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

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Каримзода Рухшона Мухамадй дар 
мавзуи «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносй аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи 
соҳибкорй; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносй) пешниҳод шудааст.

Фарҳанги миллат ин баёнгари таърих, тамаддун ва бойгарии 

маънавӣ ба ҳисоб меравад. Дар солҳои истиқлолияти миллӣ нақши 

фарҳанг ҳамҷун омили ҳастии миллат маҳсуб меёбад. Пешвои миллат, 

фарҳангро “ҳастии миллат ва асоси мавҷудияти ҳар як миллат” арзёбӣ 
намудаанд.

Дар шароити муосир таком додани бахши хизматрасонии фарҳангӣ 

ва қабули санадҳои дахлдори ҳуқуқӣ мувофиқи мақсад мебошад. 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фарҳанг” ва дигар 

санадҳои меъёри ҳуқуқи қабул гаштанаанд, муносибатҳои хизматрасонӣ 

дар соҳаи фарҳангро ба танзим медароранд.
Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза ҳалли масъалаҳои фарҳангӣ на танҳо 

ба иқтидори иқтисодии давлат, балки ба рушди соҳа барои ҷалби бештари 

сармояи хориҷӣ ва соҳибкорони ватанӣ, ҷорӣ намудани хизматрасониҳои 
пулакӣ, рушди бозори фарҳангӣ, рушди соҳибкорӣ ва ба роҳ мондани 

чораҳои ҳавасмандгардонӣ нигаронида шудааст. Бинобар ин, дар 
шароити муосир ҳалли мушкилоти фарҳангӣ набояд бо иқтидори 

иқтисодии давлат маҳдуд карда шавад, балки барои рушди соҳа бештар 
сармояи хориҷӣ ва соҳибкорони ватанӣ, ҷорӣ намудани хизматрасонии 



пулакӣ, рушди бозори арзишҳои фарҳангӣ, вусъати соҳибкорӣ ва таъсиси 

хайрияҳои ҳавасмандгардонӣ бояд ҷалб карда шаванд.

Аз моҳият ва мазмуни автореферати мазкур бармеояд, ки диссертатсия 

аз ду боб ва шаш зербоб иборат мебошад. Дар боби якуми рисола асосҳои 

ҳуқуқи ва рушди бозори хизматасоии фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. Дар боби дуюм бошад қисмати муҳими рисолаи илмӣ баррасӣ 

шудааст, яъие шартнома ҳамчун воситаи ҳуқуқии хизматрасонии фарҳаигӣ 

дарҷ гаштааст.
Дар баррасии боби якум муаллиф хизматрасониҳои фарҳангиро ба 

намудаҳои зайл тақсим мекунад; а) хизматрасонии театрӣ; б) 
хизматрасонии телевизионӣ, радиоӣ ва мултипликатсионӣ; в) 
хизматрасонӣ дар сирк; г) хизматрасонии эстрадӣ (консертӣ); д) 
хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии намоишӣ; ж) хизматрасонии 
китобхона; з) хизматрасонӣ дар ташкил иамудани идҳои оммавӣ (расму 

оинҳо, маросимҳо, карнавалҳо); и) хизматрасонии боғи ҳайвонот 

(террариумҳо, делфинариҳо, океанариумҳо) ва ғайра. Аммо аз ҷониби 

муаллиф хизматрасониҳои фарҳангии миллӣ ба таври зайл мавриди 

баррасӣ қарор нагирифтааст.

Воқеан, автореферати диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ 

дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонӣи фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон», бо моҳият ва мазмуни хоси илмию амалӣ, риояи мантиқи 

масъалагузорӣ тариқи риояи пайдарпаии сохторӣ ва дйгар самтҳои 

назаррасу илман асоснокгардидааш сазовори баҳои баланди илмӣ 

мебошад.

Дар қатори дастовардҳо, матни автореферати диссертатсияи 

Каримзода Рухшона Муҳамадӣ аз нуқтаҳои илмии баҳсталаб холи нест: 

Дар афтореферат диқати махсус ба фарҳангии миллӣ тоҷикон ҷудо 

нагаштааст ва дар наворварии 5, ки ба таснифоти хизматрасонии 

фарҳангӣ вобаста аст, намудҳои хизматрасонии миллӣ дар намудаи тайёр 



кардани асбобҳои мусиқии миллӣ, духтани либоси чакана, адрас ва ғайра 

ҷой наёфтааст. (саҳ. 12)

Эроде, ки дар боло зикр шудааст хусусияти тавсиявӣ дошта, ба 

мукаммалии рисола таъсири манфӣ намерасонанд ва муаллиф метавонад 

бо овардани далелҳоидигари исботкунанда аз мавқеи худ ҷонибдорӣ 
намояд.

Ҳамин тавр, мебояд хулоса кард, ки тахқиқоти Каримзода Рухшона 

Муҳамадӣ дар мавзӯи «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонӣи фарҳангӣ 

дар Тоҷикистон» ба бандҳои 31, 33, 34, 35-и «Таргиби додани дараҷаҳои 

илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 

2021, таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

12.00.03 - аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданиӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; 

ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) сазовор 

мебошад.
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