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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Тарбияи љисмонї ва варзиш, дар баробари 

ташвиќу таблиѓи тарзи њаѐти солим, инчунин, яке аз воситањои бењтарини 

тањкими дўстї ва њамкорї миѐни на танњо варзишгарон, балки инсонњо ва 

кишварњои љањон аст. Илова бар ин, варзиш омили муњимми љањоншиносии 

инсон, ба њамдигар муаррифї ва наздик гардидани халќу миллатњо ва 

њамкорињои мутаќобилан судманди кишварњои мухталифи љањон мебошад. 

Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати 

иљтимоии Њукумати кишвар мањсуб ѐфта, он мањз ба таъмини оммавияти 

тарбияи љисмонї ва варзиш, тањкими тарзи њаѐти солим, мусоидат намудан 

ба омодакунии варзишгарони касбии тољик барои иштирок дар мусобиќањои 

бонуфузи байналмилалї ба њисоб меравад1.  

 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 38 ҳуқуқи ҳар як 

шахсро ба ҳифзи саломатӣ муқаррар намуда, ҳамчун яке аз унсурҳои асосии 

татбиқи ин ҳуқуқ уҳдадориҳои давлатро оид ба таъмини тадбирҳои 

солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва 

сайѐҳӣ муќаррар намудааст2.  

Яке аз вазифаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш рушди ҳамаҷонибаи љисми 

инсон мебошад. Инсон бояд қавӣ, моҳир, дар ҳаракат зуд, дар кор тобовар, 

солим ва ҳалим бошад. Дар ин раванд њадафи асосии сиѐсати давлатии 

Љумњурии Тољикистон ба фароњам овардани шароити мусоид барои рушди 

соњањои гуногуни тарбияи љисмонї, варзиш ва љалби теъдоди бузурги ањолии 

кишвар ба тарбияи љисмонї ва варзиш, оммавияти он ва тарѓиботи тарзи 

солими њаѐт равона карда шудааст. 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон зимни суханронии худ ба муносибати ба истифода додани маҷмааи 

варзишї дар шаҳри Душанбе зикр намуданд: “тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

                                                           
1 Барномаи маљмўии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021 
аз 27 майи соли 2017, №260 // // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj. (санаи мурољиат: 18.05.2020). 
2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – С. 14. 
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таҳкими тарзи ҳаѐти солим ва омода кардани варзишгарони касбии тоҷик 

барои ширкат дар мусобиқоти байналмилалӣ нигаронида шудааст. Ҳоло дар 

қаламрави мамлакат қариб 11 ҳазор иншооти варзишӣ, аз ҷумла 122 

варзишгоҳ, беш аз 7200 майдончаи варзишӣ, 1803 толори варзиш, 93 ҳавзи 

шиноварӣ, 37 маҷмаа ва 804 иншооти махсуси варзиш фаъолият мекунад. 

Илова бар ин, бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва омода 

кардани варзишгарони касбӣ дар кишвар 128 мактаби варзиш фаъолият 

менамояд”3. 

Бо вуљуди ин, дар рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

Љумњурии Тољикистон масъалањои њалталаби зерин монеа эљод менамоянд: 

номувофиќии санадњои дохилидавлатї бо санадњои байналхалќї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш; номукаммалии санадњои меъѐрии њуќуќї ва 

ихтилофи байни онњо; номукаммалии устувории ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқии 

тарзу усулҳои идоракунӣ дар соҳаи тадқиқшаванда дар ҷумҳурӣ; меъѐрҳои 

куҳнашуда дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ; камчинии хизматрасонии тарбияи 

љисмонї ва варзиш ва ғ. 

Дар баробари ин, зарур аст, ки табиати ҳуқуқии тиљоратикунонии 

фаъолияти соњибкорї бо маќсади расонидани хизматњои зарурї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш муайян карда шавад; дар соњаи мазкур 

фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї инкишоф дода шавад; асосњои ҳуқуқии 

инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш муайян карда шуда, бо назардошти 

хусусиятҳои ташаккули сохтории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

иқтисоди давраи гузариш ба роҳ монда шавад.  

Бинобар ин, тадќиќи ин љанбањо ва пешнињоди роњњои њалли ин 

масъалањо ва бартарафсозии камбудї ва норасоињо барои Љумњурии 

Тољикиcтон бамаврид ва сариваќтї мебошад, зеро базаи ќонунгузории 

танзимкунандаи фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш хеле номукаммал 

мебошад. Гуфтањои боло далели мубрам будани тањдќиќоти мазкур 

                                                           
3 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ба истифода додани маҷмааи варзиш дар шаҳри Душанбе аз 
21.07.2020 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj/node/23424#panjakent (санаи 
мурољиат: 14.12.2020). 

http://prezident.tj/node/23424#panjakent
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мебошанд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар марњилаи кунунї дар Љумњурии 

Тољикистон тањќиќоти мавзуи танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї 

ва варзиш яке аз масъалањои муњимми њуќуќи гражданї ва њуќуќи соњибкорї 

ба шумор меравад. Масоили зерин љузъан дар асарњои илмии олимони 

ватанї А.К. Бобољонов4, И.И. Бобоев5, Ш.К. Ғаюров6, А.В. Золотухин7, А.К. 

Каримов8, М.А. Маҳмудзода9,  М.З. Рањимзода10, М.Х. Саидова11, Д.Ш. 

Сангинов12 ва дигарон тадќиќ гардидаанд.  

  Дар хориља баъзе љанбањои хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва 

варзиш аз љониби олимони њуќуќшиноси зерин мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст: Е.А. Дементев13, С.А. Ишенко14, А.М. Кузнетсова15, С.А. 

Медведев16, И.В. Мисюрин17, Е.В. Погосян18, А.А. Соловѐв19, А.В. 

                                                           
4 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане, 1917-1997 гг.: дисс. ... д-ра ис. 
наук.  – Душанбе, 1998. – 349 с. 
5 Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг.: 
дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 2005. – 184 c. 
6 Гаюров Ш.К. Закон Рспублики Тджикистан "О защите прав потребителей" и вопросы его 
совершенствования // Законодательство. – 2016. – № 2 (22). – С. 36-39. 
7 Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: Учебник. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с.; Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских 
рисков в гражданском праве Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2016. – 316 с.; 
Золотухин А.В., Значение института страхования в сфере предпринимательской деятельности // 
Юридический вестник. – 2020. – № 1 (1). – С. 47-52. 
8 Каримов А.К. Проблемы правового обеспечения конкурентной деятельности в Республике Таджикистан: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, – 2010. – 188 с. 
9 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Зери тањрири Раиси Суди 
конститутсионии Љумҳурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – 655 с. 
10 Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Душанбе: Бухоро, 
2014. – 638 с.; Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ: 
Монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳикбории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: Монография. Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с. 
11 Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. Наук. – Душанбе, 2004 – 155 c.; Саидова М.Х. 
Организационно-экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в условиях 
рыночной экономики: теория, методология и практика (на материалах Республики Таджикистан). Автореф. 
дисс. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2017 – 41 с. 
12 Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование отношений в сфере оказания социально-культурных услуг: 
Монография / Д.Ш. Сангинов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 208 с.; Сангинов, Д.Ш. Проблемы правового 
регулирования предпринимательской деятельности по оказанию социально-культурных услуг в Республике 
Таджикистан: дисс. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 383 с. 
13 Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере спорта: дисс. ... 
канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 200 с. 
14 Ищенко С.А. Организационно-правовые проблемы управления общественными объединениями в 
российском и международном спортивном движении: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2001. – 314 c. 
15 Кузнецова А.М. Гражданско-правовая охрана результатов творческой деятельности в сфере спорта в 
России и зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. –189 с. 
16 Медведев С.А. Теоретико-правовые аспекты функционирования физической культуры и спорта в 
Российском государстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Майкоп, 2006. – 236 с. 
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Сердюков20, А.Н. Чесноков21, О.А. Шевченко22, С.А. Юрлов23 ва дигарон. 

Бо вуљуди ин, дар Љумњурии Тољикистон аз рўи ин масъала то њол 

тадќиќоти њамаљонибаи илмї гузаронида нашудааст ва дар робита ба ин 

зарурати тањлили амиќи илмии масъалаи танзими фаъолияти тарбияи 

љисмонї ва варзиш ба миѐн меояд.  

Робитаи тањќиќот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмї. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар чаҳорчўбаи мавзуи кори илмӣ-тадќиќотии кафедраи 

њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 

Тољикистон (минбаъд - ДМТ) дар мавзуи «Танзими шартномавї ва иљроиши 

уњдадорињо дар бахши соњибкорї» барои солҳои 2016-2020 ва «Тањќиќи 

назариявї ва амалии танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї ва сайѐњї» 

барои солҳои 2021-2025 иљро карда шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тадќиќоти мазкур муайян намудани 

масъалањо ва мушкилоти бунѐдии назариявї ва амалии танзими њуќуќии 

тарбияи љисмонї ва варзиш, дарѐфти роњњои њалли онњо, инчунин, тањияи 

пешнињодњо оид ба рафъи камбудињо дар сатњи ќонунгузорї мебошад. 

Вазифањои тадќиќот. Барои расидан ба маќсади дар тањќиќот 

пешгирифта дар рисола вазифањои зерин гузошта шудааст: 

 -муайян намудани мафњум ва аломатњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш; 

 -тадќиќоти масоили баамалбарории фаъолияти соњибкорї ва тиҷоратӣ 

                                                                                                                                                                                                      
17 Мисюрин И.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений профессиональных 
спортсменов в командных видах спорта: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2005. – 217 с. 
18 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2009. –  223 с. 
19 Соловьев А.А. Систематизация законодательства о спорте: российский и зарубежный опыт: дис. ... д-ра 
юрид. наук. – Москва, 2011. – 440 с. 
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дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш;  

 - тањлили принсипњои заминавии пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар 

соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш; 

 -тадќиќи мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

тарбияи љисмонї ва варзишї; 

 -муайян намудани мафњум ва намудњои шартномањо дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш; 

 -омўзиши љавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш; 

- тањияи таклифњои амалї оид ба такмили заминаи меъѐрии њуќуќї дар 

соњаи тањќиќшаванда. 

Объекти тадќиќот муносибатњои љамъиятие ба шумор меравад, ки дар 

љараѐни амалигардонии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ба вуљуд 

меоянд. 

Мавзуи тадќиќотро масъалаҳои механизми татбиқи меъѐрҳои ҳуқуқӣ, 

коркардҳои назариявӣ ва мулоҳизаҳои муҳаққиқон оид ба фаъолияти тарбияи 

љисмонї ва варзиш ташкил медињанд.  

Марњила, макон ва давраи таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур фарогири 

бавуҷудоӣ ва инкишофи қонунгузории Тоҷикистони соҳибистиқлол оид ба 

фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар давоми 31 сол буда, бо 

назардошти ташаккули асосҳои меъѐрии ҳуқуқии танзимкунандаи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ оид тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 4 марҳиларо 

дарбар мегирад: 1) солҳои 1991-1996; 2) солҳои 1997-2006; 3) солҳои 2007-

2020; 4) аз соли 2021 инҷониб.  

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва инкишофи 

заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш баррасї 

гардидааст. Инчунин, тањлили муќоисавии ќонунгузорї ва амалияи 

кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (минбаъд – ИДМ) оид ба  

фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш анљом дода шудааст, ки мазмуну 

моњияти рисоларо комил сохтаанд.  
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Асосњои назариявии тадќиќот. Асоси назариявии тањќиќоти 

диссертатсионї дар он аст, ки тањќиќоти гузаронидашуда имкон медињад 

соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш рушд кунад, ќонунгузории 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш инкишоф ва мафњумњои дар соњаи мазкур 

истифодашаванда тавзењ дода шаванд. Асарњои илмии олимони зерин асоси 

назариявии тањќиќоти мазкурро ташкил медињанд: А.К. Бобољонов, И.И. 

Бобоев, С. Бањридинов, Ш.К. Ғаюров, Е.А. Дементев, А.В. Золотухин, С.А. 

Ишенко, А.К. Каримов, А.М. Кузнетсов, М.А. Маҳмудзода, С.А. Медведев, 

И.В. Мисюрин, Ҷ.С. Муртазозода, Е.В. Погосян, М.З. Рањимзода, М.Х. 

Саидов, Д.Ш. Сангинов, А.В. Сердюков, А.А. Соловѐв, Ш. Тағойназаров, 

А.Н. Чесноков, О.А. Шевченко ва дигарон. Инчунин, мазмунњои алоњидаи 

диссертатсия барои тадќиќотњои минбаъдаи илмї дар соњаи њуќуќи 

соњибкорї, аз љумла оид ба масъалањои батанзимдарории муносибатњои 

гуногуни њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш мавриди истифода 

ќарор дода шаванд. Нуктањои тадќиќот метавонад дар рафти таълими 

фанњои «Њуќуќи соњибкорї» ва «Њуќуќи варзишї» чун маводи таълимї 

истифода бурда шавад.  

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии тадќиќотро 

усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї-

забонї, оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва ѓайра 

ташкил медињанд. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи заминаҳои 

ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди пажуњиш ќарор дода шуда, шароити таърихї ва дигар омилњое, 

ки ба ташаккул ва инкишофи қонунгузории бахши тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш мусоидат намудаанд, муайян карда шудааст. Дар заминаи усули 

мантиќї-забонї истилоњ ва иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии 

мафњуми фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тањлил гардида, 

истифодаи истилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, 

пешнињод карда шудааст. Њамзамон, тавассути усули мантиќї-забонї 
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фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тањќиќ шуда, воќеияти 

амалишавии он дар замони муосир инъикос гардидааст. Дар раванди 

тањќиќи танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо 

истифода аз усули оморї шумораи истифодабарандагони хизматрасонии 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва ҳолатҳои њимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони ин хизмат муайян гардидааст. Дар заминаи усули 

шаклї-њуќуќї фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш њамчун падидаи 

сирф њуќуќї баррасї шуда, мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда 

шудааст. Инчунин, тавассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории 

амалкунандаи ЉТ ва давлатњои хориљї, санадњои байналмилалї мавриди 

омўзиш ќарор гирифтааст. Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї 

ќонунгузории ЉТ, санадњои меъѐрии њуќуќии давлатњои хориљї ва 

санадњои њуќуќии байналмилалї дар бахши фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миѐни онњо муайян 

гардидааст. Усули таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мавзуи 

рисола на танњо њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ 

омўхта шавад. Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола 

муайян гардид, ки дар замони истиқлоли давлатӣ танзими ҳуқуқии 

фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 4 марњилаи таърихиро пушти сар 

намудааст. Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фароњам оварданд, 

то мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, 

вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминаҳои эмпирикї. Дар љараѐни тањќиќоти диссертатсионї 

Конститутсияи ЉТ, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, 

ќарорњои Њукумати ЉТ, барнома ва стратегияњои давлатї истифода 

шудаанд. Дар баробари санадњои миллї, инчунин, баъзе санадњои њуќуќии 

байналмилалї, ќонунгузории давлатњои алоњида оид ба фаъолияти 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Муњимтарин замина ва роњнамои тањќиќот Паѐмњои њарсолаи Президенти 

ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ ба њисоб мераванд. Баҳри таҳлили амалияи 
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татбиқи қонунгузории Тоҷикистон санадҳои судӣ мавриди таҳлил ва 

татбиқ ќарор дода шудаанд. 

Навгонии илмии тадќиќот. Дар рисола дар асоси муносибати бонизом 

тањќиќи њамаљонибаи масъалањои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда, оид ба 

мукаммал гардонидани ќонунгузории ин соња якчанд пешнињоди љолиб ироа 

гардидааст.  

 Навоварии тадќиќот дар он аст, ки дар Љумњурии Тољикистон то њол 

тањќиќи њамаљонибаи монографии масъалањо ва проблемањои танзими 

њуќуќии тарбияи љисмонї ва варзиш дар партави дастовардњои нави илмии 

ватанию хориљии тадқиқотчиѐн ба роњ монда нашудааст. Диссертатсияи 

мазкур дар љумњурии мо кўшиши нахустин дар омўзиши ин мавзуъ буда, дар 

он саъй карда шудааст, то тадќиќоти њамаљонибаи танзими њуќуќии 

фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш гузаронида шавад. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Барои њимоя нуктањои зерини 

илмї, ки навоварии илмии тадќиќоти диссертатсиониро инъикос менамояд, 

пешкаш карда мешавад: 

1. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин маљмуи амалњои 

субъектони хољагидор мебошад, ки ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 

истеъмолкунандагон бањри тањкими саломатї, инкишофи ќобилияти 

љисмонї, тарѓиби тарзи њаѐти солим, омодагї ба мусобиќот ва фаъолияти 

мусобиќавї ба маќсади ба даст овардани натиљањои варзишї равона 

гардидааст. Намудњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро метавон ба 

се гурўњ таќсим намуд: шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар намуди дарсњо, сексияњои варзишї ва солимгардонї, 

тимњо ва клубњои варзишї ва раванди омодасозии варзишгарон; 

хизматрасонї ба тамошобинони мусобиќањои варзишї; фаъолият оид ба 

коркарди маљмуањои методии машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, 

барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш  ин институти њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи меъѐрњои њуќуќї ва 

регламентии алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки принсипњо, шаклњо 
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ва тартиби фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро устувор мегардонад. 

2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш хусусан 

бо омилњои калидии иќтисоди бозаргонї алоќамандии зич дорад: бо шакли 

моликият; низоми нархии озод ва раќобат; њуќуќи интихоби озоди соњибкори 

варзиш, инчунин, хизматрасонињои гуногуни тарбияи љисмонї ва варзишї 

барои муштариѐни хизматњои мазкур; вобастагии даромади пулии соњибкор 

ба натиљањои нињоии мењнати ў, инчунин, ба вазъияти љории бозори 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ва ѓайра. Хусусиятњои калидии 

бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш серамалиѐтии он, 

якранга набудани хизматрасонињо ва инфиродї будани онњо, инчунин, 

афзалияти ноаѐни шуморавии хизматрасонандагони чунин номгўи хизматњо 

аз љониби шахсони воќеи ва њуќуќї. 

3. Асосњои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 

меъѐрњои њуќуќї, талаботњои дастурї, ќоидањои рафтор, ки барои 

субъектони дорои њуќуќи муносибат бо тарбияи љисмонї ва варзиш муайян 

шудаанд, дар заминаи принсипњои зерин ба роњ монда мешаванд: сиѐсати 

давлатии тарбияи љисмонї ва њифзи саломатии шањрвандон; ба њама дастрас 

будани хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш; таъминоти иттилоотии 

ин фаъолият; ташаккули љисмонї ва маънавии шахси машѓули варзишбуда. 

4. Ба рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар кишвар 

мушкилоти зерини њуќуќї монеа эљод менамояд: 

- базаи меъѐрї-њуќуќии мављуда љавобгўи талаботи муосири ташаккули 

асосњои њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш шуда наметавонад. Кўшиши ба тартиб даровардани соњањои 

мухталифи танзими њуќуќї ва муайян намудани талаботи асосии 

ќонунгузорї оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» карда шудааст, ки он низ аз камбудињо холї нест; 

-масъалаи танзими доираи санадњои меъѐрї-њуќуќии ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифатии 

онњо, аз нуќтаи назари ќонунгузории амалкунанда ин бузургии нисбї 
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мебошад. Дар ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш санадњои локалї 

(дохилї) мукаммал ва фарогири намудњои пурраи варзиш намебошанд ѐ ин 

ки мухолифи ќонунгузории амалкунанадаи кишвар дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзишанд; 

-масъалаи љавобгарии њуќуќї дар ќонунгузории соњаи тарбияи љисмонї 

ва варзиш. Муќаррар гардидани фоизи баланди андозњо ва пешбинї 

нашудани имтиѐзњо нисбати субъектони хољагидор дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, инчунин, рўйпўш кардани даромадњо љињати 

насупоридани андозњо аз љониби ташкилотњое, ки дар соњаи варзиш ва 

тарбияи љисмонї хизматњо мерасонанд, аз мушкилоти дигари ин самт аст. 

5. Шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ин намуди 

шартномаи хизматрасонии пулакї аст, ки дар асоси он субъектони 

хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вазифадоранд бо супориши 

муштарї саломатии ўро мустањкам намоянд, ќобилиятњои љисмонии ўро 

равнаќ дињанд, ба мусобиќањо муштариро омода созанд; муштарї бошад, 

уњдадор мешавад, ки музди ин хизматњоро сари ваќт пардохт намояд. 

6. Љавобгарии шартномавї оид ба хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш воситаи асосноки њуќуќї, иќтисодї, ташкилї бањри иљро накардан ѐ 

ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби 

субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ  

истеъмолкунандаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки 

дар заминаи ќонунгузории гражданї танзим ва њифз карда мешавад.  

Дар диссертатсия, дар асоси омўзиши пањлуњои гуногуни мавзуи 

барррасишаванда, муаллиф бањри такмили ќонунгузорї чунин пешнињодњо 

намудааст: 

6.1. Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри соли 

2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» иборањои зерин бо 

дарҷи мафҳумҳо илова карда шаванд: «инструктори тарбияи љисмонї ва 

варзиш», «объектњои инфрасохторї» ва «субъектњои фаъолияти соњибкорї 

дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш». 
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6.2. Дар моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри 

соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш»  ќисми панљум ба 

таври зер илова карда шавад: Маќомоти ваколатдори давлатї  

сертификатсияи њатмии мањсулот ва хизматрасониро дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш мутобиќи ќонунгузорї ба роњ мемонад ва амалї 

менамояд. 

6.3. Бо маќсади мустањкам кардани таъсири маќомоти ваколатдори 

давлатї ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш дар Љумњурии Тољикистон, дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» ќисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи 

љумњуриявии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишро пеш мебарад ва 

ќоидањои фаъолияти онњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

муайян менамояд. 

6.4. Љињати муқаррарнамої ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба 

таснифоти хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, талаботи умумӣ, 

талаботи бехатарӣ ва сифати хизматрасонӣ, аз ҷумла усулҳои назорати он 

қабули Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба “Хизматрасонии 

тарбияи љисмонї ва варзиш” ба мақсад мувофиқ аст. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тањќиќот. Аз ин тањќиќ маќомоти њифзи 

њуќуќе, ки танзими давлатиро дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї анҷом 

медиҳанд, инчунин субъектњои хољагидорие, ки иштирокчиѐни муносибатњои 

њуќуќию иќтисодии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш мебошанд, метавонанд 

истифода баранд. 

Натиљањои тањќиќотро барои такмили ќонунгузорї, амалияи судњои 

иќтисодї ва судњои салоњияти умумии Љумњурии Тољикистон истифода 

бурдан мумкин аст. 

Бахшњои људогонаи рисола метавонад барои тањќиќоти минбаъда дар 

соњаи њуќуќи соњибкорї, аз љумла танзими муносибатњои њуќуќии гуногун 

истифода шавад. Натиљањои тадќиќот метавонанд њамчун маводи таълимї 
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дар таълими фанњои «Њуќуќи соњибкорї», «Њуќуќи варзиш» истифода 

шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот ба дурустии маълумот, 

мувофиќати маводи тањќиќотї, коркарди натиљањои тањќиќот ва њаљми 

нашрияњо, усулњои гузаронидани тањќиќоти диссертатсия вобаста аст. 

Хулоса ва тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои тадќиќоти 

назариявию таљрибавї пешнињод карда шудаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуи рисола 

«Танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии 

Тољикистон» ба шиносномаи ихтисосњои Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси 12.00.03 – Њуќуќи 

гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї 

мутобиќат менамояд. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Саҳми шахсии 

довталаб бо дараҷаи навоварии илмии рисола, мазмунњои асосии илмии ба 

њимоя пешнињодшуда, мақолаҳои илмї ва маърузањои муаллиф дар 

семинарњои назариявї ва конференсияҳои илмї-амалї тасдиқ карда мешавад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Тањќиќот дар кафедраи 

ҳуқуқи соҳибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ мавриди 

баррасї ќарор гирифта, аз 28 майи соли 2022, тањти протоколи №11 барои 

њимоя тавсия карда шудааст. Рисола дар семинари илмии Шурои олимони 

факултети ҳуқуқшиносии ДМТ мавриди баррасї ќарор гирифта, ба њимоя 

тавсия шудааст (01.07.2022). 

Нуктањои асосии тањќиќоти рисола дар шакли маърузањои илмї дар 

конференсияњои зерин баррасї гардидаанд:  

–  Конференсияи байналмилалии илмї-назариявии «Масъалањои 

мубрами ислоњоти ќонунгузории мурофиавї ва фаъолияти 

њуќуќмуњофизавї». Мавзуи маърўза: «Назаре ба њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» (25 ноябри соли 2016);  

–  Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Пешвои 
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миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – 

асосгузори қонунгузории соҳибкорӣ ва сайѐҳӣ» бахшида ба Рӯзи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – 16 ноябр. Мавзуи маърўза: «Мафњум ва моњияти 

њуќуќии шартномаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш чун намуди 

шартномаи соњибкорї» (шаҳри Душанбе, 16-уми ноябри соли 2017);  

–  Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Рушди 

қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва сайѐҳӣ дар даврони Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Мавзуи маърўза: «Танзими њуќуќии 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш» (шаҳри Душанбе, 18-уми майи 

соли 2018);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба «Солҳои 

рушди деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-

солагии Миробид Сайидои Насафӣ». Мавзуи маърўза:  «Хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш чун мањсули фаъолияти ташкилотњои тарбияи 

љисмонї ва варзишї»  (шаҳри Душанбе 24-уми апрели соли 2019);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди 

қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтњои алоҳидаи соҳибкорӣ». Мавзуи 

маърўза: «Принсипњои танзими давлатии фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш» (шаҳри Душанбе, 7-уми октябри соли 2021). 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Далелњо, хулосањо, тавсияњо ва 

пешнињодњои дар ин кори илмї овардашуда дар 12 маќолаи илмї инъикос 

ѐфтаанд. Аз љумла 4 маќола дар маҷаллањои таќризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон ба табъ 

расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, ки 

шаш зербобро муттањид мекунад, хулоса ва феҳристи адабиѐти 

истифодашуда иборат аст. Њаљми умумии рисола 176 сањифаро ташкил 

медињад. 
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БОБИ 1. ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ЧУН 

ОБЪЕКТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ 

 

1.1. Мафњум ва моњияти њуќуќии тарбияи љисмонї ва варзиш 

Дар шароити имрўза дар Љумњурии Тољикистон ба мисли дигар 

љумњурињои Осиѐи Марказї истиќлолияти миллї-давлатї эълон шуда, сохти 

давлатдории демокративу ҳуқуқбунѐд барпо гардидааст. Бо назардошти 

ташаккул ѐфта истодани муносибатњои иќтисоди бозаргонї дар назди 

ташкилотњои тарбияи љисмонии љумњурї вазифањои масъулиятталаб ва 

мураккаби зерин истодаанд: дар навбати аввал, ба ташкилотњои варзишии 

Тољикистон зарур аст, то сохтори тарбияи љисмониро навсозї карда, рушди 

минбаъдаи њаракати варзиширо дар шароити гузариши љумњурї ба иќтисоди 

бозаргонї таъмин намоянд; сониян, мустаќилона зери парчами љумњурии 

соњибистиќлол дар мусобиќањои муњимми миќѐси љањонї баромад намоянд24. 

Ташкил ѐфтани Тоҷикистони соҳибихтиѐр дар роҳи инкишофи 

минбаъдаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш имкониятњои нав фароњам овард. 

Ҳоло барои амиқ омўхтан ва инъикос намудани таърихи тарбияи ҷисмонии 

халқи тоҷик шароити мусоид фароҳам карда шудааст. Дар марҳалаи ҳозира 

дар ташаккули сифатҳои ҷисмонӣ, равонӣ ва инкишофи мутаносиби одамон 

аз тарбияи ҷисмонӣ самаранок истифода бурдан зарур аст25. 

Дар давоми солњои охир хусусияти хоси тарбияи љисмонї ва варзиш он 

мебошад, ки ба сохтмони иншоотњои нави тарбияи љисмонї ва варзиш 

диќќати махсус дода мешавад, навоварии базаи моддї-техникї гузаронида 

шуда, номутаносибї дар љойгиршавї ва рушди иншоотњо ва базањои 

варзишї дар минтаќањо барњам дода шуда истодаанд, њамзамон људо 

намудани захираҳои назарраси сармоягузорӣ амалӣ гардида, истифодабарии 

механизми бозаргонии мављудият ва идораи соња амалї мегардад, инчунин, 

коркарди барномањои рушд бо бањисобгирии инкишофи тарбияи љисмонї, 

                                                           
24 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане 1917-1997 г.: дис. д-ра ист. наук. 
– Душанбе, 1998. – С. 3.  
25 Махмадрасулов Б.С. Физическая культура таджикского народа в средние века: дис. ... канд.  ист. наук. – 
Душанбе, 2002. – С. 3. 
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варзиши оммавї, варзиши дастовардњои олї ва варзиши касбї дар Љумњурии 

Тољикистон ба роҳ монда мешаванд. Дар шароити навини ташаккули 

талабот ба рушд ва љойгиркунии муътадилу мувозинавии иншоотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш, пеш аз њама коркарди стратегияи он барои 

даврањои миѐнамуҳлат ва дарозмуҳлат зарур буда, амалисозии онҳо боиси 

рушди неруњои истењсолии љамъият мегардад ва ба баландшавии 

мањсулнокии мењнат таъсир мегузорад. Инчунин ҷањонбинї ва сатҳи ахлоќи 

аҳолӣ, инкишофи мутаносиби шахсият, таъмини талаботи болоравандаи 

ањолиро ба намудњои гуногуни хизматрасонии тарбияи љисмонӣ ва варзиш 

ташаккул медињанд26. 

Заминањои меъѐрии ҳуқуқии мавҷудаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, аз як 

тараф, ба талаботи муосири рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ватанӣ 

пурра мувофиқат намекунад, аз тарафи дигар, мураккабии сохтори ташкилии 

ҳаракати варзишии муосир, ҳамкории мутақобилаи танзимгарони гуногуни 

иҷтимоӣ-меъѐрӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш масъалаи такмили 

қонунгузорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро низ актуалӣ месозад27. 

Воситањои асосии тарбияи љисмонї ва варзиш, инкишоф ва мутаносибии 

њама љабњањои њаѐти инсон иљронамоии бошууронаи машќњои љисмоние 

мебошанд, ки аксари онњоро худи инсон фикр карда мебарорад ва такмил 

медиҳад. Ин њаракатњо тадриљан баланд намудани фаъолнокии љисмонї, аз 

ѐзондани дасту пойњо то ќисми асосии таълим, аз тамринњо то бозињои 

варзишї ва мусобиќот, аз онњо бошад, то тартиб додани сабти 

нишондињандањои рушди ќобилиятњои варзишии шахсї ва умумигурўњиро 

таъмин менамояд. Истифодаи дуруст аз сарватњои табиї (офтоб, њаво, об), 

омилњои бењдоштї, риоя кардани парњез, эњтиѐт аз халташавии мушакњо ва 

дар умум тарбияи бадан ба инсон имконият медињад, то мутаносибона рушд 

кунад, тани худро табобат намояд ва онро барои солњои зиѐд дар њолати 

                                                           
26 Саидова М.Х. Организационно-экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в 
условиях рыночной экономики: теория, методология и практика (на материалах Республики Таджикистан). 
Автореф. дис. д-ра экон. наук. – Душанбе, 2017.  – С. 3. 
27 Чесноков А.Н. Российское законодательство о физической культуре и спорте: история и современность: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – С. 3. 
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бењтари љисмонї нигоњ дорад. Њар як ќисмати тарбияи љисмонї 

мустаќилияти муайян, њадафгузории хос, такягоњи моддї-техникї, дараљањои 

гуногуни рушд ва андозаи арзишњои шахсиро доро аст. Аз ин рў, барои 

ифодаи сабаб варзиш дар њудуди тарбияи љисм ибораи «тарбияи љисмонї ва 

варзиш»-ро истифода мебаранд. Дар ин сурат «тарбияи љисмонї» бо маънои 

мањдудаш танњо тарбияи љисмонии оммавї ва табобатиро ифода менамояд28. 

Варзиш бошад, маѓзи тарбияи љисмонӣ буда, ба маънои васеъ њамчун 

падидаи даќиќи фарњанг низ амал мекунад. Назария ва амалияи варзиш ба 

базаи умумии фарҳанги ҷамъият асос ѐфта, дар навбати худ фарњангро бой 

мегардонад. Ин муносибатро дар мисоли ҳамкории варзиш ва фарњанги 

маънавии љамъият мушоњида кардан мумкин аст29. 

Тарбияи љисмонї ва варзиш, нигањдории тандурустї, маориф ва фарњанг 

муњимтарин захирањои стратегии рушди љомеа ва шахсияти комилу солим ба 

њисоб меравад, аз ин рў, давлат бояд вазифаи асосии худро барои таъмин 

намудани ҷамъият ва ҳар як аъзои он бо ин захираҳои стратегӣ барои 

тараққиѐти онҳо ба уњда гирад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун соҳаи 

фаъолияти ҷамъиятӣ ва ҳамчун соҳаи хоҷагии халқ дар ташкили маҳсулоти 

умумии ҷамъиятӣ ва даромади миллӣ бевосита иштирок намекунанд. Арзиши 

меҳнат дар ин ҷо арзиши истеъмол мебошад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз 

нуқтаи назари такрористеҳсолкунии даромади миллӣ ғайр аз соҳаи истеъмол 

чизи дигаре нест. Аммо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун низоми ҷамъиятӣ 

манбаъҳои маблагғузорӣ ва ҷамъ кардани маблағҳои худро доранд30. 

Варзиш соҳаи фаъолияти ҷамъиятию фарҳангӣ буда, дар маҷмуи 

намудҳои варзиш, ки дар шакли мусобиқаҳо ва таҷрибаи махсуси омода 

намудани шахс ба онҳо инкишоф ѐфтааст, инъикос меѐбад. Тарбияи ҷисмонӣ 

қисми фарҳанг, маҷмуи арзишҳо, меъѐрҳо ва донишҳое мебошад, ки ҷомеа бо 

мақсади рушди ҷисмонӣ ва зеҳнии қобилиятҳои инсон, такмили фаъолияти 

                                                           
28 Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказанию 
социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: дис. д-ра юрид. наук.  – Душанбе, 2019. – 383 с. 
29Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере спорта: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – С. 16. 
30 Медведев С.А. Теоретико-правовые аспекты функционирования физической культуры и спорта в 
Российском государстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Майкоп, 2006.  – С. 64. 
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ҳаракати ӯ ва ташаккули тарзи ҳаѐти солим, мутобиқсозии иҷтимоӣ офарида 

ва истифода мебарад31.  

Варзиш (ба маънои маҳдуд ҳамчун фаъолияти варзишӣ) як фаъолияти 

ихтиѐрии инфиродӣ ва (ѐ) коллективӣ, касбӣ ва (ѐ) ҳаваскорӣ, мунтазам ва (ѐ) 

давравие мебошад, ки бо унсурҳои рақобатпазири фаъолияти ҷисмонӣ ва ѐ 

зеҳнӣ ва бо мунтазам ташкил кардани мусобиқаҳои қобилиятҳои интегралӣ 

(ҷисмонӣ, эмотсионалӣ-психологӣ ва зеҳнӣ) ва дастовардҳои иштирокчиѐни 

он ки мувофиқи қоидаҳои муқарраршуда гузаронида мешаванд, тасдиқ ва 

баҳодиҳии ин дастовардҳо, таҷрибаи махсуси омодагӣ ба ин фаъолият ва 

муносибатҳои иҷтимоии инфиродӣ ки вобаста ба ташкил ва таъмини ин 

фаъолият, инчунин, бо инъикоси аудиовизуалӣ ва дигар воситаҳои ахбори 

омма ба миѐн меоянд. Варзиш (ба маънои васеъ) як системаи муносибатҳои 

иҷтимоие мебошад, ки аз фаъолияти дар боло зикршуда бармеояд ѐ бо он 

алоқаманд аст32. 

Амалия нишон дод, ки инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш на ба 

маблағгузории давлат ва назорати он, балки ба кори коллективҳои ибтидоии 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, муносибати роҳбарони онҳо ба ин масъалаи 

муҳимми ҳаѐти ҷамъиятӣ вобаста аст. Бе инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш дар коллективҳои меҳнатӣ, инкишофи минбаъдаи он умуман дар 

кишвар имконнопазир аст33. 

Дар адабиѐти ҳуқуқӣ мафҳуми тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз ҷониби 

олимон гуногун пешниҳод гардидааст: 

1. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш як соњаи тарбиявӣ дар низоми 

таълими муттасил мебошад, ки солимї ва инкишофи њамаљонибаи шахсият, 

худшиносии самараноки фаъолияти онро дар љомеа таъмин менамояд34. 

                                                           
31 Соловьев А.А. Систематизация законодательства о спорте: российский и зарубежный опыт: дис. ... д-ра 
юрид. наук. – Москва, 2011.  – С. 86-87. 
32 Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Москва, 2010. – С.78. 
33 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане, 1917-1997 гг.: дис. ... д-ра ист. 
наук. –  Душанбе, 1998. – С. 254. 
34Крестовников А.Н. Спорт и личность.– М., 1983. – С. 18. 
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2. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин соњаи таълим дар низоми 

маориф, таъминкунандаи саломатї ва рушди ҷисми шахсият ва 

худтатбиќнамоии самарабахши ў дар љамъият аст35. 

3. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш падидаи мураккаби 

иҷтимоист, ки бо ҳалли масъалаҳои инкишофи ҷисмонӣ маҳдуд нашуда, 

баҳри иҷрои вазифаҳои иҷтимоии чамъият дар соҳаи ахлоқ, тарбия ва этика 

равона гардидааст. 

4. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш машғулияте мебошад, ки ба 

такмили ҷисмонии шахс нигаронида шуда, ширкати ӯро дар мусобиқаҳои 

имконпазир ҳамчун воситаи объективии рушди шахсӣ таъмин менамояд36. 

Бо назардошти мафҳумҳои пешниҳодгардида, хулоса намудан зарур аст, 

ки ин фаъолият барои иҷрои амалҳои муайян равона гардидааст, ки дар 

шакли хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш пешниҳод карда мешавад. 

Зеро хизматрасонї гуфта одатан амалеро меноманд, ки як тарафи шартнома 

ба дигараш мерасонад ва њадафи он ноил гардидан ба мақсади худ мебошад, 

ки дар ҳолати ройгон ба сомон расонидан дорои унсури оммавӣ ва дар 

ҳолати пулакӣ будан ба қисмати танзими хусусӣ дохил карда мешавад. 

Мутобиќан дар тарбияи љисмонї ва варзиш ба сифати тарафњои шартнома 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш (ѐ соҳибкори инфиродӣ) ва инсоне 

мебошад, ки талабот ба фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, машѓул 

шудан ба намуди муайяни варзишро дорад ѐ мехоњад тамошобини мусобиќаи 

варзишї гардад. Дар робита ба ин, хизматрасонї дар соњаи тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзишро њамчун амалиѐти даркшаванда ѐ даркнашаванда муайян 

намудан мумкин аст, ки њадафи худро чун ќонеъ гардонидани талаботи 

мизољ ба бењтар намудани вазъи љисмонии худ ѐ самаранок гузаронидани 

ваќти фароѓатї ќарор медињад. Хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш 

гуногуннавъ буда, вобаста ба ин ѐ он равияи варзиш дорои хусусиятњои 

мухталиф буда, ба мисли дигар намудњои хизматрасонињо хосияти 

                                                           
35 Журкина А.Я. Концептуальные основы физической культуры. – М., 2008. – С. 45. 
36 Науменко Ю.В. Социально-культурный феномен "спорт (спортивная деятельность)" как объект 
педагогического исследования // Наука и спорт: современные тенденции. – 2018. Т. 18. – № 1 (18). – С. 117-
125. 



21 
 

даркнашавандагї доранд, ки он дар навбати худ самараи муфиди онро 

даркнашаванда мегардонад. Худи самараи муфид дар дараљаи ќаноатмандии 

талаботи мувофиќи одамон аз хизматрасонї зуњур меѐбад ва чун амали њатмї 

ба воситаи идроки субъективї, эњсосот ва таассуроти фардии онњо 

бањогузорї мешавад. Даркнашавандагии самараи муфид ва људонопазирии 

он аз љараѐни фаъолияти мењнатии расонандаи хизматњо интихоби 

мизољонро мушкил мегардонад, зеро натиҷаи хизматрасонї пешакї 

ифоданашаванда буда, ба он сифати хизматрасонӣ алоқаманд намебошад. 

Мизољи ин навъ хизматрасонињо метавонад пеш аз интихоб ба онњо аз рўи 

муќоиса, дар асоси аќидаи дигар мизољон, бо ѐрии тасвири рекламавї ва 

хусусияти ашѐњо, нишонаи фирмавї, китобчањои дастурї ва ѓайра бањо дињад 

ва интихоби дуруст намояд37. 

Дар соњаи хизматрасонињо дар бештари маврид њуќуќи нисбї амал 

менамояд, яъне аз як тараф, њуќуќи пешнињоди талабот аз истењсолкнанда ба 

истифодабаранда ва уњдадорињои истеъмолкунанда дар муносибат бо 

истењсолкунанда, аз тарафи дигар, талаботи истифодакунанда ба 

истењсолкунанда ва уњдадорињои истењсолкунанда нисбати истеъмолкунанда. 

Дар соњаи хизматрасонї њуќуќњои соњибмулкӣ ба шартњои истењсоли 

хизматрасонињо дар як дараљаи муайян бо пешнињоди њуќуќњои 

истеъмолкунанда мањдуд мешаванд ва дар ин њолат нафаќат муносибатњои 

шартномавї, балки муносибатњои њуќуќии характери хосдошта ба вуљуд 

меоянд. Ин муносибатњо дар назар доранд, ки уњдадории додани љуброни 

зарари ба истеъмолкунанда расонида вазифаи хизматрасон буда, дар њолати 

хуб хизмат нарасонидан метавонанд ба ў зиѐни љиддї расонанд. 

Ѓайриимкон будани мањфуздории хизатрасонињо ва мављудияти онњо 

чун фаъолият ба онњо хусусияти хос медињад. Онњо бештар мањдудшаванда 

ва љамънашаванда њастанд. Молњо дар ќиѐс бо хизматрасонињо бо 

интиќолшавї ва иваз намудани љой бартарї доранд. Дар њолати аз рўйи 

фосила дур будани мизољ аз хизматрасон хизматрасонї ба шарте имкон 

                                                           
37 Шубарин И.В. Организационно-экономический механизм развития услуг в сфере физической культуры и 
спорта: дис. ... канд. экон. наук. – Челябинск, 2004. – С. 53-54. 
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дорад, агар истењсолкунанда ба назди истифодакунанда ояд (масалан, 

сохтмони иншоотњои варзишї дар љойњои серодам), ѐ ин ки истифодакунанда 

ба назди истењсолкунанда меояд (масалан, хизматрасонињои солимгардонї ва 

табобатї-пешгирї аз маризињо, сайѐњї). Мављудияти хизматрасонињои бисѐр 

дар шакли фаъолият ва дар як ваќт истењсол ва истифода шудани онњо, соњаи 

хизматрасонињоро ба соњаи њамкории истењсолкунанда ва истифодабаранда 

табдил медињанд.  

Ба сифати истеъмолкунанда хизматчии давлатї, корманд, донишљў, 

нафаќагир ва дигар табаќаи иљтимої баромад карда, доираи даромади онњо 

бо музди кор, идрорпулї, нафаќа ва дигар даромадњое, ки аз иљрои 

уњдадорињои мењнатї (хизматї) ба вуљуд меоянд, мањдуд мешавад. Чунин 

шахсон на ба табаќаи доро, на ба табаќаи миѐнањол (соњибкори хурду миѐна), 

балки ба табаќаи камдаромад дохил мешаванд. Онњо табаќаи иљтимоиянд, 

ки аз таѓйироти бозори истеъмолї осебпазир мебошанд38. 

Сифатњои иљтимоию иќтисодии хизматрасонї ва фаъолияти 

хизматгузорї, ки дар боло зикр гардиданд, њамчунин, ба соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш чун яке аз соњањои хизматрасонї хос мебошад. 

Даркнашавандагї, мањфузнашавандагии хизматгузорињо, њамзамонии 

истењсол ва истеъмоли онњо мушкилоти муайянеро дар таъминоти сифати 

устувори фаъолияти хизматгузорї ба миѐн меорад, ки он дараљаи хавфи 

фаъолияти иќтисодиро дар соњаи хизматгузорињои тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш зиѐд мегардонад. Ин њолат зарурати бањодињии њаљми фаъолияти 

мазкурро аз рўи нишондињандањои захиравию харљї пеш меорад. 

Илова бар ин, муњаќќиќон хусусиятњои асосии зерини хизматрасонињои 

тарбияи љисмонӣ ва варзишро муайян кардаанд. Аввалан, истеъмолкунанда 

наметавонад сифати хизматгузории варзишї-тарбияи љисмониро пеш аз 

истифода бурдан бањогузорї намояд. Сониян, фоиданокии хизматрасонии 

тарбияи љисмонї ва варзиш аз он вазъияте, ки он истифода мешавад, аз 

таъсири хизматгузорињои дигари ба он монанд, аз вазъияти 

                                                           
38 Ѓаюров Ш.Қ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» ва масъалаҳои 

такмили он // Қонунгузорӣ. – 2016. – № 2 (22). – С. 36-39. 
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истифодабаранда, инчунин, ба омилњои муњити беруна: њолати иќтисодї, 

сиѐсї, иљтимої, фарњангї вобастагї дорад. Савум, аз он сабаб ки сарчашмаи 

асосии маблаѓгузории чорабинии варзишї фаъолияти рекламавї мебошад, 

дар ваќти гузаронидани мусобиќоти варзишї зарурати бањисобгирии 

манфиати истифодакунандагон ва истењсолкунандагони реклама пайдо 

мешавад. 

Дар замони муосир хизматрасонии комплексї хоси хизматгузорињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, аз ин рў, фаъолияти хизматрасонї дар 

ин соња пешнињод ва иљроиши маљмуи хизматрасонињоро талаб намуда, дар 

он хизматгузории асосї бо хизматгузорињои иловагї, инчунин бо расонидани 

неъматњои моддї ва молњои зарурї алоќамандї дорад. Таъсири хусусияти 

хизматрасонињои комплексї ба сифати фаъолияти хизматгузорї натанњо дар 

хизматрасонии асосї инъикос мегардад, балки ба сифати њар як љузъиѐти 

маљмуи хизматгузорињои мазкур вобаста аст. 

