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ТАҚРИЗИ 

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ 

дар мавзӯи «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 оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

1. Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми 

эълоншуда
Диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ дар мавзӯи 

«Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон» 
таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф 

ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзӯи мубрами илми ҳуқуқи 

гражданӣ ва соҳибкорӣ - танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ бахшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи 

гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 

хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мутобиқ мебошад.

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Диссертатсияи номзадии 

Каримзода Рухшона Муҳамадӣ ба яке аз мавзӯи мубрами илми ҳуқуқи 

гражданӣ ва соҳибкорӣ бахшида шуда, дорои хусусияти ҳам назариявӣ 
ва ҳам амалӣ мебошад.

Дар замони муосир соҳаи хизматрасониҳо ба ҳаёти ҷамъияти мо 
устувор дохил шудааст. Ҳолати муосири инкишофи ҷамъиятро бе ба ҷо 
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овардани хизматрасониҳо ва шаклу намунаҳои гуногуни он тасаввур 
кардан номумкин аст. Дар фаъолияти таҷрибавӣ ҳар рӯз зарурати ба ҷо 

овардани хизматарсониҳои боз ҳам нав ва бо сифат ба миён меояд. Дар 
ин робита бавуҷудоии намудҳои нави хизматрасониҳо дар системаи 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ сабаби пайдо шудани як қатор 

масъалаҳои назариявӣ шуд, ки гуногунмаъногии ҳалли онҳо 

номураттабии қонунгузориро дар ин соҳа, инчунин ба шакли муайян 
надаромадани таҷрибаи судиро оид ба ҳимояи манфиатҳои қонунии 

иштирокчиёни муомилоти гражданӣ, тасдиқ мекунад.
Мубрамияти мавзӯъ бо як чанд омилҳои ҷиддӣ аз ҷониби муаллиф 

асоснок карда шудааст:

1. 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;
2. 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. Аммо барои инкишофи дахлдори соҳаи фарҳанг, таъмини 
иҷроиши мақсаду вазифаҳои сиёсати фарҳангии кишвар, танзими 
ҳуқуқии бозори хизматрасонии фархангӣ дар Тоҷикистон масъалахои 
зерин монеа мебошанд: дар қонунгузорӣ мавҷуд набудани механизмҳои
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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;

3. Иҷроиши самараноки вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар 
Тоҷикистон дар ҷараёни офият ва барқароршавии мероси таърихӣ ва 

фарҳангӣ бо мақсади баланд бардоштани дониш ва ҷаҳонбинии 
фарҳангии омма, махсусан аз наслхои наврас ва ҷавонон, инкишофи 

дарккунӣ, худмуайянкунӣ ва ғурури миллӣ дар миёни табақаҳои аҳолӣ 
нақши муҳим мебозад. Дар навбати худ ин мерос барои баланд 

бардоштани ғурури миллӣ, ватандӯстӣ ва миннатдорӣ ба санъати 
арзишноки гузаштагон, муаррифӣ кардани тамаддуни қадима ва 
гузоштани саҳм дар тамаддуни халқи тоҷик дар ҷаҳони муосир ҷои 
муҳимро ишғол мекунад32 . Таъмин намудани талаботи зарурӣ барои 
фаъолияти инсон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Хамчунин инсон 
наметавонад танҳо бо қонеъгардонии талаботҳои зарурӣ қаноат 

намояд. Дар таъмин намудани фаъолияти зиндагии ӯ талабот ба 
ҷойивазкунӣ, муошират, гирифтани маълумот ҷои муҳимро ишғол 

мекунадЗЗ . Инчунин илова мекунем, ки қонеъгардонии талаботҳои 

фарҳангӣ муҳим мебошад, ки фаъолияти фарҳангии субъектони 

хоҷагидори соҳаи фарҳанг ба он равона карда шудааст.
Муаллиф ба пуррагӣ тавониста аст, ки дар доираи 2 боб ва 6 зербоб 

моҳитяти мавӯзи таҳқиқоти диссертатсионро баррасӣ кунад.
Боби якуми диссертатсия - асосоҳои ҳуқуқии ташаккул ва рушди 

