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ТАКРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Сафарзода Некруз Файзй дар мавзуи 

«Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва амалй», ки барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01 - 
Назария ва таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук 
ва давлат (илмхои хукукшиносй), пешниход шудааст (Душанбе, 2022. - 34 

сах.)

Хукук ба саломатй яке аз хукукхои арзишманди башар махсуб 
ёфта, маънои дастрасй ба сатхи олии солимии дисмонй ва равониро 

дошта, фарогирандаи тамоми хадамоти пизишкй, бехдошти умумй, 
гизои кофй, маскани муносиб, мухити кори солим ва мухити зисти тамиз 
мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки сатх ва сифати амалй намудани хукукхои 
инсон аз вазъи саломатии хар як фард вобастагии зич дорад. 
Инчунин, саломатии шахе дар ташкили домеаи солим мавкеи асосиро 

ишгол намуда, чихати устувор нигох доштани давлат ва рушди 
минбаъдаи он сахми беназирро анчом медихад. Дар хамин маврид 

Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, Президента 
Чумхурии Тодикистон мухтарам Эмомалй Рахмон чунин ибрози 
назар менамоянд: «Барои хар як давлат солимии ахли чомеа зарур 

мебошад. Аз ин ру, мо бояд халкамонро солим нигох дорем ва барои 
тандурустии он тамоми шароитро фарохам оварем». Бо ин максад, 

давлат ва хукукро зарурат пеш меояд, ки саломатии инсонро аз хар 
туна холат ва дар хама гуна вазъият хифз намоянд. Махз бо 

дарназардошти мубрамияти масъалаи мазкур, хукук ба саломатй дар 
низоми хукуку озодихои инсон ва шахрванд яке аз хукукхои бунёдй 



маънидод гардида, дар сатхи санадхои байналмилалй ва конунгузории 
миллй ба расмият шинохта шудааст.

Хамзамон, давлатхо муваззаф шудаанд, ки шароит мухайё 
намоянд, то саломатии инсон мавриди химоя карор гирад ва дастёбй ба 
кифзи саломатй барои шахе имконпазир гардад. Хукук ба саломатй дар 

шумори хукуки наели дуюми хукукхои инсон баршумурда шудааст. 

Аммо, бо вудуди чунин мубрамият дар илми хукукшиносии ватанй хукук 
ба саломатй дар сатхи зарурй мавриди тахкикоти илмй карор 
нагирифтаву ниёз ба омузиш дорад. Махз бо дарназардошти ин, 
тахкикбаранда дар интихоби мавзуи худ ба иштибох рох надода, 
масъалаеро мавриди пажухиш карор додааст, ки дар замени муосир 

мубрам ва саривактй мебошад. Зеро, дар замони муосир хаёт ва 
саломатии инсонро як зумра омилхо тахдид намуда истодаанд, ки ба 
онхо метавон ифлос гардидани хаво, норасоии оби тозаи ошомиданй, 
тагйирёбии икдим, зиёд гардидани беморикои сироятй ва гайрисироятй, 

афзоиш ёфтани гирифторшавии ахолй ба бемории зуком, дар шароити 
гайрикобили кабул зиндагй намудани ахолй, истехсол намудани маводи 
зиддибактериявй, ки дар баробари табобат, хамзамон сабаби асосии 
дигаргунгардии мафкуравй ва холати рухии инсонхо мегарданд, ба вудуд 
омадани вирусхои хад^рнок, сатхи пасти маблаггузорй ба сохаи 
тандурустй, сари вакт нарасонидани ёрии тиббй ва г.-ро дохил намуд.

Аз тахдили амик ва баррасии хамадонибаи масъалахои дар 
автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 
тахкикот пай дар пай ва бо риояи мантики илмй тахия гардидааст. 
Автореферата диссертатсия хамаи талаботхои дойдоштаро дар худ 

гундонида, натидахои пурра ва босамари тахкикотро ифода намудааст. 

