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

ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ 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 оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

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 оилавӣ; ҳуқуқи 

байналмилалии хусусӣ, ки тибқи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №16/шд ҳуқуқи қабули 

диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ҷанбаи муҳими бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ афзоиши рақобат байни намудҳои гуногуни хизмат, аз ҷумла 

намудҳои асосӣ - театр, кино, адабиёт, мусиқӣ, санъат ва ғайра мебошад. 

Барои фароғати истеъмолкунандагон дар бозор интихоби беш аз 145 

намуди хизматрасониҳои фарҳангӣ пешниҳод шудаанд.

Тадқиқоти диссертатсионии Каримзода Рухшона Муҳамадӣ дар 

мавзӯи «Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 
Тоҷикистон» ба яке аз масъалаҳои муҳимми танзими ҳуқуқии бозори 
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хизматрасонии фарҳангӣ бахшида шуда, саривақтӣ, муҳим ва дорои 
аҳамияти назариявию амалӣ мебошад.

Диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ бонизом ва дар сатҳи 
баланди мантиқию илмӣ таҳия гардида, андешаҳои илмӣ оид ба танзими 
ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон ва пешниҳодот 
оид ба такмили меъёрҳои қонунгузории гражданӣ ва соҳибкориро 
фарогир мебошад.

Муаллиф қайд менамояд, ки ар шароити имрӯза ҳалли масъалаҳои 
фарҳангӣ натанҳо 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. Дуруст аст, ки мушкилоти фарҳангӣ натанҳо бо иқтидори 
иқтисодии давлат маҳдуд шавад, балки барои рушди соҳа ба сармояи 
хориҷию ватанӣ, ҷорӣ намудани хизматрасонии пулакӣ, рушди бозори 

арзишҳои фарҳангӣ, вусъати ва таъсиси хайрияҳои ҳавасмандгардонӣ 

такя карда шавад.
Тавре аз мазмуну муҳтавои диссертатсия ва автореферат бармеояд, 

муаллиф барои расидан ба ҳадафҳои таҳқиқот дар назди худ вазифаҳои 
зеринро гузоштааст: таҳлилу баррасии мафҳум ва хусусиятҳои бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ; муайян намудани махсусияти фаъолияти 
соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг; омӯзиши намудҳои алоҳидаи 
хизматрасонӣ дар бозори хизматрасонии фарҳангӣ; тадқиқи 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; коркарди пешниҳодҳо 

барои мукаммал гардонидани қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур (саҳ. 9).

Сохтори рисола. Муаллиф дар доираи ду боб ва шаш зербоб ба 
пуррагӣ тавонистааст, ки ба ҳадафу вазифаҳои дар назди худ гузошта 
ноил гардад.
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Боби якуми диссертатсия - «Асосоҳои ҳуқуқии ташаккул ва рушди 
бозори хизматрасонии фарҳангӣ». Муаллиф дар боби мазкур мафҳум ва 

хусусиятҳои бозори хизматрасонии фарҳангӣ, махсусияти фаъолияти 
соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг, намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар 
бозори хизматрасонии фарҳангиро асоснок ва ҳаматарафа таҳлил 

намудааст. Иброз мегардад, ки ба ташкилотҳои фарҳангию маърифатӣ 

ташкилотҳои фарҳангӣ дохил мешаванд, ки фаъолияти асосии онҳо 

таъмини дастраси ба объектҳои фарҳанг, фароҳам овардани шароит 

барои қонеъ гардонидани талаботи зеҳнӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва 

маърифатӣ, инкишофи қобилияти эҷодии шахс, инчунин мусоидат ба эҳё 

ва минбаъд рушди фарҳанги миллӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ мебошад 

(марказҳои фарҳангӣ, марказҳои фарҳангии миллӣ, осорхонаҳо, 

галереяҳо (намоишгоҳҳо), толорҳои намоишӣ, мамнӯъгоҳҳои таърихию 

фарҳангӣ, боғҳои фарҳанг ва истироҳат, муассисаҳои клубӣ, қасрҳо ва 

хонаҳои фарҳанг, маориф, муассисаҳои соҳаи фарҳанг ва санъат, 

марказҳои маданию иттилотӣ ва маданию маърифатй ва ғайра (саҳ. 38).
Ба муаллиф муяссар гардидааст, ки мақсадҳои фаъолияти 

соҳибкории ташкилотҳои давлатӣ ё маҳаллии фарҳангиро ба монанди 

савдои молҳо, таҷҳизоти ба фурӯшраванда, хизматрасонии миёнрав 

иҷрои амалиётҳо, кор, хизматрасонӣ ва ғайра муайян намояд (саҳ. 57-58).
Зимнан муаллиф дар зербоби сеюми боби аввал қайд менамояд, ки 