бозори хизматрасонии фархангӣ ном дошта, дар он масъалаҳои мафҳум 

ва хусусиятҳои бозори хизматрасонии фарҳангӣ, махсусияти фаъолияти 

соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг, намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ мавриди таОлил Парор дода шудааст.
Дар боби дуюм, ки шартнома ҳамчун воситаи ҳуқуқии 

хизматрасонии фарҳангӣ ном дорад, масъалаПои мафҳум ва моҳияти 
ҳуқуқии шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ, таркиби субъективии 
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шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ, ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони хизматрасонии фарҳангӣ ва ҷавобгарии 
шартномавии тарафҳои шартномаро муаллиф таПлил ва баррасП 
намудааст.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Дар он ифода 
меёбад, ки диссертатсия дар асоси мавқеи устувори тадқиқоти 
ҳамаҷонибаи муаллиф оид ба масъалаи танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ дар ҶТ гузаронида шудааст ва барои 
мукаммал гардонидани қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур як қатор 
пешниҳодҳо карда шудааст. Навоварии тадкиқот инчунин дар он 

ифода мегардад, ки то ҳол дар ҶТ масъалаи танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ ба тадкиқоти комплексии монографӣ фаро 
гирифта нашудааст. Ҳамзамон дар давраи муосир ба омӯзиши 
танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ баҳри коркарди 
механизмҳои нави ҳуқуқии хизматрасонии фарҳангӣ талабот вуҷуд 
дорад. Диссертатсияи мазкур аввалин кори илмие мебошад, ки дар 
он кӯшиши гузаронидани тадқиқоти комплексии танзими ҳуқуқии 
бозори хизматрасонии фарҳангӣ ба амал бароварда шудааст. Дар 

масъалаи истифодаи таҷрибаи хориҷӣ дар танзими ҳукуқии 

хизматрасонии фарҳангӣ бошад, роҳу усулҳои санҷидашудаи баъзе 

аз давлатҳои пешқадами дунё мавриди тахлил қарор гирифта, 

истифода онҳо дар қонунгузории ватанӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ 

тавсия гардидааст.
Чунин нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда хусусияти 

навгонӣ доранд:

1. Бозори хизматрасонии фарҳангӣ доираи ташаккули талабот 

вапешниҳод ба хизматҳои фарҳангӣ мебошад, ки муносибати 

субъектҳои хоҷагидориро, ки намуди муайяни фаъолияти фарҳангиро 

баамал мебароранд бо истеъмолкунандагон ва давлат дарбар мегирад.
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Бозори хизматрасонии фарҳангӣ аз дигар намуди бозорҳои 
хизматрасонӣ вобаста ба хусусиятҳои зерин фарқ карда мешавад:

- ин бозор ба ғайр аз ташаккули самтҳои маҷмӯии маънавӣ ва 

арзишии аҳолӣ, инчунин рушди ҳаҷми хизматрасонӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодиро таъмин менамояд;

давлат иштирокчии комилҳуқуқи ин бозор буда, 

мусоидаткунандаи ташкили хизматрасониҳо аз ҷониби муассисаҳои 

давлатӣ ва ғайридавлатӣ мебошад ва баъзан аз ҳисоби маблағҳои 

буҷетӣ арзиши хизматрасониро пардохт мекунад, ки дар натиҷа 

хизматрасонӣ барои аҳолӣ ройгон гардида, барои субъектҳои 

хрҷагидории бозор даромад меорад;

- сифати хизматрасонӣ дар ин бозор аз фаъолнокии эҷодӣ ва 

қаноатмандӣ аз фаъолияти меҳнатии корманди ташкилоти фарҳангӣ 

вобаста мебошад;

- хизматҳои дар ин бозор расонидашаванда аҳмияти иҷтимоӣ дошта, 

ба рушди ҳамбастагии иҷтимоӣ, тасдики эчодкорӣ, истеъдод ва таҷриба, 

рушди гуногунии фарҳангӣ, эҷодкорӣ ва навоварӣ мусоидат мекунанд.

