
Ба Шурой диссертатсионии 6Б.КОА-018 
назди Донишгохи миллии Тодикистон 

(734025, Тодикистон, ш. Душанбе, хиёбони 
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ТАКРИЗ 

ба автореферата 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.)

Дар замени кунунй дар баробари арзиши олй эътироф шудани 

инсон, хукук ва озодихои у, саломатй ва хукук ба хифзи саломатй низ 
хамчун арзишмандтарин неъмат ва дастовард маънидод карда 
мешаванд. Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, 
Президента Чумхурии Тодикистон мухтарам Эмомалй Рахмон иброз 

медорад, ки «миллати солим, тахкурсии домеаи солим аст». Дарвокеъ, 
асоси домеаи солимро наели солим ташкил медихад. Агар миллат солим 
бошад, давлат аз хар дихат ва дар хар самт ру ба инкишоф меорад. 
Саломатии ахолй дар хар давру замон яке аз масъалахои мухим ва асосй 

ба шумор рафта, дихати рушду такомули домеа ва фархангу маънавиёти 
миллату давлат накши, ,#азаррас дорад. Зеро, нусрату зафари хар як 
халкияту миллат махз ба туфайли домеаи солим ба даст меояд.

Имруз такозои замон ва рушди бемайлони домеа аст, ки ба 

сихатмандй ва саломатии мардум бештар аз пештар диккати махсус дода 
шавад. Бинобар ин, хар давлате, ки худро сохибихтиёру демократа ва 

хукукбунёду дунявй эълон намудааст бояд ба зарурати падидаи мазкур 
ахамияти аввалиндарада дихад, зеро пойдориву устувории давлату 
миллат аз солимии ахолии он вобастагй дорад.

Чумхурии Тодикистон низ бахри дар амал пиёда сохтани гуфтахои 

боло бетараф набуда, бо максади ба эътидол овардани муносибатхои 



дамъиятй дар сохаи тандурустй, санадхои меъёрии хукукии зиёд кабул 
намудааст, ки имруз мухталиф масъалахои родеъ ба хифзи саломатии 
ахолиро ба танзим медароранд. Аз думла, дар моддаи 38-и 
Конститутсияи Чумхурии Тодикистон зикр мегардад, ки «хар шахе 
хукуки хифзи саломатй дорад. Шахе дар доираи мухаррарнамудаи конун 
аз ёрии тиббии ройгон дар муассисахои нигахдории тандурустии давлатй 

истифода менамояд». Хдмчунин, дар заминай моддаи 39-и 
Конститутсияи Чумхурии Тодикистон хангоми пиронсолй, беморй, 
маъюбй, гум кардани кобилияти кор, махрум шудан аз сарпараст ва 
мавридхои дигар ба шахе кафолати таъминоти идтимой дода мешавад.

у Аз гуфтахои фавкуззикр бармеояд, ки хукук ба саломатй яке аз 
масъалахои умдаи домеаи имруза ба хисоб рафта, омузиши пурра ва 
хамадонибаро талаб менамояд. Ба ин минвол, ба рох мондани як катор 
чорахои судманд ва зарурй дар ин самт, ки метавонад риштахои баъзе 
падидахои манфур ва нок^афхумро барканад, аз манфиат орй нест, балки 

бахри боз хам риводу равнак бахшидани сохаи мазкур таъсири мусбат 
мерасонад. Аз ин ру, мавзуи тахкикоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. 

