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ХУЛОСАИ ИЛМИИ 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон

оид ба мубрамият ва аҳамияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ дар 
мавзӯй “Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти 
ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба Муродзода Фирӯза 
Рузибой аз рӯи ихтисоси илмии 12.00.08. - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Тадқиқоти диссертатсияи Муродзода Фирӯза Рузибой бори аввал 
дар мавзӯи “Уголовная ответственность за незаконное производство, 
изготовление, переработку, приобретение, хранение, сбыт, 
транспортировку или пересылку перекурсоров (по материалам 
Республики Таджикистан) бо қарори Шӯрои олимони Академияи 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи № 5 аз 
29.12.2016) тасдиқ шуда, баъдан номи мавзӯъ ба “Тавсифи ҳуқуқии 
ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” иваз карда шуда, бо қарори Шӯрои олимони 
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи 
№ 6 аз 25.01.2021) тасдиқ гардида, он дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иҷро шудааст.

Диссертант Муродзода Фирӯза Рузибой соли 1988 Университети 
давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленинро бо ихтисоси “ҳуқуқшиносӣ” 
хатм намудааст.

Солҳои 1993 - 2006 дар Раёсати тафтишотии ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба сифати сармуфаттиш оид ба корҳои махсусан муҳим 
фаъолият намуда, 12 соли охир дар Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ин 9 сол дар 
вазифаҳои роҳбарикунанда иҷрои вазифа менамояд.
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Дар давраи омодасозии диссертатсия, Ф.Р. Муродзода унвонҷӯи 
шуъбаи адъюнктураи Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, солҳои охир дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
криминология ва психологияи факультети №2 ва кафедраи мурофиаи 
ҷиноятии Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси омӯзгори 
соатбайъ ҳамкорӣ менамояд.

Диссертант муаллифи (ҳаммуаллиф) 4 мақолаҳои илмӣ (дар 
нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон) ва 8 мақолаҳо ва дастури методӣ дар нашрияҳои ватанӣ ва 
хориҷӣ ба ҳисоб меравад.

Роҳбари илмӣ - Сафарзода Анвар Ислом, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини сардори Раёсати маориф, фарҳанг ва 
иттилооти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 2018 аз 
ҷониби Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дода шудааст (шаҳодатнома аз 12-уми июни соли 2021, № 4).

Дар натиҷаи баррасӣ ва муҳокимаи диссертатсияи Ф.Р. Муродзода 
дар мавзӯи “Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти 
ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” хулосаи зерин 
қабул карда шуд:

Мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ. Хатари муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳои онҳо дар радифи дигар ҷиноятҳои муташаккили 
фаромиллӣ, ба монанди фурӯши силоҳ, савдои одамон, терроризм ва 
экстремизм ба суботу амният ва рушди иҷтимоию иқтисодии давлатҳо 
таҳдид мекунад.

Имрӯз дар ҷаҳон ба ғайр аз мушкилоти глобалӣ будани муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, инчунин 
мушкилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ва пайдоиши навъҳои нави 
прекурсорҳо нигароникунанда мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки воқеии хатари глобалии муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳо дар давоми солҳои тӯлонӣ талошҳои худро дар муқовимат 
ба ин зуҳуроти хатарбор равона намуда, дар ин самт таҷрибаи кофӣ касб 
кардааст.

Таҳдиди ҷинояткорӣ вобаста ба муомилоти ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо аз 
солҳои аввали Истиқлолияти давлатӣ мавриди таваҷҷуҳи ҳамешагии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор гирифта, ҷидду ҷаҳди Тоҷикистон, Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил ва созмонҳои байналмилалӣ, ки ба муқовимат ба 
паҳншавии маводи нашъаовар ҷиҳати таъмин намудани амнияти 
минтақа равона карда шудааст, барои боз ҳам мустаҳкам намудани 
ҳамкориҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар самти мазкур замина 
мегузорад.

