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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомиддин дар 

мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи чисмонй ва варзиш дар 

Ҷумҳурии Точикистон» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданй, хуқуқи 

сохибкорй, хуқуқи оилавй, хуқуқи байналмилалии хусусй пешниход 

шудааст (Душанбе, 2022).

Соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш яке аз самтҳои фаъолияти соҳибкорй 

буда, дар он ҳамчун соҳаи фаъолияти соҳибкорй иштирокчии қобили пардохт 

бо истеъмолкунандаи бевосита мутобиқатвақтаксар вақт Оо истеъмолкунандаи Оевосита мутоЬиқат накарда, 

истеъмолкунандагони оддии хизматрасониҳои варзишй пеш аз ҳама, кӯдакон, 

наврасон ва ҷавононе мебошанд, ки таҳсил мекунанд. Кор бо онҳо ҳамчун 

самти афзалиятноки сиёсати давлатии ҷавонон эътироф шудааст.

Қобили зикр аст, ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар баробарй чунин 

соҳаҳои ИҶТИМОӢ чун тандурустй, маориф, таъминоти иҷтимой ва ғайра дар 

истеҳсолот ва истеъмоли хизматрасониҳои дахлдор алоқаи зич дорад. Далели 

ин ғуфтаҳо он аст, ки дар кишварҳои хориҷй дар баробарй клубҳои оммавии 

футболи касбй, хоккей ва ҳарғуна маҳфилҳои тарбияи ҷисмонй ва варзиш боз 

диғар навъҳои ғуноғуни клубҳои варзишии солимғардонй мавҷуданд. 

Масалан, дар Олмон 85,5 ҳазор маркази варзишй ва истирохат мавҷуд аст, ки 

дар онҳо 5,9 миллион нафар бо беш аз 100 намуди варзиш машғуланд. Дар 

ИМА зиёда аз 15 ҳазор клуб, дар Финляндия қариб 6 ҳазор клуб мавҷуд аст. 

Таҳлили таҷрибаи хориҷй аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳаи варзиш аз рӯи 

суръати рушд (нас аз технолоғияҳои баланд) дар ҷаҳон ҷои дуюмро 
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мекунад. Ammo чун анъана тарбияи ҷисмонӣ мисли пештара ба мустаҳкам 

намудани саломатй, ҳамаҷониба инкишоф додани қобилиятҳои ҷисмонии 

одам ва дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва ҳаррӯза истифода бурдани онҳо нигаронида 

шудааст. Варзиш воситаи ташкили истироҳати аҳолй буда, ба мустақкам 

шудани ҳамфикрй, боварй, ҳамкорй ва аз ҳама муҳим, ба пойдор гардидани 

сулҳу дӯстии байни халқҳо, ки дар шароити ҳозира ниҳоят зарур аст, ёрй 

мерасонад.

Аз ин РӮ, фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш 

хусусан бо ОМИЛҲОИ калидии иқтисоди бозарй алоқамандии зич дорад: бо 

шакли моликият; низоми нархии озод ва рақобат; ҳуқуқи интихоби озоди 

соҳибкори варзиш, инчунин, хизматрасониҳои гуногуни тарбияи ҷисмонй ва 

варзишй барои муштариёни хизматҳои мазкур; вобастагии даромади пулии 

соҳибкор ба натиҷаҳои ниҳоии меҳнати инчунин, ба вазъияти ҷории бозорй 

хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонй ва варзиш ва гайра. Хусусиятҳои калидии 

бозорй хизматрасониҳои соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш серамалиётии он, 

якранга набудани хизматрасониҳо ва инфиродй будани онҳо, инчунин, 

афзалияти ноаёни шуморавии хизматрасонандагони чунин номгӯи хизматҳо аз 

ҷониби шахсони воқеи ва ҳуқуқй.

Дар ташаккули иқтисоди бозорй давлат нақши асосиро иҷро намуда, 

пеш аз ҳама, қоидаҳои рафтори озоди иқтисодиро бо роҳи қабули қонунҳо, 

меъёри фаъолияти иштирокчиёни иқтисодй ва хоҷагиро муайян менамояд ва 

ин меъёрҳо ба ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии иқтисоди озод 

баробар паҳн мегарданд. Инчунин давлат ҳимояи ҳамагуна муносибатҳои 

бозорй ва иштирокчиёни онҳоро ба зиммаи худ мегирад. Аз ин рӯ, бо мақсади 

боз ҳам рушд намудани соҳаи дахлдор дар мамлакат Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонй ва варзиш» аз 23 декабри соли 2021, 

таҳти №1831 қабул гардидааст, ки он айни замон мавриди амал қарор дорад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки ташкил ва шаклҳои танзими ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш ба анъанаҳои 
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таърихӣ, пешрафти институтҳои соҳа, инчунин, ба сатҳи иҷроиши вазифаҳои 

соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш вобастагй доранд.

