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Диссертатсия дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар кафедраи ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети хуқуқшиносии ДМТ ба иҷро 
расидааст.

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

Аслонзода Сорбон Низомидин соли 2010 ба факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гардида, соли 2015 
онро аз рӯи ихтисоси “ҳуқуқшиносӣ” хатм намудааст.

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

Роҳбари илмӣ: - Сангинов Дониёр Шомаҳмадович, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Аз рӯи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:
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 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, 1



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 варзишӣ 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”.

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 ҷумҳурй; 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 2



Тоҷикистон бамаврид ва саривақтӣ мебошад, зеро базаи қонунгузории 
танзимкунандаи фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш хеле 
номукаммал мебошад.

Ҳангоми баррасии мавзуи матраҳшаванда муаллиф дар назди худ 
мақсадҳои муайян гузоштааст. Мақсади таҳқиқоти мазкур 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.

Навгонии илмии диссертатсия бо нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя 
пешкаш карда мешаванд, собит мегардад.

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ натиҷаҳои зерини илмӣ ба 
даст омадаанд:

1. Фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - ин маҷмуи амалҳои 
субъектони хоҷагидор мебошад, ки ба мақсади қонеъ гардонидани 
талаботи истеъмолкунандагон баҳри таҳкими саломатӣ, инкишофи 
қобилияти ҷисмонӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, омодагӣ ба мусобиқот 
ва фаъолияти мусобиқавӣ ба мақсади ба даст овардани натиҷаҳои 
варзишӣ равона гардидааст. Намудҳои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзишро метавон ба се гурӯҳ тақсим намуд: шаклҳои муташаккили 
машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар намуди дарсҳо, сексияҳои 
варзишӣ ва солимгардонӣ, тимҳо ва клубҳои варзишӣ ва раванди 
омодасозии варзишгарон; хизматрасонӣ ба тамошобинони мусобиқаҳои 
варзишӣ; фаъолият оид ба коркарди маҷмӯаҳои методии машғулиятҳои 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, барномаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. 
Фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - ин институти ҳуқуқи соҳибкорӣ 
аст, ки системаи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва регламентии алоқамандии дохилӣ 
доштаро соҳиб аст, ки принсипҳо, шаклҳо ва тартиби фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро устувор мегардонад.

2. Фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
хусусан бо омилҳои калидии иқтисоди бозаргонӣ алоқамандии зич 
дорад: бо шакли моликият; низоми нархии озод ва рақобат; ҳуқуқи 
интихоби озоди соҳибкори варзиш, инчунин хизматрасониҳои гуногуни 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ барои муштариёни хизматҳои мазкур; 
вобастагии даромади пулии соҳибкор аз натиҷаҳои ниҳоии меҳнати ӯ, 
инчунин аз вазъияти ҷории бозори хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ 
варзиш ва ғ. Хусусиятҳои калидии бозори хизматрасониҳои соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш серамалиётии он, якранга набудани 
хизматрасониҳо ва инфиродӣ будани онҳо ва инчунин афзалияти ноаёни 
шуморавии хизматрасонандагони чунин номгӯи хизматҳо аз ҷониби 
шахсони воқеъи ва ҳуқуқӣ.

3. Асосҳои танзими давлатии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 
варзиширо меъёрҳои ҳуқуқӣ, талаботҳои дастурӣ, қоидаҳои рафтор, ки 
барои субъектони дорои ҳуқуқи муносибат бо тарбияи ҷисмонӣ ва 
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варзиш муайян шудаанд, дар заминаи принсипҳои зерин ба роҳ монда 
мешаванд: сиёсати давлатии тармими ҷисмонӣ ва ҳифзи саломатии 
шаҳрвандон; ба ҳама дастрас будани хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш; таъминоти иттилоотии ин фаъолият; ташаккули ҷисмонӣ ва 
маънавии шахси машғули варзиш буда.

