 моддаи нави 

психоактивї, аз љумла «спайсњо» ворид карда шуданд. Инчунин ба рўйхат се 

номгўйи нави прекурсорњо (3,4 – МДФ – 2 – П – метилглицидат (ПМК – 

глицидат); 3,4 – МДФ – 2 – П – метилглицидная кислота (ПМК – глицидная 

кислота) ва Алфа – фенилацетоацетамид (АФАА), ки ба Љадвали 1 

Конвенсияи соли 1988 ворид шудаанд218. Баъдтар ба рӯйхати мазкур боз 4 

Номгӯйи прекурсорҳо ворид карда шуда, шумораи умумии онҳо ба 31 намуд 

прекурсор расид. 

– Фармоиши Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, 

тањти №15–ф «Оид ба њамкорињои вазорату идорањо дар соњаи мубориза бо 

муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ва назорати муомилоти ќонунии 

онњо». 

 
216 Ниг.: Ахбороти шуъбаи байналмилалӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти маводи нашъаовар / 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022. – 5 с. 
217 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, тањти №121 (тағйиру иловаҳо аз 

25.11.2021, тањти №507) / Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо 

/ Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: // 

www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 21.02.2022). 
218 Ниг.: Международный комитет по контроля над наркотиками. Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: (E/INCB/PRE/C.L.23/2019) www/incb.org (санаи мурољиат: 18.12.2020). 

http://www.adlia.tj/
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– Љињати ба замимаи №1 КЉ ЉТ (Номгўй ва миќдори воситањои 

нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои дар муомилоти 

ѓайриќонунї қарордошта) ворид намудани номгўйи моддањои психотропии 

нав чорањои зарурӣ андешида мешавад. Бо ин маќсад аз љониби маќомоти 

дахлдор лоињаи Номгўй ва миќдори воситањои нашъадор, моддањои 

психотропї ва прекурсорњои онњо тањия карда шуда, барои баррасї ба 

Прокуратураи генералї пешнињод гардид. 

Дар њудуди Афѓонистон лабораторињои ѓайриќонунии истењсоли 

воситањои нашъадор ва моддањои психотропї фаъолият менамоянд, ки 

асосан ба воридоти прекурсорњо барои истењсоли чунин воситаи нашъадор, 

ба мисли героин ва моддаҳои психотропӣ ба монанди метамфетамин, 

амфетамин ва экстазӣ (МДМА) эњтиёљ доранд. 

Чуноне ки дар боло қайд намудем аз миќдори умумии прекурсорњое, ки 

дар Афѓонистон мусодира шудаанд, ягон њолати ошкори ќочоќи прекурсорњо 

тариќи сарњади Тољикистон ба Љумњурии Исломии Афѓонистон ба ќайд 

гирифта нашудааст. Пас чунин савол ба миён меояд: кї ва бо кадом роњ ба 

Афѓонистон прекурсорњоро ворид менамояд? Ин љо мо бояд дастаљамъона 

назоратро пурзўр намоем, то ки ба интиќоли ѓайриќонунии прекурсорњо ба 

Афѓонистон роњ надињем219. 

Тибқи маълумоти Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 

ҷинояткорӣ моҳи феврали соли 2021 амалиёти махсуси кӯтоҳмуддат бо номи 

рамзии «Акроним» гузаронида шуд, ки ҳадафи он мубориза бар зидди 

гардиши ғайриқонунии як қатор прекурсорҳои синтетикии маводи мухаддир 

тавассути интернет буда, мушкилоти тафтиши чунин ҳолатҳоро нишон 

додааст. Раёсат дар ҳамкорӣ бо ҳукуматҳо ҷиҳати аз байн бурдани 

камбудиҳои ҷойдошта ташаббуси дастгириҳоро дар ин соҳа идома медиҳад. 

Дар хусуси моддаҳое, ки ҳангоми истеҳсоли ғайриқонуии стимуляторҳои 

навъи амфетамин истифода мешаванд, мусодираи эфедрин дар саросари 

 
219 Ниг.: Выступление Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан Шерхона Салимзода на Международной конференции высокого уровня (г. Душанбе, 17 мая 
2019 г.). – Душанбе, 2019. – 12 с. 
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ҷаҳон дар соли 2020 – 10,3 тонна, перманганати калий, ки ҳамчун прекурсори 

асосӣ дар тайёр кардани кокаин истифода мешавад, қариб 84 тонна ва 

ангидриди кислотаи атсетат, ки асосан барои тайёр кардани героин истифода 

мешавад дар ин сол аз 100 тонна зиёд буд220. 

Мақсад аз нишон додани вазъи ҷинояткорӣ хориҷ аз мамлакат ва ҳаҷми 

зиёди мусодираи прекурсорҳо дар ҳамин аст, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

кишвар бо истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо дар ин самт мавқеи худро 

дошта бошад. 

Дар ҷумҳурӣ пешгирии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ба 

зиммаи ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии дар самти 

маводи нашъаовар муборизабаранда вогузор шудааст. Лекин дар баробари 

пешгирӣ ва мубориза, инчунин назорати прекурсорҳои дар муомилоти 

қонунибуда ба АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

мақомоти ҳамоҳангсоз ва ба ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вобаста ба ҷойи 

нигаҳдории прекурсорҳои дар муомилоти қонуниқарордошта, санад тартиб 

медиҳад, масъулият бештар мебошад.  

Роҳҳои пешгирӣ аз содиршавии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

пеш аз ҳама риояи талаботи қонунгузорӣ мебошад, маҳз талаботҳои зерин 

бояд ҳатман риоя карда шаванд: 

– нигоҳ доштани прекурсорҳо дар корхонаҳо, ба миқдори зиёдтар аз 

эҳтиёҷоти солонаи истеҳсолиашон, манъ аст;  

– биноҳои истеҳсолӣ, биноҳои нигоҳдорӣ ва фурўши прекурсорҳо, 

инчунин маҳсулоти тайёри аз онҳо ҳосилгардида баъди анҷоми кор бояд 

қулф карда, мўҳр зада шаванд;  

– биноҳои барои истифодаи прекурсорҳо дар истеҳсолот пешбинишуда 

бояд ҳатман бо қувваи воҳидҳои Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зери ҳимоя гирифта шаванд; 

 
220 Ниг.: Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 
12 Конвенция Организация Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года. – Вена, 2020. – 154 с. 
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– деворҳои масоҳати корхонаи истеҳсолкунанда ва хати бунбасти роҳи 

оҳани он бояд ба талаботи санадҳои меъёрии Вазорати корҳои дохилии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба ҳамин навъ объектҳо, мувофиқат кунад221. 

Дар сурати аз муомилоти қонунӣ ба ғайриқонунӣ гузаштани прекурсорҳо 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо м.2021 КҶ ҶТ ва дар вақти вайрон намудани 

муомилоти прекурсорҳо шахс бо м. 2061 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ кашида 

мешавад. Ҳангоми мутобиқ набудани миқдори мусодирашудаи прекурсорҳо 

ба талаботи қонунгузорӣ шахси дастгиршуда бо м. 128 КҲМ ҶТ ба ҷавобгарӣ 

кашида мешавад222. 

Аз маълумоти оморӣ бармеояд, ки якчанд ҳолати ҳаҷми ками мусодираи 

прекурсорҳо, ки дар натиҷа парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз 

шудааст, дар ҷумҳурӣ танҳо аз ҷониби АНМН назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Дар панҷ соли охир зиёда аз 200 кг 

прекурсори кислотаи сулфат аз устоҳои автомашина мусодира шуда, 14 

нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаанд. Лекин аз ҷониби дигар 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ягон ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 

ба қайд гирифта нашудааст. 

