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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомиддин дар мавзуи 

“Танзими хукукии фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзиш дар Ҷумҳурии 

Точикистон” барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмҳои ҳукукшиносй 

аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуки гражданй, ҳукуқи соҳибкорй, ҳукуки 

оилавй, ҳукуки байналмилалии хусусй пешниход шудааст (Душанбе, 

2022).

Пешвои миллат, ПрезидентиАсосгузори сулҳу вахдати миллй 

Ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси О ЛИИ Ҷумҳурии Точикистон 21-уми декабри соли соли 2021 

иброз намудаанд: «Вазорати тандурустй ва ҳифзи ичтимоии аҳолиро 

зарур аст, ки бо максади ташвиқи тарзи ҳаёти солим, ҳифзи саломатии 

аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои тиббиву ичтимой 

якчо бо макомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатй заминай 

моддиву техникии муассисаҳои тиббиву ичтимоиро чоннок намуда, дойр 

ба дастгирии мутахассисони чавон, баланд бардоштани сатҳи касбияти 

кормандони соҳа ва якчо бо дигар вазорату идораҳои марбута ва 

соҳибкорон дар самти таъмин кардани рушди саноати дорусозй, аз 

чумла истеҳсоли доруворй аз гиёҳҳои шифобахши ватанй тадбирҳои 

мушаххас андешад». Аз ин рӯ, дар асоси банди 9 Қарори ҲҶТ “Дар 

бораи самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмй ва илмй - техникй дар 

Ҷумҳурии Точикистон барои солҳои 2021-2025” аз 26 сентябри соли 2020, 

№503 ҳамчун самти афзалиятноки таҳқиқоти илмй масъалаҳо вобаста ба 

манфиатҳои муҳимми миллй ва масъалаҳои ҳуқуқшиносй, ки ба он 

тарбияи ҶИСМОНИЮ варзиш ва танзими ҳуқуқии чунин фаъолият дохил 



мебошанд, пешниҳод гаштааст. Дар мачмуъ, тахлили амалисозии ин 

чорабинихо низ вазифаи мухимми назариявй ва амалй мебошад.

Қобили зикр аст, ки дар давоми солхои охир дар самти тарбияи 

чисмонй ва варзиш аз чониби давлат як қатор чораҳои дахлдор 

андешида шудааст, аз он чумла ба сохтмони иншоотхои нави тарбияи 

чисмонй ва варзиш диққати махсус дода мешавад, навоварии базаи

моддй-техникй гузаронида шуда, номутаносибй дар чойгиршавй ва 

рушди ИНШООТҲО ва базаҳои варзишй дар минтақаҳо барҳам дода шуда 

истодаанд, ҳамзамон чудо намудани захираҳои назарраси сармоягузорй 

амалй гардида, истифодабарии механизми бозаргонии мавчудият ва 

идораи соха амалй мегардад, инчунин коркарди барномахои рушд бо 

бахисобгирии инкишофи тарбияи чисмонй, варзиши оммавй, варзиши 

дастовардхои олй ва варзиши касбй дар Ҷумхурии Точикистон ба роҳ

монда шудааст.

Айни замон заминахои меъёрии хукукии мавчудаи тарбияи чисмонй 

ва варзиш, ба талаботи муосири рушди тарбияи чисмонй ва варзиши 

ватанй пурра мувофиқат намекунад, гайр аз ин, мураккабии сохтори 

хамкории мутақобилаиташкилии варзишииҳаракати варзишии муосир, 

танзимгарони гуногуни иҷтимоӣ-меъёрӣ дар соҳаи тарбияи чисмонй ва 

варзиш масъалаи такмили қонунгузорй дар соҳаи тарбияи чисмонй ва 

варзишро низ мубрам гардонидааст.

Аз ин РӮ, имрӯз тақозои замон ва рушди бемайлони чомеа аст, ки ба 

танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи чисмонй ва варзиши ватанй чун 

институти алохидаи ҳукуқй ва фаъолияти соҳибкорй беш аз пеш диққати 

махсус дода шавад. Бинобар ин, ҳар давлате, ки худро соҳибихтиёру 

демократй ва ҳуқуқбунёду дунявй эълон намудааст бояд ба зарурати 

падидаҳои ҳуқуқй-ичтимой ва институтҳои он аҳамияти аввалиндарача 

диҳад, зеро пойдориву устувории давлату миллат аз солимии чомеаи он 

ва пайгирй ва дастгирй аз тарзи ҳаёти солим, дар ин радиф рушди 

соҳибкорй вобастагии зич дорад, Точикистон баҳри дар амал пиёда 

сохтани гуфтаҳои боло бетараф набуда, бо мақсади ба эътидол овардани 



муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ин самт, махсусан сохаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш яке аз самтҳои фаъолияти сохибкорй мебошад, чорахои 

дахлдори моддй-техникй ва расмй-хукукиро ба рох мондааст. Далели 

гуфтахои болои ин суханронии Пешвои миллат, Президента Ҷумхурии 

Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон ба муносибати ба истифода 

додани мачмааи варзишй дар шахри Душанбе мебошад, ки зикр намуданд: 

“Тарбияи чисмонй ва варзиш ба тахкими тарзи хаёти солим ва омода 

кардани варзишгарони касбии точик барои ширкат дар мусобиқоти 

байналмилалй нигаронида шудааст. Ҳоло дар қаламрави мамлакат қариб 

11 хазор иншооти варзишй, аз чумла 122 варзишгох, беш аз 12.00 

майдончаи варзишй, 1803 толори варзиш, 93 хавзи шиноварй, 37 мачмаа ва 

804 иншооти махсуси варзиш фаъолият мекунад. Илова бар ин, бо мақсади 

чалби наврасону чавонон ба варзиш ва омода кардани варзишгарони 

касбй дар кишвар 128 мактаби варзиш фаъолият менамояд”.