Гузашта аз ин, дар мавриди таҷдиду бунёди инфрасохтори иқтисодиву 

иҷтимой, аз қабили иншоотҳо дар самти солимгардонй, аз ҷумла варзишй 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллй, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 иброз намуданд, ки: «Ҳукумати мамлакат 

ҳамаи захираву имкониятҳоро барои таҷдиду бунёди инфрасохтори 

иқтисодиву иҷтимой, ворид намудани технологияҳои ҳозиразамон, ҳалли 

масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои обу энергетика, махсусан, истифодаи 

манбаъҳои энергияи барқароршаванда ва татбиқи «иқтисодиёти сабз», 

фароҳам овардани фазой мусоид барои сармоягузориву соҳибкорй, рушди 

бахши хусусй ва таъмини волоияти қонун сафарбар кардааст».

Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар автореферат 

зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори таҳқиқот пай дар пай 

ва бо риояи мантиқи илмй таҳия гардидааст. Автореферати диссертатсия 

ҳамаи талаботи ҷойдоштаро дар худ ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари 

таҳқиқотро ифода намудааст. Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур 

бармеояд, ки муаллиф вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар сатҳи 

дахлдор иҷро намуда, нуктаҳои илмии асоснок ва тавсияҳои амалии 

судмандро ҷиҳати рушди илми ҳуқуқшиносии ватанй ва таҷдиди 

қонунгузории соҳа манзур намудааст, ки аз манфиат орй нестанд. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти гузаронидашуда на танҳо аҳамияти назариявй балки аҳамияти 

амалй низ дошта, онҳоро ба таври фаррох истифода кардан мумкин аст.

Аз МОҲИЯТИ интишороти муаллиф, ки 12 мақолаҳои илмй, аз чумла 4 адади 

ОНҲО дар маҷаллаҳои такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ 

расонидааст, бармеояд, ки таҳқиқбаранда дар самти масъалаҳои мухталифи 

мавзуи таҳқиқотй корҳои илмии арзишмандро анҷом додааст, ки натиҷаи онҳоро 

рушди илми ҳуқуқшиносии

3



метавон дар самтҳои алоҳидаи илми ҳуқуқшиносӣ мавриди истифода қарор дод. 

Натиҷаҳои таҳқиқҳои илмии муаллиф дар як қатор конференсияҳои сатҳи 

ҷумҳуриявй ва байналмилалй ироа гардидаанд, ки гувоҳй аз масъулияти 

муаррифии илми ҳуқуқшиносии ватанй дар сатҳҳои гуногун аз ҷониби 

диссертант мебошад.

Таҳлили автореферати диссертатсияи Аслонзода С.Н. дарак медиҳад, ки 

автореферати рисолаи илмй дар заминай сарчашмаҳои нодири таърихй- 

ҳуқуқй, қонунгузории миллй ва давлатҳои хориҷй анҷом дода шуда, дар 

натиҷа роҳҳои ҳал ва такмили қонунгузории соҳа баҳри ташаккулу рутттли 

тарбияи ҷисмонй ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинй гардидааст.

Дар баробарй дастовардҳои зиёд, инчунин ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки 

баҳснок ва посухталаб мебошанд, аз он ҷумла, дар тавсияи амалии чоруми худ 

диссертант қабули Стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

«Хизматрасонии тарбияи ҷисмонй ва варзиш» пешниҳод намудааст (саҳ. 11). 

Аз унвонҷӯ мехостам фаҳмам, ки Стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба «Хизматрасонии тарбияи ҷисмонй ва варзиш» бояд ба ақидаи ӯ кадом 

масъалаҳоро фаро гирад. Мулоҳизаи мазкур ҳангоми баҳодиҳии мусбати 

автореферати таҳқиқоти диссертатсионй нақши муайянкунандаро намебозанд 

ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим 

буда, мураккаб ва баҳсноканд.

Дар маҷмуъ, аз таҳлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки Аслонзода Сорбон Низомиддин ҳангоми навиштани 

автореферати рисолаи илмй дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи 

ҶИСМОНЙ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қобилияти баланди эҷодкорй 

нишон додааст. Автореферати диссертатсия ва дастгоҳи илмии таҳқиқот ба 

талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Точикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи 
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гражданй, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавй, ҳуқуқи байналмилалии хусусй 

мебошад.

Тақриздиҳанда; Мудири кафедраи ҳуқуқ ва идораи давлатии 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии

Бохтар ба номи Носир усрав», номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент 

Абдураҳимов Сиёвуш Қудратуллоевич

Сурога; Ҷумҳурии Точикистон, 
735140, ш.Бохтар, кучаи ба номи 
Садриддин Айнй, бП.
Телефон. (83222) 2-54-81; (83222) 2-48-63 
Е- mail; bgu-1978@mail.ru
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