мубрам ва саривактй мебошад.
Аз тахлили 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. 
Автореферати диссертатсия хамаи талаботхои дойдоштаро дар худ 
гундонида, натидахои пурра ва босамари тахкикотро ифода намудааст. 
Аз руи автореферати навишташудаи муаллиф чунин натидахои кори 

илмии мазкурро муайян намудан мумкин аст:
1)Дар натидаи тахкикоти диссерататсионй даврахои ташаккули 

хукук ба саломатй дар таърихи хукуки халки годик муайян карда 
шудааст;

2) Мафхуми хукук ба саломатй манзур гардида, истифодаи истилохи 
«хукук ба саломатй» дар адабиёти хукуки ва санадхои меъёрии хукукии 

миллй ба максад мувофик дониста шудааст;



3) Накш ва мавхеи хухух ба саломатй дар низоми хухуху озодихои 
инсон ва шахрванд муайян гардидааст;

4) Тахлили мухоисавй-хухухии хухух ба саломатй дар хонунгузорй 
ва амалияи давлатхои алохида сурат гирифта, вазъи кунунй ва дурнамои 
амалисозии хухухй ишорашуда муайян карда шудааст;

5) Кафолатхои миллй ва байналмилалии хухух ба саломатй муайян 

ва мавриди пажухиши амих харор дода шуда, мушкилоти хонунгузорй 
ва амалия дар самти татбихи хухухй мазкур ошкор гардида, рохи халли 
онхо аз нигохи хухухй нишон дода шудаанд;

6)Роххо ва тарзхои химояи хухух ба саломатй тахлил гардида, 
пешниходхои судманд дихати тахвияти механизмхои миллии химояи 
хухух ба саломатй манзур гардидаанд.

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

Бояд зикр намуд, ки таххихоти рисолаи илмии муаллиф дар заминай 

сарчашмахои нодири таърихй-хухухй, хонунгузории миллй ва санадхои 
меъёрии хухухии байналмилалй гузаронида шуда, тавассути он роххои 
хал ва такмили хонунгузории соха бахри эътироф, риоя ва хифзи хухух 
ба саломатй пешбинй гардидаст.

Аз мазмуну мухтавои автореферата мазкур бармеояд, ки муаллиф то 

хадди зарурй масъалахои дар наздаш гузошташударо хал намудааст, 
вале новобаста ба ин,4баъзе масъалахое дар ин самт хамоно бохй 
мондаанд, ки тахлилу баррасии алохидаро талаб менамоянд.

1. Муаллиф дар автореферата рисолаи илмй хайд менамояд, ки 

«равандхои муосир доираи фаъолияти хухух ба саломатиро махдуд 
намуда, боиси он гашта истодаанд то хухухй ишорашуда дар сатхи зарурй 

амалй нагардад. Чунин таъсиррасонй охдбати манфй дошта, на танхо 
боиси кохиш ёфтани сатхи саломатии ахолй, балки сабаби бетатбих 
мондани меъёрхои хухухй дар самти хухухй инсон мегарданд» (сах. 21-22). 
Аз таххихбаранда пурсида мешавад, ки мавсуф дар зери истилохи 



«равандхои муосир» чиро дар назар дорад ва ин равандхо чй таъсири 

манфие ба хукуки баррасишаванда расонида метавонанд.
2. Пажухишгар пешниход менамояд, ки «табибон расман дар 

хонунгузорй хамчун хазинаи тиллоии миллат эълон карда шаванд» (сах. 
15). Пешниходи мазкур бо дарназардошти кадом омилхо манзур 
гардидааст, дар автореферата диссертатсия ба мушохида намерасад.

Гуфтахои болозикр ба мазмуну мохияти диссертатсияи муаллиф 

костагй ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва 
мустахкам намудани онро ифода менамояд.

Дар мадмуъ, аз тахлилу баррасии автореферата мазкур ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки Сафарзода Некруз Файзй хангоми навиштани 

рисолаи илмй дар мавзуи «Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва 
амалй» хобилияти баланди эчодхорй нишон додааст. Автореферата 
диссертатсия ва дастгохи илмии таххихот ба талаботи мухаррарнамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 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.

Т акриздиханда:
мудири шуъбаи таърихи давлат ва хукуки
Институти фалсафа, сиёсатшиноси ва хукуки
ба номи А. Баховаддинови Академияи 
миллии илмхои Тодикистон, 
доктори илмхои хукукшиносй, профессор

Имзои Э.Б. Буризодаротасдикмекунам: 
Сардори шуъбаи кадрхои ИФСХ, АМИТ
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