Барои баландшавии сифатнокї ва самаранокии фаъолият дар соњаи 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш рафтори наќшавии њам 

истењсолкунада ва њам истеъмолкунанда ањамияти аввалиндараља дорад. Аз 

як тараф, бо баландшавии сифати таљњизоти техникї, мураккаб гардидани 

навъњои хизмат ва инфиродишавии дархостњо талабот нисбати 

маърифатнокї, кордонии касбї ва сифатњои шахсии истењсолкунанда 

меафзояд. Дар ваќти хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш бевосита 

бо истифодабарандаи хизматрасонињо њамкорї карда, натанњо ба мањорати 

касбї-техникии њайати шахсони хизматрасон, балки ба дараљаи иљтимої-

равоншиносии тахассуси онњо диќќат медињад. Аз тарафи дигар, дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш, ба фарќ аз истењсолоти моддї, истифодабаранда 

дар раванди хизматрасонї бевосита иштирок мекунад, ки ин њолат њамчун 

хавфи иловагии хољагї њисобида мешавад. 
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Илова бар ин, мутахассисон духўрагии табиати хизматрасонињои 

тарбияи љисмонӣ ва варзишро ба хусусияти истифодашавандагї ва 

сармоягузории он муайян менамоянд39. 

Натиљаи хизматрасонињои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш хусусияти 

иљтимої-истеъмолї дошта дар тарѓиботи намудњои гуногуни варзиш наќши 

бузургеро мебозад. Ба истилоњ, љозибаи намоиш боиси њавасмандкунї ва 

љалби ањолї ба машѓул шудан ба навъњои алоҳидаи варзиш мегардад. 

Хизматрасонињои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш натанњо хусусияти 

истеъмолї дорад, балки намуди махсуси сармоягузории мардум буда, ба 

солимшавии миллат ва таљдиди захирањои мењнатии иќтисодиѐти миллї боис 

мегардад. Маблаѓгузорињо барои рушди варзиш дар љалби мардум ба 

машѓул шудан бо варзиш ва тарбияи љисмонии оммавї наќши бењамто 

дорад. 

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї чунин намуди фаъолияти иљтимоиро 

дар худ таљассум менамояд, ки дар раванди он ќонеъшавии талаботи 

љисмонї ва маънавии ањолї бо василаи машѓулиятњои њадафноки љисмонї ба 

амал меояд. 

Хусусияти хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш аз он иборат 

аст, ки онњо вазифањои гуногуни иљтимої-иќтисодиро иљро менамоянд. Бо 

вуљуди гуногунии вазифањои мазкур, аломати муттањидкунандаи онњо 

мансубият ба фаъолияти дар ваќти бекорї ва истироњат иљрошаванда 

мебошад40.  

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї дар муассисањои тањсилоти умумї, 

томактабї, дар ташкилотњои варзишї ва солимгардонии беруназмактабї ва 

ихтиѐрї, дар љойи кор дар муассиса ва ташкилотњо, дар мањалли зисти ањолї, 

дар истироњатгоњњо, муассисањои санаторї-курортї, дар марказњои сайѐњї, 

ба маризони муассисањои табобатї, аз љумла нафаќахўрон ва маъюбон дар 

њудуди тамоюли иљтимої-касбии онњо расонида мешаванд. 

                                                           
39 Енченко И.В. Анализ привлекательности услуг сферы физической культуры и спорта среди населения // 
Физическая культура, спорт - наука и практика. – 2013. – № 2. – С. 33-38. 
40 Алешин В.В. Экономический механизм в сфере физической культуры и спорта в условиях перехода к 
рынку: дис. ... д-ра экон. наук. – Москва, 2000. – 253 с. 
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Хизматрасонињои варзишї, асосан, барои амалинамоии се маќсад 

равона карда шудааст. Аввал, наќши инфиродии он мукаммалсозии сифатњои 

љисмонї ва маънавии шахс аст, ки дар сатњи ањамияти давлатї, барои 

ташкили чорабинињои варзишї-солимгардонї ва таъмини саломатии ањолї 

нигаронида шудаанд. Наќши љамъиятии онњо, ин воситаи таъмини фароѓати 

ањолї аст. Дар варзиши замони муосир ду равияи асосиро муайян намудан 

љоиз аст: инкишофи босуръати варзиши касбї, ки иштирокчиѐни он 

фаъолияти мазкурро барои ба даст овардани даромади соф ва дигар навъи 

тиљорат амалї менамоянд. Дигар зиѐдшавии чорабинињои варзишї оид ба 

ноил шудан ба натиљањои олии варзишї, ки дар онњо ба даст даровардани 

натиљањои олии варзишї талаб карда мешавад. Омўзиши љанбаи мазкури 

фаъолияти варзишї имконияти муайян намудани чунин хусусияти 

хизматрасонињоро дар соњаи варзиш, монанди тамошобобї медињад. Мањз 

њамин хислат ба чорабинињои варзишї имконияти раќобат намуданро бо 

хизматгузорињои характери фарњангии дилхушкунандадошта ва љалби 

истеъмолкунанда фароњам меоварад. Ба ѓайр аз натиљањои варзишї, мањз 

кўшиши гирифтани лаззати эстетикї аз мусобиќоти варзишї тамошобинонро 

ба нишастгоњи майдонњо ва ба назди оинањои нилгун љалб мекунад. Бояд 

зикр кард, ки хусусияти мазкур аз харидани чиптањо ва истифодабарї аз 

хизматрасонињои иловагї дар ваќти ташрифи мусобиќоти варзишї натанњо 

самараи мустаќими иќтисодї медињад, балки бо њамин хусусияташ варзиш 

объекти диќќати воситањои сершумори ахбори умум, инчунин, воситаи 

пуриќтидори стратегияи маркетингии истењсолкунандагони мањсулот ва 

хизматгузорињои гуногун гаштааст. 

Тамошобоб будани мусобиќоти варзиширо ба назар гирифта, ќайд 

намудан зарур аст, ки дар даврањои аввали инкишофи муносибатњои 

љамъиятї људо намудани иштирокчиѐни чорабинињои варзишї ба 

тамошобинон ва варзишгарон дар аксар њолатњо шартї буд, зеро тамошобин 

дар як ваќт метавонист ба сифати варзишгар баромад кунад. Ин шакли 

фаъолияти мусобиќакунї имрўз њам барои чорабинињои варзишие, ки дар 

зери њимояи варзиши оммавї мегузаранд, хос аст. Вале дар шакли мазкур 
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ихтилофоти дохилии муайяне нињон аст ва моњияти он иборат аз он аст, ки 

принсипи иштироки озод дар мусобиќот ба тамошобоб будани он халал 

мерасонад, то он даме, ки хусусияти тамошобобии мусобиќа ањамияти 

дуюмдараља дошта, шакли ташкили онњо зарури не, балки кифоя бошад. 

Вале бо ќадри инкишофи љамъият доираи талаботњои љамъиятї вусъат 

меѐбад ва талабот ба мусобиќоти варзишї мањз њамчун ба чорабинии 

тамошобоб зиѐд мегардад. Ин талабот дар мањаки фањмиши мањорати 

варзишї, дар њамдардї, баъзан бошад, дар маънии муайян дар њамкории 

эљодии пурзўртаринњо, њатман, ба сўйи људошавии љиддии иштирокчиѐни 

мусобиќоти варзишї ба гурўњи тамошобин ва баромадкунанда ва онњое, ки 

бо тарбияи љисмонї машѓуланд, ба варзишгарони ќаторї ва варзишгарони 

дараљаи олї таќсим мешаванд. Аз нуќтаи назари дигар, варзиш дар рафти 

инкишофи худ, чун њар як фаъолияти муњимми иљтимої ба дараљае мерасад, 

ки љанбае аз он дорои сифати нав мегардад ва дар њудуди он фаъолияти 

мањорати касбдор зарур мебошад.  

Муносибатҳои ҷамъиятӣ бо иштироки варзишгарони касбӣ дар ҳолати 

ҳуқуқӣ ба соҳаи «муносибатҳои муқаррарие» тааллуқ доранд, ки ба 

манфиатҳои ҷомеа, давлат ва шахсони сеюм мухолиф нестанд. Бинобар ин, ба 

маќсаднок тағийр додани мансубияти ба таври объективї муайяншудаи 

соҳаи танзими онҳо зарурат нест41. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї људо намудани варзиш њамчун намуди 

мустаќили фаъолият маънии онро дорад, ки ин натиљаи рушди таќсимоти 

љамъиятии мењнат буда, ва дар рафти он тарбияи љисмонї ва варзиш чун 

шохаи мустаќили соњаи хизматрасонињо муайян мешаванд ва дар дохили 

онњо, дар навбати худ, бахшњои мувофиќ пайдо мешаванд: варзиши оммавї 

ва варзиши дастовардњои бузург. 

Агар дар соњаи варзиши оммавї истифодабарандаи хизматрасонињо 

шахси машѓули тарбияи љисмонї ва варзиш контрагенти ў аз тарафи соњаи 

хизматрасонињо кормандони муассисаи тарбияи љисмонї бошанд, пас, дар 

                                                           
41 Мисюрин И.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений профессиональных 
спортсменов в командных видах спорта: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2005. – С. 31. 
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варзиши дастовардњои олї истифодабарандаи хизматгузорињо тамошобини 

мусобиќоти варзишї мебошад ва варзишгари дар мусобиќот 

иштироккунанда дар ташкили хизматрасонињо барои тамошобинон сањми 

бевосита дорад. 

Барои варзишгари касбї тамринњо ва баромадњо дар мусобиќот 

гуногунрангии фаъолият дар лањзањои бекорї не, балки фаъолияти вазнини 

мењнатї мебошад, ки таъмини ќонеъ кардани талаботи њозирини 

тамошобини мусобиќаро њадафи худ ќарор медињад. 

Ин маънои онро дорад, ки статуси варзишгари касбї аз статуси 

варзишгари њаваскор фарќ мекунад. Мафњуми «њаваскор» бори аввал дар 

варзиши англис дар миѐнаи аввали ќарни ХIХ пайдо шуд. Аввалан фарќияти 

байни варзишгарони касбї ва њаваскор характери синфї дошт. Њаваскорон, 

асосан, одамони табаќаи болої буданд, ки бурди инъоми пулиро на чун 

василаи таъминоти зиндагиашон, балки чун мукофот мењисобиданд. 

Људокунии расмии варзиши касбї ва њаваскорї дар Анљумани 

байналмилалї оид ба омўзиш ва вусъатдињии принсипњои варзиши 

њаваскорї соли 1894 дар Порис баргузор гардид. Анљуман Кумитаи 

байналмилалии олимпиро таъсис дод, Бозињои Олимпиро эњѐ намуд, корро аз 

муњокимаи масъалаи «Њаваскорї ва касбият», ки дар рўзномаи љамъомад 

љойи муњимро ишѓол мекард оѓоз намуд. Аз 10 масъалаи муњокимашуда 

фаќат сетоаш бевосита ба эњѐи Бозињои Олимпї дахл доштанд, масъалањои 

боќимонда бошанд њамагї ба раќобати варзиши касбї ва њаваскорї бахшида 

шудабуданд. Аз љумла, масъалањои зерин мавриди муњокима ќарор 

гирифтанд: муайян намудани статуси њаваскор; имкон дорад, ки дар як 

намуди варзиш варзишгари касбї ва дар дигараш њаваскор бошад; аз рўйи 

адолат аст, ки аз нуќтаи назари њаваскор фарќият барои навъњои варзиш 

дастгирї ѐбанд, хусусан дар варзиши аспдавонї ва тирпарронї ба сўйи 

табаќчањои паррон; оид ба арзиши асарњои санъат, ки барои инъом кардан 

таъин шудаанд; оѐ метавонад муайянкунандаи умумии варзишгар-њаваскор 
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дар њамаи намудњои варзиш истифода шавад; оѐ гаравбандї бо варзиши 

њаваскорон мувофиќат мекунад42. 

Анљуман мафњуми њаваскорро ќабул намуд, ки он дар рушди минбаъдаи 

варзиши љањонї таъсири калон гузошт. Дар асоси мафҳуми пешниҳодшуда 

ҳаваскор он шахсе мебошад, ки њељ гоњ дар мусобиќањо барои мукофот ѐ 

инъоми пулї, ки арзиши моддї дорад, новобаста аз роњи пайдоиши онњо 

иштирок накардааст, хусусан агар ин пул аз фурўши чиптањои даромад 

љамъоварї шуда бошад, касе, ки њељ гоњ бо варзишгарони касбї мусобиќа 

накарда бошад ва касе, ки устоди варзиш ва тренер набошад»43. 

Дар љомеаи муосир сатњи варзиши њаваскорон, хусусан варзиши 

дастовардњои олї аз рўйи нишондодњо ќариб ба варзиши касбї наздик 

шудааст. Дар замони муосир љараѐни барњам хўрдани фарќияти байнии 

варзиши дастовардњои олї ва варзиши касбї мушоњида мешавад. Методикаи 

њозиразамони тамринњо, љадвали мусобиќот ва сатњи нишондињандањои 

варзишї имконияти њамзамон дар дараљаи баланд тамрин намудан ва дар як 

ваќт дар вазифаи худ мењнат карданро намедињад. Вобаста ба он ки дар 

солњои охир амалияи аз тарафи варзишгарони њаваскор давра ба давра ба 

кор њозир нашудан вусъат пайдо кардааст, барои иштирок дар тамринњо ва 

мусобиќот, корњо аз рўйи љадвали чандирї ва ѐ мухтасаршуда сурат гирифта, 

амалан зарурати маблаѓгузорї барои он гурўњи варзишгарони дар 

мусобиќањо ва тамринњо бандбуда пайдо мегардад ва барои њозир нашудан 

ба љойи кор љуброн ситонда мешавад. 

Дар миѐнаи солњои 70-ум Кумитаи Байналмилалии Олимпї ба љуброн 

кардани музди мењнати варзишгарон дар давраи тамринњо ва иштирок дар 

мусобиќот иљозат дод. Илова бар ин, КБО ва федератсияњои байналмилалӣ 

аз рўйи намудњои варзиш ба мањдудкунии назарраси доираи мусобиќот сар 

карданд, ки дар онњо ќувваозмої кардани варзишгарони касбї манъ карда 

                                                           
42 Уолтер Э. Правила допуска на Олимпийские игры с 1981 до 1990 г. Междунар. спорт. движение. – М.: 
ЦООНТИ, ФиС , 1991. – 167 с. 
43 Миллер Д. Олимпийская революция. – М.: ФиС, 1995. – 381 с. 
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шуд. Иштироки хоккейбозон, баскетболистњо, волейболистњо ва дигар 

варзишгарони касбї дар Бозињои Олимпї ба ин мисол шуда метавонад44. 

Дар Тољикистон дар даврони шуравї ба рушди варзиши њаваскорї 

њамчун хусусияти сохти сотсиалистӣ ањамияти махсус зоњир мегардид ва бо 

маќсадњои сиѐсї ва идеологї варзиши касбї эътироф карда намешуд. Ба 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, чорабинињои варзишї-намоишї љињати 

такмили мањорати касбии варзишгарон ба таври зарурї эътибор дода 

намешуд. Дар назария ва амалияи ватании тарбияи љисмонї шиори 

«Ѓолибият муњим нест, муњим иштирок аст» ба кор гирифта мешуд. Иљроиши 

амалии маљмуи тадбирњои рушди тарбияи љисмонї ба шиорӣ «Ба мењнат ва 

мудофиа омодаам» дар сифати сохтори оммавї, ташкили њаракати оммавии 

тарбияи љисмонї чун василаи ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ба 

истироњати фаъол барои иљроиши ин шиор натиљањои мусбї медоданд. Вале  

муњиммияти дигар намудњои махсуси хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва 

варзиш, аз љумла такмили мањорати касбии варзишгарон ва рушди варзиши 

дастовардњои олӣ ба эътибор гирифта намешуд45. 

Дар натиљаи пош хўрдани Иттињоди Шуравї Љумњурии Тољикистон 

соњибихтиѐрї ва истиќлолият ба даст оварда, ќисми људонашавандаи љомеаи 

љањон гашт. Аз он лањза асоси рушди иќтисодиѐти мамлакатро муносибатњои 

бозоргонї ташкил медињанд. Бешак, дар ќатори дигар љанбањои иљтимої-

иќтисодї рушди тарбияи љисмонї ва варзиш ќисми муњимми сиѐсати давлат 

мебошад. Њадафи асосии сиѐсати давлат дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш истифодабарии самараноки имкониятњои тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар роњи солимгардонии миллат, нигањдории ќобилияти баланди кории 

мењнаткашон, љавонон, таъмини тарзи њаѐти солими ањолї ва иштироки 

                                                           
44Вострикова Е.А. Правовое регулирование международного олимпийского спорта: частноправовой аспект: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 194 с. 
45 Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан: дис. канд. экон. наук. – М., 2004. – 155 с. 
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муваффаќонаи варзишгарони Љумњурии Тољикистон дар мусобиќоти 

минтаќавї, байналмилалї ва бозињои олимпї мебошад46. 

Бояд ќайд намуд, ки аз љониби олимони њуќуќшинос ва иќтисодчиѐн 

мафњуми хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї аз нуќтаи назари 

гуногун муайян карда шудааст. Масалан, Д.Ш. Сангинов, мафњуми 

хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзишро ба воситаи мавзуи шартнома 

шарњ медињад. Ба аќидаи ў: «Мавзуи шартномаи хизматрасонии тарбияи 

љисмонї ва варзишӣ аз тарафи иҷрокунанда иҷрои амалњои муайянро талаб 

мекунад. Навъњои мазкури фаъолият ба намудҳои зерин таќсимбандї 

мешаванд: гузаронидани машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзишї; 

гузаронидани машѓулиятњои гимнастикаи бењдоштии пагоњирўзї дар 

гурўњњои мактабњои тањсилоти умумї, дигар муассисањои таълимї ва клубњо; 

машќњои солимгардонї; гимнастикаи офиятї; омодагии умумии љисмонї 

барои калонсолон; омодагии умумии љисмонї барои кўдакон; обутобдињї ва 

шиноварї дар фасли зимистон; шиноварї; гимнастикаи у-шу; гимнастикаи 

занона; гимнастикаи мавзуӣ; лижаронӣ; шиносоии варзишї барои кўдакон; 

шиносоии варзишї барои калонсолон; гузаронидани машѓулиятњои бозии 

волейбол дар гурўњњо ва тимњои таълимї, мактабњо ва клубњо ва ѓ.»47. 

Калибаев Ж.Ш. мафњуми мазкурро дар асоси мањсули фаъолияти 

кормандони ин соња шарњ медињад. Ў ќайд менамояд, ки ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзишї субъекти муњимми муносибатњои бозаргонї дар 

соњаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш мебошанд. Мањсули 

онњо хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошанд. Ба навъњои 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї метавон чунин фаъолиятро 

дохил намуд: 1) Шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва 

варзиш дар намуди дарсњои таълимї, сексияњои варзишї ва солимгардонї, 

тимњо ва клубњо. 2). Намоишњои варзишї. 3). Мукаммал намудани методика, 

                                                           
46 Консептсияи миллии рушди тарбияи љисмонї ва варзиши Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри с. 2004. 
№512. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: Бонки марказонидашудаи иттилооти њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ADLIA. (санаи мурољиат: 06. 12. 2017.)  
47 Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование отношений в сфере оказания социально-культурных услуг. 
Монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 171 с.; Сангинов Д.Ш. Предпринимательская деятельность по 
оказанию социально-культурных услуг: проблемы правового регулирования. Монография. – Душанбе: 
«Мехрона - 2017», 2019. – 268 с. 
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маљмуањои методии машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва солимгардонї, 

барномањои тарбияи љисмонї ва раванди омодасозии варзишгарон. 

Ташкилотњои давлатї ва хусусии тарбияи љисмонї ва варзиш ба гурӯњњои 

гуногуни истеъмолкунандагон доираи васеи хизматрасонињоро пешкаш 

менамоянд. Дар ин њол гуногунии дархостњои истифодабарандагони 

потентсиалї ташаккули механизмњои самаранок ва чандирии рушди 

сохтории ташкилотњоеро, ки ин гуна хизматњоро пешнињод мекунад, талаб 

менамояд. Яке аз масъалањои љиддии њалталаб дар фаъолияти муассисањо дар 

ќатори мушкилоти моддї ба талаботи бозор ҷавобгӯ набудани ин хизматњо 

мебошад. Зеро аксари ташкилотњо њоло кор карданро дар шароити рушди 

иќтисоди бозоргонӣ наомўхтаанд. Мањз ин шароит зарурати аз нав ва ба 

таври васеъ дида баромадани навъњо ва тарзҳои ташкили хизматрасонињои 

ташкилотњои тарбияи љисмонӣ ва варзишро фароњам меорад48. 

Ю.А. Кадочкина хизматрасонињои мазкурро варзишї - солимгардонї 

номида, такид менамояд: «Ин хизматњо бо маќсади солимгардонї ва 

инкишофи љисмонии муштариѐн ба таъмини машќњои љисмонї ва намудњои 

варзиш алоќаманд њастанд ва онњо дар шаклњои гуногуни ташкилї ба тарзи 

ройгон ѐ ба ивази пул аз љониби ташкилотњои давлатї ва тиљоратї ба таври 

инфиродї ѐ гурӯњї бо истифода аз методика ва љалби мутахассисон 

метавонанд расонида шаванд»49. 

Аз рўйи аќидаи И.В. Шубарин хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш чун амали даркнашаванда аст, ки ќонеъгардонии талаботи 

муштариро барои бењдошти вазъи љисмонӣ ѐ самаранок гузаронидани ваќти 

фориѓ аз корро њадафи худ ќарор медињад. Хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиш баробари доштани хислатњои умумї, ки хоси њама 

намудњои хизмат мебошанд, хусусиятњои махсусро низ доранд. Ба хислатњои 

умумӣ даркнашавандагї, мањфузнашавандагї, интиќолнашавандагии 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш, ѓайриимкон будани 

                                                           
48 Калибаев Ж.Ш. Типы услуг физкультурно-спортивных организаций // Проблемы науки. – 2019. – №11 (47). 
– С. 92-94. 
49 Кадочкина Ю.А. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования 
в сфере спортивно-оздоровительных услуг: дис. … канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 127. 
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бањогузории пешакї ба сифати онњо, яквақта будани истењсол ва истеъмоли 

онњо, иштироки бевоситаи истеъмолкунанда дар љараѐни истењсоли хизматњо 

ва ѓайра дохил мешаванд. Хусусияти фарќкунандаи хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш маљмуї будан, шакли ањлонаи истифодабарї ва 

намоишї будани баъзе намудњои хизматрасонињо аст. Илова бар ин, 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї дорои хосияти аниќи 

духўрагї њастанд, ки онњо, аз як тараф, василаи гузаронидани ваќти фароѓат, 

аз тарафи дигар, чун навъе аз маблаѓгузорињои махсуси сармояи мардумї 

хизмат мекунанд. Яъне, њамчун василаи мукаммалгардонии маърифатї ва 

љисмонии фард мебошанд. Инчунин, хусусияти хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиш ѓайр аз хосиятњои дар боло зикрѐфта, дар иљроиши 

вазифањои гуногуни иљтимої-иќтисодї, тарбиявї, табобатї-солимгардонї, 

истењсолї, иттилоотї-фароѓатї, такмилдињї, миллї-ватандўстї ва ѓайра 

зоњир мегардад. Вазифањои мазкур бо маблаѓгузории љомеа ва аъзоѐни он 

дар рушди навъњо ва равандњои тарбияи љисмонї ва варзиш роњи њалли 

худро меѐбанд50. 

В.А. Филиппова ва Т.М. Лебедихина ќайд менамоянд, ки «тарбияи 

љисмонї ва варзиш аз нуќтаи назари иљтимої, аввалан, њамчун соњаи 

муайяни њаѐти љомеа мебошад, ки фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

солимгардонї, таълимї-тамринї, мусобиќавї, инчунин фаъолиятеро, ки 

онњоро таъмин мегардонад (маблаѓгузорї, њуќуќтаъминкунӣ, идоракунї, 

ѓанигардонии базаи моддї-техникї, робитањо, омодасозї ва бозомўзии 

мутахассисон), дар бар мегирад. Дар навбати дуюм, аз нуќтаи назари 

иќтисодї, њамчун самти соњаи ѓайриистењсолї, намуди фаъолияти муфиди 

љамъиятї оид ба расонидани навъњои гуногуни хизмат ба ањолї мебошад»51. 

Тарбияи љисмонї ва варзиш воситаи бењтарини самараноки 

фаъолгардонии сармояи мардумї, такомули ахлоќї ва љисмонии инсон буда, 

дар баробари ин, соњаи аз њама камхарљ ба њисоб меравад. Бинобар ин, 

                                                           
50 Шубарин И.В. Организационно-экономический механизм развития услуг в сфере физической культуры и 
спорта: дис. ... канд. экон. наук. – Челябинск, 2004. – С. 64. 
51 Филиппова В.А., Лебедихина Т.М. Физкультурно-спортивные услуги как продукт деятельности 
физкультурных и спортивных организаций. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 
http://www.scienceforum.ru/2015/1168/14935  (дата обращения: 16.02.2019 г.). 
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хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишро ба гурӯњи неъматњои 

омехтаи љамъиятї дохил намудан зарур аст. Тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

сифати неъмати љамъиятї бањогузорї мешавад. Он фаъолияте мебошад, ки 

ба ќонеъгардонии талаботи љисмонї ва маърифатии ањолї ба такмилѐбї ва 

намоиши варзишї равона карда шудааст. Мањсули тарбияи љисмонї ва 

варзиш хизматгузорињои солимгардонї ва варзишие мебошанд, ки ба гурӯњи 

фаъолияти иљтимої мансубанд. Моњияти хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ 

ва варзишро аз се мавќеъ дида баромадан мумкин аст:  а) василаи ноилшавї 

ба њадафњои муайяни иљтимої; б) фаъолият; в) мањсули фаъолият52.  

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш аз љониби субъектњои ин 

соња ташкил намудан ва гузаронидани фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

солимгардонї, офият додан ба маъюбон ѐ омодасозии варзишгарон ба 

мусобиќањо аз рўйи намудњои варзиш, ки дар ќонунгузорї эътироф 

гаштаанд, баҳо дода мешавад53.  

Фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дорои намудҳои муайяне 

мебошад, ки таснифи он ба тарзњоҳои хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш вобаста аст. Таснифи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 

бо зарурати батартибдарории онњо дар алоќа бо пайдоиши равандњои 

гуногуни тарбияи љисмонї ва варзиш, аниќ намудани мафњумњо ва шохањои 

тарбияи љисмонї ва варзиш, пайдоиши намудњои нави хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар солњои охир, инчунин, зиѐд шудани талаботи 

истеъмолї ба ин гуна хизматрасонињо ба сомон расонида мешавад. Тасниф 

имкон медињад, ки хусусиятњои фарќкунанда ва хоси њар як намуди 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ќайд ва муайян гардида, 

маќому манзалати онњо дар соњаи чунин хизматрасонињо муайян карда 

шавад. Таснифњои хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзишии то ин дам 

вуљуддоштаро бањогузорї намуда, мо бояд ќайд намоем, ки онњо моњияти ин 

хизматрасонињоро пурра инъикос намекунанд, хусусиятњои онњоро ба 

                                                           
52 Дроботов С.Е. Проблемы развития сферы физкультурно-спортивных услуг в условиях глобализации // 
Журнал правовых и экономических исследований. – 2013. – № 2. – С. 184-186. 
53 Рябенко Г.В. Модель рыночного поведения в сфере физкультурно-спортивных услуг // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 11 (105). – С. 148-153. 
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дараљаи зарурї ба њисоб нагирифтаанд ва дар доираи ками меъѐрњо мањдуд 

шудаанд.  

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ба ду гурӯњи асосї, ки бо 

нишонаи мансубият ба зерсохторњои гуногуни тарбияи љисмонї ва варзиш 

алоќамандї доранд, таќсимбандї шудаанд. Ба гурӯњи аввал хизматрасонињо 

оид ба гузаронидани машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, инчунин, 

гузаронидани чорабинињои варзишї-намоишї; ба гурӯњи дуюм 

хизматрасонињо оид ба пешнињод намудани объектњои тарбияи љисмонї ва 

варзишї барои ањолї ва дигар хизматрасонињои соњаи мазкур шомил 

мешаванд54. 

Инчунин, хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш дар асоси 

нишондињандањои тавсиядодаи Шурои Иттињоди Аврупо тасниф карда 

шудаанд. Мувофиќи таснифи омории мањсулот аз рўйи намудњои фаъолият, 

ки аз љониби давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо ќабул карда шудааст, 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ба хизматгузорињо оид ба 

истифодабарии иншоотњои варзишї ва дигар хизматрасонињои варзишї 

таќсим карда шудаанд. Дар навбати худ, гурӯњи охирин ба хизматрасонињо 

дар мавриди ѐрї ба гузаронидани чорабинињои варзишї, оид ба ташкили 

чунин чорабинињо ва дигар хизматрасонињои ба чорабинињои варзишї дахл 

дошта, ки ба гурӯњњои дигар дохил карда нашудаанд, таќсим мешаванд. Агар 

ин таснифро муфассалтар дида бароем, он гоњ хизматрасонињои ба 

истифодабарии иншоотњои варзишї вобастабуда ба таркиби ин хизматњо 

дохил мешаванд: хизматрасонињои нигањдошт, истифодабарї, таъмири 

њуљрањо, иншоотњо, баиљорадињии онњо, хизматрасонии техникии онњо ва 

ѓайра. Хизматњо дар мавриди ѐрї ба чорабинињои варзишї комилан ба 

љараѐнњои технологии фаъолияти хизматгузорї вобастагї доранд. Ба ин 

намуди хизматњо хизматрасонии менељменти молия, рекламањои 

чорабинињои варзишї, хизматгузорињои маъмурї ва ѓайраро дохил 

мекунанд. Хизматрасонињо оид ба ташкили чорабинињои варзишї фаъолияти 

                                                           
54 Косогорцев В.И. Подходы к классификации услуг физкультурно-спортивных организаций // Российское 
предпринимательство. – 2016. Т. 17. – № 4. – С. 573-584. 
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банаќшагирї ва ташкили гузаронидани корњои таълимї-тамринї, 

мусобиќањои варзишї, чорабинињои намоишї-фарњангї, дилхушкунанда, 

оиди ташкили кор бо анбуњи тамошобинон, оиди таъмини бехатарї ва 

ѓайраро дар худ муттањид месозанд. 

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї, инчунин ба намудњои 

зерин тасниф мешаванд: таълими бозињои варзишї (бейсбол, баскетбол, 

крикет, футбол ва ѓайра); таълим дар базањои варзишї; таълими чирлидинг 

(кумак ва тарафдории варзишгар); таълими гимнастика; таълиме, ки 

академияњо ѐ мактабњои аспсаворї пешнињод менамоянд; таълими шиноварї; 

хизматрасонии инструкторон, омўзгорон, тамринчиѐни варзиши касбї; 

таълими санъати љангї; таълими бозињои карта (бридљ); таълими йога55.  

Бо дида баромадани тарзњои дигари таснифи хизматрасонињои тарбияи 

љисмонӣ ва варзишї бояд назарияи неъмати љамъиятї ва таъсирбахшии 

зоњирии онро ќайд намоем. Яъне, дар мувофиќа бо инњо хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш метавонад ба гурӯњњои зерин таќсим шавад: 

хизматрасонињои оммавӣ, хизматрасонињои хусусї ва хизматрасонињои 

омехта. 

Хизматрасонињои характери оммавидошта ба бахши давлатї ва 

ҷамъиятӣ тааллуќ дорад, дар онњо принсипи тиљоратї-пулакии 

хизматрасонињо  амал намекунад. Таъмини пешнињод шудани ин навъи 

хизматрасонињо аз њисоби буљаи давлатї ва пардохтњои ихтиѐрии љамъиятї 

сурат мегирад. Ин гуна хизматрасонињо ба ањолї ройгон ѐ бо шартњои 

имтиѐздошта пешнињод карда мешаванд, вале онњо бебозгашт нестанд, зеро 

сарчашмаи муњимми маблаѓгузории онњо даромадњо аз соњаи андоз мебошад. 

Ба ин гуна хизматрасонињо бояд дохил карда шаванд: хизматрасонињо оид ба 

омодасозии варзишгарони тимњои яккачини мамлакат, хизматрасонињо дар 

доираи барномањои маќсадноки давлатии тарбияи љисмонї ва варзиш, 

омодасозии љисмонии хизматчиѐни њарбї ва кормандони њифзи њуќуќ. 

                                                           
55 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. 
Четвертый пересмотренный вариант. – Нью-Йорк, 2009. – С. 287. 
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Аломатњои махсуси хизматрасонињои оммавӣ истифодабарии муштарак 

аз он; таќсимнашавандагї ва интихобнашавандагии онњо; имконнопазирии 

объективии техникї ва иќтисодии аз истеъмолот хориљ намудани баъзе 

шахсон нисбат ба дигарон; набудани зўроварї ва мањдудкунї дар истеъмол 

дар њолати пайдо шудани одамони нав мебошанд. Ин сифатњои 

хизматрасонии оммавӣ дохилшавии онњоро ба муносибатњои бозаргонї 

ѓайриимкон мегардонад, зеро ќонунњои бозаргонї дар ин љо татбиқ 

намешаванд. 

Хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзиш њамчун хизматрасонии 

хусусӣ ба сифатњои хизматрасонињои оммавӣ муқобил мебошад: 

истифодабарии инфиродии онњо; таќсимшаванда ва интихобї будани онњо; 

ҷой доштани раќобат; мављуд набудани њолати инҳисор оид ба 

иштирокчиѐни муносибатњо барои пешнињод намудани намуди мазкури 

хизматрасонӣ. Истењсолоти ин навъ хизматрасонињо дар асоси принсипи 

моликияти хусусї ва раќобати озод бо маќсади ба даст овардани фоидаи соф 

амалї карда мешавад ва ба ќавоини талабот ва дархостњо дар бозори 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї тобеъ аст. Ба ин намуд 

хизматрасонињо хизматҳои ташкили варзиши касбї, чорабинињои варзишї-

намоишї, хизматрасонињои пулакии клуб ва муассисањои варзишӣ ва ѓайра 

дохил мешаванд.  

Хизматрасонињои омехта дар байни хизматрасонињои оммавӣ ва 

хизматрасонињои хусусї мавќеи миѐнаро ишѓол менамоянд. Дар айни њол ду 

навъи онро бояд ќайд намуд: хизматрасонињои моњияти иљтимоидоштае, ки 

бештар сифатњои неъматњои љаъиятиро доро њастанд ва ба сўйи бахши 

хизматрасонињои оммавӣ майл мекунанд, вале бо вуљуди он ки онњо барои 

манфиати шахси алоњида нигаронида шудаанд, наќши иљтимоии бузург 

доранд. Ба ин намуди хизматрасонињо хизматрасонињои тарбияи љисмониро 

дар сохтори маорифи давлатї ва тарбияи томактабї, дар ташкилотњои 

давлатии тарбияи љисмонї ва солимгардонии беруназмактабї, 

хизматрасонињои тарбияи љисмонии табобатї дар сохтори давлатии 
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нигоњдории тандурустї ва суѓуртаи њатмии тиббї, хизматрасонии санаторї-

курортї дар сохтори давлатии офияти маъюбон дохил кардан љоиз аст. 

Намудњои дигари хизматрасонињои омехта бештар сифатњои неъматњои 

хусусиро доро буда, ба бахши иќтисодии хусусї ва бозоргонӣ майли бештар 

доранд. Хизматрасонињои гуногуни хусусияти истироҳатӣ-фароѓатї, 

варзишї-намоиши доштае мављуданд, ки ба пешнињод намудани онњо 

муассисањои то њол ба пуррагї тобеи моликияти хусуси нашуда машѓуланд. 

Аз таҳлили боло бармеояд, ки фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар шароити иќтисоди бозаргонї сохтори тафриќавї ва мураккаб мебошад. 

Аввал, ин намуди хизматрасонињо, њам дар бахши хусусї ва њам дар бахши 

давлатї, амалї мешаванд. Дуюм, онњо метавонанд хизматрасонињои 

бозаргонї ва ѓайрибозаргонї бошанд ва аз љониби ташкилотњои тиљоратї ва 

ѓайритиљоратї расонида шаванд. Ин маънои онро дорад, ки дар шароити 

бозаргонї тарбияи љисмонї ва варзиш чун як шохаи соњаи хизматрасонињо 

дар асоси принсипњои иќтисодиѐти омехта амал менамояд.  

Дар марњалаи муосири рушди иќтисодиѐти мамлакат, аз як тараф, 

тафриќа, аз тарафи дигар, омехташавии равияњо дар дохили соњаи 

хизматрасонињо мушоњида мешавад, ки ин ба пайдоиши намудњои маљмуии 

хизматрасонињо мусоидат менамояд. Илова бар ин, пурзўршавии усулњои 

ѓайриарзишии муборизаи раќобатноки муассисањои соњаи хизматрасониро 

ба диверсикатсия (васеъ намудани навъҳои алоҳидаи хизматрасонӣ)-и 

фаъолияти худ водор менамоянд, ки дар натиљаи он муттаҳидшавии 

хизматрасонињо бештар ќувват мегирад56. 

Муттаҳидшавии шохањо дар дохили соњаи хизматрасонињо ва печиши 

зичи хизматрасонињои онњо бо њамдигар таснифи хизматрасонињои соњаи 

тарбияи љисмонӣ ва варзишро дар асоси муносибати онњо ба соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш зарур мегардонад. Дар њудуди таснифи мазкур 

хизматрасонињои асосї ва иловагиро махсус ќайд намудан зарур аст. 

                                                           
56 Экономика сферы платных услуг / Под ред. Е.Н. Жильцова. – Казань, 1996. – С. 202. 
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Ба хизматрасонињои асосӣ хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 

ба мисли солимгардонӣ, ки онњоро ташкилотњои соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш пешнињод менамоянд ва дар шакли гузаронидани чорабинињои 

варзишї, корњои тарбияи љисмонї ва солимгардонї, пешнињодкунї ва 

истифодабарии объектњои тарбияи љисмонї ва варзиш ва таљњизоти варзишї 

сурат мегирад, дохил намудан мумкин аст.  

Ба хизматрасонињои иловагӣ хизматрасонињое мансуб мебошанд, ки дар 

дигар бахшњои соњаи мазкур вазифањои самтиро иљро менамоянд, ба 

монанди  хизматрасонињо оид ба савдои яклухт ва чакнаи молњои хоси 

варзиш, хизматрасонињои гуногун оид ба чорабинињои варзишї (наќлиѐтї, 

машваратї ва ѓайра), хизматрасонињои сайѐњии хусусияти варзишї-

солимгардонидошта, хизматрасонињо оид ба миѐнаравии молиявї (бонкї, 

иљорагирї ва ѓайра), хизматрасонињо оид ба иттилоот бо љомеа ва рекламаи 

сарпарастон. Хизматрасонињои мазкурро метавонанд бевосита худи 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш иљро намоянд, инчунин, аз љониби 

муассисањое, ки ба соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дохил нестанд, аз 

ќабили ширкатњо, агентињо, муассисањои наќлиѐт ва ѓайра иљро карда 

мешаванд. Хизматрасонињои иловагӣ дар истифодабарии хизматрасонињои 

асосї кумак мекунанд. Масалан, варзишгарон ѐ мухлисони хориљї ѐ 

сокинони шањри дигар метавонанд истифодакунандаи хизматрасонињои 

асосии варзишї - намоишї бошанд ва аз хизматрасонињои наќлиѐтӣ, 

мењмонхонавӣ, тарабхонаҳо истифода баранд. 

Аз рўйи самтњои соњавї хизматрасонињои соњаро ба тарбияи љисмонї ва 

варзишї-солимгардонї људо намудан зарур аст. Пешнињоди 

хизматрасонињои бо фаъолияти љисмонї алоќаманд, коркарди лоињаи рушд 

ва татбиќи барномањои тарбияи љисмонї ва солимгардониро хизматрасонии 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар бар мегирад. Гузаронидани чорабинињои 

варзишї-намоишї, мусобиќоти варзишии оммавї, хизматрасонињои 

устодони варзиш ва доварон аз рўйи намуди муайяни варзиш ба 

хизматрасонињои варзишї дохил мешаванд. Дар баробари ин, дар баъзе 
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њолатњо мавќеи фаъолро онњое ишѓол менамоянд, ки хизматрасонињоро 

пешнињод мекунанд, дар дигар њолатњо онњое, ки истифода мебаранд. 

Пешкаш намудани иншоотњо ва таљњизоти варзишї, одатан, ваќте сурат 

мегирад, ки иттињодияњои тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ ташкилотњои 

гузаронандаи мусобиќоти муайян базаи моддї- техникии худро надоранд, то 

талаботи љараѐни тамрин ѐ тартиби гузаронидани мусобиќаро таъмин 

намоянд. Ѓайр аз ин, истифодабарандаи ин навъи хизматрасонињо метавонад 

шахси ѓайрирасмие бошад, ки мехоњад дар иншооти варзишии мазкур 

ќобилиятњои љисмонии худро такмил дињад. Дар раванди ин гуна 

хизматрасонї байни соњиби иншооти варзишї ва истифодабарандаи он 

муносибатњои иљоравї амал мекунанд. 

Шакли сеюми хизматрасонињо дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

фаъолияти машваратдињї алоќаманд аст. Ин гуна хизматрасонї дар он зоњир 

мешавад, ки мутахассисони дар ташкилотњои таълимї ва илмї-тадќиќотии 

тарбияи љисмонї ва варзиш фаъолиятдошта ба мизољон дар интихоби 

барномањои варзишї ва солимгардонии барои синну сол ва тайѐрии 

љисмонии онњо мувофиќ ѐрї медињанд, шиддатнокї ва љадвали 

машѓулиятњоро муайян карда, идора кардани худро ѐд медињанд. 

Аз рўйи дараљаи таъсирнокї ба истеъмолкунанда хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзишро ба хизматрасонињои таъсири таљассумѐфта ва 

таљассумнаѐфта таќсим намудан мумкин аст. Дар љараѐни истифодаи 

хизматрасонї истифодабаранда метавонад ба навъњои гуногуни таъсир аз 

љониби сарчашмаи онро пешнињодкунанда гирифтор шавад. Натиљаи 

таъсири таљассумѐфта ин њиссиѐти љисмонии истифодакунандаи 

хизматрасонї мебошад, дар њоле ки таъсири таљассумнаѐфта ба ќонеъ 

кардани талаботи маърифатї, зебопарастї ва иттилоотии мизољ равона 

карда шудааст. Намунаи навъи якуми хизматрасонињо намудњои гуногуни 

фаъолияти љисмонї, муолиљаи солимгардонї, масњ ва ѓайра мебошанд. 

Намуди дуюми хизматрасонињо, асосан, аз хизматрасонињои хусусияти 

намоишидошта, инчунин, аз хизматњои машваратї ва таълимие иборатанд, 
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ки дар љараѐни онњо ба истифодабаранда таъсири бевоситаи љисмонї 

расонида намешавад. 

Аз рўйи шакли истифодабарї хизматрасонињои соња метавонанд 

инфиродї ва дастаҷамъӣ бошанд. Дар истифодабарии инфиродї ба сифати 

объекти хизматрасонї инсон њамчун шахсияти алоњида амал менамояд. Дар 

ин њол дар љараѐни хизматрасонї талаботњои фардї ва хислатњои шахсро 

бояд ба инобат гирифт, дар ин маврид аз шахси бо мизољ коркунанда 

доштани малакањои иловагии касбї ва омодагии равонї талаб карда 

мешавад. Тимсоли чунин хизматрасонињо машѓул шудан ба тарбияи 

љисмонї, варзиш, гимнастикаи солимгардонї бо тренери шахсї, 

хизматгузории инфиродии иттилоотї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

шуда метавонанд. Хизматрасонињои хусусияти дастаҷамъонадошта 

муносибати инфиродиро ба њар як мизољ талаб намекунанд. Онњо маљмуи 

амалиѐтњо, машќњо, чорабинињо барои њама ба андозаи баробар зарурӣ ва ба 

шунавандагони сершумор нигарондашударо дар бар мегиранд ва 

бањисобгирии хусусиятњои фардии мизољонро талаб намекунанд. Дар алоќа 

бо ин шарти њатмии самаранокии ин гуна хизматрасонињо мањорати касбии 

истењсолкунандаи онњо дар робита ба гурӯњи шунавандагон, ба њисоб 

гирифта тавонистани талаботи дараљањои гуногуни синнусолї ва гурӯњњои 

иљтимої мебошад57. 

Дар асоси такроршавӣ хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзиширо 

ба хизматрасонињои доимї, даврагї ва омехта људо намудан мумкин аст. 

Хизматрасонињои доимї дар муддати дуру дарози ваќт хосияти такроршавии 

мунтазамро доранд. Истифодабарии хизматрасонињои даврагї пас аз 

фосилањои муайяни ваќт амалї мешаванд ва хусусияти мавсимї доранд. 

Истифодаи хизматрасонињои омехта њар сари чанд ваќт ба амал меоянд, 

хусусияти лањзавї доранд ва аниќ пешгўї карда намешавад. 

Маќбулияти хизматрасонињоро ба мизоҷ ба њисоб гирифта, онњоро ба 

гурӯњњои њатмї ва ѐрирасон људо мекунанд. Хизматрасонињои њатмї аз 

                                                           
57 Кошаев М.Н. Социально-культурные услуги отрасли физическая культура и спорт - формы, мотивы и 
потребности // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2006. – № 21. – С. 30-32. 
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номгўи амалиѐтњои зарурие иборатанд, ки расонидани онњо ба мизољ бояд 

сурат гирад ва ба ќонеъгардонии талаботи истифодакунанда ба 

хизматрасонии аниќи тарбияи љисмонї ва варзиш равона мешавад. Њадафи 

хизматрасонињои ѐрирасон ташаккули афзалияти мизољ нисбат ба ташкилоти 

муайян аст. Онњо дар шакли машѓулият ѐ дарсњои ройгон, дар намуди 

машваратњои иловагї ѐ муолиљањои нисбатан арзонтар вуљуд дошта 

метавонанд. 

Инчунин, хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзишро ба берунї ва 

дохилї, њатмї ва тавсиявї, талабгор будан ѐ набудан ба хизмати мутахассис, 

таъљилї ва бо муњлати иљроиши ботартиб, хизматрасонињои дар њавои 

кушод ѐ дар дохили бино баамалбароваранда тасниф кардан мумкин аст. 

Хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиширо, инчунин, ба 

якдигарро ивазкунанда ва якдигарро пуркунанда људо кардан мумкин аст. Ба 

якдигарро ивазкунанда хизматрасонињое шомил мебошанд, ки метавонанд 

талаботњои якхеларо ќонеъ гардонанд. Масалан, дар варзиши оммавї 

футбол тадриљан бо мини-футбол, баскетбол бо стритбол, волейбол бо 

волейболи пляжї, теннис иваз карда мешавад. Якдигарро ивазкунандагї пас 

аз таѓйирѐбии нархњои хизматрасонињо зуњур мешавад. Агар арзиши яке аз 

ивазшавандањо баланд шавад, мутобиќан талабот нисбати ивазкунандаи он 

меафзояд58. 