хизматрасонии фарҳангӣ-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 
фароғати истеъмолкунанда равона мкнардад.
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Хизматрасонии фарҳанг вобаста ба намуди фаъолият воқеъбинона 
тасниф карда мешаванд (хизматрасонии театрӣ, телевизионӣ, радиоӣ ва 

мултипликатсионӣ, хизматрасонӣ дар сирк, хизматрасонии эстрадӣ 
(консертӣ), хизматрасонии осорхона, хизматрасонии намоишӣ, 
хизматрасонии китобхона, хизматрасонӣ дар ташкил намудани идҳои 

оммавӣ ва ғайра. (саҳ.81).
Боби дуюми диссертатсия «Шартнома ҳамчун воситаи ҳуқуқии 

хизматрасонии фарҳанг» номгузорӣ шуда, аз се зербоб иборат мебошад. 
Муаллиф дар боби мазкур ба мафҳум ва моҳияти ҳуқуқии шартномаи 

хизматрасонии фарҳангӣ, таркиби субъективии он ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони хизматрасонии фарҳангӣ ва ҷавобгарии 

шартномавии тарафҳои шартнома диққат медиҳад, ки барои баррасии 

проблемаҳои ҷойдошта муҳим мебошад.
Баён мегардад, ки шартномаи хизматрасонии фарҳангии музднок, 

консенсуалӣ буда дорои як қатор аломатҳо мебошад. Шартномаи мазкур 
барои он консенсуалӣ аст, ки хизматрасонӣ созиши байни тарафҳоро оид 
ба шартҳои намуди хизматрасонӣ, сифати он, тартиб ва муҳлати 
пешниҳод ва дигар шартҳои шартномаро пешбинӣ менамояд. Лаҳзаи 
бастани шартнома бо иҷроиши он мувофиқат намекунад, гарчанде 

баъзан онҳоро фосилаи ками вақт ҷудо мекунад.
Мавҷуд будани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мутақобилаи ҳарду тарафи 

шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ имкон медиҳад дар фарқият аз 
шартномаҳои яктарафа, ки дар он яке аз тарафҳо дорои танҳо ҳуқуқ ва 
тарафи дигар дорои танҳо уҳдадорӣ мебошад, онро ҳамчун дутарафа 
тасниф намоем. Дар шартномаи хизматрасонии музднок ба фармоишгар 
қонунан танҳо як ухдадорӣ - оиди пардохти хизматрасонӣ вогузор 
гардидааст, ки дар моддаи 797 КГ ҶТ дарҷ гардидааст. Нисбати 

хизматрасонии фарҳанг инчунин қайд намудан зарур аст, ки ба гайр аз 
уҳдадории онро пардохт намудан, фармоишгар бояд меъёрҳои зарурии 

рафторро дар лаҳзаи хизматрасонӣ риоя намояд (саҳ. 85-87).
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Ба андешаи муаллиф барои он, ки шаҳрванд тарафи шартнома 

гардад ӯ бояд дорои қобилияти амалкунӣ бошад, яъне қобилияти бо 
амалҳои худ ба даст овардан ва ба амал баровардани ҳуқуқи гражданиро 
дошта бошад, барои худ уҳдадории гражданиро ба вуҷуд оварда онро 
иҷро карда тавонад. Қобилияти амалкунии гражданӣ дар ҳаҷми пурра 
ҳангоми ба синни балоғат расидан, яъне пас аз ба синни ҳаждаҳсолагӣ 
расидан ба вуҷуд меояд. Аммо дар ҳолати бо хизматрасонии консертӣ 
вазъи тамошобинро ба даст овардан, тарафи шартнома метавонад шахси 
ғайри қобили амал бошад.

Хусусияти ташкилии фаъолияти миёнравии шахсон пеш аз ҳама дар 

амалӣ намудани аҳд бо шахси сеюм аз ҷониби онҳо ифода мегардад, ки 
тибқи он охирон уҳдадор мешаванд пурра ё қисман уҳдадории онҳоро 
дар назди тамошобинон иҷро намоянд. Маҳз дар қабул намудани 
уҳдадории ба амал баровардани ҳама ҷараёни омодагӣ ва гузаронидани 

чорабинии консертӣ аз ҷониби миёнрав-ташкилкунанда моҳияти 
фаъолияти он иборат аст. Миёнрав, ки тарафи шартнома мебошад худ ба 

тамошобинон хизмат намерасонад, зеро барои ин воситаи лозимиро 
доро намебошад, бинобар ин ӯ маҷбур аст ба кӯмаки шахсони сеюм, ки 
воқеан ухдадории ӯро иҷро мекунанд, мешитобад. Имконияти ҷалб 
намудани шахси сеюм ба иҷроиши уҳдадории бегона - қоидаи умумӣ 

мебошад, ҳатман иҷроиши шахсӣ - истисно аз қоида мебошад. Охирон 

бояд дар қонун, дигар санадҳои ҳуқуқӣ пешбинӣ гардад, аз шарти 
уҳдадорӣ ё моҳияти он бармеояд (қ. 1 м. 343 КГ ҶТ).

