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ТАҚРИЗИ

муассисаи такриздиҳанда ба 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 ҳуқук ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат 

пешниҳод шудааст

Мутобикати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми 

эълоншуда. Диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич таҳқикоти 

илмии анҷомёфтае мебошад, ки аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқик 

гардида, ба яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ - ҳифзи 

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

ҳуқуқӣ бахшида шуда, муҳтавои он ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

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

ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мутобиқ 

мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди 

проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияги он. Ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон, махсусан ҳифзи ҳукуки инсон аз зарари маънавӣ дар фаъолияти 
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давлатдории кишварҳои демократию ҳукукбунёд ба яке аз масъалаҳои 

мубрам табдил ёфтааст. Аҳаммиятнокии масъалаи ҳифзи ҳуқуки инсон аз 

зарари маънавӣ дар он ифода мегардад, ки он дар натиҷаи поймол 

гардидани ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, эътибор. номус. номи 

нек ва монанди инҳо ба вуҷуд меояд. Неъматҳои ғайримоддии зикршуда 

дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мавкеи хосро ишғол 

менамоянд. Аз ин рӯ, ҳифзи шаъну шарафи инсон аз туҳмат, таҳкир 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 ба тариқи 

меросият омада расидаанд. Бояд тазаккур дод, ки аз як тараф давлати 

демократию ҳуқукбунёд будани Тоҷикистон ва аз тарафи дигар 

уҳдадориҳои байналмилалии кишвар оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон тақозо 

менамоянд, ки масъалаи мазкур мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор дода 

шавад. Бинобар ин, мавзуи таҳқикоти диссертатсионии унвонҷӯ бисёр 

мубрам ва рӯзмара ба ҳисоб меравад.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра 

масъалаҳои илмие, ки марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

мебошанд, ба муваффақият ноил гардида, ҳамзамон мушкилотҳои 

илмиеро коркард намудааст, ки ҳалли онҳо барои рушди илми 

ҳуқуқшиносии ватанӣ ва такмили қонунгузории кишвар метавонанд 

саҳми назаррас гузоранд:

а) Нахустин самти илмие, ки муаллиф ба он ноил гардидааст, ин 

ошкор намудани паҳлуҳои норавшани эътирофу риоя ва ҳифзи ҳукуқи 

инсон аз зарари маънавӣ дар Тоҷикистони таърихӣ мебошад. 

Таҳқиқбаранда пайдоиш ва ташаккули ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии 

инсон ва ҳифзи онҳоро дар Тоҷикистони таърихӣ ба чор давраи асосӣ - 

зардуштӣ, мусулмонӣ, шуравӣ ва соҳибистиқлолӣ ҷудо намуда, 

махсусияти ҳар яке аз ин давраҳоро ба таври амиқ муайян намудааст. Аз 

ҷумла, муаллиф иброз менамояд, ки туҳмату таҳқир, ки аз қадим ҳамчун 
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кирдорҳои вазнинтарини ба эътибор ва обрӯи инсон зараровар дониста 

мешуданд, низоми ҳуқуқии зардуштӣ низ онҳоро маҳкум менамуд. Дар 

он низоми ҳуқуқӣ низ амали туҳмату таҳқир маъною мазмуни кунунии 

худро дошт, вале шакли танзими ҳуқуқии он вобаста ба сатҳ ва дараҷаи 

ҷаҳонбинӣ ва шуури ҳуқуқии низоми ҳуқуқи зардуштӣ фарқ мекард (саҳ. 