Гуфтахои боло шаходати он аст, ки танзими хукукии фаъолияти 

сохаи тарбияи чисмонй ва варзиш яке аз масъалаҳои умдаи чомеаи 

имрӯза ба хисоб рафта, омӯзиши пурра ва хамачонибаро талаб 

менамояд. Ба ин минвол, ба рох мондани як қатор чорахои судманд ва 

зарурй дар ин самт, ки метавонад рохи халли камбудихои дар ин самт 

чойдошта шавад, инчунин бахри боз хам ривочу равнақ бахшидани 

сохаи мазкур таъсири мусбат мерасонад. Аз ин рӯ, мавзуи таҳқиқоти 

диссертатсионии унвончӯ мубрам ва саривактй мебошад.

Аз тахлили амиқ ва баррасии хамачонибаи масъалахои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

тахқиқот пай дар пай ва бо риояи мантики илмй тахия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия хамаи талаботхои чойдоштаро дар худ 

гунчонида, натичахои пурра ва босамари тахкиқотро ифода намудааст. 

Аз мазмуну мухтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 

вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар сатхи дахлдор ичро намуда, 

нуктахои илмии асоснок ва тавсияхои амалии судмандро чихати рушди 

илми хукукшиносии ватанй ва тачдиди қонунгузории соха манзур 



намудааст, ки аз манфиат орй нестанд. Бе тардид натиҷаҳои таҳқиқоти 

гузаронидашуда на танҳо аҳамияти назариявй доранд, балки дар амалия 

низ мумкин аст фаррох истифода бурда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти рисолаи илмии муаллиф дар заминай 

сарчашмаҳои нодири таърихӣ-ҳукуқӣ, қонунгузории миллй 

байналмилалй гузаронида шуда, тавассути он роҳҳои ҳал ва такмили 

конунгузории соҳа баҳри танзими институти

қонунгузории ванодири

замонат пешбини

амалии

гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то 

хадди зарурй масъалахои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, 

вале новобаста ба ин, баъзе масъалахое дар ин самт ҳамоно боқй 

мондаанд, ки таҳлилу баррасии алоҳидаро талаб менамоянд. Аз он 

чумла, муаллиф дар ҳамчун робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё 

мавзуъҳои илмй танҳо мавзуи кори илмй-таҳқиқотии кафедраи хукуки 

сохибкорй ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Точикистон (минбаъд - ДМТ) дар мавзуи «Танзими шартномавй ва 

иҷроиши уҳдадориҳо дар бахши сохибкорй» барои солҳои 2016-2020 ва 

«Таҳқиқи назариявй ва амалии танзими ҳуқуқии муносибатҳои 

сохибкорй ва сайёхй» барои солхои 2021-2025-ро нишон додааст. 

Гарчанде дар мачмуъ мавзуи таҳқиқотӣ дар банди 9 Қарори ҲҶТ ‘Щар 

бораи самтхои афзалиятноки тахкиқоти илмй ва илмй - техникй дар 

Ҷумхурии Тоҷикистон барои солхои 2021-2025” аз 26 сентябри соли 2020, 

№503 нишон дода шудааст. Инчунин тибқи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Точикистон барои солхои 2018-2028, хифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шахрванд, ҳимояи манфиатҳои миллй, тақвияти соҳибихтиёрй 

ва давлатдории миллй, таҳкими идоракунии давлатй, ҳифзи саломатии 

ахолй, кафолати фаъолияти озоди иқтисодй, баробарй ва гуногунии 

шаклҳои моликият ва рушди сохибкорй ва диг. вазифахои якумдарачаи 

сиёсати хукукии Тоҷикистони соҳибистиқлол дониста шудаанд.



Гуфтахои болозикр ба мазмуну моҳияти диссертатсияи муаллиф 

костагӣ ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва 

мустахкам намудани онро ифода менамояд.

Дар маҷмуъ, аз тахлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки Аслонзода Сорбон Низомиддин хангоми 

навиштани рисолаи илмй дар мавзуи “Танзими хукукии фаъолияти 

тарбияи чйсмонй ва варзиш дар Ҷумҳурии Точикистон” кобилияти 

баланди эчодкорй нишон додааст. Автореферати диссергатсия ва 

дастгохи илмии тахкикот ба талаботи мукаррарнамудаи Ко миссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Точикистон чавобгӯ буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 

хукукшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03

сохибкорй, хукукй оилавй, хукукй байналмилалии хусусй мебошад.

Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи

Тақриздиҳанда:

Декани факултети ҳуқуқшиносии

ДДҲБСТ, Н.И.Ҳ., дотсент
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Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва 
сиёсати Точикистон, факултети хукукшиносй 
735700, Ҷумхурии Точикистон, вилояти Сугд, 
ш. Хучанд, VI мкр-н., хонаи 1.
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