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ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар ба рисолаи Аоюнзода Сорбон Низомцдин дар мавзуи “Танзими 

хуқуқи фаъолияги тарбияи ҷиомонӣ ва варзиш дар Ҷумхурии Тоҷикисгон” барон ддрёфти 
дараҷаи илмии номзади илмхои хуқуқшиносй аз рун ихтасоси 12.00.03 - Ҳуқуқи граждянй, 
хукуқи соҳибкорй, хукуқи оилавӣ, хуқуқи байналмилалии xycydi пешниҳод шудаасг

Мутобиқати диссергатсия ба ихтисосхо ва самгхои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсий 
ба хймоя пешниҳод шудааст. Диссергатсияи Аслонзода С.Н. таҳқиқоти илмии анҷомёфта 
ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзуҳои 
мубрами илми ҳуқуқшиносӣ “Танзими ҳукуқи фаъолияги тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 
Ҷумхурии Тоҷикистон” бахшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.03 - хукуқи 
гражданй; хукуқи соҳибкорӣ; хукуқи оилавӣ; хукукц байналмилалии хусусӣ мутобиқ 
мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масьалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо 
арзёбии ахамияги он. Дар мархдлаи кунунй тахҳиқ намудани мавзуи "Танвими хукуқии 
фаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш дар Ҷумхурии Тоҷикистон" мубрамияти 
бештарро пайдо намудааст. Зеро Ҷумхурии Тоҷикистон дар натиҷаи барҳам хӯрдани 
Иттиҳоди Шуравй ва ба даст овардани истиқлолият ҳамчун субъекти 
мустақили ҷомеаи ҷаҳони эътироф гардид ва асоси тараққиёти муносибатҳои 
ҷамъиятии онро иқтисодиёти бозоргонй ташкил дод. Тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш низ дар радифи сиёсати иқтисодй, иҷтимой, фарҳангй ва амсоли он дар 
давлатдории муосири тоҷик ба сифати як қисми таркибии сиёсати давлат 
эътироф гардид.

Самаранок истифода бурдани имкониятҳои варзиш дар бехдошту 
тандурустии миллат, нигоҳ доштани қобилияти баланди кории шаҳрвандон, 
ташаккули тарзи ҳаёти солим ва иштироки бомуваффақияти варзишгарони 
тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалй, ҳадафи асосии сиёсати давлатй дар 
соҳаи тарбияи ҷисмони ва варзиш мебошад.

Дар баробари яке аз самтҳои сиёсати давлатй ва дорой хусусиятҳои 
ИҶТИМОЙ будан, тарбияи ҷисмонй ва варзиш дорой хосиятҳои иқтисодй ва 
соҳибкорй низ гардидааст. Чунки навсозии иқтисоди Тоҷикистон ба беҳтар 
шудани фазой соҳибкорй ва рушди соҳаи хизматрасониҳои пулакй, аз ҷумла 
хизматрасонии пулакии тарбияи ҷисмонй ва варзиш, чун яке аз шаклҳои 
амалинамоии фаъолияги мазкур оварда расонидааст, ки масоили мазкур аз 
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ҷониби таҳқиқотчи мавриди таҳлили пурра ва ҳаматарафа фаро гирифта 
шудааст.