Дар самти муомилоти прекурсорҳо барои риоя накардани талабот ва 

шартҳои иҷозатнома ё қоидаҳои иҷрои намуди муайяни фаъолият ҳамчун 

субъект шахси масъул ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Дар рафти санљишњои 

гузаронидашуда, дар корхонаву ташкилотњо њодисањои ѓайриќонунї 

истењсол, тайёр кардан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар додани 

прекурсорњо, ба ќайд гирифта нашудааст. Аммо њолатњои вайрон кардани 

талаботњои Иљозатнома ва тартиби пешнињоди њисоботи омории давлатї 

ошкор карда шудааст. 

 
221 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2003, тањти №122. «Тартиби истифода ва 

танзими муомилоти қонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-

ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 

21.02.2022). 
222 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 31-уми декабри соли 2008, тањти №455 // 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 19.05.2009. – №513 (Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
19.07.2019, тањти №1631). – 496 с. 

http://www.adlia.tj/
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Натиљаи санљишњои солҳои охир нишон доданд, ки баъзе субъектони 

њољагидорї дар фаъолияти худ њама талаботњои ќонунро риоя накардаанд, 

ки ин барои ба љавобгарии маъмурї кашидани шахсони масъули корхона 

оварда расонид.  

Њолатњои њуќуќвайронкунињои маъмурї вобаста ба фаъолияти ЉДММ 

«Хисрав», ЉДММ «Њаким 21», ЉДММ «Сармад М», маркази саломатии 

ноњияи Файзобод ва муассисаи давлатии «Маркази саломатї дар ноњияи 

Рўдакї» муайян ва ба ќайд гирифта шуда, шахсони масъул бо моддањои 511 

ва 515 Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии Љумњурии Тољикистон барои 

вайрон кардани талаботњои моддаи 12 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» ва моддаи 10–и 

Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои 

фаъолият ба љавобгарии маъмурї кашида шуданд.  

Гузашта аз ин, дар рафти санљиши фаъолияти муассисаи давлатии 

«Беморхонаи марказии ноњияи Тољикобод» ва муассисаи давлатии 

«Беморхонаи марказии ноњияи Рашт» вобаста ба нигоњ доштани воситањои 

нашъадор ва моддањои психотропї ду њодисаи вайрон кардани талаботњои 

Иљозатнома муайян карда шуда, оид ба бартараф кардани камбудињои 

љойдошта дастурњои зарурї дода шуданд223. 

Яке аз роҳҳои пешгирии ҷиноятро кормандони амалия дар додани 

тавсия ва пешниҳодҳо ҷиҳати риоя намудани талаботи қонунгузорӣ 

мебинанд. Ба субъектони хоҷагидор, ки дар самти истифодабарии 

прекурсорҳо фаъолият менамоянд, бо мақсади пешгирӣ аз содиршавии 

ҷиноят, аз ҷониби кормандони амалия тартибу қоидаҳои муомилоти 

прекурсорҳо, аз ҷумла соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол додан ва ғайра 

фаҳмонида мешавад. Мисол, дар соли 2021 аз ҷониби кормандони Агентии 

назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

субъектони хоҷагидор, ки дар самти муомилоти прекурсорҳо Иҷозатнома ва 

 
223 Ниг.: Маълумотномаи тањлилии АНМН назди Президенти Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
њуќуќвайронкунињои маъмурї вобаста ба маводи нашъаовар ва ќоидањои риояи истифодабарии 

прекурсорҳо». – Душанбе, 2021. – С. 1–3. 
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Шаҳодатнома доранд ва дар шаҳру вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолият менамоянд, дар чанд давра корҳои фаҳмондадиҳӣ ва семинару 

машваратҳо гузаронида шудааст. 

Мо дар боло низ қайд намудем, ки бо муомилоти прекурсорҳо ба ғайр аз 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ низ машғул шуда метавонанд. 

«Тартиби истифода ва танзими муомилоти қонунии прекурсорҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба тартиби дуруст ва қоидаҳои истифодабарии 

прекурсорҳо равона шудааст, ки ҷиҳати риояи талабот Иҷозатнома дода 

мешавад. 

Иҷозатнома (литсензия) – иҷозати махсусе, ки барои амалӣ намудани 

фаъолияти мушаххас бо риояи ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ онро 

мақомоти иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ 

додааст.  

Шаҳодатнома барои ҳар дафъа ворид намудани прекурсорҳо ба 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Дар шаҳодатнома суроға, 

номгӯйи прекурсор, миқдор, нуқтаи таъинот ва мақсади истифодабарӣ нишон 

дода мешавад. 

Воридоти прекурсорҳо ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содироти 

прекурсорҳо аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби корхонаву 

муассиса ва ташкилотҳо новобаста ба шакли моликият ва тобеияти идоравӣ, 

ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

намуди фаъолияти мазкур иҷозатнома, шаҳодатнома барои воридот ва ё 

шаҳодатнома барои содирот доранд, дар ҳудуди меъёрҳои тасдиқшуда ва бо 

дарназардошти уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анҷом 

дода мешавад224. 

Зери мафҳуми субъектони хоҷагидор – шахсони ҳуқуқӣ (новобаста ба 

шакли моликият), аз ҷумла филиал ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии 

 
224 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2003, тањти №122. «Тартиби истифода ва 

танзими муомилоти қонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» / Махзани мутамаркази иттилоотӣ-

ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
21.02.2022). 

http://www.adlia.tj/
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хориҷӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки фаъолияти соҳибкориро амалӣ 

менамоянд225. 

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи иќтисодиёти Љумҳурии 

Тоҷикистон ва инкишофи саноат, инчунин таъмин намудани корхонањои 

саноатии кишвар бо моддањои химиявї, бо фармоиши Њукумати Љумҳурии 

Тоҷикистон аз 24 августи соли 2011, тањти №86–ф, дар ноњияи Ёвони вилояти 

Хатлон, бори аввал дар солњои истиќлолят, ЉСК «Заводи Криолит», ташкил 

карда шуд. Ҷамъияти мазкур, ягона корхонае мебошад, ки бо истењсоли 

кислотаи сулфат машѓул буда, иљозатномаи Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти Љумҳурии Тоҷикистонро дорад. Ин корхона 

инчунин алюмин ва криолит низ истењсол менамояд. Корхона фаъолияти 

худро аз 22 майи соли 2017 шуруъ карда, њаљми истењсоли он аз 100 000 то 130 

000 тонна мебошад226. 

Дар Тоҷикистон барои ворид намудани прекурсорҳо ба субъектони 

хоҷагидор: соли 2017 – 15; 2018 – 24; 2019 –14; 2020 – 19 ва соли 2021 – 11, дар 

маҷмуъ 83 Иҷозатнома ва соли 2017 – 10; 2018 – 3; 2019 –3; 2020 – 6 ва 2021 – 9, 

ҳамагӣ 31 Шаҳодатнома дода шудааст227. 

