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ХУЛОСАИ 
ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
тиҷорат, ҳуқуқи байналмилалй, ҳуқуқи нақлиёт ва ҳуқуқи истифодабарии 
сарватҳои табии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

оид ба мубрамият ва аҳамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии 
Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - 
Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳукуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Аслонзода Сорбон Низомидин 
дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат 
муҳокима гардида, дар асоси суратмаҷлиси №11 аз 28-уми майи соли 2022 
ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

Аслонзода Сорбон Низомидин соли 2010 ба факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гардида, соли 2015 онро аз рӯйи 
ихтисоси «ҳуқуқшиносӣ» хатм намуда, аз соли 2016 то соли 2020 ба сифати 
аспиранти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат ва аз соли 2020 то соли 
2021 ба ҳайси ҳамкори берунаи кафедраи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ фаъолият кардааст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Аслонзода Сорбон Низомидин 
аспиранти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 
хуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 11 -уми 
сентябри соли 2020, таҳти №03 дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, 
мутобиқ мебошад.

Роҳбари илмӣ: - Сангинов Дониёр Шомаҳмадович, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини ректори Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оид ба корҳои илмӣ.

Мубрамии мавзӯи (предмет) таҳқиқот. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 
дар баробари ташвиқу таблиғи тарзи ҳаёти солим, инчунин яке аз 
воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳо миёни на танҳо 
варзишгарон, балки инсонҳо ва кишварҳои ҷаҳон аст. Илова бар ин 
варзиш омили муҳими ҷаҳоншиносии инсон, ба ҳамдигар муаррифӣ ва 
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наздик гардидани халқу миллатҳо ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди 
кишварҳои мухталифи ҷаҳон мебошад. Соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҳукумати 
кишвар маҳсуб ёфта, он маҳз ба таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ба омодакунии 
варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи 
байналмилалӣ ба ҳисоб меравад .

Дар асоси моддаи 38 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат 
барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи 
ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад. Яке аз вазифаҳои тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш рушди ҳамаҷонибаи ҳамоҳанги ҷисми инсон 
мебошад. Инсон бояд қавӣ, моҳир, дар ҳаракат зуд, дар кор тобовар, 
солим, ҳалим бошад. Дар ин раванд ҳадафи асосии сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фароҳам овардани шароити мусоид барои 
рушди соҳаҳои гуногуни тарбияи ҷисмонӣ варзиш ва ҷалби теъдоди 
бузурги аҳолии кишвар ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, оммавияти он ва 
тарғиботи тарзи солими ҳаёт равона карда шудааст.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то 
соли 2030 дар самти ҷорӣ намудани моделҳои пешбурди тарзи ҳаёти 
солим мусоидат ба равона кардани сармоягузорӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш қайд карда шудааст .

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ 
дар ҷаласаи Ассамблеяи генералии Кумитаи миллии олимпӣ ва мулоқот 
бо масъулини соҳаи варзиш иброз намудаанд, ки: «Мардуми 
куҳанбунёди тоҷик ҳанӯз аз замонҳои қадим ба намудҳои гуногуни 
варзиш ва обутоби бадан эътибори зиёд медоданд. Солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ мушкилоти асосии варзишгарони тоҷик набудани 
толорҳои варзишй ва дигар шароит барои машқу тамрин буд ва онҳо 
барои омода шудан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бо монеаву 
камбудиҳои зиёд рӯ ба рӯ мешуданд» . Инчунин Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронии худ ба муносибати ба истифода додани маҷмааи варзиш дар 
шаҳри Душанбе зикр намуданд, ки: “Соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба 
ҳисоб рафта, ба таъмини оммавигардонии варзиш, таҳким бахшидани 
тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони касбии тоҷик барои 
иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равона гардидааст. Ҳоло дар 
қаламрави мамлакат қариб 11 ҳазор иншооти варзиш, аз ҷумла 122 
варзишгоҳ, беш аз 7200 майдончаи варзишӣ, 1803 толори варзишӣ, 93 
ҳавзи шиноварӣ, 37 маҷмаа ва 804 иншооти махсуси варзишӣ фаъолият 
мекунад. Илова бар ин, бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш 
ва омода кардани варзишгарони касбӣ дар кишвар 128 мактаби варзиш 
фаъолият менамояд”.
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Бо вуҷуди ин дар рушди фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои зерини ҳалталаб монеа эҷод 
менамоянд: номувофиқии санадҳои дохилидавлатӣ бо санадҳои 
байналхалқӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; номукаммалии 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ихтилофи байни онҳо; номукаммалии 
танзими ҳуқуқии усулҳои идораи фаъолияти сохтори тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш дар ҷумҳурӣ; набудани стандартҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 
инчунин ҷавобгӯ набудани хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
ва ғ.