32). Ба андешаи рисоланавис, низоми ҳуқуқи мусулмонӣ нисбат ба 

масъалаи туҳмат таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ин амалро яке аз 

кирдорҳои зишти инсон меҳисобад. Шахсеро барои амали содир 

накардааш ва ё сухани нагуфтааш гунаҳгор намудан ва ё дар ҳакки ӯ 

шаҳодати бардурӯғ додан яке аз амалҳое мебошад, ки ҳуқуқи мусулмонӣ 

онҳоро ҳамчун амалҳои гунаҳгорона дониста, барои шахсоне, ки онро 

содир намудаанд, ҷавобгарии мухталиф пешбинӣ кардааст (саҳ. 48). Ба 

андешаи диссертант, низоми ҳуқуқи шӯравӣ бо қонунгузорӣ, институтҳои 

соҳавӣ ва махсусиятҳои хоси худ дар ҳудуди Тоҷикистон то солҳои 

аввали Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ бо меъёрҳои ҳукуқи конститутсионӣ, 

ҷиноятӣ, гражданӣ, оилавӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ муқаррар ва ба роҳ 

мондааст. Низоми ҳуқуқи шӯравӣ ба инсон арзиши олӣ бахшида, ҳуқуқу 

озодиҳои ӯро на танҳо эътироф кард, балки риоя ва ҳифзи онро вазифаи 

асосии давлат, мақомоти давлатӣ ва ҳатто ҳар фард ҳисобид (саҳ. 84). 

Диссертант қайд мекунад, ки ҳарчанд пас аз ба даст овардани Истиқлоли 

давлатӣ ҳанӯз ҳам таъсири меъёрҳои ҳуқуқи шӯравӣ дар қонунгузории 

кишвар баръало мушоҳида мешуд, вале бо ворид кардани тағйиру 

иловаҳо ба конунгузорӣ фарҳангу ҳуқуқи миллии тоҷикӣ таркиби ҳама 

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ишғол менамуд. Соли 1994 Конститутсияи 

навини Тоҷикистони соҳибистиклол кабул карда шуда, дар партави он 

қонунгузории соҳавӣ, кодексҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул 

карда шуда, низоми ҳуқуқи миллӣ ташаккул меёбад (саҳ. 83-84).

б) Бахши дигари муваффақияти диссертант аз он иборат аст, ки 

мафҳуми зарари маънавӣ, намудҳо ва унсурҳои онро муайян ва 
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пешниҳод намудааст. Муаллифи диссертатсия кайд менамояд. ки дар 

назарияи умумии ҳуқуқ ва амалияи ҳуқуқтатбиксозй як катор мафҳумхое 

истифода мегарданд, ки дар баъзе мавридҳо истифодаи ин ё он ибора 

наметавонад фарогири мафҳуми истифодашаванда бошад, ё ин ки он дар 

мавқеъ ва макони худ истифода нагардидааст. Аз ҷумла мафҳумҳои 

зарар, зиён, хисорот, зарари маънавӣ, зарари ҷисмонӣ, зарари равонӣ, 

зарари ғайримолумулкӣ ва монанди инҳо (саҳ. 85).

Ҳамзамон дар таҳқикоти диссертатсионии муаллиф оид ба мафҳум, 

хусусиятҳо ва унсурҳои зарари маънавӣ чунин нуктаи мусбӣ мавҷуд 

мебошад, ки дар муҳити илми ватанӣ метавон онро навгонии илмии 

назариявӣ маънидод намуд:

1. Дар қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳумҳои 

«зарар» ва «зиён» ба таври васеъ истифода гардида, ҳамзамон ибораҳои 

«зарари маънавӣ» ва «зиёни маънавӣ» низ ба назар мерасанд, вале 

мутаассифона, мафҳуми зарари маънавӣ, ки чӣ гуна рафтор ё амали 

ҳуқуквайронкунанда ҳамчун зарари маънавӣ ҳисобида мешавад, 

муқаррар нагардидааст. Меъёри дар м. 171-и Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида, ба андешаи мо, ифодакунандаи 

мафҳуми зарари маънавӣ намебошад, зеро дар он сухан дар хусуси 

ҷуброни зарари маънавӣ меравад (саҳ. 91).

