
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхиси Шурои диссертатсионии бИ.КОА-018-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Аслонзода Сорбон 
Низомидин дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи 
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ пешниҳод шудааст.

1. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Аслонзода Сорбон 
Низомидин «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», яке аз мавзуъҳои мубрам ва камтаҳқиқшуда 
дар илми ҳуқуқи гражданӣ ва ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш барои иҷрои амалҳои муайян равона гардидааст, ки дар шакли 
хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш пешниҳод карда мешавад. 
Хизматрасонӣ гуфта амалеро меноманд, ки як тарафи шартнома ба 
тарафи дигараш мерасонад ва ҳадафи 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-ҳуқуқӣ 
дохил карда мешавад. Мутобиқан дар фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш ба сифати тарафҳои шартнома ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш ва инсоне мебошад, ки талабот ба фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш, машғул шудан ба намуди муайяни варзишро дорад ё мехоҳад 
тамошобини мусобиқаи варзишӣ гардад. Ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш чун яке аз соҳаҳои хизматрасонӣ сифатҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
хос мебошад. Даркнашавандагй, маҳфузнашавандагии хизматрасониҳо 
ва ҳамзамонии истеҳсол ва истеъмоли онҳо мушкилоти муайянеро дар 
таъминоти сифати устувори фаъолияти хизматрасонӣ ба миён меорад, ки 
он дараҷаи хавфи фаъолияти иқтисодиро дар соҳаи хизматрасониҳои 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш зиёд мегардонад.

Бинобар ин, зарур аст, ки табиати ҳуқуқии тиҷоратикунонии 
фаъолияти соҳибкорӣ бо мақсади расонидани хизматҳои зарурӣ дар 
соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш муайян карда шавад; дар соҳаи мазкур 
фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ инкишоф дода шавад; асосҳои 
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.

Имрӯз дар Тоҷикистон барои такмили танзими ҳуқуқии фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш кӯшишҳои зиёд ба назар мерасад, ки ба 
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рушди самти нави фаъолияти соҳибкорӣ - хизматрасонии тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш мусоидат менамояд. Мустаҳкам намудани саломатӣ, 
зиёд намудани шумораи онҳое, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
машғуланд, танҳо дар сурати таҳияи заминаи ҳуқуқӣ ва механизми 
танзими ҳуқуқӣ дар соҳаи муайяншудаи муносибатҳои ҷамъиятӣ 
имконпазир аст.

Бо вуҷуди ин, ба рушди фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои ҳалталаби зерин монеа эҷод 
менамоянд: номувофиқии санадҳои дохилидавлатӣ бо санадҳои 
байналхалқӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; номукаммалии 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ихтилофи байни онҳо; номукаммалии 
устувории ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқии тарзу усулҳои идоракунӣ дар 
соҳаи тадқиқшаванда дар ҷумҳурӣ; стандартҳои куҳнашуда дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ; камчинии хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
ва ғ.

Аз ин рӯ, таҳлили паҳлуҳои баҳсталаби ин соҳа, ки воқеан ба 
фаъолияти соҳибкорӣ алоқамандии зич дорад, саривақтӣ мебошад. 
Чунин ҳолат на танҳо боиси фаъолнокии бахши хусусӣ дар фаъолияти 
мазкур мегардад, балки барои бунёду такмили қонунгузории соҳавӣ низ 
замина мегузорад. Маҳз бо назардошти мубрамияти мавзуи мазкур 
диссертант масъалаҳои ҳалнашуда ва баҳсбарангези илмиро мавриди 
баррасӣ қарор дода, баҳри дар сатҳи дахлдор рушд намудани фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва бо мақсади таъмини устувории фаъолияти 
мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда пешниҳодҳо манзур намудааст.

Гуфтаҳои боло шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар замони муосир 
омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ ва амалиявии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш мубрам буда, саривақтӣ будани таҳқиқоти диссертатсионро 
исбот менамоянд. Бинобар ин, таҳқиқи мавзуъ ва танзими мукаммали 
ҳуқуқии фаъолияти мазкур дар илми ҳуқуқи гражданӣ ва ҳуқуқи 
соҳибкорӣ хеле мубрам мебошад. Дар таҳқиқот нуктаҳои илмие ба ҳимоя 
пешниҳод шудаанд, ки онҳо дар замони муосир навгонии илмӣ ба ҳисоб 
мераванд. Натиҷа, хулоса ва тавсияҳои муаллиф оид ба танзими ҳуқуқии 
фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш метавонад барои такмил додани 
қонунгузории амалкунанда дар самти мазкур, таҳияи барномаҳои 
таълимӣ, стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатӣ, раванди таълим, 
инчунин, рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ, 
махсусан ба инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш ҳамчун институти ҳуқуқи соҳибкорӣ дар қонунгузорӣ ва
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таҷрибаи судии кишвар хизмат намуда, ба рушди дигар паҳлуҳои 
падидаи мазкур мусоидат намоянд.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 33-35 Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 30 
июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. 
Диссертатсия кори илмӣ-тахассусии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф 
мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, 
нуктаҳои навгонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ 
мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 7 январи соли 2022, таҳти №16 ҳуқуқи 
қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 
мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расонида шудаанд, ки фарогирандаи мазмун ва моҳияти дйссертатсия 
мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва 
тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда 
ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ 
гардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Аслонзода С.Н. истифодаи 
мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи 
сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути 
иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 
Аслонзода С.Н. маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи корҳои аз 
тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад.

Банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 
тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин, ки барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - 
Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ ба Шурои диссертатсионии бП.КОА-018-и назди
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул 
карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:

-Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири 
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

-Аминова Фарида Махмадаминовна - номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи граждании факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия муассисаи 
давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.
6. Рӯзи ҳимоя 10 январи соли 2023 соати 14:00 таъин карда шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аъзои Шурои диссертатсионӣ Муртазозода Ҷ

Аъзоёни комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
аъзои Шурои диссертатсионӣ Тағойназаров Ш.Т.

доктори илмҳои ҳуқуқшийо| 
аъзои Шурои диссертатсирк Қурбонов Қ.Ш.

24.10.2022
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