Хуллас, дар замони муосир дар бораи таснифоти хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш олимон андешаҳои худро баѐн намудаанд. Ба 

аќидаи мо, фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин маљмуи амалњои 

субъектони хољагидор мебошад, ки ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 

истеъмолкунандагон љињати тањкими саломатї, инкишофи ќобилияти 

љисмонї, тарѓиби тарзи њаѐти солим, омодагї ба мусобиќот ва фаъолияти 

мусобиќавї ба маќсади ба даст овардани натиљањои варзишї равона 

гардидааст. Намудњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро метавон ба 

се гурўњ таќсим намуд: шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар намуди дарсњо, сексияњои варзишї ва солимгардонї, 

                                                           
58 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ, под ред. Л.А.Волковой. – СПб., 2000. – С. 75. 
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тимњо ва клубњои варзишї ва раванди омодасозии варзишгарон; 

хизматрасонї ба тамошобинони мусобиќањои варзишї; фаъолият оид ба 

коркарди маљмуањои методии машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, 

барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш ин институти њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи меъѐрњои њуќуќї ва 

регламентии алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки принсипњо, шаклњо 

ва тартиби фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро устувор мегардонад.  

Барои мукаммал намудани қонунгузории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш пешниҳод менамоем, ки дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

иборањои зерин бо дарҷи мафҳумҳо илова карда шаванд: «инструктори 

тарбияи љисмонї ва варзиш», «объектњои инфрасохторї» ва «субъектњои 

фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш». 
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1.2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

 

Дар рушди љомеаи муосир масъалаи истифодабарии самараноки неруњои 

мењнатї хеле муњим аст, ки дар натиља ба омили захирањои инсонї талаботи 

зиѐд пешнињод мегарданд. Истифодаи самараноки неруњои мењнатї дар 

њолати баландшавии ќобилияти кории њайати корхона дар сурати паст 

шудани сатњи беморшавї, инчунин, пастшавии сарборињои равонї-

физиологї бењтар мегардад. Зиѐдшавии сарборињои психикии пуртаъсир ва 

физиологї сабаби пайдоиши беморињои гуногун, ба монанди бемории 

ишемияи дил, баландшавии фишори артериявї, остехондрози сутунмуњра ва 

ѓайра мегарданд, ки шаклњои нави барќароркунии ќобилияти корї ва 

саломатии инсон, инчунин, нигоњдории ќобилияти мењнатии онро талаб 

мекунанд. Намудњои сершумори фаъолияти касбии инсони муосир бо 

хусусиятњои хоси худ ба мисли камгаштугузорї ва камњаракатї, тарзи 

нишастаи маљбурии корї ва мањдудияти њаракати мушакњо фарќ мекунанд. 

Механикикунонї ва автоматикикунонии љараѐни истењсолот фаъолнокии 

њаракатии одамро хеле кам карданд, таќсимоти вазниниро аз гурўњи 

мушакњои калон ба мушакњои хурд гузарониданд. Чунин таќсимоти 

номунтазами вазнинии кор ба узвњои такягоњї-њаракатї дар њолати якбора 

паст шудани фаъолияти њаракатї сабаби таѓйироти номусоиди вазифањои 

физиологии системањои асосии организм мегардад. Дар шароити мазкур яке 

аз омилњои таљдиди неруњои мењнатї, баландбардории фаъолияти кории он 

дар муассисањои шакли гуногуни моликиятдошта, аз љумла дар соњибкорї, 

тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. Дар натиља, дар солимгардонї ва 

баландшавии ќобилияти кории мењнаткашон, инчунин дар афзоиши 

њосилнокии мењнат ва ноил шудани коллектив ба даромади софи иловагї 

тарбияи љисмонї ва варзиш мусоидат менамояд. Бо бањисобгирии соњаи 

истењсолоти муассиса, истифодаи аз љињати методї асосноккардаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, ќатъан, сатњи беморшавиро паст мегардонад, ќобилияти 

кории њайати кормандонро таќвият мебахшад, дар натиља, ба бењтаршавии 

нишондињандањои иќтисодї таъсир мерасонад. Њадафи соњибкорї дар соњаи 
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тарбияи љисмонї ва варзиш истењсол ва пешнињод кардани хизматњое 

мебошад, ки мардум ба он эњтиѐљ доранд ва ба худи соњибкорон фоидаи соф 

меорад59. 

Имрўз дар Тољикистон барои такмили танзими њуќуќии соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш кўшишњои зиѐд ба назар мерасад, ки ба рушди самти нави 

фаъолияти соњибкорї - хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мусоидат 

менамояд. Мустањкам намудани саломатї, зиѐд намудани шумораи онњое, ки 

ба тарбияи љисмонї ва варзиш машѓуланд, танњо дар сурати тањияи заминаи 

њуќуќї ва механизми танзими њуќуќї дар соњаи муайяншудаи муносибатњои 

љамъиятї имконпазир аст.  

Муњити иљтимої-иќтисодии имрўз бамиѐномада, раќобат дар бозори 

хизматрасонињо дар соњаи истироњат ва фароѓати оммавї, ки ба ќатори онњо 

хизматрасонињои варзишї-намоишї (мусобиќоти варзишї) ва тарбияи 

љисмонї-солимгардониро дохил намудан мумкин аст, алњол маблаѓгузории 

начандон кофї доранд. Њолати мазкур ин гуна ташкилотњоро дар њолати 

душвор мегузорад ва маљбур месозад, то пулро бо ќувваи худ дарѐфт 

намоянд, яъне ба соњибкорї машѓул шаванд ва аз њисоби љалби сарчашмањои 

ѓайрибуљавї низ фаъолият дошта бошанд. 

Дар замони муосир мактабњои варзишї њуќуќ доранд, то аз њисоби 

пешнињодкунии хизматрасонињои пулакї маблаѓњои иловагиро љалб 

намоянд, њама навъњои фаъолияти соњибкориро, ки ба ќонунгузорї ва 

низомномаи онњо мухолиф нестанд, ба роњ монанд ва ин амал дар шароити 

маблаѓгузории буљавии нокифоя ањамияти махсус дорад. Дар ин њолат 

муассиса ба корхона баробар карда мешавад ва дар зери њимояи 

ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти 

соњибкорї ќарор мегирад. 

Аз ин маълум мегардад, ки фаъолияти соњибкорї дар соњаи 

тањќиќшаванда ин расонидани намудњои гуногуни хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиш аст. Мубодила дар рафти њамаи намудњои фаъолият, ки 

                                                           
59 Чернявская Е.Ю. Современное состояние предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2015. – № 3 (13). – С. 110-118. 
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ба талаботи истифодабарандагон љавобгў аст, иштирок менамояд. Дар 

баробари ин, фаъолияти соњибкорї ба шакли ташкилї-њуќуќии 

интихобкардаи субъекти фаъолият ва риояи талаботи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон вобаста аст. Дар ин њолат тафовутњои муњим љой 

доранд: агар дар ташкилот, масалан, дар фитнес-клубњо, фаъолияти раќобатї 

дар назар дошта нашуда бошад, он гоњ љузъиѐти маркетинг бо таркиби 

маркетинги федератсияи варзиш аз рўйи намудњои варзиш, варзиши касбї, 

метавонад бо њам мувофиќ наояд, илова бар ин, куллан аз маркетинги 

молњои варзишї фарќ хоњанд кард. 

Барои аз байн бурдани фарқият байни муассисаҳои варзишии хусусӣ ва 

оммавї наќши махсусро василањои иттилоотї-тањлилї (тадќиќотњои 

маркетингї), ки ба муайян кардани шавќи кўдакон, дархостњои волидайн ва 

ба роњ мондани робитаи гарм дар байни тренер, падару модар ва фарзандон 

машѓул аст, инчунин, воситањои аѐнї-тарѓиботї мебозанд. Маркетинги 

мактаби варзишро бо воситањои рекламавї ва робита ба љомеа амалї кардан 

мумкин аст.  

Њамин тавр, дар асоси тањлили назариявӣ хулосаи зерин бармеояд: 

маркетинги варзиш хусусиятњои худро дорад. Аз љумла, дар фаъолияти 

маркетингии ташкилотњое, ки молњои варзишї пешкаш мекунанд, ва 

хизматрасонињои варзиши касбї ва солимгардонї тафовути калон мушоњида 

мешавад.  

Ҳуқуқи претсидентии Швейтсария баъзан мафҳуми ҳуқуқҳои шахсиро бо 

мақсади ҳимояи доираи васеи ҳуқуқҳо, аз қабили ҳуқуқ ба фаъолияти 

иқтисодӣ ва ҳатто ҳуқуқ ба озодии варзиш ба таври васеъ баррасӣ мекунад. 

Ҳуқуқҳои шахсӣ бояд озодии ҳаракати ҷисмонӣ, озодии машғулиятҳои 

варзишӣ ва иштирок дар мусобиқаҳои байни варзишгарони як сатҳи 

тайѐриро дар бар гирад60. 

Мафҳумҳои «ҳуқуқи рақобат» ва «озодии фаъолияти соҳибкорӣ» аз 

ҷиҳати мазмун якхелаанд. Ин бадастрасии озод ба бозор, интихоби захираҳо 

                                                           
60 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2009. – С. 44-45. 
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ва сармоя, фурӯши мол, расонидани хизматрасонӣ ва ташкили раванди 

истеҳсолот дахл дорад. Аммо гуфтан мумкин нест, ки ин мафҳумҳо 

якхелаанд, зеро ҳуқуқ ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ кафолати истифодаи 

озоди қобилият ва молу мулки ҳар касро дар назар дорад, ки ин дар навбати 

худ, дар принсипи озодии ихтиѐрдории моликият муқаррар шудааст. Ҳуқуқи 

рақобат мавҷудияти шароити муайянеро кафолат медиҳад, ки ба амалӣ 

шудани ин ҳуқуқ бодастрасии озод ба бозор, шарт будани нархҳо аз рӯи 

талабот ва пешниҳод, дахолат накардани давлат ба раванди рақобатпазирӣ 

дар бозор ва ғайра равона гардидааст61.  

Дар љањони имрўз дарки наќши тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун 

омили такмили табиати инсон ва љомеа пурзўртар мешавад. Тарзи солими 

њаѐт дар умум, аз љумла тарбияи љисмонї ва варзиш заминаи иљтимоии дорои 

неруи муттањидкунанда ва ѓояи миллидошта мебошанд, ки барои рушди 

давлати пуриќтидор ва љомеаи солим мусоидат менамоянд. Дар аксари 

кишварњои бурунмарзї фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ба таври 

табиї кўшишњои давлат, сохторњои њукуматї, љамъиятї ва хусусие, ки 

муассисањо ва институтњои иљтимоиро ба њам мувофиќ сохтаву пайваст 

менамояд. Бо масъалањои рушди варзиш дар воњидњои њудудї, пеш аз њама, 

дар шањрњо сохторњои маҳаллӣ машѓуланд. Дар љамоатњо ва хољагињои 

коммуналї, ки ба ин маќсад аз 1 то 3 фоизи буљаи умумии худро харљ 

мекунанд, якљоя бо ташкилотњои варзишї сиѐсати варзишии маҳаллӣ ва 

коммуналиро кор карда мебароянд ва амалї месозанд. 

Аз рўйи маълумоти нашрияњои хориљї барои фаъолияти варзишии 

дастовардњои олї дањњо миллиард доллар маблаѓ људо карда мешавад. Ба 

аќидаи онњо, саноати варзишї дар як сол мол ва хизматрасонињоро ба 

маблаѓи зиѐда аз 150 миллиард доллари ИМА истењсол менамояд.  

Дар кишвари мо тарбияи љисмонї ва варзишро ба маљрои тиљоратї 

гузаронидан кори сањл нест, зеро муассисањои варзишии мо дар маркетинг 

таљрибае надоранд. Барои таъминоти тимњои варзишї, кохњои варзишӣ, 
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њавзњои шиноварї, марказњои солимгардонї, ташкили гузаронидани 

мусобиќањои варзишї, хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 

маблаѓњои калони пулї заруранд.  

Вожаи «маркетинги варзишї» бори аввал ба соњаи фаъолияти тарбияи 

ҷисмонї ва варзиш дар миѐнаи солњои 70-уми асри ХХ дар Иѐлоти 

Муттањидаи Америка дохил шуд. Аз он вақт варзишро чун воситаи иловагии 

фурўши молњои саноатї мавриди истифода қарор дода, дар гузаронидани 

чорабинињои варзишї реклама дар робита ба тарѓиботи автомобилњо, оби 

ҷав ва дигар молҳо мавриди истифода қарор дода шуд62. 

Маркетинги варзиш ин истифодабарии варзиш ба сифати мол аст. Ин 

муносибатњои бозоргонианд, ки ба ќонеъгардонии талаботи инсон нисбати 

молњои варзишї, иншоотњои варзишї ва хизматрасонињои варзишї, тарбияи 

љисмонї ва солимгардонї нигаронида шудаанд. Ин муносибатњо мављудияти 

инфрасохтори њозиразамон, омодасозии мутахассисон, гузаронидани 

тадќиќотњои илмиро таќозо мекунанд ва њадафи онњо соњиб шудан ба 

даромади соф аз њисоби чорабинињои варзишї, љалб кардани ањли 

шањрвандон ба машѓулиятњои фаъоли тарбияи љисмонї ва варзиш бо 

бањисобгирии дархост ва хоњиши њар як шањрванд мебошад. Равияњои асосии 

рушди маркетинг ин омўзиши бозор, эњтиѐљот, салиќа ва талаботи ањли 

шањрвандон, инчунин, истењсоли молњо барои ќонеъсозии онњо мебошанд63. 

Охири ќарни ХХ дар бисѐр кишварњо давраи азнавсозї ва сохтмони 

иншоотњои њозиразамони варзишї гардид. Дар асоси муносибатњои комилан 

нави иќтисодї ва њуќуќї моделњои таъсирноки њаракати тарбияи љисмонї ва 

варзиш, барномањои ахлоќии камхарљ, ба монанди «Саломатї барои њаѐт» ва 

«Дили солим» фаъол гардиданд, ки ба ташаккули ҷанбањои ахлоќї ва моддии 

инсон љињати вазъи саломатї ва тарзи њаѐти солим мусоидат намуданд64. 

                                                           
62 Елисеев В.А., Савельева О.В. Роль спорта в зарубежной экономике // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 
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Масалан, дар асоси "Барномаи маҷмуии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солњои 2011-2015", ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни соли 2011, №278 тасдиқ гардида 

буд, инфрасохтори варзиш рушд ва иштироки варзишгарони тоҷик дар 

мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тавсеа ѐфтанд. Дар ин давра шумораи 

чорабинињои оммавї-варзишї, солимгардонї аз 79 то 129, шумораи 

машқварзон дар муассисаҳои тайѐрии варзишӣ аз 37630 то 42504, дар 

сексияњои варзишӣ ва гурўҳҳои солимгардонӣ, аз 293197 то 614286 ва 

шумораи наврасону ҷавонони бо тарбияи ҷисмони машғулбуда аз 991608 то 

1310000 зиѐд арзѐбї мегардад. Дар зарфи 5 сол зиѐда аз 1381 иншооти 

варзишӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ сохта шуда, 1059 иншооти дигари варзишї 

таъмиру таҷдид ва ба истифода дода шуданд, ки барои рушди инфрастохтори 

соҳа нақши муҳимро мебозанд65. 

Таъсири мусбати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба низоми иқтисодии ҳар 

як давлат бо омилҳои муайян маҳдуд намешавад. Чунин фактро низ таъкид 

кардан лозим аст, ки дар даҳсолаҳои охир саноати тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш, сайѐҳӣ ҳамчун як соҳаи васеи фаъолияти соҳибкорӣ бо суръати тез 

тараққӣ кард. Дар мамлакати мо ва берун аз он бисьѐр ташкилотҳои варзишӣ 

ва сайѐҳӣ бо шаклҳои гуногуни моликият ташкил карда мешаванд, ки онҳо 

дар асоси тиҷорат амал мекунанд. Ба ин гуна ташкилотҳо клубҳо ва 

иттиҳодияҳои варзишию тандурустӣ, аква - марказҳо, майдонҳои ях, клубҳои 

фитнесс ва солимгардонӣ, сексияҳои амалияи тандурустии шарқ, муборизаи 

тан ба тан ва ѓайра дохил мешаванд. Ҷузъи дигари тиҷорати варзишӣ 

варзиши касбӣ - клубҳо, лигаҳо ва федератсияҳои касбӣ мебошанд, ки дар 

асоси худмаблағгузорӣ фаъолият мекунанд ва аз таблиѓ, нашр, фурўши 

ҳуқуқи телевизион ва радио ба корпоратсияҳои алоқаи миллӣ ва 

байналмилалӣ ва дигар фаъолиятҳои тиҷоратӣ даромад мегиранд. Илова бар 
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ин, саноати муосири варзишӣ истеҳсоли либосҳои варзишӣ, пойафзол, 

таҷҳизот, асбобҳои варзишӣ ва лавозимотро дар бар мегирад. Ҳамчун 

ҷузъҳои ҷудогонаи соҳаи варзиш метавон бизнеси иттилоотию варзишї  

(радио ва телевизионҳои махсуси варзишӣ, вебсайтҳо, агентиҳои иттилоотӣ, 

нашрияҳои варзишӣ ва ғ.) ва тиҷоратро дар иншооти варзишӣ (стадионҳо, 

ҳавзҳои шиноварӣ, маҷмааҳои варзишӣ) ҷудо кард. 

Дар асл, тиҷорат ба варзиш хеле монанд аст: фаъолияти соҳибкорӣ 

инчунин ба рақобат, рақобати байни шахсон ва дастаҳо асос ѐфтааст. Ҳадафи 

фаъолият, ҳам дар варзиш ва ҳам дар тиҷорат, ин хоҳиши рақибон барои 

пирӯзӣ, баѐн кардани фикр, исбот кардани муњиммияти худ, ба даст овардани 

эҳтироми дигарон ва ҳамкорон мебошад. Ҳамин тариқ, варзиш ва тиҷорат бо 

ҳамдигар зич алоқаманд буда, ангеза ва қувваҳои пешбарандаи якхела 

доранд. 

Шароити муосири пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон бо мавҷудияти 

хатарҳои гуногун, аз ҷумла дастрасии мушкил ба ашѐи хом, технологияҳои 

нав, сармояи қарзӣ, равандҳои таваррумӣ, ки боиси тағйирѐбии нархҳо ва 

қурби асъор, тағйироти сиѐсӣ, ислоҳоти ҷиддии қонунгузорӣ дар соҳаи 

фаъолияти соҳибкорӣ, эҳтимоли бад шудани вазъи молиявии шарикони 

тиҷоратӣ ва бисѐр дигар омилҳои манфӣ мегардад, кори сањлу осон нест. 

Новобаста ба он ки соҳибкорӣ то чи андоза мукаммал бошад ҳам, хатарҳои 

ояндаро, ки метавонанд ба муносибатҳои истеҳсолӣ таъсири манфӣ расонанд 

ва дар фаъолияти соҳибкорӣ зиѐн расонанд, истисно кардан ғайриимкон 

аст66. 

Варзиши муосир ҳамарўза зери навгониҳои гуногун қарор дошта,  

таваҷҷуҳи махсусро барои омода намудани мутахассисони дорои усулҳои 

нави корӣ таќозо мекунад. Баландшавии фавќулодаи шавќ ба варзиши 

дастовардњои олї, ки пешрафти устувори фарњанги муосир аст, ки тамоюли 

умумиљањонї мебошад. Яке аз омилњои љараѐни љањонишавї рушди варзиши 
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муосир, хусусан варзиши олимпї мебошад. Дар хориља варзиши њамаи 

сатњњо механизми њамаљонибаи солимгардонии мардум, василаи худшиносї, 

хештангароӣ ва инкишофи инсон, инчунин, воситаи мубориза алайњи 

зуњуроти номатлуби иљтимої мебошад. Мањз аз ин сабаб дар давоми солњои 

охир маќоми варзиш дар низоми арзишњои фарњанги муосир якбора баланд 

гардид. Њаракати варзишии љањон, ки як љузъи он варзиши тољик мебошад, 

яке аз пуриќтидортарин ва оммавитарин њаракатњои байналхалќї ба шумор 

меравад. Ба иттињоди варзишии олимпї беш аз 100 мамлакати дунѐ аъзо аст. 

Дар љањон тамоюли устувори баландшавии наќши тарбияи љисмонї ва 

варзиш мушоњида шуда, дар љабњањои зерин зоњир мегардад: дар 

баландшавии наќши давлат дар дастирии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш, 

шаклњои љамъиятии ташкил ва фаъолият дар ин соња; дар истифодаи васеи 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар пешгирии беморињо ва устувор гардонидани 

саломатии ањолї; дар дароз намудани муддати дарозумрии фаъол ва 

эљодкоронаи одамон; дар ташкили фаъолияти истироњатї ва пешгирии 

рафтори зиддињуќуќии љавонон; дар истифодабарии тарбияи љисмонї ва 

варзиш чун љузъи муњимми рушди маънавї, зебоипарастї ва зењнияти 

љавонон; дар љалб кардан ба ањолии ќобили мењнат ба машѓулиятњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш; дар истифодабарии тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар мутобиќшавии шахсони имконияташон мањдуд; дар якбора баландшавии 

сатњи даромадњо аз намоишњои варзишї ва саноати варзишї; дар ривољи 

барномањои варзишии телевизион ва радио ва наќши телевизион дар рушди 

тарбияи љисмонї ва варзиш, ташаккули тарзи солими њаѐт; дар инкишофи 

инфрасохтори тарбияи љисмонї ва солимгардонї ва варзиш бо бањисобгирии 

завќ ва талаботи ањолї; дар гуногунии шаклњо, усулњо ва воситањое, ки дар 

бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї, варзиш ва солимгардонї пешкаш 

мешаванд67. 
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Тарбияи љисмонї ва варзиш воситаи њаматарафа солимгардонии 

љисмонї ва маънавии миллат мебошад, вале имкониятњои онњо пурра 

истифода намегарданд. Ин ба њолатњои зерин вобастагї дорад: аввалан, 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш солњо ба тарзи принсипи пасмондањо 

маблаѓгузорї мегашт, зеро наќши сармояи мардумї дар рушди љомеа ба 

њисоб гирифта намешуд. Сониян, бо пошхўрии ИЉСШ модели идоравї-

њудудии њаракати тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар шароити сохтори куњна 

ба ќадри кофї самаранок кор мекард, ба охир расид. Ташкилотњои варзишї 

аз ќисми зиѐди маблаѓгузорињои буљаи давлатї, сарчашмањои ѓайрибуљавї ва 

ќариб аз њамаи маблаѓњои дар буљаи иттифоќњои касабадоштаи худ мањрум 

шуданд, дар натиља, дар раванди кори тарбияи љисмонї, солимгардонї ва 

варзишї дар љойи зист, дар муассисањои таълимї, дар коллективњои мењнатї 

ва истењсолї таѓйиротњои манфї ба амал омаданд. Тањлилњои омори 

мутахассисон нишон медињад, ки маблаѓњои буљавї барои пешгирии 

беморињо ба воситаи тарбияи љисмонї ва варзиш нисбат аз табобат ва 

таъминот бо дору 22 маротиба камтар харљ мешавад68. 

Сеюм, аз соли 1991 сар карда тамоюли ихтисоркунии шабакаи иншооти 

тарбияи љисмонї, солимгардонї ва варзиш давом ѐфта истодааст ва шумораи 

онњо 20 фоиз кам гардидааст. Қобилияти хизматрасонии онњо дар як замон 

ба 5 миллион одам мебошад, ки ин њамагї 17 фоизи меъѐри таъминотро 

ташкил медињад. Корхонањо ва ташкилотњои тиљоратї аз маблаѓгузорї ба 

объектњои бењдоштї ва варзишї даст кашида, дари онњоро мебастанд ва ба 

дигар соњибмулкон медоданд ѐ ба маќсадњои дигар истифода мебурданд. 

Чорум, баландшавии чандинбораи арзиши хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиши муассисањои тарбияи љисмонї ва варзишро барои 

аксари шањрвандон дастнорас гардонид. Ба фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш имрўз 8-10 фоизи ањолї фаро гирифта мешавад, њол он ки дар 
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управленческие, финансовые и нормативно-правовые проблемы. Монография. – М.: Советский спорт, 2002. 
– С. 56. 



52 
 

кишварњои иќтисодиѐти рушдѐфтаи љањон ин нишондињанда ба 40- 60 фоиз 

мерасад69. 

Панљум, дар мамлакат, умуман, тарѓиботи тарзи солими њаѐт ва 

арзишњои тарбияи љисмонї ва варзиш гузаронида намешуд. Идеали солимии 

љисмонї чун љузъи муњимми тарзи њаѐт ва обрўйи љомеавии кишвар 

ташаккул наѐфта буд. Тарзи солими њаѐти одамон арзиш ва ченаки 

маънавиятро ба сифати яке аз равандњои сиѐсати давлат ва вазифаи 

тарбиявии ташкилотњои љамъиятї, воситањои ахбори умум, хусусан 

телевизион соњиб нагашта буд. 

Шашум, фаъолияти илмї-тадќиќотї ба таври назаррас кам гардид, ба 

хориљи кишвар баромада рафтани мутахассисони бомањорат, тренерон, 

варзишгарон љой дошт, ки он, аз як тараф, аз дараљаи баланди омодагии 

касбии онњо ва зарурат ба онњо дар љањони муосир дарак дињад, аз тарафи 

дигар, дар он солњо дар Тољикистон вуљуд надоштани шароити мусоид барои 

фаъолияти пурарзиш сабаби аз ватан дур гардидани онњо шуда буд. 

Вазъи тарбияи љисмонї ва варзиш, инчунин, ба ихтилофоти дохилии 

байни сохторњои ташкилии куњна ва бавуљудоянда ва вазифањои онњо 

вобастагї дорад: дар байни њадафњои тарбияи љисмонии мактабї ва амалияи 

мављудаи гузаронидани дарсњои тарбияи љисмонї дар мактабњо; дар байни 

баромадњои бомуваффаќияти тимњои яккачини донишљўѐн ва дараљаи 

мусобиќоти оммавии донишљўѐн ва ѓайра. 

Дар солњои охир бо таѓйироти мусбати иќтисодї тамоюли мусбат дар 

рушди тарбияи љисмонї ва варзиш низ ба чашм мерасад. Шаклњои нави кори 

тарбияи љисмонї ва варзиш бо тарзи инкишофи бозаргонї пайдо шудаанд, 

ки истеъмолкунанда метавонад намудњои гуногуни хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзишро интихоб намояд. Ба ин, пеш аз њама афзоиши 

иншоотњои варзишї, аз љумла инфрасохтори тарбияи љисмонї ва варзишии 

наздињавлигї; зиѐд шудани маблаѓгузорињо; ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќї 

ва барномањои бењдошти саломатии ањолї мусоидат намудааст. 

                                                           
69 Курочкина Н.Е., Исаева Н.А. Значимость спорта в современном мире (для экономики и общества в целом) 
// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 5-3 (44). – С. 213-215. 
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Дар шароити нави иљтимої-иќтисодї табаќањои сершумори шањрвандон 

бепарвоиро нисбати тарзи солими њаѐт ба раѓбати фаъол ба он иваз 

намуданд. Дар Тољикистон њавасмандии иќтисодии ќисми зиѐди ањолї 

нисбати њифзи саломатии худ, ки њамчун асоси бењбудии моддї ифода меѐбад 

ба вуљуд омадааст. Вале ингуна манфиат пояи устувор надорад ва барои 

аксари шањрвандон ба системаи яклухти рафтор табдил наѐфтааст. Дар 

тасаввуроти бештари мардум оид ба тарзи солими њаѐт њануз њам њамон 

ќолибњо ва услубњоест, ки аз гузаштагон мерос гирифтаанд ѐ аз гузаштаи 

начандон дур ва фарњанги ќавмњои дигар ќабул шудаанд ва байни худ 

мутобиќат надоранд. 

Омилњои номбурда зарурати мудохилаи давлатро таќозо мекунанд. 

Таѓйирдињии статуси иљтимоии тарбияи љисмонї ва варзиш чун љузъи 

мафкураи миллї, ки созандаи тарзи солими њаѐт ва обурўи давлат мебошад, 

ба маќсад мувофиќ аст. Давлат ба рушди тарбияи љисмонї ва варзиш чун ба 

фаъолияти умумиҷамъиятӣ, ки њам бехатарии кишвар ва њам ќобилияти 

њаѐтии ањолии онро таъмин менамояд, муносибат мекунад. Чун 

њифзкунандаи манфиатњои љомеа давлат бояд модели умумимиллии харакати 

тарбияи љисмонї ва варзишро ба як шакли муайян дарорад ва дар вуљуди 

шањрвандон неруи нави њаракатдињанда ва саъю кўшиши онњоро ба сўйи 

тарзи солими њаѐт ва сифати баланди зиндагонї бедор намояд. 

Таљлили омилњо ва шартњои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш имкон медињад, ки соњаи мазкур њамчун сохтор 

дида баромада шуда, се сатњи рушди он ќайд карда шавад: техникї-иќтисодї, 

иљтимої-иќтисодї, ташкилї-хољагидорї ва нишондодњои таркибии он дар 

њама сатњњо. 

Сатњи техникї-иќтисодї базаи моддї-техникии тарбияи љисмонї ва 

варзиш, таљњизот бо фондњои асосї, мављудияти таљњизот ва технологияњо 

барои истифодабарии самараноки он, ахборотдињї, навоварї ва ѓайраро дар 

бар мегирад. Нишондињандаи пайвасткунанда дар сатњи мазкур њаљми 

маблаѓгузорињо ба технологияи муосири тарбияи љисмонї ва варзиш 
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мебошад, ки мањз сањми онњо дар њаљми умумии малаѓгузории соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш назаррас аст. 

Сатњи иљтимої-иќтисодї таркиби миќдорї ва сифатии захирањои 

мењнатии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш (таъминот бо кадрњо, сатњи 

мањорати тренерон, њайати кормандон ва ѓайра), омилњои ба вазъияти 

захирањои мењнатї таъсиркунанда (њолати таъминот бо музди мењнат, 

гуногунии дараљањои тахассусии кормандон, њифзи иљтимоии онњо)-ро ифода 

мекунанд. Нишондињандаи пайвасткунанда дар сатњи мазкур 

мувофиќаткунии музди миѐнаи мењнат дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

ба њадди аќалли маблаѓ барои рўзгузаронї бо бањисобгирии номгўи нархњои 

истеъмолї мебошад. Дар як ваќт бо ин нишондињанда дида баромадани 

дараљањои баландтарин ва пасттарини музди мењнат дар соња, фарќияти 

сатњи музд дар ќиѐс бо бахшњои соњаи иљтимої ва истењсолот айни муддао 

мебошад. 

Сатњи ташкилї-хољагидорї ин љузъиѐтњои инфрасохтори ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш, базаи меъѐрї-њуќуќї, механизмњои молиявї-

иќтисодии мављудияти соњаи мазкурро дар бар мегирад. Ба сифати 

нишондињандаи пайвасткунанда дар сатњи ташкилї-хољагидорї дараљаи 

мутобиќати технологияи ташкилии маъмурї-њуќуќї, яъне мављудияти 

технологияњои стандарткунонидашуда, идоракунии сифати хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш, њайати кормандон ва захирањои соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, менељменти молиявї хизмат карда метавонанд70. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки се сатњи рушди фаъолияти соњибкорӣ 

дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тавассути бозори хизматрасонии 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъмин карда мешаванд. Зеро марҳилаи кунунии 

рушди ҷомеа бо афзоиши рақобат дар ҳама бозорҳо, бидуни истисно, 

субъектҳои соҳибкорӣ барои ҷустуҷӯи роҳҳои ғайриодӣ, ки ба нигоҳ доштани 

мавқеи худ дар бозор нигаронида шудаанд, хос аст. Ба андешаи Е.А. Глухова 

хусусиятҳои бозори хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз 
                                                           
70 Архипова С.А. Выявление и анализ факторов внешней среды, влияющих на развитие физической культуры 
и спорта // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2013. – № 2. –
С. 3-7. 
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аҳамияти назарраси иҷтимоии дастрасӣ ва оммавӣ гардонидани варзиш дар 

байни қишрҳои гуногуни аҳолӣ, дар ҳолати зарурӣ нигоҳ доштани ҷолибияти 

тиҷоратӣ барои сохторҳои соҳибкорӣ иборат аст71. 

Имрўз муносибати роиљу ќабулшуда он аст, ки намудҳои рақобат дар 

бозори хизматрасонии варзишӣ аз рӯи қиѐс бо бозори мол бо хусусиятҳои 

зерин фарқ мекунад: функсионалӣ, ки бо қобилияти қонеъ кардани ниѐзҳо бо 

роҳҳои гуногун алоқаманд аст (дар соҳаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї 

ва варзиш моделсозии шакли ҷисмонии шахс бо ѐрии марказњои фитнесс, 

њавзњои шиноварї, сексияњои алоњидаи варзишї ва ѓайра); мушаххас, 

бинобар мавҷудияти хизматрасониҳои якҷониба, ки аз рӯи параметрҳои 

асосӣ ба ҳам монанд буда, дорои хосиятҳои муҳимми олї мебошанд 

(хизматрасониҳои варзишии низоми маориф, клубҳои варзишии тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ, сексияҳо дар доираи як намуди варзиш); маркетинг, ки аз 

фарқиятњои ночиз дар хизматҳои пешниҳодшуда бармеоянд (аз ќабили 

иншоотҳои варзишии шабеҳ бо ҷойгиршавии ҳудудҳои гуногун, барномањо, 

усулњои якхела). Хусусияти баҳодиҳии дараҷаи тобеияти соҳаи 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ба қонунҳои рақобат дар он 

аст, ки сохтор, суръат, таносуб муайян карда шавад; инкишофи тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар доираи категорияњои талабот ва таклифњо72. 

Хусусиятҳои асосии рақобат дар бозори хизматрасониҳои тарбияи 

љисмонї ва варзиш инҳоянд: консентратсияи баланди ташкилотҳо, 

муассисаҳо аз ҳисоби сатҳи қобили қабули сармоягузории аввалия, ки ба 

шароити зудтағйирѐбанда мутобиқат карда тавонад ва фишори рақобати 

зиѐдро дар бозор ба вуҷуд орад. Нақши назарраси таъсири давлат ба бозори 

хизматрасониҳои тарбияи љисмонї ва варзиш тавассути ташаббусњои 

қонунгузорӣ, андоз, шаффофияти иттилоотии ин хизматрасониҳо, маҳдуд 

кардани самаранокии рақобат, бисѐрфакторӣ дар интихоби хизматҳои 

                                                           
71 Глухова Е.А. Особенности конкуренции на рынке спортивных услуг // Сборник научных работ серии 
"Экономика". – 2019. – № 14. – С. 164-172. 
72 Талай В.А. Сегментирование рынка физкультурно-спортивных услуг // В сборнике: XII (59) научная сессия 
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов университета. Сборник статей. Редколлегия: Г.И. 
Михасев [и др.]. – Витебск, 2007. – С. 168-169. 
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тарбияи љисмонї ва варзишии аз ҷониби истеъмолкунандаи эҳтимолӣ 

пешниҳодшуда, имконияти маҳдуди рақобати нархҳо, таваҷҷуҳи возеҳ ба 

сифат ва ҷузъи тасвир ҳангоми интихоби ингуна хизматҳои пешниҳодшуда ва 

ғайра73. 

Бозори хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз бозорҳои 

босуръат рушдѐбанда аст. Имрӯз соҳаҳои гуногуни тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш ба таври васеъ истифода мешаванд, ки ба беҳтар кардани бадан ва 

нигоҳ доштани омодагии ҷисмонӣ дар байни истеъмолкунандагони гурӯҳҳои 

гуногун нигаронида шудаанд. Саноати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

кишвар потенсиали баланди рушд дорад. Ҳар сол самтҳои нави тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш ба вуҷуд омада шуҳрати бебаҳо пайдо мекунад. Бояд қайд 

кард, ки тамоюли муҳимтарини рушди бозори хизматрасонӣ синтези 

шаклҳои гуногуни тарбияи ҷисмонӣ мебошад, ки бо ҷустуҷӯи вариантҳои 

рақобатпазир дар шароити гуногуни ниѐзҳо ва имкониятҳои интихоби 

пешниҳоди мушаххас алоқаманд аст.  

Рушди бозори хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

марҳилаи ҳозира бо фардикунонии талаботи истеъмолкунандагон ва 

аҳамияти тамғаҳои варзишӣ тавсиф мешавад ва худи бозор аз ҷиҳати сохтор 

амиқ тақсимшуда ва гуногунрангу хеле мутаносиб аст74. 

Дар вақтҳои охир соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар бархе 

кишварњои пешрата ҳамчун соҳаи васеи фаъолияти соҳибкорӣ босуръат 

тараққӣ кардааст. Принсипи сохтори соҳаи варзиш ба таҳлили муносибатҳои 

мубодилаи манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва равонӣ байни ташкилотҳои 

варзишӣ, варзишгарон, мухлисон, сарпарастон ва ғайра асос ѐфтааст. Чунин 

мубодила дар фазои низоми устувори бозоргонӣ ба амал меояд, ки 

хусусиятњои хос доранд ва бо ҳам зич алоқаманданд. Онҳо ҷузъҳои сохтории 

саноати варзишӣ мебошанд: 
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1. Бозори чорабиниҳои варзишӣ. 

2. Бозори молҳои варзишӣ. 

3. Бозори хизматрасонии варзишӣ. 

4. Бозори иншооти варзишӣ. 

5. Бозори инфрасохтори саноати варзишӣ. 

6. Бозори кадрҳои варзишӣ. 

7. Шарикони бозор. 

8. Бозори маҳсулоти варзишӣ. 

Ин равиш барои ба назар гирифтани соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

ҳамчун як маҷмааи ягона кумак карда, истифодаи стратегияҳо ва воситаҳои 

маркетингро дар ташаккули бозори хизматрасонии варзишӣ осон мекунад75.  

Дар кишвари мо ва дар кишварњои дигар низ бисѐр ташкилотҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар асоси шаклҳои гуногуни моликият ташкил 

карда шуда, фаъолияти соҳибкориро амалӣ мекунанд. Ба гурӯҳи ин гуна 

ташкилотҳо клубҳо ва иттиҳодияҳои варзишӣ-солимгардонӣ, клубҳои 

фитнес, толори масњ, бодибилдинг ва ғайра дохил мешаванд. Саноати 

муосири варзишӣ истеҳсоли либоси варзишӣ, пойафзол, таҷҳизот, асбобҳои 

варзишӣ ва лавозимотро дар бар мегирад. Ҳамчун ҷузъҳои ҷудогонаи соҳаи 

варзиш метавон соҳибкории иттилоотию варзишӣ ва тиҷоратро аз иншооти 

варзишӣ ҷудо кард. 

Соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ чунин ниѐзҳои ҳаѐтан 

муҳимми одамон, аз қабили хоҳиши варзиши ҷисмонӣ ва дарозумрӣ, 

саломатӣ ва муошират, фароғат ва вақтхушии пурмазмунро қонеъ мекунад. 

Баръакси дигар намуди фаъолияти соҳибкорӣ тиҷорати варзишӣ дар 

муқовимат ба истеъмоли аз ҳад зиѐди машрубот ва тамоку, дар мубориза бар 

зидди одатҳои бад ва ташкилу тарвиљи тарзи ҳаѐти солим нақши муҳимми 

иҷтимоӣ дорад. Фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

миллионҳо одамонро фаро мегирад, ки неруи меҳнатӣ ва эҳсосии худро 

                                                           
75 Махмудов Б.Ж., Зиядуллаев К.Ш., Нарзиев Ж.П., Ибрагимов А.Х., Наримонов Н.Н. Особенности 
формирования рынка спортивных услуг при становлении спортивной индустрии в Узбекистане // Фан-
Cпорта. – 2020. – № 1. – С. 69-74. 
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барқарор карда, фаъолона истироҳат мекунанд, дар соҳаи фаъолияти 

ҷисмонӣ ва тарзи ҳаѐти солим донишу малакаҳои нав мегиранд. Дар ин самт 

тиҷорати варзишӣ унсури муҳимтарини раванди такрористеҳсоли қувва, 

инкишоф ва таҳкими захираҳои меҳнатӣ мебошад. 

Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дорои як 

қатор хусусиятҳо мебошад: 

1. Соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтҳои фаъолияти 

соњибкорї мебошад. Маблаѓњо дар ин соња чун ќоида дар асоси љалби 

маблаѓњои донорњои манфиатдор пайдо мешавад: мақомоти давлатї,  

ташкилотҳои хусусї ва ҷамъиятӣ ва ѓ. 

2. Тавре маълум аст, моҳияти бозор ин мубодила аст, яъне бастани ањд 

бо пардохти ҳаққи хизмат. Бо вуҷуди ин, дар низоми тарбияи ҷисмонӣ њамчун 

соҳаи фаъолияти соњибкорї њаќќи хизматрасонии тарбияи љисмонӣ ва 

варзиш на њама ваќт пардохт мегардад. Мафњуми ањд дар низоми тарбияии 

љисмонї дорои хусуситњои хос аст ва маънии васеъ дорад.  Одамон вақтро 

барои машқҳои ҷисмонӣ ва варзиш иваз мекунанд, аммо ин машқҳо ҳамеша 

пардохт намешаванд. 

3. Дар тарбияи љисмонї ва варзиш ҳамчун соҳаи фаъолияти соњибкорї 

иштирокчии ќобили пардохт аксар вақт бо истеъмолкунандаи бевосита 

мутобиқат намекунад. Пас, истеъмолкунандагони одии хизматрасониҳои 

варзишӣ пеш аз њама, кӯдакон, наврасон ва ҷавононе мебошанд, ки таҳсил 

мекунанд. Кор бо онҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиѐсати давлатии 

љавонони эътироф карда мешавад. Бо вуҷуди ин, дар аксари ҳолат, хизматњои 

истеъмолшуда на аз ҷониби онҳо, балки қисман аз ҷониби волидон, қисман аз 

ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, маблағҳои хайрия, сарпарастони манфиатдор, 

сарпарастон ва ғайра пардохт мегардад.  Бинобар ин, бозори хизматрасонии 

тарбияи љисмонї ва варзишро ба ду бозор људо намудан ќобили ќабул аст: 

бозори истеъмолкунанда ва бозори донорї.  

4. Тарбияи љисмонї ва варзиш дар баробари чунин соњањои иљтимої 

ҳамчун тандурустӣ, маориф, таъминоти иҷтимоӣ ва ғайра дахолати фаъоли 



59 
 

давлатиро дар истеҳсолот ва истеъмоли хизматрасониҳои дахлдор дорад. Ин 

дахолат дар нишонањои зерин ифода мегардад: танзими бозори тарбияи 

ҷисмонї ва варзиш, ки тавассути қабул ва татбиқи қонунҳо, ќарорњо ва дигар 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ва санадҳои андозбандї амалӣ карда мешавад. 

Рақобат дар бозор зарурати пайваста нав кардани номгӯ ва баланд 

бардоштани сифати моли истеҳсолшуда ва расонидани кор (хизматрасонї)-

ро тақозо мекунад ва ин субъектҳои хоҷагидориро водор мекунад, ки ҷиҳати 

ҳифзи иттилооти аз ҷиҳати тиҷоратӣ аҳамиятдошта тадбирҳо андешанд. Ин 

аз ҷониби субъектҳои соҳибкорие амалӣ карда мешавад, ки тамоми чораҳои 

муҳофизатӣ, аз ҷумла дар доираи хадамоти амниятро меандешанд76. 

Дар кишварҳои хориҷӣ дар баробари клубҳои оммавии футболи касбӣ, 

хоккей ва њаргуна маҳфилҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш боз дигар навъҳои 

гуногуни клубҳои варзишии солимгардонӣ мавҷуданд. Масалан, дар Олмон 

85,5 ҳазор маркази варзишӣ ва истироҳат мавҷуд аст, ки дар онҳо 5,9 

миллион нафар бо беш аз 100 намуди варзиш машғуланд. Дар ИМА зиѐда аз 

15 њазор клуб, дар Финляндия қариб 6 ҳазор клуб мавҷуд аст. Тањлили 

таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки вобаста ба контингенти 

иштироккунандагон мањфилњо ба навъҳои зерин ҷудо карда мешаванд: барои 

мактаббачагон (тандурустӣ, варзиш ва шавқ); донишҷӯѐн (тандурустӣ ва 

варзиш); дар корхонаю фирмаҳо (тандурустӣ ва варзиш); дар ҷойи истиқомат, 

дар боғҳо (тандурустӣ ва варзиш); дар клиникаҳо ва курортҳои калон (тиббӣ 

ва тандурустӣ); барои занон; барои оилаҳо ва ғайра. Бозори хизматрасониҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Россия барои сармоягузорон хеле ҷолиб аст, 

зеро талабот ба ингуна хизматрасонињо дар муќоиса ба пешнињодњо бештар 

аст. Ба гуфтаи таҳлилгарон, соҳаи варзиш аз рӯи суръати рушд (пас аз 

технологияҳои баланд) дар ҷаҳон ҷои дуюмро ишғол мекунад. Њарчанд 

Россия аз ҷиҳати шумораи хизматрасониҳои варзишӣ ва фитнеси 

пешниҳодшуда то ҳол ба Иѐлоти Муттаҳида ва Аврупо нарасад њам, аммо 

                                                           
76 Каримов А.К. Проблемы правового обеспечения конкурентной деятельности в Республике Таджикистан: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – С. 59. 
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афзоиши суръати бозори дохилии он назаррас аст. Мувофиқи маълумоти 

Агентии федералии оид ба нигањдории тандурустӣ ва тараққиѐти иҷтимоӣ, 

ҳолати ҷисмонии шахсоне, ки аҳолии шаҳрҳоро ташкил медиҳанд, дар 

давоми панҷ соли охир 20 фоиз бад шудааст. Имрӯз тарзи ҳаѐти солим омили 

сифати зиндагӣ аст, бинобар ин, варзиш роиљ ва маъмул гаштааст. Ҳиссаи 

асосии бозори хизматрасониҳои варзишӣ аз муштариѐни марказҳои фитнесс 

иборат аст. Тавре таҳлил нишон дод, меъѐрҳои муҳимми интихоби онҳо 

инҳоянд: маҷмуи курсҳои пешниҳодшуда, тахассуси омӯзгорон, 

хушмуомилагии устодон ва омодагии онҳо ба кумак, ҷойгиршавии клуби 

фитнесс, имконияти гирифтани тахфиф77. 

Тарбияи ҷисмонӣ мисли пештара ба мустаҳкам намудани саломатӣ, 

ҳамаҷониба инкишоф додани қобилиятҳои ҷисмонии одам ва дар ҳаѐти 

ҷамъиятӣ ва ҳаррўза истифода бурдани онҳо нигаронида шудааст. Варзиш 

воситаи ташкили истироҳати аҳолӣ буда, ба мустақкам шудани ҳамфикрӣ, 

боварӣ, ҳамкорӣ ва, аз ҳама муҳим, ба пойдор гардидани сулҳу дўстии байни 

халқҳо, ки дар дар шароити ҳозира ниҳоят зарур аст, ѐрӣ мерасонад78. 

Њамин тавр, фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

хусусан бо омилњои калидии иќтисоди бозаргонї алоќамандии зич дорад: бо 

шакли моликият; низоми нархии озод ва раќобат; њуќуќи интихоби озоди 

соњибкори варзиш, инчунин, хизматрасонињои гуногуни тарбияи љисмонї ва 

варзишї барои муштариѐни хизматњои мазкур; вобастагии даромади пулии 

соњибкор ба натиљањои нињоии мењнати ў, инчунин, ба вазъияти љории 

бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ва ѓайра. Хусусиятњои 

калидии бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

серамалиѐтии он, якранга набудани хизматрасонињо ва инфиродї будани 

онњо, инчунин, афзалияти ноаѐни шуморавии хизматрасонандагони чунин 

номгўи хизматњо аз љониби шахсони воќеи ва њуќуќї. 

