
Ба Шурой диссертатсионии бВ.КОА-018-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, 
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТА1<РИЗИ

муқарризи расмй ба диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи 
“Танзими хуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумхурии 
Тоҷикистон” барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмҳои ҳукукщиносӣ аз рӯи 
ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи граяеданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи 
байналмилалии хусусй пешниҳод шудааст

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи “Танзими хукуқии 

фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумхурии Точикистон” ки барои 

дарёфти дарачаи илмии номзади илмҳои хукукшиносй пешниҳод шудааст, бо 

шиносномаи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданй, хукуки соҳибкорӣ, хукуки 

оилавй, хукуки байналмилалии хусусй, ки аз рӯйи он ба Шурой диссертатсионй 

мувофики фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумхурии Точикистон аз 1 январи соли 2022, таҳти № 1б/шд хукуки кдбули 

диссертатсияҳо барои хдмоя дода шудааст, мутобик мебошад.

Мубрамии мавзуи тахкикот.

Сохчбистикдол гаштани Ҷумҳурии Точикистон вокеаи ичтимоие буд, ки 

кулли муносибатҳои чамъиятй, аз чумла муносибатҳои ҳукукиву сиёсии дар чомеа 

мавчудбударо тагйир дода, ҳалли мушкилотҳо ва таъмини шароити мусоиди 

фаъолияти сохчбкориро ҳамчун омили мухчми пешрафти иктисод дар мадди 

аввал гузошт. Имконияти ҳалли мушкилоти фаъолияти сохдбкорй на танҳо бо 

сабаби мушаххаснамоии натичаҳои илмй ва принсипҳои он, балки дар 

асоси тағйироте, ки худи муносибатҳои чамъиятй ба он бармехуранд, 

пайдо мешаванд. Бо гузариш аз иқгисодиёти накщавй ба иктисоди бозоргонй 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ичтимоии чамъият фаъол гашта, зарурияти танзими 

ҳукукии фаъолияти тарбияи чисмонй ва варзиш чун яке аз намудҳои фаъолияти 

сохйбкорй пайдо шудааст. Айни- замон дар кишвари мо ташкилотҳои тарбияи 

чисмонй ва варзиш дар асоси шаклҳои гуногуни моликият ташкил карда 
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шуда ба хизматрасании тарбияи чйсмонй ва варзиш машгуланд ва фаъолияти 

озоди соҳибкории ОНҲО кафолат дода шудааст (м. 12 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Точикистон). Накщи бузург доштани фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзишро 

инчунин аз ухдадор будани давлат дар инкишофи оммавии варзиш муайян 

намудан мумкин аст. (м. 38 Конститутсияи Ҷумхурии Точикистон).

Дар ин замина бояд қайд намуд, ки муаллиф дар ибтидои рисола мубрамияти 

мавзуъро дуруст арзёбй карда чунин тавсиф менамояд: Дар рушди фаъолияти 

тарбияи чйсмонй ва варзиш дар Ҷумҳурии Точикистон масъалаҳои 

ҳалталаби зерин монеа эчод менамоянд: номувофиқии санадхои 

дохилидавлатй бо санадҳои байналхалқй дар соҳаи тарбияи чйсмонй ва 

варзиш; номукаммалии санадҳои меъёрии ҳуқуқй ва ихтилофи байни онҳо; 

номукаммалии устувории ҳуқуқй ва танзими ҳуқуқии тарзу усулҳои 

идоракунй дар соҳаи тадқиқшаванда дар чумҳурй; меъёрҳои куҳнашуда дар 

соҳаи тарбияи чйсмонй; камчинии хизматрасонии тарбияи чйсмонй ва 

варзиш ва ғ (Саҳ. 4). Бо дарназардошти ин зарурати ворид намудани тагйирот дар 

аксарияти санадхои меъёрии ҳукуқии танзимкунандаи фаъолияти тарбияи чйсмонй 

ва варзиш ҷои дорад

Бартараф намудани масъалаҳои номбурада фаъолияти ҷиддии 

муҳакқиқонро талаб мекунад ва боиси ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ 

дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мегарданд. Аз ин сабаб, интихоб ва таҳияи 

таҳкдқоти дисссертатсионӣ аз ҷониби унвонҷӯ Аслонзода Сорбон Низомидин дар 

мавзуи “Танзими ҳукуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 

Точикистон” хеле мубрам ва саривақтӣ мебошад.