Дар замени муосир фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқӣ ва кам кардани 
монеаҳои маъмурй барои рушди бомароми соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш 
кори сахлу осон набуда, аз ҷомеаи илмии тоҷик омӯзиши масоили хукуқиро дар муқоиса 
ва бо усулҳои сохавии омӯзиш талаб мекунад. Таҷриба баёнгари он ҳакцқате аст, ки имрӯз 
дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш шароити ташкилию идоракунй ва 
меъёрию ҳуқуқй самаранок нестанд. Дар ин росте, мавзуи ихтихоб, тахдилнамуда ва 
барои ҲИМОЯ пешниҳоднамуда унвонҷу Аслонзода С.Н. метавонад дар ин самт то аццозае 
мушкилиро аз байн барад. Аз ин рӯ, мавзуи тахкиқоти Аслонзода Сорбон Низомидин 
“Танзими хукуқи фаъолияти тарбияи ҷисмони ва вартиш дар Ҷумхурии Тоҷикистон” яке 
аз мавзухои мубрам ва то имрӯз ба таври кулливу чузъи таҳкдқнашуда дар илмҳои хукуқи 
гражданй ва хукукц соҳибкории Ҷумхурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти аз он хам бармеояд, ки чй тавре унвончӯ кайд 
намудаанд: “Зарур аст, ки табиати ҳуқуқии тиҷоратикунонии фаъолияти 
сохибкорй бо мақсади расонидани хизматхои зарурй дар соҳаи тарбияи 
ҶИСМОНЙ ва варзиш муайян карда шавад; дар сохаи мазкур фаъолияти иқтисодй 
ва сохибкорй инкишоф дода шавад; асосхои ҳукуқии инкишофи тарбияи 
ҶИСМОНӢ ва варзиш муайян карда шуда, бо назардошти хусусиятҳои ташаккули 
сохтории соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш дар иқтисоди давраи гузариш ба 
роҳ монда шавад.” 
варзиш фаро гирифта шавад, вазъи саломатии онхо бехтар гардида, захираи 
меҳнатии онҳо зиёд мегардад ва ин дар навбати худ ба рушди сохахои гуногуни 
иқтисодиёт ва бехатарии давлат мусоидат менамояд. Омӯзиши ташаккул ва 
инкишофи заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва варзиш, 
муайянкунии ҷавобгарии гражданй барои пешгирии оқибатҳои манфие, ки дар 
натиҷаи вайрон кардани хукуку ухдадориҳои субъектони фаъолияти мазкур ба миён 
меоянд, метавонад ба рушди соҳаи мазкур таъсири мусбй расонад. Ҳаминтариқ 
аз ҷониби унвончӯ низ мубрамияти мавзуъ дуруст муайян карда шудааст.

Мавзуи мазкур чуноне, ки аз рисола ва автореферата кор бармеояд дар чаҳорчӯбаи 
мавзуи кори илмй-тадқиқотии кафедраи ҳуқуқи соҳибкорй ва тиҷорати 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгохи миллии Тоҷикистон (минбаъд-ДМТ) дар 
мавзуи «Танзими шартномавй ва иҷроиши уҳдадорихо дар бахши сохибкорй» 
барои СОЛҲОИ 2016-2020 ва «Таҳқиқи назариявй ва амалии танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои сохибкорй ва сайёхй» барои солҳои 2021-2025 иҷро карда 
шудааст.

Тахкикота диссергатсионии унвончу Аслонзода С.Н. аз мукаддима, ки дар он 
мақсад, объект, предмет, навовариҳои таҳқиқот пешниҳод шудаанд, ое боби 
фарогирандаи шаш зербоб, хулоса, тавсияҳои амалй, руйхата адабиёт ва интишорота 
муаллиф вобаста ба мавзуи диссертатсионй мантикан дуруст муайян туда, пайдархамии 
мантикй дар он риоя шудааст. Ҳаҷми умумии рисола 176 саҳифаро ташкил медихад.

Мусаллам асг, ки агар теъдоди бештари шаҳрвандон ба
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Дар умум, унвончу як қатор навовариҳоро ба илм дохил намуда, аввалин муҳаққикд 
самти мазкур аст, ки кушиш намудааст, ба таври маҷмуӣ танзими ҳукуқии фаъолияги 
тарбияи ҶИСМОНӢ ва варзишро омузад. Муаллиф дар заминай адабиёти васеи илмии 
ватанию хориҷӣ исбот намудааст, ки бо рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 
тарбияи ҶИСМОНӢ ва варзиш ибораҳои «фаъолияги соҳибкорй дар соҳаи 
тарбияи ҶИСМОНЙ ва варзиш» ва «фаъолияги ғайрисоҳибкорй дар соҳаи тарбияи 
ҶИСМОНЙ ва варзиш» ба вуҷуд омадааст. Ин ибораҳо бинобар сарчашмаи 
маблағгузорй ба субъектони хизматрасонии тарбияи ҷисмонй ва варзиш 
вобаста буда, боиси таснифоти ин фаъолият бо назардошти амали субъектони 
сохаи мазкур мегардад. Соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо 
ОМИЛҲОИ асосии иқтисоди бозорй - шаклҳои моликият, низоми нархгузории 
озод, рақобат, ҳуқуқи интихоби озод, ҳам барои субъектони соҳибкорй, ҳам 
истеъмолкунандагони хизматрасонй алоқамандии зич дорад.

