
Ба Шурой диссертатсионии 6В.КОА-018 
назди Донишгохи миллим Тодикистон 

(734025, Тодикистон, ш. Душанбе, хиёбони 
Рудаки, 17)

ТАЦРИЗИ
мукарризи расмй ба 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 
пешниход шудааст

Мутобикати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз руйи он 
диссертатсия ба химоя пешниход шудааст. Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. 
дар мавзуи «Хукук ба саломатй: масъалахои назарй ва амалй», ки барои 
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои хукукшиносй пешниход шудааст, 
бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукук ва давлат; 
таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат, ки аз руйи он ба Шурой 
диссертатсионй мувофики фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президента Чумхурии Тодикистон аз 7 январи соли 2022, тахти № 
16/шд хукуки кабули диссертатсияхо барои химоя дода шудааст, мутобик 
мебошад. Маврид ба тазаккур аст, ки диссертатсияи такризшаванда дар 
доираи барномаи дурнамои корхои илмй-тахкикотии кафедраи хукуки 
инсон ва хукукшиносии мукоисавии факултети хукукшиносии 
Донишгохи миллии Тодикистон - «Проблемахои назариявии ташаккули 
низоми хукукии ЦТ дар замони муосир барои солхои 2016-2020» ва 
«Масъалахои назариявии инкишофи низоми хукукии Ч,Т дар партави 

равандхои дахонишавй барои солхои 2021-2025» омода гардидааст.
Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Баъди аз сар гузаронидани 

«вабои» асри XXI дар дахон ва хусусан, дар каламрави Чумхурии 
Тодикистон, бе ягон дудилагй гуфтан мумкин аст, ки масъалаи риоя ва 
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амалй намудани хукук ба саломатй мубрамияти бештарро пайдо намуд. 
Зеро, масъалахои марбут ба хифзу химояи хукуки инсон ба саломатй дар 
илми хукукшиносии имруза кам зери назарй олимони хукукшинос карор 
дода шудаанд. Бояд хайд кард, ки то хол дар чахон фикри ягона оид ба 
табобати бемории номбурда мавдуд нест. Зиёда аз ин, тарзхои пешгирй 
ва табобат имруз аз чониби кишвархои гуногун хамчун як фоидаи сиёсй 
ва иктисодй барраей мешаванд. Дар чунин вазъият, фикре пайдо 
мешавад, ки хукуки инсон ба саломатй то дарачаи лозимй дар маркази 
диккат гузошта нашудааст ва тамоми дастовардхо дар когаз сабт 
шудаанд, аммо вокеан манзара дигар будааст.

Дар ин замина, кайд кардан лозим аст, ки диссертатсияи 
такризшаванда мубрам буда, ба тахкики масъалахои назарй ва амалии 
хукук ба саломатй бахшида шудааст ва кушиши муаллиф дар халли 
вазифахои гузошташуда дар доираи диссертатсияи худ, ба андешаи мо, 
имкониятхои таъмин намудани саломатии ахолиро, водеан бештар 
месозад.

Муаллиф тавонистааст, ки дар доираи ду боб ва шаш зербоб 
мохияти мавзуи тахкикоти диссертатсиониро пурра мухокима ва ошкор 
намояд.

Дар боби аввал - Тавсифи умумии хукук ба саломатй, муаллиф 
ташаккул ва инкишофи хукук ба саломатй дар таърихи хукуки халди 
точик; мафхум ва мазмуни хукук ба саломатй; мавдеи хукук ба саломатй 
дар низоми хукуку озодихои инсон ва шахрвандро мавриди барраей 
карор дода, ба андешаи мо, мохирона онхоро халлу фасл намудааст.

Дар боби дуюм - Масъалахои назарй ва амалии такмили хукук ба 
саломатй, муаллиф тахлили мудоисавй-хукукии хукук ба саломатиро дар 
конунгузорй ва амалияи давлатхои алохида гузаронида, кафолатхои 
байналмилалй ва миллии хукуки ишорашударо муайян намуда, роххо ва 
тарзхои химояи хукук ба саломатиро пешкаш мекунад.