                                                           
77 Тимофеева Ф.Р. Конкурентное сотрудничество на рынке спортивно-оздоровительных услуг как 
инструмент повышения эффективности деятельности компании. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: 
Экономика и экологический менеджмент, – 2012. – №2. – С. 498-502. 
78 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане, 1917-1997 гг.: дис. ... д-ра 
историч. Наук. – Душанбе, 1998. – С. 274. 
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Бо маќсади мустањкам кардани таъсири маќомоти ваколатдори давлатї 

ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

Љумњурии Тољикистон, дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-

уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

ќисми бистушаш илова намудан зарур аст: реестри ягонаи љумњуриявии 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишро пеш мебарад ва ќоидањои 

фаъолияти онњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 

менамояд. 
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БОБИ 2. МАХСУСИЯТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ 

 

2.1. Асосњои њуќуќии пешбурди фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш: таносуби хусусї - њуќуќї ва оммавї - њуќуќї 

Дар соњаи тарбияи ҷисмонї ва варзиш принсипҳои дараҷаҳои гуногун 

амал карда, аз ҷиҳати мавқеъ ва нақши худ дар низоми идоракунии соҳа 

якхела нестанд. Ин ҳолат ба таснифи принсипҳо таъсири бевосита мерасонад. 

Дар ин љо, пеш аз ҳама, принсипҳоеро номбар кардан лозим аст, ки ба 

тамоми соҳаҳои идоракунии давлатӣ дахл доранд. Аҳамияти асосии онҳо 

барои тамоми ҷамъият ва давлат дар он аст, ки дар Конститутсия қайд карда 

шудаанд. Дар баробари ин, принсипҳои сиѐсати давлатӣ дар соҳаи варзиш, 

яъне принсипҳои доираи маҳдуд татбиқ мешаванд, ки онҳоро соҳавӣ номидан 

мумкин аст. Ин гурўҳи принсипҳо бо ҳам алоқаманд буда, асоси сохти 

ташкилӣ ва фаъолияти низоми тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро ташкил 

медиҳад79. 

Ташаккул ва танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш ба принсипҳои умумии ҳуқуқӣ ва байнисоҳавии ҳуқуқ, 

принсипҳои соҳавӣ – гражданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ ва як қатор соҳаҳои дигари 

ҳуқуқ, принсипҳои институтҳои ҳуқуқии алоҳида, инчунин, ба принсипҳои 

ягонаи мушаххаси қонуни варзиш: мустақилияти ҳуқуқии варзиш, 

рақобатпазирӣ, маҳдудиятҳои баробарӣ, бозии одилона ва ѓайра, ба роҳ 

монда шудааст80. 

Махсусияти фаъолияти соњибкорї дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

бо назардошти муайян намудани асосњои роњбарикунандае имконпазир аст, 

ки дар ќонунгузорї муқаррар шудаанд ва ѐ дар асарҳои илмии олимон 

пешниҳод гардидаанд. Масалан, дар асоси моддаи 3 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш” аз 23 декабри соли 
                                                           
79 Медведев С.А. Теоретико-правовые аспекты функционирования физической культуры и спорта в 
Российском государстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Майкоп, 2006.  – С. 44.  
80 Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Москва, 2010. – С. 11. 
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2021, тањти №1831 принсипњои ќонунгузорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш аз инњо иборат мебошанд: ҷавобгарии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳот, ташкилотҳо, ҳамчунин, шахсони масъули вобаста ба таъмини ҳуқуқи 

шаҳрвандон барои машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; риояи 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини ҳуқуқи ҳар шахс ба дастрасии 

озод ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ҳамчун шарти зарурии ташаккули 

қобилияти ҷисмонӣ, маънавӣ ва равонии шахс; волоияти қонун, таъмини 

арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва дар руҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ 

тарбия намудани шаҳрвандон; ягонагии асосҳои меъѐрии ҳуқуқии соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон; таъмини 

бехатарии ҳаѐт ва саломатии шахсоне, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

машғуланд, инчунин, иштирокдорон ва тамошобинони чорабиниҳои тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзишӣ; эҳтиром ва риояи уҳдадориҳои байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; муқаррар 

намудани кафолати давлатии ҳуқуқи шаҳрвандон дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш; манъи табъиз ва зӯроварӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

инчунин, таъсири зиддиҳуқуқӣ ба натиҷаи мусобиқаҳои варзишӣ; таъмини 

рақобати озод ҳангоми гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ ва интихоби 

номзадҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи байналмилалӣ; ба 

солимгардонӣ равона гардидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ба варзиш ҷалб 

кардани ҷавононе, ки дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ қарор доранд, инчунин, 

пешгирии ҳодисаҳои номатлуби иҷтимоӣ, аз ҷумла нашъамандӣ, майзадагӣ 

ва ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон; фароҳам овардани шароит ба 

ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ҷиҳати дастрасии баробари 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; дастгирии баробари давлатии ташкилотҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқиашон; 

мусоидат ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши маъюбон, шахсони 

имконияташон маҳдуд ва гурӯҳи дигари аҳолии ба ҳифзи иҷтимоӣ 

эҳтиѐҷманд; ҳамкории мутақобилаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 
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тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва дигар субъектҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш81. 

Тањлили принсипњои моддаи 33 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи тарбияи љисмонї ва варзиш” далели он аст, ки дар ин соња бо 

назардошти омехтагии унсурњои њуќуќи оммавї ва њуќуќи хусусї принсипњо 

низ ба ду гурўњ људо карда мешаванд. Масалан, принсипи ҷавобгарии 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо, ҳамчунин, шахсони 

масъули вобаста ба таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон барои машғул шудан  ба 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ифодакунандаи муносибатњои тобеияту итоат 

буда, принсипи фароҳам овардани шароит ба ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш ҷиҳати дастрасии баробари тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

ифодакунандаи унсурњои ирода ва раќобати субъектони хољагидор дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. Бо назардошти њолати мављуда, 

истифодабарии принсипњои дар ќонунгузорї дарљгардида аз рўйи таъиноти 

он инъикоскунандаи мувофиќати таносуби манфиатњои оммавї ва хусусї 

бањри пешбурди фаъолияти соњибкорї дар ин соња аст. 

Дар баробари принсипњои расмии дар ќонунгузорї дарљгардида, дар 

адабиѐти илмї номгўи мушаххас ва ѐ умумии принсипњои пешбурди 

фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба таври 

гуногун пешкаш мегарданд. 

Ба аќидаи И.Е. Рибчич, барои пешбурди фаъолияти соњибкорї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш чунин принсипњо зарур мебошанд: њуќуќи 

машѓулшавї ба тарбияи љисмонї ва варзиш; таъмини њуќуќи ањолї ба 

миќдори зарурии иншоотњои варзишї; љорї намудани тартиботи 

истифодабарии ањолї аз ин иншоотњо бо бањисобгирии имкониятњои 

гурӯњњои гуногуни ањолї; таъмин ва дастгирї намудани ташкилѐбии 

                                                           
81 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш” аз 23 декабри соли 2021 тањти 
№1831. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: // http://mmk.tj/content. (санаи мурољиат: 10.02. 2022). 

http://mmk.tj/content
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муассисањои тањсилоти иловагии варзишї; њавасмандкунї љињати 

гузаронидани мусобиќањои варзишї82. 

Мафњуми њуќуќи машѓулшавї ба тарбияи љисмонї ва варзиш љузъи 

комили вазъи њуќуќии инсон мебошад. Ба андешаи Р.Д. Гребнев, дар раванди 

амалишавии њуќуќи мазкур субъектњои он, инчунин њуќуќу вазифањои 

тарафњо ба таври аниќ муайян карда мешаванд, яъне њуќуќи шањрвандон ва 

вазифањои давлат, ки бо амалигардонии њуќуќи онњо барои машѓул гаштан 

ба тарбияи љисмонї ва варзиш муайян гардидааст, мавриди амал қарор дода 

мешавад. Тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз шохањои соњаи иљтимої буда, 

маљмуи вазифањои иљтимої - фарњангиро иљро менамоянд83. 

Принсипи таъмини њуќуќи њар як шањрванд ба дастрасии тарбияи 

љисмонї ва варзиш кафолат дода шудааст. Дар алоќамандї бо ин, ба њама 

њуќуќї беподош истифодабарии ин намуди хизматрасонї бояд таъмин карда 

шавад. Ин љанба тарзњои амалишавї ва њимояи онро муайян менамояд, ки ба 

талабот ва муќаррароти Конститутсия асос ѐфта, дар ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон мустањкам шудаанд. 

Муќаррар намудани самтњои асосии амалинамоии сиѐсати давлатї дар 

ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї ба маќомотњои њокимияти давлатї 

ва маќомотњои худидоракунии мањаллї имконият медињад фаъолиятро оид 

ба дастгирї ва инкишофи соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш самаранок 

амалї намоянд. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, қатъи назар аз миллат, нажод, 

ҷинс, забон,  эътиқоди динӣ, мавқеи сиѐсӣ, вазъи иҷтимоӣ,  таҳсил, молу мулк 

ва синну сол барои машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (аз ҷумла 

варзиш ҳамчун ихтисос), муттаҳид гардидан дар ташкилотҳои тарбияи 

ҷисмонию солимгардонӣ, варзишӣ, иштирок дар идоракунии ҳаракати 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш  ҳуқуқ доранд. Падару модар, васиѐну 

парасторон ѐ шахсони онҳоро ивазкунанда вазифадоранд, ки барои 
                                                           
82 Рибчич И.Е. Правовое регулирование государством развития физической культуры и спорта - 
доминирующее направление управленческой стратегии страны // Политическое управление: научный 
информационно-образовательный электронный журнал. – 2015. – №2 (10). – С. 30-37. 
83 Гребнев Р.Д. Конституционно-правовые вопросы государственного управления спортом. // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия Юридические науки. – Москва. – 2011. – № 2. – С. 22-28. 
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инкишофи ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ ва таҳкими саломатии кӯдакон дар оила 

ғамхорӣ ва барои ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул шудани онҳо 

шароити мусоид фароҳам оваранд. 

Барои таъмин намудани њуќуќи шањрванд ба ин хизматрасонї  

ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ таъсис дода мешаванд. Тартиби 

таъсис, фаъолият, азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии ташкилотҳои тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ 

монда мешавад. Ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мутобиқи 

оинномаҳои худ корҳои тарбияи ҷисмонию солимгардонӣ ва варзиширо бо 

шаҳрвандон ба роҳ монда, тайѐрии захираҳои варзиширо амалӣ менамоянд. 

Ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои ҳимоя ва таҳкими саломатии 

варзишгарон ва дигар шахсоне, ки дар мусобиқаҳои варзишӣ ва ҷараѐни 

машқҳои варзишӣ иштирок менамоянд, шароит муҳайѐ сохта, ҳамчунин 

барои ба даст овардани натиҷаҳои баланди варзишӣ мусоидат мекунанд.  

Ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш метавонанд ба иттиҳодияҳои 

байналмилалии варзишӣ дохил шаванд, мутобиќи маќоми аъзои 

иттиҳодияҳои байналмилалии варзишӣ ҳуқуқ ба даст оваранд ва 

уҳдадориҳоро иҷро намоянд, агар чунин ҳуқуқу уҳдадориҳо ба қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надошта бошанд. 

Ба андешаи Д.Ш. Сангинов, ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

њамчун субъекти фаъолияти соњибкорї уњдадоранд њангоми хизматрасонии 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар асоси шартнома аз доираи принсипи 

таносуби манфиатњои оммавї ва хусусї набароянд. Зеро њуќуќи иљтимоии 

шахс ба тарбияи љисмонї ва варзиш бо механизми конститутсионї њифз 

карда мешавад ва њељ гоњ маќсади гирифтани фоидаи субъекти фаъолияти 

соњибкорї набояд мухолиф ва ѐ тањдидкунандаи поймол намудани њуќуќи 

конститутсионии инсон бошад84. 

                                                           
84

 Сангинов Д.Ш. Особенности договора на оказание физкультурно-спортивных услуг // Молодѐжь и 

современная наука // Материалы международной Конференции молодых ученых посвященный 23 мая Дню 
молодежи Таджикистана на тему «Государственная молодежная политика в государств СНГ: состояния и 
перспектива» (22 мая 2014 года). – Душанбе, 2014. – С. 138-150. 
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Шакли иштироки давлат дар танзими ҳуқуқии тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш, яъне модели интихобшудаи таҳияи қонунгузории варзиш ба шаклҳои 

маъмули ҳалли баҳсҳои варзишӣ дар як давлати мушаххас таъсири назаррас 

мерасонад. Масалан, дар Британияи Кабир, ки чи тавре ишора шуд, модели 

дахолат накардани давлат ба соњаи варзиш татбиќ шуда буд ва то миѐнаи 

асри 20 давлат дар танзими варзиш амалан иштирок намекард. Аз ин рў, 

бањсњои варзишї, асосан, дар доираи ташкилотњои хусусї, ки аз љониби 

иштирокчиѐни њаракати варзишї (масалан, иттињодияњои футбол) таъсис 

меѐфтанд, њал карда мешуданд. Дар кишварҳое, ки намояндагони модели 

интервентистӣ мебошанд, мақомоти судии давлат ба ҳалли баҳсҳои варзишӣ 

фаъолона дахолат карданд ва дахолат карданро идома медиҳанд, вале ин 

танҳо пас аз гузаштани ҳама ҳолатҳои адолати варзишӣ сурат мегирад. 

Масалан, дар Италия варзишгаре, ки њуќуќаш поймол шудааст, њуќуќ дорад 

вобаста ба хусусияти бањс ба маќомоти судии тобеияти маъмурї - судњои 

маъмурии вилоятї ва Шурои давлатии Италия мурољиат намояд. Системаи 

адлияи варзишӣ ба монанди системаи судӣ сохта шуда, барои ҳалли баҳсҳои 

байни субъектҳои ҳуқуқи варзиш пешбинӣ шудааст. Мақомотњои адлияи 

варзиш дар марњилаи аввал комиссияхои интизомии назди федератсияњо оид 

ба гуногунии варзиш мебошанд. Мақомоти олии адлияи варзишӣ, ки 

парвандаҳоро дар асоси шикоят баррасӣ мекунад, Комиссияи федералии 

шикоятҳо (дар назди ҳар як федератсия) мебошад85. 

Барои идоракунии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мавҷудияти се соҳа: 

давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ, зарур мебошад. Идоракунии давлатӣ тавассути 

низоми кумитаҳои варзиш ва идораҳои дахлдори вазорату идораҳои соҳавӣ 

амалӣ карда мешавад. Фаъолияти онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ аз ҳисоби 

маблағгузории буҷети давлатӣ ва даромади ташкилотҳо, корхонаҳо ва 

шахсони алоҳидаи ба онҳо тааллуқдошта таъмин карда мешавад. Баъзе 

ташкилотҳо аз рўи принсипи худтаъминкунӣ ва худмаблағгузорӣ амал 

мекунанд. Соҳаи дигари дастгоҳи ташкилию маъмурии ташкилотҳои тарбияи 
                                                           
85 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2009. – С. 48-49. 



68 
 

ҷисмонӣ ва варзиш характери ҷамъиятӣ дорад. Баъзеи онҳо иттињодияҳои 

иттифоқҳои касабаю идоравӣ, иттифоқҳои касабаи кооперативӣ ѐ шахсӣ 

доранд. Фаъолияти иқтисодии ин ташкилотҳо дар асоси дохил шудан ба 

буҷетҳои иттифоқҳои касаба, шахсони алоҳида ва танҳо қисман дар асоси 

худтаъминкунӣ сохта мешавад86. 

Принсипи љорї намудани тартиботи истифодабарии ањолї аз ин 

иншоотњо бо бањисобгирии имкониятњои гурӯњњои гуногуни ањолї маънои 

онро дорад, ки давлат дар назди худ маќсад мегузорад, ки њамаи гурӯњњои 

синнусолии ањолиро бо чорабинињои варзишї, тарбияи љисмонї ва бењдошти 

саломатї фаро гирад. Кори маќомотњои давлатї, маќомотњои мањаллии 

худидоракунї, ташкилотњои љамъиятї бояд тарзе ба роњ монда шавад, ки 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар њаѐти инсон њамеша, аз солњои кўдакї то 

пиронсолї вуљуд дошта бошанд. Принсипи мазкури сиѐсати давлатї бо 

принсипи бањисобгирии манфиати њама шањрвандон зимни коркард ва 

амалигардонии барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш, аз љониби 

шањрвандон шинохтани ҷавобгарӣ барои солимї ва вазъи љисмонии худ 

алоќамандии зич дорад. Чорабинињое, ки ба рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш нигаронида шудаанд, натанњо ба барномањои маќсадноки рушди 

тарбияи љисмонї ва варзиш, балки ба барномањои дигари раванди иљтимої 

метавонанд дохил гарданд. 

Принсипи шинохтани мустаќилияти њамаи иттињодияњои тарбияи 

љисмонї ва варзишї ва баробарии њуќуќњои онњо ба дастгирии давлат 

маънои онро дорад, ки маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти 

худидоракунии мањаллї ба фаъолияти иттињодияњои варзишї, ки дар 

чањорчўбаи ќонун сурат гирифта бошад, набояд дахолат кунанд. 

Иттињодияњои варзишї имконияти гирифтани кумак аз тарафи давлатро 

доранд ва дар мувофиќа бо низомномањои худ, худидоракунанда буда, ба 

таври мустаќилона фаъолият мекунанд. 

                                                           
86 Соловьев А.А. Систематизация законодательства о спорте: российский и зарубежный опыт: дис. ... д-ра 
юрид. наук. – Москва, 2011. – С. 43. 
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Принсипи сиѐсати давлатї муносибати давлатро ба тарафи молиявии 

ташкил ва рушди тарбияи љисмонї ва варзиш муайян менамояд: барои 

созмонњои тарбияи љисмонї ва варзиш ва варзишї-техникї, њаракати 

олимпии Тољикистон, муассисањои тањсилотї ва ташкилотњои илмї дар 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, инчунин, барои муассисањои саноати 

варзиш бояд шароити мусоиди маблаѓгузорї фароњам оварда шавад. Ба 

андозаи зарурї амалишавии принсипњои боќимонда аз дастгирии молиявии 

давлат, худидоракунии мањаллии низоњои дахлдор, ба дастрасии объектњои 

инфрасохтори тарбияи љисмонї ва варзиш ба шањрвандони одї вобастагї 

дорад. Бар замми ин, сухан дар ин љо на дар бораи маблаѓгузорињои 

бевосита, балки дар бораи фароњам овардани шароити мусоиди маблаѓузорї 

меравад. Њамин тавр, маблаѓгузорї метавонад, њам давлатї ва њам 

ѓайридавлатї бошад, вале новобаста ба ин давлат фароњам овардани 

шароити мусоидро ба уњдаи худ мегирад. Шароити мусоид ба маънои 

њавасмандкунии маблаѓгузории соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш бо роњи 

пешкаш кардани имтиѐзњо, ќарздињї, дастгирии маъмурии сохтмонњои 

ањамияти иљтимоидошта ва ѓайра мебошад. 

Бо татбиќи принсипњои мазкур, тадбирњои дастгирии давлатї амалї 

мешаванд. Яке аз чунин тадбирњо маблаѓгузории давлатї аз буљет барои 

омоданамоии варзишгарон љињати иштирок дар мусобиќањои гуногуни 

байналмилалї (Бозињои Олимпї, чемпионатњои љањонї ва мусобиќањои 

минтаќавї) мебошад. 

Њангоми ташаккули буљети солонаи давлатї маблаѓњо дар ин самт људо 

шуда, барои маблаѓгузории харољоти соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш харљ 

мешаванд. Ин маблаѓњо барои амалинамоии њадафњои зерин: баргузор 

кардани чорабинињои варзишї, таъминоти тимњои варзишї (дастањои 

мунтахаб), сохтмон ва таъмири иншоотњои варзишї сарф мегарданд. Њамин 

тавр, маблаѓгузории чорабинињо фаќат як ќисми харољоти буҷет дар соњаи 

мазкур мебошанд.  

Дар асоси моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон (Дар бораи буљети 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2021) аз 20 ноябри соли 2020 
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тањти №1724 ба соњаи фарњанг ва варзиш 1 042 599 сомонї људо гардида 

буд87.  

Дар асоси маблаѓгузории буљетї чорањои дигари дастгирии давлатї њам 

амалї мегарданд (аз ќабили, таъминоти иншоотњои тарбияи љисмонї, 

солимгардонї, варзишї ва варзишї-техникї, ки моликияти Љумњурии 

Тољикистон мебошанд) ва боз бунѐди объектњои нави варзишї дар њудуди 

кишвар, чунончи соли 2022 танњо дар вилояти Суѓд бунѐди 190 иншооти 

варзишї ба наќша гирифта шудааст.  

Бо вуљуди ин, чун банди алоњида људо шудани дастгирии давлат - 

маблаѓгузории чорабинињо, бисѐр муњим арзѐбї мешавад. Љамъиятњо ва 

ташкилотњои варзишї аз нигоњи пулї танќисї доранд, бинобар ин, бе 

дастгирии молиявии давлат онњо имконияти гузаронидани чорабинињои 

варзишї надоранд, наметавонанд варзишгаронро барои иштирок дар 

мусобиќањои варзишии байналмилалї омода созанд. Вале на њама 

чорабинињои варзишї ба дастгирии давлат ниѐз дорад, чунончи Бозињои 

Олимпї ва мусобиќоти дигари байналхалќї бевосита аз љониби ин нињод 

маблаѓгузорї мешавад.  

Афзоиши хароҷоти давлатӣ барои таҷдид ва сохтмони иншооти 

инфрасохтори оммавии варзишӣ худ аз худ самаранокии баланди 

сармоягузориҳои воридшавандаро кафолат намедиҳад ва ноил шудан ба 

ҳадафҳоро таъмин карда наметавонад. Дар шароити афзояндаи 

маҳдудиятҳои буҷетӣ бояд равиши систематикие истифода шавад, ки риояи 

принсипҳои устувории дарозмуддати буҷетро таъмин намояд. Вазифаи 

маъмурияти давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷалби сармояи 

соҳибкорӣ ба лоиҳаҳои сохтмон ва истифодабарии иншооти фароғатӣ ва 

варзишӣ мебошад. Тањлили маблаѓгузории лоињањои шарикии давлат дар 

бахши хусусӣ дар ин самт аз потенсиали назарраси сармояи хусусї дар рушди 

инфрасохтори варзиши оммавї, сарфи назар аз ноустувории миќдори 

                                                           
87 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2021” аз 20 

ноябри соли 2020 тањти №1724 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2020, №11, мод.846; ҚҶТ аз 
6.04.2021с., № 1771; аз 07.05.2021 с., №1782. 
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лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусӣ ва маблағгузории онҳо 

шаҳодат медиҳад88. 

Роњњои дигари дастгирии давлат ба вуљуд овардани шароит барои 

равандњои муайяни фаъолият дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

шумор меравад. Ин гуна дастгирї танњо дар доираи маблаѓгузаронї аз буљет 

ба равандњои пешбинишуда мањдуд намегардад, балки, људо намудани 

ќитъањои замин барои сохтмони иншоотњои тарбияи љисмонї, бењдошти 

саломатї ва варзишї; уњдадории дар лоињањои сохтмонњо љой додани 

объектњои мувофиќи варзишї, таъмин намудани онњо бо воситањои алоќа ва 

хизматрасонињои коммуналї; њавасмандкунии сохтмон ва нигањдошти 

иншоотњои варзишї дар љойи зисти шањрвандон; пешнињоди имтиѐзњо дар 

додани ин ѐ он маблаѓњо ва ѓайраро дар назар дорад. 

Тавре зикр гардид, таъсири давлат ба соҳаи варзиш метавонад бо 

усулҳои гуногун ва аз ҷониби мақомоти гуногуни давлатӣ амалӣ карда 

шавад. Ҳама чиз ба шароити иҷтимоию иқтисодие, ки дар як давлати муайян 

ва реҷаи давлатӣ мавҷуд аст, вобаста аст89.  

Аз роњњои дигари дастгирии давлат ин фароњам овардани шароит барои 

аз тарафи созмонњои тарбияи љисмонї ва варзиш ва корхонањои саноати 

варзишї истифода бурдани захирањои давлатии молиявї, моддї-техникї ва 

иттилоотї, инчунин, коркарди технологияњои илмї-тадќиќотї ва техникї 

пешнињод намудани имтиѐзњои андозї ва карздињї, ташаккули захирањои 

иттилоотии давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, таъмини дастрасї 

ва ошкорбаѐнї, фармоишњои давлатї барои гузаронидани коркадрњои илмї-

тадќиќотї ва техникї, инчунин эљоди технологияњои нав, пешкаш кардани 

натиљањои корњои мазкур ба корхонањои саноатї ва ѓайра мебошад.  

Фароњам овардани шароит барои зиѐдшавии миќдори навъњо ва 

шаклњои мактабњои варзишии кўдакону наврасон, клубњо дар љойи зисти 

шањрвандон, лагерњои варзишї-бењдоштии кўдакон ва љавонон, 

                                                           
88 Аверин А.В., Загулова Д.В. Анализ источников финансирования развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2021. – № 5. – С. 126-138. 
89 Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере спорта: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – С. 58. 
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диспансерњои табобатї-тарбияи љисмонї ва устувор гардонидани базаи 

моддї-техникии онњо метавонад ташаккули барномањои маќсаднокро дар 

худ љой дињад, аз љумла оид ба рушди тарбияи љисмонї ва варзиш, бо 

бањисобгирии зарурати сохтмони мактабњои варзишии нав, лагерњои 

варзишї- солимгардонї ва объектњои варзишии дигар, њавасмандкунии ин 

навъи фаъолият, људо намудани биноњо ва њудудњои зарурї, ѐрии ташкилї- 

методї, таъин кардани имтиѐзњо дар супоридани маблаѓњои андоз ва 

хизматњои коммуналї, тайѐр намудани кадрњои бомањорат барои кор дар 

ташкилотњои номбурда, ба иљора ѐ истифодаи бемузд супоридани 

таљњизотњои зарурї ва ѓайра. 

Ба гурӯњи алоњидаи чорањои дастгирии давлат масъалаи фароњам 

овардани шароит барои истифодаи вусъатноки воситањои тарбияи љисмонї 

ва варзиш дар устувор кардани саломатии модар ва кўдак мебошад. Ин боз 

як таъкидест ба тамоми љомеа дар бораи муњим будани масъалаи саломатии 

ањолї, ки аз мустањкам намудани солимии модару кўдак сар мешавад. 

Чорањои номбаршуда метавонанд дар ташаккули гурӯњњои махсус барои 

машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, коркарди методикањои махсуси 

кор бо гурӯњњои номбурдаи ањолї, дар ташкили чорабинињои тарбияи 

љисмонї ва бењдошти саломатї барои духтарон ва занон бо бањисобгирии 

хусусияти фаъолияти онњо ва тавсияњои мутобиќи илмї-методї ифода ѐбанд. 

Механизми дастгирии молиявии тарбияи тарзи ҳаѐти солим дар ИМА 

бунѐди шумораи зиѐди иншооти инфрасохтори варзишї аз майдонҳои 

ҷамъиятии баскетбол то комплексҳои муосири варзишир дар бар мегирад. 

Модели америкоии тарғиби тарбияи ҷисмонӣ чунин аст: роҳи ҷавонони 

боистеъдод ба варзиши сермаҳсул аз мактабҳо оғоз меѐбад, мањс дар 

мактабњо қобилиятҳои варзишӣ зоҳир шуда, дар оянда дар коллективҳои 

варзишии донишкадаҳои олї ва техникумњо инкишоф меѐбанд. Аслан, ҳар як 
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муассисаи таълимии ИМА дорои комплексҳои варзишї бо майдонҳои 

футбол, ҳавзи шиноварӣ, аренаи дарунӣ ва ғайра мебошад90. 

Ба сифати дастгирии давлат додани иљозатномањо барои фаъолият дар 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, сертификаткунонии њатмии таљњизоту 

техникаи варзишї бояд сазовори диќќати махсус гардад. Иљозатномадињиро 

њамчун тадбирњои дастгирии давлатї бањо додан мушкил аст, зеро ин 

назорати ќатъии маќомоти давлатї аз болои навъи фаъолияте мебошад, ки 

амалї шудани он барои шахс ва ањли љомеа хатар эљод менамояд. Бар замми 

ин, иљозатномадињї, бешак, як љузъи сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш мебошад. 

Дар марњилаи њозира фаъолият дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

иљозатномадињї фаро гирифта нашудааст. Ба аќидаи Л.В. Аристова розї 

нашуда наметавонем. Ў бо исрор менависад, ки ба номгўи намудњои 

фаъолияти иҷозатномадиҳӣ «фаъолияти ташкилотњои ѓайридавлатї ва 

соњибкорони инфиродї оид ба расонидани хизматњои тарбияи љисмонї, 

солимгардонї ва варзишї» илова гардад91. 

Сертификаткунонии њатмии таљњизот ва техникаи варзиширо њамчунин 

ба тадбирњои дастгирии давлат мансуб донистан душвор аст. Зеро ба 

монанди иљозатномадињї сертификаткунонї њам ба маънои назорат аз болои 

мувофиќаткунии молњо ва хизматрасонињо ба талаботи муќаррарї, ки пеш аз 

њама, ба таъмини бехатарии молњо ва хизматрасонињо нигаронида шудаанд, 

ба шумор меравад.  

Тањлили таҷрибаи назорати давлатии тарбияи ҷисмонї ва варзиш оид ба 

фаъолияти субъектони хољагидори соњаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш далели 

он аст, ки бидуни сертификатсияи ҳатмии молу хизматрасонии соҳа таъмини 

сифат ва бехатарии ин навъи хизматрасонї ѓайриимкон аст. Молу 

хизматрасоние, ки айни замон дар бозори кишвар ба фурўш бароварда 

мешаванд ва иљро мегарданд баъзан ба талаботи техникї љавобгў набуда, ба 

њаѐт ва саломатии истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 
                                                           
90 Дорохова В.И., Зопунян А.Л., Смирнова Э., Меликсетян С.Н. Проблемы и особенности финансирования 
спорта в США // Современные научные исследования и разработки. – 2018. Т. 1. – № 4 (21). – С. 189-192. 
91 Аристова Л.В. Лицензирование в спорте. // Теория и практика физической культуры, – 1999. – №4. – С. 12. 
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варзиш хатар ба вуљуд меоранд. Мисоли мушаххас, ин истеъмоли маводњои 

варзишї (хўроки варзишї), ки дар бозор ва толорњои варзишии Љумњурии 

Тољикистон фурўхта мешаванд ва баъд аз истеъмол боиси пайдошавии 

беморињои гуногун аз љумла рехтани мўйи сар, безуњуриѐтї ва фарбењшавї 

мегарданд, делели манъ намудани бидуни сертификатсияи њатмї ба роњ 

мондани фурўши онњо аст. Нисбат ба хизматрасонињо бошад дар амалия 

нишондодњои техникї, функсионалї ва ташкилї риоя нагардида, боиси дар 

сатњи дахлдор ба сомон нарасонидани ин намуди хизматрасонї мегарданд. 

Давлат зарур мешуморад, ки фаъолияти ташкилотњои тарбияи љисмонї 

ва варзиш оид ба омодасозии варзишгарони сатњи баланд ва иштироки онњо 

дар мусобиќоти байналмилалї, њавасманд карда шавад. Шаклњои 

њавасмандкунї дар ќонуни мазкур муайян карда нашудаанд, вале ба хулоса 

омадан мумкин, ки инњо њам њавасмандкунии маънавї ва њам моддї 

мебошанд.  

Давлат наметавонад талаботи моддї ва молиявии тарбияи љисмонї ва 

варзишро пурра таъмин намояд, вале метавонад шароит фароњам оварад, то 

шахсони њуќуќї ва воќеии нисбат ба варзиш таваљљуњдошта имконият пайдо 

кунанд то дар дастгирии тарбияи љисмонї ва варзиш ихтиѐрї иштирок 

намоянд.  

Ба сифати яке аз равандњои дастгирии рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш давлат тарѓиботи њаракати тарбияи љисмонї ва варзиш ва олимпии 

Тољикистон, тарбияи љисмонї ва варзишро ба пуррагї таъмин менамояд. 

Тарѓиботро маќомотњо ва созмонњои гуногуни давлатї, маќомоти 

худидоракунии мањаллї, пеш аз њама, ба василаи воситањои ахбори омма 

амалї мегардонанд, вале шаклњои дигари он низ мављуданд, масалан, 

гузаронидани машѓулиятњо, дохил кардани мавзуъњои мувофиќ ба 

барномањои таълимї ва китобњои дарсї ва ѓайра. 

Маблағгузорӣ яке аз омилҳои муҳимтаринест, ки ба фаъолияти 

муассисаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсир мерасонад. Захираҳои 

молиявии ба соҳа воридшавандаро метавон ба даромадҳои буҷетӣ ва 

ғайрибуҷетӣ тақсим кард. Вобаста ба сатњи тобеияти маъмурї, маблаѓњои 
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буљетиро метавон ба манбаъњои давлатї, минтаќавї ва шањрии маблаѓгузорї 

таќсим кард. Сарчашмаҳои ғайрибуҷетї ба даромад аз фаъолияти 

соҳибкории ташкилотҳои варзишӣ (даромад аз фурӯши чиптаҳо, молҳои 

варзишӣ, рамзҳо, даромад аз иҷораи иншооти варзишӣ, даромад аз лотерея, 

даромад аз нашр, даромад аз фурӯши ҳуқуқи телевизион ва даромад аз 

реклама), хайрияҳои ихтиѐрӣ (сармоягузориҳо шахсони воқеӣ, корхонаҳо, 

фондҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ) тақсим карда мешавад92.  

Дар рафти ин тадќиќот ба мафњуми аз љониби ќонунгузорї тасдиќшудаи 

сохтори тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун маљмуи ташкилотњои давлатї ва 

љамъиятї, ки фаъолиятро бо маќсади тарбияи љисмонии ањолї ва рушди 

варзиш дар Тољикистон ба роњ мемонанд, шарњ дода шуд. Сохтори номбурда 

бо субъектњои њаракати тарбияи љисмонї дар Љумњурии Тољикистон ва соњаи 

ваколати онњо тавсиф карда мешавад. Субъектњои тарбияи љисмонї ва 

варзиш инњоянд: 

- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва 

сохторҳои маҳаллии он; 

- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот; 

- Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон; 

- Кумитаи паралимпии Тоҷикистон; 

- Кумитаи сурдлимпии Тоҷикистон; 

- ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ; 

- муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва дигар муассисаҳое, ки дар соҳаи тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш фаъолият менамоянд; 

- мақомоти давлатие, ки рушди намудҳои варзиши ҳарбиву амалӣ ва 

хизмативу амалиро роҳбарӣ менамоянд; 

                                                           
92 Мамадиѐров Н.К. Улучшение финансирования услуг в области физической культуры и спорта// В 
сборнике: Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник статей X Международной 
научно-практической конференции: в 2 ч.. 2020. – Пенза, 2020. – С. 16-19. 
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- шаҳрвандоне, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғуланд, 

варзишгарон ва гурӯҳҳои онҳо (дастаҳои варзишӣ), мураббиѐн, доварони 

варзишӣ, агентҳои варзишӣ, методистон, варзишгари дастурдиҳанда ва 

мутахассисони дигар дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. 

Аз тањлили амалишавии принсипњои мазкури сиѐсати давлатї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш метавон, хулоса кард, ки дар дањсолаи охир 

асосњои танзими љараѐни идоракунии давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш ќариб њељ гоњ дар њаљми пурра иљро нагардидааст. Фаќат дар ин 

муддат ба баъзе равандњо афзалият дода шуда буд: омода намудани 

варзишгарон ба мусобиќоти байналмилалї, љустуљўйи сарчашмањои 

маблаѓгузорї, њифзи баъзе объектњои инфрасохтори варзиш, ба роњ мондани 

фаъолияти ташкилотњои варзишї-техникї, дастгирии ташкилотњои 

варзишии алоњида, њамкории байналмилалї.  

Тадбирњои дастгирии давлатии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, 

хусусан он ќисме, ки маблаѓгзориро аз буљањои дахлдор талаб мекунад, дар 

шакли маљмуи чорабинињо ба барномањои рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш, инчунин, ба барномањои дигари маќсадноки раванди иљтимої дошта 

дохил карда шуданд. Барномањои маќсаднок бо нишондоди захирањо, 

иљрокунандагон ва муњлатњо амалишавии маљмуи чорабинињои илмї-

тадќиќотї, таљрибавї- наќшакашї, истењсолї, иљтимої-иќтисодї, ташкилї-

хољагидорї ва дигар чорабинињо, ки њалли самараноки масъалањои соњањои 

фаъолияти давлатї, иќтисодї, њифзи табиат, иљтимої ва фарњангии рушди 

Љумњурии Тољикистонро таъмин менамоянд, фаро мегиранд. 

Барномањои маќсаднок яке аз воситањои муњимтарини амалишавии 

сиѐсати давлат, таъсиррасонии фаъоли он ба равандњои иљтимої ва иќтисодї 

мебошад. Љараѐни кор љињати тартиб додани барномањои маќсаднок ба 

марњалањои зерин људо карда мешавад: коркарди лоињаи консептсияи 

барномаи маќсаднок; ќабули ќарор оид ба коркарди лоињаи барномаи 

маќсаднок ва тасдиќи контсептсияи ин барнома; коркарди лоињаи барномаи 

маќсаднок; мутобиќкунонии лоињаи барномаи маќсаднок; санљиши лоињаи 

барномаи маќсаднок, аз љумла аз љониби мутахассисони озод; муњокимаи 
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лоињаи барномаи маќсаднок дар маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

такмили барномаи маќсаднок дар мувофиќа бо мулоњизањо; тасдиќи 

барномаи маќсаднок. 

Њамчун ташаббускори њалли масъалањои гузошташудаи њалталаб бо 

методњои барномавї метавонад њар як шахси воќеї ва њуќуќї баромад 

намояд.  

Дар асосноккунии зарурати њалли масоили њалталаб бо усулњои 

барномавї бартарї ва њадафњои рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон, равияњои сиѐсати сохторї ва илмї-техникї, пешгўињои рушди 

талабот ва захирањои молиявии умумидавлатї, натиљаи тањлили вазъи 

иќтисодї, иљтимої ва экологии мамлакат, шароити сиѐсат ва иќтисодиѐти 

берунї, инчунин шартномањои байналмиллалї бояд ба њисоб гирифта 

шаванд. Барномањо вобаста ба сатњашон аз љониби маќомоти ваколатдор 

тасдиќ карда мешаванд. Барои тасдиќи барномањо ин гуна маќомот 

Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар асоси таклифњои 

пешнињодшуда дар бораи омода намудани барномаи маќсадноки мувофиќ 

ќарор ќабул менамояд, муњлатњо ва арзиши коркард ва фармоишгари 

давлатиро муайян менамояд. Сарчашмањои маблаѓгузории барномањои 

рушди тарбияи љисмонї ва варзиш маблаѓњои буљањои дахлдор ва манбаъњои 

ѓайрибуљавї мебошанд.  

Ба манбаъњои ѓайрибуљавї, ки ба малаѓгузории барномањои маќсаднок 

љалб карда мешаванд, инњо дохил мешаванд: пардохтњои иштирокчиѐни 

амалишавии барнома, аз љумла муассиса ва ташкилотњои бахшњои иќтисодии 

давлатї ва ѓайридавлатї; маблаѓљудокунии маќсаднок аз даромади софи 

корхонањои дар амалишавии барномањо манфиатдор; ќарзњои бонкї, 

воситањои фондњо ва созмонњои љамъиятї, маблаѓгузорони хориљии ба 

амалишавии барномањо (ѐ чорабинињои алоњидаи онњо) манфиатдор ва ѓ. 

Барои амалишавии барномањои маќсаднок фондњои махсус ташкил ѐфта 

метавонанд. Манбаъњои ба ин фондњо равонашаванда инњоянд: даромади 

софи дар ихтиѐри корхона ва ташкилотњо монда; воситањои буљањо; 

маблаѓњои фондњои ѓайрибуљавї ва ѓайра. Маблаѓгузорони хориљї дар асоси 
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ширкати сањмї ба маблаѓгузории барномањои маќсаднок роњ дода мешаванд. 

Љалби сармояи хориљї ба амалишавии чорабинињои барномавї, дар 

мувофиќа бо ќонунгузорї оид ба сармоягузорӣ ба роњ монда мешавад. Ба 

ѓайр аз манбаъњои номбурда, маблаѓгузорињои чорабинињои барномавї дар 

асоси ќонунњои амалкунанда ќарзњои инвеститсионї ва конверсионї буда 

метавонанд.  

Солҳои охир рушди ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ аҳамияти 

бештар пайдо мекунад. Вале, њолоњам инкишофи ҳамкориҳои бахшҳои 

давлативу хусусӣ дар инфрасохтори васеи иҷтимоӣ – маориф, тандурустӣ, 

илм, фарҳанг, аз ҷумла тарбияи ҷисмонӣ, ба ибораи дигар, дар соҳаҳои 

асосии ҷомеа ва иқтисодиѐт муҳим аст. Ташкил ва дастгирии чунин шарикии 

муназзам, таҳияи механизмҳои воқеӣ ва боэътимоди он, воқеан, вазифаи нави 

бисѐрҷанба ва ниҳоят актуалии идоракунї мебошад. 

Ҳамин тариқ, татбиқи лоиҳаҳо ба ноил шудан ба натиҷаҳои зерини 

иҷтимоӣ мусоидат мекунад: таъмини шароити инфрасохторӣ барои татбиқи 

барномаҳои мақсаднок дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, аз ҷумла бо 

иншоотҳои варзишӣ таъмин намудани аҳолӣ; рушди варзиши оммавӣ; 

афзоиши ҳиссаи аҳолии минтақавӣ, ки мунтазам ба тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш машғуланд; таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ғайра93. 

Дар Љумњурии Тољикистон давлат рушди саноати варзиши (аз љумла 

сохтмони корхонањои нави саноати варзиш ва азнавсозии корхонањои 

мављуда)-ро дар мувофиќа бо барномањои рушди тарбияи љисмонї ва 

варзишии њамаи сатњњо дастгирї менамояд. Муттаасифона, андозаи мазкур 

механизми иљроиш надорад. Тадбирњои дастгирии давлат, ки дар амалњои 

муайяни маќомотњои давлатї ифода мегарданд, бояд батартибдарории 

воќеии њуќуќиро доро бошанд (имтиѐзњои андозбандї, фароњам овардани 

шароити воќеии рушд бо ширкати давлат, сохтмони корхонањои саноати 

варзишии нав ва такмилдињии пештар мављудбуда, маблаѓгузории лоињањои 

                                                           
93 Сусикова Т.С. Государственно-частное партнерство как альтернативный источник финансирования в 
отрасли физической культуры и спорта// Научные труды Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта. 2018. Т. 1. – Сибир, 2018. – С. 73-77. 
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аниќи рушди соњаи саноати варзишї). Воситањо барои маблаѓгузории 

барномањои махсуси рушди саноати варзишї метавонанд дар натиљаи 

идоракунии давлатии гузаронидани лотереяњои варзишї ба даст оянд, вале 

алњол фаќат танзими давлатии иљозатномадињии ин намуди фаъолият ба 

амал бароварда мешавад. 

Пешнињоди хизматрасонињо дар соњаи иљтимої дар барномањои 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз як тараф, дар марказикунонии 

захирањои молиявии давлат барои пешнињоди пурарзиш ва хушсифати 

хизматрасонињои ройгон, ки онњоро Конститутсия кафолат медињад, аз 

тарафи дигар, дар инкишофи гуногунии шаклњои ташкилї-њуќуќии 

пешнињоди хизматрасонињои дигар ва вусъати механизмњои бозории 

пешнињоди онњо дида мешавад. 

Чунин пешравињои институтсионалї метавонанд танњо дар њолати 

вусъат ѐфтани имкониятњои ташаккули бозори раќобатноки 

хизматрасонињои иљтимої, аз љумла гузариш ба фармоишњои озмунї дар 

пешнињоди хизматрасонињо самаранок буда метавонанд.  

Дар асоси эљоди меъѐрњо принсипњои бозории сиѐсати иљтимої ва 

талаботи ќатъии вусъати шаклњо ва роњњои пешкаши хизматрасонињои 

иљтимої ба асоси як ќатор барномањои маљмуии рушди иљтимої-иќтисодї 

гузошта мешавад. Дар ин њолат бањисобгирии «таназзули бозор»-и дар 

пешнињоди хизматрасонињои оммавии дар соњаи иљтимої љойдоштаро тавсия 

додан мумкин аст. 

Дар амал љорї кардани принсипњои бозор дар пешнињоди 

хизматрасонињои давлатї дар соњаи иљтимої алњол хеле мањдуд аст. Ба 

ќатори масоили њалталаби ин соња дохил мешаванд: вуљуд надоштани 

раќобати воќеї дар шањру ноњияњои хурд ва миѐна ва мављуд набудани 

таљриба мувофиќи технологияи аниќи эљоди вазифањои техникї дар 

хизматрасонињо бо сохтори муайяни нишондињандањои бањодињї ба 

натиљањо, инчунин, ноилшавї ба мувофиќати иљтимої ва самаранокии 

хизматрасонињои ройгон, ќисман ройгон ва пулакї, хизматрасонињои асосї  

ва иловагї. 
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Дар ќатори принсипњои асосї, ки бояд сиѐсати самараноки буљавиро 

таъмин намояд, шарҳи харољотњои буљавї барои ноил шудан ба натиљањои 

иљтимої - иќтисодии нињої ва принсипњои озмунии таќсимоти захирањои 

буљавї дохил мешаванд. Ин принсипњоро ба назар гирифта сиѐсати буљавии 

давлат дар соњаи харољотњо ташаккул меѐбад. Яке аз равияњои асосии он дар 

банаќшадарорї ва иљроиши буља дохил кардани принсипи барномавии 

маќсаднок мебошад. 

Дар њудуди равияи мазкур сохтори таќсимоти маблаѓњои буљавї дар 

байни барномањо, ки барои њалли масоили иљтимої ва иќтисодї равона 

шудааст, коркард ва дохил карда шуда истодааст. Илова бар ин, ислоњоти 

сохтори муассисањои буљавї амалї шуда истодааст. Њадафи ислоњот дар 

ихтисори бахши давлатї ва дар як ваќт баландбардории самаранокии он 

мебошад. Ихтисоркунии бахши давлатї бояд аз њисоби гузариши ќисме аз 

ташкилотњои буљавї ба бахши хусусї дар шароити камкунии даврагии ќисми 

буљавии маблаѓгузории онњо ба тарзи ихтиѐрї ба амал ояд. Ин гуна 

ташкилотњо дар асоси озмун дар таќсимоти маблаѓњои буљавї иштирок 

карда, барои иљроиши уњдадорињои худ пурра љавоб медињанд. Ташкилотњои 

буљавии боќимонда мустаќилияти молиявии худро аз даст медињанд ва аз 

рўйи сметаи хеле устувор аз њисоби буља маблаѓњоро истифода менамоянд. 