Дар заминай тахдилиҳои илмй дар рисола исбот гардидаааст, ки масъалаи марбут 
ба танзими ҳуқуқии фаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш дар Тоҷикистон 
ҳамчун масъалаи рӯзмарра, гуногунҷабҳа ва муосир ба ҳисоб рафта, таҳқиқоти 
минбаъдаро тақозо мекунад. Масъалаи мазкур саъю талошҳои якҷояи 
намояндагони соҳаҳои гуногуни илм, коллективҳои илмй ва муносибати 
комплексиро тақозо дорад.

Муаллиф якчанд масоили хдлталабро, аз чумла масъалаҳои муайян намудани 
мафҳум ва аломатҳои фаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш, масоили 
баамалбарории фаъолияги соҳибкорй ва тиҷоратӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонй 
ва варзиш, таҳлили принсипҳои заминавии пешбурди фаъолияги соҳибкорӣ дар 
соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш, тадқиқи мушкилоти танзими ҳуқуқии 
фаъолияги соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзишй, муайян 
намудани мафҳум ва намудҳои шартномаҳо дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш, омузиши ҷавобгарии шартномавй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш ва таҳияи таклифҳои амалй оид ба такмили заминай меъёрии ҳуқуқй 
дар соҳаи таҳқиқшавандаро на танҳо номбар балки кушиш ба харҷ додааст, то рохҳои 
халли онҳоро ошкор намояд ва бо рохн пешниҳоду тавсияҳо ба қонунгузорй онҳоро хал 
намояд.

Кайд намудан лозим аст, ки тахдили мавзуи мазкур на танҳо ахамияти соф илмй, 
балки ахамияти иқгисодй ва иҷтимой низ дорад, чунки халли дурусти мушкилоти танзими 
хукуқии фаъолияги тарбияи чйсмонй ва варзиш метавонад заминай рушди муносибатҳои 
иқгисодй ва беҳтар химоя гардидани манфиатҳои субъектони амаликунандаи фаъолияги 
мазкур ва дар ин асос ташаккул ёфгани низоми қонунгузорй гардад.

Тахкикоти диссертатсионии мазкур аз назари интихоби мавзуъ, гузориши масъалаи 
баррасишаванда ва роху усулҳои тахкиқ аз дигар рисолахо фарқ дошга, дар ин самт 
аввалин тахқиқоти илмй мебошад, ки танзими хукуқии фаъолияги мазкурро гибки 
қонунгузории Ҷумхурии Точикистон фаро гирифтааст.
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Нуктаҳои илмй, пешниҳод ва тавсияҳои муаллиф ҳамагӣ асоснок, қобили дасттирӣ 
буда, барои рущди фаъолияги тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш равона шудаанд, ки ин дар 
соҳаи мазкур аҳамияти соҳибкориро ошкор месозад.

Муаллиф тавонистааст, ки дар ҷараёни таҳқиқот якчанд падидақои ҳукуқиро тахдил 
карда, мафхуми онқоро муайян намояд. Дар заминай адабиёти илмй таърифи институти

.......  " ---------- " "Фаъолияги соҳибкорй дар соҳаиФаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш", 
тарбияи ҶИСМОНЙ ва варзиш", "Асосҳои танзими ҳуқуқии фаъолияги тарбияи 
ҶИСМОНЙ ва варзиш", "Шартномаи хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш" ва "Ҷавобгарии шартномавй оид ба хизматрасонии тарбияи ҷисмонй"- 
ро пешниҳод менамояд. Аз ин нуктаи назар тахқиқот хусусияти назариявй низ дорад.

Нуктаҳои илмй ва навовариҳои рисола дар заминай омор ва тачрибаи судй таҳия 
шудаанд, эътимоднокй ва асолати онҳоро таҳким мебахшад.

