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ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ дар 
мавзуи «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданй; ҳуқуқи 

соҳибкорй; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод 

шудааст

Мубрамияти таҳқиқоти анҷомдодашуда. Таҳқиқоти 

диссертатсионии Каримзода Рухшона Муҳамадӣ дар замоне анҷом дода 
шудааст, ки тамоми ҷаҳон ба рушди фарҳанг, хизматрасониҳои фарҳангӣ 

хеле ниёз дорад. Аз ин рӯ, барои фарҳанги имрузаи худро барқарор 
намудан ва рушд додани он мо бояд таърихи халқи худ, мероси 

фарҳангии ниёгони худро хуб омузем. Вобаста ба ин муаллиф қайд 
менамояд, ки “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 наслҳои 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 мекунад” (саҳ. 19 дисс.).

Дар ҳақиқатан ҳам дуруст аст, ки дар замони муосир таъмин намудани 
талаботи зарурӣ барои фаъолияти фарҳангии инсон аҳамияти 



аввалиндараҷа дорад. Инсон наметавонад танҳо бо қонеъгардонии 
талаботҳои моддии худ дар замони рушди технологияҳои нав, ҷаҳонишавии 
халқияту давлатҳо қонеъ гардад. Маҳз неъматҳои ғайримоддӣ, аз ҷумла 
фарҳанг яке аз маҳакҳои асосии ҷаҳонишавии муносибатҳо байни инсонҳо 
мебошад. Муаллиф қайд менамояд, ки барои рушди муносибатҳои 
фарҳангӣ ва хизматрасониҳои бозори фарҳангӣ заминаҳои ҳуқуқӣ дар 
замони истиқлолият гузошта шудаанд, аз ҷумла, қабули “Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 20 июни соли 2019, № 1619 «Дар бораи ҳунармандӣ», 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2019, № 1593 «Дар бораи 
берун баровардан ва ворид намудани сарватҳои таърихию фарҳангӣ», 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли соли 2012, № 838 «Дар бораи 

осорхонаҳо ва Фонди осорхонаҳо», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 

июни соли 2007, № 272 "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 декабри 

соли 2004, № 67 «Дар бораи кино», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 
августи соли 2003, № 32 «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2002, № 80 «Дар бораи театр ва 

фаъолияти театрӣ», Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми 2) 

аз 11 декабри соли 1999, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри 
соли 1997, № 516 «Дар бораи фарҳанг», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
14 декабри соли 1996 «Дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ» ва 

дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ...” (саҳ. 19-20 дисс.).
Муаллиф дар таҳқиқоти худ ба маълумотҳои оморӣ низ ҳусни 

таваҷуҳ зоҳир намудааст, ки он мазмуни таҳқиқотро ғанӣ мегардонад. Аз 
ҷумла ӯ қайд менамояд, ки “Ҳоло дар ҶТ 1873 ёдгориҳои таърихию 
фарҳангӣ, аз ҷумла 324 ёдгориҳои таърихӣ, 1264 ёдгориҳои бостонӣ ва 

285 ёдгориҳои меъморӣ ба қайд гирифта шудаанд. Зарур аст, ки кулли ин 

ёдгориҳои таърихӣ - фарҳангӣ аз назари арзишҳои таърихӣ таҷдиди 
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назар гардад, фонди осорхонаҳо ва таҳқиқи илмии маводҳои мавҷуда 
дар асоси меъёрҳои муосири методологӣ ва тадқиқоти комил карда 

шуда, аз рӯи онҳо асарҳои нави илмӣ ва оммавӣ ба табъ расанд. Ҷомеаи 
тозабунёд талаб мекунад, ки ба ташаккул ва инкишофи ҳамаҷониба ва 
мутаносиби илмӣ асоснок шудани ҳунарҳои бадеии мардумӣ, косибӣ, 
театрҳо ва дастаҳои ҳунарии мардумӣ, фолклорӣ-этнографии 

минтақаҳои кишвар, дар асоси ниёзҳои имрӯза ва дархостҳои маънавии 
мардум такмил додани фаъолияти боғҳои фарҳангу фароғат ва 

