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ТАҚРИЗ 

ба автореферати диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамади дар 

мавзуъи “Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 

соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод 

шудааст (Душанбе, 2022).

Дар замони муосир дар баробари дигар соҳаҳои фаъолияти ҳаёти 
давлативу ҷамъиятӣ ва низомҳои иҷтимоию ҳуқуқӣ ба соҳаи фарҳанг 
таваҷҷуҳ ва кафолатҳои давлатӣ равона гардидааст. Бо дар назар 

доштани ин ҳолат сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг ба эҳтироми шаъну 

шарафи инсон, таъмини озодии интихоби ҳар як узви ҷомеа аз шаклҳои 

иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ ва эҷодӣ асос меёбад.

Дар асоси Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2018-2028 ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ, тақвияти соҳибихтиёрӣ ва давлатдории миллӣ, 

таҳкими идоракунии давлатӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ, рушди маориф ва 

илм, фарҳанг, кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, баробарӣ ва 

гуногунии шаклҳои моликият, рушди соҳибкорӣ, таъмини вахдати миллӣ 

ва сулҳу суботи ҷомеа, вазифаҳои аввалиндараҷаи сиёсати ҳуқуқии 

Тоҷикистони соҳибистиқлол муқаррар гардидааст.
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Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри фарҳанги 

ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд иброз намуда буданд, ки: «Дар натиҷаи 

тадбирҳои андешидаи Ҳукумати мамлакат, дар доираи татбиқи 

ҳадафҳои стратегӣ - расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, ҳифзи амнияти 

озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, хусусан, дар зарфи 

солҳои охир рушди ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷомеа таъмин ва сатҳу сифати 

зиндагии мардуми кишварамон беҳ гардид. Рушди устувори иқтисоди 

миллӣ ба мо имкон фароҳам овард, ки ба пешрафти соҳаҳои иҷтимоиёт, 

аз ҷумла фарҳанг ва бунёду азнавсозии иншооти соҳа таваҷҷуҳи бештар 

зоҳир намоем».

Дар шароити муосир ноил шудан ба мақсаҳои сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи фарҳанг, назорати доимии вазъи ҷомеа ва сатҳи рушди фарҳангии 

онро талаб мекунад. Бояд зикр намуд, ки бо мақсади дастгирӣ ва рушди 

ташкилотҳои соҳаи фарҳанг, давлат сиёсати фарҳангиро амалӣ менамояд 

ва аз принсипҳо, усулҳо ва воситаҳои гуногуни хусусияти ташкилӣ, 

ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ, истифода мебарад. Яке аз воситаҳои 

муассири ҳавасмандгардонӣ дар соҳаи фарҳанг ташаккул ва инкишофи 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ мебошад.

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.
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Аммо барои инкишофи дахлдори соҳаи фарҳанг, таъмини иҷроиши 
мақсаду вазифаҳои сиёсати фарҳангии кишвар, танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон масъалаҳои зерин монеа 
мебошанд:

-дар қонунгузорӣ мавҷуд набудани механизмҳои нави ҳуқуқии 

фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, ки ба иқтисоди бозоргонӣ мувофиқат 
намояд;

-мукаммал набудани заминаи ҳуқуқии низоми хизматрасонии 
фарҳангӣ ба аҳолӣ, мавҷуд набудани ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ баҳри 
ҷалби субъектони хоҷагидор дар соҳаи фарҳанг ва ғайра.

. Масалан, мутобиқи моддаи 798 Кодекси граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар баробари дигар намудҳои хизматрасонӣ, хизматрасонии 
фарҳангӣ ҳамчун мавзӯи шартномаи хизматрасонии пулакӣ пешбинӣ 

шудааст. Аммо таҳлили қонунгузории соҳаи фарҳанг шаҳодат медиҳад, 

ки оид ба мафҳум, намуд, махсусият ва механизми баамалбарории ин 

хизматрасонӣ, меъёри мушаххасу мукаммал ҷой надорад.

Аз гуфтаҳои болозикр бармеояд, ки низоми танзими ҳуқуқии бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ яке аз масъалаҳои умдаи ҷомеаи имрӯза ба 

ҳисоб рафта, омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаро талаб менамояд. Аз ин рӯ, 

ба роҳ мондани як қатор чораҳои судманд ва зарурӣ дар ин самт, ки 

метавонанд роҳи ҳалли камбудиҳои ҷойдошта шуда, баҳри боз ҳам 

ривоҷу равнақ бахшидани соҳаи мазкур таъсири мусбат расонанд зарур 

аст. Бинобар ин, мавзуъи таҳқиқоти диссертатсионии Каримзода Р.М. 

мубрам ва саривақтӣ мебошад.

Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои ҷойдоштаро дар худ ҷой 

дорад ва натиҷаҳои пурра ва босамари тахқиқотро ифода намудааст.
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Муҳтавои автореферати мазкур собит месозад, ки муаллиф 

вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар сатҳи дахлдор иҷро намуда, 

нуктаҳои илмии асоснок ва тавсияҳои амалии судмандро ҷиҳати рушди 

илми ҳукуқшиносии ватанй ва таҷдиди қонунгузории соҳа манзур 

намудааст, ки аз манфиат холӣ нестанд. Бе тардид натиҷаҳои таққиқоти 

гузаронидашуда на танҳо аҳамияти назариявӣ доранд, балки дар амалия 

низ мумкин аст фаррох истифода бурда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти рисолаи илмии муаллиф дар заминаи 

сарчашмаҳои нодири таърихӣ-ҳукуқӣ, қонунгузории миллӣ ва 

байналмилалӣ гузаронида шуда, тавассути он роҳҳои ҳал ва такмили 

қонунгузории соҳа баҳри танзими институти танзими ҳуқуқии бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ пешбинӣ гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то 

ҳадди зарурӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, 

вале новобаста аз ин, баъзе масъалаҳо дар ин самт ҳамоно боқӣ 

мондаанд, ки таҳлилу баррасии алоҳидаро талаб менамоянд.

1. Махсусан ба мақсад мувофиқ аст, ки муаллиф дар оянда ба 
масъалаи таҳлили муқоисавии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

оид ба бозори хизматрасонии фарҳангӣ бо қонунгузории давлатҳои 

хориҷа пурра баррасӣ намояд, ки ин гуфтаҳои ба мазмуну моҳияти 

диссертатсияи муаллиф костагӣ ва духурагиро ба миён наоварда, 

баръакс ба пурра намудани он мусоидат менамояд.

Дар маҷмуъ, аз таҳлилу баррасии автореферати мазкур ба хулоса 

омадан мумкин аст, ки Каримзода Рухшона Муҳамади ҳангоми 

навиштани рисолаи илмӣ дар мавзуъи “Танзими ҳуқуқии бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон” қобилияти хуби эҷодкорӣ 

нишон додааст.

Мазмун ва муҳтавои автореферати диссертатсия ба «Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 

аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ буда, муаллифи 
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он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 

ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, 

ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарриз: Раиси коллегияи суди оид ба
парвандаҳои граждании Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе, 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

кӯчаи Неъмат Қарабоев 1.

Е-шаП:шҒо@8ибЛ) Тел:+992 372 233 48 21
Факс: + 992 372 233 01 22

Имзои Қодирзода Т. Қ. - ро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикисто

Қодирзода Т.Қ.

Чусратуллозода О.
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