Муаллиф оид ба ҷавобгарӣ барои вайрон намудани уҳдадорӣ, ки 
дар боби 24 КГ ҶТ муқаррар шудааст, дахл намудааст. Дар зери зиён дар 

моддаи 424 КГ ҶТ хароҷоте фаҳмида мешавад, ки шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида масраф намудааст ё бояд барои барқарор намудани 

ҳуқуқи вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани 

молу мулки ӯ (зиёни воқеӣ), инчунин даромади ба даст наомадае, ки ин
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шахс, агар ҳуқуқаш ваирон намегардид, дар шароити муқаррарии 

аҳдҳои гражданӣ метавонист ба даст оварад (фоидаи аз дастрафта).
Боиси зикр аст, ки дар муносибатҳои ҳуқуқии тарафҳо тибқи 

шартномаи хизматрасонии муздноки консертӣ низ метавонад зиён (зиёни 
воқеӣ ва фоидаи аз дастрафта) ҷой дошта бошад. Агар ҳунарманд ба 

баромад наомада бошад, пас ташкилотчии он он маблағҳоеро, ки ӯ 
метавонист аз фурӯши чиптаҳо ба тамошобинон (фоидаи 
аздастрафта), инчунин пардохт барои иҷораи толор ва дигар масъалаҳои 
ташкилӣ (зиёни воқеӣ) аз даст медиҳад. Ё, ин ки миёнарав-ташкилотчӣ 

уҳдадории худро иҷро накард ва чорабиниро ба таври дахлдор омода 
накард, ки дар натиҷа он баргузор нашуд, ҳунарманд бошад ба саҳна 
баромада натавонист ва мутаносибан мукофот нагирифт. Дар ин ҳол низ 

аз даст додани фоида ҷой дорад. Қарздор уҳдадор аст зарареро, ки дар 
натиҷаи иҷро накардан ё ба таври номатлуб иҷро намудани уҳдадорӣ 

расонида шудааст, ҷуброн намояд (қ.1 м. 423 КГ ҶТ).

Асоснокии хулосаю пешниҳодҳо. Диссертатсия кори анҷомёфтаи 

илмӣ-тахассусӣ буда, натиҷаи он барои рушди илм, қонунгузорӣ ва 
амалияи ҳуқуқи гражданӣ ва ҳуқуқи соҳибкорӣ мувофиқ мебошад.

Таҳлили мазмуни диссертатсия, ақидаҳо, назариёти илмӣ, хулосаҳо, 
мафҳумҳои илмӣ, мушкилоти қонунгузорӣ, ки аз ҷониби муаллиф 

пешкаш шудаанд, андешаҳои илмӣ, муайян намудани мавқеъ дар 
раванди ҳалли вазифаҳои гузошташуда, асосноккунии нуқтаҳои илмӣ ва 

хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводи илмӣ, таҷрибаи амалӣ аз 
он шаҳодат медиҳанд, ки диссертатсия мустақилона навишта шудааст.

Диссертатсия ягонагии дохилӣ дорад. Сохтори диссертатсия тибқи 
мақсад ва вазифаҳои он, инчунин, талаботи таҳқиқот мантиқӣ интихоб 

карда шудааст. Бобҳо ва зербобҳои диссертатсия бо дарназардошти 

таҳқиқи мантиқӣ тибқи усули илмии гузариш аз мафҳумҳои умумӣ ба 
мушаххас, пайдарҳам таҳлил намудани қонунгузорӣ муайян карда 
шудааст.

Нуктаҳои илмии диссертатсия ва натиҷаҳои илмӣ, ки дар охири 
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бобҳо ва зербобҳо, инчунин, хулосаи кор ифодаи худро ёфтаанд, аз 
саҳми шахсии муаллиф дарак медиҳанд. Тарзи навишт, масъалагузорӣ ва 
услуби диссертатсия аз саҳми шахсии муаллифи диссертатсия гувоҳӣ 
медиҳанд.