Дар соли 2021 дар асоси Шањодатномањои додашуда барои эњтиёљоти 

корхонањои саноатии Љумҳурии Тоҷикистон аз Ўзбекистон, Ќазоќистон, 

Россия ва Ҷумҳурии Федеративии Германия ба љумњурї прекурсорҳои 

кислотаҳои сулфат, хлорид, перманганати калий, толуол, атсетон, инчунин 

прекурсорҳои хлороформ ва кислотаи атсетати яхӣ, ки дар рӯйхати миллии 

кишварамон нест (барои гузаронидани ташхиси химиявӣ) ворид карда 

шудааст. Аз ҷониби ҷамъиятҳои дорои масъулияти мањдуди (минбаъд 

ЉДММ) «Фарм Хим» – 20697 кг кислотаи сулфат; «Кимиёхон» – 312770 кг 

 
225 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор аз 25 декабри соли 
2015, тањти №1269 / Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Махзани 

мутамаркази иттилоотӣ – ҳуқуқӣ [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www adlia.tj. (санаи муроҷиат: 
03.05.2019). 
226 Ниг.: Маълумоти таҳлилӣ вобаста ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар ҷумҳурӣ // Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 5 с. 
227 Ниг.: Маълумоти таҳлилии Комиссияи иҷозатномадиҳӣ солҳои 2017–2021 / АНМН назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 4 с.  
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кислотаи сулфат ва 248470 кг кислотаи хлорид; «Маърифат» – 17,5 кг 

кислотаи сулфат ва 12 кг кислотаи хлорид, – 43 кг толуол,– 40 кг атсетон, 75 

кг хлороформ, 8 кг кислотаи атсетати яхӣ; «Тилло Жело» – 19600 кг кислотаи 

сулфат; ҶСП «АВВАЛИН» – 338870 кг кислотаи сулфат; ҶСК НБО «Роғун» – 

12,5 кг кислотаи сулфат, 12,1 кг кислотаи хлорид, 2,5 кг перманганати калий 

ва Донишгоҳи Осиёи Марказӣ – 500 литр кислотаи сулфат ворид шудааст228. 

Ҳамзамон, прекурсоҳои хлороформ – 75 кг ва кислотаи атсетати яхӣ – 8 кг, ки 

дар Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳо нестанд, ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд229. 

Дар Тољикистон кислотањои сулфат ва хлориди воридшударо асосан дар 

корхонањои истењсолї, саноатї ва дигар зарурати соњавї, аз он љумла 

коркарди тилло, љустуљўи кони нафт ва газ, коркарди чарм ва нафт, инчунин 

барои тоза кардани ќубурњои шоњроњ ва таҳќиќотњои лабораторї истифода 

менамоянд.  

Вобаста ба вазъи ҷаҳони имрӯза қобили қайд аст, ки ангидриди кислотаи 

атсетат, инчунин ба таври қонунӣ дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот истифода 

шуда, қонунӣ дар Осиё, Аврупо ва Америка истеҳсол мешавад ва дар ҷаҳон  

дар муомилоти қонунӣ қарор доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, 

чунин прекурсор танҳо дар муомилоти ғайриқонунӣ қарор дорад. 

Дар натиҷаи таҳқиқоти масъалаи пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо хулосаҳо мухтасаран чунин ифода мешавад:  

– барои пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ ва таъмини назорати 

самаранок пайваста илова намудани маълумот ба Рӯйхати миллии воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, аз он ҷумла 

истифодаи дурурсти номҳои химиявӣ, синонимҳо, номгӯйи тиҷоратии онҳо 

ва дигар маълумот вобаста ба прекурсорҳои назоратшаванда, мақсаднок 

мебошад;  

 
228 Ниг.: Маълумотномаи таҳлилӣ вобаста ба додани Шаҳодатнома ба субъектҳои хоҷагидор барои 

муомилоти қонунии прекурсорҳо дар соли 2021 / АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 8 с. 
229 Ниг.: Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 / АНМН назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – С. 90. 
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– омўзиши системавї – сохтории санадњои њуќуќии байналмилалї нишон 

медињанд, ки дар онњо истилоњи «прекурсор» кам истифода мешавад, ки бо 

дарназардошти истифодаи бевоситаи он дар фаъолияти амалї, боиси идома 

ёфтани бањсњои пайваста дар љомеаи илмї мегардад;  

– дар самти пешгирӣ мушкилоти дигар дар соҳаи муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо он ба ҳисоб меравад, ки бештари моддаҳои 

химиявӣ таъиноти дуҷониба доранд ва метавонанд дар истеҳсолот, дар 

корҳои илмӣ ва ҳам дар ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан ва коркарди 

воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истифода шаванд; 

– бо мақсади пешгирӣ аз содир шудани муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо тақвият бахшидани ҳамкориҳо бо субъектҳои хоҷагидор, ки 

фаъолияти худро дар самти муомилоти прекурсорҳо ба роҳ мондаанд;  

– истифода аз таҷрибаи давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

ва Созмони Ҳамкориҳои Шанхай ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо роҳ надодан ба гузариши прекурсорҳо аз муомилоти қонунӣ ба 

ғайриқонунӣ. 

Вохӯрӣ дар гуруҳҳои корӣ байни давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкориҳои 

Шанхай нишон медиҳад, ки вобаста ба пешгирии муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо, дар хориҷи кишвар вазорату идораҳои дахлдор ба 

муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд, гарчанде дар он давлатҳо 

мушкилоти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо назар ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хеле ташвишовар мебошад. Бо дарназардошти таҳдидҳо ва 

эҳтимолияти пайдо шудани намудҳои нави прекурсорҳо дар кишвар, 

Тоҷикистон ҳамкориро бо Кумитаи байналмилалии назорати маводи 

нашъаовар ва давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай боз ҳам густариш медиҳад.  
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 

 

Дар асоси омўзиши ҷанбањои назариявї, ќонунгузорї ва амалии 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо аз ҷониби муаллиф чунин хулосањои 

илмї пешнињод карда мешаванд: 

1. Муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ 

ва прекурсорҳои онҳо масъалаи мураккаб ва ташвишовари байналмилалӣ 

буда, дар радифи дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, аз қабили 

хариду фурӯши силоҳ, савдои одамон ва терроризму экстремизм ба суботу 

амният ва рушди иқтисодию иҷтимоии кишварҳо таҳдид мекунад. 

Натиҷагирӣ аз таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар ҷаҳони имрӯза 

ба ғайр аз мушкилоти тамоми тамаддуни башарӣ будани муомилоти 

ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, инчунин хатари 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ва пайдоиши навъҳои нави 

прекурсорҳо нигароникунанда мебошад. 

2. Тањлили ќонунгузории миллї ва санадњои меъёрии њуќуќии 

байналмилалї, инчунин адабиёти муосири њуќуќї нишон медињад, ки ба 

масъалаи марбут ба муќаррар намудани мафҳум ва моҳияти «прекурсор» 

сарфи назар аз истифодаи васеи он дар фаъолияти илмию амалї, диќќати 

кофї дода нашудааст. Ин мушкилот дар он ифода меёбад, ки бештари 

моддаҳои химиявӣ таъиноти дуҷониба доранд ва метавонанд қонунӣ дар 

истеҳсолот, саноат, фаъолияти илмӣ ва ҳамчунин дар истеҳсол, тайёр кардан 

ва ё коркарди ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 

истифода шаванд. Дар як шакл даровардани меъёрҳои қонунгузории 

ҷиноятии миллӣ бо меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар муқовимат бо 

муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо, ки дар иттиҳоди байналмилалӣ 

ҳамчун ҷинояти фаромиллӣ эътироф шудааст, метавонад таъсири мусбӣ 

расонад [3–М].  