истироҳат аҳамияти махсус дода шавад» (саҳ. 20 дисс.).
Бояд тазаккур дод, ки маҳз бо ташаббуси бевосита ва дастгирии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як оилаи тоҷикистониён 
расонидани китоби «Тоҷикон»-и академик Бобоҷон Ғафуроф, ки асосан 
барои омузиши таъриху фарҳанги халқи тоҷик равона карда шудааст, ки 
анҷом додани чунин таҳқиқот исботи нияту орзуҳои Сарвари давлат 
мебошад. Маҳз бо гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ мо метавонем 

мазмуну мундариҷа ва моҳияти асарҳои таърихиро ба мардум расонида, 
аҳамияти омузишии онро муаррифӣ намоем. Таҳқиқоти гузаронидаи 

Каримзода Р.М. аз зумраи чунин таҳқиқотҳое мебошад, ки маҳз 
фарҳанги халқи тоҷикро омухта, рушду истифодаи онро дар замони 

муосир муаррифӣ менамояд. Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти анҷомдодашуда, 
хеле мубрам буда, дар танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори 

фарҳангӣ саҳифаи наверо оғоз бахшида, барои танзими ҳуқуқии ин 
масъала боз ҳам мусоидат хоҳад намуд. Дар ин ҷо суханони олими 

ҳуқуқшинос Хаткевич Н.Н.-ро ёдовар мешавем, ки ӯ мегӯяд: “Фарҳанг 
дар муносибат бо ҳуқуқ падидаи васеътар мебошад, ки функсияҳои 

дарккунӣ, сотсиализатсиякунӣ, меъёрӣ, мувофиқшавӣ, интиқолдиҳӣ, 
иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, ҳавасмандкунӣ, сафарбаркунӣ, 
мутаҳидкунӣ ва дигар функсияҳоро иҷро мекунад, қобилияти махсуси 
фаъолияти инсонӣ мебошад, ки ба эҷодкунии арзишҳои маънавӣ ва з



моддӣ равона мебошад, ки натиҷааш низоми инкишофёбандаи идеалҳо, 
арзишҳо, меъёри рафтори дарҷкардашуда, аз ҷумла дар ҳуқуқ дарҷшуда 

мебошад. Дар ҳамин функсияи ҳуқуқташкилкунандаи он ҳамчун 
тафаккури бисёрҷонибаи хирқаи инсон ифода мегардад”.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд. Дар навбати худ 

муаллиф вазифаҳои гузоштаи худро дар самти таҳқиқоти 
диссертатсионии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя 
пешниҳоднамудааш пурра инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои 
худ аз сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқии халқи тоҷик, қонунгузории миллӣ, 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба фарҳанг, қонунгузории 
давлатҳои алоҳидаро дар самт, инчунин аз андешаву назари олимони 
дохиливу хориҷӣ истифода намудааст, ки онҳо дар маҷмуъ навгонии 
таҳқиқоти диссертатсиониро таъмин намудаанд. Нуктаҳои илмие, ки ба 

ҳимоя пешниҳод шудаанд, ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, назарӣ ва амалии 
хизматрасониҳои фарҳангиро ифода менамоянд. Яъне, таҳқиқбаранда бо 
дарназардошти омӯзиши масъалаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, назарӣ ва амалии 
танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори фарҳангӣ нуктаҳои илмии 

худро ба самтҳои ишорашуда равона намудааст, ки онҳо вазифа ва 
ҳадафҳои гузошташударо дар рисолаи илмӣ таҷассум менамоянд. 
Навгонии амалӣ-ҳуқуқӣ, ки дар заминаи он муаллиф як зумра тавсияҳои 

илман асосноки худро баҳри таҷдиди қонунгузории соҳа ва механизми 
танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори фарҳангӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудааст.