Аз мазмуну мухтавои автореферата мазкур бармеояд, ки муаллиф 
вазифахои дар наздаш гузошташударо дар сатхи дахлдор идро намуда, 
нуктахои илмии асоснок ва тавсияхои амалии судмандро дихати рушди 
илми хукукшиносии ватанй ва таддиди конунгузории соха манзур 

намудааст, ки аз манфиат орй нестанд. Бе тардид натидахои тахкикоти 



гузаронидашуда на танхо ахамияти назариявй доранд, балки дар амалия 
низ мумкин аст фаррох истифода бурда шаванд.

Аз мохияти интишороти муаллиф, ки 2 монография, 1 воситаи 
таълимй, 17 маколахои илмй, аз чумла 5 адади онхо дар мадаллахои 
такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Чумхурии Тодикистон ва 12 макола дар нашрияхри дигар ба 

табъ расонидааст, бар меояд, ки тахкикбаранда дар самти масъалахои 

мухталифи хукуки инсон, махсусан хукук ба саломатй корхои илмии 
арзишмандро андом додааст, ки натидаи онхоро метавон дар самтхои 
алохидаи илми хукукшиносй мавриди истифода карор дод. Натидахои 
тахкикхои илмии муаллиф дар як катор конференсияхои сатхи думхуриявй 
ва байналмилалй ироа гардидаанд, ки гувохй аз масъулияти муаррифии 
илми хукукшиносии ватанй дар сатххои гуногун аз дониби диссертант 
мебошад.

Тахлили автореферати диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. дарак 

медихад, ки рисолаи илмй дар заминай сарчашмахои нодири таърихй- 
хукукй, конунгузории миллй ва санадхои меъёрии хукукии 
байналмилалй андом дода шуда, дар натида роххои хал ва такмили 

конунгузории соха бахри эътироф, риоя ва хифзи хукук ба саломатй 
пещбинй гардидаст.

Дар баробари муваффакиятхои зиёд, инчунин холатхое ба назар 
мерасанд, ки бахснок ва посухталаб мебошанд:

1. Муаллифи рисолаи илмй пешниход менамояд, ки дар Крнуни 
Чумхурии Тодикистон «Дар бораи сугуртаи тиббй дар Чумкурии 
Тодикистон» навъи алохидаи сугурта - сугуртаи ухдадории касбии табиб 

дой дода шавад (сах. 16). Дар хамин замина, мехостам максади дорй 
намудани ин навъи сугурта ва мавдудияти онро дар тадрибаи давлатхои 
дигар аз унвонду пурсон шавам.

2. Дар тавсияи амалии шашуми худ диссертант зарурати таъсис 
додани Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар сохаи тандурустии 

Чумхурии Тодикистонро ба максад мувофик шуморида, яке аз 



критериями таъин гардидан ба вазифаи Ваколатдор оид ба хукуки 
инсон дар сохаи тандурустиро доштани «маълумоти олии хукукшиносй ё 

тиббй» нишон додааст (сах. 16). Бо дарназардошти кадом унсурхо 
муаллиф доштани «маълумоти олии хукукшиносй ё тиббй»-ро барои 
ишголи вазифаи Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар сохаи тандурустии 
Чумхурии Тодикистон ба максад мувофик мешуморад.

Мулохизахои мазкур хангоми баходихии мусбати автореферата 
тахкикоти диссертатсионй накши муайянкунандаро намебозанд ва танхо 
шаходати он мебошанд, ки масъалахои баррасишаванда хеле мухим 
буда, мураккаб ва бахсноканд.

..■Дар мадмуъ, аз тахлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки Сафарзода Некруз Файзй хангоми навиштани 
рисолаи илмй дар мавзуи «Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва 
амалй» кобилияти баланди эдодкорй нишон додааст. Автореферати 
диссертатсия ва дастгохи илмии тахкикот ба талаботи мукаррарнамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии 

Тодикистон давобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва 

таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат 
(илмхои хукукшиносй) мебошад.

Такриздиханда:
Ректори Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Чумхурии Тодикистон, 
доктори илмхои хукукшиносй, профессор Еафурзода А.Д.

Имзои А.Д. Гафурзодаро тасдик мена 
сардори раёсати кадрхо, коргузорй 
махсуси Академияи идоракунии д 
Президенти Чумхурии Тодикисто
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