3. Мутаассифона дар амалия кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бар 

зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 
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психотропӣ муборизаи оштинопазир бурда, бинобар воқиф набудан аз 

хусусиятҳои химиявии прекурсорҳо, моњияти њуќуќии истилоњи «прекурсор» 

ва тарзу усулҳои содиршавии ҷиноят, дар ин самт начандон муваффақ 

мебошанд. Дақиқан муайян кардани мафњуми «прекурсор» нишон медињад, 

ки тафсири духўраи он аз љониби ќонунэљодкунандагон пешгирї карда шуда, 

дар як шакл даровардани меъёрњои ќонунгузории љиноятии миллї бо 

меъёрњои њуќуќи байналмилалї мақсаднок мебошад, зеро Љумњурии 

Тољикистон дар арсаи байналмилалї ҳамчун давлати муборизабаранда бо 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорҳо, эътироф шудааст. Ҳамзамон, 

истифодаи таҷрибаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷи кишвар дар амалия ва 

мубодилаи афкор дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо натиҷаи судманд хоҳад дод [11–М].  

4. Хавфи ҷиддии љамъиятии муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар 

он ифода меёбад, ки он ҳамчун ќисми таркибї ва људонашавандаи љараёни 

ѓайриќонунї истењсол ва тайёр кардани маводи нашъаовари синтетикї ва 

нимсинтетикӣ дониста шудааст ва чун компонентњои ибтидоии истењсол ва 

ҳамзамон, ба сифати масолењи асосии технологияи тайёр кардани маводи 

нашъаовар ба њисоб меравад. Бинобар ин, пешбинї намудани љазои 

вазнинтар нисбат ба шахсоне, ки бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорҳо 

ба миќдори махсусан калон машғуланд, мувофиќи маќсад мебошад [2–М]. 

5. Аз давраи қабули Конвенсияи СММ соли 1988 ба Ҷадвали I ва II 

ҳамагӣ 12 намуд прекурсорҳо ҳамроҳ шуда буданд. Моҳи ноябри соли 1992 

дар асоси тавсияи Кумитаи байналмилалии назорати маводи нашъадор 

якчанд намуд прекурсорҳо ба Рӯйхати Конвенсияи соли 1988 ворид карда 

шуда, шумораи онҳо ба 22 намуд расид. Сипас бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, тањти №121, Рӯйхати миллии воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар таҳрири нав 

тасдиқ гардида, ба Ҷадвалҳои I ва II-и прекурсорҳо, ки барои истеҳсоли 

воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истифода мешаванд, боз 3 

намуди дигари прекурсорҳо ворид карда шуд. Бо тағйиру иловаҳои ба 
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Рӯйхати миллӣ воридшуда аз 25.11.2021, шумораи прекурсорҳои зери назорат 

қарордошта 31 намудро ташкил медиҳад. Кумитаи байналмилалии назорати 

маводи нашъаовар бо мақсади хабардор намудан аз вазъи муомилоти 

прекурсорҳо дар давлатҳои аъзо махсус маҷалла таҳия намуда, онро барои 

корбарӣ ва мубодилаи таҷриба ирсол менамояд. 

6. Тарзи нисбатан маъмули содиркунии муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо ин ба соњибияти каси дигар додан мебошад. Муаллиф бо он 

асоснок менамояд, ки ҷинояткор воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 

психотропиро ғайриқонунӣ ба даст оварда, метавонад бо мақсади ба 

соҳибияти каси дигар додан ё барои истеъмоли худ низ ғайриқонунӣ нигоҳ 

дорад. Лекин прекурсорҳо ғайриқонунӣ танҳо бо мақсади ба соҳибияти каси 

дигар додан, ғайриқонунӣ ба даст оварда, ғайриқонунӣ нигоҳ дошта 

мешаванд. Яъне мақсад танҳо ба соҳибияти каси дигар дода фоида ба даст 

овардан мебошад. Дар натиҷаи гузаронидани тањлили таљрибаи судї-

тафтишотї, инчунин пурсиши сотсиологї маълум гардид, ки бо чунин мақсад 

содир шудани ҷиноят, тасдиќи худро ёфтааст. 

7. Таҳқиқоти гузаронидашудаи таљрибаи маќомоти њифзи њуќуќи 

Љумњурии Тољикистон дар самти мубориза бар зидди ѓайриќонунї истењсол, 

тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти каси дигар 

додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо нишон медињад, ки пешгирии 

нисбатан самараноки ин љиноят бар он мусоидат менамояд, ки агар лањзаи ба 

охир расидан аз давраи нисбатан барваќттар, яъне аз лањзаи љалб ё моил 

кардани шахс барои содир намудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 

њисобида шавад. 

8. Тањлили таљрибаи судї-тафтишотї, инчунин таҳќиќоти илмии 

гузаронидашуда нишон дод, ки ќисми зиёди прекурсорњо ѓайриќонунї ба 

Љумњурии Тољикистон аз ќаламрави Россия ва Ќирѓизистон тариқи қочоқ 

интиќол дода мешаванд. Ба аќидаи 95 % кормандони ҳифзи ҳуқуқ, низ ҳама 

прекурсорњои аз муомилоти ѓайриќонунї мусодирашуда, ба њудуди 

Тољикистон бо роњи ќочоќ интиқол меёбанд. Равандњои њамгирої дар доираи 
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ИДМ ва СЊШ, зарурати объективї барои дар як шакл даровардани 

меъёрњои ќонунгузории миллї бо меъёрҳои ҳуқуқии давлатҳои аъзоро талаб 

менамояд. Ин ба таъсис додани заминаи устувори ҳуқуқӣ барои муқовимат ба 

таҳдидҳои муосир ва хатар ба як ҷабҳа имкон медиҳад [6-М].  

9. Барои таъмини назорати самаранок пайваста илова намудани 

маълумот ба Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои онҳо, аз он ҷумла номҳои химиявӣ, синонимҳо, номгӯйи 

тиҷоратии онҳо ва дигар маълумотҳо вобаста ба прекурсорҳои 

назоратшаванда, мақсаднок мебошад. Назорати муомилоти прекурсорҳо ва 

пешгирии онҳо аз муомилоти қонунӣ нагузаштан ба муомилоти ғайриқонунӣ 

яке аз чораҳои муқовимат бар зиддӣ нашъаҷаллобӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

10. Мушкилоти ҷавобгарии ҷиноятии шахси ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ҳалношуда боқӣ монда, дар ҷодаи илм баҳсу мунозираҳо идома 

дорад. Баъзе муаллифон зарурати муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятии 

шахсони ҳуқуқиро барои ҷиноятҳои экологӣ, иқтисодӣ, инчунин ҷиноятҳо 

дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо асоснок менамоянд ва ба 

андешаи онҳо барои ҳалли як қатор масъалаҳо, ки ба дуруст таъин намудани 

ҷазо, инчунин пешгирии умумидавлатӣ ҷинояткорӣ дар соҳаҳои номбаршуда 

равона шудааст, мусоидат менамояд. Рисоланавис низ дар чунин ақида 

мебошад, ки шахси ҳуқуқӣ субъекти ҷинояти дар моддаи 2021 КҶ ҶТ 

пешбинишуда ва умуман субъекти љиноят буда наметавонад, чунки субъекти 

ҷиноят тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дорои ҳама 

аломатҳои субъект бошад. Бар замми ин, шахси њуќуќї ќобилияти дарк 

кардан ва хулоса бароварданро надорад. 