Дарачаи навгонии натичахои дар диссертатсия бадастомада ва 
натичахои илмие, ки барои химоя пешниход мешаванд. Диссертатсияи 
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Сафарзода Н.Ф. аввалин тахкикоти мадмуй дойр ба масъалахои назарй 
ва амалии хукук ба саломатй дар илми хукукшиносии ватанй мебошад. 
Дар он таърихи пайдоиш ва ташаккули хукук ба саломатй дар таърихи 
хукуки халки тодик, мафхум ва мохияти хукук ба саломатй, мавкеи 
хукуки ишорашуда дар низоми хукуку озодихои инсон ва шахрванд, 
тахлили мукоисавй-хукукии хукук ба саломатй дар конунгузорй ва 
амалияи давлатхои алохида, кафолатхои миллй ва байналмилалии хукук 
ба саломатй, роххо ва тарзхои химояи хукук ба саломатй дар Чумхурии 
Тодикистон мавриди баррасии амик карор дода шудаанд, ки навгони 
тахкикоти мазкурро дар илми хукукшиносии ватанй бозгуй менамоянд. 
Инчунин, натидахои тахкикот, ки дар шакли нуктахои илмии ба химоя 
пешниходшаванда ва хулосахои илмй манзур гардидаанд, башорат аз 
навгонй ва сатхи амики тахкикот медиханд, ки хамагй бахри рушди илми 
хукукшиносии ватанй, таддиди конунгузории соха ва химояи хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд равона гардидаанд.

Асоснокй ва эътимоднокии хулосахо ва тавсияхои дар диссертатсия 
зикршуда. Тахлили диссертатсия, акидахо, нуктахои илмй, хулосахо, 
мафхумхои илмй, проблемахои конунгузорй, ки аз тарафи муаллиф 
пешкаш шудаанд, муайян намудани мавкеи мустакили хеш, 
асосноккунии нуктахои илмй ва хулосахо бо истифода аз доираи кофии 
маводи илмй ва тадрибаи амалй аз он дарак медихад, ки тахкикоти 
мазкур мустакилона навишта шудааст.

Мундаридаи кори илмй аз он дарак медихад, ки муаллиф 
тавонистааст микдори зиёди маводи илмиро дар мавзуъ тахлил кунад, ки 
ин хадафи асосиашро ташкил медихад. Боиси таваддух аст, ки муаллиф 
бо ин максад на танхо асосхои назариявй ва амалии хукук ба саломатй, 
балки заминахои таърихии ташаккул ва инкишофи хукуки мазкурро 

тахлил кардааст.
Ахаммияти илмй ва амалии натидахои диссертатсия бо нишон 

додани тавсияхо оид ба истифодаи онхо. Хулоса ва пешниходхо оид ба 
диссертатсия бешубха арзиши илмй дошта, донишхо ва гояхои 
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мавдударо дар илми назарияи давлат ва хукук, таърихи давлат ва хукук, 
хукуки инсон, хукуки конститутсионй оид ба масъалахои назариявию 
амалии хукук ба саломатй ба таври назаррас зиёд мегардонад. 
Натидахои бадастомадаи муаллиф метавонанд барои такмил ва тахия 
намудани барномахои нави таълимй ва тартиб додани китобхои нави 
таълимй аз фанхои «Назарияи давлат ва хукук», «Таърихи давлат ва 
хукук», «Хукуки конститутсионии Чумхурии Тодикистон», «Хукуки 
инсон» истифода шаванд.

Инчунин, дастовардхои илмии муаллифи диссертатсияро барои 
такмили конунгузории амалкунанда ва фаъолияти макомоти хифзи 
хукуки кишвар истифода бурдан мумкин аст.