4. Ба рушди фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар 
чунин мушкилотҳои ҳуқуқӣ монеа эҷод менамоянд:

- Базаи меъёрӣ-ҳуқуқии мавҷуда ба ҳеҷ ваҷҳ ҷавобгӯи шароити 
имрӯзаи ташаккули асосҳои ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи хизматрасонии 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шуда наметавонад. Кӯшиши ба тартиб 
даровардани соҳаҳои мухталифи танзими ҳуқуқӣ ва муайян намудани 
талаботҳои асосии қонунгузорӣ оиди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар 
бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» карда шудааст, ки он низ аз 
камбудиҳо холӣ нест;

-масъалаи танзими доираи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ташкилотҳои 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. Намудҳои варзиш, таркиби микдорӣ ва 
сифатии онҳо, аз нуқтаи назари қонунгузории амалкунанда -ин бузургии 
нисбӣ мебошад. Дар ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
санадҳои локалӣ (дохилӣ) мукаммал ва фарогири намудҳои пурраи 
варзиш намебошанд ё ин ки мухолифи қонунгузории амалкунанадаи 
кишвар дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошанд.

-масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонунгузории соҳай тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш. Мушкилоти муқаррар гардидани фоизи баланди 
андозҳо ва пешбини нашудани имтиёзҳо нисбати субъектони хоҷагидор 
дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин руйпуш кардани 
даромадҳо ҷиҳати насупоридани андозҳо аз ҷониби ташкилотҳое, ки дар 
соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ хизматҳо мерасонанд, нуқсони дигар 
аст.

5. Шартномаи хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - ин 
намуди шартномаи хизматрасонии пулакӣ аст, ки дар асоси он 
субъектони хоҷагидори соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш вазифадоранд 
бо супориши муштарӣ саломатии ӯро мустаҳкам намоянд, қобилиятҳои 
ҷисмонии ӯро равнақ диҳанд, ба мусобиқаҳо муштариро омода созанд, 
муштарӣ бошад ӯҳдадор мешавад, ки музди ин хизматҳоро саривақт 
пардохт намояд.

6. Ҷавобгарии шартномавӣ оид ба хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш воситаи асосноки ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ баҳри иҷро 
накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои шартномавӣ 
аз ҷониби субъектони хоҷагидори соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ё 
истеъмолкунандаи хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад, 
ки дар заминаи қонунгузории гражданӣ танзим ва ҳифз карда мешавад.
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7. Дар диссертатсия, дар асоси омӯзиши паҳлуҳои гуногуни мавзӯи 
барррасишаванда, муаллиф баҳри такмили қонунгузорӣ чунин 
пешниҳодҳо намудааст:

7.1. Дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри 
соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» ибораҳои 
зерин бо дарҷи мафҳумҳо илова карда шаванд: «инструктори тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш», «объектҳои инфрасохторӣ», «субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», 
«таъминкунандагони молҳо, корҳо, хизматрасониҳо бо мақсади 
баамалбарории чорабиниҳои варзишӣ», «таъмингарони хизматрасониҳо 
оиди ташкили қабули тамошобинони мусобиқот», «таъмингарони 
хизматрасонии иттилоотӣ».

7.2. Бо мақсади таъмири инфрасохтори муассисаҳои давлатии соҳаи 
маориф, ки дорои толорҳои варзишӣ буда, онро баҳри пешбурди 
фаъолияти оиноммавии худ ба субъектони амаликунандаи 
хйзматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба иҷора додаанд, бо 
ворид намудани имтиёзҳо аз пардохти андоз озод карда шаванд.

7.3. Барномаи комплексии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 қабул карда шавад.

7.4. Дар моддаи 63 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри 
соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» қисми 
панҷум илова карда шавад: Мақомоти ваколатдори давлатӣ
сертификатсияи ҳатмии маҳсулот ва хизматрасониро дар соҳаи тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш мутобиқи қонунгузорӣ ба роҳ мемонад ва амалӣ 
менамояд.

7.5. Бо мақсади мустаҳкам кардани таъсири мақомоти ваколатдори 
давлатӣ ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш» қисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи 
ҷумҳуриявии ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро пеш меберад 
ва қоидаҳои фаъолияти онҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян менамояд.

7.6. Баҳри мушаххас муқаррар ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ 
оид ба таснифоти хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, талаботи 
умумӣ нисбати он, талаботи бехатарӣ ва сифати хизматрасонӣ, аз ҷумла 
усулҳои назорати он қабули Стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба “Хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” ба мақсад мувофиқ 
аст.

Хулосаҳо ва нуқтаҳои 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 
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диссертатсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои 
гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи 
соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ мувофиқ аст.

