
ХУЛОСАИ
Шурои диссертатсионии бИ.КОА-018-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Парвандаи аттестатсионии №

Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 04-уми октябри соли 2022, № 9

Барои сазовор донистани Каримзода Рухшона Муҳамади, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

Диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамади дар мавзуи «Танзими 
ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ ва ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) санаи 21.06.2022, 
суратмаҷлиси №5 аз ҷониби Шурои диссертатсионии назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, Фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 07-уми январи соли 2022, №16) қабул карда шудааст.

Унвонҷӯ Каримзода Рухшона Муҳамади 5-уми июли соли 1989 дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст.

Соли 2005 ба шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2011 хатм намудааст.

Аз соли 2011 то ҳоло дар сохторҳои гуногуни давлатӣ, аз ҷумла дар 
Корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг», Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият намуда истодааст. Аз соли 
2017 то айни замон ба ҳайси ассистенти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
фаъолият дорад.

Аз соли 2015 то ҳоло унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 
шумор меравад (Фармоиши №75-05 аз 17.02.2015 с.).

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорй ва тиҷорати факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон борҳо муҳокима гардида, 
ба ҳимоя тавсия дода шудааст (суратмаҷлиси №6 аз 14 декабри соли 2021).

Роҳбари илмй: Сангинов Дониёр Шомаҳмадович - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад.

Муқарризони расмӣ: Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи 
муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба номи 
А.Баҳоваддинови АМИТ;
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Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
муовини директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда: Муассисаи давлатии таҳсилоти олии 
касбии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон» (ш. Душанбе), дар 
тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси семинари васеи илмӣ-назариявй, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон - 
Абдуллоев Ф.Р., ташхисгар - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 
кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон - Табаров Н.А., котиби ҷаласа - муаллими калони 
кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ - Ҷабборов Ф.Н. 
имзо ва аз ҷониби Ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон - 
Назарзода Х.Х. тасдиқ шудааст, қайд мекунад, ки диссертатсияи 
Каримзода Рухшона Муҳамади дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон» аз рӯйи навгонии илмӣ, 
мубрамият, аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ доштанаш сазовори баҳои 
мусбат буда, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
(дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст ва муаллифи он 
Каримзода Рухшона Муҳамади сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи 
соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиҳанда бо он 
асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи 
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) дар сатҳи дахлдор таҳқиқоти илмӣ анҷом 
додаанд.

Унвонҷӯ вобаста ба мавзуи диссертатсия дорои 11 мақолаҳои илмӣ, ки 
4-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти ҶТ нашр гардидаанд, мебошад. Интишороти унвонҷӯ 
нуқтаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, 
саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти унвончӯ аз рӯйи мавзуи диссертатсия:
1. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
табъ расидаанд:

[1-М]. Каримзода, Р.М. Правовое регулирование предпринимательства 
в сфере культуры [Текст] / Р.М. Каримзода // Государствоведение и права 
человека. - 2020. - №2(18). - С. 149-154.188И 2414 9217.
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[2-М]. Каримзода, Р.М. Мафҳум ва намудҳои хизматрасонии фарҳангӣ 
[Матн] / Р.М. Каримзода // Идоракунии давлатӣ. - 2020. - №4/1 (48). - С. 
160-165.188^ 2664-0651.

[3-М]. Каримзода, Р.М. Ҷанбаҳои ҳуқуқии баамалбарории фаъолияти 
фарҳангӣ [Матн] / Р.М. Каримзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - 2020. - №4 (32). - С. 
168-173.188^ 2307-5198.

[4-М]. Каримзода, Р.М. Таркиби субъективии шартномаи 
хизматрасонии фарҳангӣ [Матн] / Р.М. Каримзода // Қонунгузорӣ. - 2021 - 
№1 (41). - С. 66-71.188^ 2410-2903.

2. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп 
шудаанд:

[5-М]. Сангинов Д.Ш., Каримзода Р.М. Понятие и особености 
договора на оказание услуг культуры [Текст] / Д.Ш. Сангинов, Р.М. 
Каримзода // Ежегодник международного публичного и частного права 
(материалы республиканской научной конференции, посвященной 30- 
летию Государственной независимости Республики Таджикистан). - 
Душанбе, 2021. - С. 215-220.

[6-М]. Каримзода Р.М. Виды услуг сферы культуры [Текст] / Р.М. 
Каримзода // Маводи Конфронси апрели барои соли 2019. - Душанбе: 
Матбааи ДМТ, 2019. - С. 144-145.

[7-М]. Каримзода, Р.М. Мавзуи шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ 
[Матн] / Р.М. Каримзода // Материалы VI Международной студенческой 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
юриспруденции». - Душанбе, 2019. - С. 122-124.

[8-М]. Каримзода, Р.М. Договорная ответственность сторон и защита 
прав потребителей услуг культуры [Текст] / Р.М. Каримзода // Актуальные 
проблемы законодательства по развитию села, туризма и народных 
ремёсел: материалы Республиканской научно-практической конференции 
от 8 октября 2020 года / Под ред. Рахмона Д.С., Сангинова Д.Ш. - 
Душанбе: СИНО, 2020. - С. 230-241.

[9-М]. Каримзода, Р.М. Правовое регулирование культурной 
деятельности в Республике Таджикистан [Текст] / Р.М. Каримзода // 
Материалы V Международной научно-практической конференции в РТСУ. 
- Душанбе, 2020. - С. 254-263.

[10-М]. Каримзода, Р.М. Договор на оказание услуг культуры [Текст] / 
Р.М. Каримзода // Маводи Конфронси апрелӣ барои соли 2020. - Душанбе: 
Матбааи ДМТ, 2020. - С. 122-123.

[11-М]. Каримзода, Р.М. Мафҳум ва хусусиятҳои бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ [Матн] / Р.М. Каримзода // Танзими ҳуқуқи 
самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводи 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Рутттди 
қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ» аз 7-уми 
октябри соли 2021. - Душанбе, 2021. - С. 420-441.
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Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд: Қодирзода Т.Қ. - 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, Раиси коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои 
граждании Суди Олии Ҷуҳурии Тоҷикистон; Бобоев Ҷ. - номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносй, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва 
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон; 
Мирзоев П.И. - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи 
ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, дар онҳо баъзе эродҳои хусусияти 
баҳснокдошта баён гардидаанд. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро доир ба моҳият ва мазмуни нуктаҳои илмии 
муҳим, ба таври комил истифода набурдани усулҳои муайяни илмӣ, ошкор 
нашудани масъалаҳои танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ 
дар Тоҷикистон дар автореферат, инчунин дигар камбудиҳои техникию 
имлоиро фаро мегирад.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки: - 
дар таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф бештар ба муқаррарот ва 
хулосаҳои назариячиёни илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муҳаққиқони хориҷӣ ва 
тоҷик, ки бевосита ба мавзуи таҳқиқотӣ рӯ овардаанд, такя намудааст; - 
заминаҳои методологии таҳқиқотро маҷмуи методҳои умумиилмӣ, ба 
монанди диалектикӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ- 
ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар усулҳо ташкил медиҳанд. Тавассути усули 
диалектикӣ ташаккул ва инкишофи заминаҳои ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди пажуҳиш 
қарор дода шуда, шароитҳои таърихӣ ва дигар омилҳое, ки ба ташаккул ва 
инкишофи хизматрасонии фарҳангӣ мусоидат намудаанд, муайян карда 
шудааст. Дар заминаи усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда 
оид ба муқаррарнамоии мафҳуми бозори хизматрасонии фарҳангӣ таҳлил 
гардида, истифодаи истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқӣ ва забонӣ дуруст, 
пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон тавассути усули мантиқӣ-забонӣ 
бозори хизматрасонии фарҳангӣ таҳқиқ шуда, воқеияти амалишавии он 
дар замони муосир инъикос гардидааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф барои 
амалия бо он собит мегардад, ки:

- таҳқиқоти мазкур метавонад ҳам аз ҷониби мақомоти давлатӣ, ки 
танзими ҳуқуқии соҳаи фарҳангро ба амал мебароранд ва ҳам аз ҷониби 
субъектони хоҷагидории ҶТ, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии 
соҳаи фарҳанг мебошанд, истифода бурда шавад.