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот ягон шубҳае 

надорад. Навоварии тадқиқот маҳз дар он ифода мегардад, ки то ҳол дар 
ҶТ масъалаи танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳанги ба 

тадқиқоти комплексии диссертатсионӣ фаро гирифта нашудааст. 
Ҳамзамон дар давраи муосир ба омӯзиши танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ баҳри коркарди механизмҳои нави ҳуқуқии4



хизматрасонии фарҳангӣ талабот вуҷуд дорад. Таҳқиқоти 
гузаронидашуда аввалин кори илмие мебошад, ки дар он кӯшиши 
гузаронидани тадқиқоти комплексии танзими ҳуқуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ ба амал бароварда шудааст.

Дараҷаи асоснокии муқаррароти илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 
диссертатсия ифода ёфтаанд. Диссертатсияи Каримзода Р.М. бонизом 
таҳия гардида, дар он бозори хизматрасониҳои фарҳангӣ ҳамчун низоми 
томи мураккаб, инкишофёбанда ва худтанзимшаванда мавриди таҳлил 
қарор дода шудааст. Сохтори диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш 
зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Сохтори 
диссертатсия ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот мувофиқ буда, 
ҳамаи масъалаҳои аз ҷониби муаллиф пешниҳодшуда ҳаллу фасли худро 
ёфтаанд. Асоснокии пешниҳоди дар диссертатсия дарҷгардида, инчунин 
бо таҳлили эродии сарчашмаҳои истифодашуда оид ба танзими ҳуқуқии 
бозори хизматрасониҳои фарҳангӣ тасдиқи худро ёфтааст. Рӯйхати 
адабиёт аз сарчашмаҳои зиёде иборат мебошанд, ки онҳо барои омӯзиши 

муфассали ҳолати кор дар мавзӯи таҳқиқшаванда имконият додаанд.

Ҳамаи ин шаҳодати он мебошад, ки муаллиф аз асосҳои 

методологии таҳқиқот дуруст истифода намудааст. Аз ҷумла, дар 

раванди таҳқиқи танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ бо 

истифода аз усули оморӣ шумораи истифодабарандагони 

хизматрасонии фарҳангӣ ва ҳолатҳои ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони ин хизмат муайян гардидааст. Дар заминаи 
усули шаклӣ-ҳуқуқӣ бозори хизмтрасонии фарҳангӣ ҳамчун падидаи 

сирф ҳуқуқӣ баррасӣ шуда, мафҳум ва унсурҳои таркибии он муайян 

карда шудааст. Инчунин тавассути усули шаклӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории 
амалкунандаи ҶТ ва давлатҳои хориҷи, санадҳои байналмилали 
мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Тавассути усули муқоисавӣ- 
ҳуқуқӣ қонунгузории ҶТ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлатҳои 

хориҷӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар бахши бозори 
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хизматрасонии фарҳангӣ омӯхта шуда, шабоҳат ва тафовут миёни 

онҳо муайян гардидааст.
Усули таърихӣ-ҳуқуқӣ ба муаллиф имконият додааст, ки то 

мавзуи рисола на танҳо ҳамчун падидаи муосири ҳуқуқӣ, балки 
таърихӣ низ омӯхта шавад. Дар натиҷаи таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии 

мавзуи рисола муайян гардидааст, ки дар замони истиқлоли давлатӣ 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ якчанд марҳилаҳои таърихиро пушти 

сар намудааст. Усулҳои ишорашуда дар якҷоягӣ имконият фароҳам 
оварданд то мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба, пурра ва 
объективона омӯхта шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо 

намоянд.
Саҳеҳнокӣ, навгонии илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 

диссертатсия ифода ёфтаанд, ягон шубҳаро ба вуҷуд намеоранд. 
Пешниҳод ва нуктаҳои илмии диссертатсия ба таҳқиқоти назариявию 
объективӣ такя намуда, натиҷагириҳо асосноку боэътимод буда, ба 
мулоҳиза ва хулосабарориҳои муаллиф асос ёфтаанд. Навгонии илмии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки он аввалин рисолаи комплексии 
илмӣ оид ба тадқиқоти танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори 
фарҳангӣ буда, муаллиф бо дарназардошти анъанаҳои таърихӣ, 
тағйирёбии унсурҳои моддиву маънавии арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ 
падидаи мазкурро дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба риштаи таҳлил 