Дар баланд бардоштани самаранокии маблағгузории буҷетӣ дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таҳияи стандартҳои ҳадди ақалли иҷтимоӣ, ки 

барои ҳисоб кардани меъѐрҳои минималии маблағгузории буҷетӣ асос 

мебошанд, нақши муҳим мебозад. Охирин ҳамчун ҷузъи стандарти 

маблағгузории соҳаи иҷтимоӣ ва мувофиқи ҳадди ақалли буҷетҳои зарурӣ дар 

сатҳҳои гуногуни ҳукумат амал мекунанд. Тавассути истифодаи стандартҳои 

ҳадди ақалли иҷтимоӣ барои дастрасӣ ба иншооти тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш фазои ягонаи молиявӣ метавонад таъмин ва механизми оқилонаи 
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ҳамоҳангсозии амудӣ ва уфуқии минтақавӣ ҷорӣ карда шавад, ки ин барои 

татбиқи сиѐсати мутавозуни интиқоли иҷтимоӣ муҳим аст94.  

Аз рўйи ќонунгузории амалкунанда муассиса ин ташкилотест, ки аз 

тарафи сармоядор барои амалишавии вазифањои идоракунї, иљтимої- 

фарњангї ва дигар амалиѐтњои хусусияти ѓайритиљоратидошта ва аз њисоби 

он пурра ѐ ќисман маблаѓгузоришаванда барпо карда шудааст. Муассиса дар 

муносибат ба амволи ба он супоридашуда дар вобастагї ба мароми 

фаъолияти худ, супоришњои сармоядор ва таъиноти молу мулк њуќуќи соњиб 

будан, истифода бурдан ва идора кардани онро амалї мегардонад. Муассиса 

аз рўйи уњдадорињои худ барои маблаѓњои дар ихтиѐри худ дошта љавоб 

медињад. Дар њолати камомади маблаѓњои пулї дар асоси уњдадорї 

љавобгариро соњиби молу мулк ба дўши худ мегирад.  

Чунин тарзи хољагидорї барои вазъи молиявии тафриќавии муассисањо 

мусоидат менамояд. Азбаски њадафи ташкилотњои буљавї иљро намудани 

вазифањои иљтимої аст, асоси њолати буљавии онњоро самаранокї ва 

натиљанокии хизматрасонињои иљтимої ташкил медињад. Вале даромадњои 

ѓайрибуљавии муассисањо, на аз натиљањои фаъолияти маќомотњои онњоро 

идоракунанда, балки бештар аз мавќеи љойгиршавии биноњои онњо, аз 

маблаѓгузорињои давраи пешазислоњотии онњо, аз шуњрату обурўйи онњо ва, 

албатта, ба навъњои хизматрасонињои онњо вобаста аст. Дар натиља, баъзе 

муассисањо барои фаъолияти муътадил ба ќадри кофї захира надошта, фаќат 

аз њисоби маблаѓгузорињои буљавї фаъолият мекунанд. Бархе муассисањои 

дигар њаљми бо маблаѓгузорињои буљавї баробари захирањои ѓайрибуљавї 

доранд ва ба шароити бозори пешнињоди хизматрасонињо мутобиќ гаштаанд. 

Дар ин њол, давлат муносибати якхеларо нисбат ба маблаѓгузории сметавии 

ин муассисањо амалї гардонида вазъи нобаробариро дучанд мегардонад, 

Фаъолияти соњибкории муассисањои буљавї бо иљроиши вазифањои 

низомномавии иљтимої мухолифат доранд. Дар њолати амали принсипњои 

маблаѓгузории сметавии давлатї њаљми захирањои људошаванда аз натиљањои 

                                                           
94 Евдокимов С.Ю. Финансирование социальных услуг в области физической культуры и спорта в условиях 
экономического кризиса // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. – 2020. – № 3 (19). – С. 102-
106. 
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фаъолияти асосии муассиса вобастагї надорад, зеро на хизматрасонињо, 

балки амалкунии воњиди сохторї маблаѓгузорї мешавад. Бинобар ин, 

иљроиши вазифањои асосї муассисаро аз гирифтани даромад барои 

хизматрасонињои пулї дур мегардонад, яъне он фаъолияти ѓайрибуљавиро аз 

њисоби кам кардани њаљм ва паст кардани сифати хизматрасонињои шартан 

бепули буљавї вусъат медињад. Чунин мантиќи њодисањо аз бознагаштан ѐ 

пурра бознагаштани пули ба хизматрасонињо сарфшудаи буља ба харољоти 

бесамари захирањои буљавї оварда мерасонад. 

Сиѐсати буљавии давлат дар муносибат бо чунин муассисањо бояд дар 

маблаѓгузори онњо ба воситаи механизмњои мувофиќ сурат гирад. Ба ѓайр аз 

ин, механизми мураккаб маблаѓгузории сметавии меъѐрї ва фармоиши 

иљтимоии давлатї метавонад истифода шавад. Дар ин љо дар бораи 

механизмњои мазкури дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

истифодашаванда муфассалтар сухан мегўем. 

Рушди сохтори мављудаи маблаѓгузории муассисањои буљавї ба 

гузаштан аз маблаѓгузории сметавї ба маблаѓгузории меъѐрии њадафнок, ба 

муассисањо баргардонидани харољотњои барои расонидани хизматњои 

алоњида ба муштариѐн аз рўйи меъѐрњои ягона, ки аз тарафи давлат њамчун 

нишондодњои натиљаноки фаъолият ќабул шудааст, замина мегузорад. 

Хусусияти фарќкунандаи методи мазкур дар он аст, ки вобастагии пулњои 

буљавї на ба њайати кормандони муассиса, харољотњои воќеї барои 

мављудият, балки аз њаљми хизматрасонињои иљтимоии он муайян мешавад. 

Хароҷоти буҷет барои инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш меафзояд 

ва аз нав таќсимоти маблаѓгузорї ба манфиати тарбияи љисмонї сурат 

мегирад. Тадќиќотњои амалї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, чун 

анъана, дар сатњи минимум маблаѓгузорї шуда, диверсификатсия ба 

манфиати сармоягузории хусусї нињоят суст аст95. 

Маблаѓгузории меъѐрии њадафнок танњо дар њолати гузаронидани 

чорабинињои варзишї аз њисоби маблаѓњои буљавї таъмин карда мешавад. 

                                                           
95 Бобровский Е.А. Структура бюджетного финансирования физической культуры и спорта // Региональный 
вестник. – 2019. – № 7 (22). – С. 49-51. 
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Номгўи меъѐрњои харољот чунин намуд дорад: барои таъмини хўроки 

варзишгарон, мураббиѐн ва дигар мутахассисон дар ваќти гузаронидани 

мусобиќот; барои музди доварони варзишї; барои таъмин кардан бо 

воситањои тиббии фармакологї ва таљдидї, бо препаратњои витаминдор, 

сафеда ва глюкозадор, доруњои таъиноти табобати умумї ва маводњои 

захмбандї барои иштирокчиѐни мусобиќоти варзишї; барои хариди 

инъомњои хотиравї дар гузаронидани мусобиќот; барои таъмини 

иштирокчиѐн бо воситањои наќлиѐт; меъѐрњои додани подоши харљњои 

иљорапулї барои истифода аз иншоотњои варзишї дар гузаронидани 

чорабинињои варзишї. 

Рушди минбаъдаи маблаѓгузорињои меъѐрии њадафноки муассисањои 

буљавии тарбияи љисмонї ва варзиш бояд бо равияи муайяннамоии ќонунии 

фењристи хизматрасонињои иљтимої дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, 

ки пешнињоди онњоро давлат ба ањолї дар шакли ройгон кафолат медињад, 

пеш бурда шавад. Дар ин љо на нишондињандаи шумораи ба варзиш 

машѓулбудагони муассиса, балки шумораи муштариѐни хизматрасонињо дар 

назар гирифта шудааст. Дар мањаки рушди методи мазкур меъѐрњои 

коркарди пешнињоди хизматрасонињои иљтимоии тарбияи љисмонї ва 

варзиш, усулњои бањодињї ба талаботњои гурӯњњои гуногуни ањолї бо 

пешнињоди хизматрасонињои  тарбияи љисмонї ва варзишї, меъѐрњои кори 

равшаннамої дар соњаи тарзи солими њаѐт ва машѓулиятњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш ва ѓ. талаб карда мешавад. 

Хусусияти шиддатѐбандагии сохтори меъѐрии маблаѓгузорї дар ќиѐс бо 

тартиботи амалкунандаи сметавї маълум аст, зеро он ба натиља, манфиати 

муштарї ва давлат равона карда шудааст. Ин сохтор имкон медињад 

воњидњои кории зиѐдатї ихтисор карда шаванд, истењсолгарони бебарор, ки 

хизматрасонињои онњо талабот надоранд, аз соња дур карда шаванд, он 

нисбатан шаффоф аст, ба љомеа њисобот медињад, инчунин, имкон медињад, 

ки ба харољотњои буља барои таъминоти муассисањое, ки аз њисоби 

фаъолияти тиљоратї вуљуд доранд, вале хизматрасонињои ройгонро дар 
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њаљми бенињоят кам ва бо сифати пасттарин пешнињод мекунанд, роњ дода 

нашавад. 

Тањлили таљрибаи хориљї нишон медињад, ки механизмњои зиѐди 

маблаѓгузории соњаи варзиш мављуд аст, ки метавон онњоро ба воќеияти 

варзиши ватанї мутобиќ сохт. Дастгирии грантӣ барои ҳавасмандгардонии 

дастовардҳои варзишгарон беҳтарин роњи маблаѓгузорї дар ин самт аст. 

Варзишгарон аз ҳисоби он метавонанд маълумот гиранд, инчунин, шароити 

машқ ва рафти мусобиқаро беҳтар намоянд96. 

Аммо хусусияти маљбурии меъѐрњои хизматрасонињои иљтимоии 

тарбияи љисмонӣ ва варзишро ба њисоб гирифта, ин сохтор имкони њалли 

масъалаи њалталаби асосии маблаѓгузории сметавї, таъмини манфиатдории 

пешкашкунандагони хизматрасонињоро дар баландшавии самараи 

фаъолияти худ намедињад. Дар њалли масъалаи мазкур дастгирї ин функсияи 

иљтимоии давлатї мебошад.  

Фармоиши иљтимоии давлатї гуфта, шартномањои дар байни 

фармоишгари давлатї ва пешкашкунандаи хизматрасонињои дар асоси озмун 

ќабулшударо дар назар доранд, ки дар асоси шартњои он давлат уњдадор 

мешавад, то хизматрасонињои иљтимої, таълимї, фарњангї, тиббї ва дигар 

хизматрасонињои хусусияти иљтимоидоштаро, ки соњибкор ба ањолї ба 

шакли ройгон ѐ ќисман ройгон пешнињод кардааст, маблаѓгузорї намояд. 

Дар марњалаи њозира фармоиши иљтимої њамчун сохтори шартномавї барои 

расонидани хизматњои соњаи иљтимої дар Тољикистон истифода бурда 

намешавад. 

Хусусияти хоси фармоиши давлатї ин љойгиркунии супориш барои 

расонидани хизматрасонињои иљтимої дар натиљаи озмуни байни 

ташкилотњои расонандаи хизматњои шабењ дар асоси шартнома мебошад. 

Истифодакунандаи хизматрасонињо шахси воќеї мебошад, аз ин рў њуќуќи 

интихоб ба ў вогузор карда мешавад. Вале дар ин маврид метавонад 

мањдудиятњои зерин љой дошта бошад. Њуќуќи интихоби истењсолкунанда 

                                                           
96 Солнцев И.В., Осокин Н.А., Власов А.Е. Финансирование спорта: зарубежная практика // Мировая 
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доштани истеъмолгар, дар асоси фармоиши давлатї, дар њолатњое имкон 

надорад, ки давлат ройгон будани хизматрасонињоро кафолат дињад. Зеро 

истеъмолгар метавонад таъминкунандаеро бо нархњои гарон интихоб 

намояд. Сониян, истеъмолгар на њамеша ќобилияти интихоби бомањорати 

расонандаи ин гуна хизматњоро дорад, кордонии касбї дар пешнињодоти 

онњо ањамияти аввалиндараља дорад (соњањои тандурустї, тарбияи љисмонї 

ва маориф). Дар ин њолат интихоби пешакии расонандањои хизматњои 

иљтимоиро дар асоси сохтори фармоиши давлатї худи давлат бояд ба субот 

расонад. Истеъмолгар бошад, метавонад барои худ хизматрасонро аз љумлаи 

онњое, ки давлат бо онњо шартномаи пешакї бастааст, интихоб намояд. 

Интихоби бевоситаи таъмингар дар соњањое имкон дорад, ки дар он љо 

давлат вазифадор нест, ки хизматрасонињои ройгонро пешнињод намояд, 

истеъмолгар бошад, дар соњаи пешнињоди хизматрасонињои иљтимої ба 

ќадри кофї хабардор ва салоњиятдор аст. Масалан, хизматрасонињои 

мактаби варзишии кўдакон ва наврасонро истеъмолкунанда метавонад 

худаш мустаќилона интихоб намояд, дар ин њол дар баробари маблаѓгузории 

сметавї муассиса метавонад пули иловагии њадафнок барои гурӯњи муайяни 

истифодабарандагони хизматрасонињои он људо намояд ва ин маблаѓгузории 

алтернативї мебошад. Пули иловагиро ба фарзандони оилањое додан мумкин 

аст, ки даромади онњо аз камтарин маблаѓ барои рўзгузаронї бештар нест, 

инчунин, ба варзишгарони боистеъдод новобаста ба чигунагии даромади 

оила. 

Фармоиши иљтимої нисбат ба сохтори меъѐрии њадафнок тарзи 

самараноктари маблаѓгузорињои хизматрасонињои иљтимої мебошад, чунки 

он дар асоси шартнома бунѐд мегардад. Вале агар меъѐрњои давлатии 

маблаѓгузорї харољоти ба пешкаши хизматрасонї сарфшударо напўшонад, 

супориш иљро намегардад, мутаассифона, ин њол тез-тез рух медињад. Илова 

бар ин, тарзи ѓайришартномавии љойгиркунии супоришњо барои 

хизматрасонињои иљтимої раќобати байни таъминкунандањоро мањдуд 

месозад. 
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Њамин тавр, маблаѓгузорињои меъѐрии маќсаднок камбудињои шакли 

сметавии онро такрор менамояд, зеро харољоти ташкилотро барои расонидан 

хизматњо намепўшонад ва боиси пастшавии арзиш ва бењтаршавии сифати 

онњо намегардад. Яъне, онро танњо дар он њолатњое истифода бурдан мумкин 

аст, ки љойгиркунии фармоиши иљтимої ѓайриимкон бошад. 

Имтиѐзҳои андозӣ ба ташкилотҳо барои маблағгузории тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш аз ҷониби давлат метавонад бо тарзҳои гуногун ва шаклҳои 

гуногун амалӣ карда шавад. Интихоби воситањои мушаххас аз ба бисѐр 

омилњо вобаста аст: шакли давлатї; мақоми субъектҳои алоҳидаи ҳудудӣ, ки 

ба ҳайати давлат дохил мешаванд; характери тақсимоти ваколатҳо дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; танзими молиявӣ, буҷет ва андозбандӣ; 

хусусиятҳои сохтори институтсионалии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

маҳаллӣ; низоми миллии ҳуқуқӣ, буҷетӣ ва андоз; факти иштирок ѐ набудани 

он дар шаклњои интегралии фаромиллӣ; инчунин уҳдадориҳое, ки давлат 

ҳамчун субъекти ҷамъиятӣ ба зимма гирифтааст. 

Механизми аз њама самараноктарини маблаѓгузорињои буљавии 

харољотњои иљтимої маблаѓгузории барномавии маќсаднок ба њисоб 

меравад. Таърифи ягонаи буљавикунонии барномавии маќсаднок, ки маќбули 

њама бошад, вуљуд надорад. Ин бо маљмуї будани мафњум, бо «кушоду 

равшан» будан ва бо ќобилияти тањаввулгароии он маънидод карда мешавад. 

Дар намуди умумитарин буљавикунонии барномавии маќсаднокро њамчун 

сохтори банаќшагирии буља, ки харољотњои кардаро бо умедвории самара аз 

ин харољотњо, бо натиљабахшии иљтимої ва иќтисодии онњо таъриф кардан 

мумкин аст. Њарчанд дар ин муайянкунї сухан дар бораи усули барномавии 

маќсаднок њамчун сохтори банаќшагирии буља равад њам, хусусиятњои ин 

метод танњо бо банаќшагирї мањдуд намегардад. Муносибати барномавии 

маќсаднок ба кулли даврањои равиши бўљавї таъсир мерасонад. Аз ин рў, 

хосиятњои барномаи маќсаднокро, њам иљроиш ва њам назорати иљроиши 

буља ба худ ќабул мекунад.  
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Комплексї будани истилоњи мазкурро таърифи додаи Ф.С. Мошер хеле 

хуб нишон медињад: «Барои сиѐсатшинос ва њуќуќшинос буљавикунонии 

барномавии маќсаднок маънои тасаввур ва тањлил кардани фармоишњои 

буљавї дар шаклест, ки интихоби бењтаринро барои љомеа таъмин менамояд. 

Барои амалдор ин истилоњ маънии чандирии бењад ва озодии бисѐрсамтаи 

њаракат, инчунин, ҷавобгарии бузурги шахсї ва серталабї нисбати 

зердастонро таќозо менамояд. Барои вазорат ва идорањо он маънои 

мустаќилияти бузург, чандирї дар ќабули ќарорњо ва ҷавобгарии калонро 

дар истифодабарии фондњои људо кардашуда дорад. Барои њисобчї 

буљавикунонии барномавии маќсаднок бо њисоботи иловагии музди кор, 

таќсим намудани њисоботњои амалиѐтњои љорї ва капиталї, бо њисоботи 

људогонаи воситањои гардишї ва истифодабарии технологияњои дигари 

махсуси њисобот муттањид мешавад»97. 

Мураккабии мазмунии буљавикунонии барномавии маќсаднок дар он 

мебошад, ки ин методро, њам барои наќшабандии харољотњои маќомотњои 

њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї ва њам барои банаќшагирии 

харољотњои маъмурони алоњидаи маблаѓњо ва буљагирандагони вазоратњо, 

идорањо, муассисањои буљавї, корхонањои давлатї ва ѓайра, истифода бурдан 

мумкин аст. Шаффофияти консепсияи бўљавикунонии барномавии маќсаднок 

маънии онро дорад, ки системаи элементњои ба он дохил карда шуда якранг 

набуда, баръакс, бисѐрвариантї байни харољотњои давлатї ва натиљањои 

барои љомеа зарурї ба тарзњои гуногуни барќарор кардани робита роњ 

медињад.  

Моњияти асосии буљавикунонии барномавии маќсаднок аз он иборат аст, 

ки харољотњои давлатиро бо бадастоварии натиљањои барои љомеа зарурї бо 

њам мепайвандад. Мувофиќи принсипи самаранокї ва камхарљии истифодаи 

маблаѓњои буљавї «њангоми тартибдињї ва истифодаи буљањо маќомотњои 

ваколатдор ва гирандањои маблаѓњои буљавї бояд дар назди худ маќсад 

гузоранд, ки бо истифодаи њаљми камтарини маблаѓњо ба натиљањои дилхоњ 

                                                           
97 Frederick C. Mosher, Program Budgeting; Theory and Practice with Pa.rticular Reference to the U.S. Department 
of tiie Army. 80-8 L UHT. no: GAO/AIMD-97-46 Performance Budgeting/. – P. 7-8. 
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ноил шаванд ѐ њаљми муайяни воситањои буљавиро сарф карда натиљањои 

бењтаринро ба даст оранд». Истифодабарии амалии ин меъѐри умуман дуруст 

бо набудани шарњи мафњуми «натиљаи муайяншуда» ва талабот ба бањодињии 

ин натиља мањдуд карда шудааст. 

Тафовути байни ду гурўњи нишондодњо мављудияти муносибатњои 

гуногунро нисбати ташкили бањисобгирї ва љамъоварии ахбор муайян 

менамояд. Иттилоот оид ба нишондодњои натиљаи дилхоњи љомеавиро 

тавсифкунанда, одатан, на дар асоси гувоњии инфиродї, балки дар асоси 

маљмуи мулоњизањо тартиб дода мешавад. Маълумот оид ба нишондодњои 

натиљаи нињоии дилхоњи љомеавї, тибќи ќоида, дар идорањои оморї ѐ дар 

маќомотњои њокимияти иљроия дар асоси бањисобгирии идоравї гирд оварда 

мешаванд. 

Њисоботи њаљми корњои иљрошуда бояд бевосита дар муассисањои 

буљавї ба роњ монда шавад. Ин барои онњо нисбатан вазифаи нав аст, чунки 

сохтори пештараи њисобот, аслан, ба назорати иљроиши сметаи харољотњо 

равона карда шуда буд.  

Дар љараѐни идоракунии иќтисодиѐт бо маќсади таъмини амалинамоии 

низоми иќтисодї ба манфиати љомеа, ќонеъ гардонидани талаботњои 

гуногуни иќтисодї ва иљтимоии онњо давлат восита ва методњои гуногуни 

танзимнамоиро татбиќ менамояд98. 

Дар байни равандњои асосии ислоњот, азнавсозии пешнињоди 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї дар барномањои Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, аз як тараф, марказикунонии захирањои молиявии 

давлатї барои пешкаши пурарзиш ва сифатноки хизматрасонињо, ки онњоро 

Конститутсия кафолат медињад, аз тарафи дигар, рушди гуногунии шаклњои 

ташкилї-њуќуќии дигар намуди хизматрасонињо ва вусъати механизмњои 

бозории пешнињоди онњо нишон дода шудааст.  

Њамин тавр, ба андешаи мо, асосњои танзими њуќуќии фаъолияти 

тарбияи љисмонї ва варзиш, меъѐрњои њуќуќї, талаботњои дастурї, ќоидањои 

                                                           
98

 Рањимзода М.З. Фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон: назария ва танзими њуќуќї: 

Монография. – Душанбе, 2018. – С. 268. 
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рафтор, ки барои субъектони дорои њуќуќи муносибат бо тарбияи љисмонї ва 

варзиш муайян шудаанд, дар заминаи принсипњои зерин ба роњ монда 

мешаванд: сиѐсати давлатии тарбияи љисмонї ва њифзи саломатии 

шањрвандон; ба њама дастрас будани хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш; таъминоти иттилоотии ин фаъолият; ташаккули љисмонї ва 

маънавии шахси машѓули варзишбуда. 

Инчунин, барои пурра ва мукаммал намудани салоҳияти мақомоти 

давлатии соҳавӣ барои назорат оид ба хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш зарур мешуморем, ки дар моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 

23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

ќисми панљум илова карда шавад: Маќомоти ваколатдори давлатї 

сертификатсияи њатмии мањсулот ва хизматрасониро дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш мутобиќи ќонунгузорї ба роњ мемонад ва амалї 

менамояд. 
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2.2. Мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш 

Дар ташаккули иќтисоди бозоргонї давлат наќши асосиро иљро намуда, 

пеш аз њама, ќоидањои рафтори озоди иќтисодиро бо роњи ќабули ќонунњо, 

меъѐри фаъолияти иштирокчиѐни иќтисодї ва хољагиро муайян менамояд ва 

ин меъѐрњо ба њамаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии иќтисоди озод 

баробар пањн мегарданд. Инчунин давлат њимояи њамагуна муносибатњои 

бозоргонї ва иштирокчиѐни онњоро ба зиммаи худ мегирад99. 

Хусусиятњои ташкил ва шаклњои танзими њуќуќии фаъолияти соҳибкорӣ 

дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба анъанањои таърихї, пешрафти 

институтњои  соња, инчунин, ба сатњи иљроиши вазифањои соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш вобастагї доранд. Як ќатор вазифањо ва намудњои 

фаъолияти соњибкорї оид ба соњаи тарбияи љисмонї ва варзишро шартан ба 

шакли марказонидашуда, ѓайримарказонидашуда ва ќисман 

марказонидашуда људо намудан мумкин аст. 

Ташаккули стратегияи самарабахши муносибатњои бозорї тараќќиѐти 

масоили иљтимоию иќтисодии љумњурї, таъмини самаранокии соњањои 

саноату иќтисодиѐт, инчунин, дар корхонаю ташкилотњо љорї намудани 

таклифњои навоварона ва ба даст овардани прогресси илмию техникиро 

таъмин менамояд, ки ин ба баланд шудани дараља ва сифати зиндагонии 

ањолї мусоидат мекунанд. Аз тарафи дигар, дар шароити иќтисоди бозорї 

дар соњањои истењсолї ва хизматрасонии иќтисодиѐт дар равандњои 

технологї, истењсолї ва техникї таѓйироти куллї ба вуљуд омада, шаклњои 

гуногуни муносибатњо ва робитањои иќтисодї бо маќсади ба даст овардани 

натиљањои бењтарин такмил меѐбанд. Ѓайр аз ин, дар ин шароит дар сохтори 

хоҷагии халқ соҳаҳои нави саноат ва хизматрасонӣ ва сегментҳои онҳо пайдо 

мешаванд100. 
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 Мањмудов М.А. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Зери тањрири Раиси 

Суди конститутсионии Љумҳурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – С. 102. 
100 Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. наук. – Душанбе, 2004 . – С. 76. 
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Тањлили ислоњотњои дар Љумњурии Тољикистон гузашта шањодати он 

аст, ки давраи аввали љорї намудани ислоњот бо буњрон дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш рӯбарӯ гардид. Имкониятњои маблаѓгузории њам варзиши 

оммавї ва њам варзиши дастовардњои олї дар ќиѐс бо солњои охири шуравї 

чандин маротиба кам гашт ва дар ин маврид буҷет ягона манбаи воситањои 

молиявї буд. Камшавии якбораи маблаѓгузорї пастшавии обурўйи ин соњаи 

фаъолиятро тезонид. Њамаи ин сабаб шуд, ки кадрњои кордону бомањорат аз 

соњаи варзиш дур шуданд. Дар давраи ислоњот давлат, дар баробари 

ташаккул додани механизми бозории танзим ва бунѐди сохторњои нави 

институтсионалї, маљбур гашт боз ду масъалаи муњимро њал намояд: 

1. Њифзи объектњои коршоям ва љузъњои муњимми маљмааи тарбияи 

љисмонї ва варзиш. 

2. Бозсозии сохтории (дигаргуншавии) љузъњои ташаккулѐфтаи низоми 

миллї барои мувофиќшавии онњо ба шароити таѓйирѐфта. 

Вазифањои мазкур бо роњњои гуногун дар тули њамаи давраи ислоњотњои 

иќтисодї њал мешуданд. Дар тањаввулоти сохтори танзими њуќуќии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш њадафњо ва 

муносибатро нисбати ислоњот, захирањои молиявї, муттасилї ва паѐпайии 

сиѐсатро асос карда, даврањои зеринро људо намудан мумкин аст: 1) солҳои 

1991-1996; 2) солҳои 1997-2006; 3) солҳои 2007-2020; 4) аз соли 2021 инҷониб. 

Марњалаи аввал ба давраи ташаккулѐбии асосњои сиѐсї ва иќтисодии 

Тољикистони имрўза (1991-1996) тааллуќ дорад. Дар он марњала амалиѐти 

давлат оиди њифзи тарбияи љисмонї ва варзиш дар шароити буњронї хос аст. 

Он ваќт дар ин самт азнавсозие гузаронида нашудааст, зеро давлат ќуввати 

истифодаи арсенали таѓйиротњои гаронбањоро надошт ва дастгирии тарбияи 

љисмонї ва варзиш танњо баробари ба буҷет дохил шудани маблаѓњо амалї 

мегашт. Дар ин њол маблагузории ин соња аз буља мунтазам кам мегардид. 

Марњалаи дувум аз соли 1997 то соли 2006- давраи њамдигаривазкунии 

босурати афзалиятњо дар танзими давлатї ва истифодаи гуногунии нуќтаи 

назар ва муносибатњо дар њоли набудани паѐпайї дар байни онњо мебошад. 

Мувозинати байни вазифањои стратегї ва љорї вайрон карда мешуд. 
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Маблаѓгузории давлатї номуътадил буд, баландравии начандон калон дар 

аввали марњалаи мазкур аз њисоби маблаѓгузорињои чорабинињои варзишї 

бо пастравии харољотњои буљетї иваз шуд. 

Марњалаи савум аз соли 2007 сар шуда то соли 2020 идома ѐфт. Ин 

давраи коркарди фаъолонаи муносибатњои стратегї буд, ки бояд сиѐсати 

дарозмуддати тарбияи љисмонї ва варзишро муайян намуда, онро бо дигар 

ташаббусњои иќтисодии давлат њамќадам мегардонид.  

Марҳили чорум аз соли 2021 оѓоз шуд ва тадбирњои давлат оид ба 

табаддулот ва рушди соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар њамаи даврањо 

нисбати ќадамњои амалї, ки гузошта мешуд, азимтар, бомазмунтар ва 

оќилонатар мебошанд. Амалияи иљроиши ќарорњо паѐпайї ва муттасилии 

нокифояи онњоро нишон медињад, агарчи дар марњалаи охир дар соња 

пешравињои муайяни мусбат пайдо шуданд. Яке аз хусусиятњои танзими 

давлатї дар набудани азнавбањодињї ба ќарорњои пештар ќабулшуда ва 

ташаббусњои амалигардида, инчунин, дар раддияи ошкори ќарорњои хато ва 

беманфиат ифода мешавад. 

Сохтори ташкилии идораи тарбияи љисмонї ва варзиш њоло њам ба 

таври назаррас хосиятњои сохтори шуравиро дар худ дорад. Ин сохторро ба 

њайси сохтори марказонидашуда, навъи идоравии анъанавї, бо дараљаи ками 

мутобиќкунии њамкории байниидоравї ќабул кардан мумкин аст. 

Номувофиќии кори идорањо аз тарафи њуљљатњои меъѐрї- њуќуќии фаъолияти 

онњоро батанзимдароранда муайян карда мешавад. Яке аз чунин нишонањо 

ин, ба љараѐни коркарди наќшањои стратегї љалб нашудани иштирокчиѐни 

иттињодияи варзишї мебошад. 

Маљмуи санадњои ќонунгузорї ва њуљљатњои стратегии дар Љумњурии 

Тољикистон ќабулшудаи сохтори идоракунии соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш, њадафњои ва механизми амалинамоии онњоро муайян менамояд.  

Равандњо ва афзалиятњои сиѐсї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар барномањои рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки 

онњоро Њукумат тасдиќ намудааст, муайян карда мешаванд. Дар барномаи 

миѐнамуњлати барои солњои 2016-2020 таъкид карда шудааст, ки давлат ба 
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бењтар шудани омодагї ва рушди љисмонии ањолї, такмили рушди варзиши 

кўдакон ва наврасон, вусъати шабакаи мактабњои варзишї, бунѐди клубњои 

тарбияи љисмонї ва бењдошти саломатї ва клубњои варзишии наврасон дар 

мањалли зисти онњо диќќати махсус медињад. Дар рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш вазифаи асосї вусъат додани имкониятњои шањрвандон ба машѓул 

шудан бо тарбияи љисмонї ва варзиш новобаста ба даромадњо ва дороии 

онњо мебошад. 

Иљроиши ин вазифа дар доираи амалишавии барномањои давлатї 

мувофиќ буда, бењтаршавии омодагии касбї, бозомўзї, такмили ихтисоси 

мутахассисон, инчунин, устувор гардонидани базаи моддї-техникии 

варзишро ба амал хоњад овард. 

Мувофиќи маълумоти омории расмї дар љумњурї 9319 иншооти 

варзишї, новобаста аз шакли моликияташон, ба ќайд гирифта шудааст. Аз 

шумораи умумии иншооти баќайдгирифта 122  варзишгоњ, 6619 майдончаи 

варзишї, 1702 толори варзишї, 88 њавзи шиноварї ва 788 маљмаа, иншооти 

махсуси варзишї аз ќабили тир, боулинг, фитнес ва клубњои ихтиѐрї ба 

њисоб мераванд. Дар соли 2018 дар шањру ноњияњои љумњурї 316 иншооти 

варзишї бо харљи зиѐда аз 118 900 933 (яксаду ҳаждаҳ миллиону нуњсад 

њазору нуҳсаду сивусе) сомонї сохта ба истифода дода шудааст, ки 14 160 491 

(чордањ миллиону яксаду шаст њазору чорсаду навадуяк) сомонї аз њисоби 

маблаѓњои буљавї ва 104 740 442 (яксаду чор миллиону ҳафтсаду чил њазору 

чорсаду чилу ду) сомонї аз њисоби сарпарастон мебошад. Дар шањри 

Душанбе 92 майдончаи варзишї аз љониби вазорату идораҳо, ташкилоту 

муассисаҳо ва соҳибкорон бо харљи зиѐда аз 67 миллион сомонї маблағҳои 

эҳсонкорӣ сохта ба истифода дода шудааст. Дар вилояти Хатлон 59 иншооти 

варзишї бо харљи 9 миллиону 59 њазор 302 сомонї, аз љумла 1 миллиону 904 

ҳазору 852 сомонї аз њисоби маблаѓњои буљавї ва 7 миллиону 154 ҳазору 450 

сомонӣ, аз ин 1 маљмааи варзишї бо харљи 3 миллион сомонї, 7 толори 

варзишӣ ва 51 майдончаи варзишї дар шањру ноњияњои Бохтар, Кўлоб, Ёвон, 

Муъминобод, Восеъ, Фархор, А.Ҷомӣ, Қубодиѐн, Норак, Левакант, 
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Ш.Шоҳин, Данғара, Ҳамадонӣ, Балҷувон, Ҷ.Балхӣ, Н.Хусрав, Ховалинг, 

Хуросон, Панҷ, Шаҳритўс ва Кўшониѐн сохта ба истифода дода шудааст. 

Дар вилояти Суѓд 96 иншооти варзишї бо харљи 33 миллиону 66 њазору 519 

сомонї, аз љумла, 10 миллиону 262 њазору 839 сомонї аз њисоби маблаѓњои 

буљавї, аз ин 1 маљмааи варзишї, 19 толори варзишї, 75 майдончаи варзишї 

ва 1 ҳавзи шиноварӣ дар шањру ноњияњои вилояти Суғд сохта ба истифода 

дода шудааст. Дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 5 иншооти 

варзишӣ бо харҷи зиѐда аз 2 миллиону 184 ҳазору 800 сомонӣ, аз ҷумла 1 

миллиону 992 ҳазору 800 сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷавӣ ва 192 ҳазор 

сомонӣ аз ҳисоби маблағгузории сарпарастон, аз ҷумла 2 толори варзишӣ ва 

3 майдончаи варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хоруғ, Мурғоб, Ванҷ ва Рӯшон 

сохта ба истифода дода шудааст. Дар шањру ноњияњои тобеи марказ 64 

иншооти варзишї, аз ин 1 маљмааи варзишї дар ноҳияи Рӯдакӣ, 9 толори 

варзишї, 51 майдончаи варзишї ва 3 фитнес дар шањру ноњияњои Турсунзода, 

Файзобод, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ, Роғун, Шаҳринав, Варзоб, Лахш, Рашт ва 

Нуробод бо харљи 7 миллиону 290 њазору 312 сомонї аз њисобт маблағҳои 

ғайрибуҷавӣ сохта ба истифода дода шудааст. 

Бо маќсади љалби наврасону љавонон ба варзиш дар љумњурї 140 

мактаби варзишї амал менамоянд, ки аз ин 5 мактаби мањорати олии 

варзишии љумњуриявї, 1 маркази омодагии олимпї дар шањри Хоруѓ, 2 

мактаби мањорати олии варзишии вилоятї, 3 мактаби махсуси варзишии 

љумњуриявї, 12 мактаби махсуси варзишии захирањои олимпї (10 мактаб дар 

ш.Душанбе, 1 мактаб дар ш.Хуљанд ва 1 мактаб дар н.Рӯдакї), 90 мактаби 

варзишї дар шањру ноњияњо ва 21 мактаби варзишї дар тобеияти 

Иттифоќњои касабаи мустаќил ва ташкилоти љамъиятии “Њосилот” 

мебошанд. 

Бунѐди барномањои иттилоотї - таълимї, ки ба ташаккули талаботи 

ањолї ба машѓулиятњои мунтазами тарбияи љисмонї ва варзиш ва тарзи 

солими њаѐт нигаронида шудаанд, раванди асосии ин фаъолият мегардад. 
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Барои рушди фазои ягонаи иттилоотї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш ба вуљуд овардани сохторњои љумњуриявї, минтиќавї ва мањаллї, 

коркарди технологияи тарѓиботї ва иттилоотї дар навъњои асосии 

фаъолияти соња, аз љумла бо роњи дар амалия истифода бурдани ќарзњои 

бебозгашти барномањои иљтимої ба наќша гирифта шудааст. Фаъолият оид 

ба вуљуд овардани системаи умумидавлатии мониторинг, бањодињї ва 

пешгўињо оид ба вазъи саломатї ва омодагии љисмонии ањолї, инчунин, 

рушди љисмонии кўдакон, наврасон ва љавонон, тайѐр намудани 

варзишгарон бо мањорати баланди касбї давом меѐбад ва тадбирњо оид ба 

такмили механизми молиявї- хољагидорї дар соњаи мазкур амалї мегарданд. 

Њадафи Барномаи маљмуии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021 рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш, дастрасии он барои ањолї, оммавигардонии варзиш, таъмини 

самаранокии машѓулиятњои љисмонии ањолї ва бо ин васила пайдо намудани 

наврасону љавонони болаѐќат барои расидан ба натиљањои баланди варзиши 

дар сатњи мусобиќањои байналмилалї мебошад. 

Маълумотњо гувоњи сањми воќеии маблаѓгузорї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш мебошанд, вале дар давраи омўзишї афзалиятњо ба 

љониби таъминоти тимњои варзишї ва варзиши дастовардњои олї майл 

намуданд. Равандњои дар боло зикрѐфтаи сиѐсати давлатї аз соли 2005 сар 

карда ба амалї гаштан шуруъ карданд. Вале њанўз њам, дар барномањои 

рушди иљтимої-иќтисодии Тољикистон ба соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

боз њам камтар диќќат дода мешавад. Дар барномаи рушди иљтимої-

иќтисодии Љумњурии Тољикистон, танњо ќайд карда шудааст, ки раванди 

муњимми мусоидаткунандаи бењбудии вазъи саломатии ањолї тадбирњое 

мебошанд, ки барои рушди тарбияи љисмонї ва варзиши оммавї амалї 

карда мешаванд. 

Сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар мувофиќа бо 

принсипњои дар ќонунгузорї ба шакли муайян даровадашуда амалї карда 

мешаванд. Тањлили онњо дар доираи сиѐсати амалишудаистодаи давлат дар 
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соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш имкон дод, то якчанд камбудињои љиддї 

ошкор гарданд. 

Яке аз мушкилоти ҷиддӣ дар омодасозии дастаҳои мунтахаби маҳалҳо ва 

ҷумҳурӣ ин нарасидани мутахассисони баландихтисос ба ҳисоб меравад. 

Айни замон варзиши тоҷик норасоии мутахассисони баландихтисосро эҳсос 

менамояд. Зиѐда аз 15,7 фоизи ҳайати мураббиѐни муассисаҳои варзишии 

ҷумҳурӣ маълумоти соҳавиро надоранд. Масъалаи бо мутахассисони сатҳи 

касбї таъмин кардани муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ дар сатҳи 

зарурӣ ва бо усулҳои муосир гузаронидани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, 

инчунин, азнавтайѐркунӣ ва такмили ихтисоси мураббиѐни муассисаҳои 

варзишӣ таваҷҷуҳи доимиро талаб менамояд. Бо назардошти пешрафти 

варзиши муосир дар ҷаҳон, барои ноил гардидан ба натиҷаҳои баланди 

варзишӣ усулҳои нави таҳқиќоти илмию техникӣ зарур аст, чунки дар олами 

муосири варзиш маҳз ҳамин усулҳо боиси беҳтар гардидани натиҷаҳои 

варзишгарони маъруфи ҷаҳон гардидаанд. Мушкилоти дигари соња беҳтар 

кардани заминаи меъѐриву њуќуќии соҳаи тарбияи ҷисмонї ва варзиш аст101. 

Тибќи талаботи моддаи 186, ќисми 1, банди "а" Кодекси граждании 

Љумњурии Тољикистон, ањдњои зерин ба истиснои ањде, ки тасдиќи 

нотариалиро талаб мекунад, бояд дар шакли оддии хаттї баста шаванд: ањди 

шахси њуќуќї байни худ ва бо шањрвандон. 

Таљрибаи судї нишон медињад, ки дар амал меъѐри мазкури ќонунгузорї 

аз љониби ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш риоя намегардад. Аз 

омўзиши парвандаи љиноятии №1-138/22 нисбати Сафармамадов С.Ќ., 

муайян карда шуд, ки ЉДММ "ИНТЕР ФИТНЕС" ба шањрванд Шнякин 

С.И., бе бастани ањди хаттї хизматрасонии варзишї дар намуди шиноварї 

расонида, дар рафти хизматрасонї бинобар ба таври дахлдор риоя 

накардани вазифањои касбии худ аз љониби мураббии ташкилоти тарбияи 

љисмонї ва варзиш шањрванд Шнякин С.И., муддати нуњ даќиќа дар зери об 
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бе назорат монда дар натиљаи ѓарќшавї ба њалокат расидааст102.  Њолати љой 

дошта ба њифзи њуќуќњои граждании вориси њуќуќии љабрдида љињати 

рўѐнидани зарарї моддї аз њисоби ташкилоти хизматрасон мушкилї эљод 

карда, ўро аз њуќуќи бањс љињати тасдиќи ањд ва шартњои он аз истинод ба 

баѐноти шоњидон мањрум месозад.  

Айни замон дар Љумњурии Тољикистон стандарти давлатї оид ба 

хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш ќабул нашудааст. Ќабули 

стандарти давлатї ва љорї намудани талаботи умумї нисбати 

хизматрасонињои варзишї љињати њифзи њуќуќњои истифодабарандагон, 

метавонад ба таъмини бехатарї дар соњаи мазкур мусоидат намояд. 

Ба ақидаи Р.Д. Гребнев манфиатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш, агар онҳо аз ҷиҳати моҳият дуруст ифода карда шаванд, 

дар маҷмуъ мағзи арзишӣ-маъноии идоракунии давлатӣ ва сиѐсати давлатиро 

дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ташкил медиҳанд. Манфиатњои 

љамъиятї бо фаъолияти сиѐсии хориљї ва дохилии давлат алоќаманд буда, 

њамзамон, њамчун асосњои арзишї-маъної, деонтологї ва меъѐрњои миќѐсии 

сифатњо дар давраи муосир дар доираи як соњаи мушаххас амал мекунанд. 

Р.Д. Гребнев гуруҳҳои зерини васеъшудаи манфиатҳои ҷамъиятии давлатро 

дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш муайян мекунад: 1) маҷмӯи 

манфиатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки асоси 

деонтологии эътирофи давлат аз ҷониби варзиш, муносибат ба вай ва 

сохтмони сиѐсати давлатӣ дар ин соҳа; 2) маљмуи манфиатњои љамъиятие, ки 

бевосита бо татбиќи фаъолияти варзишї алоќаманданд; 3) манфиатҳои 

ҷамъиятии марбут ба муносибатҳои байналмилалӣ103. 

Сиѐсат ба воситаи тадбирњои дастгирии давлат, тадбирњои асосї 

маблаѓгузории чорабинињо ва фароњам овардани шароит барои равандњои 

муайяни фаъолият дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш амалї мешавад. 

Тадбирњои дастгирии давлат дар мавриди тарбияи љисмонї ва варзиш дар 
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шакли маљмуи чорабинињо, ки ба барномањои рушди тарбияи љисмонї ва 

варзиш, инчунин, ба дигар барномањои маќсадноки равияи иљтимої дохил 

карда шудаанд, тартиб дода мешаванд. На њамаи тадбирњои дастгирии 

давлат, ки дар ќонунгузорї љой дода шудаанд, механизми амалишавї 

доранд. Тадбирњои дастгирии давлатї, ки дар амалњои муайяни маќомотњои 

давлатї ифода ѐфтаанд, бояд тартиботи муайяни њуќуќї дошта бошанд. 

Масалан, имтиѐзњои андозї дошта бошанд, ба монанди фароњам овардани 

шароит бо иштироки давлат, инчунин, сохтмони корхонањои нави саноати 

варзишї ва барќарор кардани корхонањои пештар вуљуддошта, 

маблаѓгузории лоињањои муайяни рушди саноати варзишї ва ѓайра. 

Ҳадафи стратегии сиѐсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

фароҳам овардани шароитест, ки шаҳрвандонро ба тарзи ҳаѐти солим, аз 

ҷумла тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, рушди инфрасохтори варзишӣ ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии варзишӣ равона мекунад104. 

Ваколатњои дар асоси меъѐрњои њуќуќї мустањкамшудаи маќомотњои 

њокимияти иљроия барои рушди самараноки тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

минтаќањо нокифоя мебошад. Дар асоси тањлили харољоти буҷетӣ муайян 

намудан мумкин аст, ки афзалияти сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, воќеан, ба кадом равияњо равона карда шудааст. 

Маълумоти буҷет гувоњи сањми маблаѓгузорї ба соҳаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш мебошанд, вале дар асл афзалияти воќеї ба таъмини тимњои алоњида 

ва варзиши дастовардњои олї таѓйир ѐфтааст. 

Сиѐсати самаровари давлат дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш бояд 

бо истифодаи маљмуи принсипњо асоснок карда шавад: самаранокии 

фаъолияти сохторњои давлатии идоракунии буљеткунонї бо бањисобгирии 

талаботи ањолї; сиѐсати тарбияи љисмонї ва варзиш бо принсипи розигї ба 

манфиати субъектњои муносибатњои иљтимої-иќтисодї бояд мувофиќат 

кунад. Ба маќомотњои њокимиятї зарур аст, то кўшиш намоянд алоќамандии 

сатњи истифодаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишро бо дараљаи 

                                                           
104 Уржа О.А., Скрынников Б.А. Основные направления государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта // Материалы Ивановских чтений. – 2016. – № 1 (5). – С. 276-281. 
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ќаноатмандии истифодакунандагони он, тавъамияти манфиатњои 

кўтоњмуддат ва дарозмуддати гурӯњњои гуногуни иљтимої, баробарии 

дастгирии давлатро барои варзиши дастовардњои олї ва варзиши оммавї 

таъмин намоянд. 