11. Аз таҷрибаи дар амалия ҷойдошта бармеояд, ки ҷинояткорон 

пайваста роҳу усулҳои нави муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳоро кашф 

карда истодаанд, аз ин рӯ такмил додани донишу малакаи кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии кишвар мақсаднок мебошад. 

 



151 
 

ТАВСИЯҲО 

Дар заминаи тањќиќоти анљомдодашуда чунин тавсияњои илмї бо 

маќсади такмили ќонунгузории љиноятї дар самти муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорҳо пешниҳод карда мешаванд:  

1. Тањлили вазъи содиршавии ҷиноят нишон дод, ки  барои ошкор 

кардани муомилоти ғайриқонунии прекурсор ва ба натиҷаҳои назаррас ноил 

гардидан, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар донишу малакаи 

худро дар мубориза бар зидди  муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо сайқал 

дода, бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дигар давлатҳо дар мубодилаи афкор 

бошанд ва дар амалия аз таҷрибаи онҳо истифода намоянд. 

2. Сабабҳои мусоидаткунанда барои содир намудани муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо инњоанд: афзалияти даромади назаррас аз 

тиҷорати пинњонї нисбат ба даромади ќонунї, сатњи бекорї, шумораи зиёди 

муњољирони мењнатї ва ѓ. Дар баъзе ҳолатҳо хариду фурӯши прекурсорҳо 

метавонад аз истеҳсол ва фурӯши маводи нашъаовар бештар манфиат 

оварад, бинобар ин, аз ҷониби нашъаҷаллобон бештар ба муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо машғул шудан, аз эҳтимолият дур нест. Дар вақти 

ошкори чунин намуди ҷиноят ба сабабҳои содиршавии ҷиноят ва бар он 

мусоидаткунанда аҳамият бояд дод.  

3. Шахсоне, ки ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 

прекурсорро содир мекунанд аз субъектони дигар категорияи ҷиноятҳо аз 

рӯи хусусиятҳои худ фарқ мекунанд. Аломатҳои иҷтимоӣ-демографии 

шахсияти ҷиноятор: ба ғайр аз ҷинс, синну сол, вазъи оилавӣ, маълумот, 

қобилияти тахассусӣ, машғулият, вазъи моддӣ ва иҷтимоӣ, доштани доғи 

судӣ, ки муаллиф дар пешниҳоди худ манзур намуд, инчунин алоқаҳои ҷиноӣ 

ва вазъи саломатии ҷинояткор илова карда шавад. Бад шудани вазъи 

саломатии ҷинояткор метавонад, сабаби ба ҷиноят даст задани ӯ низ гардад. 

Мисол, шахсе, ки ба бемории нашъамандӣ гирифтор аст, ӯ метавонад барои 

дарёфти маблағ ва бо мақсади харидории маводи нашъаовар ба ҷиноят даст 
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занад. Ин ҷо рисоланавис ба аломатҳои иҷтимоӣ-демографӣ ҳамроҳ кардани 

саломатиро низ мувофиқи мақсад мешуморад.  

4. Аз сабаби надоштани маълумоти кофӣ ҷиҳати истифодабарии қонунии 

прекурсорҳо ва оқибати хавфнокии ғайриқонунии он, нафароне пайдо 

мешаванд, ки барои ҳуқуқвайронкунӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурию ҷиноятӣ кашида мешаванд. Бо мақсади 

пешгирӣ аз содир шудани муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо тақвият 

бахшидани ҳамкориҳо бо субъектҳои хоҷагидор, ки фаъолияти худро дар 

самти муомилоти прекурсорҳо ба роҳ мондаанд. Муаллиф, ки корманди 

амалия мебошад дар вилоятҳои Хатлону Суғд ва Вилояти Мухтори 

Куҳистони Бадахшон бевосита бо субъектони хоҷагидор, ки фаъолияти худро 

дар самти муомилоти прекурсор ба роҳ мондаанд, семинари омӯзишӣ ташкил 

ва баргузор намуда, талаботи қонунгузориро ба саҳми онҳо расонидааст. Ин 

иқдом ба ҳама вазорату идораҳои дахлдори кишвар тавсия дода мешавад.  

5. Вохӯрӣ дар гуруҳҳои корӣ байни давлатҳои аъзои Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай нишон медиҳад, ки вобаста ба пешгирии муомилоти 

ғайриқонунии прекурсорҳо, дар хориҷи кишвар вазорату идораҳои дахлдор 

ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд, гарчанде дар он давлатҳо 

мушкилоти муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо назар ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хеле ташвишовар мебошад. Бо дарназардошти таҳдидҳо ва 

эҳтимолияти пайдо шудани намудҳои нави прекурсорҳо дар кишвар, 

Тоҷикистон ҳамкориро бо Кумитаи байналмилалии назорати маводи 

нашъаовар ва давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай боз ҳам густариш медиҳад.  

6. Роњбарони гуруҳњои муташаккили трансмиллї метавонанд љавононро 

дар содир намудани љиноятњои мухаддиротї бо истифода аз интернет 

(киберҷиноятҳо) љалб намоянд. Дар рафти тафтишоти пешакӣ сари вақт 

муайян, ошкор ва дастгир намудани ҳамаи аъзоёни гуруҳи ҷиноятпеша, 
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барои объективона баҳогузорӣ кардани кирдори ҳар як ҳамиштирокчӣ дар 

мурофиаи судӣ муҳим мебошад.  

7. Самаранокии меъёрњои ќонунгузории љиноятї оид ба ихтиёрї даст 

кашидан аз содир кардани љиноят бештар бо сатњи маърифати њуќуќии 

шањрвандон муайян карда мешавад. Донистани меъёрњои њуќуќӣ ба шарти 

асосии рафтори риояи ќонун асос меёбад. Њавасмандгардонї ба ихтиёрї даст 

кашидан бештар таъсир мерасонад, агар шахсони ба фаъолияти пешакии 

љиноятї дастдошта аз муќаррарот дар бораи дасткашии ихтиёрї шинос 

бошанд, ин ба баланд шудани сатњи фаъолияти пешгирикунандаи маќомоти 

њифзи њуќуќ мусоидат мекунад. Лекин, дар м. 2021 КЉ Љумҳурии Тоҷикистон 

чунин эзоњи махсуси њавасмандкунанда вуљуд надорад, ки ба андешаи 

рисоланавис, илова кардани он мақсаднок мебошад. Чунин эзоҳ ба шахс 

имконият медињад, то ки аз идома додани ҷиноят худдорӣ намояд. Айнан 

чунин эзоњ дар ќонунунгузории баъзе давлатњо, аз љумла Федератсияи Россия 

љой дорад. Масалан, мутобиќи м. 2283 КЉ Федератсияи Россия «шахсе, ки 

тибќи пешбининамудаи ин модда љиноят содир намудааст, ихтиёран 

прекурсорҳои воситаҳои нашъадор, моддањои психотропиро супорида, дар 

фош ё пешгирї намудани љиноятњои марбут ба муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорҳои воситањои нашъадор, моддањои психотропї, инчунин 

ғайриқонунӣ соҳиб шудан, нигоҳ доштан ва интиқоли чунин растанӣ ё 

қисмҳои онҳо, ки прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ 

доранд, дар фош намудани шахсони љиноят содиркарда ва ошкор намудани 

молу мулки бо роњи љиноят бадастомада фаъолона мусоидат мекунад, аз 

љавобгарии љиноятї озод карда мешавад». 

Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки ба моддаи 2021 КЉ ЉТ эзоњ, дар шакли 

зайл илова карда шавад: «Шахсе, ки прекурсорҳои ғайриқонунӣ 

бадастовардаро ихтиёран супорад, аз љавобгарии ҷиноятї озод карда 

мешавад, агар дар кирдори ў таркиби љинояти дигар мављуд набошад».  
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ЗАМИМАҲО: 

Замимаи 1 

Саволнома барои кормандон 

1. Кадом аз тарзњои зерин ҳангоми муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо истифода 

мешавад? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Истењсол   

Тайёр кардан  

Коркард   

Соњиб шудан   

Нигоњ доштан   

Ба соњибияти каси дигар додан  

Интиќол   

Фиристодан    

 

2. Назари Шумо дар бораи зарурати ба банди «а»-и ќисми 3 моддаи 2021 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон илова кардани чунин ҳолати вазнинкунандаи гуноњ  ба 

монанди иттиҳоди ҷиноятӣ «ташкилоти ҷиноятӣ» фикри Шумо чӣ гуна аст? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Ба банди «а»-и ќисми 3 моддаи 2021 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон илова кардани чунин ҳолати 

вазнинкунандаи гуноњ  ба монанди «ташкилоти 

ҷиноятӣ» ба такмили ќонунгузории љиноятї мусоидат 

мекунад  

 

Ба банди «а»-и ќисми 3 моддаи 2021 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон илова кардани чунин ҳолати 

вазнинкунандаи гуноњ  ба монанди «ташкилоти 

ҷиноятӣ» зарурат надорад 

 

 Иловањои зикршуда дар маљмуъ ба љараёни таъини љазо 

таъсир намерасонанд   

 

Дигар андешањо  

 

3. Чанд фоизи прекурсорҳои дар муомилоти ѓайриќонунӣ қарордошта ба ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  тариқи қочоқ ворид мешаванд? 
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Вариантњо Андешаи кормандон 

На зиёда аз 20 %   

На зиёда аз 30 %   

На зиёда аз 40 %   

На зиёда аз 50 %   

На зиёда аз 75 %   

Зиёда 75 %   

100 %   

 

4. Кадоме аз гуруҳҳои иҷтимоии ањолї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ѓайриќонунї 

истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, ба соњибияти каси дигар додан, интиқол ё 

фиристонидани прекурсорҳо даст мезананд? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Шахсони бекору бемашғулият   

Ронандагон  

Ронандагони мошинњои боркаш   

Соњибкорон  

Донишљўён  

Коргарон   

Хизматчиёни давлатї  

Муњољирон  

хонандагон  

Занони хонашин  

Дипломатҳо ва дигар кормандони муассисаҳои 

дипломатӣ 

 

Шахсони бешуѓл ва бељойи зисти муайян  

Кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва Суд  

 

5. Фикри шумо дар бораи зарурати иваз кардани калимаи «такроран», ки дар банди 

«а» қисми 2 моддаи 2021-и КҶ ҶТ њамчун њолати вазнинкунандаи гуноњ пешбинї карда 

шудааст, ба калимаи «якчандкарата» чї гуна аст? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Иваз кардани калимаи «такроран»-ро, ки дар банди «а» 

қисми 2 моддаи  2021-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун 

њолати вазнинкунандаи гуноњ пешбинї карда шудааст, ба 

калимаи «якчандкарата» мувофиќ мењисобам 

 

Иваз кардани калимаи «такроран», ки дар банди «а»  
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қисми 2 моддаи 2021-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун 

њолати вазнинкунандаи гуноњ пешбинї карда шудааст, ба 

калимаи «якчандкарата» зарурат надорад 

 Иваз кардани калимаи «такроран», ки дар банди «а» 

қисми 2 моддаи  2021-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун 

њолати вазнинкунандаи гуноњ пешбинї карда шудааст, ба 

калимаи «якчандкарата» ањамияти назарраси њуќуќї 

надорад 

 

Дигар андешањо  

 

6. Кадоме аз њолатњои зерин ба пайдоиш ва инкишофи ѓайриќонунї истеҳсол, тайёр 

кардан, коркард, соњиб шудан, ба соњибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани 

прекурсорҳо дар Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунанд? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Тайёрии сусти касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 

ки муборизаро бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

амалї мекунанд 

 

Сатњи баланди коррупсия дар байни кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни давлатї 

 

Афзалияти назарраси даромад аз иќтисоди пинњонї 

нисбат ба даромади ќонунї 

 

 Сатњи бекорї, шумораи зиёди муњољирони мењнатї  

Мављудияти сарњади тўлонї бо Афѓонистон – 

истењсолкунандаи асосии маводи мухаддир дар љањон, ки 

ќочоќчиёни масири Шимол метавонанд барои интиќоли 

прекурсорҳо истифода мебаранд 

 

 

Набудани механизмњои муассири татбиќи чорањои дорои 

хусусияти њуќуќї – љиноятї, инчунин чорањои љазои 

љиноятї 

 

 

Њамкории сусти маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи 

мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

 

Таъминоти суст бо таљњизоти моддию техникии воњидњои 

махсуси маќомоти њифзи њуќуќ, ки ба муќобили 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо мубориза 

мебаранд 

 

 

7. Андешаи Шумо оид ба зарурияти пурзӯр намудани љазо барои содир намудани 

кирдори ба љамъият хавфноки  пешбининамудаи моддаи 2021 КЉ ЉТ чї гуна аст? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 
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Пурзӯр намудани љазо барои содир намудани кирдори ба 

љамъият хавфноки  пешбининамудаи моддаи 2021 КЉ ЉТ 

ба такмили таносуби таъини љазо равона карда шудааст  

 

Пурзӯр намудани љазо барои содир намудани кирдори ба 

љамъият хавфноки  пешбининамудаи моддаи 2021 КЉ ЉТ 

зарурият надорад 

 

 Пурзӯр намудани љазо барои содир намудани кирдори ба 

љамъият хавфноки  пешбининамудаи моддаи 2021 КЉ ЉТ 

хилофи меъёрњои њуќуќи байналмилалї мебошад   

 

Дигар андешањо  

 

8. Назари шумо дар бораи зарурати такмили ќонунгузории љиноятї вобаста ба 

ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти 

каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон  

Зарурати такмил додани КЉ ЉТ, аз он љумла моддаи 2021 

КЉ ЉТ ба миён омадааст 

 

Зарурат нест ба такмил додани КЉ ЉТ, аз он љумла 

моддаи 2021 КЉ ЉТ  

 

КЉ ЉТ асоси зарурї ва кофиро барои мубориза бар зидди 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо фароњам 

овардааст 

 

Фикрњои дигар   

Дар посухи љавоб душворї мекашам   

 

9. Кадоме аз чорањои зерин дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо, 

самаранок мусоидат менамояд? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон 

Иштироки фаъоли Тоҷикистон дар ќабули санадњои 

њуќуќи байналмилалї дар соњаи мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

Баланд бардоштани сатњи тайёрии касбии кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ, ки мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњоро амалї менамоянд 

 

Коркард ва љорї намудани механизми самараноки 

татбиќи чорањои хусусияти њуќуќї – љиноятидошта 
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Дар сатњи ќонунгузорї пурзўр намудани назорат аз болои 

фаъолияти шахсони воқеӣ ва њуќуќї, ки ба ќонунї 

гардонидани маблаѓњои аз муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо бадастомада, равона гардидаанд.  