Дар мубрамияти мавзӯи диссертатсионӣ хатарнокии муомилоти 
прекурсорҳо бо он арзёбӣ мегардад, ки бештари онҳо ҳамчун моддаҳои 
химиявӣ таъиноти дуҷониба доранд, яъне метавонанд ба таври қонунӣ 
дар саноат ва дар фаъолияти илмӣ ё ғайриқонунӣ дар истеҳсоли 
воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ истифода шаванд.

Аз ин лиҳоз, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва криминологӣ, инчунин 
амалияи муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо яке аз 
мақсадҳои аввалиндараҷаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 
рафта, дар Стратегияи миллии мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 
маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва 
ҳуҷҷатҳои Кумитаи байналмилалӣ оид ба назорати маводи нашъаовар 
бевосита дарҷ ёфтаанд, ки расидан ба ин ҳадафҳо гузаронидани тадқиқи 
ҷанбаҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии 
прекурсорҳо дар шароити муосир тақозои замон мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар доираи ин 
икдом мавзӯи рисолаи илмии худро ба “Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва 
криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бахшида, мақсади онро дар таҳлили маҷмӯии илмии 
тамоми ҷанбаҳои криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо 
ва такмили қонунгузорӣ дар ин самт, ҳамзамон фаъолияти кормандони 
ҳифзи ҳуқуқро барои ҳифзи саломатӣ, пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ 
маънидод карда, баҳри расидан ба ин ҳадафҳо якчанд вазифаҳои 
мушаххасро дар пеш гузошта, пай дар пай ҷиҳати ҳалли онҳо кӯшиш 
намудааст.

Дар баробари ин, шахсан иштироки унвонҷӯ барои гирифтани 
натиҷаҳои пурсиш, ки дар диссертатсия манзур гаштаанд, аз он шаҳодат 
медиҳад, ки дар амалия чи дар рафти тафтишоти пешакӣ ва чи дар 
мурофиаи судӣ ба кирдори ғайриқонунӣ вобаста ба воситаҳои нашъадор 
ва моддаҳои психотропӣ бештар диққат дода шуда, дар сурати якҷоя 
мусодира шудани якчанд намуди маводи нашъадор ба кирдори шахс 
барои ғайриқонунӣ соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодани 
прекурсорҳо баҳои ҳуқуқӣ дода намешавад. Тарзу усулҳои интиқол ё 
фиристодани прекурсорҳо аз ҷониби шахсони ҷиноят содирнамуда, 
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гарчанде дар вақти бандубаст муҳим набошад ҳам, лекин барои 
ҳаматарафа ва объективона баҳогузорӣ кардани кирдори содиршуда, 
ҷойи худро дорад.

Навгониҳои илмии тадқиқоти диссертатсионӣ дар он зоҳир 
мегардад, ки аввалин маротиба дар сатҳи диссертатсионӣ тавсифи 
ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии 
прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегардад. Дар 
тадқиқоти диссертатсионӣ таҷрибаҳои муосир ва маълумоти омории 
кишвар ва хориҷи он вобаста ба масъалаҳои муомилоти ғайриқонунии 
прекурсорҳо, ки дар адабиёти илмӣ ва парвандаҳои судиву тафтишотӣ 
мавҷуданд, аз ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ ва амали татбиқи он вобаста 
ба парвандаҳои ҷиноятӣ бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифода 
шуданд.