в) Самти дигаре, ки муаллиф аз нигоҳи илмӣ ба он муваффак 

гардидааст, ин таҳлили асосҳои ҳукуки миллӣ ва байналмилалии ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ мебошад. Дар натиҷаи таҳлили 

муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 

байналмилалӣ муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки эътироф ва ҳифзи 

шаъну шараф ва эътибори инсон ҷузъи таркибии қонунгузории миллӣ ва 

байналмилалиро ташкил медиҳад. Ҳам дар санадҳои байналмилалӣ ва 

ҳам дар қонунгузории кишвар нисбат ба шаъну шараф ва эътибори 

инсон таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шудааст. Лозим ба ёдоварист, ки 

дар амалия ва назарияи қонунгузории кишвар номгӯи дақиқи ҳуқук ва 
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неъматҳои маънавии инсон, мафҳуми ягона ва махсусиятҳои зарари 

маънавӣ, намудҳои зарари маънавӣ муайян карда нашудааст. 

Гуногунандешӣ ва баҳснокӣ оид ба масъадаи мавриди назар боиси ба 

вуҷуд омадани мушкилиҳо дар ҳукуқтатбиқсозӣ гардида, дар натиҷа 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дуруст ба роҳ монда намешавад 

(саҳ. 121). Бояд тазаккур дод, ки нуқсонҳои ошкорнамудаи конунгузории 

миллӣ аз тарафи унвонҷӯ оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуки инсон аз зарари 

маънавӣ дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва демократии имрӯзаи Тоҷикистон 

бисёр мубрам мебошад ва онҳо метавонанд дар такмили қонунгузории 

кишвар саҳми назаррас гузоранд.

г) Муаллиф дар таҳқиқи тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ низ андешаҳои судманди илмиро манзур намудааст, ки 

метавонанд оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ аҳаммияти 

назариявӣ ва амалӣ дошта бошанд. Ба андешаи диссертант, пеш аз ҳама, 

шакли пулии ҷуброни зарари маънавӣ ҳамчун тарзи дуюминдараҷаи 

ҳифзи ҳуқуқи инсон танҳо дар ҳолати интихоби ҷабрдида эътироф карда 

шуда, дар қонунгузорӣ ва амалия бештар ба тарзҳои барқароркунии 

ҳолати ҷабрдида эътибор дода шавад. Масалан, дар ҳолати туҳмат ва 

таҳқир ҷавобагарро вазифадор кардан лозим, ки то ҳадди имкон ҳолати 

пешинаи ҷабрдидаро барқарор намояд. Аммо, мутаассифона, на ҳама 

вакт ҳолати пешинаи ҷабрдидаро барқарор кардан мумкин аст. Масалан, 

дар ҳолати доғдор кардани номуси шахс, аз ҳаёт маҳрум кардани шахс, 

зарари вазнин расонидан ба саломатӣ ва монанди инҳо. Бинобар ин, 

беҳтар мебуд, ки ҷиҳати конеъгардонии ботинии ҷабрдида ва кам 

кардани азоби равонии ӯ дар м. 12-и Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «ба равондармонӣ фаро гирифтаии ҷабрдида» ҳамчун 

чораҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ муқаррар карда шавад 

(саҳ. 137).

ғ) Бояд тазаккур дод, ки муаллифи диссертатсия дар таҳқики 

дурнамо ва рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи 
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ҳуқуки инсон аз зарари маънавӣ низ ба муваффакият ноил гардидааст. ки 

натиҷаи таҳқиқоти он барои такмили қонунгузории кишвар аҳаммияти 

назаррас доранд. Муаллиф, асосҳои декриминализатсия шудани тухмат 

ва таҳқирро таҳқиқ намуда, асоснок кардааст, ки туҳмат ва таҳкир бояд 

аз нав криминализатсия карда шаванд. Ба андешаи диссертант, паст 

задани шаъну шараф ва резонидани обрӯи инсон, умуман, туҳмат ва 

таҳқир ба инсон зарари маънавии калон расонида, дар ниҳоят окибатҳои 

вазнинро ба бор меоварад. Пас, туҳмат ва таҳкир бояд аз нав 

криминализатсия карда шуда, ҷавобгарӣ барои онҳо бояд вазнинтар 

карда шавад (саҳ. 159).