Таълифоти натиҷаҳои тақиқот дар нашрияҳои илмӣ. Муҳтавои 

асосии диссертатсия дар 10 мақолаҳои илмӣ дарҷ шудаанд, ки аз ин 
шумора 4 мақола дар маҷалаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиянамуда 
ба чоп расидаанд. Хулоса, натиҷа ва нуктаҳои асосии диссертатсия дар 
мақолаҳои ба нашррасида инъикос ёфтаанд. Оид ба мавзӯи таҳқиқоти 
диссертатсия муаллиф дар семинар, конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва 

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад 
намудааст.

Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ ба муаллифон ва 
манбаи иқтибоси мавод ишора менамояд. Натиҷаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ, аз ҷумла нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешкаш шудаанд, 
заминаи кофӣ ва боэътимоди назариявӣ ва методологӣ доранд. Асосҳои 

назариявии таҳқиқоти диссертатсиониро асарҳои илмии муҳаққиқони 
ватаниву хориҷӣ оид ба ҷанбаҳои гуногуни танзими ҳуқуқии бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон ва пажӯҳишҳои соҳавӣ, ки ба 
падидаи мазкур бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд.

Мавриди зикр аст, ки таҳқиқоти диссертатсионии алоҳида дар ин 
самт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол анҷом дода нашудааст. Аксари 

ҷанбаҳои гуногуни проблемаи шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати 
одӣ) дар маҷмӯъ ҳануз коркард карда нашудаанд. Диссертатсияи мазкур 
ба бартараф намудани ин холигӣ дар илми ҳуқуқшиносии тоҷик равона 

гардидааст.

Дар диссертатсия усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ, ба мисли 
диалектикӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, 
таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар усулҳо истифода шудаанд. Тавассути усули 

диалектикӣ ташаккул ва инкишофи заминаҳои ҳуқуқии бозори 
/



хизматрасонии фарҳангй дар Тоҷикистон мавриди пажуҳиш қарор дода 

шуда, шароитҳои таърихӣ ва дигар омилҳое, ки ба ташаккул ва 

инкишофи хизматрасонии фарҳангӣ мусоидат намудаанд, муайян карда 
шудааст.

Дар заминаи усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда 

оид ба муқаррарнамоии мафҳуми бозори хизматрасонии фарҳангӣ 

таҳлил гардида, истифодаи истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқӣ ва 
забонӣ дуруст, пешниҳод карда шудааст.

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.

Тавассути усули шаклӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва давлатҳои хориҷӣ, санадҳои байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор 

гирифта, дар бахши бозори хизматрасонии фарҳангӣ омӯхта шуда, 
шабоҳат ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст.

Усули таърихӣ-ҳуқуқӣ имконият фароҳам намуд, то мавзуи рисола 
натанҳо ҳамчун падидаи муосири ҳуқуқӣ, балки таърихӣ низ омӯхта 
шавад. Дар натиҷаи таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии мавзуи рисола муайян 

гардид, ки дар даврони Истиқлолияти давлатӣ бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ марҳилаҳои таърихии худро дорад. Усулҳои ишорашуда дар 

якҷоягӣ имкон фароҳам овардааст, ки мавзуи таҳқиқот ҳамаҷониба, 
пурра ва объективона омӯхта шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро 
пайдо намоянд.

Диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукаммали илмӣ оид ба 

танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангй дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар диссертатсия ҷанбаҳои муҳими бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ ба таври комил мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Нуқтаҳои илмӣ ва хулосаҳое, ки дар диссертатсия пешкаш шудаанд, 
аз лиҳози илмӣ-методологӣ бо истифода аз ақидаҳои маъмулӣ дар илм 
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пазируфташуда, дар робита бо қонунгузорӣ ва таҷрибаи ҳуқуқӣ исбот 
карда шудаанд.

Аҳамияти натиҷаҳои илмӣ барои назария ва амалия, тавсияҳо барои 

истифодаи онҳо. Маводи таҳқиқотро метавон барои баланд бардоштани 

маърифати хукуқии омма, соҳибкорон, такмили қонунгузорӣ, амалияи 

судӣ, бурдани тахқикдотҳои нав истифода намуд.