Навгониҳои илмии тадқиқоти диссертатсионӣ вобаста ба натиҷаҳои 
илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, зоҳир мегардад. Аз ҷумла, 
диссертант пешниҳод менамояд, ки ба м. 2021 КҶ ҶТ эзоҳ дар шакли зайл 
илова карда шавад: “Шахсе, ки прекурсорҳои ғайриқонунӣ ба даст 
овардаро ихтиёран супорад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад, 
агар дар кирдори ӯ таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад”, зеро 
таҳлили қонунгузории кишварҳои ИДМ нишон медиҳад, ки яке аз 
роҳҳои пешгирии содиршавии ҷиноятҳои марбут ба муомилоти 
ғайриқонунии прекурсорҳо, ин муқаррар намудани меъёри 
ҳавасмандкунанда вобаста ба озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дар 
сурати ихтиёрӣ даст кашидан аз содир кардани чунин ҷиноятҳо, ба 
шумор меравад. Чунки, мавҷудияти меъёри ҳавасмандкунанда ба 
ихтиёрӣ даст кашидан аз ҷиноят бештар таъсир мерасонад, агар шахсони 
пештар ба кирдори ҷиноятӣ дастзада аз муқаррароти ихтиёрӣ даст 
кашидан аз содир кардани ҷиноят маълумот дошта бошанд, ин ба баланд 
шудани сатҳи фаъолияти пешгирикунандаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ 
мусоидат мекунад.

Заминаи эмпирикии тадқиқоти диссертатсиониро маълумоти 
Маркази минтақавии иттилотии ҳамоҳангсозии Осиёи Марказӣ, Шарҳи 
вазъи маводи мухаддир дар ҶумҳурииТоҷикистон, маълумоти оморӣ 
вобаста ба ҷиноятҳои мухаддиротӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, хулосаҳо, 
омӯзиши 112 маводи парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба маводи нашъадор 
ва 230 пурсиши сотсиологӣ дар байни муфаттишони Раёсати 
тафтишотии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати мубориза бар зидди 
гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор ва Раёсати мубориза бар зидди 
ҷиноятҳои муташаккили ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсату шуъбаҳои 
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оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва тафтишотии Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони 
оперативии Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо мутахассис мебошанд, 
ташкил медиҳад.

Инчунин, бо кормандони оперативии Раёсати мубориза бар зидди 
гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар рафти дарсҳои такмили ихтисос мусоҳибаҳо дар мавзӯи муомилоти 
қонунӣ ва ғайриқонунии прекурсорҳо мусоҳибаҳо гузаронида, дар байни 
олимону устодон ва донишҷӯёни фаъоли донишгоҳу донишкадаҳо, аз 
ҷумла Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии забонҳо ба номи С. Улуғзода, оид ба 
вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
мафҳумҳои нашъамандию нашъаҷаллобӣ, мубориза бар зидди 
муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳо вохурӣ ва суҳбатҳо гузаронида шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқоти диссератсионӣ дар он 
ифода меёбад, ки диссертант ба таъиноти мафҳумҳои вобаста ба 
муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо равшанӣ андохта, аломатҳои 
таркибии онҳо ҷудо карда шуданд; муносибатҳои назариявии меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ нисбат ба ҷинояти тадқиқшаванда ошкор карда 
шуданд; сабабҳои иҷтимоии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ 
истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба 
соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристодани прекурсорҳо, 
муайян карда шуданд, камбудиҳои дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавҷудбуда дар самти муқаррар намудани тавсифи ҳуқуқии 
ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо ошкор 
гардида, вобаста ба такмили онҳо пешниҳодҳо таҳия карда шуданд; 
муайян карда шуд, ки дар амалия ва назария муомилоти ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропиро бештар ташвишовар 
ҳисобида, ба хавфнокии муомилоти прекурсорҳо диққати махсус дода 
намешавад.

Натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ татбиқи амалии худро дар 
соҳаҳои зерин пайдо хоҳанд кард:

- дар рафти фаъолияти прокуратура, суд, Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (Қӯшунҳои сарҳадӣ), Агентии назорати маводи нашъаовари 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни мубориза бар зидди муомилоти 
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ғайриқонунӣ прекурсорҳо, инчунин дар рафти тадқиқи корҳои илмӣ 
ҳангоми таҳлили вазъи маводи мухаддир, аз он ҷумла муомилоти 
ғайриқонунии прекурсорҳо дар ҷумҳурӣ ва берун аз он. Гузашта аз ин, 
ҳангоми дарёфти маълумот ва гузаронидани таҳлил вобаста ба 
муомилоти қонунӣ ва ғайриқонунии прекурсорҳо, намудҳо, мақсадҳои 
истифодабарии он ва ғайра, истифода хоҳанд шуд;