 

Мониторинги доимї оид ба вазъи ба амаломада дар 

самти муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо чи дар 

Тоҷикистон, чи дар минтаќа 

 

Пурзўр намудани чорањои хусусияти љиноятї –

њуќуќидошта 

 

Такмили шакл ва усули њам њифзи љисмонї ва њам 

пинњонии оперативии сарњади давлатї 

 

Барои љавоб мушкилї мекашам  

 

9. Фикри шумо дар бораи зарурати илова кардани эзоњ ба м. 2021–и КҶ  ЉТ, ки 

мувофиќи он шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, агар прекурсорҳои 

ғайриқонунӣ бадастомадаро ихтиёран супорад? 

 

 Вариантњо Андешаи кормандон  

Бояд илова карда шавад  

Набояд илова карда шавад  

Фикрњои дигар   

Дар посухи љавоб душворї мекашам   

 

11. Фикри шумо дар бораи шакли гуноњ њангоми содир намудани муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо чї гуна њаст? 

 

 Вариантњо  Андешаи кормандон 

Танњо дар шакли ќасди бевосита  

Танњо дар шакли ќасди бавосита  

Дар баробари ќасд инчунин беэњтиётї љой дошта 

метавонад 

 

Њам ќасди бевосита, њам ќасди бавосита љой дошта 

метавонад 

 

Фикри дигар  

Барои љавоб додан душворї мекашам  
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Замимаи 2 

Натиҷаҳои пурсишнома 

 

Пурсишномаи мазкур дар байни муфаттишони Раёсати тафтишотии ВКД ҶТ, 

кормандони оперативии Раёсати мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи 

мухаддир ва Раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили ВКД ҶТ, Раёсату 

шуъбањои оперативї-љустуљўї ва тафтишотии Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ЉТ, кормандони оперативии Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ, ки 

дар самти мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои 

психотропї ва прекурсорњо мутахассис мебошанд,  дар маҷмуъ 230 нафарро ташкил 

доданд, гузаронида шуд, ки натиҷааш чунин мебошад: 

 

Ҷадвали 1. – Кадом аз тарзњои зерин њангоми муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

истифода мешаванд? 

 

Мундариљаи бањогузорї Андешаи кормандон 

Истењсол 0 % 

Тайёр кардан 0 % 

Коркард 0 % 

Соњиб шудан 15 % 

Нигоњ доштан 4 % 

Ба соњибияти каси дигар додан 76,8 % 

Интиќол  4,2 % 

Фиристондан  0 % 

 

Ҷадвали 2. – Назари шумо дар бораи зарурати ба банди «а» ќисми 3 моддаи 2021 КҶ ЉТ 
илова кардани чунин њолати вазнинкунандаи гуноњ, ба монанди иттињодияи љиноятї 

(ташкилоти љиноятї) чӣ гуна аст? 
 

Мундариљаи бањогузорї Андешаи кормандон 

Ба б.«а» ќ. 3 м. 2021 КЉ ЉТ илова кардани чунин њолати 

вазнинкунандаи гуноњ, ба монанди иттињодияи љиноятї 

(ташкилоти љиноятї) ба такмили ќонунгузории љиноятї 

мусоидат хоњад кард 

78 % 

Ба б.«а» ќ. 3 м. 2021 КЉ ЉТ илова кардани чунин њолати 

вазнинкунандаи гуноњ, ба монанди иттињодияи љиноятї 

(ташкилоти љиноятї) зарурат нест 

10 % 

Иловањои мазкур дар маљмуъ ба љараёни таъини љазо 

таъсир намерасонанд 

12 % 

Фикрњои дигар  0 % 

    

Ҷадвали 3. – Чанд фоизи прекурсорњои дар муомилоти ѓайриќонунї қарордошта ба 

њудуди Љумњурии Тољикистон бо роњи ќочоќ ворид мешаванд? 
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Мазмуни бањогузорї Андешаи кормандон 

На зиёда 20 % 0 % 

На зиёда 30 % 0 % 

На зиёда 40 % 0 % 

Не более 50 % 0 % 

На зиёда 75 % 2 % 

Зиёда 90 %               3 % 

 100 % 95 % 

         

Ҷадвали 4. – Кадоме аз гуруҳҳои иҷтимоии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, ба соҳибияти каси дигар додан, 

интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо даст мезананд? 

 

Мазмуни бањогузорї Андешаи кормандон 

Шахсони бекор ва бемашғулият 60 % 

Ронандагони мошинњои боркаши хатсайри дур 30 % 

Ронандагон 3 % 

Соњибкорон 5 % 

Коргарон  2 % 

Хизматчиёни давлатї 0 % 

Муњољирон 0 % 

Донишљўён, талабањо, хонандагон 0 % 

Дипломатон ва дигар кормандони муассисањои 

дипломатї 

0 % 

Одамони бе љои муайяни зист ва бемашѓулият 0 % 

Кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва суд 0 % 

Фикри дигар  0 % 

 

Ҷадвали 5. – Фикри Шумо дар бораи зарурати иваз кардани калимаи «такроран», ки 

дар банди «а», ќисми 2 моддаи 2021 КЉ ЉТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи гуноҳ пешбинӣ 

шудааст, калимаи «якчандкарата» чӣ гуна аст? 
 

Мундариљаи бањогузорї Андешаи кормандон  

Ворид кардани иловањоро ба б.«а» ќ. 2 м. 2021 КЉ ЉТ 

ва ба ивази калимаи «такроран» нишон додани 

калимаи «якчандкарата»-ро мувофиќи маќсад 

медонам. 

74 % 

Ворид кардани иловањоро ба б.«а» ќ. 2 м. 2021КЉ ЉТ 

зарурат надорад 

21 % 

Ин маънои махсуси њуќуќї надорад  5 % 

 

Ҷадвали 6. – Кадоме аз њолатњои зерин метавонад сабабгори пайдоиш ва љой доштани 
муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо дар Љумњурии Тољикистон гардад? 

 
Мазмуни бањогузорї Андешаи кормандон 
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Тайёрии сусти касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 

ки муборизаро бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

амалї мекунанд 

0 % 

Сатњи баланди коррупсия дар байни кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни давлатї 

0 % 

Афзалияти назарраси даромад аз иќтисоди пинњонї 

нисбат ба даромади ќонунї 

83 % 

 Сатњи бекорї, шумораи зиёди муњољирони мењнатї 10 % 

Мављудияти сарњади тўлонї бо Афѓонистон – 

истењсолкунандаи асосии маводи мухаддир дар љањон, ки 

ќочоќчиёни масири Шимол метавонанд барои интиќоли 

прекурсорҳо истифода мебаранд 

 

2 % 

 

Набудани механизмњои муассири татбиќи чорањои дорои 

хусусияти њуќуќї – љиноятї, инчунин чорањои љазои 

љиноятї 

 

0 % 

Њамкории сусти маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи 

мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

5 % 

Таъминоти суст бо таљњизоти моддию техникии воњидњои 

махсуси маќомоти њифзи њуќуќ, ки ба муќобили 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо мубориза мебаранд 

0 % 

 

Ҷадвали 7. – Фикри Шумо дар бораи пурзўр намудани љазо барои кирдори ба љамъият 

хавфноке, ки дар моддаи 2021 КЉ ЉТ пешбинї шудааст,  чӣ гуна бояд бошад? 
 

