
ТАҚРИЗИ 

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Шарипов Маҳмадкарим Маҳмадсалимович 

дар мавзӯи «Цавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ 

ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 

пешниҳод гардидааст.

Таҳқиқоти диссертатсионии Шарипов Маҳмадкарим 
Маҳмадсалимович ба яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқи ҷиноятӣ - 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ бахшида шудааст.

Рушд ва инкишофи кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ 

ва баробарҳуқуқии иқтисодӣ дар кишвар ба созмон додани асосҳои 
иқтисодиёти миллии пешрафта мусоидат менамояд, ки ин раванд, 
кишвари моро ба шоҳроҳи пешрафту тараққиёти соҳаҳои гуногун равона 
сохта, барои таъмини ҳадафҳои давлати иҷтимоӣ замина мегузорад. 

Аммо, дар ҷомеа падидаҳое ба мисли ришвадиҳӣ, ришваситонӣ ва дигар 
кирдорҳои ба ин монанд, ки манфиатҳои иқтисодии шаҳрвандон, ҷомеа 
ва давлатро поймол месозанд, ба миён меоянд ва монеи рушди 
бемайлони соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гардида, эътимоду боварии 
мардумро ба фаъолияти пурсамари мақомоти давлатӣ коста мегардонад.

Таҷрибаи солҳои сипаришуда нишон дод, ки қонунгузории ҷиноятӣ дар 
самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ ба 
мукаммалгардонӣ' ниёз дорад, зеро дар шароити густариши муносибатҳои 
иқтисодӣ имконияти содир гардидани ҷинояти ришвадиҳии тиҷоратӣ дар 
соҳаҳои гуногун дучанд гардида, беҷазо мондани шахсони ҷинояткор ба 
динамикаи ҷинояткорӣ таъсири манфӣ мерасонад.

Тадқиқоти мазкур ба таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятии ришвадиҳии 
тиҷоратӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо 
баҳодиҳии таҷрибаи судӣ вобаста ба татбиқи институти мазкур, ошкор 
намудани мушкилиҳое, ки ба рушди он дар марҳилаи муосири инкишофи 
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ҷомеа монеа эҷод мекунанд ва коркарди тавсияҳо вобаста ба ҳалли 
проблемаҳои назариявӣ ва қонунгузорӣ равона гардидааст.

Бояд қайд намуд, ки навгонии илмии диссертатсия дар он ифода 
меёбад, ки дар он бори аввал аз ҷониби муаллиф мафҳум, асос ва 

моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ дар асоси 
қонунгузории амалкунанда ва таҳлили муқоисавии он бо қонунгузории 
кишварҳои хориҷӣ амалӣ гардонида шуда, аломатҳои объективӣ ва 
субъективии ин ҷиноят, намудҳои бандубастшавандаи онро фаро 
гирифтааст. Пешниҳод ва хулосаҳои дар рисола дарҷшуда ба такмили 
қонунгузории ҷиноятии амалкунанда равона гардида, масоили 
ҷавобгарии ҷиноятиро барои ришвадиҳии тиҷоратиро дар бар мегирад.

Муаллиф рисоларо дар асоси асарҳои илмӣ-назариявии олимони 
ватанию хориҷӣ оид ба паҳлуҳои гуногуни ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
ришвадиҳии тиҷоратӣ ва амалияи татбиқи он аз ҷониби муқомоти 
ҳуқуқтатбиқкунанда таҳия намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот, хулосаҳои 
илмӣ ва пешниҳодҳо баҳри такмили қонунгузории ҷиноятӣ оид ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ равона гардида, 
метавонад боиси такмили меъёрҳои амалкунандаи қонунгузории ватанӣ 
гардида, зимни фаъолияти мақомоти қонунгузорӣ, судҳо ва дигар 
мақомотҳо васеъ истифода гарданд. Дар баробари ин, натиҷаҳои 
таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар раванди таълими фанҳои 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, инчунин, дар курси 
махсуси “Ҷиноятҳои иқтисодӣ” васеъ истифода карда шавад.

Дар рисола ҳангоми таҳқиқот усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ, 
ба монанди усулҳои диалектикӣ, мантиқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ- 
забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 
дигар усулҳо васеъ истифода карда шудааст.

Муаллифи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоташро дар шакли мақола 
ва маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ ҷиҳати такмил бахшидани қонунгузории ҷиноятии ватанӣ 
ва фаъолияти мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда дар соҳаи татбиқи 
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меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии 
тиҷоратӣ пешниҳод намудааст.

Дар маҷмуъ гуфтан мумкин аст, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ ба 
талаботи муқарарраршуда ҷавобгӯ буда, гузориши масъала, тарзи 
навишт ва сабки рисола саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад. Бо 
назардошти гуфтаҳои боло, хулоса кардан мумкин аст, ки таҳқиқоти 
диссертатсионии Шарипов Маҳмадкарим Маҳмадсалимович дар мавзӯи 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 
мебошад.

Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ва муқовймат бо 

коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 
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