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назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич 
дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ- 
ҳуқуқӣ ва назариявӣ-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).

Рисолаи диссертатсионии Бобохонов Ф.А. ба яке аз масъалаҳои 
мубрами таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ бахшида шуда, 
дар он дуруст қайд шудааст, ки эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ҳамчун 
арзиши олӣ ва мавзуи марказӣ дар ҳама давраҳои ташаккул ва 
инкишофи таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик дониста мешуд. Зиёда аз ин 
муқаррар намудани сатҳ ва дараҷаи зарари аз кирдори манъгардида 
расонидашуда, эътирофи худи кирдор ҳамчун амали зишту зиддиҳуқуқӣ 
аз сатҳ ва дараҷаи шуури мардуми ҳамон замон вобаста буд. Аз ин ҷост, 
ки шакл ва намуди мухталифи меъёрҳо ва механизми татбиқи онҳо дар 
давраҳои гуногуни таърихӣ коркард ва татбиқ гардидаанд, ки ҳамчун 
таҷрибаи ғании халқи мо барои фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва 
ҳуқуқтатбиқсозӣ ибратомӯзанд (С-3).

Дар ҷомеаи имрӯза ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз вазифаҳои 
муҳим ва асосии давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд ба ҳисоб меравад. 
Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ - Ҷумҳурии Тоҷикистон 
эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар 
меҳвари сиёсати худ қарор додааст. Масъалаи мазкур пайваста зери 
назари давлат ва ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Дар ин хусус 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ таъкид намуданд, ки «Дар тамоми 
кишварҳои мутараққӣ ва ҷомеаи мутамаддин инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ 
ҷавҳари асосии сиёсати давлатро ташкил медиҳад. Аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ арзиши олӣ эътироф гардидани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ 
гувоҳи ин ҳақиқат аст». Инчунин таъкид намуданд, ки «Ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон, таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ яке аз 
вазифаҳои асосии давлат мебошад». Дар воқеъ, имрӯз сиёсати ҳуқуқӣ дар



кишвар бисёр хуб амалӣ шуда истодааст, ки асоси онро эътироф ва 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташкил медиҳад.

Бояд тазаккур дод, ки инсон дорои баъзе ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, 
ки ҳастию мавҷудияти худи ӯро ифода мекунанд. Аз ҷумла, ҳаёт, 
саломатӣ, шаъну шараф, номи нек ва ғайра. Инсон ба мисли ҳаёташ, бе 
шаъну шараф ва номусаш зиндагӣ карда наметавонад. То кунун дар ҳаёт 
касе бо сабаби гуруснагӣ ба худкушӣ даст назадааст, вале бисёранд 
ҳолатҳое, ки шахс бо сабаби паст задани шаъну шараф ва доғдор 
кардани номусу номи некаш ба худкушӣ даст мезананд. Ин гувоҳӣ аз он 
медиҳад, ки инсон дар натиҷаи доғдор кардани шаъну шарафаш дучори 
зарари маънавӣ мегардад. Зарари маънавӣ чунин намуди зараре 
мебошад, ки аз зарари моддӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Агар дар натиҷаи 
расонидани зарари моддӣ ба шахс, онро дар шакли асл ва ё монанд 
ҷуброн намоянд, пас зарари маънавиро дар шакли қаблии он ҷуброн 
кардан ғайриимкон мебошад. Бе шубҳа метавон гуфт, ки ҳеҷ микдор 
маблағи ҷуброни зарар наметавонад ҳаёти инсонро баргардонад ва ё 
номуси ӯро дубора барқарор намояд.

Бинобар ин, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, ки 
унвонҷӯй Бобохонов Ф.А. дар рисолаи илмии худ таҳқиқот намудааст, аз 
масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб рафта, натиҷаҳои он 
барои назария ва амалияи илми ҳуқуқшиносӣ аҳаммияти аввалиндараҷа 
доранд.

Диссертант масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ бо 
назардошти ҷанбаҳои таърихӣ, яъне бо истифода аз таҷрибаи низомҳои 
таърихи-ҳуқуқии Тоҷикистон баррасӣ намуда, бо низоми ҳуқуқии 
муосири Тоҷикистон муқоиса карда, хулосабарорӣ намудааст, ки боиси 
дастгирист. Дар ин замина, як қатор нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои 
амалиро пешниҳод намудааст, ки онҳо барои такмили қонунгузории 
кишвар оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бисёр 
пураҳаммият мебошанд.