- натиҷаи таҳқиқот метавонад барои мукаммалгардонии қонунгузории 
гражданӣ ва соҳибкорӣ, таҷрибаи судии судҳои иқтисодӣ ва судҳои 
салоҳияти умумии ҶТ истифода бурда шавад.
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муқарраротҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд барои 
таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ, 
инчунин барои масъалаи танзими муносибатҳои гуногуни ҳуқуқии хусусӣ 
истифода шаванд. Инчунин, таҳқиқоти мазкур метавонад дар вақти дарс 
додан аз фанни «Ҳуқуқи гражданӣ», «Ҳуқуқи соҳибкорӣ» ва курсҳои 
махсус, аз ҷумла «Ҳуқуқи фарҳангӣ» дар факултетҳои ҳуқуқшиносии 
донишгоҳҳои олии мамлакат истифода бурда шавад.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки 
дақиқияти маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди 
натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқоти 
диссертатсионӣ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 
натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо 
дараҷаи навовариҳои илмии диссертатсия, муқарраротҳои илмие, ки барои 
ҳимоя пешниҳод карда мешавад, бо мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳои муаллиф 
дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмию амалӣ, инчунин бо 
коркарди лоиҳаҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, тағйирот ва иловаҳо ба он 
тасдиқ мегарданд. Тарзи ифода кардан, гузоштани масъалаҳо ва интихоби 
услуби навиштани рисола саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро муайян 
мекунад.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки дар натиҷаи таҳқиқоти 
диссертатсионии унвонҷӯ:

- мафҳум ва хусусиятҳои бозори хизматрасонии фарҳангиро дар 
шароити воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон пажуҳиш кардааст;

- махсусиятҳои фаъолияти соҳибкориро дар бозори хизматрасониҳои 
фарҳангӣ исбот кардааст;

- мафҳум ва моҳияти шартномаи хизматрасонии фарҳангиро таҳлил 
кардааст;

- таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангиро ошкор 
кардааст;

- проблемаҳои ҷавобгарии гражданӣ ва хусусиятҳои он дар бозори 
хизматрасониҳои фарҳангӣ таҳқиқ гардидааст.

Баҳои саҳеҳнокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон додаанд, ки:
- нуктаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ба осори илмии 

муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ дар самти масъалаи танзими ҳуқуқии 
бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, бо 
маводи интишории унвонҷӯ, ки оид ба мавзуи диссертатсия ба нашр 
расидаанд, мувофиқат мекунанд;

- хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти 
назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд.

- натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар муқоиса 
бо нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда навгонии илмӣ 
доранд;
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- натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ барои рушди ҳуқуқи гражданӣ, 
ҳуқуқи соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд.

Дар ҷаласаи Шурои диссертатсионӣ аз 04 октябри соли 2022 қарор 
қабул карда шуд, ки ба Каримзода Рухшона Муҳамади дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои Шурои 
диссертатсионй 11 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафарашон 
докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд. Аз 11 нафар аъзои Шурои диссертатсионии дар ҷаласа 
иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй 11 нафар, муқобил нест, бюллетенҳои 
беэътибор нест.

Азиззода У.А.

Назаров А.Қ.

Раиси Шурои диссертатсионӣ, 
доктори илмҳои

Котиби илмии Шурои 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

04 октябри соли 2022
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