
ХУЛОСАИ ниҳоии 
Шурои диссертатсионии 6И.КОА-018 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм 

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 10 январи соли 2023, №19 дар 
бораи сазовор донистани Аслонзода Сорбон Низомидин, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ

Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи «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 санаи 25.10.2022, 
суратмаҷлиси №10 аз ҷониби Шурои диссертатсионии назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, Шурои 
диссертатсионӣ, ки бо Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи соли 2022, №16/ шд тасдиқ 
гардидааст) қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Аслонзода Сорбон Низомидин 17-уми марти 
соли 1992 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Номбурда соли 
2015 факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм 
намуда, дар асоси роҳхати донишгоҳ аз 28 августи соли 2015 ба вазифаи 
котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин гардида, 
то соли 2021 дар ин вазифа фаъолият намудааст, сипас муддати 1 сол ба 
ҳайси коромӯз - судя дар Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дошт. Айни замон мавсуф бо фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми декабри соли 2022 ба вазифаи 
судяи Суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин гардидааст. Ҳамчунин 
унвонҷӯ дар як вақт аспиранти бахши ғоибонаи кафедраи ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ буда, солҳои 2020 то 
2021 ба ҳайси ҳамкори беруна-ассистенти ғайриштатии кафедраи ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ фаъолият кардааст.

Аз 18-уми январи соли 2016 ба ҳайси аспиранти кафедраи ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз рӯйи ихтисоси 
ҳимояшаванда ба тариқи буҷавӣ қабул гардидааст (фармоиши Ректори 
ДМТ аз 18-уми январи соли 2016, №29-05). Мавзуи диссертатсия - 
«Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон» дар ҷаласаи шурои олимони ДМТ тасдиқ гардидааст (7-уми 
майи соли 2016, №8).

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ иҷро гардида, дар ҷаласаҳои он борҳо муҳокима 
карда шуда, ба экспертизаи даври дуюми муассиса тавсия дода шудааст 
(суратмаҷлиси №11 аз 28-уми майи соли 2022). Сипас диссертатсия дар 
ҷаласаи шурои (семинари) ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи 
гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат, ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи 
нақлиёт ва ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои табии факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ аз 1-уми июли соли 2022, муҳокима карда шуда, ба 
ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

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

Муқарризони расмӣ:
Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 

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 ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.

Муассисаи пешбар - Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии 
«Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон» (ш. Душанбе). Дар 
хулосаи мусбати додашудаи муассиса, ки аз тарафи муқарриз Бобоев Ҷ.Қ. - 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ 
ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
имзо шудааст, қайд гардидааст, ки диссертатсия ба талаботи бандҳои 31, 
33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, 
мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона 
навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи 
навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 
амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар 
конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. 
Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми 
шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад. Довталаби дарёфти 
дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он 12 мақолаҳои 
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илмӣ, аз ҷумла 4 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ 
расонидааст. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни 
диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит 
менамоянд.

Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи мавзуи диссертатсия:

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

[1-М]. Аслонзода, С.Н. Асосҳои ҳуқуқии ташкили фаъолият оид ба 
хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш [Матн]. С.Н. Аслонзода // 
Паёми ДМТ Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: 
"ДМТ Нашриёти Сино". - 2018. - №7. - С. 249-252.

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

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

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

2. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп 
шудаанд:

[5-М]. Аслонзода, С.Н. Проблемы осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта 
[Текст]. С.Н. Аслонзода // Государствоведение и права человека. - 
Душанбе: "Типография ДМТ" - 2016. - №4. - С. 83-85.

[6-М]. Аслонзода, С.Н. Назаре ба ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. С.Н. Аслонзода // Маводҳои 
конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии "Масъалаҳои мубрами 
ислоҳоти қонунгузории мурофиавӣ ва фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ" - 
Душанбе: "Типография ДМТ". - 2016. - С. 330-334.
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[7-М]. Аслонзода, С.Н. Понятие и правовая сущность договора на 
оказание услуг физической культуры и спорта как вид 
предринимательского договора [Текст]. С.Н. Аслонзода // Материалы 
республиканской научно-практической конференции на тему «Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 
основатель предпринимательского и туристического законодательства» 
посвящённой ко Дню Президента Республики Таджикистан. - Душанбе: 
"Типография ДМТ". - 2017.-С. 193-198.

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

[9-М]. Аслонзода, С.Н. Физкультурно-спортивные услуги как продукт 
деятельности физкультурных и спортивных организаций [Текст]. С.Н. 
Аслонзода // 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.Н. Понятие и виды договоров в сфере 
физической культуры и спорта [Текст]. С.Н. Аслонзода // 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. - Душанбе, 2019. С. 100-110.

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

[12-М]. Аслонзода, С.Н. Сангинов, Д.Ш., Понятие и виды услуг 
физической культуры и спорта [Текст]. С.Н. Аслонзода, Д.Ш. Сангинов // 
Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии "Масъалаҳои 
мубрами ислоҳоти қонунгузории мурофиавӣ ва фаъолияти 
ҳуқуқмуҳофизавӣ" (25 ноябри 2016 года). - Душанбе: "Типография ДМТ", 
2016.-С. 348-359.
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Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