Пешниҳодҳои муаллиф оид ба такмил додани қонунгузории Тоҷикистон дар самти 
фаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш, лоиқи дастгирй мебошанд. Пешниҳоду тавсияҳои 
дигари муаллиф, ки дар рисола хеле зиёд хдстанд саҳми назаррас дар илм ва амалияи 
хукуқи соҳибкорй ва ц^жданй мебошанд.

Мақсади тахкикоти диссертатсионй омузиши хамаҷонибаи илмии фаъолияги 
тарбияи ҶИСМОНЙ ва варзиш ва дар асоси натиҷаҳои тахдил тахдя намудани пешниҳоду 
тавсияҳо оид ба такмили танзими хукуқии мебошад. Вазифаҳои дар назди мухаккйк 
гузошташуда баррасиву хал шуда, дар асоси он хулосаҳои илмй пешниҳод шудаанд, аз ин 
хулоса кардан мумкин аст, ки унвончу аз ухдаи анҷом додани тахкикоти илмй ба хубй 
мебарояд.

Тахдилҳо дар диссергатсия, акидаҳо, нуктаҳои илмй, хулосаҳо, мафхумҳои илмй, 
масоили қонунгузорй, ки дар асоси сарчашмаҳои меъёриву хукукц, илмй, омор ва 
таҷрибаи судй аз тарафи муаллиф пеишиҳод шудаанд, асоснокй ва муътамадии онҳоро 
тахким бахшидаанд ва баёнгарии тачрибаи кофии тахкикотй доштани муаллиф буда, аз 
он дарак медихад, ки тахкикоти мазкур мустақилона анҷом дода шудаасг.

Аксарияти интишороти илмии Аслонзода С.Н. дар мавзуи тахкикоти 
диссертатсионй тахия гардида, мазмуни асосии тахкикотро дар бар гирифтаанд. 
Мухтавои асосии диссергатсия дар 12 мақолаҳои илмй (аз он 4 макола дар маҷаллаҳои 
такризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон) интишор шудаанд.

Оид ба мавзуи тахкикотй - "Танзими хукуқии фаъолияги тарбияи ҷисмонй ва варзиш 
дар Ҷумхурии Точикистон" муаллиф дар чорабиниҳои сатхй байналмилалй ва 
чумхуриявй, семинар, конференсияҳои илмй-назариявй ва илмй-амалй бо маърӯзаҳо 
баромад намудааст.

Натичаҳои мушаххаси илмй (бо нишон додани навгонй, ахдмияти илмй ва амалии 
онҳо), ки барои он ба довталаб додани дарачаи илмии дархостшаванда мумкин аст.

Тахкикоти диссертатсионй аввалин рисолаи мукаммал оид ба танзими хукукии 
фаъолияги тарбияи чйсмонй ва варзиш дар Ҷумхурии Точикистон бо дарназардошти ба 
инобат гирифтани конунгузории миллй, санадҳои меъёрии хукукии байналмилалй ва 
конунгузории давлатҳои алохйда мебошад. Нуктаҳои асосии диссергатсия, ки ба ҳимоя 
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пешниҳод карда шудаанд, навгонии рисолаи илмй ва натиҷаҳои ҳапли вазифаҳои 
гузоиггашударо инъикос менамоянд.

Натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ хам аз ҷанбаи илм, хусусияти назариявй дошта, 
барои рушди илм, ва тахкикотҳо дар ин самт мусоидат мекунанд. Аз ҷониби дигар, онҳо 
хусусияти амали дошта барои такимл додани қонунгузорӣ мусоидат менамоянд. Натиҷаи 
амалии тахкикоти пешниҳодшуда, ба таври самаранок амалй шудани он дар тачриба 
мебошад. Тавсияҳои онро метавон дар қонунгузории амалкунанда, дар барномаҳои 
давлатй, барномаҳои таълимй ва таълим ба таври васеъ исгифода бурд.

Аз ҷихати методологи низ унвончу кушиш намудааст, ки кулли усулҳои 
хукуқшиносиро исгифода барад.