кашидааст.
Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳлили 

воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти ҷойдоштаи назариявӣ ва 
методологии паҳлуҳои гуногуни мавзӯи диссертатсия, мураттабсозӣ 

ва таҳлили натиҷаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, ақидаҳо ва 
тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва 
навгонии онҳо дар муқоиса бо натиҷаҳои дар илм ҷойдошта, таҳқиқи 
ҳолати кунунӣ ва роҳҳои такмили танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои 
бозори фарҳангӣ асос ёфтааст. 6



Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ заминаи илмӣ-методологии таҳқиқоти минбаъдаи 
танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори фарҳангӣ дар ҷомеа буда, он 
метавонад бевосита ба тарбияи шаҳрвандон, шуури ҳуқуқии 
шаҳрвандон, шуури ҳуқуқии касбӣ ва тарбияи ҳуқуқӣ таъсири худро 

расонад. Инчунин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар ҷараёни 
ҳуқуқэҷодкунӣ, зимни таҳия ва қабули қонунҳо, таҳия ва қабули 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳамзамон заминаи илмии такмили 
минбаъдаи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ дар ин соҳа истифода 

шаванд.
Аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия, инчунин дар он аст, 

ки андешаҳои муаллиф фаҳмишҳои илмии танзими ҳуқуқии 
хизматрасониҳои бозори фарҳангиро мукаммал гардонида, барои 
таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун сарчашма хизмат намоянд. 
Натиҷаҳои таҳқиқоти илмии анҷомдодаи муаллиф имкон медиҳанд, ки 
роҳҳои асосии ташаккулёбии танзими ҳуқуқии хизматрасониҳои бозори 
фарҳангӣ, самтҳои асосии баланд бардоштани он дар шароити эъмори 

давлати ҳуқуқбунёд муайян карда шаванд.
Нуктаҳо ва тавсияҳое, ки муаллиф дар диссертатсия баён намудааст, 

метавонанд дар таҳияи барномаҳои таълимӣ, стратегия, барнома ва 
консепсияҳои давлатӣ, дар раванди таълим ва тарбияи ҳуқуқӣ, таълим 

дар соҳаи хизматрасониҳо, баланд бардоштани сифати таҳсилот ва 
тарбияи ҳуқуқӣ дар шароити коҳиш ёфтани хизматрасониҳои фарҳангӣ 
истифода шаванд. Ҳамзамон, натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф ҳамчун 
воситаи баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқи инсон 
баромад карда, дар оянда мумкин аст дар татбиқи барномаҳои давлатӣ 

оид ба фарҳанги ҳуқуқӣ ва донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд.

Нуқтаҳои зерини диссертатсия сазовори таваҷҷуҳ буда, мусбат 
арзёби мегарданд: 7



- таҳлилу баррасии мафҳум ва хусусиятҳои бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ;
- муайян намудани махсусияти фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

фарҳанг;
о мӯзиши намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ;
- таҳқиқи мафҳум ва моҳияти ҳуқуқии шартномаи хизматрасонии 

фарҳангӣ;
- муайян намудани таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии 

фарҳангӣ;
- омӯзиши ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони хизматрасонии 

фарҳангӣ ва ҷавобгарии шартномавии тарафҳои ин шартнома;
Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

илмӣ. Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он, мазмуни асосӣ, 

хулосаҳо, тавсия ва пешниҳодҳо дар кори илмии мазкур дар 11 

мақолаҳои илмӣ инъикос ёфтаанд, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ 
нашр гардидаанд.

Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.
Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои 

амалии муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Автореферат ва корҳои илмие, 
ки дар мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ рӯйи чоп омадаанд, мазмуну 

моҳияти рисолаи илмиро ба таври зарурӣ инъикос менамоянд.
Эродҳо ба мазмуни диссертатсия. Мазмуни диссертатсияро мусбат 

арзёбӣ намуда, қайд менамоем, ки он дар маҷмӯ моҳияти мавзӯъро 
ифода намуда, имконият медиҳад, ки масъалаҳои мубрами он баррасӣ 
гардад, вале аз нигоҳи мо баъзе ҷиҳатҳои он баҳснок боқӣ монда, ба 
монанди ҳама гуна таҳқиқоти илмӣ аз баъзе нуқсонҳо холӣ намебошад: 8



1. Дар банди 4 нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодщуда муаллиф қайд 
менамояд, ки: “Хизматрасонии фарҳангӣ - ин амали субъектони 
хоҷагидории соҳаи фарҳанг 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 

меофад”.
Мо асосан бо ин хулосабарориҳои муаллиф рози ҳастем, аммо баъзе 

аз муқарратҳои он ба назари мо баҳснок мебошад. Муаллиф дуруст қайд 
менамояд, ки хизматрасонии фарҳангӣ бо якчанд аломатҳои худ аз дигар 
намуди хизматрасониҳо фарқ карда мешавад, пеш аз ҳама бо хусусияти 
эҷодӣ ва оммавият доштани он. Аммо хизматрасонии фарҳангиро 
ҳамчун объекти ҳуқуқи соҳибкорӣ эътироф намудан ба андешаи мо 

баҳснок мебошад. Агар ба қисми 2 моддаи 140-и Кодекси граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, мебинем, ки хизматрасониҳо 
объекти ҳуқуқи гражданӣ эътироф шудаанд. Аз ин рӯ, аз муаллиф хоҳиш 
менамоем, ки ҳангоми ҳимояи ошкорои оммавӣ мавқеи худро оид ба ин 

масъала асоснок мекард.
2. Муаллиф аз натиҷаи таҳқиқоти илмӣ пешниҳод менамояд, ки 

“Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти фарҳангӣ» қабул карда шавад ва 
Қонуни ҶТ аз 13 декабри соли 1997, таҳти №516 «Дар бораи фарҳанг» аз 

эътибор соқит дониста шавад. Қонуни нав аз муқаррароти умумӣ, 

кафолатҳои давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар соҳаи 

фарҳанг, вазифаҳои давлат дар соҳаи фарҳанг, кормандони эҷодкор, 

ташкилотҳои соҳаи фарҳанг, идоракунӣ ва танзими иқтисодии соҳаи 
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фарҳанг, ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи фарҳанг бояд иборат 

бошад.”
Мо ҳама вақт муаллифонро дастгирӣ менамоем, онҳо аз натиҷаи 

таҳқиқоти илмӣ оид ба такмили қонунзорӣ пешниҳодҳо менамоянд. 
Аммо таклифу пешниҳодҳо бояд асоснок ва ба манфиати кор бошанд. Аз 

иваз намудани номи қонун ва мундариҷаи он ягон чизи наве ҳосил 

намегардад. Бинобар ин, мо аз муаллиф фаҳмидан мехостем, ки мақсад 
аз қабули қонуни нав оид ба ин масъала дар чист?

3. Мо асосан аз мазмуну моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда 
қаноатмандем, аммо дар таҳқиқоти пешниҳодгардида баъзе саҳвҳои 
забонӣ ва техникие ҷой доранд, ки онҳо гарчанде ба мазмуну моҳияти 
кор таъсир нарасонанд ҳам, аммо дар умум, сифати онро як дараҷа 
коҳиш медиҳанд.

Камбудӣ ва норасоиҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, ҳангоми 
баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро 
намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои 
баррасишаванда хеле муҳим буда, мураккаб ва баҳсноканд ва муаллиф 
дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, 
адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаи назари 

муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин хоси гузаронидани чунин 
таҳқиқоти илмӣ мебошад. Мазмуни диссертатсия аз кофӣ будани 
пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ доштани он шаҳодат медиҳад. 
Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои худро баён намудааст, ки онҳо 
метавонанд барои рушди илми ҳуқуқи гражданӣ саҳми сазовори худро 

гузоранд.
Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.

Ди ссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ ба талаботи банди 31 
ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 10



Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона 
навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи 

навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 
амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо 
дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ 

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти 
илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Каримзода Рухшона Муҳамадӣ ба 
талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи 
илмйи номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан 
ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

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

байналмилалии хусусӣ мебошад.
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