Дар Кодекси тандурустии Чумхурии Тодикистон дой додани меъёр 
бо матни зайл: «Шахрвандони Чумхурии Тодикистон, шахрвандони 
хоридй ва шахсони бешахрванд ба кумаки таъдилй ва бетаъхири тиббии 
ройгон дар муассисаи тандурустии наздиктарин, новобаста аз шакли 
ташкилию хукуки, хукук доранд», мушаххас намудани мафхуми 
«хатогии тиббй», ворид намудани ниходхои нав дар сохтори Ваколатдор 
оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Тодикистон, хусусан, муовини 
Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар сохаи тиб ва дигар таклифу 
пешниходи муаллиф аз ахаммияти амалй холй набула, боиси дастгирй 

мебошад.
Натидахо ва хулосахои илмии дар рафти тахкикоти диссертатсионй 

бадастомада нишон медиханд, ки онхо вокеан камбудихои дар ин соха 
дар илми хукукшиносии ватанй мавдудбударо пур менамоянд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалахои бахснок ба 
назар мерасанд, ки онхоро кайд намудан лозим аст ва ба Сафарзода 
Н.Ф. дар шакли тавсияхо барои тахкикотхои ояндаи у пешниход 
менамоем.

1. Тавсияи амалие, ки муаллиф дар сахифаи 17 пешниход мекунад, 
аз он иборат аст, ки хифзи саломатй хам ба сифати хукук ва хам ба 
сифати ухдадории шахе дар сатхи конститутсионй мукаррар карда 
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шавад. Барои асоснок кардани пешнидоди худ муаллиф ба тадрибаи 
баъзе кишвардо, ба монанди Фаронса, Португалия ва Македония такя 

мекунад.
Гарчанде ки тавсия, дар аввал, бенидоят долиб ба назар менамояд, 

аммо аз нигоди дам назариявй ва дам амалй домаи амал пушондани он, 
ба андешаи мо, мушкил мебошад. Аз нигоди назариявй дар як сатд карор 
доштани хукук ва ухдадорй дар масъалаи дукук ба саломатй гайриимкон 
мебошад. Дуруст мешуд, ки кукук ба саломатй бокй бимонад, зеро ин ба 
дигар тавсиядои амалии муаллиф мувофикат мекунад, хусусан тавсияи 
амалии тахди раками шаш.

,, Зиёда аз ин, дар муносибатдои оммавй хукук метавонад нисбат ба 
уддадорй ва уддадорй метавонад нисбат ба кукук баррасй шаванд. Аммо 
инсон ва шакрванд наметавонанд нисбат ба як объекти муносибатдои 
дамъиятй дам дукук ва дам уддадорй (истисно, муносибатдои 
шартномавй) дошта бошанд. Дар чунин долат дадди доираи амал ва 
татбики ондоро бояд муайян кард, ки то ба дол чунин назарияи 
умумиэътирофшуда мавдуд нест.

Аз нигоди амалй низ домаи амал пушондани таклифи мазкур 
душвор мебошад, чунки он аз сатди баланди тараккиёти идтимой ва 
иктисодй вобастагии калон дорад, ки Тодикистон, албатта ба чунин 
сатди баланд айни дол расидагй нест.

2. Дар тавсияи амалии дуюми худ муаллиф пешнидод менамояд, ки 
табибон расман дар конунгузорй дамчун хазинаи тиллоии миллат эълон 
карда шаванд ва музди меднати ондо бояд то дадде баланд бардошта 
шавад, ки бо хатари ба дони ондо таддидкунанда баробар бошад (сад. 

17).
Бо камоли эдтиром ба муаллифи диссертатсия ва таклифи мазкури 

у муносибат карда, дамзамон бояд кайд кард, ки кулли касбу дунар аз 
нигоди адаммиятнокй ва фоидаи идтимой, аз нигоди арзишдои ахлокй ва 
дукукй кадру кимати баробар доранд, масалан дар назди касби духтур 
касби омузгорй дед год камарзиш нест. Дар сатди конунгузорй эълон 
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кардани кормандони сохаи тибро хамчун хазинаи тиллой бемаврид 
мешуморем, зеро тафрихаи касбу хунархои мавдуда ба пайдо шудани 
андешахои нигилиста нисбат ба касбу хунархои дигар боис шуда 
метавонад, ки чунин манзара дар танзими муносибатхои чамъиятй 
мушкилии рафънашавандаро ба миён меорад.