Тахассус, мавзуъ ва мазмуни тахкиқоти диссертатсионй ба шаҳодатномаи ихтисосҳо 
мувофиқ буда, диссертатсия ба ихтисоси 12.00.03 -Хукуки гражданй, хукукц сохдбкорй, 
хукуки оилавй, хукуки байналмилалии хусусй мутобикат дорад.

Нуктаҳои илмй ва пешниҳодҳои аматие, ки дар рисолаи Аслонзода С.Н. манзур 
карда шудаанд, метавонанд дар тахияву тачдиди қонунгузории сохди гражданй, 
омодасозии стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатй, рушди василаҳои тарзҳои 
таъминӣ, таълим дар сохаи хукуқи сохибкорй ва хукуки гражданй сахмгузор бошанд. 
Инчунин, натичаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Хукуки сохибкорй», 
«Хукуки гражданй» ва г., ҳангоми навиштани корҳои курсй, рисолаҳои хатм, рисолақои 
магистрй ва рефератҳо исгифода бурд.

Бо мақсади исботи гуфгақои қаблй метавон чанде аз натиҷаҳои илмии тахкиқоти 
диссергатсиониро ишо^^ намуд, ки барои он метавон ба довтатаб дарачаи илмй дода 
шавад:

1. Дар нуктаи дуюми илми назариявии худ, ки барои ҳимоя намудан пешниҳод 
шудааст, таҳқикбаранда муҳити иҷтимой-иқтисодии имрӯз бамиёномада, рақобат 
дар бозори хизматрасониҳо ва фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи 
ҷисмонй ва варзишро мавриди омӯзиш карор дода, дуруст ба хулоса омадааст, ки 
“Фаъолияти сохибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш хусусан бо 
ОМИЛҲОИ калидии иқтисоди бозаргонй алоқамандии зич дорад: бо шакли 
моликият; низоми нархии озод ва рақобат; хуқуқи интихоби озоди сохибкорй 
варзиш, инчунин, хизматрасонихои гуногуни тарбияи ҷисмонй ва варзишй 
барои муштариёни хизматхои мазкур; вобастагии даромади пулии сохибкор ба 
натиҷахои нихоии мехнати у, инчунин, ба вазъияти ҷории бозори 
хизматрасонихои тарбияи ҷисмонй ва варзиш ва гайра. Хусусиятхои калидии 
бозори хизматрасонихои сохаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш серамалиётии он, 
якранга набудани хизматрасонихо ва инфиродй будани онхо, инчунин, 
афзалияти ноаёни шуморавии хизматрасонандагони чунин номгӯи хизматхо аз 
ҷониби шахсони воқеи ва хуқуқӣ аст."

Т.. Тахкикбаранда дар нуктаи чоруми илмии ба химоя пешнихрдтпавандя чиҳати 
муайян намудани мушкилотҳо дар самти танзими хукукди фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш дар Ҷумхурии Точикистон дуруст пешниҳод намудааст: “Ба рушди фаъолияти 

5



тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар мушкилоти зерини ҳуқуқӣ монеа эҷод 
менамояд:

- базаи меъёрй-ҳуқуқии мавҷуда ҷавобгӯи талаботи муосири ташаккули 
асосҳои ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи хизматрасонии тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш шуда наметавонад. Кӯшиши ба тартиб даровардани соҳаҳои мухталифи 
танзими ҳуқуқй ва муайян намудани талаботи асосии қонунгузорй оид ба 
тарбияи ҷисмонй ва варзиш дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми 
декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонй ва варзиш» карда 
шудааст, ки он низ аз камбудиҳо холй нест;

- масъалаи танзими доираи санадҳои меъёрй-ҳуқуқии ташкилотҳои 
тарбияи ҷисмонй ва варзиш. Намудҳои варзиш, таркиби микдорй ва сифатии 
ОНҲО, аз нуқтаи назари қонунгузории амалкунанда ин бузургии нисбй мебошад. 
Дар ташкилотҳои тарбияи ҷисмонй ва варзиш санадҳои локалй (дохилй) 
мукаммал ва фарогири намудҳои пурраи варзиш намебошанд ё ин ки мухолифи 
қонунёузории амалкунанадаи кишвар дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва 
варзишанд;

- масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқй дар қонунгузории соҳаи тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш. Мукаррар гардидани фоизи баланди андозҳо ва пешбинй нашудани 
имтиёзхо нисбати субъектони хоҷагидор дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш, 
инчунин, рӯйпӯш кардани даромадҳо ҷиҳати насупоридани андозҳо аз ҷониби 
ташкилотҳое, ки дар соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонй хизматҳо мерасонанд, 
аз мушкилоти дигари ин самт аст."