Мубрамияти рисолаи пешниҳодшуда инчунин дар усулу воситаҳои 

истифодашуда дар тахкиқоти масъала нухуфтааст, ки ҳангоми тахдяи он ба 

шароити тағйирёбандаи чомеа, дигаргуниҳои куллй дар идораи давлат ва 

ҲОКИМИЯТ, ислоҳоте, ки дар мархжгаи навини рушди чомеа амалй мешаванд, 

таваччуҳи махсус дода шудааст.

Дар ин замина муаллифи рисола дуруст кайд менамояд: “Фаъолияти 

тарбияи чйсмонй ва варзиш дар шароити иқтисоди бозаргонй сохтори 

тафриқавй ва мураккаб мебошад. Аввал, ин намуди хизматрасониҳо, ҳам 
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дар бахши хусусй ва ҳам дар бахши давлатй, амалй мешаванд. Дуюм, онҳо 

метавонанд хизматрасониҳои бозаргонй ва ғайрибозаргонӣ бошанд ва аз 

ҷониби ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратй расонида шаванд. Ин 

маънои онро дорад, ки дар шароити бозаргонй тарбияи ҷисмонй ва варзиш 

чун як шохаи соҳаи хизматрасониҳо дар асоси принсипҳои иқтисодиёти 

омехта амал менамояд.” (Саҳ. ЗПУ Бо дарназардошти он чй кайд гардид, мавзуи 

тахдйқоти диссертатсионй бешубҳа мубрам мебошад.

Асоснокии хулосаю пешниҳодҳо.

Хулосаю пешниҳодҳое, ки аз ҷониби муаллифи рисола оварда шудаанд, 

илман асоснок мебошанд. Ҳамаи онҳо дар заминай сарчашмаҳои гуногуни илмй 

ва тахдили қонунгузории амалкунандаи Точикистон кишварҳои хориҷй, инчунин, 

омор ва амалияи судй таҳия гардидаанд. Дар ин замина муаллифи рисола ба таври 

васеъ андеша ва консепсияҳои гуногунро баррасй намуда, дар заминай онҳо 

ки қонеъ

хулосаҳои худро манзур намудааст.

Дарачаи навоварии хулоса ва пешниҳодҳо.

Аз нуқтаи назари мо нуктаҳои баъдии ба ҳимоя пешниҳодшаванда 

навовар мебошанд.

1. Фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзиш ин мачмуи амалҳои субъектони 

хочагидор мебошад, ки ба мақсади қонеъ гардонидани талаботи 

истеъмолкунандагон баҳри таҳкими саломатй, инкишофи қобилияти чйсмонй, 

таргиби тарзи ҳаёти солим, омодагй ба мусобиқот ва фаъолияти мусобикавй ба 

максади ба даст овардани натичаҳои варзишй равона гардидааст. Намудҳои 

фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзишро метавон ба се гурӯҳ тақсим намуд: 

шаклҳои муташаккили машгулиятҳои тарбияи чйсмонй ва варзиш дар намуди 

дарсҳо, сексияҳои варзишй ва солимгардонй, тимҳо ва клубҳои варзишй ва 

раванди омодасозии варзишгарон; хизматрасонй ба тамошобинони мусобиқаҳои 

варзишй; фаъолият оид ба коркарди мачмуаҳои методии машғулиятҳои тарбияи 

чйсмонй ва варзиш, барномахои тарбияи чйсмонй ва варзиш. Фаъолияти 

тарбияи чйсмонй ва варзиш ин институти хукуқи сохйбкорй аст, ки системаи 

меъёрҳои хукукй ва регламентии алокамандии дохилидоштаро соҳиб аст, ки 
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принсипҳо, шаклҳо ва таргиби фаъолияти тарбияи ҷисмони ва варзишро устувор 

мегардонад.

I. Фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш хусусан 

бо ОМИЛҲОИ калидии иқтисоди бозаргонй алоқамандии зич дорад: бо шакли 

моликият; низоми нархии озод ва рақобат; ҳукуқи интихоби озоди соҳибкори 

варзиш, инчунин, хизматрасониҳои гуногуни тарбияи чдсмонй ва варзишй барои 

муштариёни хизматҳои мазкур; вобастагии даромади пулии сохйбкор ба 

натиҷаҳои ниҳоии мехпати "9^ инчунин, ба вазъияти ҷории бозорй 

хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва гайра. Хусусиятҳои калидии 

бозорй хизматрасониҳои соҳаи тарбияи чйсмонй ва варзиш серамалиётии он, 

якранга набудани хизматрасониҳо ва инфиродй будани онҳо, инчунин, 

афзалияти ноаёни шуморавии хизматрасонандагони чунин номгӯи хизматҳо аз 

ҷониби шахсони воқеи ва ҳукуқӣ.

3. Асосҳои танзими ҳукуқии фаъолияти тарбияи чдсмонй ва варзиш, 

меъёрҳои хукукй, талаботҳои дастурй, қоидаҳои рафтор, ки барои субъектони 

дорой хукукй муносибат бо тарбияи чзюмонй ва варзиш муайян шудаанд, дар 

заминай принсипҳои зерин ба роҳ монда мешаванд: сиёсати давлатии тарбияи 

ҶИСМОНЙ ва хифзи саломатии шаҳрвандон; ба ҳама дастрас будани 

хизматрасонии тарбияи чйсмонй ва варзиш; таъминоти иттилоотии ин фаъолият; 

ташаккули чйсмонй ва маънавии шахси машгули варзишбуда.

5. Шартномаи хизматрасониҳои тарбияи чйсмонй 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, ухдадор мешавад, ки 

музди ин хизматҳоро сари вақт пардохт намояд

б. Ҷавобгарии шартномавй оид ба хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш воситаи асоснокй ҳукуқӣ, иқтисодӣ, ташкилй баҳри иҷро накардан ё 

ба таври дахлдор иҷро накардани ухдадориҳои шартномавй аз ҷониби 

субъектони хоҷагидори соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ё истеъмолкунандаи 

хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад, ки дар заминай
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қонунгузории гражданй танзим ва хдфз карда

Дар диссертатсия, дар асоси омӯзиши пахдуҳои гуногуни мавзуи 

барррасишаванда, муаллиф баҳри такмили қонунгузорй

гражданй ва ҳифз мешавад.

муаллиф 

пешниҳодҳо намудааст:

6.1. Дар моддаи 1 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 

2021, №1831 «Дар бораи тарбияи чдсмонй ва варзиш» ибораҳои зерин бо 

дарҷи мафхумҳо илова карда шаванд: «инструктори тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш», «объектҳои инфрасохторй» ва «субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар 

сохаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш».

6.2. Дар моддаи 63 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 

2021, №1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонй ва варзиш» қисми панчум ба 

таври зер илова карда шавад: Мақомоти ваколатдори давлатй сертификатсияи 

ҳатмии маҳсулот ва хизматрасониро дар соҳаи тарбияи чцсмонй ва варзиш 

мутобиқи қонунгузорй ба роҳ мемонад ва амалй менамояд.

6.3. Бо мақсади мустахдам кардани таъсири мақомоти ваколатдори

такмили чунин

давлатй ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи ҷисмонй ва 

варзиш дар Ҷумхурии Точикистон, дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии 

Точикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 

чисмонй ва варзиш» қисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи 

чумҳуриявии ташкилотҳои тарбияи чисмонй ва варзишро пеш мебарад ва 

қоидаҳои фаъолияти онҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян менамояд.

