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ТАҚРИЗ

Ба автореферати таҳқиқотии диссертатсионии Каримзода Рухшона Муҳамади 
дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 
Тоҷикистон” ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи 
оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод шудааст.

Ҳаёти инсонӣ ва инкишофи маънавии онро бе фарҳанг тассавур 
намудан ғайри имкон аст. Зеро фарҳанг ҳамчун маҷмӯи арзишҳои моддию 
маънавӣ бо мақсади рушди маънавии инсоният хизмат менамояд.

Бо ҳарчи беҳтар гардидани шароити зиндагӣ, инсоният барои 
инкишофи маънавии худ, хароҷотҳои иловагиро барои қонеъ намудани 
талаботҳои худ сарф намояд. Бо назардошти он ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сол аз сол шароити зидагии аҳолӣ ба ҳадафҳои конститутсионӣ - фароҳам 
овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона таъмин карда 
мешавад, бозори хизматрасониҳои фарҳангӣ низ дар дар ин радиф рӯ ба 
инкишоф аст.

Соҳаи фарҳанг яке аз соҳаҳое мебошад, ки таъсири он бевосита ба 
дигар соҳаҳо низ мерасад. Хизматрасониҳои фарҳангӣ айни замон барои 
ноил гардидан ба ҳадафҳои иқтисодии давлат кӯмак менамояд. Чи тавре ки 
муаллиф иброз медорад рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 
Тоҷикистон аз як тараф ба кам кардани хароҷоти буҷет ҳангоми 
маблағгузорӣ ба соҳаи фарҳанг оварда расонида, аз тарафи дигар боиси ғани 
шудани буҷет аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои соҳаи 
фарҳанг бо назардошти гирифтани фоида аз фаъолияти соҳибкории онҳо дар 
бозори хизматрасонии фарҳангӣ мусоидат менамояд.

Бозори хизматрасониҳои фарҳангӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқии он бо 
назардошти гуфтаҳои боло мубрамияти мавзӯро нишон медиҳад. Рисолаи 
мазкур аз ин лиҳоз саривақти буда барои ошкор намудани муаммоҳои 
ҷойдошта ва такмил намудани қонунгузории амалкунанда мусоидат хоҳад 
кард.



Аз матни автореферати диссертатсия бармеояд, ки муаллиф 
пайдарҳамии масъаларо риоя намуда мантиқан саволгузорӣ намудааст. 
Ҳамзамон асарҳои олимони ҳам соҳаи ҳуқуқ ва дигар соҳаҳоро ба таври 
васеъ истифода намудааст.

Дар кори пешниҳодгардида ақидаҳои ҷолиб дида мешавад, ки шаҳодат 
аз он менамояд, ки муаллиф зимни таҳия намудани рисола аз усулҳои 
методологии муқоисавӣ ҳуқуқӣ, мантиқӣ забонӣ ба таври дахлдор истифода 
намудааст.

Бо назардошти гуфтаҳои боло дар автореферати мазкур баъзе ҳолатҳои 
баҳснок ва камбудиҳо дида мешавад.

1. Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот аз ҷониби муаллиф ҷанбаҳои 
ҳуқуқии онро нишон намедиҳад. Қисме аз ҷумлаҳои мубрам будани мавзӯро 
иқтибосҳо аз барномаҳои давлатӣ, Консепсия ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ташкил медиҳад.

Новобаста аз он, ки дар кори мазкур баъзе камбудиҳо ва нуқтаҳои 
баҳсӣ ҷой доранд, вай дар доираи талаботҳои мавҷуда омода гардидааст. 
Мавзӯи интихобгардида ба таври дахлдор таҳлил гардидааст, хулосаҳои 
муаллифӣ ва пешниҳодҳои илмӣ дар он дида мешавад. Аз ин лиҳоз метавон 
таҳқиқоти анҷомдодаро ба итмомрасонидашуда ҳисоб намуд. Муаллифи 
диссертатсия таҳқиқотро дар доираи ихтисосҳои роиҷи илми ҳуқуқшиносӣ ба 
анҷом расонидааст ва фикр мекунем, ки Каримзода Рухшона Муҳамади 
сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорй, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ шуда метавонад.
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