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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич 

дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихй- 

ҳуқуқй ва назариявй-ҳуқуқӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 

ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 

шудааст (Душанбе, 2022. - 34 саҳ).

Инсон мавҷудоти мураккаб буда, аз ҳаёти моддӣ ва маънавӣ 

иборат мебошад. Ҳаёти моддӣ ва маънавии инсон бо ҳам робитаи 

ногусастанӣ дошта, дар якҷоягӣ баҳри зиндагӣ ва фаъолияти ӯ мусоидат 

менамоянд. Агар ҳаёти моддии шахс аз ҷисму узвҳои инсонӣ, хона, 

мошин ва дигар неъматҳои моддӣ иборат бошад, он гоҳ ҳаёти маънавии 

инсон аз рӯҳу равон, ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, қадру қимат, номӯс 

ва дигар неъматҳои ғайримоддӣ иборат мебошад. Неъматҳои маънавӣ 

барои инсон аҳаммияти калон доранд. Ҳатто метавон гуфт, ки 

неъматҳои маънавӣ дар ҳаёти инсон нақши аввалиндараҷаро соҳибанд, 

зеро онҳо барои инсон муқаддас ва ҷудонашаванда мебошанд.

Бояд тазаккур дод, ки ҳуқуқи инсон ба неъматҳои маънавӣ доираи 

фарохи ҳуқуқҳои инсонро фаро гирифта, аз ҳуқуқҳои фитрии инсон 

маншаъ мегиранд. Аз ин рӯ, онҳо табиӣ ва ҷудонопазир мебошанд. 

Амалияи ҳуқуқ бисёр мисолҳоеро медонад, ки шахс аз халалдоршавии 

неъматҳои маънавиаш ба оқибатҳои вазнин рӯ ба рӯ шудааст. Бинобар 

ин, таҳқиқи ҳифзи ҳуқуқ ва неъматҳои ғайримоддии инсон аҳаммияти 

калони назарию амалӣ дорад.



Бояд зикр намоям, ки яке аз масъалаҳои муҳим оид ба ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ ин масъалаи муайян кардани дараҷаи зарари 

расонидашуда ва ҷавобан дараҷаи ҷазои лозима барои он арзёбӣ 

мегардад. Ин масъала ҳанӯз дар қонунгузории кишвари мо дар сатҳи 

қонеъкунанда танзими ҳуқуқии худро наёфтааст. Аз ин ҷост, ки амалияи 

ҳуқуқии мо дар ин самт баъзан дучори монеаҳо низ мегардад. Махсусан, 

дар самти муайянкунии дараҷаи зарари расонидашуда. Бинобар ин, 

таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ Бобохонов Ф.А. ба 

пахдӯҳои норавшани масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

равшанӣ бахшида, аҳаммияти калони назарӣ ва амалӣ дорад.

Таҳқиқбаранда дар таҳқиқоти диссертатсионии худ масъалаи ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ, 

мусулмонӣ ва шуравӣ мавриди баррасӣ қарор дода, таҷрибаи 

ҳуқуқтатбиқсозии давраи амали ин низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии миллиро 

бо низоми муосири ҳуқуқи Тоҷикистон муқоиса намуда, ҷиҳати такмили 

қонунгузории амалкунандаи кишвар тавсияҳои судмандро пешниҳод 

намудааст. Диссертант дуруст қайд менамояд, ки “Дар натиҷаи тахдили 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар маълум гардид, ки ҳуқукҳо ва неъматҳои 

ғайримоддии инсон дар муҳимтарин санадҳои ҳуқуқии кишвар - 

Конститутсия, кодексҳо ва қонунҳои дигари ҷорӣ танзим гардида, ҳамзамон 

механизми ҳифзи ҳуқуқии онҳо пешбинӣ гардидааст. Вале қонунгузории 

амалкунандаи соҳавӣ дар баробари фарогир будани масъалаи мазкур, 

инчунин аз нуқсонҳо ва норасогиҳои матнию техникӣ ва мазмунӣ орӣ нест. 

Масалан, баъзе аз ҷанбаҳои ҳифзи ҳукуқи инсон аз оқибатҳои зарари 

маънавӣ дар қонунгузорӣ ҳанӯз ба пуррагӣ танзим нагардидаанд. Ба 

монанди мафҳуми зарари маънавӣ, мафҳуми азоби ҷисмонӣ ва равонӣ, 

унсурҳои зарари маънавӣ, асосҳои дақиқи ба вуҷуд омадани зарари маънавӣ 

ва механизми барқарор намудани он ба тариқи дахлдор инъикос наёфтаанд” 

(саҳ. 26).



Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 

таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои ҷойдоштаро дар худ 

ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари таҳқиқотро ифода намудааст.

Тавсияҳои назарӣ ва амалие, ки дар диссертатсия пешниҳод карда 

шудаанд, аҳаммияти калони назариявию амалӣ дошта, метавонанд дар 

таҳияву таҷдиди қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ, омодасозии адабиётҳои таълимӣ дар соҳаҳои ҳуқуқи инсон, 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи гражданӣ ва ғайра саҳмгузор бошанд.

Доир ба мазмун ва моҳияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 

маводҳои зиёдеро ба табъ расонидааст, аз ҷумла 3 монография, 37 

мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 14 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 23 мақола дар нашрияҳои дигар.

Дар баробари пахдӯҳои мусбии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки аз 

моҳият ва мазмуни автореферати диссертатсия бармеояд, баъзе нуқтаҳои 

назари баҳснок ва эродҳо низ ба чашм мерасанд, ки моҳиятан чунинанд:

1. Муаллиф дар автореферати диссертатсия доир ба масъалаи 

меъросияти меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар низомҳои ҳуқуқии таърихии миллӣ ва муосири Тоҷикистон 

қайд намудаанд (саҳ. 3). Вале мутаасифона, диссертант дақиқ муайян 

накардаанд, ки меъросияти чунин меъёрҳо дар кадом сатҳу андоза ва 

мушаххасан дар кадом меъёрҳо инъикос ёфтаанд. Хуб мешуд, ки 

муаллиф ҳолати мазкурро ҳангоми ҳимояи ошкорои диссертатсия шарҳ 

медоданд.

2. Унвонҷӯ пешниҳод менамояд, ки ҷавобгарӣ барои туҳмат ва 

таҳқир дар қонунгузории амалкунандаи ҷиноятӣ барқарор карда шуда, 

дар баробари ин, чораҳои пешгирикунанда ва ҳуқуқбарқароркунанда 

дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои маънавӣ аз кирдорҳои ҷиноятӣ бознигарӣ 



карда шаванд (саҳ. 23). Аз ин рӯ, аз унвонҷӯ пурсида мешавад, ки бо 

назардошти кадом асосҳо меъёрҳои Кодекси ҷиноятӣ дар бораи туҳмат 

ва таҳқир бояд барқарор карда шаванд ва сатҳу дараҷаи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ барои он бояд чи гуна бошад.

Албатта, ислоҳи эродҳои мазкур андак буда, ба сифат ва сатҳи 

рисолаи анҷомдодашуда таъсири манфӣ намерасонанд, балки шаҳодати 

он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда бисёр мураккаб ва 

баҳсноканд.

Дар маҷмуъ, бо назардошти гуфтаҳои боло, хулоса баровардан 

мумкин аст, ки диссертатсия омоданамудаи Бобохонов Фаридун 

Аламшоевич дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: 

таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» кори илмии анҷомёфта 

ба ҳисоб рафта, ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.
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