3. Дар нуктаи панчуми илмии худ, ки ба хдмоя пешниҳод шудааст, муаллиф 
мафҳуми шартнома дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзишро муайян карда, онро 
чунин манзур намудааст: "Шартномаи хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонй ва 
варзиш ин намуди шартномаи хизматрасонии пулакй аст, ки дар асоси он 
субъектони хоҷагидори соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш вазифадоранд бо 
супориши муштарй саломатии уро мустаҳкам намоянд, қобилиятҳои ҷисмонии 
ӯро равнақ диҳанд, ба мусобиқаҳо муштариро омода созанд; муштарй бошад, 
уҳдадор мешавад, ки музди ин хизматҳоро сари вақт пардохт намояд", ки 
пешниҳоди чунин мафхуми шартнома қобили дастгирй мебошад.

4. Дар тавсияи амалии якум, ки ба хймоя пешниҳод шудааст, муаллиф барои аз 
байн бурдани холигй дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 
2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонй ва варзиш», илова кардани ибораҳои 
зерин бо дарҷи мафҳумҳо: «инструктори тарбияи ҷисмонй ва варзиш», 
«объектҳои инфрасохторй» ва «субъектҳои фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи 
тарбияи ҶИСМОНЙ ва варзиш» пешниҳод намудааст, ки гш пешниҳод тақозои замон 
буда шоистаи дастгирй мебошад. Зеро мафхумҳои мазкур дар қонунгузории давлатҳои 
хориҷй васеъ исгифода шуда, дар қонуни амалкунандаи Ҷумхурии Точйкистон бошад 
мавчуд нестанд, аз ин рӯ, пешниҳоди мазкур камбудии номбурдаро баргараф намуда, 
танзими хукуқиро дар ин самт беҳтар мегардонад.
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5. Дар тавсияи амалии дуюми ба ҳимоя пешниҳодшаванда муаллиф кайд менамояд: 
Муҳити ИҶТИМОӢ - ИҚТИСОДИИ имрӯз бамиёномада ва рақобат дар бозорй 
хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои мавҷудияти ташкилотҳои 
буҷавии тарбияи ҷисмонй ва варзиш шартҳои худро мегузоранд. Ҳолати 
мазкур ин туна ташкилотҳоро маҷбур месозад, то пулро бо қувваи худ дарёфт 
кунанд, яъне ба соҳибкорй машғул шаванд. Дар робита ба ин конунгузории 
имрӯзаи кишвар ба ташкилотҳои тарбияи ҷисмонй ва варзиш (муассисаҳои 
варзиш, ТИМҲО, клубҳои намудҳои варзиш ва г.) иҷозат медиҳад, то онҳо 
натанҳо аз ҳисоби маблағгузориҳои буҷавй, балки аз ҳисоби ҷалби 
сарчашмаҳои ғайрибуҷавй низ фаъолият дошта бошанд. Дар замони муосир 
ташкилотхои давлатии тарбияи ҷисмонй ва варзиш ҳуқуқ доранд, аз ҳисоби 
пешниҳодкунии хизматрасониҳои пулакй маблағҳои иловагиро ҷалб намоянд, 
ҳама навъҳои фаъолияти соҳибкориро, ки ба қонунгузорй ва низомномаи 
ташкилот ихтилоф намекунад, ба роҳ монанд. Барои муайян намудани 
коидаҳои ҳатмии фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои давлатии тарбияи 
ҷисмонй ва варзиш бо максади роҳ надодан ба суйистифода аз мавқеи 
конунгузорй, инчунин барӯйхатгирии пайвастаи маҷмуи ташкилотҳои хусусй 
ва давлатии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон машғули фаъолияти тарбияи ҷисмонй 
ва варзиш буда, қабул намудани меъёрҳои ҳуқуқй зарур аст. Аз ин рӯ, пешниҳод 
менамояд, ки дар моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри 
соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонй ва варзиш» қисми бистушаш 
илова карда шавад: реестри ягонаи ҷумҳуриявии ташкилотҳои тарбияи 
ҶИСМОНЙ ва варзишро пеш мебарад ва қоидаҳои фаъолияти онҳоро тибқи 
конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. Пешниҳодҳои мазкур аз он 
сабаб қобили дастгирй мебошад, ки он барои мустаҳкам кардани таъсири мақомоти 
ваколатдори давлатй ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи 
ҶИСМОНЙ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард.