Барои устувор намудани заминаи меъѐрии њуќуќии ташкили фаъолият 

оид ба хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш зарур аст, ки корњои зерин 

ба анљом расонида шаванд: 

- таҳияи барнома ва стандартҳо оид ба намудҳои варзиш барои 

муассисаҳои варзишӣ; 

- омӯзиши пайваста ва такмили заминаҳои меъѐрии ҳуқуқии соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо мақсади мутобиқ намудани онҳо ба талаботи 

замони муосир; 

- таҳияи барномаҳои таълимии тарбияи ҷисмонӣ барои муассисаҳои 

таълимӣ; 

- таҳияи меъѐрҳои ягонаи талабот барои сохтмони иншооти варзишӣ; 

- таҳияи меъѐрҳо оид ба сертификатсиякунонии хизматрасонихои 

тарбияи чисмонӣ ва варзиш; 

- такмили санадҳои қонунгузорӣ вобаста ба иҷозатномадиҳии фаъолияти 

клубҳо ва толорҳои варзишии хусусӣ; 

- љорӣ намудани аккредитатсияи муассисаҳои тайѐрии варзишӣ ва 

шаҳодатномакунонии мураббиѐни он; 

- ворид намудани тағийру иловаҳо ба санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ барои 

озод намудани ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои бонуфузи 

байналмилалӣ (Бозиҳои Олимпӣ, Бозиҳои Осиѐ, Чемпионати ҷаҳон ва Осиѐ, 

Шоҳҷоиза ва Шоҳҷомҳои ҷањон) аз пардохти маблаѓи тањсили шартномавӣ 

ва ҳангоми гирифтани таҳсилоти дуюми олӣ; 

- таҳия ва таъмини маблағгузории нақшаи тақвими ягонаи чорабиниҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва мактабҳои 

маҳорати олии варзишии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти таъмини 
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иштироки варзишгарони беҳтарин дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ 

ва байналмилалӣ. 

Ба андешаи бисѐре аз муаллифон, бо мақсади баланд бардоштани сифати 

пешниҳод ва таъмини рақобатпазирии хизматрасониҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳимми давлатӣ вазифаҳои зерин бояд иљро карда шаванд: 

– таҳияи касбии шартҳои техникии пешниҳоди хизматрасониҳои тарбияи 

љисмонї ва варзиш, ки дар доираи фармоиши давлатї дар асоси меъѐру 

стандартњои таҳияшуда анљом дода мешавад; 

– таъмин намудани раќобатпазири иљрокунандагон барои расонидани 

хизматҳои аз ҷиҳати иҷтимої аҳамиятдоштаи тарбияи ҷисмонї ва варзишї 

дар доираи рўйхати асосї; 

– таъмини назорат аз болои ҳаҷм ва сифати хизматрасониҳои буҷетӣ, 

инчунин арзѐбии самаранокии фаъолияти ҳамаи пудратчиѐн аз рўи 

шартномаҳои басташуда; 

– таъмини шаффофияти расмиѐти идоракунї оид ба банаќшагирї, 

назорат ва ташкили идоракунии давлатї аз љониби маќомот дар доираи 

ваколати ба онњо вогузоршуда105. 

Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба худ таваљљуњи зиѐдро талаб 

мекунад. Бахусус ќабули санадњои даќиќи ќонунгузории танзимкунандаи 

фаъолияти субъектњои хољагидори соњаи мазкур зарур аст. Мушкилоти дигар 

ин, таъсири сусти усулњои таъсиррасонии маъмурї-маљбурсозї дар самти 

мазкур мебошад.  

Барои ташаккули сиѐсати самаранок дар соњаи хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзишї амалисозии принсипи «шаффофият»-и 

ќарорњои сохторњои давлатї, субъектњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзишї ва љомеа ањамияти калон дорад.  

Ташаккул ва татбиќи сиѐсати самараноки давлат дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш бояд дар асоси принсипњои мушаххас ба роњ монда 

                                                           
105 Климовских Н.В., Савва А.Ю., Наджар С.М. Реализация государственной политики по предоставлению 
услуг в сфере физической культуры и спорта // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №6-1. – С. 
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шавад, махсусан дар асоси принсипи манъи пешнињод кардани имтиѐзњои 

беасос ва бартариятдињии ѓайриќонунї ба субъектњои алоњидаи соњаи 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш. Зеро ќонунгузории кишвар 

дар сатњи Конститутсия баробарњуќуќии шаклњои моликият, эътироф ва 

њимояи баробарии онњоро кафолат дода, имконият медињад, ки барои 

инкишофи онњо њамаи чорањо ва воситањое, ки ќонун  манъ накардааст, 

истифода карда шаванд. Ба воситаи ќонунгузорї бартарї додан ба баъзе 

шаклњои моликият ва ѐ мањдуд кардани шаклњои дигар манъ аст106. 

 Фаъолияти соњибкорї падидаест, ки ба њаѐти давлатї ва љамъиятї 

таъсир мерасонад. Соњибкорї бо тамоми соњањои њаѐти љамъиятї робитаи 

зич дорад, аммо дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш барои рушди 

њамаљониба ва ба даст овардани фоида аз он њанўз шароити зарурї фароњам 

оварда нашудааст. Ин аст, ки аксар ваќт хоњиши ба даст овардани фоида 

њамчун ангезаи муайянкунандаи фаъолият нисбат ба дигар арзишњои хоси 

соња афзалият надорад. Инро бо наќши иљтимої доштани тарбияи љисмонї 

ва варзиш дар њаѐти љамъиятї ва ташаккули тарзи њаѐти солими инсонњо 

шарњ додан мумкин аст. 

 Дар баробари ин, танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш бо меъѐрњои соњањои гуногуни њуќуќ амалї 

карда мешавад, ки дар байни онњо меъѐрњои њуќуќи гражданї ва њуќуќи 

соњибкорї љои асосиро ишѓол мекунанд. 

 Дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш барои ќонеъ гардондани 

талаботи ањолї нисбат ба ин навъи хизматрасонињо бо роњи амалї намудани 

фаъолияти соњибкорї мављудият ва фаъолияти субъектњои хусусии 

амаликунандаи он ањамияти муњим дорад.  Агар давлат иштироки худро дар 

варзиш бо ањамияти иљтимоии худ фаъол созаду федератсияњои варзишї 

манфиатњои варзишгаронро намояндагї ва њимоя кунанд, пас, соњибкорї 

имконияти ба даст овардани фоидаро дар бозори рушдѐбандаи 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиши Тољикистон фароњам меорад. 

                                                           
106

 Мањмудов М.А. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Зери тањрири Раиси 

Суди конститутсионии Љумҳурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – С. 103. 
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 Соњибкорон дар ин самт ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш, 

яъне шахсони њуќуќї, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї, ки дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш фаъолият доранд, мебошанд.  

 Вобаста ба мазмун ва самти фаъолияти соњибкорї намудњои зерини 

соњибкориро дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш муайян намудан мумкин 

аст: истењсол ва савдо - ба ин гурўњ истењсол ва фурўши таљњизоти варзишї ва 

молњои варзишї барои тарбияи чисмонї ва варзиш дохил мешавад;  

хизматрасонии пулакї - дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар гурўњњои 

пулакии мактабњои варзишии бачагона, дар сексияњо ва кружокњои 

тандурустї њангоми ташкил намудани хизматрасонї аз рўи намудњои 

алоњидаи варзиш; варзиши касбї - бастани шартномањо оид ба варзиши 

касбї, хариду фурўши варзишгарон (дастовардњои варзишии онњо). 

Фаъолияти касбии варзишї бояд ба њама аломатњои соњибкорї љавобгў 

бошад; реклама - таъсири бавосита ба оммавигардонии тарбияи љисмонї ва 

тарзи њаѐти солим, зиѐд намудани тамошобинони варзиши касбї ва 

ташаккули афкори љамъиятї. 

Асоси амаликунонии вазифањои тарбияи љисмонї ва варзиш фаъолияти 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. Барои таснифи 

ташкилотњои пешнињодкунандаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва 

варзишї муайян кардани хусусиятњои њамкории онњо бо идорањои болої, 

донистани механизми таъминоти молиявї, њуќуќ барои гирифани ќарзњо ва 

ваколати идоракунии маблаѓи гардони муассиса зарур аст. Хусусияти 

муассисањо аз нуќтаи назари намуди хизматрасонињо метавонад дар 

интихоби модели идоракунии онњо истифода бурда шавад. Дар алоќамандї 

бо сатњи зарурии назорат ва ҷавобгарии молиявї, дараљаи назорати иљроиши 

буљети ташкилот, њуќуќи идораи болої дар додани дастуру нишондодњо, 

мустаќилият дар идоракунии маблаѓњои гардон, имконияти љалби 

маблаѓгузорињои беруна ва ѓайра муайян карда мешаванд. Чунончи ба 

тасниф фаро гирифтани фаъолияти хољагидорї осон буда, он ба дараљаи 

баланди мустаќилият имкон медињад ва дар оянда метавонад аз доираи 

бахши идоракунии давлатї бароварда шавад. 
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Аксари ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш дараљаи баланди 

мустаќилият доранд. Бинобар ин дар ин ташкилотњо маќоми менељменти 

молиявї баланд гашта, ва ин соњањои зерини фаъолиятро фаро мегирад: 

баландшавии ҷавобгарии шахсї ва вобастагии њавасмандкунии фардї аз 

рўйи натиљањои фаъолият, ваколати васеи молиявии сарвари ташкилот ба 

масъалањои музди мењнат ва киро кардани кормандон, истифодабарї ва 

љалби захирањои молиявї. Менељменти молиявї дар навбати аввал 

фаъолияти хољагидории ташкилотњои буљавиро дар бар мегирад. Дар 

натиљаи гузаронидани таснифи зарурии хизматрасонињои буҷетӣ барои 

вазифањои роњбарї ва тартибандозї менељменти молиявї (дар ин ѐ он шакл) 

метавонад бештар истифода шавад. 

Идоракунии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш, ки ба онњо 

пешнињод намудани мустаќилияти хољагидорї имконият надорад, бояд дар 

асоси принсипи назорати дохилї ба роњ монда шавад. Ин принсипњо 

батартибандозии љузъии фаъолияти ташкилот, аз љумла истифодабарии 

захирањои молиявиро талаб менамоянд. Риояи батартибандозии љузъї, ки ба 

он сметаи муфассали даромад ва харољот дохил мешавад, бо расму ќоидаи 

дохилии ташкилот, бо санљишњои њатмии тамоми фаъолият оид ба љамъбасти 

даврањои њисоботї ва бо ҷавобгарии шахсии сарвар таъмин карда мешавад. 

Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш бояд мустаќилона харољотро 

барои хизматрасонињои буљетӣ дар њудуди маблаѓњои људогардида амалї 

гардонад. Дар доираи маблаѓи умумии људокардаи маблаѓгузорињо (ѐ аз рўйи 

смета, ѐ дар асоси шартнома) ташкилот бояд њуќуќ дошта бошад, ки таркиб 

ва муњлатњои амалї гардонидани харољотњоро мустаќилона муайян намояд. 

Дар ин њол он ҷавобгарии иљроиши супоришро, њам аз љињати њаљм ва њам аз 

љињати сифати хизматрасонињои буҷетӣ, ба уњда гирад. 

Мазмуни асосии банаќшагирї ва назорати фаъолияти ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш њаљм ва сифати хизматрасонињо мебошад. 

Муайян намудани њаљм ва сифати хизматрасонињо, ки ташкилот фармоиш 

мегирад, ба ќарорњо оид ба њаљми маблаѓгузорї таъсири муайянкунанда 

мерасонад. Таснифоти љузъии хизматрасонињои пешнињодшаванда 
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батартибдарории љузъии харољотњои ташкилотро иваз менамояд. Фаъолияти 

ташкилот ба воситаи рўйхати хизматрасонињои истењсолкунандаи он бояд 

тасниф карда шавад. Мушкилоти ночизро таснифи фаъолият оиди иљроиши 

вазифањои маъмурї ва идоракунї пеш меоварад. Барои ин намуд фаъолият 

нишондињандањои шартиро кор карда баровардан лозим аст, ки њаљм, сифат 

ва иљроиши айни муддаои хизматрасонињоро тавсиф намояд. 

Фармоиши хизматрасонї ва њаљми арзиши он бо шартномаи фармоиши 

иљтимої ѐ бо розигии байни тарафњо ба расмият дароварда мешаванд. 

Супориши хизматрасонї ва маблаѓгузории он ба ташкилоти тарбияи 

љисмонї ва варзиш, ки бо принсипњои мустаќилияти хољагї фаъолият 

мекунад, дар созишномаи махсус ќайд мегардад. Ин гуна созишнома њуљљати 

идоракунии дохилї буда, аз рўйи он њалли бањсњо дар суд пешбинї 

нашудааст. Бастани ин гуна созишнома чун љараѐни худтанзимкунии дохилї 

њисобида мешавад ва имкон намедињад, ки маблаѓгузории буљавї ба њайси 

статуси даромадњои фаъолияти соњибкории ташкилотњои буљавї ќабул 

гардад. 

Дастгирии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо ду усули асосӣ: маблағгузории 

мустақими чорабиниҳо ва сохторҳо ва танзими ғайримустақим тавассути 

фароҳам овардани шароит барои фаъолияти ташкилоту сохторҳо амалӣ 

карда мешавад. Маблағгузории давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз 

ҳисоби буҷетҳои сатҳҳои гуногун амалӣ карда мешавад107. 

Истифодабарии сохтори љузъикунонии стандарт ва меъѐрњои 

амаликунонии харољотњои ташкилоти тарбияи љисмонї ва варзиш зарур аст. 

Њамин гуна сохтори стандартњо ва меъѐрњо гузаронидани амалиѐтњои 

харољотиро ба тартиб дароварда мањдуднамоии истифодаи номатлуби 

воситањои буљавиро таъмин менамояд. Роњбари муассиса барои риояи 

стандартњо ва меъѐрњои амалишавии харољотњо масъул мебошад. Роњбар 

сиѐсати кадрї, барномањои таълимии њайати шахсї, инчунин, чорбинињои 

гуногуни хусусияти ташкилидоштаро истифода бурда, вазифадор аст, то 

                                                           
107 Бескровная В.А., Медведев А.Н. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта: 
приоритеты финансирования // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 6. – С. 7-10. 
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риояи стандартњо ва меъѐрњои амалигардонии харољотњоро, ки на њамеша аз 

љониби ў шахсан назорат карда мешаванд, таъмин намояд. Дараљаи 

љавобгарии роњбар бояд боиси риояи ќатъии стандартњо ва меъѐрњои 

муайяншуда гардад. 

Дар  амалияи  судї  бањсњо бо иштироки ташкилотњои тарбияи љисмонї 

ва варзиш кам ба назар мерасад, вале таљриба нишон медињад, ки 

ташкилотњои хољагидори давлатї бо маќсади ба даст овардани фоида, 

моликияти дар идоракунии онњо ќарордоштаро ба соњибкорни инфиродї 

барои амалї намудани фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ба иљора 

медињанд. 

Мисоли ин, аз њалномаи Суди иќтисодии шањри Душанбе, аз 5 июни 

соли 2017, дида мешавад, ки даъвои Иттињодияи миллии ношунавоѐни 

Љумњурии Тољикистон нисбати соњибкори инфиродї Назриев Х.Ш., оид ба 

рўѐнидани 138396,72 сомонї маблаѓи ќарзи иљораи бинои толори варзишї ва 

баровардан аз он, ќисман ќонеъ карда шуда, аз њисоби соњибкори инфиродї 

Назриев Х.Ш. ба манфиати Иттињодияи миллии ношунавоѐни Љумњурии 

Тољикистон, маблаѓи ќарз тибќи шартномаи иљора ба миќдори 88 500 сомонї 

ва 1 770 сомонї маблаѓи пардохдшудаи бољи давлатї рўѐнида шудааст108. 

Аз  мисоли   таљрибаи   судии  номбурда бармеояд,  ки шартномаи 

иљораи толори варзишї воќеъ дар суроѓаи шањри Душанбе, кўчаи Р.Набиев 

260, байни Иттињодияи миллии ношунавоѐни Љумњурии Тољикистон ва 

соњибкори инфиродї Назриев Х.Ш., аз санаи 1 июни соли 2010 баста шуда, 

муњлати амали он то 31 декабри соли 2012 муайян шудааст. Соњибкори 

инфиродї Назриев Х.Ш., аз лањзаи бастани шартнома дар толори варзишї 

фаъолият кардааст, вале муддати 5 сол маблаѓи иљораро тибќи шартнома 

пардохт накардааст, ки њолати мазкур боиси ба суд мурољиат кардани 

Иттињодияи миллии ношунавоѐни Љумњурии Тољикистон гардидааст. 

Њарчанд Иттињодияи миллии ношунавоѐни Љумњурии Тољикистон нисбати 

соњибкори инфиродї Назриев Х.Ш., оид ба рўѐнидани маблаѓи ќарзи иљораи 

бинои толори варзишї ва баровардан аз он, пас аз 5 сол ба суд мурољиат 
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 Бойгонии Суди иќтисодии шањри Душанбе. 
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карда бошад њам, то эътибори ќонунї пайдо кардани њалномаи суди 

иќтисодї, толори варзишии ташкилот дар маљмуъ муддати 7 сол зери 

истифодабарии љавобгар ќарор гирифтааст. Илова бар ин, даъво ќисман 

ќонеъ шуда, маблаѓи аз њисоби соњибкори инфиродї рўѐнидашуда, дар 

фарќият аз маблаѓи иљораи тибќи шартнома муайянгашта ночиз мебошад. 

Агар њангоми ба охир расидани муњлати амали шартнома, Иттињодияи 

миллии ношунавоѐни Љумњурии Тољикистон дар шахсияти роњбари он 

њамчун шахси масъул сари ваќт ба суд мурољиат мекард, имконияти роњ 

надодан ба чунин андоза зараррасонї љой дошт. 

Дар сохтори тарбияи љисмонї ва варзиш бояд  ба ташкили кори 

маќомотњои назораткунанда ањамияти љиддї дод. Маќомоти 

назораткунандаи берунї вазифадор аст, ки санљиши фаъолияти молиявии 

ташкилоти тарбияи љисмонї ва варзишро аз рўйи љамъбасти давраи 

њисоботї, истифодаи маќсадноки маблаѓњои буљетї ва мувофиќати 

маблаѓњои сарфшуда ба стандарт ва меъѐрњо амалї гардонад. Дар љамъбасти 

њар соли њисоботї фаъолият бояд ба санљиши њатмї фаро гирифта шавад, 

дар њолатњои зарурї такроршавии санљишњо метавонад афзояд. Њадафи 

асосии ин санљишњо пайдо кардани ѓайримаќсаднок истифода кардани 

маблаѓњо аз сметаи тасдиќшудаи маблаѓгузорї ѐ стандартњо, меъѐрњои 

амалишавии харољотњо мебошад. Натиљањои санљишњо барои муайян 

намудани риояи талаботи ќонунгузорї оид ба андоз низ ањамияти калон 

дорад. 

Ҳадафи стратегии сиѐсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

фароҳам овардани шароитест, ки шаҳрвандонро ба тарзи ҳаѐти солим, аз 

ҷумла тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин, рушди инфрасохтори варзишӣ 

ва баланд бардоштани рақобатпазирии варзишӣ равона мекунад. Асоси 

ҳуқуқие, ки татбиқи сиѐсати давлатиро дар ин соҳа танзим менамояд, 

мураккаб аст109. 

                                                           
109 Киселева Т.А., Пасечник А.Ф. Повышение эффективности государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта // В сборнике: Государственное и муниципальное управление в Камчатском крае: 
проблемы и пути решения. Сборник научно-практических работ. Под редакцией М.Р Плотницкой. – 
Петропавловск-Камчатский, 2018. – С. 25-30. 
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Бо вуҷуди ҳама мушкилот ташкилотҳои варзишии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар як муддати кӯтоҳ натанҳо тавонистанд, ки низоми тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиши миллии ба шароити муносибатҳои иқтисодии бозорӣ ҷавобгӯро ба 

вуҷуд оранд, балки бо варзиши худ сазовори эътирофи созмонҳои 

байналмилалии варзишӣ гардиданд110.  

Дар љараѐни тадќиќот дар асоси тањлили харољотњои буљет афзалиятњои 

воќеии сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш муайян карда 

шудааст. Нишондодњои буљет дар бораи сањми калони маблаѓгузорињо ба 

соњаи кори тарбияи љисмонї ва варзиш гувоњ аст, вале афзалиятњо ба љониби 

таъминоти тимњои варзишї ва варзиши дастовардњои олї майл намуда 

истодааст. 

Дар асоси адабиѐти мављуда муаалиф се давраи инкишофи идоракунии 

давлатии соњаи мазкурро људо намудааст: шуравї, давраи ислоњот ва давраи 

муосир.  

Сохтори идоракунии дар замони њозира амалкунанда хусусиятњои њар ду 

давраи таърихии рушдро (бо бартарият ва камбудињояш) ќабул намуда, 

хусусиятњои сохтори марказонидаи идорашавиро давом медињад. Аз тањлили 

фаъолияти сохтори мазкур муаллиф ба хулоса омадааст, ки он ба такмилдињї 

ниѐз дошта, аз уњдаи ќонеъсозии талаботи мављудаи иљтимої ва истеъмолии 

љомеа намебарояд, инчунин, ба таѓйироти муњити беруна ба таври самаранок 

љавоб дода наметавонад. 

Дар марњалаи ислоњоти иќтисодї гузариш аз тарзи идораи маъмурї ба 

вазифањои танзимшаванда ба роњ монда шуда, ҷавобгарии давлат барои 

ташкили шароити мутобиќшавии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

воќеияти нави иќтисодї равона карда шудааст. Пурзўршавии маќоми давлат 

дар баландшавии миќдории хароҷотњои давлат, вусъати тадбирњо оид ба 

танзими бевоситаи њаѐти иќтисодї ифода мегардад. Таѓйири тамоюли 

сиѐсати молиявии давлат барои дахолат ба љараѐнњои иќтисодї нисбати 

муносибатњои анъанавї ба зарурати танзими давлатии иќтисодиѐт ва 

                                                           
110 Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг.: 
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механизми амалии сиѐсати буљавї таљдиди назарро талаб мекунад, ки дар 

шароити нав яке аз љузъњои пешбарандаи сохтори танзими давлатї мебошад. 

Намояндагони равияњои гуногуни илм амалњои механизмњои бозорро 

тањлил намуда, ба хулосае омадаанд, ки вазифаи илм дар муайян намудани 

самтњои умумии дахолати давлат, ки асоси фаъолияти давлат мебошад, 

иборат аст. Дар робита ба ин, бањодињии натиљанокии дахолати давлат ба 

иќтисодиѐти мамлакат љолиби таваљљуњ аст. Ба њамагон маълум аст, ки 

дахолати давлат ба њаѐти иќтисодии љомеа бо ду роњ амалї мегардад: 

таъсиргузории мустаќими маъмурї ба иќтисодиѐт ва таъсири 

ѓайримустаќими иќтисодї ба љараѐни азнавистењсолкунї. Тадбирњои 

иќтисодї бо истифодабарии маблаѓњои давлатї алоќаманд мебошад. Дар ин 

љо мо бо аќидаи аксарияти олимон, ки ин тадбирњоро нисбати тадбирњои 

маъмурї пуртаъсиртар ва самараноктар мењисобанд, њамфикр мебошем. 

Усулњои буљавї дар муќоиса бо дигар фишангњои иќтисодии идоракунии 

давлатї бо хусусияти маљбурии кор фарќ мекунанд: аз таъсири раќобати 

бозор озоданд; фаќат барои ба даст овардани фоида, ки дар сохторњои 

тиљоратї маќсади нињої аст, нигаронида нашудаанд; дар онњо њадафи асосї 

танњо бой шудани хазина нест, балки баландбардории дараљаи некуањволии 

мардум аст.  

Шарти истифодаи самараноки маблаѓњои буљавї дар он аст, ки онњо 

нисбати таѓйирѐбандањои ќарзї-пулї аз љониби маќомотњои давлатї осонтар 

ба танзим гирифта мешаванд, зеро дар соњаи таъсири бевоситаи давлат љой 

гирифтаанд. Танзимкунандањои буљет ба шароитњои объективии 

маблаѓгузорињо ва ба психологияи ањолї таъсир мерасонанд, руњияи муайяни 

дилпур будан ба фардоро талќин менамоянд, ки барои баландшавии 

мањсулнокии фаъолияти онњо дар истењсолот сабаб мешавад. Танзимкунонии 

буљет ба моњияти љараѐни ѓуншавии сармоя дар шароити бозор ба бахши 

хусусї њуќуќи њалли масъалањои маблаѓгузориро вогузор менамояд, чунки 

худаш бештар ба соњаи гардиши маблаѓњо ва робитањои молиявї ва ба 

воситаи он ба равиши истењсолот таъсир мерасонад. 
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Сиѐсати буљетӣ имрўз маънии таѓйир додани харољот ва даромадњои 

давлатї бо маќсади нигоњдории мувозинаи бозоргонї ва њавасмандкунии 

рушди соњањо ва шохањои алоњидаи иќтисодиѐтро дорад. Дар мамлакатњои 

иќтисоди тараќќикардаи бозоргонидошта буҷет дар умум ифодаи 

марказонидашудаи сиѐсати иќтисодї мебошад. Ба аќидаи мо, давлат бо 

тамоми њастї усулњои буљетии танзимро истифода мекунад. Ин дар 

истифодабарии принсипњои буљетӣ, ташаккули институтњои бозаргонї, 

саршавии фаъолият ва маблаѓгузории лоињањои миллї ва ѓайра зоњир 

мешавад. 

Њамин тавр, омўзиши масъалањои танзими буҷет бояд бо якчанд 

далелњои назариявї асоснок карда шавад, ки муњимтаринаш инњоянд: 

- эътироф кардани бисѐрсоњагї ва хусусияти маљмуї доштани 

муносибатњои буљавї; 

- шинохтани маќоми фаъолияти буљавї њамчун алоќамандии тарфайн 

байни вазифаи хазинаи давлатї ва вазифаи танзими иљтимої ва иќтисодї; 

- шинохтани хусусиятњо ва љињатњои мардумї ва иљтимоии 

муносибатњои буљавї; 

- бањисобгирии мазмуни ҳуқуқии механизмњои танзими буљет. 

Тањлили маќолањои сершумори илмї, нашрияњои оммавї, њисоботњо, 

тадќиќотњои гуногун дар бисѐр кишварњои пешрафт дар соњаи варзиш дар 

аввали асри ХХI нишон медињад, ки равияи асосии фаъолияти ташкилотњои 

варзишї дар бистсолаи аввали аср аз муносибати давлат ба варзиш, хусусан 

ба варзиши дастовардњои олї ва ба варзиш барои њама, бо он таѓйиротњои 

демографї дар њайати ањолї, ки дар мамлакатњои гуногун бо љалби давлат ба 

ќабули санадњо ва шартномањои гуногун сурат мегирад, вобастагї дорад.111 

Дастгирии соња бо ду усули асосї амалї гардонида мешавад: аввалан, бо 

методи танзими бевосита бо роњи маблаѓгузории тадбирњо ва сохторњо; 

сониян, танзими вобаста ба фароњам овардани шароит барои фаъолияти 

сохторњои соња ва иншоотњои он. Илова ба ин бояд ба њисоб гирифт, ки 

                                                           
111 Шевченко О.А. Гражданскоправовые аспекты договорных обязательств в области спорта // Теория и 
практика физической культуры. – 2003. – №8. – С. 616. 
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њамон як амали давлат методи мустаќими танзим барои муваффаќ шудан ба 

як њадаф ва методи ѓайримустаќими иљрошавии дигараш мегардад. Масалан, 

нишондоди бевосита барои харљи маблаѓи муайян аз буља барои таъмини 

иншоот ѐ сохтори варзишї њамчун методи танзими бевосита дар муносибат 

бо дараљаи банаќшагирифтаи таъминоти ањолї бо хизматрасонињои соњаи 

иљтимої мебошад, вале, аз тарафи дигар, ин маблаѓгузорї ба муњити 

инстутсионалии љомеа таъсир мерасонад, завќи ањолиро ба ин намуди 

хизматрасонињои иншооти варзишї бештар мегардонад дар натиља љозибаи 

бакорандозии объект ва хизматрасонињои онро баланд мегардонад. 

Бинобар ин, фаъолияти соњибкорї наметавонад њадафи асосии 

ташкилотњои варзишии ѓайритиљоратї бошад, аммо онњо метавонанд чунин 

фаъолиятро ба роњ монанд, агар ин барои ноил шудан ба маќсадњое, ки ба 

хотири онњо вуљуд доранд, хизмат намояд. Масалан, фаъолият оид ба 

истењсоли молњо ва хизматрасонињои варзишї даромади соф меоварад ва ба 

њадафњои ташкилоти варзишї љавоб медињад. Дар фарќият бо ташкилотњои 

варзишии тиљоратї, ки њуќуќ доранд ба њама намуди фаъолият машѓул 

шаванд (агар онњоро ќонун манъ накунад), ташкилотњои ѓайритиљоратї 

метавонанд танњо бо он навъњои фаъолияте, ки бевосита ва ба таври 

мукаммал дар низомномаи ташкилот нишон дода шуда аст, машѓул шаванд. 

Шахсони воќеї-шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 

хориљї ва шахсони бешањрвандї, инчунин, соњибкорони инфиродии дар 

асоси ќонун ба ќайд гирифтшуда, ки ба фаъолияти соњибкорї бе таъсис 

додани шахси њуќуќї машѓуланд, иштирокчиѐни муносибатњои андоз шуда 

метавонанд. 

Њамин тавр, мувофиќи ќонунгузории амалкунанда, ташкилотњои 

тиљоратї ва ѓайритиљоратї, шахсони воќеї ва соњибкорони инфиродї, ки 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиширо амалї менамоянд, 

метавонанд андозсупорандагон ѐ агентњои идораи андоз бошанд. 

Ќонунгузорї, инчунин, муассисањои буљавиро муайян менамояд, ки аз њисоби 

воситањои буља, фондњои давлатии ѓайрибуљавї, ки аз рўйи сметаи 

даромадњо ва харољотњои муассисаи буљавї маблаѓгузорї мешаванд ва аз 
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дигар манбаъњо низ даромад ба даст меоранд ва онњоро метавонад аз љумлаи 

андозсупорандагон ѐ агентњои идораи андоз њисобад. 

Мусаллам аст, ки мавзуи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш дар Тоҷикистон, аз ҷумла бо назардошти дастовардҳои назарраси 

соҳа дар даврони соҳибистиқлолӣ, инчунин, ҷанба ва паҳлуҳои номакшуфи 

он ба таҳқиқоти густурда ниѐз дорад. Чунончи масъалаҳои марбут ба 

принсипҳои асосии сиѐсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

мақсаду вазифаҳо, самтҳои афзалиятноку стратегии он вобаста ба 

таҳаввулоти љидди ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ дар кишвар, тамоюлоти 

ҷаҳони муосир дар соҳаи варзиш, такмили қонунгузории миллӣ ва 

байналмилалӣ оид ба варзиш ва амсоли инҳо, ба пажуҳиши амиқ ниѐз 

доранд112. 

Амаликунї, иљроиш, хизматрасонињо барои эњтиѐљоти худ, барои 

нигоњубини фарзандон дар муассисањои томактабї, гузаронидани 

машѓулиятњо бо фарзандони ноболиѓ дар мањфилњо, сексияњо, студияњо, 

инчунин, фурўхтани молњо, корњо ва хизматрасонињо аз љониби муассисањое, 

ки сармоягузори ягонаи ташкилотњои љамъиятии маъюбон буда, барои ноил 

шудан ба њадафњои табобатї-солимгардонї, тарбияи љисмонї ва варзишї ва 

маќсадњои иљтимоии дигар нигаронида шудаанд, аз андозбандї озод карда 

мешаванд. 

Муассисањои тањсилотї метавонанд хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ 

ва варзишро бе супоридани маблаѓњои андоз ба роњ монанд, зеро пешнињод 

намудани хизматрасонињо дар соњаи тањсилот аз тарафи ташкилотњои 

ѓайритиљоратии маориф гузаронидани љараѐни таълимї-истењсолї ва 

тарбиявї, ба истиснои хизматрасонињои машваратї ва ба иљора додани 

биноњо ба андозбандї фаро гирифта намешаванд. 

Фурўши чиптањои даромад, ки шакли бо тартиби муќаррарї тасдиќшуда 

чун бланки њисоботи ќатъї доранд, аз тарафи ташкилотњои тарбияи љисмонї 

ва варзиш дар гузаронидани варзиши намоишї; хизматрасонињо барои 

                                                           
112 Назаров М.Ҷ. Рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар даврони истиқлоли давлатӣ // Паѐми институти 
забонњо. – 2021. – № 3 (43). – С. 174-182. 
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иљорагирї пешнињод кардани иншоотњои варзишї дар ташкил ва 

гузаронидани чорабинињои мазкур, амалиѐтњо оиди ба иљора додани 

воситањои асосї, маводњои ѓайримоддї ва амволи дигар ба ташкилотњои 

ѓайритиљоратї барои амалигардонии фаъодияти асосии низомномавї, ки бо 

фаъолияти соњибкорї алоќа надорад, объекти андозбандї њисобида 

намешаванд. Гузаронидани бозињои лотерея, ки бо ќарори намояндаи 

маќомоти њокимияти иљроия тасдиќ мешавад, бо бањисобгирии 

хизматрасонињо оид ба фурўши билетњои лотерея андозбандї карда 

намешавад. 

Ба номгўи мазкур њамаи имтиѐзњое, ки ташкилотњо ва соњибкорони 

инфиродї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш метавонанд гиранд, дохил 

карда шудаанд. Сиѐсати давлат дар дастгирии ташкилотњои љамъиятии 

маъюбон ва ташкилотњои хурд, ки ба кўдакон хизматњои тарбияи љисмонї ва 

варзиш мерасонанд, зоњир мешавад.  

Аксари хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзишро дар Љумњурии 

Тољикистон, ба истиснои шањрњои калон, муассисањои буљавї пешнињод 

менамоянд. Андозсупорандагон, муассисањои буљавї бо маќсади андозбандї 

шудан вазифадоранд њисоботи људогонаи даромадњо (харољотњо)-ро, ки дар 

доираи маблаѓгузаронињои маќсаднок ва аз њисоби манбаъњои дигар ба 

вуљуд омадаанд, тартиб дињанд. Манбаъњои дигари даромадњо аз фаъолияти 

тиљоратї даромадњои муассисањои буљавї мебошанд, ки онњоро шахсони 

њуќуќї ва воќеї аз амалиѐтњои фурўши молњо, корњо, хизматрасонињо, 

њуќуќњои молумулкї ва даромадњои ѓайриистењсолї ба даст медароранд. 

Субъекти асосии муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш шахсият мебошад. Маҳз соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш, ки дар давраи муайян ба дараҷаи пурраи худ нарасидааст, дахолати 

бетаъхир ба ин соҳаи иқтисодиѐтро талаб мекунад113. 

Дар шароити иќтисоди бозаргонї давлат ба соњаи варзиш, асосан, 

тавассути расонидани кумаку дастгирї таъсир мерасонад. Идоракунии 
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давлатӣ бо худидоракунӣ марбут аст ва ба ин хотир низоми ташкилии 

варзиш характери марказӣ дорад. Маблаѓгузории давлатї бо маблаѓгузории 

хусусї муттањид мешавад, дар баъзе давлатњо сармояи хусусї ва дар баъзе 

давлатњо маблаѓњои давлатї бартарї дорад114. 

Мавќеи охирин ба ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш имкон 

медињад, ки муносибатњои худро бо соњибкорони инфиродї дар асоси 

эњтироми манфиатњои тарафайн ба роњ монанд.  

Фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш як қатор 

нозукиҳои назаррас дорад, ки бе онҳо ба натиҷаҳои баланди молиявӣ ноил 

шудан ғайриимкон аст. Бањо додани аҳамияти соҳибкории варзишӣ барои 

ҷомеаи муосир душвор аст. Аз як тараф, субъектњои муносибатњои иќтисодї 

талаботи истеъмолкунандагонро ба молњо ва хизматрасонињои варзишї, ки 

дар заминаи тарѓиби тарзи њаѐти солим босуръат афзудааст, ќонеъ 

мегардонанд, аз тарафи дигар, созмонҳои варзишӣ аз ҳисоби пардохтҳои 

андоз ба буҷет даромади устувор таъмин мекунанд ва ќисман мушкилии 

бекорӣ ҳал мешавад. Бо вуҷуди ин, дар ин соҳа доираи васеи проблемаҳое 

мавҷуданд, ки омӯзиши онҳо сазовори диққати махсус аст115. 

Масалан варзишгоҳи «Спартак» як маҷмааи ягонаи истеҳсолӣ буда, 

фаъолияти хеле самарабахши хоҷагидориро амалӣ намуда, шахси ҳуқуқӣ оид 

ба таъминоти буҷетӣ ба ҳисоб меравад, суратҳисоби махсуси 

ҳисоббаробаркунӣ дар шуъбаи молияи шаҳр дорад, дорои муҳри шакли 

муқарраршуда бо номи худ мебошад. Барои беҳтар ва сари вақт ҳал 

намудани масъалаҳои бамиѐномадаи истеҳсолии хоҷагии майдон, дар 

гузарондан ва ташкили чорабиниҳо зарурати кушодани ҳисоби махсуси 

ҳисоббаробаркунӣ ба миѐн омад. Ҳукумати шаҳри Хуҷанд ташаббуси 

директори «Спартак»-ро дар бораи кушодани ҳисоби махсуси 

ҳисоббаробаркунӣ дастгирӣ кард. Барои кушодани суратҳисоби ҷорӣ аз 

раиси вилояти Суғд низ иҷозат гирифта шуд. Ҳамин тариқ, соли 2001 
                                                           
114 Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере спорта: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – С. 60. 
115 Новикова Е.Д. Спортивное предпринимательство в России // Colloquium-journal. – 2019. № 10-8 (34). – С. 
113-114. 
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«Спартак» ба маблағи 1779,50 сомонӣ даромад гирифта, барои таъмиру 

нигоҳдории варзишгоҳ дар ҳамон сол 1385,19 сомонӣ, бақияи то 1 январи 

соли 2002 барои омода намудани варзишгоҳ ба мавсими нави варзишӣ, аз 

ҳисоби маблағҳои худ ба маблағи 4888,99 сомонӣ таъмир карда шуд116.  

Ҳамин тавр, ба рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

кишвар чунин мушкилоти њуќуќї монеа эљод менамоянд: 

- базаи меъѐрї-њуќуќии мављуда ба њељ ваљњ љавобгўи шароити имрўзаи 

ташаккули асосњои њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии тарбияи 

љисмонї ва варзиш шуда наметавонад. Кўшиши ба тартиб даровардани 

соњањои мухталифи танзими њуќуќї ва муайян намудани талаботи асосии 

ќонунгузорї оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» карда шудааст, ки он низ аз камбудињо холї нест; 

-масъалаи танзими доираи санадњои меъѐрї-њуќуќии ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифатии 

онњо, аз нуќтаи назари ќонунгузории амалкунанда - ин бузургии нисбї 

мебошад. Дар ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш санадњои локалї 

(дохилї) мукаммал ва фарогири намудњои пурраи варзиш намебошанд ѐ ин 

ки мухолифи ќонунгузории амалкунанадаи кишвар дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзишанд. 

-масъалаи љавобгарии њуќуќї дар ќонунгузории соњаи тарбияи љисмонї 

ва варзиш. Муќаррар гардидани фоизи баланди андозњо ва пешбинї 

нашудани имтиѐзњо нисбати субъектони хољагидор дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, инчунин, рўйпўш кардани даромадњо љињати 

насупоридани андозњо аз љониби ташкилотњое, ки дар соњаи варзиш ва 

тарбияи љисмонї хизматњо мерасонанд, аз мушкилоти ин самт аст. 

Барои мушаххас муқаррар ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба 

таснифоти хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, талаботи умумӣ 

нисбати он, талаботи бехатарӣ ва сифати хизматрасонӣ, аз ҷумла усулҳои 

                                                           
116 Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан :1991-2004 гг. : 
дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 2005. – С. 30-31. 
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назорати он қабули Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба 

“Хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш” ба мақсад мувофиқ аст. 
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БОБИ 3. ШАРТНОМА ЧУН ШАКЛИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ 

 

3.1. Мафњуми шартнома дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

Тарбияи љисмонї ва варзиш намуди мустаќили фаъолияти инсон 

мебошад, ки дар рушди љомеа ањамияти баѓоят муњим дорад. Ин фаъолият ба 

истењсолоти љамъиятї, ба ташаккули одам чун шахсият, ба инкишофи 

муносибатњои љамъиятї таъсири муайяни мусбї мерасонад. Мањз дар 

фаъолнокии љисмонии одам ќудрати маданияти љисмонии ў зоњир гашта, 

ќобилияти мукаммал гардонидани моњияти љисмонии худро дар асосии 

истифодабарї ва азхудкунии донишњо, таљриба, имкониятњои технологию 

моддї ва нишондодњои мувофиќи шароити зиндагї таљассум мегардонад117. 

Дар асоси моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш» аз тайѐрии варзишӣ гузаштани варзишгар дар асоси 

шартнома дар бораи гузаштани тайѐрии варзишие, ки байни варзишгар ѐ 

намояндаи қонунии ӯ ва ташкилоти тайѐрии варзишӣ ва дигар ташкилотҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ба имзо расонда мешаванд, амалӣ мегардад. 

Шартнома дар бораи гузаштани тайѐрии варзишӣ мутобиқи талаботи 

қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назар доштани 

муқаррароти шартномаи намунавие, ки шакли он аз тарафи мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тасдиқ 

гардидааст, ба имзо расонда мешавад118. 

Ин мазмуни ќонунгузорї гувоњи он аст, ки хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар асоси шартномаи хизматрасонињои пулакї амалї 

мегарданд. 

Мувофиќи моддаи 798 КГ Љумњури Тољикистон мавзўи шартномаи 

хизматрасонии пулакї аз хизматрасонии алоќа, тиббї, байторї (ветеринарї), 

                                                           
117 Ветков Н.Е. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества // Наука-2020. – 2016. – №2 
(8). – С. 30-31. 
118Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш” аз 23 декабри соли 2021 тањти 
№1831. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: // http://mmk.tj/content. (санаи мурољиат: 10.02. 2022). 

http://mmk.tj/content
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аудиторї, машваратї, иттилоотї, оид ба таълим, хизматрасонии фарњангї, 

туристї ва ѓайра иборат аст. 

Аз мафњуми дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри соли 

2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» пешнињодшуда 

бармеояд, ки тарбияи ҷисмонӣ қисми таркибии фарҳанг ва соҳаи фаъолияти 

иҷтимоӣ буда аз маҷмуи арзишҳои маънавие иборат аст, ки ба таҳкими 

саломатӣ, инкишофи қобилияти ҷисмонии инсон, инчунин, интихоби тарзи  

ҳаѐти солим равона гардидааст. Варзиш бошад як рукни тарбияи ҷисмонӣ, 

соҳаи фаъолияти иҷтимоие, ки дар шакли таҷрибаи махсуси тайѐрии инсон ба 

мусобиқаҳо ва фаъолияти мусобиқавӣ бо мақсади ба даст овардани 

натиҷаҳои варзишӣ ташаккул ѐфтааст. Ин мафњуми дар ќонун 

пешнињодшуда, далели ба гурўњи хизматрасонињои фарњангї дохил шудани 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки дар навбати худ 

мавзуи шартномаи хизматрасонињои пулакиро ташкил медињад. 

Шартномаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш косенсуалї, 

дуљониба ва музднок мебошад. Субъектњои шартномаи хизматрасонињо 

иљрокунанда (хизматрасон) ва фармоишгар (истифодабарандаи хизмат) 

мебошанд. КГ ҶТ нисбат ба уњдадорињо оиди хизматрасонињои пулакї ягон 

хел талаботи махсус пешнињод намекунад. Вале барои расонидани навъњои 

алоњидаи хизмат ќоидањои махсус муќаррар карда мешаванд.  

Субъектњои шартномаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзишро аз 

рўйи асосњои зерин тасниф кардан мумкин аст: њаљми ташкилотњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш; шакли моликият; принсипи таќсимоти даромади соф; 

њадафњои ташкилдињї ва фаъолияти ташкилот119.  

Дар асоси аломати якуми таснифотї- њаљми ташкилотњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш ташкилотњо хурд, миѐна ва калон мешаванд. Ба 

ташкилотњои хурди тарбияи љисмонї ва варзиш онњое мансуб њастанд, ки 

шумораи кормандонашон аз 50 нафар камтар бошад. Миќдори кормандони 

ташкилотњои миѐнаи тарбияи љисмонї ва варзиш аз 100 то 300 нафарро 

                                                           
119 Косогорцев В.И. Подходы к классификации услуг физкультурно-спортивных организаций // Российское 
предпринимательство. – 2016. Том 17. – № 4. – С. 573. 
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ташкил медињад ва дар корхонањои калон зиѐда аз 300 нафар фаъолият 

мекунанд120. 

Аз рўйи шакли моликият ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш ба 

давлатї, хусусї ва ташкилотњое, ки моликияти колективӣ дорад, таќсим 

мешаванд. 

Аз рўйи муносибат ба гирифтани даромади соф ташкилотњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш ба ташкилотњои ѓайритиљоратї (онњо њадафи асосии 

гирифтан ва таќсимоти даромад надоранд, вале њуќуќ доранд барои ноил 

шудан ба њадафњои низомномавї фаъолияти соњибкориро ба роњ монанд) ва 

тиљоратї (барои гирифтани даромади соф ва таќсим кардани он дар байни 

иштирокчиѐн ташкил ѐфтаанд) људо карда мешаванд.121  

Азбаски дар уњдадорињои хизматрасонињо натиља аз фаъолияти 

хизматрасон људо нест, аммо љараѐни истеъмоли хизматрасонињо дар лањзаи 

иљроиши он сурат мегирад, аз ин сабаб, њам шахсияти худи иљрокунанда, 

хислатњои инфиродї, таљриба, мањорати касбї, дониши ў ањамияти асосї 

дорад. Бинобар ин, дар моддаи 799 КГ ҶТ аз тарафи иљрокунанда шахсан 

анљом додани хизматрасонињои дар шартнома пешбинишуда њамчун 

уњдадорї муќаррар шудааст. Дар ин њолат уњдадории хизматрасонї 

хусусияти дилпуронаи шахсї ќабул намекунад, чунки дар муносибатњои 

фармоишгар ва иљрокунанда њељ гуна алоќаи шахсї дида намешавад. Муњим 

он аст, ки барои фармоишгар на худи хизматрасонї, балки мањз 

хизматрасонии мутахассиси мушаххас зарур аст. Масалан, варзишгар барои 

маслињат ба устоди номдори варзиш мурољиат менамояд, вале устод ба 

шогирдаш мефармояд, ки ба варзишгар дастур дињад. Новобаста ба сифати 

маслињати додашуда ба фармоишгар мањз аќидаи устод зарур аст, на фикри 

шогирд. 