Тоҷибоев Ш.А. - декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсент; Абдураҳимов С.Қ. - мудири кафедраи ҳуқуқ ва 
идораи давлатии муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав", номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент; 
Мирзоев П.И. мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, дар онҳо баъзе эродҳои хусусияти 
баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро оид ба робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё 
мавзуъҳои илмӣ, ки он танҳо дар чаҳорчӯбаи барномаи илмӣ-таҳқиқотии 
кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ва барои солҳои 
2021-2025 иҷро карда шудааст, масъалаҳои фарогири Стандарти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба “Хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш”, асосҳои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун маҷмуи 
амалҳои субъектони хоҷагидори соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва 
монанди ин масъалаҳоро фаро мегиранд.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок 
карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; 
ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ дар сатҳи 
дахлдор таҳқиқоти илмӣ анҷом додаанд ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии онҳо 
ба масъалаи гуногуни кори илмии анҷомдодашуда алоқамандии зич 
доранд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар 
асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- мафҳум ва аломатҳои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро 
муайян намудааст;

- масоили баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст;
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- принсипҳои заминавии пешбурди фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таҳлил карда шудааст;

- мушкилоти танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзишӣ таҳқиқот гузаронида шудааст;

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

- ҷавобгарии шартномавӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
мавриди омӯзиши амиқ қарор дода шудааст;

- таклифҳои амалӣ оид ба такмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи 
таҳқиқшаванда таҳия намудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ бо он асоснок карда 
шудааст, ки:

- Маводи рисолаи диссертатсионӣ фаҳмишҳои илмиро оид ба танзими 
ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мукаммал гардонида, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун 
сарчашма баромад менамоянд;

- Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур имкон медиҳанд, ки роҳҳои ташаккули 
танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, мафҳум, моҳият 
ва мавқеи он дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
карда шуда, василаҳои ташаккул ва рушди институти мазкур амиқ карда 
шаванд;

- Мушкилоти асосӣ дар самти муайяннамоии мафҳум, таносуби он аз 
дигар фаъолиятҳо, шартномаҳо дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 
тарзи бастан ва субъекти шартномаи мазкур, инчунин тартиби 
қатъгардонӣ ва ҷавобгарии шартномавӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ шудаанд;

- Бобати такмил додани масъалаҳои гуногуни танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои баррасишаванда пешниҳодҳои мушаххас баён гардидааст.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта ба сифати 
заминаи методологии таҳқиқот як қатор усулҳои умумиилмӣ ва махсуси 
илмӣ, ба мисли диалектикӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, 
муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар усулҳо истифода шудаанд.

Ҳамчунин, ҷанбаҳои алоҳидаи назариявии осори олимони ватанию 
хориҷӣ, ба монанди А.К. Бобоҷонов, И.И. Бобоев, С. Баҳридинов, 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, Е.В. 
Погосян, М.З. Раҳимзода, М.Х. Саидов, Д.Ш. Сангинов, А.В. Сердюков, 
А.А. Соловёв, Ш. Тағойназаров, А.Н. Чесноков, О.А. Шевченко ва 
дигарон ва дигарон омӯхта шудаанд.
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Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки:

- нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисола манзур карда 
шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳаи гражданӣ 
ва соҳибкорӣ, омодасозии стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатӣ, 
рушди танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, таълим дар соҳаи ҳукуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ 
саҳмгузор бошанд;

- инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Ҳуқуқи 
гражданӣ» ва «Ҳуқуқи соҳибкорй» ва ғ., ҳангоми навиштани корҳои курсӣ, 
рисолаҳои хатм, рисолаҳои магистрӣ ва рефератҳо истифода бурд;

- таклифу пешниҳодҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ барои такмили 
раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, тафсир ва татбиқи танзими ҳуқуқии фаъолияти 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин шартномаҳо дар ин самт, ҳамчунин 
танзими муносибатҳои ба фаъолиятҳои мазкур алоқаманд, аз қабили тарзи 
бастан, субъект тартиби қатъгардӣ ва ҷавобгарии шартномавӣ дар ҳуқуқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти илмӣ-амалӣ доранд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳкик нишон доданд, ки:
- нуктаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ба осори илмии 

муҳаққиқони ватанй ва хориҷӣ дар самти ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ, 
алалхусус танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳо дар ин самт асос ёфта, бо маводи 
интишории унвонҷӯ, ки оид ба мавзуи диссертатсия ба нашр расидаанд, 
мувофиқат мекунанд;

- дар таҳқиқоти диссертатсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва 
як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлатҳои хориҷӣ, нуктаҳои илмӣ ва 
хулосаҳои асарҳои илмӣ истифода шудаанд, ки баҳои саҳеҳнокии 
натиҷаҳои бадастовардашударо таъмин мекунанд;

- натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои таҳқиқоти днссертатсионӣ дар муқоиса 
бо нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда навгонии илмӣ 
доранд;

- натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ барои рушди илмҳои ҳуқуқи 
гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи шартномавӣ ва ғ. мусоидат мекунанд.

Саҳми шахсии муаллифи рисолаи илмӣ бо сатҳи навгонии илмии 
диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя 
пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои 
илмӣ-амалӣ тасдиқ мегарданд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва 
услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳад.
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Дар маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз 10-уми январи соли 2023 қарор 
қабул карда шуд, ки ба Аслонзода Сорбон Низомидин дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои Шурои 
диссертатсионӣ, ки бо Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07-уми январи соли 2022, №16/шд 
тасдиқ гардидааст, “13”нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафарашон 
докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд. Аз “13” нафар аъзои Шурои диссертатсионии дар ҷаласа 
иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ - “13” нафар, муқобил “нест”, бюллетенҳои 
беэътибор “нест”.

Раиси Шурои диссертатс

Котиби илмии Шурои ди 
доктори илмҳои ҳуқуқш

10 январи соли 2023

доктори илмҳои ҳуқуқш Азиззода У.А.

Назаров А.Қ.
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