Дар ин кисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмй бо дарназардошти 
нуктахои илмй ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки хдмагй навгонии 
илмй ба хдсоб мераванд, лоиқ ба дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, инчунин дар 
рисолаи илмй баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой дорвдц ва онҳоро ба таври зайл 
метавон иброз намуд:

1. Нуктаи явуми ба ҳимоя пешниҳодгардидаро ба навгонии илмй дохил кардан чандон 
кобили кабул намебошад. Зеро дар он сухан д^ бораи муқарр^хпи умумие меравад, ки дар худ 
бори хукукй надорад. Тахкими саломатй, инкишофи кобилияти ҷисмонй, таргиби тарзи 
хаёти солим, омодагй ба мусобиқот ва фаъолияти мусобикдвй ба максади ба даст овардани 
натиҷақои варзишй ин хадафи асосии тарбияи ҷисмонй ва варзиш мебошад. Муаллиф бо ин 
гуфтаҳо наметавонад даъвои пешниҳоди муаллифй ва навгонй д^ илм намояд. Ин мақсад бе 
тахкики илмй низ маълум мебошад, "муаллифро мебоист бештар атрофи масъалаҳои хукукии 
варзиш ва тарбияи ҷисмонй таваҷчуҳи т^дро равона мекард.
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2. Ақидаи муаллифи дар қисми навгонии панҷум оид ба он, ки шфшомаи 
хизматрасонишзи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ин намуди шартномаи хизматрасонии пулакй аст 
қисман метавон рози шуд. инҷо сухан д^ бораи ду навь хизматрасонй ронда мешавад: 
хизматрасонии варзишй ва хизматрасонй дар сохаи тфбияи ҷисмонӣ. Аг^ сухан дар бораи 
хизматрасонии варзишй бошад пас эхтимояти ҷой дошгани ш^лномаи хизматрасонии пулакй 
ҶОЙ дошта метаванад, аммо нисбати тарбияи ҷисмонӣ не.

Айни замон аз ҷониби хувумати мамлакат бахри солимии аҳоли, тарғиб намудани тарзи 
хаёти солим оммавияти тарбияи ҷисмонӣ корҳои наз^ас анҷом дода мешавад. Масалан, 
ташкит намудани майдончаҳои варзишй исботи он мебошад. Бинобар ин ки хизматрасонй дар 
сохаи мазкур харакгери пулакй дорад зери савол гузошта мешавад.

3. Дар матни диссертатсия муаллиф як каюр пешниҳодҳоро вобаста ба 
мукаммалгардонии конугузорй пешниҳод менамояд. Аммо зимнан талаботи Қонуни Ҷумхурии 
Тоҷикистон “Д^ бораи забони давлатй” ба инобат гирифта нашудааст. Муаллиф ворид 
намудани мафхумхои “интрукгор” ва “реестро” зарур меҳисобад, ҳол он ки истифодаи ин 
калимаҳо бо забони тоҷикӣ имкон дорад.