Дар натиљаи алоќамандии зичи љараѐни иљроиш, самара ва сифати 

хизматрасонии пешнињодшуда иљроиши шахсии хизматрасон њатмї мебошад 

                                                           
120 Введение в теорию физической культуры: Учебное пособие. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 128 с.; 
Правовые основы деятельности спортивных организаций города Москвы: Методическое пособие / Н.А. 
Малофеева, Т.А. Винокурова, С.В. Иванова [и др.]. – Москва, 2008. – 132 c. 
121 Алешин В.В., Кузьмичева Е.В. Организационно-экономические аспекты деятельности спортивного 
комплекса: Методическое пособие. – М.: Физическая культура и спорт, 2009. – 128 с. 
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ва хусусияти ќоидаи умумиро дорад. Гуфтањои боло маънии онро надорад, 

ки дар њамаи муносибатњои музднок дар хизматрасонињои тарбияи љисмонї 

ва варзиш иљрокунанда вазифдор аст њама корро шахсан иљро намояд. Зеро 

уњдадорињое мављуданд, ки дар љараѐни онњо иљроиши шахсї њељ ањамият 

надорад. Масалан, фаъолияти фитнесклубњоро ба иљроиши шахсї вобаста 

кардан ѓайриимкон аст, чунки хизматрасонї дар шакли кори на корманди 

алоњида, балки фаъолияти кулли ташкилот пешкаш мегардад. Илова ба ин, 

фармоишгар бо шахси њуќуќї шартнома баста, метавонад иљроиши 

уњдадориро ба мутахассиси мушаххас бовар кунонад ѐ ба иљроиши он аз 

љониби мутахассиси дигари бомањорат, ки онро роњбари ташкилот тавсия 

медињад, розигї дињад. Дар њолати барои ягон намуди хизматрасонї ба 

шахси њуќуќї мурољиат кардани фармоишгар, ў дараљаи шуњрат, боэътиборї 

ва обурўйи ширкатро ба њисоб мегирад. Њамин тавр ба манфиати ўст, агар 

хизматро мањз шахси њуќуќии мазкур иљро намояд. Метавон гуфт, ки шахси 

њуќуќї барои истифодабарии мутахассисони дилхоњ, хоњ худї бошад, хоњ 

даъватї, њаќ дорад, вале гузаронидан ѐ тарзи дигари ивазкунии одамон аз 

љониби иљрокунанда дар уњдадорињои хизматрасонии пулакї, аз рўйи 

ќоидањои умумї, манъ аст. 

Шартномаи мазкур шартномаи стандартии гражданї-њуќуќї буда, дар 

асоси талаботи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон баста мешавад. 

Дар шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш шартњои 

њатмии зерин муайян шудаанд;  

- дар бораи марњалањои омодагии варзишї;  

- дар бораи музди омодагии варзишї (агар дар шартнома омодагии 

бепули варзишї пешбинї нашуда бошад);  

- оиди њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо, аз љумла варзишгар;  

- оиди маљмуи маълумотњо, ки бинобар омодагии варзишї махфї нигоњ 

дошта мешаванд;  

- оиди љавобгарии тарафњо, асоснокї ва тартиби таѓйиротњо ва бекор 

кардани шартнома. 
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Аз љониби санадњои ќонунгузорї дар шартномаи хизматрасонињои 

тарбияи љисмонї ва варзиш нарх муайян карда намешавад. Як ќатор 

њуљљатњо дар шакли нархномањо, таррофањо ва ѓайра мављуданд, ки бевосита 

аз тарафи иљрокунандагон тартиб дода шудаанд. Масалан, маљмааи 

варзишии «X-FIT» хизматрасонињои зеринро пешнињод менамояд: 

хизматрасонињои шуъбаи варзишии бачагона-футбол, куњнавардї, шиноварї 

8 машѓулият дар 1 моњ 280 сомонї122. 

Расонидани хизматњои пулакї бояд барои ноил шудан ба њадафњои дар 

њуљљати меъѐрї муќарраркардашуда равона карда шавад. Бештар аз њама дар 

дастурамалњо оид ба тартиби расонидани хизматњои пулакї гуфта мешавад: 

њадафи амалї гардонидани фаъолияти даромаднок дар ќонеъгардонии 

њамаљонибаи талаботи ањолї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ташкили 

гузаронидани самараноки ваќти дамгирї, бењшавии сифати хизматрасонињо, 

љалб кардани воситањои иловагии молиявї ба таъмини рушд ва такмили 

хизматрасонињо, вусъат додани базаи моддї-техникии хизматрасонии 

иљтимоии ањолї аст123. 

Талаботи хусусї дар бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш аз талаботи истифодабарандагони алоњида ѐ гурӯњњои муштариѐн ба 

хизматрасонињо ва гурӯњњои онњо маншаъ мегирад. Асоси эњтиѐљот ба 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишро талабот ташкил медињад. 

Вале дар шароити иќтисоди бозаргонї дар байни талабот ва имконияти 

истеъмолкунї зарурати пардохти маблаѓи хизматрасонии муайян меистад. Аз 

њамин сабаб, њаљми эњтиѐљоти бозор натанњо бо мављудияти талаботи 

муайяни шањрвандон ба машѓулият бо машќњои љисмонї ва намудњои 

варзиш, балки ба мављудияти воситањои кофї барои ќонеъгардонии ин 

талабот вобастагї дорад. Чунончи одамон аз њамдигар натанњо бо талаботи 

худ, балки бо дараљаи даромадашон тафовут доранд, дар амал бозори 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш низ амали мураккабро 

                                                           
122 X-Fit - энергия твоего успеха! [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://xfit.tj/. (санаи мурољиат: 
06.12.2017). 
123 Ларцева Л. Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2015. – 
№ 4. – С. 25-28. 

http://xfit.tj/
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мемонад, ки аз порчањои алоњида ѐ сигментњои бозорї таркиб ѐфтааст ва 

онњо истеъмолгарони талаботи якхела ва дараљаи даромади монанддоштаро 

бо њам муттањид месозанд124.  

Имрўз дар мамлакат 10000 объекти варзишї мављуд аст, аз љумла 120 

стадион, 6500 майдонча ва 1700 толори варзишї, 88 њавзи шиноварї ва 800 

маљмааи варзишї ва объектњои махсуси дигар амал мекунанд, сохтмони 

иншоотњои нави варзишї вусъат пайдо кардааст. Соли 2014 бо ташаббуси 

Федератсияи футболи Тољикистон соли оммавї гардидани футбол эълон 

гардид. Дар доираи ин ташаббус инфрасохтори ин навъи варзиш ба таври 

назаррас ташаккул ѐфт. Бо вуљуди он ки шароити мусоид фароњам оварда 

шудааст, толорњои варзишии замонавї бо њама таљњизоти зарурї таъмин 

гардида кушода шуданд, вале мо аз бисѐр намудњои врзиш ягон дастоварди 

назаррасе надорем. Бештари ваќт тамринњо дар толорњо бе тартиби муайян 

мегузаранд, иншоотњои варзишї самаранок истифода бурда намешаванд. 

Гуфтан љоиз аст, ки федератсияњои варзишї моњиятан ташкилотњои 

љамъиятї буда, бо маќсади таъмин намудани оммавияти варзиш, ташкил ва 

гузаронидани чорабинињои варзишї ва омодасозии тимњои дастаљамъї 

таъсис дода шудаанд. Вале, мутаассифона, аксарияти онњо сохтори аниќе 

надоранд, мутахассисон намерасанд, њатто барои онњо утоќњои корї вуљуд 

надоранд. Илова ба ин, роњбарони федератсияњои алоњида фаъолнокї зоњир 

намекунанд, дар ихтиѐри худ ягон объекти варзишии шахсии худро надоранд, 

ба кормандонашон пардохти сариваќтии музди моњонаи мењнатро таъмин 

карда наметавонанд. Як ќисми федератсияњо дар доираи гурӯњи њамфикрон 

ташкил ѐфтааст, вале сањми онњо дар рушди варзиш ќариб ноаѐн аст. Аз 52 

федератсияи амалкунанда танњо 16-тояш ба талаботи аккредитатсияи 

давлатї мувофиќат мекунад. Аксарияти федератсияњо кормандони штатї ва 

сохтори муќарраршудаи корї надоранд. Баъзе кормандон бошанд, дар бораи 

фаъолияти федератсияи худашон ягон тасаввуроте њам надоранд ва њатто 

суроѓаи онњоро намедонанд. Акнун фурсате расидааст, ки фаъолияти 

                                                           
124Кошаев М.Н. Социально-культурные услуги отрасли физическая культура и спорт - формы, мотивы и 
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федертсияњои варзиширо ба санљиши љиддї фаро гирифта, дар масъалаи аз 

аккредитатсияи давлатї гузаронидани онњо тадбирљўйї намоем. Мо бояд ба 

таъмин намудани оммавияти варзиш, фањмондадињии тарзи солими њаѐт ва 

рушди бемайлони варзиш дар мамлакат ањамияти бештар дињем, зеро варзиш 

њамчун ќосиди сулњ бењтарин василаи муаррифии давлат ва миллат дар арсаи 

байналмилалї мебошад. Бо ин маќсад, љалб намудани соњибкорон ва 

тољирон барои сохтмони майдонча ва толорњои варзишї дар шањру ноњияњо, 

шањраку дењањо ва дигар мањалњои ањолинишин зарурат дорад125. 

Муњлати иљроиши шартномаи хизматрасонињои пулакии тарбияи 

љисмонї ва варзиш мувофиќи розигии тарафайн муайян карда мешавад. 

Њарчанд ќонун ќоидањои махсусро оид ба муњлати амали шартномаи 

хизматрасонињои пулакї дар бар намегирад, вале таъиноти муњлат ањамияти 

калон дорад. Масалан, агар замон ва макони расонидани хизматњои 

иттилоотї, тарзи дастраснамоии он ба истифодакунанда муайян набошад, он 

гоњ хизматрасон наметавонад уњдадории мувофиќро иљро намояд, зеро 

фармоишгар низ омода нест, то онро ќабул кунад. 

Шарти ягонаи асосии шартномаи хизматрасонињои пулакї матлаби он 

мебошад, ки ин хоси аксари шартномањои пулакии ҳуқуқи гражданӣ аст. Дар 

њолати дар шартномаи хизматрасонии пулакї нишон дода нашудани талабот 

оид ба матлаби асосї ѐ ба як созиш наомадани тарафњо оиди матлаби 

шартнома он бастанашуда њисобида намешавад.  

Тарбияи љисмонї ва варзиш шохањои босуръат рушдѐбандаи соњаи 

фаъолияти иљтимоии давлат мебошанд. Маќоми тарбияи љисмонї ва варзиш 

њамчун омили мукаммалгардонии тинати инсон ва тамоми љомеа рўз аз рўз 

баланд мегардад. Мањсули истењсолоти соњаи мазкур хизматрасонињои 

                                                           
125 Рањмон Э. Баромади Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Президенти Кумитаи Миллии 
Олимпї муњтарам Эмомалї Рањмон дар маљлиси Ассамблеи генералии Кумитаи олимпї ва вохўрї бо 
кормандони соњаи варзиш аз 14 феврали соли 2018. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 
http://www.president.tj/ru/node/17120. (санаи мурољиат: 06.03.2018). 
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бењдошти саломатї ва намоишие мебошанд, ки талаботи гуногуни равияи 

тарбияи љисмонї ва варзиши мардумро ќонеъ мегардонанд126. 

Яке аз шаклҳои ҳамоҳангии мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ҳамкории онҳо мебошад. Ҳамин тариқ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

метавонанд тибқи шартномаҳо (созишномаҳо) бо мақомоти давлатӣ барои 

онҳо корҳои муайянеро, ки қонун пешбинӣ кардааст, анҷом диҳанд. Чунин 

таҷриба, масалан, дар фаъолияти варзишӣ, вақте ки мақоми ваколатдори 

соҳаи варзиш бо федератсияҳои ҷумҳуриявии варзиш ва дигар ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ дар самти гузаронидани чорабиниҳои варзишӣ, мусобиқаҳо, омода 

намудани захираҳои варзишӣ, рушди шабакаи клубҳои варзишӣ, мактабҳо ва 

иншоотҳо, марказҳои тайѐрии олимпӣ ва ғайра дида мешавад127.  

Мавзуи шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш иљро 

намудани амалњои муайян аз љониби иҷрокунанда мебошад, ки ба навъњои 

зерини гузаронидани машѓулиятњо оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш 

тасниф мегарданд: гузаронидани машѓулиятњои гимнастикаи гигиении 

пагоњирўзї дар гурӯњњо, мактабњо ва клубњо; гузаронидани машѓулиятњои 

гимнастикаи табобатї; гимнастикаи барќароршавї; гимнастикаи саломатї 

(калонсолон); гимнастикаи саломатї (бачагон); омодасозии умумии љисмонї 

барои калонсолон; омодагии умумии љисмонї барои кўдакон; обутоби бадан 

ва шиноварї дар зимистон; шиноварї дар тобистон; давидан ва роњравии 

солимгардонї; гимнастикаи варзишї; гимнастикаи ушу; гимнастикаи занона; 

гимнастикаи мавзун; роњравї бо лижа; муайянсозии майли варзишии 

кўдакон; муайянкунии майли варзишї барои калонсолон; гузаронидани 

машѓулиятњо оид ба волейбол дар гурӯњњои таълимї ва тимњо, мактабу 

клубњо; гузаронидани машѓулиятњо оид ба теннис; гузаронидани 

машѓулиятњо оид ба шоњмот ва шашкабозї; гузаронидани машѓулиятњо оиди 

футбол; гузаронидани машѓулиятњо оид ба хоккей; гузаронидани 

                                                           
126 Зеленцова С.Ю., Головин А.Н. Государственные инвестиции в физическую культуру и спорт // 
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2016. – № 22. – 
С. 32. 
127 Ищенко С.А. Организационно-правовые проблемы управления общественными объединениями в 
российском и международном спортивном движении: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2001. – С. 112. 
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машѓулиятњо оид ба тирпарронї; гузаронидани машѓулиятњо оид ба 

аспсаворї; гузаронидани машѓулиятњо оид ба шамшербозї; гузаронидани 

машѓулиятњо оид ба тенниси рўйимизї; гузаронидани машѓулиятњо оиди 

конкитозї бо раќс; гузаронидани машѓулиятњои вазнбардорї; гузаронидани 

машѓулиятњои велосипедронї; гузаронидани машѓулиятњои љањиш бо 

парашют; гузаронидани машѓулиятњо самбо; гузаронидани машѓулиятњо 

дзюдо; гузаронидани машѓулиятњо оид ба муштзанї; гузаронидани 

машѓулиятњои варзиши лижаронии куњї; гузаронидани машѓулиятњои 

камонварї; гузаронидани машѓулиятњо оид ба керлинг; гузаронидани 

машѓулиятњои билярдбозї; гузаронидани машѓулиятњои боулинг; 

гузаронидани маслињатдињии тиббї-барќароркунї ва методї, саволу љавоб; 

коркард ва додани тавсияњои инфиродї ва гурӯњї оид ба рељаи 

машѓулиятњои варзишї ва тарбияи љисмонї; барномањои машѓулиятњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш; маљмуањои машќњои љисмонї; таълимдињии 

ањолї оид ба малакањои варзишї ва инкишофи сифатњои љисмонї дар 

курсњо, дар лексияњо, дар машваратњо; гузаронидани чорабинињои варзишї-

намоишї; гузаронидани чорабинињои варзишї-солимгардонї барои 

иштирокчиѐни дави марафонї, оид ба кросс; гузаронидани сеансњои бозии 

якваќта бо якчанд бозингар ва мусобиќот оид ба шоњмот ва шашка, оид ба 

бозињои рўйимизї; мусобиќањои варзишї оиди турниккашї; гузаронидани 

идњои варзишї, шабнишинї ва контсертњои варзишї-тамошої; вохўрињо бо 

варзишгарони номдор, собиќадорони варзиш, бо бозингарон, мураббињои 

тимњо, устодони навъњои гуногуни варзиш; баромадњои намоишии 

варзишгарони пешоњанг, баромади шогирдони мактабњои варзишї ва 

хизматрасонињои дигар128. 

Дар асоси хусусиятњо талаботњо, ки дар рафти истифодабарии 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ќонеъ мешаванд, 

хизматрасонињоро ба таври зер тасниф намудан мумкин аст: 

хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш, ки таъминоти машѓулиятро бо 
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машќњои љисмонї ва намудњои варзиш бо маќсадњои гуногун, дар шаклњои 

гуногуни ташкилї, ройгон ѐ ба тарзи пулакї (масалан, мактабњои варзишии 

кўдакон ва наврасон); хизматрасонињои намоишї, ки таассуроти иштироки 

шахсиро дар мусобиќањои варзишї медињанд ва тамошои барномањои 

телевизион (масалан, бозии футбол); хизматрасонињои машваратие, ки 

машваратњои инфиродиро дар ваќти машѓул шудан бо навъњои гуногуни 

варзиш, тарбияи љисмонии табобатї ва ѓ. пешнињод мекунанд; 

хизматрасонињои таълимї, яъне гирифтани маълумоти миѐна ѐ олии касбї, 

такмили ихтисоси кадрњо; хизматрасонињои маълумоти иловагї (масалан, 

машѓулиятњо дар мактаби варзишї); хизматрасонињои миѐнаравї (масалан, 

омодасозии њуљљатњо барои бунѐди ташкилоти тарбияи љисмонї ва варзиш, 

шартномањои варзишгарони касбї ва ѓ.); хизматрасонињои тиљоратї, ки бо 

кумаки сарпараст, баргузор кардани бозии лотереяњоро дар назар доранд129. 

Дар баробари шартномаҳои меҳнатӣ, барои танзими як қатор 

муносибатҳои байни варзишгари касбӣ ва ташкилоти варзишӣ бастани 

шартномаҳои ҳуқуқии мустақили гражданӣ ба мақсад мувофиқ аст: 

а) дар бораи ба дигар ташкилоти варзишӣ гузаронидани варзишгар, аз 

ҷумла дар бораи ҷуброни хароҷоти ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; 

барои тайѐр кардани варзишгарон, дар сурати то ба охир расидани муҳлати 

шартномаи меҳнатӣ ва ба дигар клуб гузаштани варзишгар; 

б) дар бораи муносибатҳои ҳуқуқии донишҷӯ бо варзишгари касбӣ, ки 

дар ҷустуҷӯи кор аст; 

в) барои суѓуртаи тиббї ва дигар намуди њаѐт, саломатї, молу мулки 

варзишгар; 

г) барои дигар муносибатҳои вобаста ба додани ҳуқуқҳои иловагӣ, 

кафолатҳо ва имтиѐзҳои иҷтимоӣ ба варзишгари касбӣ130. 

Ба аќидаи баъзе муаллифон, ба хизматрасонињои пулакї, ки 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш амалї мекунанд, инњо мансубанд: 

                                                           
129 Правовые основы деятельности спортивных организаций города Москвы: Методическое пособие / Н.А. 
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130 Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсменов: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2005. – С. 7.  
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гузаронидани чорабинињои варзишї ва тарбияи љисмонї-солимгардонї, 

маслињатњои мутахассисон оид ба ташкили онњо; коркард ва пешнињоди 

сенарияњо, барномањои чорабинињо, идњо, мусобиќањои тарбияи љисмонї, 

варзиш ва солимгардонї; маслињатњо оид ба кор бо лоиња, бизнесплан, 

пакети сарпараст дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, тарзи солими њаѐтро 

дар бар мегиранд; ташкил ва гузаронидани мусобиќањо, фестивалњо, 

њамоишњо, вохўрињои рафиќона аз рўйи навъњои гуногуни варзиш; ташкил ва 

баргузор кардани семинар ва тренингњо оид ба масъала ва технологияњо дар 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, тарзи солими њаѐт; машѓулиятњои 

мутахассисони соњибкасб бо бачагон ва калонсолон дар гурӯњњо, сексияњо, 

иттињодияњо, клубњо; машѓулиятњои инфиродии тарбияи љисмонї ва варзиши 

мутахассисони соњибкасб бо кўдакон ва калонсолон; ташкили гурӯњњои 

бењдошти саломатї барои кўдакон ва калонсолон; масњкунї; маслињатњои 

мутахассисон оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш; киро додани таљњизот, 

сарулибос, пойафзол ва асбобу анљоми варзишї; ташкил ва гузаронидани 

љашнњо, мусобиќањо, саѐњатњои туристї, моњидорї, тадбирњои инфиродї ва 

оммавии варзишї, тарбияи љисмонї ва солимгардонї; пешнињод намудани 

машваратчї, муаллими тамрингар, методисти дастурдињанда, духтури 

варзишї, масњкунанда аз рўйи дархости гурӯњї ѐ инфиродї; ба истифодаи 

мавсимї пешнињод намудани стадионњо, майдончањои хоккейбозї, толорњои 

варзишї ва тамринкунї, биноњои дигар аз тарафи шахсони сеюм 

гузаронидани чорабинињои тарбияи љисмонї, варзишї ва бењдошти 

саломатї. Фењристи хизматрасонињои пулакии муассиса ва тартиби 

пешнињод намудани онњо, њатман, ба низомнома дароварда мешавад. Агар 

муассиса аз рўйи намуди фаъолияташ, ки бояд иљозатнома дошта бошад, 

хизматњои пулакї расонад, пас, онро ба таври зарурї дар асоси иљозатнома 

амалї менамояд. Хизматрасонињои пулакї аз љониби њайати кормандони 

штатии корхона берун аз ваќти асосии корї ѐ аз љониби кормандони штатии 

мањз барои њамин навъ хизматрасонињо ба кор ќабул шуда ѐ аз тарафи 

мутахассисони љалбкардашуда иљро карда мешаванд. Яъне, корманди 

штатии муассиса барои иљро намудани фаъолияте, ки даромади пулї меорад, 
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метавонад фаќат дар ваќти аз кори асосї озод буданаш машѓул шавад. 

Хизматрасонињои пулакї, ки онњоро муассиса иљро менамояд, бо шартнома 

бо шахсони њуќуќї ва воќеї ба расмият дароварда мешаванд. Шартнома дар 

ду нусха тартиб дода мешавад ва њар ду тараф ба он имзо мегузоранд. Дар он 

шартњо ва муњлати хизматрасонињои пулакї, тартиби пардохт, њуќуќњо, 

вазифањо ва ҷавобгарии љонибњо муайян карда мешаванд. Муассиса то 

давраи бастани шартнома вазифадор аст, ки ахбороти эътимоднокро дар 

бораи хизматрасонињои пулакї, ки интихоби дурусти муштариро таъмин 

менамоянд, пешнињод намояд: ном ва макони љойгиршавии муассиса 

(суроѓаи њуќуќї), инчунин, маълумотњо дар бораи мављуд будани иљозатнома 

оид ба бурдани фаъолият ва шањодатнома дар мавриди аккредитатсияи 

давлатї бо нишондодњои раќами ќайд, муњлати амали он ва маќомоти онро 

дода; фењристи хизматрасонињои пулакї, ки бо хоњиши муштарї расонида 

мешавад, тартиби пешнињод кардани онњо; арзиши хизматрасонињои пулакї 

ва тартиби пардохти маблаѓ; тартиби ќабул ва талаботњо (синну солї, тиббї) 

нисбати онњое, ки ба гурӯњњои пулакї (синфњо, шуъбањо ва ѓ.) дохил 

мешаванд. Шартнома бояд маълумотњои зеринро дошта бошад: номи 

муассисаи иљрокунанда ва макони љойгиршавии он (суроѓаи њуќуќї); номгўй 

ва маълумотњои њатмї дар бораи истифодакунанда- шахси њуќуќї ѐ 

соњибкори инфиродї ѐ ки насаб, ном, номи падар, раќами телефон ва суроѓаи 

истеъмолкунанда, ки шахси воќеї аст; муњлат ва тартиби хизматрасонї; 

арзиши хизматрасонї ва тартиби пардохти он; талаботњо нисбати сифати 

хизматрасонї; маълумотњои дигари зарурии бо хусусиятњои хизмати 

маърифатї алоќаманд буда; вазифа, насаб, ном, номи падари шахсе, ки 

шартномаро аз номи истењсолгар имзо менамояд, имзои ў, инчунин, имзои 

истеъмолгар. Муассисањо мутобиќи фењрист ва нархномаи бо тартиби 

муќарраршуда тасдиќгардида хизматрасонињои пулакиро амалї 

мегардонанд131.  

                                                           
131 Артемьев А.А., Морозова А.Е. Платные услуги как способ улучшения финансового состояния 
учреждений физкультурно-спортивной направленности в условиях кризиса // Проблемы совершенствования 
физической культуры, спорта и олимпизма. – 2016. – № 1. – С. 248-255. 
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Мисоли дигар, тибқи қонунгузории Англия, агар ташкилкунандаи 

чорабинии варзишӣ ба рассом супориш диҳад, ки логотипи чунин 

чорабиниро дар асоси ҷубронпулӣ таҳия кунад, пас, ҳуқуқи муаллифии чунин 

логотип ба рассоме, ки ин логотипро кашидааст, тааллуқ дорад. Пас, дар ин 

ҷо шартномаи фармоиш оид ба истеҳсоли логотипи варзишӣ бояд 

муқаррарот оид ба додани ҳуқуқи истисноии муаллифӣ ба ташкилкунандаи 

чорабинии варзиширо дар бар гирад, вагарна ин шахс наметавонад 

иҷозатномаи истифодаи ин логотипро пешниҳод кунад132. Яъне, як намуди 

шартномаи хизматрасонӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шартномаи 

фармоиш оид ба истеҳсоли логотипи варзишӣ аст. 

Хатарнокии хизматрасонињо, пеш аз њама, ба надоштани ахбороти 

зарурї оиди хизматњои тарбияи љисмонї - солимгардонї, варзишї ва 

хусусиятњои онњо – омилњои хавфнокї, вобаста аст. Дар алоќа бо ин, ба 

муштариѐн иттилооти кофї дар бораи хизматрасонињо, њатман, пешнињод 

мешаванд, инчунин, дастурдињї оид ба бехатарї, ки хосиятњои машѓулиятњои 

тарбияи љисмонї-солимггардонии мазкурро шарњ медињанд, гузаронида 

мешавад. Истењсолгарон бояд маљмуи њуљљатњои меъѐрии амалкунанда оид 

ба таъмини бехатариии истеъмолгарон дошта бошанд ва онњоро дар 

фаъолияти худ ба роњбарї гиранд. 

Истењсолгари хизматрасонињо вазифадор аст дар шакли айѐнї ва 

оммафањм ахбори пурраро дар мавриди хизматрасонињои амалишаванда ба 

истеъмолгар пешнињод намояд (суроѓа, номгўй, фењристи хизматрасонињо ва 

нархнома, шартњои хизматрасонї, ќоидањои рафтори шањрвандон ва ѓ.). Ба 

самъи истеъмолгар расонидани ин ахбор ба ў дар интихоби дуруст ва 

шинохтани хатарнокии имконпазир кўмак мерасонад133. 

Ба сифати матлаби иљроиш дар шартномаи навъи мазкур натиљаи 

фоидаовари амалњои муайяни иљрокардаи истењсолгар, ки ба истеъмолгар 

расонида мешавад, ќабул карда шудааст. Натиљаи фоидаовар, ки дар асоси 

                                                           
132 Кузнецова А.М. Гражданско-правовая охрана результатов творческой деятельности в сфере спорта в 
России и зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. – С. 86. 
133 Токарь А.С. Правовое обеспечение физкультурно-оздоровительных услуг // Nauka-Rastudent.ru. – 2014. – 
№11 (11). – С. 18. 
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шартнома фармоишгар мегирад, хусусияти ѓайримоддї дорад ва аз фарќияти 

он аз шартномаи пудратї дар пайдоиши моли нав ѐ ворид кардани таѓйироти 

дигар дар чизи аллакай мављудбуда, ки сифатњои истеъмолии онро бењтар 

мегардонад, ифода намегардад. Бо сабаби он ки матлаби шартномаи 

хизматрасонињои пулакї њамеша дар иљро намудани амалњои муайяни 

истењсолгар нисбати фармоишгари муайян ифода мегардад, хусусияти 

муњимтарин сифати хизмати амалї кардашуда мебошад. Талабот нисбати 

сифати матлаби иљроиши шартномаи хизматрасонињои пулакї дар асоси он 

ќоидањое муайян карда мешаванд, ки хоси шартномањои пудратї мебошанд.  

Хусусиятњои хоси хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзишї дар 

иљроиши вазифањои иљтимої-иќтисодї (тарбиявї, табобатї- солимгардонї, 

такрористењсолкунї, мукаммалгардонї, миллї- ватанпарастї, иттилоотї, 

фароѓатї), вусъатнокии шакли коллективии истифодабарии он, дараљаи 

иштироки бевоситаи муштарї дар љараѐни истеъмоли хизматрасонї ифода 

мегардад, ки бо мављудияти як ќатор аломатњои хос фарќ мекунад ва ин 

имкони асосноккунї ва тафриќаандозии иќтидори вазифавии љараѐни навъи 

мазкури хизматрасонињоро нишон медињад134.  

Дар ќонун ва санадњои дигари њуќуќї талаботњои ба сифати натиљаи дар 

љараѐни хизматрасонињои дар асоси њамин шартнома бадастомада метавонад 

талаботњои њатмї пешбинї шаванд. Дар ин сурат истењсолгари ба сифати 

соњибкор амалкунанда вазифадор аст њамин талаботи њатмиро риоя намуда, 

хизматрасонињоро ба роњ монад. Илова ба ин, истењсолгар дар асоси 

шартнома дар назди худ маќсад мегузорад, ки хизматрасонии ба талаботњои 

сифатии баландтарро дар муќоиса бо талаботњои њатмии дар шартнома 

муќарраршуда ба иљро расонад. 

Амалигардонии баъзе намудњои хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва 

варзиш метавонад тасмим гирад, ки самараи фоиданоки фармоишгар дар 

њудуди муайяни ваќт гирифташуда, дар мувофиќа бо тарзи истифодашавии 

дар шартнома муќарарршудаи он бояд нигоњ дошта шавад, агар барои бо 

                                                           
134 Ашхотов А.М. Особенности формирования и развития рынка услуг физической культуры и спорта (на 
материалах Кабардино-Балкарской Республики): дис. … канд. экон. наук. – Пятигорск, 2010. – С. 6-7. 
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тарзи муќаррарї истифода бурдани чунин хизматрасонињо (кафолати 

ќонунї) тарзи мазкурии истифодабарї дар шартнома пешбинї нашуда 

бошад. Масалан, хизматрасонињои фитнесї. Миќдори одамоне, ки ба 

машќњои љисмонї дар доираи барномањои фитнесии гуногун машѓуланд, 

меафзояд. Мазмуни ин барномањо бењад бузург аст. Маъмултарини онњо 

аэробика, степаэробика, пилатес, аквааэробика, йога, сайкл, латина ва ѓ. 

мебошад. Онњо дараљањои гуногуни истеъмолгаронро дар бар мегиранд, ки 

онњоро аз рўйи љинс ва синну сол, сатњи омодагии љисмонї, имкониятњои 

иќтисодї гурӯњбандї намудан мумкин аст. Таркиби муњимми ташкилии соња 

фитнесклубњои сатњ, миќѐс, дараљањои гуногун, бо сиѐсати гуногуни 

нархбандї, ки њатман ба сатњи хизматрасонињо бояд мувофиќат кунад. 

Хусусияти муњимми матлаби шартномањои хизматрасонињои пулакиро 

сифати хизмати иљрошаванда муайян менамояд. Бинобар ин, дар њолатњое, 

ки хизматрасонињо бо вайрон кардани талаботњои шартнома ѐ бо 

камбудињои дигар иљро гардидааст, натиљаи иљроиши онро барои истифодаи 

дар шартнома пешбинишуда номаќбул мегардонад ѐ дар њолати дар 

шартнома набудани шарти мувофиќи номаќбулии хизматрасонї барои 

истифодаи муќаррарї, ба фармоишгар як ќатор имкониятњое пешнињод 

мешавад, ки сифати зарурии хизматрасонињо таъмин менамояд135. 

Тарбияи љисмонї ва варзиш имрўз яке аз муњимтарин ќисми таркибии 

њаѐти натанњо одам, балки кулли љомеа гаштааст: сол аз сол пастшавии 

њаљми фаъолияти њаракатнокии мушоњидашаванда, пастшавии нишондодњои 

саломатї ва рушди љисмонии ањолї ањамият ва маќоми тарбияи љисмониро 

дар бартараф намудани ин тамоюли номатлуб баланд мегардонад136. 

Вазифаи асосии фармоишгар, чунончи дар моддаи 797-уми Кодекси 

граждании Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, зарурати пардохти 

арзиши хизматрасонї мебошад. Пардохти музди хизматрасонии 

                                                           
135 Сангинов Д.Ш. Особенности договора на оказание физкультурно-спортивных услуг // Молодѐжь и 
современная наука // Материалы международной Конференции молодых ученых посвященный 23 мая Дню 
молодежи Таджикистана на тему «Государственная молодежная политика в государств СНГ: состояния и 
перспектива» (22 мая 2014 года). – Душанбе, 2014. – С. 138-150. 
136 Кузнецов С.А. Формирование социально-правовой компетентности у будущих специалистов по 
физической культуре и спорту // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 1 (71). – С. 58-
60. 
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иљрокунанда мувофиќи моддаи 800-уми Кодекси граждании Љумњурии 

Тољикистон аз тарафи фармоишгар дар муњлат ва тартибе, ки дар шартномаи 

хизматрасонии пулакї нишон дода шудааст, амалї карда мешавад. Азбаски 

хизматрасонї аз љониби иљрокунанда мутобиќи супориши фармоишгар 

анљом дода мешавад, ба фармоишгар њуќуќи дар ваќти дилхоњ санљидани 

рафт ва сифати хизматњои расонидашаванда дода мешавад, вале набояд ба 

фаъолияти амалї - хољагидории иљрокунанда дахолат кунад. Аз ин мебарояд, 

ки фармоишгар дар асоси шартномаи хизматрасонии пулакї ба рафти 

хизматрасонї ва мувофиќан ба муваффаќшавии натиљаи дилхоњ имкони 

таъсир расониданро дорад. Дар њоле ки иљрокунанда дар ваќташ ба иљроиши 

шартномаи хизматрасонии пулакї шуруъ накунад ѐ хизматрасониро чунон 

суст иљро кунад, ки иљроиши он дар муњлати наќшавї ба яќин ѓайриимкон 

гардад, фармоишгар њуќуќи даст кашидан аз иљроиши шартнома ва талаб 

кардани љуброни зарари ба ў расонидаро пайдо мекунад. Агар дар љараѐни 

хизматрасонї ба фармоишгар яќин шавад, ки хизматњо ба таври зарурї 

сифатнок иљро карда намешаванд, ў метавонад ба иљрокунанда муњлати 

иловагї барои андешидани тадбирњои ислоњи нуќсонњо пешнињод намояд. 

Дар њолати иљро накардани истењсолгар ин талаботро дар муњлати 

таъиншуда фармоишгар њуќуќи аз шартнома даст кашидан ва талаб кардани 

љуброни зарарњои ба ў расонида ѐ аз њисоби иљрокунандаи аввал 

хизматрасонињо ба шахси дигар супориданро пайдо менамояд. 

Фармоишгар вазифадор аст, ки дар њолатњо, андоза ва тартиби дар 

шартномаи хизматрасонии пулакї пешбинишуда ба иљрокунанда дар 

иљроиши хизматрасонї њамкорї намояд. Дар њолати иљро накардани ин 

вазифа иљрокунанда њуќуќ дорад љуброни зарарњои ба ў расонидаро бо 

иловаи харољотњои зиѐдатї, ки сабаби он бекормонї, таѓйири муњлати 

амаликунонии хизматрасонї ѐ баланд бардоштани арзиши шартномавии 

хизматрасонї мебошад, талаб намояд. Илова ба ин, мувофиќи банди 2 ќисми 

2 моддаи 800 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар сурати бо 

гуноњи фармоишгар ба миѐн омадани имконнопазирии иљро, агар дар ќонун 

ѐ шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, арзиши 
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хизматрасонї дар њаљми пурра пардохта мешавад. Шартномаи 

хизматрасонињои пулакї монанди шартномаи пудратї дутарафа мебошад, 

бинобар ин, метавон дар сурати аз љониби фармоишгар иљро нашудани 

вазифањои шартномавї истифода бурда шаванд. Истењсолгар њаќ дорад ба 

расонидани хизмат шуруъ накунад, корњои саркардаро ќатъ намояд, агар ба 

риоя накардани фармоишгар вазифаи шартномавии худро дилпур гардад, 

инчунин дар њолатњое, ки яќинан гувоњї медињанд, ки иљроиши вазифањои 

номбурда дар муњлати муќарраршуда имкон надорад. 

Тарбияи љисмонї њамчун падидаи иљтимої-фарњангї натанњо талаботи 

мављудияти шахс ва љомеаро таъмин менамояд, балки барои рушди онњо 

шароит фароњам меоварад ва бо њамин фаъолона ба маљмуи амалњо оиди 

таљдиди инсон ва љомеа дохил мешавад137. Машѓулиятњои тарбияи љисмонї 

ва варзиш нафаќат одамро зиндадил медорад, саломатии ўро мустањкам 

мегардонад, рушди беморињои гуногунро пешгирї менамояд, балки ќувваи 

иродаро тамрин медињад, ўро боинтизом мегардонад, ташаббуснокї ва 

мустаќилият, бољуръатї ва далериро меафзояд138. 

Ҳамин тариқ, шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 

ин намуди шартномаи хизматрасонии пулакї аст, ки дар асоси он субъектони 

хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вазифадоранд бо супориши 

муштарї саломатии ўро мустањкам намоянд, ќобилиятњои љисмонии ўро 

равнаќ дињанд, ўро ба мусобиќањо омода созанд; муштарї бошад, уњдадор 

мешавад, ки музди ин хизматњоро сари ваќт пардохт намояд. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Володько М.В. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества (правовые основы) // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2009. – № 4. – С. 38. 
138 Кокоулина О.П. Занятие физической культурой и спортом как фактор развития личности // 
Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2013. – № 2. – С. 164. 
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3.2.Љавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

 

Аксарияти шартномањои басташаванда дар љараѐни гардиши 

хољагидорї ба таври зарурї иљро мегарданд ва ин гувоњи муътадилї ва 

таѓйирнопазирии нисбии ин равиш мебошад. Бо вуљуди ин, меъѐрњои њуќуќ 

бояд бо чунин василае муљањњаз бошанд, ки њар як субъектро ба амал 

намудан мувофиќи талаботи ќонун водор кунад, вале дар њолати дур шудан 

аз қоидаҳо иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќиро ба оќибатњои нохуш 

гирифтор намояд. Ин таъсиррасонї метавонад хусусиятњои гуногун дошта 

бошад. Барои он ки шахси њуќуќ ѐ манфиаташ поймолгашта тавонад љуброни 

зарарњои бо ин амалњо ба ў расонидаро гирад, чунин ќоидањои њуќуќї бо 

унвони ҷавобгарӣ вуљуд дорад139. 

Ќоидањои љавобгарї дар илми њуќуќ њамеша диќќати зиѐди олимон ва 

њуќуќшиносони амалиро ба худ љалб менамояд. Дар тули солњои зиѐд бањси 

онњо дар мавриди масъалањои мафњум, њадафњо ва моњияти ҷавобгарӣ давом 

дорад. Асоси фарорасии љавобгарї тањќиќ мегардад. Ба ин масъалаи асосї 

дар солњои гуногун олимони намоѐни соњаи њуќуќи гражданї ва ҳуқуқи 

соҳибкорӣ, њам классикони илми њуќуќшиносї асарњои худро бахшидаанд. 

Дар натиљаи тањлили масъалањои њалталаби вуљуддошта оиди мафњуми 

ҷавобгарӣ нуќтаи назарњои гуногун арзи вуљуд карданд140. 

Аксарияти муаллифон чунин мењисобанд, ки ҷавобгарї ин тадбири 

маљбурсозии давлат мебошад, ки дар нисбати вайронкунандаи њуќуќ љорї 

намудани оќибатњои ногувор дар шакли мањдудкунии (мањрумкунї) шахсї, 

амволї ва ѓайра ифода меѐбад. Дар айни њол илова мекунанд, ки ба шахси 

масъул гаронињои дигарро вогузор мекунад. Агар дар њолати гунањкор њељ 

таѓйироте ба вуљуд наояд, он гоњ фарќе дар байни ҷавобгарӣ ва вазифа 

                                                           
139Кулеева И.Ю. Ответственность в сфере туризма // Инновационное образование и экономика. – 2016. Т. 1. – 
№22 (22). – С. 80. 
140 Сангинов Д.Ш. Гражданско-правовая ответственность сторон в договоре возмездного оказания 
социально-культурных услуг // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: «Сино». – 2014. – №3/1 
(128). – С. 151. 



134 
 

намемонад141. Дар чунин њолат, ба аќидаи М.З. Рањимов оќибатњои нохуши 

дар шакли сарборї иљрокунии маљбурии вазифа (бурда додани мол, 

пардохти пул, молњоро бор кардан ва ѓайра) ҷавобгарӣ њисобида намешавад. 

Танњо љуброни зарарњо, пардохти љаримаи ањдшиканї ва гаронињои дигари 

монанди ин маънои ҷавобгариро ифода мекунад142. 

Муаллифони дигар ҷавобгариро чун амалї гардонидани тасдиќи 

меъѐрњои њуќуќї ѐ хосияти меъѐри њуќуќї дар њолати вайронкунии воќеии 

њамин меъѐр маънидод мекунанд143. Баъзан муҳақќиқон ишора мекунанд, ки 

ҷавобгарии њуќуќї амалигардонии тасдиќи меъѐрњои њуќуќї буда, мазмуни 

тасдиќ муќаррар шудани оќибатњои муайяни њуќуќии рафтор мебошад144. 

Гурӯњи сеюм ҷавобгариро њамчун истифодакунии санксияњои пешбинишудаи 

меъѐри њуќуќӣ ва тадбирњои давлатии маљбурсозї нисбати 

њуќуќвайронкунанда маънидод мекунанд, ки дар шакли мањрумкунии шахсї, 

ташкилї ѐ хусусияти амволидошта ифода мегарданд ва нишонањои асосии ин 

зуњуроти тањлилшавандаро номбар мекунанд: 1) ҷавобгарии њуќуќї 

маљбурияти давлатиро пешбинӣ мекунад; 2) љавобгарии њуќуќї маљбурияти 

умумї нест, ин тадбири чунин маљбурият аст, ки бо њаљми аниќ муайян аст 

(нишондодњои миќдорї); 3) ҷавобгарии њуќуќї бо њуќуќвайронкунї алоќа 

дорад ва ба њуќуќвайронкунанда нигаронида шудааст; 4) ҷавобгарӣ 

оќибатњои манфиро (мањрумиятњоро) барои њуќуќвайронкунанда ба вуҷуд 

меорад: поймол шудани њуќуќњои ў (мањрумият аз озодї, аз њуќуќњои падарї 

ва ѓайра), ба зиммаи ў гузоштани вазифањои иловагии нав (пардохти маблаѓи 

муайян, иљро намудани баъзе амалњо); 5) хусусият ва њаљми мањрумиятњо дар 

тасдиќи меъѐри њуќуќї муќаррар карда шудаанд; 6) ба зиммаи ў вогузор 

кардани мањрумиятњо, истифодабарии чорањои маљбурияти давлатї дар 

рафти фаъолияти салоњиятдори њуќуќии маќомотњои ваколатдори давлатї 

                                                           
141 Малеин Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – С. 134-136.; Васькин 
В.В., Овчинников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность. – Владивосток, 1988. – С. 8-12. 
142Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательства: теория и правовое регулирование. – Душанбе, 
2007. – С. 228. 
143 Самощенко И.С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. – М., 1971. – С. 54-
61. 
144Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. – С. 18. 
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дар тартиб ва шаклњои муќаррарнамудаи ќонун; Ҷавобгарии њуќуќї берун аз 

шакли тартиботи мурофиавї имкон надорад145. 

Љавобгарии гражданї  ҳуқуқї дар шароити муносибатњои бозаргонї яке 

аз љузъњои асосии њуќуќи гражданї, аз љумла соњибкорї мебошад. 

Љавобгарии гражданї (амволї) гуфта, дар илми њуќуќшиносї ба зиммаи 

шахси уњдадорињоро риоянакарда гузоштани оќибатњои нохушро мегўянд. 

Дар мувофиќа бо меъѐрњои Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон аз рўи 

уњдадорї як шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали 

муайянеро анљом дињад (моддаи 328)146.  

Амали оќилона, одилона ва боинсофонаи иштирокчиѐни муносибатњои 

њуќуќи гражданї, набояд ба воситаи шартнома хориљ ѐ мањдуд карда шавад. 

(ќ. 4 моддаи 10 КГ ҶТ)147.  

Ба фикри мо ин нуќтаи назар бештар асоснок карда шудааст, чунки 

ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқї чун яке аз намудњои ҷавобгарӣ барои вайрон 

кардани уњдадорињои шартномавии хусусияти амволидошта ѐ расонидани 

зарари амволии ѓайришартномавї муайян карда мешавад. Моњияти он дар 

маљбур кардани шахс ба кашидани оќибатњои манфии амволї иборат аст. 

Љуброни пурраи зиѐни расонидашуда принсипи асосии ҷавобгарӣ ҳуқуқи 

гражданї мебошад. Љуброни зарар дар баъзе њолатњо бо тасдиќи љаримавї 

пурра мегардад, масалан, бо пардохти љаримаи ањдшиканї. Вогузории ин 

навъи ҷавобгарӣ аз љониби маќомотњои судї (умумї ѐ суди иќтисодї) амалї 

карда мешавад. Дар ин њолат даъвогар (дар якљоягї бо маќомоти давлатї) 

шахси љабрдида ѐ шахсе, ки њуќуќаш поймол шудааст, ба њисоб меравад. 

Барои ба ҷавобгарии гражданї-њуќуќї кашидани шахс маљмуи шартњои 

                                                           
145 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т.1. – М., 1981. – С. 144. 
146 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 802// АМОҶТ с. 1999, № 

6, мод. 153; соли 2001, № 7, мод. 508; соли 2002, № 4, қ-1, мод. 170; соли 2005, №3, мод. 125; соли 2006, №4, 

мод. 193; соли 2007, №5, мод.356; с.2010 №3. мод.156, №12,қ.1, м.802; с.2012, №7, мод.700, №12, қ.1, м.1021, с. 
2013, №7.мод.504; с.2015, №3,мод.200; с.2016,№7, мод.612. 
147 Самадов Б.О. Гражданско-правовая ответственность в сфере нарушения прав потребителей в России и 
Таджикистане // В сборнике: Инженерное образование и вызовы культуры в XXI веке. Сборник материалов 
II-ой Международной научно-методической конференции «Наука, образование, молодежь в современном 
мире». Под редакцией Л.В. Волковой, О.М. Смирновой, М.Н. Филатовой. – Москва, – 2017. – С. 78-82. 
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муайян зарур аст, ки якљоя «таркиби њуќуќвайронкунии гражданї»-ро 

ташкил мекунанд148. 

Вобаста ба сабаби пайдоишаш ду намуди ҷавобгарии гражданї-њуќуќї 

мављуд аст: ҷавобгарӣ барои риоя накардани уњдадорињо (шартномавї) ва 

ҷавобгарии ѓайришартномавї, аз љумла барои расонидани зарар (деликтная); 

ҷавобгарӣ барои вайрон намудани њуќуќњои зењнї, ҷавобгарии 

пешазшартномавї, ҷавобгарӣ барои бойшавии беасос ва ѓ. Масъалањои зиѐде 

дар ќонуну ќоидањои ҷавобгарии ѓайришартномавї њанўз њам бањсталабанд, 

ягонагии аќидањо имрўз њам вуљуд надорад149. 

Иљроиши бемайлони уњдадорињои шартномавї яке аз шартњои 

муњимтарин мебошад, ки ба устувории гардиши гражданї, инчунин, 

фаъолияти бомуваффаќияти соњибкорї мусоидат мекунад. Вале вазъият ва 

њолатњои хусусиятњои объективї ва субъективидошта пайдо шуда 

метавонанд, ки боиси иљро нашудан ѐ иљроиши номувофиќи уњдадорињои 

шартномавї аз љониби иштирокчиѐни муносибатњои шартномавї мешаванд. 