Оид ба муҳтавои диссертатсия мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола 
дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақола дар нашрияҳои ватанӣ бо 
забонҳои тоҷикӣ, русӣ интишор гардидааст:

1. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чоп шудаанд:
[1-М]. Аслонзода С.Н. Асосҳои ҳуқуқии ташкили фаъолият оид ба 

хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш // Паёми ДМТ Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (2018 таҳти №7). Душанбе: "ДМТ 
Нашриёти Сино". - 2018. -с 249-252.

. [2-М]. Аслонзода С.Н. Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар 
бозори хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш // Паёми ДМТ Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (2018 таҳти №8). Душанбе: "ДМТ 
Нашриёти Сино".-2018. с 208-211.

[3-М]. Аслонзода С.Н. Хизматрасонии тарбияи ҷисмонию ва 
варзишӣ чун намуди мустақили хизматрасонии пулакӣ // Паёми ДМТ 
Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (2019 таҳти №6). 
Душанбе: "ДМТ Нашриёти Сино". 2019. с 250-253.

[4-М]. Аслонзода С.Н. Проблемаҳои танзими ҳуқуқии хизматрасонӣ 
дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш // Паёми ДМТ Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (2020 таҳти №7). Душанбе: "ДМТ 
Нашриёти Сино" 2020. с 260-265.

2. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷалаҳои даврӣ чоп шудаанд:
[5-М]. Аслонзода С.Н. Проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и 
спорта// Государствоведение и права человека (2016 таҳти №4). Душанбе: 
"Типография ДМТ" 2016. с.83-85.

[6-М]. Аслонзода С.Н. Назаре ба ҳимояи ҳуқуқи
истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводҳои конференсияи
байналмилалии илмӣ-назариявии "Масъалаҳои мубрами ислоҳоти
қонунгузории муровиавӣ ва фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ" (25 ноябри 
2016 года). Душанбе: "Типография ДМТ". 2016. с.330-334.

[7-М]. Аслонзода С.Н. Понятие и правовая сущность договора на 
оказание услуг физической культуры и спорта как вид 
предринимательского договора// Материалы республиканской научно- 
практической конференции на тему «Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон основатель 6



предпринимательского и туристического законодательства» 
посвящённой ко Дню Президента Республики Таджикистан (16 ноябри 
2017 года). Душанбе: "Типография ДМТ" 2017. с.193-198.

[8-М]. Сангинов Д.Ш., Аслонзода С.Н. Правовое регулирование 
физкультурно-спортивных услуг// Материалы международной научно- 
практической конференции на тему: "Развитие предпринимательского, 
комерческого и туристического законодательства в период 
Государственной независимости Республики Таджикистан" (18 мая 2018 
года). Душанбе: "Типография ДМТ". 2018. с.119-124.

[9-М[. Аслонзода С. Физкультурно-спортивные услуги как продукт 
деятельности физкультурных и спортивных организаций// Материалы 
республиканской научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «Годам 
развития села, туризма и народных ремесёл (2019-2021 гг.)» и «400-летию 
Миробида Сайидо Насафи». Том II. Душанбе, 2019. - С.141-142.

[10-М[. Аслонзода С. Понятие и виды договоров в сфере физической 
культуры и спорта//Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ- 
назариявӣ дар мавзӯи: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми 
ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ» 
бахшида ба «25 - солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
ва «70-солагии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон» // Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Раҳмон Д.С. -ғ Душанбе, 
2019. С.100-110.

[11-М]. Аслонзода С.Н. Принсипҳои танзими давлатии фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалӣ дар мавзӯи "Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба 
самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ" (7 октябри 2021 года). Душанбе: 
"Типография ДМТ" 2021 С.282-300.

Ҳамаи мақолаҳои муаллиф оид ба муҳтавои диссертатсия навишта 
шуда, таҳлили онҳо дар қисми хулосавии диссертатсия сабт гардидаанд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсия таҳқиқоти мантиқан анҷомёфта буда, ягонагии 

дохилӣ дорад ва аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
натиҷаҳо ва нуқтаҳои нави илмии барои ҳимоя пешниҳодшаванда 
мебошад, ки дар он саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба назар 
мерасад. Рисолаи мазкур 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.

2. Диссертатсияи Аслонзода С.Н. дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии 
фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба 
ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз 
рӯйи ихтисоси: 12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи 
оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ тавсия карда шавад.7



Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ қабул карда шудааст. Дар ҷаласаи 
кафедра иштирок доштанд: 20 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 
20, “зид”- 0, “бетараф”- 0, суратмаҷлиси № 11 аз 28 майи соли 2022.
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