4. Ақидаи муаллиф роҷеъ ба он ки фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва вфзиш ин институти 
хуқуки сохибкорй мебошад баҳснок дониста мешавад. Тарбияи чисмонй, ки дар бисер маврид 
х^акгери оммавият дорад ба хукуки сохибкорй рабт надорад. Ҳукуқи сохибкорй муносибатҳои 
сохибкорй ва муносибатҳои дигари ба он алокдмандро танзим менамояд. Гарчанде, ки агар 
кисман дар доираи ин муносибатҳои харакгери сохибкории он ба мушохида расад нисбати 
тарбияи чисмонй дида намешавад. Баъдан муайян намудани ҷойи тарбияи чисмонй дар доираи 
институти ин ё он сохаи хукуқ ахамияти амалй надорад.

Эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири 
ЧИДЦӢ намерасонанд ва арзиши илмии онро косга намегардонанд.

Автореферат ва маводи нашрнамудаи муаллиф ба талаботи тартиби додани 
дараҷаҳои илмй пурра мутобикат дошта, хулоса ва мазмуни мухтасари тахкиқоти 
муаллиф оид ба мавзуи мазкур мебошанд. Муаллиф дар ҷараёни таҳкиқоти 
диссертатсионй ба муаллифон ва манбаи иқгибоси мавод ишора менамояд.

Мутобикати тахаоуси илмии довталаб ба дараҷаи илмй.
Диссертатсияи Аслонзода С.Н. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани 

дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Хукумати Ҷумхурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобикат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 
мустакилона навишта шуда, дорой мазмун ва мантики ягонаи дохилй мебошад. Сатхи 
навгонии илмии диссертатсионй, нуктахои илмй ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба 
химоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмй ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмй- 
амалй сахми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, 
масъалагузорй ва услуби тахкиқоти илмй сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медихад.

Хулоса, рисолаи диссергатсионии Аслонзода Сорбон Низомидин ба талаботхо оид 
ба.корхои дисх^ртатсионй дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ 
буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
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хукукшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукукц гражданй, хукуки сохдбкорй, хукуки 
оилавй, хукуки байналмилалии хусусй мебошад.

Такриздарасосимуқарраротимавҷуда,махсусанбандқои77,1^, Тартиби 
додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии Точикистон аз 30 июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, тахия ва пешниҳод гардиддаст.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи тақриздиханда дар семинари васеи илмй- 
назариявии кaфe^фaи хукуки иқгасодӣ, молиявй ва зиддикоррупсионии Донишгохд 
давлатии молия ва икгисоди Точикистон баррасй шудааст. Суратмачдиси семинари васеи 
илмй - назариявй таҳти №4 аз 28 ноябри соли 2022.

Такризи муассисаи такриздиханда аз чониби Бобоев Ҷ.Қ. - номзади илмҳои 
хукукшиносй, мудири кафедраи хукуки икгисоди, молиявй ва зиддикоррупсионии 
Донишгохи давлатии молия ва икгисоди Точикистон омода карда шуда, дар мачдиси 
кафедра мухокима ва чонибдорй карда шудааст. Суратмачдиси кафедра таҳти №4 аз 30 
ноябри соли 2022.

Раиси семинари васеи илмй-назариявй: 
номзади ИЛМҲОИ хуқуқшиноай, дотсенги 
кaфezфaи хуқуқи иқгисодӣ, молиявӣ 
ва зиддикоррупсионии Донишгохи давлатии 
молия ва икгисоди Точикистон

Ташхисгар:
мудири кaфe^фaи хукуки иқгисодй, 
молиявй ва зцддикоррупаюнии Донишгохи 
давлатии молия ва икгисоди Точикистон, 
номзади илмхои хуқуқшиносй, дотсенг

Ко гиби чаласа:
номзади илмхои хукукшиносй, дотсенги 
кафедраи хукуки икгисодй, молиявй ва 
зиддикорруиаюнии Доншигохи давлатии 
молия ва икгисоди Точикистон

Мирзоев С.А.

БобоевҶ1<;.

Каримов Ҳ.М.

Имзои .Мирзоев С. А., Бобоев
ва кагиби чаласа Каримов ҲМ. - ро тасдик менамоям:
Сардори шуъбаи ка/фхо ва корхои махсуси
Донишгохи давлатии молия ва икгисоди Точикистон

Ға 1

Сурога: Ҷумхурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия
734067, ш. Душанбе, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14

ШУЬБАИ

-
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