6.4. Ҷиҳати мукаррарнамоӣ ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба 

таснифоти хизматрасонии тарбияи чдсмонӣ ва варзиш, талаботи умумӣ, 

талаботи бехатарӣ ва сифати хизматрасонй, аз ҷумла усулҳои назорати он қабули 

Стандарти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба “Хизматрасонии тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш” ба мақсад мувофиқ аст.

Хулоса ва нуқгаҳои асосии барои ҳимоя тавсияшудаи тахқиқот аз он иборат 

аст, ки пажӯхдши мазкур нахустин тахдақотест, ки аз сахми мустақилонаи 

муаллиф дар баррасии масоили таадиқшаванда шаҳодат медиҳад. Нуқтаи мухдми 

навоварии хулоса ва пешниҳодҳоро андешаҳои муаллиф оид ба фаъолияти 
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соҳибкори дар соҳаи тарбияи ҷисмони ва варзиш ва аҳамияти он дар замони 

муосир ташкил медиҳанд.

Ҳаҷми диссертатсия Аслонзода О)рбон Низомидин тибқи талабот ҷавобгӯ 

мебошад.

Сохтори рисола вобаста ба мақсад ва вазифаҳои гузошташудаи илмй дуруст 

ва мушаххас муайян гардида, мантиқан аз муқаддима, се боби фарогири шаш 

зербоб, хулоса ва тавсия оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, руйхати 

адабиёт ва интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия иборат мебошад.

Боби якуми диссертатсия «Фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш чун 

объекти танзими ҳуқуқӣ » аз дузербоб таркиб ёфтааст ва ба дар он муаалиф ба 

муайян намудани мафҳум ва аломатҳои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш ва тадқиқоти масоили баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ва 

тиҷоратӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш кушиш ба харҷ дода, кайд 

менамояд, ки "Фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва варзиш барои иҷрои амалҳои 

муайян равона гардидааст, ки дар шакли хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш пешниҳод карда мешаванд. Зеро хизматрасонй гуфта одатан 

амалеро меноманд, ки як тарафи шартнома ба дигараш мерасонад ва 

ҳадафи он ноил гардидан ба мақсади худ мебошад, ки дар ҳолати ройгон 

ба сомон расонидан дорой унсури оммавй ва дар ҳолати пулакй будан ба 

қисмати танзими хусусй дохил карда мешавад” (Сақ.2О).

Дар боби дуюм - «Махсусияти танзими ҳуқуқии фаъолияти сохибкорй 

дар сохаи тарбияи чисмонй ва варзиш », ки ба ду зербоб тақсим шудааст, 

муаллиф масъалахои тахлили принсипхои заминавии пешбурди фаъолияти 

сохибкорй дар сохаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш ва тадқиқи мушкилоти 

танзими хуқуқии фаъолияти сохибкорй дар сохаи тарбияи ҷисмонй ва 

варзишро 

факркунандаро мушаххас кардааст.

Боби сеюми диссертатсия, ки «Шартнома чун воситаи ҳуқуқии 

хизматрасонй дар соҳаи тарбияи чисмонй ва варзиш» ном дорад, аз ду зербоб 

таркиб ёфтааст. Муаллиф масъалахои муайян намудани мафхум ва намудхои 

мавриди баррасии илми карор дода, умумият ва хусусиягҳои
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шартномаҳо дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва омӯзиши ҷавобгарии 

шартномавй дар соҳаи тарбияи ҷисмониро тахдил кардааст.

Дар натиҷаи тадкцқот муаллиф хулосаи рисоларо таҳия кардааст, ки дар он 

натиҷаҳои тахқикоти илмии диссертатсионй, ки ҷанбаҳои назариявй ва амалй доранд, 

пешниҳоду тавсияҳои муаллиф дар ҳар як боб ва зербобҳо аз рӯи мазмун ва моҳияти 

рисолаи илмй дар маҷмӯъ инъикос ёфтаанд, ифода гардидааст.

Ҳамзамон муаллиф дар робита ба рисола авторефератро тибқи талаботи 

муқарраргардида таҳия кардааст, ки онҳо байни ҳам мутобиқати дохилию мантиқй 

доравд.