- таҷриба нишон дод, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
кишвар бештар дар мусодираи воситаҳои нашъадор ва моддаҳои 
психотропӣ муваффақ буда, аз намудҳои онҳо, тарзу усулҳои мубориза 
ва роҳҳои мусодираи воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ 
бештар бархурдор ҳастанд. Дар рафти гузаронидани таҳқиқот 
кормандони оперативӣ ва тафтишотӣ дар масъалаҳои вобаста ба 
прекурсорҳо ва ҷой доштани хавфи аз муомилоти қонунӣ ба 
ғайриқонунӣ гузаштани прекурсорҳо маълумоти бештар ба даст 
оварданд, ки онро дар фаъолияти худ самаранок истифода менамоянд;

- хулосаҳои диссертатсионӣ дар рафти таълим ҳангоми омӯзиши 
фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, 
инчунин барои такмили ихтисоси воҳидҳои махсуси бо маводи нашъадор 
муборизабаранда, аҳамияти калон дорад.

Мутобиқатии диссертатсия ба ихтисос. Диссертатсияи таҳиянамудаи 
Ф.Р. Муродзода дар мавзӯи “Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии 
муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
тадқиқоти илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология маҳсуб 
меёбад. Дар он масъалаҳои рушди қонунгузории ватанӣ, таҳлили 
муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятии кишварҳои ИДМ, таҳлили 
унсурҳои таркиби ҷиноят ва дигар масъалаҳои марбут ба мавзӯи рисолаи 
илмӣ, мавриди тадқиқ қарор дода шудаанд.

Диссертатсия ба ихтисоси: 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқат мекунад.

Тасвиби натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима ва маъқул дониста 
шудааст.

Нуқтаҳои асосии назариявии ба ҳимоя пешниҳодшуда ба ҷараёни 
таълимии Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуда, дар 
доираи фанни “Ҳуқуқи ҷиноятӣ” дар шакли лексияи “Ҷиноятҳо ба 
муқобили саломатии аҳолӣ” ва дастурамали методӣ “Прекурсорҳои 
воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ” дар Раёсати мубориза 
бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, Раёсати мубориза 
зидди ҷиноятҳои муташаккили ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсату 
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шуъбаҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон ва 
махзани кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи 
факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 
мешаванд.

Илова бар ин, хулосаҳо ва тавсияҳои дар тадқиқоти диссертатсионӣ 
дарҷгардида ҳангоми таҳияи Нақшаи дарсҳо оид ба такмили ихтисос ба 
шунавандагони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 
таҳсили 2020-2021 истифода шудаанд. Мавзӯи “Тартиб ва қоидаҳои 
додани Иҷозатнома дар соҳаи муомилоти қонунии прекурсорҳо”, ба 
нақшаи дарсҳои Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ карда 
шуд (мактуби №32/916 аз 26.11.2020).

Нуқтаи асосӣ, хулоса, пешниҳодҳо ва тавсияҳои илмӣ-амалии дар 
диссертатсия дарҷгардида дар 12 нашрияҳои диссертант бо ҳаҷми умумӣ 
162 в.ч. (саҳми муаллиф - 147 в.ч.) инъикос гардидаанд.