Бинобар ин тадқиқи ин ҷанбаҳо ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли ин 
масъалаҳо ва бартарафсозии камбудӣ ва норасоиҳо барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бамаврид ва саривақтӣ мебошад, зеро базаи қонунгузории 
танзимкунандаи фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш хеле 
номукаммал мебошад. Ҳамин тавр, муаллиф зикр мекунад, ки таҳлилу 
баррасии танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
шароити муосир дар сатҳи дисссертатсионӣ дар Тоҷикистон мубрам арзёбӣ 
мегардад.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар асоси 
мавқеи устувори тадқиқоти ҳамаҷонибаи муаллиф оид ба масъалаи 
танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гузаронида шудааст ва барои мукаммал гардонидани 
қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур як қатор пешниҳодҳо карда шудааст. 
Навоварии тадқиқот инчунин дар он ифода мегардад, ки то ҳол дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш ба тадқиқоти комплексии монографӣ фаро гирифта 
нашудааст. Ҳамзамон дар давраи муосир ба омӯзиши танзими баҳри 
коркарди механизмҳои нави ҳуқуқии хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш талабот вуҷуд дорад. Диссертатсияи мазкур аввалин кори илмие 
мебошад, ки дар он кӯшиши гузаронидани тадқиқоти комплексии танзими 
ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба амал бароварда шудааст. 
Нуқтаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, навгонии 
рисолаи илмӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд.

Мақсади таҳқиқот. Муайян ва ҳалли мушкилоти асосии назариявӣ ва 
амалии марбут ба танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш, инчунин коркарди таклифу пешниҳодҳо баҳри дар сатҳи 
қонунгузорӣ бартараф кардани нуқсонҳо мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Вобаста аз мақсади гузошташуда, вазифаи 
тадқиқот инҳо мебошанд:

- муайян намудани мафҳум ва аломатҳои фаъолияти тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш;

- тадқиқоти фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш;

- дида баромадан ва таҳлили принсипҳои танзими давлатии 
фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;
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- тадқиқи мушкилоти танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзишӣ;

- муайян намудани мафҳум ва намудҳои шартномаҳо дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;

- омӯзиши ҷавобгарии шартномавӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш;

- коркарди пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ дар соҳаи 
мазкур.

Хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ, ки дар диссертатсия пешкаш 
гардидаанд, бо истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи 
илмӣ исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ 
аз сатҳи навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти 
диссертатсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои 
гузо.шташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Доир ба мавзӯи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 11 мақолаҳои 
илмӣ, аз ҷумла 4 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳо тоҷикӣ 
ва русӣ ба табъ расонидааст. Интишороти муаллиф мазмун ва моҳияти 
мавзӯи таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда, таҳлили онҳо дар 
қисми хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой дода шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия якчанд 
маротиба дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ муҳокима шуда, аз 28-уми майи соли 2022, тибқи 
суратмаҷлиси №11 ба ҳимоя тавсия шудааст. Диссертатсияи мазкур дар 
семинари илимии Шӯрои олимони факултети ҳуқуқшиносии ДМТ мавриди 
муҳокима қарор гирифта, ба ҳимоя тавсия шудааст (20.01.2022 сол). Маводи 
таҳқиқот, инчунин, дар маърӯзаҳои муаллиф дар конфронсҳо, семинарҳои 
илмӣ, васоити ахбори омма ва интишороти илмӣ инъикос ёфтаанд. 
Масалан, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур аз соли 2016 ба ин тараф дар 
конфронсҳои анъанавии ҳамасолаи апрелии кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
тиҷорати факултети ҳуқуқшинсоии ДМТ ва чорабиниҳои илмии зерин: 
конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии "Масъалаҳои мубрами 
ислоҳоти қонунгузории мурофиавӣ ва фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ" (25 
ноябри 2016 года); конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи 
“Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон - Асосгузори қонунгузории соҳибкорӣ ва сайёҳӣ” бахшида ба 
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 16 ноябр (шаҳри Душанбе, 16- 
уми ноябри соли 2017); конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар 
мавзӯи “Рушди қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва сайёҳӣ дар 
даврони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (шаҳри 
Душанбе, 18-уми майи соли 2018); конференсияи ҷумҳуриявии илмию 
назариявӣ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои 
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Насафӣ» (шаҳри Душанбе 24-уми апрели соли 2019); семинари 
ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи: «Проблемаҳои мубрами 
илми ҳуқуқи соҳибкорӣ ва сайёҳӣ» бахшида ба Рӯзи Парчами давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - 24 ноябр (шаҳри Душанбе, 24-уми ноябри соли 
2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои 
мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 
(шаҳри Душанбе, 8-уми октябри соли 2020); конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба 
самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ» (шаҳри Душанбе, 7-уми октябри соли 
2021) манзур шудаанд.

Маврид ба тазаккур аст, ки натиҷаҳои тадқиқот дар 
мукаммалгардонии қонунгузории соҳибкорӣ, амалияи судҳои иқтисодӣ 
ва судҳои салоҳияти умумӣ доштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд 
истифода шаванд.

Инчунин мазмунҳои алоҳидаи рисола барои тадқиқотҳои 
минбаъдаи илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ, аз ҷумла оиди масъалаҳои 
батанзимдарории муносибатҳои гуногуни ҳуқуқии ғайримаъмул 
метавонад мавриди истифода қарор дода шаванд. Нуктаҳои тадқиқотро 
омӯзгорон дар рафти таълими фанҳои «Ҳуқуқи гражданӣ», «Ҳуқуқи 
соҳибкорӣ» ва «Ҳуқуқи варзишӣ» метавонанд чун маводи таълимӣ 
истифода баранд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо 
дараҷаи навовариҳои илмии диссертатсия, муқарраротҳои илмие, ки барои 
ҳимоя пешниҳод карда мешавад, бо мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳои муаллиф 
дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмию амалӣ, инчунин бо 
коркарди лоиҳаҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, тағйирот ва иловаҳо ба он 
тасдиқ мегарданд. Тарзи ифода кардан, гузоштани масъалаҳо ва интихоби 
услуби навиштани рисола саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро муайян 
мекунад.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси ихтисоси 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки бо қарори Раёсати 
комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30-юми сентябри соли 2021, таҳти №7 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзӯи 
“Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи 
оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба талаботи 
бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи муаллиф мустақилона таълиф 
гардида, дорои ягонагии дохилӣ, натиҷа ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад ва 
саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медиҳад.
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Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзӯи “Танзими 

ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзӯи “Танзими 
ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; 
ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба ТТТӯрои 
диссертатсионии 6В.КОА-018 тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорат, ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи нақлиёт ва ҳуқуқи 
истифодабарии сарватҳои табии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар маҷлис иштирок доштанд: 15 
нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар, «зид» - 0 нафар, 
«бетараф» - 0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи 
гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат, ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи 
нақлиёт ва ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (таъйиноти декани 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 22 июни соли 2022, таҳти №62) аз 1 июли 
соли 2022.

Раиси маҷлиси муштарак: /
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, ,
декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ ( гД I ^М^ЖҚурбонализода Н.Ш.

Котиби маҷлиси муштарак - муқарризи №1:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
мудири кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва
ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табии ^ '
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ А' Қурбонов Қ.Б.

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 
ноиби ректор оид ба робитаҳои 
байналмиллалии Донишгоҳи 
Русияву Тоҷикистон

Имзоҳоро тасдиқ мекунам: 
^Сардори РК ва КМ ДМТ

« О? » 2022 с.

Нусратуллоев Б.Қ.

Тавқиев Э.Ш.
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