Давлат, кулли љомеа ва шахсони алоњида дар роњ надодани чунин зуњуроти 

номатлуб ба гардиш манфиатдор њастанд. Дар робита ба ин, механизмњои 

њуќуќии маљбурсозї ба иљроиши муносиби шартњои шартномавии байни 

љонибњо ањамияти махсус пайдо мекунад. Яке аз чунин механизмњо 

ҷавобгарии гражданї-њуќуќї чун тасдиќ барои њуќуќвайронкунии содиршуда 

ва вайрон кардани ўњдадорињои шартномавї мебошад. Мебояд ќайд намуд, 

ки дар илми гражданї-њуќуќї масъалаи ҷавобгарии гражданї-њуќуќї 

мунозиравї ва бањсталаб мебошад, ки то имрўз њалли худро наѐфтааст. Ба 

њама маълум аст, ки яке аз принсипњои њуќуќи гражданї принсипи љуброни 

пурраи зарарњои љабрдида аз њисоби амволи њуќуќвайронкунанда мебошад. 

Дар баробари ин, дар Кодекси граждании амалкунанда номгўйи њолатњои 

мањдудкунии њаљми ҷавобгарии шартномавї ба таври ќатъї вусъат дода 

шудааст, ки як ќатор саволњои рўзмарраи назариявї ва амалиро ба миѐн 

                                                           
148 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958. – С. 57. 
149 Берилло М.С. Договорная и деликтная ответственность: особенности применения в медицинской сфере // 
Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2011. – № 2. – С. 93. 
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меоварад. Масъалаи мазкур на аз љониби илми њуќуќи гражданї ва на дар 

амалияи истифодашаванда дар соњаи њуќуќ мавриди таљдиди кофї ќарор 

нагирифтааст150. Ҷавобгарии шартномавї тасдиќ барои њуќуќвайронкунї ва 

риоя накардани шартњои шартномавї буда, барои гунањгор оќибатњои 

манфї дар шакли мањрум шудан аз њуќуќњои субъективии гражданї ѐ ба ў 

гузоштани вазифањои гражданї-њуќуќии нав ѐ иловагї меоварад151.  

Барои он ки ҷавобгарии шартномавї дар соњаи хизматрасонињои 

иљтимої-фарњангї ба вуљуд ояд, мављуд будани шароити ҷавобгарии 

шартномавї зарур аст. Ба ин шароит асосњои зеринро метавон мансуб 

донист: 1) Рафтори зиддињуќуќї. 2) Мављуд будани зараррасонї. 3) Робитаи 

сабабии рафтори зиддињуќуќї бо натиљаи манфии пайдошуда. 4) Гуноњ. 

Барои тањлили комили ҷавобгарии гражданї-њуќуќии љонибњои 

шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш низ мављудияти 

шароити ҷавобгарии шартномавї зарур аст.  

Рафтори зиддињуќуќї. Тафсири мафњуми «рафтори зиддињуќуќї»-ро 

ќонунгузорї надорад, вале дар илми њуќуќи гражданї якчанд таърифи вожаи 

њуќуќвайронкунї мављуд аст. Масалан, Г.Ф. Шершеневич њуќуќвайронкунии 

гражданиро њамчун амали мамнуъ, ки онро њуќуќи объективї манъ кардааст, 

шарњ медињад152. В.П. Грибанов бошад, зиддињуќуќї гуфта рафтореро 

мењисобад, ки он меъѐрњои њуќуќ ва принтсипњои умумии њуќуќии њуќуќи 

гражданиро ѐ ќонунњои алоњидаи онро вайрон кунад. Ба ибораи дигар, ин 

рафтори шахсест, ки иљроиши вазифањои њуќуќии худро риоя намекунад153. 

Рафтори зиддињуќуќї метавонад дар ќабул кардани ќарори ѓайриќонунї ѐ 

дар кирдори ѓайриќонунї аз љониби шахс (дар амал ѐ беамалї) зоњир гардад. 

Дар њуќуќи гражданї рафторе зиддињуќуќї њисобида мешавад, ки меъѐрњои 

ќатъии њуќуќ ѐ ќонунњои тасдиќшудаи шартњои шартнома вайрон карда 

шаванд, дар натиљаи он њуќуќњои шахси дигар поймол гарданд. О.С.Иоффе 

                                                           
150 Чистяков Р.С. Ограниченная договорная ответственность: теория и практика // Вестник Чувашского 
университета. – 2006. – № 4. – С. 161. 
151 Вербицкая И. К. Гражданское право (общая часть): учебно-методические рекомендации. – Минск: БИП – 
Институт правоведения, 2014. – С. 103. 
152 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Спарк, 1995. – 556 с. 
153 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав: монография / В. П. Грибанов. – М.: Статут, 
2000. – 411 с. 
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рафтори њуќуќвайронкуниро (зиддињуќуќї) чун кирдоре муайян менамояд, ки 

њуќуќ ѐ санади дигари меъѐрї онро манъ карда бошад154. Ин нуќтаи назарро 

аксарияти олимони илми њуќуќшиносї тарафдорї менамоянд. Вале баъзењо 

итминон доранд, ки ќонунвайронкунї иборат аз амали зарарасонаст, яъне 

расонидани зарар худ, аллакай, амали зиддињуќуќї мебошад. Намудњои 

зерини рафторро ќонуншиканї њисобидан зарур аст: а) рафторе, ки бевосита 

фармудањо, меъѐрњо, манъкардањои њуќуќро вайрон мекунад; б) рафторе, ки 

ба принсипњои асосии њуќуќї мухолиф мебошад; в) рафтори бевиљдонона дар 

иљро намудани уњдадорињо155. 

Вуљуд доштани зараррасонї. Зарар камгардонї ѐ нобуд кардани 

неъматњои амволї ва ѓайриамволии шахсии одамон ѐ љомеа мебошад, ки 

ќонун онњоро њимоя мекунад. Чун камшавии неъматњои шахсї зарар 

метавонад амволї ва ѓайриамволї (ахлоќї) бошад. Зарари якум он зараре ба 

њисоб меравад, ки арзиши иќтисодии муайян дораду, дар маблаѓ ифода 

мегардад; дуюм зарарест, ки ќурби иќтисодї надорад. Дар асарњои илмии 

њуќуќшиносї аз давраи шуравї сар карда якчанд таърифи истилоњи «зарар» 

вуљуд дорад. Н.С. Малеин исбот мекунад, ки «зарар ин факти њуќуќиест, ки 

(дар њамроњї бо шароити дигари зарурии пайдоиши ҷавобгарии гражданї) 

уњдадории љуброни зарар доданро ба вуљуд овардааст. Зарар ин, пеш аз њама, 

истилоњи иќтисодї ва иљтимої, нишонаи људонашавандаи њар як 

ќонуншиканї мебошад. Маљмуи оќибатњои манфии ќонуншиканиро мо 

зарар меномем»156. Љанбаи ба њамин монанди ин зуњуротро дигар олимон низ 

ќайд мекунанд. Зоњиран, оќибатњои манфии муайян дар натиљаи њар як 

ќонуншиканї пайдо мешавад. Бо вуљуди ин мафњуми «зарари иљтимої»-ро 

мо ќабул надорем, зеро барои њуќуќи гражданї танњо он зараре ба њисоб 

гирифта мешавад, ки аз паси худ уњдадории љуброн кардани онро орад. Бар 

зарари иљтимої илова кардани он зараре, ки дар натиљаи вайрон кардани 

меъѐрњои ѓайрињуќуќии иљтимої ба вуљуд омадааст (ахлоќї, сиѐсї ва ѓ.), 

                                                           
154 Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда: монография / О.С. Иоффе. – [2-е изд.] – Л. : Изд-во ЛГУ, 
1952. – 126 с. 
155 Антонова Е.Г. Основания ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение 
договорных обязательств. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 17. 
156 Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного личности: монография. – М. : Юрид. лит., 1965. – С. 46-47. 
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ҷавобгарии њуќуќиро талаб намекунанд. Ҷавобгарии гражданї барои 

расонидани зарар фаќат дар он њолат фаро мерасад, ки амали зиддињуќуќї 

воќеан ба охир расидаву ба љабрдида зиѐн расонида бошад. 

Алоќамандии сабабии рафтори зиддињуќуќї ва оќибати манфии 

бавуљудомада. Робитаи сабабии рафтори зиддињуќуќии шахс ва зарари 

расонидашуда шарти њатмии ҷавобгарӣ мебошад ва муайян менамояд, ки 

зарар натиљаи объективии рафтори шахси зараррасонида мебошад. Чи тавре 

В.А. Тархов таъкид менамояд, алоќаи сабабї шарти зарурии ҷавобгарӣ дар 

њама њолатњое мебошад, ки ҷавобгарӣ танњо дар ваќти мављуд будани зарар 

фаро мерасад157. Муаллифи назарияи эњтимолият ва воќеият О.С. Иоффе 

чунин мењисобад, ки таъсири њолатњои гуногуни ба фарорасии оќибатњои 

ѓайриќонунї дар он зоњир мешавад, ки баъзеи онњо эњтимолияти абстрактї, 

дигараш конкретї ва сеюмаш воќеияти натиљаро ба вуљуд меоваранд. Агар 

рафтори ѓайриќонунї танњо наќши эњтимолияти абстрактиро бозад, 

ҷавобгарӣ истисно мешавад. Агар он эњтимолияти конкретиро ба вуљуд орад 

ва зиѐда аз ин натиљаро аз эњтимолї ба воќеї табдил дињад, ин алоќаи сабабї 

аст, ки барои кашидани шахс ба љавобгарї кифоя мебошад. Вале зарурати 

муќобилгузории ин назарияњо дар гумон аст. Тадќиќотчии назарияи алоќаи 

сабабї Г.Ф. Шершеневич чунин мењисобад, ки шояд эњтимолият ва 

воќеъияти рафторњо њамдигарро пурра гардонанд158. Дар манбаъњои илмии 

њуќуќї оид ба тањлили алоќаи сабабї нуќтаи назари алтернативї вуљуд 

дорад. Масалан, Т.Е. Крисан муќаррар кардани алоќаи сабабии байни 

њуќуќвайронкунї ва зарарро пешнињод менамояд159. Ба чунин андеша, ў ба 

иштибоњи мањзи њуќуќї роњ додааст, зеро зарар дар натиљаи амал (ѐ 

беамалї)-и ќарздор расонида мешавад, амал бошад метавонад ѓайриќонунї 

ва ќонунї бошад. Ѓайриќонунї будани рафтори ќарздор аз мавќеи мувофиќї 

ѐ номувофиќї ба шартнома ѐ ќонун муайян мешавад. Аќидањои зикршударо 

хулоса карда, ќайд менамоем, ки алоќаи сабабии рафтори ѓайриќонунї ва 

                                                           
157 Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву: монография. – Саратов, 1973. – 456 с. 
158Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Спарк, 1995. – 556 с. 
159Крисань Т. Э. Убитки как категория цивильного права Украини: дис. ... канд. юрид. наук. – ОНЮА, 2008. 
– 198 с. 
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зиѐни расонидашуда натиљаи объективии рафтори шахси зараррасонанда 

мебошад. 

Гуноњ. О.С. Иоффе дар муайян намудани моњияти ҷавобгарии гражданї-

њуќуќї диќќати бештарро мањз ба гуноњ (айб) њамчун омили субъективї 

равона кардааст. Гуноњ гуфта, муносибати равонии шахсро нисбат ба 

кирдори барќасдона ѐ беэњтиѐтонааш муайян менамоянд. Бояд ба њисоб 

гирифта шавад, ки ҷавобгарӣ барои зиѐни расонидашуда метавонад 

истифода шавад, агар зарар дар натиљаи кирдори бошууронаи гунањкор 

расонида шуда бошад. Г.К. Матвеев дар маќолааш «Гуноњ дар њуќуќи 

граждании шуравї» таъкид менамояд, ки гуноњ натанњо мафњуми 

равоншиносї, балки мафњуми њуќуќшиносї низ буда, дар худ боз моњияти 

иљтимоиро таљљасум мекунад160. Гуноњ гуфта, нафаќат эњсосоти равонї, 

балки ѓайриќонунї будани кирдори одамро дар назар доранд161. Читавре 

дида мешавад, гуноњ дар њуќуќи гражданї мафњуми њуќуќї мебошад. Ваќте 

сухан дар бораи љавобгарї барои гуноњ меравад, њамеша гуноњи шахсї, 

инфиродї, яъне рафтори ѓайриќонунии одами муайян дар вазъияти 

нишондодашудаи њодисаи мушаххас дар назар дошта мешавад. Дар њалли 

масъалаи гунањкорї хусусиятњои инфиродї бояд инкишофи зењнї ва 

љисмонї, таљрибаи њаѐтї, соњиб будан ба донишњои тахассусии шахси 

зараррасон, хусусиятњои муњите, ки ў дар он амал кардааст, њатто вазифањое, 

ки дар љои кор ба уњда дорад, аз тарафи суд ба њисоб гирифта шавад. 

Барои дарки моњияти ҷавобгарии бегуноњӣ дар илми њуќуќи гражданї ду 

роњ вуљуд дорад: а) тарзи барќарор намудани вазъияти амволї на ҷавобгарӣ, 

балки њодисаи тасодуфї мебошад. Мутаассифона, дар асарњои илми 

њуќуќшиносї дар мавриди њал намудани масъалањои шартии ҷавобгарии 

гражданї-њуќуќї барои расонидани зарар диќќати асосї на ба принтсипњои 

меъѐрї, балки ба љанбањои назариявии он нигаронида мешавад162. 

                                                           
160 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве: монография. – К, 1955. – 306 c. 
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Госюриздат, 1950. – 275 c. 
162Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве: монография. – К, 1955. – 306 c. 
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Хосиятњои ҷавобгарии шартномавї дар соњаи хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзишї инњоянд: 

1. Љавобгарии шартномавї дар соњаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї 

ва варзиш аз шартњои умумии муносибатњои шартномавї, инчунин, аз 

хусусиятњои хоси хизматрасонињои иљтимої-фарњангї маншаъ мегирад. 

Масалан, ҷавобгарии шартномавї барои расонидани хизматњои лозимии 

тиббї аз шартњои умумии муносибатњои шартномавї, инчунин, аз шартњои 

махсуси хоси соњаи тиббуда тартиб дода мешавад. Моњияти шартномаи 

хизматрасонињои соњаи тибро ба њисоб гирифта, масъалаи мењварии 

фарорасии ҷавобгарии шартномавї муайян намудани сифати хизматњои 

пешнињодшуда мебошад. Хусусият аз он иборат аст, ки истењсолгари 

хизматрасонињои тиббї вазифадор аст, натанњо завќи беморро бо натиљаи 

табобат бедор созад, балки саломатии ўро бењтар ва њифз намояд. Пас, 

таѓйирѐбии мусбии вазъи саломатии бемор мањаки иљроиши воќеии 

уњдадорињои шартномавї мегардад. Пешнињоди хизматњои тиббї-эстетикї 

метавонад истисно бошад, зеро ин навъи хизматрасонињо мумкин аст сабаби 

бењбудии вазъи бемор нагардад, вале набояд боиси бадшавии он шавад. Ќайд 

намудан љоиз аст, ки хизматрасонињои алоњидаи тиббї на барои бењбудии 

саломатии муштарї равона карда шудаанд. Ин ба вазъиятњое дахл дорад, ки 

онњо расонидани зарарро пешбинї менамоянд. Њолати бартараф кардани 

ќабурѓањои моделњои касбї ба ин мисол шуда метавонад. Истењсолгар 

вазифадор аст хизматрасонињои тиббиро аз рўйи ќоидањои 

мувофиќаткунандаи дастовардњои илми тибби муосир шахсан худаш 

пешнињод кунад, агар љонибњо стандарти худашонро, ки ба он 

хизматрасонињои тиббии дар шартнома дарљшуда мувофиќат менамоянд, 

муайян накарда бошанд. Агар сифати ин навъи хизматрасонињо паст бошад, 

фармоишгар њуќуќ пайдо менамояд: 1) бартараф намудани ройгони 

норасоињои љойдошта дар хизматрасонии пешнињодшуда; 2) паст кардани 

нархи хизматрасонии мазкур; 3) пешнињод кардани хизматрасонии тиббии 
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такрории ройгон; 4) додани товони бартарафкунии камбудињои 

хизматрасонињои пешнињодшуда ва ѓ163. 

2. Љавобгарии шартномавї дар соњаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї 

ва варзишї нафаќат барои камбудињо бо гуноњи истењсолгар рўйдода, балки 

барои тасодуфан иљро нашудани уњдадорињо аз љониби ў метавонад пайдо 

шавад. Масалан, дар фаъолияти сайѐњї ҷавобгарии шартномавї дар њолати 

иљро накардан ѐ иљроиши бадсифати шартнома фаро мерасад. Иљро 

накардан ѐ иљроиши сањлкоронаи уњдадорињо њам бо гуноњи иљрокунанда ва 

њам тасодуфан ба амал омада метавонад. Мувофиќи ќоида, тарафе, ки 

ўњдадориро иљро накардааст ѐ онро номатлуб иљро кардааст, 

њангоми мављуд будани гуноњ (ќасдан ѐ аз сабаби беэњтиѐтї), 

љавобгар мебошад (ќ.1 моддаи 432 КГ Љумњурии Тољикистон). Аммо дар 

моддаи мазкур возењу равшан баѐн нашудааст, ки оѐ гуноњ ба дараљаи 

объективї ѐ субъективї дахл дорад, зеро шахси ўњдадориро иљро накарда ѐ 

иљрои бепарвоѐна анљом дода ҷавобгариро дар њолати гунањкор будан (нияти 

бад ѐ беэњтиѐтї) ба дўш мегирад, вале ваќте ки ў худро бегуноњ мењисобад ва 

даъво мекунад, ки ў дар рафти иљроиш талаботи уњдадорї ва шартњои 

гардишро иљро намудааст, ѓамхор ва боэњтиѐт будааст ва њамаи тадбирњои аз 

ў вобастаро ба кор бурдааст. Бо вуљуди ин, аз тарафи шахс иљро нашудани 

њамаи тадбирњои имконпазир барои пешгирии оќибатњои нохуши рафтори 

худ гуноњ њисобида мешавад164. Соњибкорони инфиродї ва ташкилотњои 

тиљоратї њамчун субъектњои фаъолияти сайѐњї аз рўйи ќоидаи умумї барои 

бо гуноњи мутасаддї ѐ тасодуфан иљро нашудани уњдадорињои шартномавї 

дар назди њамдигар ҷавобгар мебошанд. Аз рўйи њамин гуна принсипњо 

ҷавобгарии истењсолгарони хизматрасонињо дар назди истеъмолгарон-

сайѐњон асос мегирад. Њар як ќарздор, ки иљроиши уњдадорињои худро ба 

таъхир мондааст, натанњо барои зарари расонидааш, балки барои тасодуфан 

дар замони таъхир имконнопазир гаштани иљроиш љавоб медињад. Дар 
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Закон и Жизнь. – 2013. – №8/3.  – С. 163. 
164 Рахимов М.З. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств // Вестник 
Высшего Экономического Суда Республики Таджикистан. – 1999. – №3. – С. 58. 



143 
 

муњлати муќаррарнамуда аз љониби ќарздор иљро накардани уњдадорї 

муњлатгузаронии ќарздор эътироф карда мешавад. (ќ.1, моддаи 436 КГ 

Љумњурии Тољикистон). Ҷавобгарие, ки гунањкор будани ќонуншикан 

вобастагї надорад, њам дар муносибатњои шартномавї ва њам 

ѓайришартномавї, вуљуд дошта метавонад. Он њам дар тартиботи њуќуќии 

хориљї ва њам дар гардиши тиљорати байналмилалї маъмул аст. Ин гуна 

ҷавобгарӣ њолатњои тасодуфии зараррасонї ѐ вайронкориро дар бар мегирад. 

Тасодуф (казус) дар њуќуќи гражданї маънии њодисаеро дорад, ки 

метавонист аз тарафи шахси барои он масъул пешгирї шавад, вале аз сабаби 

ногањон фаро расиданаш пешбинї ва пешгирии он имкон надорад. 

Ҷавобгарие, ки аз гуноњ вобаста нест, маънии ҷавобгарии ќатъї, бењудуди 

шахси зиѐновар ва вайронкорро надорад. Ба ин њолатњо њодиса ва воќеањои 

истисної, воќеан пешгиринашаванда: заминљунбињо, обхезињо ва њодисањои 

харобиовари дигар, амалиѐтњои њарбї, пањншавии касалињо дохил шуда 

метавонанд. Аз ҷавобгарӣ озод будан на бо гуноњ ба маънои субъективиаш, 

балки бо ѓайриимкон будани иљроиши уњдадорињо вобастагї дорад. Дар ин 

њол дар бораи ќувваи шикастнопазир фаќат он гоњ сухан кардан мумкин аст, 

ки гуноњи соњибкор вуљуд надошта бошад. Аммо ба чунин њолатњо, аз љумла 

вайрон кардани ўњдадорї аз тарафи контрагентњои ќарздор, дар бозор 

мављуд набудани молњои барои иљро зарурї, маблаѓи зарурї надоштани 

ќарздор дохил намешаванд. Мутобиќи шартнома ѐ ќонун шартњои дигари аз 

масъулият озод кардани субъектњои фаъолияти соњибкорї низ пешбинї 

шуданашон мумкин аст (ќ.3, моддаи 432 КГ Љумњурии Тољикистон). Агар дар 

натиљаи гузаронидани муњлат аз љониби ќарздор иљрои уњдадорї барои 

кредитор манфиаташро гум карда бошад, ў метавонад ќабули иљрои 

уњдадориро рад кунад ва љуброни зиѐнро талаб намояд. (ќ.3, моддаи 436 КГ 

Љумњурии Тољикистон). Чуноне ки мебинем, ќонунгузор сабабњои 

эњтимолияти бештар доштани вайронкунии уњдадорињои шартномавиро аз 

љониби соњибкорон, ки хусусияти тасодуфро доранд ва имконияти бегуноњ ба 

ҷавобгарӣ фаро гирифтани онњо вуљуд дорад, махсус таъкид менамояд. Ин 

комилан асоснок карда шудааст, зеро аксаран иљро нашудани уњдадорињо 
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натиљаи рафтори натанњо шахси ќарздор, балки шахсони дигар, ки ањли 

шартномаро ташкил медињанд, мебошад. Озодкунии ќарздори бегуноњ 

(соњибкор) аз ҷавобгарӣ барои вайронкунии уњдадорињои шартномавї 

метавонад сабаби зарарбинии шахсони сершумори бо њамдигар дар 

муносибатњои шартномавї ќарордошта гардад ва ба вайроншавии 

амалиѐтњои муътадили муносибатњои иќтисодї оварда расонад. Фарќияти 

ҷавобгарӣ дар фаъолияти сайѐњї аз он иборат аст, ки ҷавобгарӣ дар ин соња 

дар њолати бегуноњї низ фаро мерасад165. 

3. Ҷавобгарии шартномавї дар соњаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї 

ва варзиш сабаби вайронкунии њуќуќи субъективии ќонунии шањрванд шуда 

метавонад. Масалан, муассисаи таълимї уњдадорњои шартномавии 

хизматрасонињои таълимиро иљро накарда, ѐ ба таври зарурї иљро накарда 

њуќуќи субъективии толибилмро барои гирифтани маълумот поймол 

мегардонад, ба амалишавии њуќуќи конститутсионии ў халал ворид месозад. 

Далелњои асосї, ки ба вайроншавии њуќуќњои талабагон оварда мерасонанд, 

инњоянд: маъмулан шартнома оид ба хизматрасонињои таълимї дар асоси 

барномањои тањсилоти иловагї, ки хусусияти кўтоњмуддатї доранд, дар 

шакли хаттї баста намешавад; кўдакони ба муассиса ба тањсил 

машѓулбударо бо наќшаи таълимї ѐ њуљљати онро ивазкунанда шинос 

намегардонанд; наќшаи таълимї як љузъи таркибии шартнома намегардад ва 

одатан дар љараѐни тањсил аз тарафи маъмурияти муассиса зуд-зуд ба он 

худсарона таѓйирот дохил мешавад; ташкилоти тањсилотї, ки ќабули 

«оммавї»-ро амалї мегардонад, наќшаи ќабулро дар мувофиќа бо 

иљозатнома, шумораи љойњои холї, рўзи аввал ва охири ќабулро эълон 

намекунад; дар шартнома одатан тадбирњои муайяни ҷавобгарии муассисаи 

таълимї оид ба вайронкунии ўњдадорињои шартномавї, инчунин 

ѓайришартномавї, ки онњоро ќонун муайян намудааст, нишон дода 

                                                           
165 Сангинов Д.Ш. Туризм в Республики Таджикистан: теория и практика правового регулирования. 
Монография. – Душанбе: «Эр-граф».  2013. – С. 150-153. 
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намешавад. Масалан, дар њолати гум шудани иљозатнома, ќуввати худро гум 

кардани шањодатномаи аккредитатсияи давлатї166. 

Аз тањќиќи масъалаи истифодаи љавобгарии шартномавї, се аломати 

љавобгарии шартномавиро дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш муайян 

намудан мумкин аст. Якум, љавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, аз асосњои умумии муносибатњои шартномавї ва 

хусусияти хизматрасонињои иљтимої-фарњангї бармеояд. Дуюм, љавобгарии 

шартномавї дар соњаи мазкур, натанњо барои нуќсонњои бо гуноњи 

истењсолкунанда бамиѐномада, балки барои тасодуфан иљро накардани 

уњдадорињо аз љониби ў  метавонад фаро расад. Сеюм, љавобгарии 

шартномавї дар соњаи хизматрасонињои мазкур метавонад сабаби вайрон 

шудани њуќуќњои субъективї ва ќонунии шањрвандон гардад. 

Њамин тавр, шартнома оид ба хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш воситаи асосноки њуќуќї, иќтисодї, ташкилї љињати иљро накардан ѐ 

ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби 

субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ 

истеъмолкунандаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки 

дар заминаи ќонунгузории гражданї танзим ва њифз карда мешавад. 

 

                                                           
166 Парвазова Д.Р. Особенности гражданско-правовой ответственности в образовательных отношениях // 
Безопасное детство как правовой и социально-педагогический концепт: матер.III Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов в рамках 
Недели науки на фак-те правового и социально-педагогического образования ПГГПУ (25–28апреля 2016 г., 
г. Пермь, Россия): в 2 т. / отв. завып. Л.А. Метлякова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2016. –Т. 2. – С. 
27-31. 
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Хулоса 

Бо ташкилѐбии Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол ва гузариши 

кишвар ба муносибатњои иќтисоди бозаргонї дар таърихи тарбияи љисмонї 

ва варзиши халќи тољик марњалаи нав оѓоз гардид. Ин таѓйиротњо дар назди 

субъектони хољагидори соњаи варзиши мамлакат вазифањои сифатан навро 

гузоштанд. 

Дар шароити нави таърихї зарурати мувофиќкунии сохтори 

бавуљудомадаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба талаботи нави љомеа ба вуљуд 

омад. Барои њалли масъалањои муњим, аз ќабили омодасозї ва бозомўзии 

кадрњои тарбияи љисмонї ва варзиш, азнавсозии базаи моддї-тахникии 

тарбияи љисмонї ва варзиш, мутобиќнамоии меъѐрњои онњо ба меъѐрњои 

байналмилалї равона гардиданд. 

Дар шароити муносибатњои иќтисоди бозаргонї њавасмандкунии 

фаъолият, бехатарии иљтимоии њайати мураббиѐн, омўзгорон ва 

варзишгарон ањамияти махсус дорад, чунки онњо субъектони баамалбарории 

фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба њисоб 

мераванд. 

Тањлили фаъолияти субъектњои тарбияи љисмонї ва варзиши 

Тољикистон дар солњои истиќлолияти давлатї нишон дод, ки дар баробари 

афзоиши миќдори варзишгарони сатњи баланд, нишондињандањои сифатии 

фаъолияти онњо низ афзудааст.           

Дар натиљаи омўзиш ва љамъбасти тањќиќот муаалиф ба хулоса омад, ки 

дар солњои истиќлолияти кишвар дар соњаи тањкиќшаванда мушкилот ва 

проблемањои муайян ба миѐн омадаанд, ки ба рушди соњаи мазкур монеъ 

шуда истодаанд.  

Ба талаботи замон љавобгўй набудани хизматрасонии тарбияи љисмонї 

ва варзиш, суст будани назорат аз болои интихоб ва љобаљогузории кадрњо, 

сифати назорати фаъолияти мењнатии онњо ба таври зарурї ва нуќсонњои 

ќонунгузорї боиси ба таври дахлдор рушд накардани соњаи мазкур 

гаридаанд. Сохтмони базањои варзишї дар гўшањои гуногуни кишвар хеле 
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суст ба роњ монда шудааст, хусусан дар дењот мушкилоти набудани толорњо 

ва таљњизоти варзишї љой дорад. 

Нињоятан, аз тањлили маводи тадќиќотї метавон эътироф кард, ки 

масъалаи марбут ба танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар Тољикистон њамчун масъалаи рўзмарра, гуногунљабња ва муосир ба њисоб 

рафта, тањќиќоти минбаъдаро таќозо мекунад. Масъалаи мазкур саъю 

талошњои якљояи намояндагони соњањои гуногуни илм, коллективњои илмї 

ва муносибати комплексиро таќозо дорад.  

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи илмии масъалаҳои танзими ҳуқуқии 

фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тоҷикистон пешниҳоди 

чунин хулоса ва тавсияҳо лозим дониста мешаванд: 

1. Беш аз 30 соли соњибистиќлолии давлатї боиси он гардид, ки дар 

кишвар вазъи молиявии шањрвандон бењтар шуда, талабот ба намудњои 

алоњидаи фаъолияти љамъиятї зиѐд гардад167. Шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон дар баробари истифодаи хизматрасонии алоќаи телефонї, 

шабакаи интернет, харидории манзили истиќоматї ва воситаи наќлиѐт ба 

тармими љисми худ рў овардаанд, чунки барои инсони комил бењбудии вазъи 

молиявї ва љисми солим њадафи аввалиндараља ба њисоб рафта, машѓул 

шудан ба тарбияи љисмонї ва варзиш унсури таркибии њаѐти њаррўзаи 

шањрвандон гардидааст. 

Дар баробари ин, бо хуб шудани вазъи иљтимоию молиявии ањолии 

кишвар, шањрвандони Љумњурии Тољикистон бањри тарбияи љисм ва 

ташаккули ќобилияти варзишии худ рў ба фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш оварда, аз хизматрасонињои алоњидаи субъектони хољагидори соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш истифода менамоянд. Аз ин рў, муайяну 

мушаххас намудани мафњуми фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 

натиљаи нињоии ин хизматрасонї, намудњои алоњидаи он дар тањќиќи њуќуќи 

гражданї ва њуќуќи соњибкорї мубрам арзѐбї гардида, таснифоти мукаммал 

                                                           
167 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи 

самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 21 декабри соли 2021 [Захираи электронӣ]. Манбаи 

дастрасӣ: http://president.tj/node/27417. (санаи муроҷиат: 02.08.2021). 
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ва мутталиќ будани ин фаъолиятро ба соњаи алоњидаи низоми њуќуќии 

кишвар пеш овардааст.  

Дар ин замина ба андешаи муаллиф, фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзиш ин маљмуи амалњои субъектони хољагидор мебошад, ки ба маќсади 

ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон бањри тањкими саломатї, 

инкишофи ќобилияти љисмонї, тарѓиби тарзи њаѐти солим, омодагї ба 

мусобиќот ва фаъолияти мусобиќавї ба маќсади ба даст овардани натиљањои 

варзишї равона гардидааст. Намудњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва 

варзишро метавон ба се гурўњ таќсим намуд: шаклњои муташаккили 

машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш дар намуди дарсњо, сексияњои 

варзишї ва солимгардонї, тимњо ва клубњои варзишї ва раванди омодасозии 

варзишгарон; хизматрасонї ба тамошобинони мусобиќањои варзишї; 

фаъолият оид ба коркарди маљмуањои методии машѓулиятњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш, барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш. Фаъолияти 

тарбияи љисмонї ва варзиш  ин институти њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи 

меъѐрњои њуќуќї ва регламентии алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки 

принсипњо, шаклњо ва тартиби фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро 

устувор мегардонад. [3-М] 

2. Бо рушди муносибатњои љамъиятї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш иборањои «фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш» ва «фаъолияти ѓайрисоњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш» ба вуљуд омад. Ин иборањо бинобар сарчашмаи маблаѓгузорї ба 

субъектони хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш вобаста буда, боиси 

таснифоти ин фаъолият бо назардошти амали субъектони соњаи мазкур 

мегардад. Соњибкорї дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо омилњои 

асосии иќтисоди бозорї - шаклњои моликият, низоми нархгузории озод, 

раќобат, њуќуќи интихоби озод, њам барои субъектони соњибкорӣ, њам 

истеъмолкунандагони хизматрасонӣ алоќамандии зич дорад.  

Њамин тариќ, фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш хусусан бо омилњои калидии иќтисоди бозаргонї алоќамандии зич 

дорад: бо шакли моликият; низоми нархии озод ва раќобат; њуќуќи интихоби 
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озоди соњибкори варзиш, инчунин, хизматрасонињои гуногуни тарбияи 

љисмонї ва варзишї барои муштариѐни хизматњои мазкур; вобастагии 

даромади пулии соњибкор ба натиљањои нињоии мењнати ў, инчунин, ба 

вазъияти љории бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ва 

ѓайра. Хусусиятњои калидии бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї 

ва варзиш серамалиѐтии он, якранга набудани хизматрасонињо ва инфиродї 

будани онњо, инчунин, афзалияти ноаѐни шуморавии хизматрасонандагони 

чунин номгўи хизматњо аз љониби шахсони воќеи ва њуќуќї. [2-М] 

3. Ќонеъ намудани талаботи шањрвандон ба хизматрасонии тарбияи 

љисмонї ва варзиш њамчун вазифаи давлат ва уњдадории субъектони 

хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар мавриде пурра ва 

њаматарафа ба анљом расонида мешавад, ки он ба талаботи муайяни 

стандартї, бо назардошти сифат ва бехатарии хизматрасонї љавобгў бошад. 

Миѐнаи тиллоии суиистифода накардани истеъмолкунандаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш ва ба таври дахлдор иљро кардани уњдадорињо аз љониби 

субъекти хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш асосњои танзими 

њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. 

Асосњои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 

меъѐрњои њуќуќї, талаботњои дастурї, ќоидањои рафтор, ки барои 

субъектони дорои њуќуќи муносибат бо тарбияи љисмонї ва варзиш муайян 

шудаанд, дар заминаи принсипњои зерин ба роњ монда мешаванд: сиѐсати 

давлатии тарбияи љисмонї ва њифзи саломатии шањрвандон; ба њама дастрас 

будани хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш; таъминоти иттилоотии 

ин фаъолият; ташаккули љисмонї ва маънавии шахси машѓули варзишбуда. 

[11-М] 

4. Тањлили фаъолияти субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш, механизми ба роњ мондани тарзњои њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагони соњаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, 

бањсњои ба миѐнояндаи байни субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї 

ва варзиш ва истеъмолкунандагони ин хизматрасонињо, мављудияти нуќсонњо 

дар ќонунгузорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ва дигар мушкилоту 
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масъалањои њалталаб гувоњи он аст, ки дар ин соња баъзе омилњои манфии 

хусусияти њуќуќидошта љой доранд. Тањлили амалияи судї оид ба баррасии 

парвандањои иќтисодї ва љиноятї далели он аст, ки маљмуи нуќсонњои 

њуќуќї ва мушкилоти татбиќи меъѐрњои ќонунгузорї боиси расонидани 

зарари моддї, маънавї ва њатто аз даст додани њаѐти истеъмолкунанда 

гардидаанд, ки ошкор ва бартараф намудани онњо боиси рушди фаъолияти 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон мегардад.  

 Дар ин замина ба андешаи муаллиф, ба рушди фаъолияти тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар кишвар мушкилоти зерини њуќуќї монеа эљод 

менамояд: 

- базаи меъѐрї-њуќуќии мављуда љавобгўи талаботи муосири ташаккули 

асосњои њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш шуда наметавонад. Кўшиши ба тартиб даровардани соњањои 

мухталифи танзими њуќуќї ва муайян намудани талаботи асосии 

ќонунгузорї оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» карда шудааст, ки он низ аз камбудињо холї нест; 

-масъалаи танзими доираи санадњои меъѐрї-њуќуќии ташкилотњои 

тарбияи љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифатии 

онњо, аз нуќтаи назари ќонунгузории амалкунанда ин бузургии нисбї 

мебошад. Дар ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш санадњои локалї 

(дохилї) мукаммал ва фарогири намудњои пурраи варзиш намебошанд ѐ ин 

ки мухолифи ќонунгузории амалкунанадаи кишвар дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзишанд; 

-масъалаи љавобгарии њуќуќї дар ќонунгузории соњаи тарбияи љисмонї 

ва варзиш. Муќаррар гардидани фоизи баланди андозњо ва пешбинї 

нашудани имтиѐзњо нисбати субъектони хољагидор дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, инчунин, рўйпўш кардани даромадњо љињати 

насупоридани андозњо аз љониби ташкилотњое, ки дар соњаи варзиш ва 

тарбияи љисмонї хизматњо мерасонанд, аз мушкилоти дигари ин самт аст. [4-

М] 
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5. Воситаи асосии устувор намудани алоќаи байни субъекти хољагидори 

соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ва истеъмолкунандаи ин хизматрасонї, бо 

назардошти ќонунгузории амалкунандаи кишвар, шартнома ба њисоб 

меравад. Шартнома дарбаргирандаи унсурњои таркибии махсус ва њолати 

њуќуќии тарафњо буда, асоси ба вуљуд омадани муносибатњо дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш мегардад. Риоя накардани шартњои он боиси 

поймол шудани њуќуќи яке аз тарафњо ва вогузор гардидани ҷавобгарӣ ба 

зиммаи тарафи дигар мешавад. 

Хусусияти шартномаи хизматрасонӣ, инчунин, дар тақсимоти хавфҳо 

байни тарафҳо ифода меѐбад. Баръакси шартномаи пудрат, иҷрокунанда 

хавфи ба даст наомадани натиљаро ба дўш намегирад, ки он бояд барои 

пешгирї аз наќзи њуќуќи фармоишгар ислоњ карда шавад. 

Худи шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ин 

намуди шартномаи хизматрасонии пулакї аст, ки дар асоси он субъектони 

хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вазифадоранд бо супориши 

муштарї саломатии ўро мустањкам намоянд, ќобилиятњои љисмонии ўро 

равнаќ дињанд, ба мусобиќањо муштариро омода созанд; муштарї бошад, 

уњдадор мешавад, ки музди ин хизматњоро сари ваќт пардохт намояд. [7-М] 

6. Дурустии пешбурди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш аз љониби 

субъектони амаликунандаи он ва бовиљдонона риояи њуќуќи истифодабарї 

аз ин хизматрасонї ќоидаи умумии ба сомон расонидани чунин фаъолият 

мебошад. Аммо дар мавриди иљро накардани уњдадорињои муайян њангоми 

пешбурди ин фаъолият ва ѐ даст кашидан аз амалњои муайян бањри пардохти 

маблаѓи ин хизматрасонї ѐ роњњои дигар монеаи иљроиши шартњои 

шартнома аз љониби субъектон амалї карда мешавад, ки бархилофи ќоидаи 

умумї эътироф шуда, таъминоти он танњо тавассути истифодаи механизми 

љавобгарии њуќуќї нисбат ба тарафњои шартнома имконпазир аст. 

Љавобгарии шартномавї оид ба хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш воситаи асосноки њуќуќї, иќтисодї, ташкилї бањри иљро накардан ѐ 

ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби 

субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ  
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истеъмолкунандаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки 

дар заминаи ќонунгузории гражданї танзим ва њифз карда мешавад. [6-М] 
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљаҳои таҳқиқот  

 Дар диссертатсия, дар асоси омўзиши пањлуњои гуногуни мавзуи 

барррасишаванда, муаллиф бањри такмили ќонунгузорї чунин пешнињодњо 

намудааст: 

1. Омўзиши ќонунњои кишварњои њориљї дар робита ба тарбияи љисмонї 

ва варзиш собит намуд, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми 

декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» баъзе 

мафҳумҳо мављуд намебошад. 

Масалан, дар Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» аз 3 июли соли 2014, № 228-V ЗРК мафҳумҳои 

инструктори тарбияи љисмонї ва варзиш, объектњои инфрасохторї чунин 

шарҳ дода шудаанд: инструктори тарбияи љисмонї ва варзиш – шахси воќеии 

дорои тањсилоти касбї, ки ба раванди таълиму тарбия ѐрии амалї мерасонад, 

фаъолияти варзишию фароѓатї, аз љумла тарбияи љисмонї ва варзиши 

мутобиќкуниро пеш мебарад. Объектњои инфрасохторї иншоотҳои махсус 

ҷиҳозонидашудае (аз ҷумла таҷҳизоти варзишӣ, майдонҳо, биноҳо, 

иншоотҳое) мебошад, ки барои машқҳои тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва 

чорабиниҳои варзишӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ пешбинӣ шудаанд168. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Узбекистон “Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш” аз 14 январи соли 1992, № 513-XII мафҳумҳои субъектњои фаъолияти 

соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дарҷ гардидааст: 

Субъектњои фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 

шахси ҳуқуқӣ ѐ воҳиди сохтории шахси ҳуқуқии дигар, соҳибкорони 

инфиродие мебошанд, ки фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

ҳамчун намуди асосии фаъолият амалӣ менамоянд169. 

Аз ин рӯ, зарурат ба миѐн омадааст, ки дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» иборањои зерин бо дарљи мафњумњо илова карда шаванд: 

                                                           
168 Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V ЗРК "О физической культуре и спорте"// 
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 год, июль, №14 (2663), ст.85. 
169 Закон Республики Узбекистан от 14 января 1992 года №513-XII "О физической культуре и спорте" // 
Газета "Народное слово" от 5 сентября 2015 года, №174 (6327). 



154 
 

«инструктори тарбияи љисмонї ва варзиш», «объектњои инфрасохторї» ва 

«субъектњои фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш». 

2. Тањлили таҷрибаи назорати давлатии тарбияи ҷисмонї ва варзиш оид 

ба фаъолияти субъектони хољагидори соњаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

далели он аст, ки бидуни сертификатсияи ҳатмии молу хизматрасонии соҳа 

таъмини сифат ва бехатарии ин навъи хизматрасонї ѓайриимкон аст. Молу 

хизматрасоние, ки айни замон дар бозори кишвар ба фурўш бароварда 

мешаванд ва иљро мегарданд баъзан ба талаботи техникї љавобгў набуда, ба 

њаѐт ва саломатии истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 

варзиш хатар ба вуљуд меоранд. Мисоли мушаххас, ин истеъмоли маводњои 

варзишї (хўроки варзишї), ки дар бозор ва толорњои варзишии Љумњурии 

Тољикистон фурўхта мешаванд ва баъд аз истеъмол боиси пайдошавии 

беморињои гуногун аз љумла рехтани мўйи сар, безуњуриѐтї ва фарбењшавї 

мегарданд, делели манъ намудани бидуни сертификатсияи њатмї ба роњ 

мондани фурўши онњо аст. Нисбат ба хизматрасонињо бошад дар амалия 

нишондодњои техникї, функсионалї ва ташкилї риоя нагардида, боиси дар 

сатњи дахлдор ба сомон нарасонидани ин намуди хизматрасонї мегарданд. 

Пас муаллиф пешнињод менамояд, ки дар моддаи 63 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» ќисми панљум ба таври зер илова карда шавад: 

Маќомоти ваколатдори давлатї сертификатсияи њатмии мањсулот ва 

хизматрасониро дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш мутобиќи 

ќонунгузорї ба роњ мемонад ва амалї менамояд. [11-М] 

3. Муњити иљтимої - иќтисодии имрўз бамиѐномада ва раќобат дар 

бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш барои мављудияти 

ташкилотњои буљавии тарбияи љисмонї ва варзиш шартњои худро 

мегузоранд. Њолати мазкур ин гуна ташкилотњоро маљбур месозад, то пулро 

бо ќувваи худ дарѐфт кунанд, яъне ба соњибкорї машѓул шаванд. Дар робита 

ба ин ќонунгузории имрўзаи кишвар ба ташкилотњои тарбияи љисмонї ва 

варзиш (муассисањои варзиш, тимњо, клубњои намудњои варзиш ва ѓ.) иљозат 

медињад, то онњо натанњо аз њисоби маблаѓгузорињои буљавї, балки аз 
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њисоби љалби сарчашмањои ѓайрибуљавї низ фаъолият дошта бошанд. Дар 

замони муосир ташкилотњои давлатии тарбияи љисмонї ва варзиш њуќуќ 

доранд, аз њисоби пешнињодкунии хизматрасонињои пулакї маблаѓњои 

иловагиро љалб намоянд, њама навъњои фаъолияти соњибкориро, ки ба 

ќонунгузорї ва низомномаи ташкилот ихтилоф намекунад, ба роњ монанд. 

Барои муайян намудани ќоидањои њатмии фаъолияти соњибкории 

ташкилотњои давлатии тарбияи љисмонї ва варзиш бо маќсади роњ надодан 

ба суйистифода аз мавќеи ќонунгузорї, инчунин барўйхатгирии пайвастаи 

маљмуи ташкилотњои хусусї ва давлатии дар Љумњурии Тољикистон машѓули 

фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш буда, ќабул намудани меъѐрњои 

њуќуќї зарур аст.   

Бо маќсади мустањкам кардани таъсири маќомоти ваколатдори давлатї 

ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

Љумњурии Тољикистон, дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-

уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

ќисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи љумњуриявии 

ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишро пеш мебарад ва ќоидањои 

фаъолияти онњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 

менамояд.  

4. Хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш бояд барои њаѐт ва 

саломатии истифодабарандагон бехатар бошанд. Иншоот, таљњизот, асбобу 

анљом ва лавозимоти варзишї бояд ба талаботи бехатарии дар санадњои 

меъѐри њуќуќї муќарраргардида мувофиќат кунанд ва тибќи ќоидањои дар 

њуљљатњои амалиѐтиии истењсолкунандаи он пешбинишуда истифода шаванд. 

Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш новобаста ба шакли ташиклию 

њуќуќї, инчунин, соњибкорони инфиродї, ки ба хизматрасонињои тарбияи 

љисмонї ва варзиш машѓул мебошанд, барои амалинамоии фаъолияти 

мазкур, њатман, мураббиѐни дорои тахассуси варзишї ва касбидоштаро љалб 

намоянд. 

Љињати муќаррарнамої ва танзими муносибатњои љамъиятї оид ба 

таснифоти хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, талаботи умумї, 
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талаботи бехатарї ва сифати хизматрасонї, аз љумла усулњои назорати он 

ќабули Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба “Хизматрасонии 

тарбияи љисмонї ва варзиш” ба маќсад мувофиќ аст.  
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