Диссертант дуруст қайд менамояд, ки «Зарур аст, ки дар 
қонунгузории кишвар меъёрҳо барои муайян намудани унсурҳои зарари 
маънавӣ пешбинӣ карда шаванд, зеро унсурҳои зарари маънавӣ дар 
муайяннамоии зарар нақши ҳалкунанда доранд. Ҳамзамон, мафҳум ва 
ибораҳои «азоб кашидан», «азоби ҷисмонӣ» ва «азоби равонӣ», ки 
хусусияти ҳукуқӣ доранд, дар қонунгузории амалкунандаи мамлакат ҷой 
надоранд. Ҳатто кирдорҳои зиддиҳуқуқие, ки ба ҷамъият хавфнокии зиёд 
доранд, аз доираи ҳифзи қонунгузорӣ берун мондаанд. Ба монанди ҳифзи 
шаъну шарафи инсон аз туҳмат ва таҳқир, тарзҳои хоси ҷуброни зарари 
маънавӣ ва мисли инҳо. Инчунин, дар қонунгузории мамлакат истилоҳоти
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зарар, зиён, ҷуброн, талофӣ ва зарари маънавӣ ба таври омехта ва дар баъзе 
мавридҳо мухолиф пешбинӣ шудаанд. Бинобар ин, зарур аст, ки дар 
Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳ ва ибораҳои болозикр 
дуруст ва якхела истифода карда шаванд» (С-13).

Диссертант таҳқиқоти рисолаи илмии худро дар заминаи 
сарчашмаҳои нодири таърихӣ-ҳуқуқӣ, қонунгузории амалкунандаи 
мамлакат ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ анҷом дода, 
тавассути он роҳҳои ҳал ва такмили қонунгузории соҳавиро баҳри ҳифзи 
ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ пешбинӣ намудааст.

Аз мазмун ва муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 
вазифаҳои дар наздаш гузоштаро то ҳадди зарурӣ ҳал намудааст. Дар 
баробари ҷанбаҳои зиёди мусбат доштани таҳқиқоти диссертатсионӣ баъзе 
масъалаҳои баҳснок ба мушоҳида мерасад. Бо назардошти андешаҳои боло 
як қатор нуктаҳои илмии мубоҳисавӣ пешниҳод мешаванд, аз ҷумла:

1. Унвонҷӯ дар тавсияи амалии панҷум пешниҳод менамояд, ки 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи расонидани ёрии равонӣ ба 
аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуда, дар он мафҳумҳои 
асосӣ, вайроншавиҳои равонӣ (асабоният, рӯҳафтодагӣ, ташвишу 
изтироб ва ғ.), сабабҳои пайдоиш ва механизми бартараф намудани онҳо 
муқаррар карда шаванд (С-29). Хуб мешуд, ки унвонҷӯ дар бораи 
асосноккунии қонуни мазкур ва мавҷудияти он дар таҷрибаи давлатҳои 
дигар маълумоти муфассал манзур мекард.

2. Унвонҷӯ дар тавсияҳои амалии ҳафтум ва ҳаштум барқарор 
намудани туҳмат дар моддаи 135-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва таҳқирро дар моддаи 136-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод менамояд (С. 29-30). Аз унвонҷӯ хоҳиш карда 
мешавад, ки мавқеи худро доир ба барқарор кардани моддаҳои болозикр 
ва дар чунин шакл пешниҳод намудани таркиби онҳо возеҳтар асоснок 
намояд.

Мулоҳизаҳои мазкур ҳангоми баҳодиҳии мусбати автореферати 
таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо 
шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим, 
мураккаб ва баҳснок мебошанд.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, аз рӯйи автореферати диссертатсия 
метавон хулоса кард, ки диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич 
дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ- 
ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» кори анҷомёфта ба шумор рафта, ба 
талаботи бандҳои 31-37 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Кдрори
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ 
шудааст, 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.

Т ақриздиҳанда:

Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Оли Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент эзода

Имзои «Р. Раҷабзода»-ро тасдиқ мекунам: 
Мудири шуъбаи кадрҳо ва коргузории махсуси 
Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон /
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