Дар умум метавон хулосабарорӣ намуд, ки таҳқиқбаранда 

масъалаҳои гузошташударо оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ мақсаднок таҳлил намуда, нуктаҳои муҳимми илмиеро 

пешниҳод намудааст, ки барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аҳаммияти 

калони назариявию амалӣ доранд.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти 

илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дарачаи илмии 

дархостшаванда мумкин аст.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба 

масъалаи ҳифзи ҳукуқи инсон аз зарари маънавӣ бо назардошти 

низомҳои . таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Нуктаҳои илмии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, 

навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои 

гузошташударо инъикос менамоянд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионии 

Бобохонов Ф.А. дар он ифода меёбад, ки хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар 

натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бадастомада барои ҳалли 

масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самги ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ истифода карда мешаванд. Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар 

он зоҳир мегардад, ки хулоса ва таклифу пешниҳодҳои дар он 
6



манзургардида метавонанд барои халли як катор масъалаҳои назарияи 

давлат ва ҳуқуқ, ки ба ҳукук ва озодиҳои инсон бахшида шудаанд. 

мусоидат намоянд. Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад. 

ки дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар 

метавон хулосаву пешниҳодҳои таҳкикотро вобаста ба масъалаи ҳифзи 

ҳуқуки инсон аз зарари маънавӣ истифода бурд. Хулосаву пешниҳодҳои 

таҳқиқот барои амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ аҳаммияти калон доранд.

Хулоса ва пешниҳодҳои дар таҳқиқоти диссертатсионии Бобохонов 

Ф.А. манзургардида оид ба институти ҳифзи ҳуқуки инсон аз зарари 

маънавӣ метавонанд дар омода намудани адабиёти таълимӣ ва таълимӣ- 

методӣ, инчунин ҷараёни таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, 

таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, механизмҳои 

ҳимояи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ва навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва магистрӣ 

истифода бурда шаванд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои қаблӣ метавон ба чанде аз натиҷаҳои 

илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ишора намуд, ки дар асоси он довталаб 

арзандаи дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад:

1. Дар тавсияи якуми назариявии худ диссертант мафҳумҳои зарари 

маънавӣ, азоби ҷисмонӣ, азоби равонӣ ва ҷуброни зарари маънавиро 

манзур намудааст, ки онҳо то кунун на дар қонунгузорӣ ва на дар 

адабиётҳои ватанӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшуда ҷой надоштанд. 

Аз ҷумла, муаллиф мафҳуми зарари маънавиро чунин пешниҳод 

кардааст: зарари маънавӣ гуфта, чунин зараре дар назар дошта мешавад, 

ки дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ ва зарар 

расонидан ба неъматҳои маънавии инсон, ки аз лаҳзаи таваллуд ва ё бо 

ҳукми қонун ба ӯ тааллуқ доранд, ба вуҷуд омада, шахсро гирифтори 

азоби ҷисмонӣ ва равонӣ мегардонад. Ё зарари маънавӣ - азоби равонӣ 

ва ҷисмоние мебошад, ки дар нагиҷаи ҳаракат (беҳаракатӣ) суикасд 
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намудан ба неъматҳои маънавии аз лаҳзаи таваллуд ва ё бо қувваи қонун 

