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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич 

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

хуқуқӣ ва назариявй-ҳуқуқй», барои дарёфги дараҷаи илмии номзади 

И.1МХОИ ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва гаърихи 

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

шудаасз (Душанбе, 2022. - 34 сах).

Низоми ҳуқуқии муосири Тоҷикистон, ки фарогирандаи марҳилаи 

соҳибистиқлолии кишвар мебошад, масъалаи ҳуқуку озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд, махсусан ҳифзи ҳуқуқи инсонро бо махсусиятҳои хоси худ 

пешбинӣ кардааст. Соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон имконият 

фароҳам овард, ки муҳимтарин санадҳо баҳри эътироф, риоя ва ҳифзи 

ҳуқуқи инсон кабул карда шаванд. Эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқи инсон 

мутобиқи коиунгузорӣ вазифаи давлат. мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳар як шахси алоҳида мебошад. Дар низомп ҳуқукии 

муосири Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, ки дар 

натиҷаи поймол кардани ҳуқуқ ва паст задани неъматҳои ғайримоддии 

инсон ба миён меояд, тибқи қонунгузории соҳавӣ ба роҳ монда шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ падидаи нав набуда, ҳанӯз дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии 

Тоҷнкистон ҳукуку озодиҳои инсон мавриди эътироф ва ҳифз қарор дода 

мешуданд. Эътироф ва ҳифзи муҳимтарин неъматҳои ғайримоддии 

инсон, чун ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, номус, номи нек ва ғайраҳо 

ҳанӯз дар низомҳои ҳуқуқии зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ дар асоси



/

сарчашмаҳои одатию динӣ ва ҳуқуқии таърихӣ амадӣ мегардид. Низоми 

ҳуқуқии зардуштӣ бо Авасто ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқии худ, 

низоми ҳуқуқии мусулмонӣ бо Қуръон, ҳадисҳо ва дигар сарчашмаҳои 

ҳуқуқию дпнӣ ва низоми ҳуқукии шуравӣ бо конститутсия, кодексҳои 

соҳавӣ ва дигар сарчашмаҳон снрф меъёрии ҳуқукӣ, ҳифзи ҳуқуқи 

инсонро аз зарари маънавӣ ба роҳ мемонданд.

Низоми ҳуқуқии муосири Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз 

зарари маънавӣ мутобиқи Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 

санадхои меъёрни ҳуқуқӣ дар соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ

конститутсионӣ. ҷпноятӣ, гражданӣ, мурофиавӣ, меҳнатӣ ва ғайра ба роҳ 

мондааст. Новобаста аз ии, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар назария ва амалияи ҳуқуқшиносӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои 

мубрам ва баҳснок боқӣ хоҳад монд. Бинобар ин, таҳқикоти 

диссертатсионии анҷомдодаи муҳаққиқ Бобохонов Ф.А. ба паҳлӯҳои 

норавшани масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ равшанӣ 

бахшпда. барои назария ва амалияи ҳуқуқшиносӣ аз аҳаммияти калон 

бархӯрдор аст.

Диссертатсияи Бобохонов Ф.А. фарогирандаи феҳристи ихтисорот, 

мукаддима. ду боб, ҳафт зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёти 

истифодашуда мебошад, ки ба максад, вазифа ва мантиқӣ таҳкиқот асос 

ёфтаанд.

Пажӯҳишгар дар таҳқиқоти диссертатсионии худ масъалаи ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ дар чор марҳалаи таърихӣ - 

зардуштӣ, мусулмонӣ, шуравӣ ва соҳибистиқлолӣ баррасӣ намуда, бо 

истифода аз таҷрибаи низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии халқи тоҷик тавсияҳои 

муҳнм пешниҳод кардааст. Диссертант дуруст кайд менамояд, ки “Агар 

меъёрҳои ҳуқуқи қонунгузории имрӯзаро вобаста ба масъалаи ҳифзи



ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бо сарчашмаҳои таърихӣ муқоиса 

намоем, маълум мегардад, ки дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон 

нисбат ба низоми муосир ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ диққати ҷиддӣ зоҳир карда шудааст” (саҳ. 23).

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоси усулҳои 

умумиилмӣ ва махсуси илмӣ, ба мисли диалектикӣ, мантиқӣ-забонӣ, 

оморӣ. шаклӣ-ҳукукӣ, мукоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳукуқӣ аиҷом дода 

шудааст.

Нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалие, ки дар рисола манзур карда 

шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳавӣ оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, омодасозии стратегия, барнома 

ва консепсияҳои давлатӣ, рушди механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ, таълим дар соҳаҳои ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

ҳукуқи гражданӣ ва ғайра саҳмгузор бошанд.

Донр ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 3 монография, 

37 маколаҳои илмӣ, аз ҷумла 14 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 23 мақола дар нашрияҳои дигар ба 

табъ расонидааст.

Доир ба автореферати диссертатсия эродҳои зеринро пешниҳод 

менамоем:

1. Унвонҷӯ қайд менамояд, ки дар амалия ва назарияи 

қонунгузории кишвар номгӯи дакиқи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии 

инсон. мафҳуми ягона ва махсусиятҳои зарари маънавӣ, намудҳои 

зарари маънавӣ муайян карда нашудааст. Гуногунандешӣ ва баҳснокӣ 

оид ба масъалаи мавриди назар боиси ба вуҷуд омадани мушкилиҳо дар 

самти ҳуқуқтатбиқсозӣ гардида, дар натиҷа ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дуруст ба роҳ монда намешавад (саҳ. 22). Аз унвонҷӯ хоҳиш 

карда мешавад, ки андешаи худро оид ба сатҳи таъсири мавҷуд набудани 

номгӯи дақиқи ҳуқук ва неъматҳои ғайримоддӣ, мафҳуми ягона ва



махсусиятҳои зарари маънавӣ ба ҳуқуқтатбиқсозӣ дар самти ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ мушаххасан манзур намоянд.

2. Дар автореферати диссертатсия унвонҷӯ борҳо бартарияти 

ҳифзи хуқуқӣ-ҷиноятии шаъну шараф, қадру қиммат ва обрӯи инсонро 

аз туҳмат ва таҳқир таъкид намудаанд (саҳ. 24, 27). Аз таҳкиқбаранда 

хоҳиш карда мешавад, ки пешниҳоди мазкурро ҳангоми ҳимояи 

диссертатсия асоснок намояд ва шарҳи бештар диҳад.

Бояд қайд намоем, ки эродҳои мазкур хусусияти ҷузъӣ дошта, 

сифат ва сатхи рисолаи анҷомдодашударо кохиш намедиҳанд, балки 

мавқеи муаллифро хангоми ҳалли масъалаҳоп гуногун дар алохидагӣ 

нишон медиҳанд.

Бо назардошти ин гуфтаҳо хулоса намудан мумкин аст, ки 

диссертатсия Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар мавзуи «Ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ- 

ҳуқуқӣ» кори илмии анҷомёфта маҳсуб ёфта, ба талаботи 

муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 

дараҷан ил.мии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ 

ва давлат мебошад.
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