2. Мустақилияти хочагии субъектони соҳаи фарҳанг самаранокии 
иқтисодӣ ва иҷтимоиро барои ба даст овардани на танҳо 
маблағгузории давлатӣ, балки барои ҷалби маблағи худи 

истеъмолкунандагон талаб мекунад ва он рақобати афзуншавандаи 
бозори хизматрасонии фарҳангиро таъмин менамояд. Ба шумораи 
омилҳое, ки инкишофи қобилияти соҳибкории субъектонро дар соҳаи 
фарҳанг маҳдуд мекунад, омилҳои эксогенӣ ва эндогенӣ ворид 
мешавад. Ба омилҳои эндогенӣ омилҳои муҳити дохилии худи 
ташкилотҳои соҳаи фарҳанг дохил мешавад. Ба омилҳои экзогенӣ 
ҳолати номувофиқи муҳити институтсионалӣ, сатҳи пасти инкишофи 
фарҳангӣ ва қобилияти пардохт карда натавонистани маблағи 
хизматасонии фарҳангӣ аз ҷониби аҳолии ноҳияҳои дурдаст мебошад, 
ки дар онҷо рақобати солим вобаста ба хизматрасонии фарҳангӣ ҷой 

надорад ва ё маблағгузории давлатӣ дар ин бахш кофӣ намебошад.
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3. Хизматрасонии фарҳангӣ - ин амали субъектони хоҷагидории 
соҳаи фарханг оид ба расонидани хизмати фарҳангӣ то ба 

истеъмолкунандагон ё оид ба амалӣ намудани функсияи таълимӣ ё 

тарбиявӣ мебошад. Хизматрасонии фарҳангӣ бо чунин аломатҳо аз 
дигар намуди хизматрасониҳо фарқ карда мешавад: хизматрасонии 
фарҳангӣ дар худ шаклҳои гуногуни хизматрасониро ҳамчун объекти 
ҳуқуқи соҳибкорӣ ифода мекунад; хизматрасонии фарҳангӣ хусусияти 

эҷодӣ дорад ва оммавият ба он хос аст, ки дар намоиши оммавӣ ё 
иҷроиши оммавӣ ифода мегардад ва ба истеъмолкунанда фароғат 

меорад.
Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар 

диссертатсия зикр гардидаанд. Диссертатсия тахқикоти анҷомёфтаи 

илмӣ-тахассусӣ буда, натиҷаи он барои рушди илми ҳуқуқи гражданӣ ва 

ҳуқуқи соҳибкорӣ ва қонунгузории самти фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мусоидат мекунад. Ҷанбаҳои дигари мавзӯи диссертатсия барои рушди 
илмҳои соҳавии дигари ҳуқуқшиносӣ (ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон) аҳамияти муҳим дорад.

Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, 
мафҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ, ки аз тарафи муаллиф 
пешкаш шудаанд, инчунин таҳлили танқидии ақидаҳои дар илм 

ҷойдошта, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунии 

нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводҳои 
илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур 

мустақилона навишта шудааст.
Аҳаммияти илмӣ, амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани 

тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти 

ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон доираи васеи 

маводи илмии алоқаманд ба муҳтавои фарогирандаи мавзуи тадқиқотӣ 

мавриди омӯзиш, таҳлилу тадқиқ ва натиҷагирӣ карор дода шудааст. 

Натиҷаҳои таҳкиқоти мазкур метавонанд дар раванди минбаъдаи 

омӯзиш ва таҳлили мавзӯъ, тавсеаи бозори хизматрасонии фарҳангӣ 
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дар Тоҷикистон, навиштани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ҷараёни таълим 

мавриди истифода қарор дода шавад. Таклифу пешниҳодҳои 

таҳкиқоти диссертатсионӣ барои такмили раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, 

қонунгузорӣ, тафсир ва татбиқи ҳуқуқӣ дар сохаи мазкур аҳамияти 

илмӣ-амалӣ доранд.

Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбат доштани таҳқиқоти унвонҷӯ 

баъзе масъалаҳои баҳснок ба мушоҳида мерасад. Бо дарназардошти 
андешаҳои боло баъзе эродҳо ба мазмун ва шакли диссертатсия ва 
авторефреат пешниҳод мешаванд:

1. Дар саҳифаи 67 диссертатсия муаллиф чунин навиштааст: “Ба ғайр 

аз он, хизматрасонии фарҳангию намоишӣ ба оммавӣ будани истеъмол 
умед доранд. Шумораи тамошобинон метавонад аз рӯи ҳаҷм маҳдуд 
бошанд, масалан ҳаҷми майдон ё толори консертӣ, агар чорабинии 

фарҳангию намоишӣ аз чорчӯбаи чунин объектҳо берун гузаронида 
шавад, пас шумораи истеъмолкунандагони хизматрасонӣ метавонад ба 

ҳаҷми аз ақл берун расад”. Ибораи “ҳаҷми аз ақл берун” чӣ маъно дорад? 

Оё чунин ибора илмӣ мебошад?

2. Диссертант дар саҳифаҳои 98-99 чунин менависад “Тибқи м. 803 
КГ ҶТ ба муносибатҳо вобаста ба хизматрасонии пулакӣ меъёрҳое 
татбиқ карда мешавад, ки ба танзим муносибатҳои пудратӣ бахшида 
шудааст. Мутобиқи м. 720 КГ ҶТ дар шартномаи пудрат (дар ҳолати мо 

хизматрасонии музднок) муҳлати оғоз ва анҷоми иҷроиши корҳо 

нишон дода мешавад”. Оё шартномаи хизматрасониро бо шартномаи 

пудрат қиёс кардан асоси илмӣ дорад? Чаро муаллиф онро бо шарномаи 

хизматрасонии музднок қиёс накард?

3. Дар саҳифаи 103 муаллиф қайд менамояд, ки “Маълумоти тамғаи 

маҳсулоти хӯроквории дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бастабандишуда, инчунин маҳсулоти хӯроквории воридотӣ бояд ба 

талаботи регламенти техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Тамғагузории 

маҳсулоти хӯрокворӣ» мутобиқ бошад”. Ин навиштаи муаллиф бо 

мавзӯи тадқиқотӣ чӣ робита дошта бошад?
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4. Дар саҳифаи 107 чунин мавқеи муаллиф дарҷ гардидааст “Ба он 

нигоҳ накарда, ки шаҳриҳо ҳозир шуданд ба чунин чорабиниҳои 
фарҳангию намоиширо пардохт намекунанд, (ва ин ба пуррагӣ мантиқӣ 
аст, зеро мақсади он на фоидаи тиҷоратӣ, балки ҷашн гирифтани 
рӯйдод мебошад) он ройгон намебошад”. Ҷумла мазмунан хато навишта 

шудааст. Калимаи “шаҳриҳо” дар ҷумлаи мазкур ба кадом маъно истифода 

гардидааст.

Албатта, камбудиҳои зикршуда сифати таҳқиқоти 
диссертатсионии тақризшавандаро паст намекунанд ва баҳои мусбати 
диссертатсияро тағйир намедиҳанд. Хулосаҳои пешниҳодгардидаи 
Каримзода Рухшона Муҳамадӣ мантиқан дуруст ва илман асосноканд. 

Бешубҳа, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии тақризшаванда аҳаммияти 
назариявӣ ва амалӣ доранд, метавонанд дар фаъолияти илмӣ ва 
раванди таълим истифода шаванд.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи 
онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мутобиқати тахассуси 

илмии Каримзода Рухшона Муҳамадӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ ба 

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

ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ҷавобгӯ буда, 

ҳамзамон робитаи кор бо ихтисоси мазкур мувофиқ аст. Яъне 

диссертатсия дар доираи кори илмию тадқиқотии кафедраи ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон дар мавзӯи «Танзими шартномавӣ ва иҷроиши 
уҳдадориҳо дарбахши соҳибкорӣ» ва «Таҳқиқи назариявӣ ва амалии 

танзими ҳуқуқии муносибатҳои соҳибкорӣ ва сайёҳӣ» барои солҳои 

2021-2025 омода карда шудааст. Яке аз бандҳои дурнамои корҳои илмӣ- 

таҳқиқотии шуъбаи мазкур «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии 
фарҳангӣ дар Точикистон» номгузорӣ шудааст, ки он фарогири мавзӯи 
таҳқиқоти диссертатсия мебошад.

Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти 

илмӣ. Каримзода Рухшона Муҳамадӣ муаллифи 10 маводи илмӣ, аз 
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ҷумла 4 макола дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва 6 мақола дар дигар 

журналҳо мебошад, ки ба таҳлили паҳлуҳои гуногуни «Танзими 

ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон» бахшида 
шудаанд. Аз ин теъдоди асарҳои илмӣ, 4 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.

Муқаррароти асосӣ ва хулосахои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳои муаллиф дар конференсияҳои сатҳи 
гуногун инъикос ёфтаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 

муаллиф бо ширкати бевоситаи ӯ дар таҳқиқоти диссертатсионӣ, 

пешбарии ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ, интишороти 

ӯ исбот карда мешаванд. Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи 

илмӣ бо сатҳи навгонии илмии таҳқиқот, нуқтаҳои асосии илмӣ, ки 

ба ҳимоя пешниҳод карда шудаанд, маколаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар 

чорабиниҳои гуногуни илмӣ, аз ҷумла, семинарҳо, 

семинармашваратҳо, конференсияҳои илмӣ, илмӣ-назариявӣ ва 

назариявӣ, форумҳои миллӣ тасдиқ карда мешаванд. Ҳамзамон тарзи 

навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия сахми шахсии 

муаллифро нишон медиҳад.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавоии диссертатсия. Автореферат 
ба муҳтавоии диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои 
асосии таҳқиқоти дисертатсионӣ, аз он ҷумла мазмун мухтасар ва кофии 
бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мутобикати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи 

Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ ба 

талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 

Мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ 
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мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои навини илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда 

саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омӯзиши матни пурраи 
диссертатсия ва автореферат хулоса намудан мумкин аст, ки таҳқиқоти 

довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Каримзода Рухшона Муҳамадӣ пурра 
ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, бахусус, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 

35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат 

менамояд, зеро натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф барои рушди илми 

ҳуқуқи гражданӣ, соҳибкорӣ ва соҳаҳои дигар мусоидат карда, боис 

мегарданд, ки яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқи гражданӣ такмил 

ёбад. Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди 
қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ ва такмили соҳаи 

фарҳанги ҷумҳурӣ аҳаммияти муҳим доранд. Ҳамзамон, онҳо 

метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва 
консепсияҳои давлатӣ истифода шаванд. Маводи диссертатсия ҳангоми 
тадриси фанни таълимии ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуки соҳибкорӣ, ҳангоми 

иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ, 

диссертатсияҳо метавонад ба таври васеъ мавриди истифода қарор 
гиранд, ки ҷанбаҳои мусбати корро нишон медиҳанд.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар семинари 

васеи илмӣ-назариявии кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 

зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

баррасӣ шудааст. Суратмаҷлиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ № 1 аз 
24 августи соли 2022.

Тақризи муассисаи тақриздиҳанда аз ҷониби Табарон Н.А. - 

номзади илмҳои ҳуқукшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 

зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон омода
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карда шуда, дар маҷлиси кафедра муҳокима ва ҷонибдори карда 
шудааст. Суратмаҷлиси кафедра № 1 аз 24 августи соли 2022.

Раиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 
кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 

зиддикоррупсионии Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон Абдуллоев Ф.Р.

Ташхисгар, дотсенти кафедраи ҳуқуқи тиҷорати

Ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон, номзади илмҳои / А,

ҳуқуқшиносӣ ^^^^ж^"^Табаров.Н.А.

Котиби ҷаласа, муаллими калони кафедраи

ҳуқуқи тиҷорати ва зиддикоррупсионии <
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ^ОДҷЛ-^Ҷабборов Ф.Н.

Имзои Абдуллоев Ф.Р, Табаров Н.А. 

ва Ҷабборов Ф.Н.-ро тасдиқ ме

Сардори шуъбаи кадрҳо ва 
Донишгоҳи давлатии тиҷор Пирзода С.С.

онишгоҳи давлатии тиҷоратиСуроға: Ҷумҳурии Тоҷикис

Тоҷикистон, 734055, ш. Душанбе, кӯчаи деҳоти ¥2 тел.: (+992 237_ 234- 

83-46. Е-таП.: 1§ик@таП.ги 1Шр//\у\¥\уЛ§ик.ги.
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