Эродҳо ба мазмун ва шакли диссертатсия:
1. Дар навгонии дуюм муаллиф қайд менамояд, ки “Фаъолияти 

соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг самти махсуси фаъолияти иқтисодӣ 

мебошад, ки дар натиҷаи муттаҳиднамоии ду соҳа-фарҳанг ва тиҷорат 
бавуҷуд меояд. Объекти фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг 
хизматрасонии фарҳангӣ мебошад, ки омили инкишофи иқтисодиёт ва 

иҷтимоиёти ҷомеа мегардад. Шартҳои инкишофи устувори фаъолияти 
сооҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг қарорҳои асосноки иқтисодию ташкилӣ, 

санадҳои мукаммали меъёрию ҳуқуқӣ, мусоидати молиявию қарзӣ ва 
идоракуни дурусти соҳаи фарҳанг мебошад, ки амалҳои мутақобилаи 

ҳама унсурҳои онро дар шароити муносибатҳои бозоргонии 

инкишофёбанда таъмин мекунад” (саҳ. 13-14). Зикр намудан бамаврид 

аст, ки аз ҷониби муаллиф омилҳои инкишофи иқтисодиёт ва 

иҷтимоиёти ҷомеа тавассути хизматрасонии фарҳангӣ муайян карда 

нашудаанд.

2. Дар саҳифаи 56 диссертасия муаллиф иброз менамояд, ки: “Дар 
ҳама хизматрасониҳои соҳаи фарҳанг қабули намоишии онҳо асосӣ 

намебошад. Баъзан бисёре аз онҳо танҳо хизматрасонии фарҳангӣ 
номида мешавад (масалан хизсматрасонии китобхона)”. Лекин муаллиф 

мафҳуми “қабули намоиш”-ро дар алоҳидагӣ пешниҳод наменамояд.

Бояд таъкид намуд, ки эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд, аз 
лиҳози илмӣ баҳснок мебошанд ва ба мазмуни умумии диссертатсия 

таъсири манфӣ намерасонанд.
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Мувофиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферат ба 

муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои 
асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла мазмуни мухтасари бобҳои 
диссертатсия дарҷ ёфтаанд. Мазмуни автореферат ва интишороти 

муаллиф нуқтаҳои асосӣ ва хулосаҳои пешниҳодшудаи диссертатсияро 

инъикос мекунанд. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот дарҷ 

ёфтаанд. Диссертатсия ягонагии дохилӣ дошта, усуслҳое, ки дар ҷараёни 
таҳқиқоти илмӣ истифода шудаанд, ҷанбаҳои мусбати рисолаи илмиро 
ташкил медиҳанд. Натиҷаҳои таҳқиқот минбаъд дар таҳқиқотҳои илмии 

танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ истифода шуда 

метавонанд.
Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди 

институти бозори хизматрасонии фарҳангӣ мусоидат намуда, омили 

такмили яке аз падидаҳои муҳимми илми ҳуқуқи гражданӣ ва ҳуқуқи 

соҳибкорӣ мегарданд.
Хулоса, пешниҳод, дастовардҳои муаллиф метавонад барои такмили 

қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ ва рушди соҳа 

заминаи мусоиде фароҳам орад. Зимнан, натиҷаҳои бадастомадаро 
метавон ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва консепсияҳои 

давлатӣ истифода намуд. Маводи диссертатсия метавонад ҳамчун асоси 

илмӣ барои таҳқиқоти минбаъдаи соҳаи ҳуқуки гражданӣ ва ҳуқуқи 

соҳибкорӣ, тадриси фанҳои таълимии соҳавӣ, курсҳои махсус дар 
факултетҳои ҳуқуқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, 
навиштани рисолаҳои дипломӣ, рисолаҳои магистрӣ ва диссертатсияҳо 

ба таври васеъ истифода гардад.
Диссертатсия бо забони давлатӣ ва дар сатҳи баланд таҳия гардида, 

қадами бузурге дар роҳи ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ 

дар бахши илми ҳуқуқшиносӣ мебошад.
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Мутобиқатии диссертатсия аз рӯйи мазмун ва шакли таҳия ба 

талаботи Комиссияи олии атесстатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Бо назардошти андешаҳои зикршуда чунин мешуморам, ки 

диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамадӣ дар мавзӯи “Танзими 
"уқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон”, кори 

мустақим ва илман анҷомёфта ба ҳисоб рафта, навгонии илмиро дарбар 

мегирад. Мазмун ва муҳтавои диссертатсия ба бандҳои 31, 33, 34, 35-и 

“Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, 

мувофиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи 

соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ сазовор 

мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, 

муовини Директори Маркази миллии 

қонунгузории назди Президенти

ҶумхурииТоҷикистон Маҳмадшозода Ф.А.

онро тасдиқ менамоям.

Сафаров К.КАДР н

Имзои Маҳмадшозода Фарҳод Аб 

Сардори бахши кадрҳо ва кор 

Маркази миллии қонунгузо^ 

Президенти ҶумхурииТоҷик

Суроға: 734024 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи академик

А. Адҳамов, 13

Тел.: +(992 37) 227-47-71; +992 93-404-35-25;
Етай: тҒо@ттк.11, йир://ттк.Ҷ
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