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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар 

мавзуи “Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

Ҷумҳурии Точикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи 

соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавй, ҳуқуқи байналмилалии хусусй пешниҳод 

шудааст (Душанбе, 2022).

Дар замони муосир кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, 

соҳибкорӣ, баробарҳукуқй ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, 

аз ҷумла моликияти хусусӣ, ҳамчун институтҳои муҳими илми ҳуқуқи 

гражданй маънидод карда мешаванд. Хизматрасонии пулакии тарбияи 

ҷисмонй ва варзиш бошад яке аз шаклҳои амалинамоии фаъолияти 

соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш буда, таҳлил ва 

омӯзиши мавзуи мазкур ахамияти муҳимми назариявй ва амалй дорад.

Унвонҷӯ масъалаҳои фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи 

ҷисмонй ва варзиш, асосҳои ҳуқуқии пешбурди фаъолияти соҳибкорй 

дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш, мушкилоти танзими ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш, мафҳуми 

шартнома дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш ва ҷавобгарии 

шартномавй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзишро бо усули хосса 

таҳлил намуда, андеша ва пешниҳодҳои худро барои такмили 

конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор намудааст, ки ҷиҳати рушду 

такомули ҷомеа нақши назаррас дорад. Аз ин сабаб, мавзуи барои ҳимоя 

пешниҳоднамудаи Аслонзода С.Н., мавзуи мубрами илмй буда, 

амалинамоии чунин як нақша заминай комил намудани холигиҳо дар 

конунгузории амалкунанда мегардад.

Тахкикоти диссертатсионй ба мавзуи му брам бахшида шуда, 

сохтори он мантикй ба назар мерасад ва ба 3 бобу шаш зербоб таксим 

ва



шуда, муқаддима, хулоса, тавсияхои амалй, руйхати сарчашмаҳои 

истифодашуда, руйхати асарҳои муалифро дарбар мегирад.

Аслонзода С.Н.,. дар натиҷаи тахқиқоти мавзуъ шаш навгониро 

барои ҲИМОЯ пешниҳод намудааст. Дар қатори ин дастоварди илмии 

унвончу аст, ки тавсияҳои зиёдеро барои такмили конунгузории соҳаи 

мазкур пешниҳод намудааст. Навгониҳои пешниҳодшуда ҳамагӣ лоиқи 

дастгирй мебошанд. Тавсияхои унвонҷӯ шаҳодати хуб шинос будани 

муаллиф ба масоили қонунгузорӣ ва амалияи муносибатҳои вобаста ба 

танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 

Точикистон аст.

Аз мазмуни матни автореферат мушоҳида кардан мумкин аст, ки 

унвончӯ Аслонзода С.Н., кобилияти машгул шудан ба таҳкикоти илмиро 

дошта, усулу равишҳои кор бо адабиёти илмиро хуб медонад ва 

мохирона онҳоро дар кор истифода бурдааст. Аслонзода С.Н., маҳорати 

илмй нишон дода дар заминай истифодаи усулҳои омузиш тавонистааст.

ки як катор хулосаҳои илмиро пешниҳод намояд.

Муаллиф то ҳадди зарурй масъалаҳои дар наздаш гузошташударо 

ҳал намудааст, вале новобаста ба ин, баъзе масъалаҳое дар ин самт 

ҳамоно боки мондаанд, ки таҳлилу баррасии алоҳидаро талаб ки

менамоянд.

1. Муаллифи тахкикоти илмй дар нуктаи илмии якуми худ шархч илмии 

фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзишро чунин пешниҳод намудааст: 

Фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзиш ин мачмуи амалҳои субъектони 

хочагидор мебошад, ки ба максади конеъ гардонидани талаботи 

истеъмолкунандагон баҳри таҳкими саломатй, инкишофи кобилияти 

чйсмонй, таргиби тарзи ҳаёти солим, омодагй ба мусобикот ва 

фаъолияти мусобикавй ба максади ба даст овардани натичаҳои варзишй 

равона гардидааст. Аз ин рӯ, аз унвончу пурсида мешавад, ки бо дарназардошти 

кадом асосҳо дар нуктаи илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда, фаъолияти тарбияи 

чйсмонй ва варзишро ҳамчун мачмуи амалҳои субъектони хочагидор 

мешуморад.



Гуфтаҳои болозикр ба мазмуну моҳияти диссертатсияи муаллиф 

костагӣ ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва 

мустаҳкам намудани онро ифода менамояд.

Диссертатсияи илмии Аслонзода Сорбон Низомидин кори 

таҳқиқотии комил, анҷомёфта, комплексй буда, нуктаҳои асосии он 

холигиро дар ИЛМҲОИ ҳуқуқи гражданй ва ҳуқуқи соҳибкорӣ пурра 

мегардонад ва ин саҳми унвонҷӯ дар илми ҳуқуқшиносӣ ба шумор 

меравад. Аз гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки таҳқиқоти 

диссертатсионй дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи 

ҶИСМОНӢ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи Низомномаи 

Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Точикистон пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Аслонзода Сорбон 

Низомидин барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй 

ихтисоси 12.00.03

аттестатсионии

аз Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи соҳибкори, ҳуқуқи 

оилавй, ҳуқуқи байналмилалии хусусй сазовор аст.

Т ақриздиҳанд а:
Мудири кафедраи ҳуқуқ 
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Точикистон, 
номзади ИЛМҲОИ ҳуқукшиносӣ, дотсент П.И. Мирзоев
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Сардори Раёсати кадрҳо, коргузорй ва 
корхои махсуси
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Точикистон
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Суроға: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: 224-17- 
86, 224-83-93 (факс), email: info@apa.ti.
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