Эродҳо ба диссертатсия. Дар баробарй дастовардҳо дар диссертатсия баъзе 

масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаб ҷой доранд, аз ҷумла:

1. Баъзе аз мулоҳизаҳои муаллиф аҳамияти иқгисодӣ доранд ё бо танзими 

оммавй - ҳуқуқӣ алоқаманд мебошанд. Аз ҷумла дар зербоби дуюми бо 

дуюми рисола сухан бояд дар бораи мушкилоти танзими ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш чун институти 

хукуқи хусусй мерафт. Аммо зербоб мулохйзаҳои муаллифро оид ба самти иқгисодии 

масъала ва танзими оммавй - ҳуқуқии он ташкил медиҳад.

2. Навгонии №4 ба хдмоя пешниҳодшуда, ки дар он муаллиф мушкилоти 

танзими ҳуқуқии фаъолияти сохибкорй дар соҳаи тарбияи ҷисмонй ва 

варзишро дар Чумхурии Точдкистон шарх медихад бояд дар қисмати мубрамияти 

мавзуи интихобшуда ҷойгир карда мешуд. Зеро навгонии ба ҳимоя пешниходшуда - 

ин натиҷаи таҳқиқоти ба халли мушкилот равонашуда мебошад, шарҳи мушкилот 

бошад танхо мубрамияти мавзуи тахқиқшударо тасдиқ менамояд.

3. Ба мақсад мувофиқ мебуд агар муаллиф варзишро ба ду қисм - варзиши одцй 

ва варзиши касбй чудо мекард, чунки варзишй касбй фаъолияти сохибкорй аст ва 

тамошобоб будани он дар шакли хизматрасонии хусусияти молй дошта баромад 

менамояд. Варзиши одцй бошад метавонад дар шакли фаъолияти сохибкорй 

баромад накунад ва метавонад варзиши фардй ва коллективй бошад, дар варзиши 

фардй шартномаҳои гражданй-хукуқй ва дар варзиши коллективй шартномаҳои 

меҳнатй баста мешаванд. Новобаста аз ин, дар тачриба аксар вақг шартномаҳои 
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хусусияти омехта дошта баста мешаванд. Дар матни рисола дойр ба ин масъалаҳо 

аҳамияти кам дода шудааст, аз муаллиф мехостем ба онҳо равшани андозанд.

Эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд аз лиҳози илмй мубоҳисавӣ буда, ба комил 

будани рисола таъсири манфй намерасонанд. Онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки 

масьалаҳои баррасикардаи муаллиф мароқангез буда, метавонанд диққати 

муҳаққиқонро ба худ ҷалб намояд.

Қисмати хотимавии тақриз - хулоса. Рисолаи баррасигардида аз лиҳози 

мубрамият, ном ва нақшаи мавзуъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, хулосаю 

сарчашмаҳо, пайдархдм бо услуби илмй таҳия гардидааст. Дар он ақидаҳои гуногуни 

илмй, қонунгузорӣ ва тачрибаи хукукдатбиқнамоӣ тахдил гардида, хулосаҳои мухдм 

ва тавсияҳои муфид ҷихдти такмили қонунгузорӣ манзур шудааст.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи 

«Танзими хукуқи фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумхурии 

Точикистон» ба талаботи Таргиби додани дарачаҳои илмй, кибоКдрориХукумати 

Ҷумхурии Точикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 кдбул гардидааст, 

чавобгӯ буда, муаллифи он Аслонзода Сорбон Низомидин сазовори дарёфти 

дарачаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносй аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - хукуқи 

гражданй; хукуқи сохйбкорй; хукуқи оилавй; хукуқи байналмилалии хусусй (илмҳои 

хукукцлшосй) мебошад.

Такриз дар асоси мукаррароти мавчуда, хусусан банди И Таргиби додани 

дарачаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон аз 30-уми июни 

сож 2021, таҳти №267 қабул шудааст, тахдя ва манзур гардидааст.
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