Илова бар ин, натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар 
конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ 
ва ҷумҳуриявидошта, дар шакли маърӯзаи илмӣ аз ҷониби муаллифи 
рисола пешниҳод гардидаанд: Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ 
бахшида ба 26 июн - Рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди 
нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар, баромад дар 
мавзӯи “Нашъамандӣ ва зарари он” (Китобхонаи миллии Тоҷикистон. 
Душанбе, 25 июни соли 2018); Конференсияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ: 
«Масъалаҳои мубрам оид ба гардиши ғайриқонунии моддаҳои 
нашъаовар, психотропӣ, прекурсорҳо, моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» 
дар мавзӯи “Назорати муомилоти қонунии воситаҳои нашъаовар, 
психотропӣ ва прекурсорҳо” (Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Душанбе, 31 майи соли 2019); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ: 
«Чораҳои самараноки пешгирии каҷрафтории ноболиғон ва ҷавонон: 
назария ва таҷриба”, дар мавзӯи “Ҳифзи солимии ноболиғон аз маводи 
нашъадор” (Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 30 ноябри 
соли 2018); Конференсияи байналмилалӣ: “Личение наркомании в 
тюрьмах и альтернативам тюремным заключениям”, на тему “Проблема 
злоупотребления психоактивными веществами” (Бишкек, 24-25 апреля 
2019 г.); Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 25 
солгарди таҷлили рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баромад 
дар мавзӯи “Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: ифодаи арзишҳои 
волоияти қонун, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат” (Академияи ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2 ноябри соли 2019); Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ: “Сабабҳои ҷудошавии оилаҳо ва роҳҳои 
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пешгирии онҳо”, дар мавзӯи Нашъамандӣ яке аз сабабҳои ҷудошавии 
оилаҳо” (Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 10 декабри 
соли 2019); Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ: “Саҳми мақомоти 
гумрук дар таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар 
мавзӯи “Назорати муомилоти прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
(Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат. Душанбе, 18 апрели соли 
2020); Семинари байналмилалӣ: “Уголовно - правовые и 
криминологические проблемы противодействии наркоугрозе на 
современном этапе” (дар шакли онлайнӣ) дар мавзӯи “Национальная 
стратегия по контролю за наркотиками в Республики Таджикистан на 
2021-2030 годы” (Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 28 
майи соли 2021).

Инчунин, диссертант аъзои гурӯҳи корӣ дар таҳияи Рӯйхати миллии 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020 №121 
тасдиқ гардид, Фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 
феврали соли 2020, №15-ф, оид ба ҳамкориҳои вазорату идораҳо дар 
соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва 
назорати муомилоти қонунии онҳо, тағйиру иловаҳо ба моддаҳои 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стратегияи миллӣ оид ба 
назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2021-2030, Шарҳи вазъи маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соли 2020 (дар таҳияи шарҳ ҳамасола) мебошад.

Рисолаи мазкур ба талаботи бандҳои 31-33 Тартиби додани дараҷаи 
илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсияи Муродзода Фирӯза Рузибой дар 
мавзӯи “Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти 
ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба ҳимоя барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси: 
12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои 
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), инчунин ба Номгӯи ихтисосҳои дараҷаи 
илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели 
соли 2017, №1/3 тасдиқ шудааст, мутобиқ мебошад.

Шумораи мақолаҳои дар нашриёт батабърасида ба бандҳои 34-35 
Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мутобиқ 
мебошад.
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Кори илмӣ ба талаботи банди 25 Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 
тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад. Он аз ҷониби муаллиф мустақилона 
навишта шуда, дарки ботинӣ, натиҷаҳои нави илмӣ ва пешниҳодро 
дорад, ки барои ҳимояи оммавӣ пешниҳод мегардад ва аз саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсия дар илм дарак медиҳад.

Хулосаи илмӣ баҳои ҳаматарафаи объективонаро дар тадқиқи 
диссертатсионӣ дошта, мусбӣ ба ҳисоб меравад.

Раиси ҷаласа:
сардори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
криминология ва психологияи факултети №2 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
н.и.ҳ., подполковники милитсия 
« 09 » соли 2022

С.Ҳ. Ҳусейнзода

Котиби ҷаласа:
Сардори кафедраи фанҳои
давлатӣ - ҳуқуқии факултети №2
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон
н.и.ҳ., майори милитсия V С.З. Заробидинзода
«ОР » соли 2022

Имзои Ҳусейнзода С.Ҳ. ва Заробидинзода М.С. - ро 
тасдиқ мекунам:
Сардори ШК ва КҲШ Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
подполковники милитсия 
«Од » соеЛРОлШ- соли 2022

Б.З. Музафарзода
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