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ХУЛОСАИ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» дар 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро карда шуд.

Бобохонов Фаридун Аламшоевич соли 2019 Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистонро бо ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ (ҳуқуқ) хатм 

намуда, аз соли 2019 то соли 2021 ҳамчун ассистенти кафедраи ҳуқуқ ва 

методикаи таълими они факултети таърих ва педагогикаи Донишкадаи 

омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт кору фаъолият кардааст. Айни 

замон, номбурда ба сифати ёвари ректори Донишкадаи омӯзгории 

Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва муаллими калони кафедраи ҳуқуқ ва 

методикаи таълими они факултети таърих ва ҳуқуқи донишкадаи мазкур 

фаъолият дорад.

Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар давраи омода намудани 

диссертатсия ҳамчун унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 

ҳисоб мерафт.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 

2022 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода шудааст.
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Роҳбари илмӣ - Азиззода Убайдулло Абдулло, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Аз рӯйи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои муҳимми илми 

ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст, зеро амалишавии ҳуқуқ ва неъматҳои 

ғайримоддии инсон, ба монанди ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, 

дахлнопазирӣ, номус, номи нек ва ғайра дар он сурат ба роҳ монда 

мешавад, ки онҳо мавриди ҳифз қарор дода шаванд. Неъматҳои 

ғайримоддии зикршуда дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мавқеи хосро ишғол менамоянд. Аз ин рӯ, ҳифзи шаъну 

шарафи инсон аз туҳмат, таҳқир ва дигар кирдорҳои ба он 

таҷовузкунанда дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон масъалаи 

марказиро ташкил намуда, дар меъёрҳои ҳуқуқӣ мавриди танзим ва 

ҳифзнамоӣ қарор дода шуда, то замони мо омада расидаанд.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии тоҷикон мавзуи марказӣ дониста 

мешуд. Аз ҷониби дигар, онҳо бо таълимоти динию фалсафӣ танзим 

шуда, бо тарзу усулҳои хос ҳифз мегардиданд. Дар низоми ҳуқуқии 

тошуравӣ, шуравӣ ва пасошуравии Тоҷикистон роҳҳо ва механизмҳои 

ҳифзи ҳуқуқи инсон, ки ба халқи тоҷик хосанд, ташаккул ёфтаанд. Аз ин 

рӯ, махсусияти ҳифзнамоии ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ва шаклҳои 

хоси танзими ҳуқуқии он дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ таҳқиқи 

алоҳидаро талаб менамояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз касби Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи 

ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии инсон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар 

Конститутсия, кодексҳои соҳавӣ ва қонунҳои алоҳидаи амалкунанда 

онҳо мавриди танзими пурра ва ҳамаҷониба қарор дода шуданд. Аз 

ҷумла, м. 5 Конститутсияи ҶТ ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои 

фитрии инсонро дахлнопазир дониста, эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуку 

озодиҳои инсонро вазифаи давлат шуморидааст. Муҳаққиқ муқаррароти
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конститутсионии мазкурро чунин маънидод менамояд, ки агар он аз як 

ҷониб, талабот ва мутобиқгардонии низоми ҳуқуқи миллӣ ба 

принсипҳои инсондӯстӣ ва талаботи меъёрҳои байналмилалӣ бошад, аз 

ҷониби дигар, муқарраротест, ки дар низомҳои таърихии ҳуқуқии халқи 

тоҷик дар шакл ва сатҳи хоси замон инъикос гардида, нишон аз 

меросияти арзишҳо ва муқаррароти ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқи миллии 

Тоҷикистон мебошанд. Дар ҳама давраҳои инкишофи низоми ҳуқуқӣ 

поймол намудан ва расонидани зарар ба шахс ва ҳуқуқу манфиатҳои ӯ 

ҳамчун арзиши олӣ, махсусан расонидани зарар ба қадру қимат ва обрӯю 

эътибори шахс ҷавобгарӣ ва масъулияти муайяни ҳуқуқиро ба вуҷуд 

меовард.

Воқеан ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани 

Истиқлоли давлатӣ як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие қабул намуд, ки 

баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон равона шудаанд. Эътироф ва ҳифзи ҳуқуқҳои 

маънавӣ ва ғайримодии инсон ҳамчун арзиши олӣ дар сатҳи 

қонунгузорӣ, пеш аз ҳама, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор 

қонунҳои алоҳидаи кишвар бо махсусияти миллӣ дастоварди низоми 

ҳуқуқии кишвари мост. Аммо, дар баробари дастовардҳои зиёди 

назариявию амалии низоми ҳуқуқии миллӣ, дар баъзе аз қисматҳои 

қонунгузории амалкунанда нуқсонҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд. Аз ин 

рӯ, таҳқиқи заминавии масъалаҳои мазкур дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ, махсусияти танзимнамоӣ ва ҳифз намудани ин арзишҳо, 

проблемаи меросият дар низоми ҳуқуқии миллӣ, ҳолати кунунии низоми 

танзими ҳуқуқӣ ва роҳҳои рушди минбаъдаи қонунгузории амалкунанда 

дар ин самт зарурати таҳқиқи илмиро талаб менамоянд.

Масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то кунун ҳамчун мавзуи таҳқиқоти илмии таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

назариявӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи диссертатсионӣ қарор нагирифтааст. 

Паҳлуҳои алоҳидаи мавзуи мазкур аз нигоҳи таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 
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назариявӣ-ҳуқуқӣ қисман аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ таҳқиқ 

гардидаанд. Дар ин миён метавон таҳқиқоти У.А. Азиззода, Н.И. 

Бобоева, И.Х. Бобоҷонзода, Э.Б. Буризода, А.М. Диноршоҳ, А.И. 

Имомов, Ш.Ф. Искандаров, Э.С. Насриддинзода, Д.С. Раҳмон, Б.А. 

Сафарзода, Н.Ф. Сафарзода, И.И. Саидзода, Ҷ. Саъдизода, Ф.Т. 

Тоҳиров, А.Ғ. Холиқзода, Р.Ш. Шарофзода, Ф.М. Шоев ва дигаронро 

номбар намуд.

Дар рисола масъалаҳои гуногуни ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Дар доираи таҳқиқоти 

мазкур муаллиф ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ, махсусиятҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқии мусулмонӣ, инкишофи қонунгузорӣ 

оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқии 

шуравӣ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол, мафҳум, намудҳо ва унсурҳои 

зарари маънавӣ, асосҳои ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ, тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, 

ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ диққати махсус 

додааст.

Унвонҷӯ мубрамияти амалии таҳқиқотро дар муқаррарсозии 

номгӯи дақиқи ҳуқуқ ва неъматҳои ғайримоддии инсон дар 

қонунгузории кишвар маънидод намуда, бар он назар аст, ки ҷиҳати дар 

сатҳи хуб ба роҳ мондани ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ баъзе 

аз қонунгузории кишвар, махсусан гражданӣ ва ҷиноятӣ бояд такмил 

дода шаванд ва механизми махсуси пешгирикунанда ва 

барқарорсозандаи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии инсон ҷорӣ карда 

шавад.

Унвонҷӯ ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ дар заминаи 

методҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ мавриди омӯзиш қарор дода, дар 

натиҷа хулоса ва пешниҳодҳои илман асоснокро манзур намудаааст, ки
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онҳо дар рушди илми ҳуқуқшиносии ватанӣ, такмили қонунгузории соҳа 

ва татбиқу ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ метавонанд нақши 

назаррас дошта бошанд.

Мазмуну муҳтаво ва хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар 

таҳқиқоти таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, таърихи 

ҳуқуқи инсон, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ, механизмҳои ҳимояи 

ҳуқуқи инсон ва ғ. истифода шаванд. Пажуҳишгар Бобохонов Ф.А. дар 

доираи таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои мухталифи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз 

зарари маънавӣ баррасӣ намуда, хулосаҳои худро бо далелҳои 

муътамади илмӣ ва андешаҳои муҳаққиқон асоснок кардааст.

Муҳаққиқ дар назди худ вазифаҳои зеринро гузоштааст:

- таҳқиқи ташаккул ва инкишофи меъёрҳо ва муқаррарот оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ;

- омӯзиши инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва махсусиятҳои он;

- баррасии инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқии шуравӣ ва Тоҷикистони 

соҳибистиқлол;

- таҳқиқи назариявии мафҳум, намудҳо ва унсурҳои зарари 

маънавӣ;

- таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ;

- муайян намудани тарзу усулҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ;

- таҳқиқи ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва хулосаҳои 

диссертатсия бо далелҳои муътамади таърихӣ, адабиёти илмӣ,
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санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ, қонунгузории 

давлатҳои алоҳида ва таҷрибаи судӣ асоснок карда шудаанд, ки онҳо 

дорои аҳамияти илмӣ ва амалӣ мебошанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мувофиқат 

мекунад.

Доир ба мавзӯи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 2 

монография, 38 мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидааст, ки 12 адади онҳо 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд 

ва пурра мазмуни корро инъикос менамоянд, аз ҷумла:

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

1. Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз туҳмат ва таҳқир дар 

низоми ҳуқуқи зардуштӣ [Матн] / Ф.А. Бобохонов, У.А. Азиззода // 

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ- 

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2020. - № 5. - С. 254-262.

2. Бобохонов, Ф.А. Ҳаёт ва саломатии инсон ҳамчун объекти 

ҳифзшаванда дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон [Матн] / Ф.А. 

Бобохонов, У.А. Азиззода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - 2020. - № 4. - С. 36-47.

3. Бобохонов, Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

[Матн] / Ф.А. Бобохонов, У.А. Азиззода // Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2021. - №

2.-С.  222-229.

4. Бобохонов, Ф.А. Танзими байналмилалӣ-ҳуқуқии неъматҳои 

ғайримоддии инсон [Матн] / Ф.А. Бобохонов // Маҷаллаи Академии 

ҳуқуқ.-2021.-№ 1 (37).-С. 162-167.
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5. Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи зардуштӣ [Матн] / Ф.А. Бобохонов, У.А. Азиззода // 

Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 2021. - № 1. - С. 21-37.

6. Бобохонов, Ф.А. Асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ [Матн] / Ф.А. Бобохонов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 

2021.-№ 2.-С. 45-56.

7. Бобохонов, Ф.А. Асосҳои ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалии 
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