Мазмуни бањогузорї Андешаи кормандон 

Пурзўр намудани љазо барои содир намудани кирдори ба 

љамъият хавфнок, ки дар м. 2021 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, 

барои такмили мутаносибии таъини љазо равона карда 

шудааст 

 

89 % 

Зарурати пурзўр намудани љазо барои содир намудани 

кирдори ба љамъият хавфнок, ки дар м. 2021 КЉ ЉТ 

пешбинї шудааст, вуљуд надорад 

 

8 % 

Пурзўр намудани љазо барои  содир намудани кирдори ба 

љамъият хавфнок, ки дар м. 2021 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, 

хилофи муќаррароти њуќуќи байналхалќї мебошад 

 

0 % 

Барои љавоб мушкилї мекашам 3 % 

 

Ҷадвали 8. – Назари шумо дар бораи зарурати такмили ќонунгузории љиноятї вобаста 

ба ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, ба соњибияти 

каси дигар додан, интиќол ё фиристонидани прекурсорњо? 

 

Мундариљаи бањогузорї Андешаи кормандон  

Зарурати такмил додани КЉ ЉТ, аз он љумла 

моддаи 2021 КЉ ЉТ ба миён омадааст 

85 % 

Зарурат нест ба такмил додани КЉ ЉТ, аз он љумла 11 % 
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моддаи 2021 КЉ ЉТ  

КЉ ЉТ асоси зарурї ва кофиро барои мубориза бар 

зидди муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо 

фароњам овардааст 

4 %  

Фикрњои дигар  0 % 

Дар посухи љавоб душворї мекашам  0 % 

 

Ҷадвали 9. – Кадоме аз чорањои зерин дар муқовимат бо муомилоти ѓайриќонунии 
прекурсорњо, самаранок мусоидат менамояд? 

 

Мазмуни бањогузорї Андешаи кормандон 

Иштироки фаъоли Тоҷикистон дар ќабули санадњои њуќуќи 

байналмилалї дар соњаи муқовимат бар зидди муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњо 

 

 20 % 

Баланд бардоштани сатњи тайёрии касбии кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ, ки муқовимат бар зидди муомилоти 

ѓайриќонунии прекурсорњоро амалї менамоянд 

 

  15 % 

Коркард ва љорї намудани механизми самараноки татбиќи 

чорањои хусусияти њуќуќї – љиноятидошта 

  10 % 

Дар сатњи ќонунгузорї пурзўр намудани назорат аз болои 

фаъолияти шахсони воқеӣ ва њуќуќї, ки ба ќонунї 

гардонидани маблаѓњои аз муомилоти ѓайриќонунии 

прекурсорњо бадастомада, равона гардидаанд.  

 

 

 

 20 % 

Мониторинги доимї оид ба вазъи ба амаломада дар самти 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо чи дар Тоҷикистон, 

чи дар минтаќа 

 

 13 % 

Пурзўр намудани чорањои хусусияти љиноятї –

њуќуќидошта 

 22 % 

Такмили шакл ва усули њам њифзи љисмонї ва њам 

пинњонии оперативии сарњади давлатї 

 0 % 

Барои љавоб мушкилї мекашам  0 % 

 

Ҷадвали 10. – Фикри шумо дар бораи зарурати илова кардани эзоњ ба м. 2021–и КҶ 

ЉТ, ки мувофиќи он шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, агар прекурсорҳои 

ғайриқонунӣ бадастовардаро ихтиёран супорад чӣ гуна аст? 
 

Мундариљаи бањогузорї Андешаи кормандон  

Бояд илова карда шавад 89 % 

Набояд илова карда шавад 11 % 

Фикрњои дигар  0 % 

Дар посухи љавоб душворї мекашам  0 % 

 



194 
 

Ҷадвали 11. – Фикри шумо дар бораи шакли гуноњ њангоми содир намудани 

муомилоти ѓайриќонунии прекурсорњо чї гуна њаст? 

 

Мундариљаи саволњо Андешаи кормандон 

Танњо дар шакли ќасди бевосита 94 % 

Танњо дар шакли ќасди бавосита 6 % 

Дар баробари ќасд инчунин беэњтиётї љой 

дошта метавонад 

0 % 

Њам ќасди бевосита, њам ќасди бавосита љой 

дошта метавонад 

0 % 

Фикри дигар 0 % 

Барои љавоб додан душворї мекашам 0 % 
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Замимаи 3 

 

Ҷадвали 1. – Муқоисакунии моддаҳои Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

дигар давлатҳои хориҷи кишвар вобаста ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо? 

 

Ҷумҳурии  

Тоҷикистон 

Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон 

Ҷумҳурии  

Қазоқистон 

Федератсияи  

Россия 

Моддаи 2021. 

Ғайриқонунӣ 

истеҳсол, тайёр 

кардан, коркард, 

соҳиб шудан, нигоҳ 

доштан, ба 

соҳибияти каси 

дигар додан, 

интиқол ё 

фиристонидани 

прекурсорҳо 

 

Моддаи 273 қ.4 

Ғайриқонунӣ тайёр ё 

коркарди воситаҳои 

нашъадор ё 

моддаҳои 

психотропӣ дар 

лабораторияҳо ё бо 

истифода аз 

воситаҳо ва 

таҷҳизоте, ки 

моликияти дигарон 

мебошанд ё бо 

истифода аз 

прекурсорҳо, 

инчунин ташкил ё 

нигоҳдошти 

фасодхона барои 

истеъмол ё паҳн 

намудани ин мавод, 

ҷазоро аз даҳ то 

понздаҳ сол 

муқаррар шудааст. 

 

Моддаи 296. 

Муносибати 

ғайриқонунӣ бо 

воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои 

психотропӣ, 

аналогҳои онҳо, 

прекурсорҳо бе 

мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан. 

қ.2. Ғайриқонунӣ 

тайёр кардан, 

коркард,сооҳиб 

шудан, нигоҳ доштан, 

фиристодан бе 

мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додани 

воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои 

психотропӣ, 

аналогҳои онҳо, 

прекурсорҳо. Барои 

содир кардани чунин 

кирдор ҷазо саркарда 

аз ҷарима то 40 

шабонарӯз ҳабс. 

 

Моддаҳои 2283 

Ғайриқонунӣ соҳиб 

шудан, нигоҳ доштан ё 

интиқоли прекурсорҳои 

воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ, 

инчунин соҳиб шудан, 

нигоҳ доштан ё 

интиқоли растаниҳои 

дорои прекурсорҳои 

воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ ё 

қисмҳои онҳо, ки 

прекурсорҳои воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои 

психотропӣ доранд ва 

2284 Ғайриқонунӣ 

истеҳсол ё ба соҳибияти 

каси дигар додан ё 

фиристонидани 

прекурсорҳои воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои 

психотропӣ, инчунин  

истеҳсол,ба соҳибияти 

каси дигар додан ё 

интиқоли  растаниҳои 

дорои прекурсорҳои 

воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропӣ ё 

қисмҳои онҳо, ки 

прекурсорҳои воситаҳои 

нашъадор ё моддаҳои 

психотропӣ доранд. 

Ҷазо то 10 сол Ҷазо то 15 сол Ҷазо то 40 шабонарӯз 

ҳабс 

Ҷазо то 8 сол 

 