ба шаҳрванд тааллуқдошта (ҳаёт, саломатӣ, кадру қимати шахсият, 

эътибори корӣ, дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ) ва ё 

вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ (ҳуқук ба истифодаи 

номи худ, ҳуқуқи муаллифӣ ва дигар ҳукуқҳои ғайримолумулкӣ, дар 

мувофиқат бо конун, оид ба ҳифзи ҳуқуқ ба дастовардҳои фаъолияти 

зеҳнӣ) ва ё ҳуқуқҳои молумулкии шаҳрванд расонида мешавад. Мафҳуми 

мазкурро метавон дар адабиётҳои ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 

ҷиноятӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ мавриди истифода қарор дод. Ҳамзамон, 

мафҳуми мазкурро метавон дар Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарори Пленуми 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми декабри соли 2011, № 7 

«Дар бораи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи 

шаъну шараф ва эътибори кории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ» 

муқаррар намуд.

2. Дар тавсияи назариявӣ муаллиф ҳамзамон унсурҳои зарари 

маънавиро ба гурӯҳҳо тасниф намудааст, ки чунин таснифоти 

асоснокшуда то кунун дар адабиётҳои ватанӣ ва қонунгузории миллӣ ба 

назар намерасид. Диссертант унсурҳои зарари маънавиро чунин тасниф 

намудан намудааст:

- унсурҳои равонӣ: таҳаммулпазирӣ (азсаргузаронӣ), ғаму андӯҳ, 

тарс, ҳаяҷону изтироб, шарму хиҷолат, ғазабнокӣ, рӯҳафтодагӣ, танҳоӣ, 

ноумедӣ, ранҷ, зарбаи рӯҳӣ, вайроншавиҳои равонӣ ва ғ.;

- унсурҳои ҷисмонӣ: дард, сарчархзанӣ, ҷароҳат, дилбеҳазурӣ, 

табларза, осеб дидан, ҳарорати баланд, хориш, сӯзиш, хунравӣ, 

нафастангӣ, сироятёбӣ, бемориҳои гуногун ва ғ.;

- унсурҳои иловагӣ: аз даст додани кор, аз даст додани саломатӣ, аз 

даст додани шахсони наздик, мавҷуд набудани имконияти озодонаи 

фаъолият дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва ғ.
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Унсурҳои мазкурро метавон дар таҳияи адабиётҳои ҳуқуқӣ, дар 

конунгузории гражданӣ ва Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 23-юми декабри соли 2011, № 7 «Дар бораи аз ҷониби 

судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи шаъну шараф ва 

эътибори кории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ» истифода намуд.

3. Муаллифи диссертатсия дар тавсияи амалии сеюм қайд 

намудааст, ки барои боз ҳам натиҷабахш гардидани ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ метавон таҷрибаи самараноки дар замони амали 

низоми ҳуқуқи шӯравӣ мавҷудбударо оид ба узрпурсии оммавӣ истифода 

намуда, онро ҳамчун навъи ҷазои иловагии ҷиноятӣ дар м. 47-и Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуд. Масъалаи мазкур 

сарчашмаи худро аз низомҳои ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ гирифта, 

дар ҳуқуқи шуравӣ дар сатҳи қонунгузории ҷиноятӣ муқаррар шуда буд 

ва он яке аз роҳҳои беҳтари қисман барқарор намудани ҳолати равонии 

қаблии ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, тавсияи мазкур ҷиҳати 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ саривақтӣ мебошад.

4. Муаллиф дар тавсияи амалии шашум ва ҳафтум пешниҳод 

намудааст, ки туҳмат ва таҳқир такроран дар қонунгузории ҷиноятӣ 

барқарор карда шаванд. Бояд гуфт, ки туҳмат ва таҳқир дар низоми 

ҳуқуқи зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ ҳамчун кирдори ҷиноятӣ баррасӣ 

гардида, барои содир кардани онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шуда 

буданд. Бинобар ин, пешниҳоди диссертант саривақтӣ буда, аз як тараф 

қонунгузории ҷиноятиро такмил дода, аз тарафи дигар раванди ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ мустаҳкам менамояд.

Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо 

назардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоиқ ба 

дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад.
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Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, 

инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой 

доранд, чунончӣ:

1. Муаллифи рисола қайд менамояд, ки яке аз асосҳои такроран 

криминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир ин оқибатхои вазнин 

доштани онҳо тавассути васоити ахбори омма ва интернет мебошад (саҳ. 

159). Вобаста ба андешаи иброзшуда аз муаллиф пурсида мешавад, ки 

туҳмат ва таҳқир тавассути васоити ахбори омма ва интернет чи гуна 

окибатҳои вазнин дошта метавонад?

2. Муаллиф дар рисола қайд намудааст, ки тарзу воситаҳои ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ба намудҳои алоҳида ҷудо намудан 

мумкин аст, ки ҳар кадоме аз онҳо истифодаи механизми хоси 

ҳифзнамоиро талаб менамояд (саҳ. 164). Вале муаллиф мушаххасан тарзу 

воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ва махсусияти 

механизми ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ шарҳ надодааст. Аз 

ин рӯ, аз муаллиф хоҳиш карда мешавад, ки андешаи худро дар ин хусус 

ҳангоми ҳимояи ошкорои диссертатсия манзур намояд.

3. Муҳаққиқ дар рисола кайд намудааст, ки дар Қарори Пленуми 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми декабри соли 2011, № 7 

«Дар бораи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи 

шаъну шараф ва эътибори кории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ» 

мафҳуми зарари маънавӣ баён нагардидааст. Дар ин асос ӯ пешниҳод 

менамояд, ки ин нуқсон дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бартараф карда шавад (саҳ. 92-93). Дар ин маврид аз 

муаллиф пурсида мешавад, ки санади мазкур чи гуна такмил дода шавад 

ва бартараф намудани ҳамин нуқсон барои амалияи ҳуқуқтатбиксозӣ чи 

гуна манфиат дошта метавонад?

Аммо, эрод ва норасоихои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи 

диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста 

намегардонанд.
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Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар 

автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, алалхусус мазмуни мухтасари 

таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмй.

Диссергатсияи Бобохонов Ф.А. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

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

мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона 

навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи 

навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои 

амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо 

дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдик 

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқикоти 

илмӣ саҳмн шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Бобохонов Фаридун 

Аламшоевич ба талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он 

сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 

аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқук ва давлат; таърихи 

таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, махсусан бандҳои 76, 77, 

78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 

таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар семинари 

васеи илмӣ-назариявии кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи 

иқтисодии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Суратмаҷлиси семинари васеи илмӣ- 

назариявӣ таҳти №5 аз 10 декабри соли 2022.
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Тақризи муассисаи такриздиҳанда аз ҷониби Абдулхонов Ф.М. - 

номзади илмҳои ҳук\ кшиносн. дотсенти кафедраи идоракунии давлатӣ 

ва ҳукуки иқтисодии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шуда, дар маҷлиси кафедра 

муҳокима ва ҷонибдорӣ карда шудааст. Суратмаҷлиси кафедра таҳти №5 

аз 10 декабри соли 2022.

Суроға: "34003. ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел: 224- 

17-86. 224-83-93 (факс), ешаП: тГо@ара.Ҷ.

Раиси семинари васеи илми-назарияви:

мудири кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳукуқи 

иқтисодии Академияи идоракунии давлатии

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

номзади илмҳои ҳукукшиносӣ, дотсент М.М. Холинова

Котиби ҷаласа:

Мутахассис-коргузори кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуки 

иктисодии Академияи идоракунии давлатии

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон С.С. Бозорова

Имзои Холинова М.М. ва Бозорова С.С.-ро

тасдиқ мекунам:

КОРГУЗОРИ ВА
КОРХОИ МАХСУС

и спецчАС

Сардори раёсати кадрҳо, коргузо 

махсуси Академияи идоракунии Л УпҒИгИкиЕ КАДРОВ,

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷи Ш.Б. Ҳамидов
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