Албатта, дар вахта дифоъ намудани рисола мехохам фикри шахсии 
муаллифро оид ба масъалаи мазкур шунавам.

Дар мадмуъ, эродхои зикршуда сифати таххихоти диссертатсиони- 
ро паст намекунанд. Ин нахустин омузиши хамадонибаи хухух ба 
саломатй дар Тодикистон аст, ки бо навоварй ва хулосахои илмй ва 
пешниходхои илмии муаллиф фарх мекунад ва асарро хамчун як 
таххихоти илмии мустахил, эдодкорона ва мукаммал таххих намудааст, 
ки ба тамоми талаботхо давобгу аст. Автореферат ва интишороти илмии 
довталаб мазмуни диссертатсияро инъикос мекунанд.

Нашри натидахои диссертатсия дар мадаллахои тахризшавандаи 
илмй. Унвонду муаллифи 17 махолаи илмй мебошад, ки ба тахлили 
пахлухои гуногуни масъалахои хухух ба саломатй бахшида шудаанд. Аз 
ин теъдоди асархои илмй, 5 махола дар мадаллахои тавсиянамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии 
Тодикистон чоп шудаанд.

Хдмчунин, мухаррароти асосй ва хулосахои таххихоти 
диссертатсионй дар махолахои илмй, дар шакли маъруза дар 
конференсияхои гуногуни илмй-амалии сатхи байналмилалй ва 
думхуриявй инъикос ёфтаанд.

Зикр намудан ба маврид аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 
35 Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо 1^арори Хукумати Чумхурии 
Тодикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдих шудааст, мувофих 
мебошад.

Мутобицати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комисси
яи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикистон. Дис
сертатсияи Сафарзода Н.Ф. ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани 
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дарачахои илмй, ки бо Кдрори Х,УкУмати Чумхурии Тодикистон аз 30 

июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, мутобикат менамояд. Дис
сертатсия аз дониби муаллиф мустакилона навишта шуда, дорой мазмун 
ва мантики ягонаи дохилй мебошад. Сатхи навгонии илмии 
диссертатсионй, нуктахои илмй ва пешниходу тавсияхои амалие, ки ба 
химоя пешниход шудаанд, маколахои илмй ва маърузахо дар 
конференсияхои илмй-амалй сахми шахсии муаллифро тасдик менамо- 
янд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби тахкикоти илмй 
сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медихад.

Кдтсмати хотимавии такриз. Аз омузиши матни диссертатсия ва 
автореферат хулоса намудан мумкин аст, ки тахкикоти довталаби 
дарёфти дарадаи илмй пурра ба талаботи мукаррарнамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Думхурии Тодикистон оид ба 
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои хукукшиносй давобгу мебошад. 
Зеро натидахои бадастовардаи муаллиф барои рушди илмхои 
хукукшиносй, ба монанди назария ва таърихи хукук ва давлат, хукуки 
инсон, хукуки конститутсионй ва сохахои дигари хукук мусоидат карда, 
боне мегарданд, ки падидаи мазкур дар илми хукукшиносии ватанй 
такмил ёбад. Дар мадмуъ пешниход ва дастовардхои муаллиф барои 
рушди конунгузорй, фаъолияти макомоти дахлдори давлатй ва такмили 
соха ахаммияти мухим доранд.

Хдмзамон, хулоса ва натидахо метавонанд хангоми тахия ва 
татбики барнома, стратегия ва консепсияхои давлатй дар сохаи хукуки 
инсон ва шахрванд ба саломатй истифода шаванд. Маводи диссертатсия 
хангоми тадриси фанхои назарияи давлат ва хукук, таърихи давлат ва 
хукук, хукуки инсон, хукуки конститутсионй, хангоми идрои корхои 
мустакилона, навиштани рисолахои дипломй, магистрй, диссертатсияхо 
метавонад ба таври васеъ мавриди истифода карор гиранд, ки данбахои 
мусбати кори Сафарзода Н.Ф.-ро нишон медиханд.

Дар умум, Сафарзода Некруз Файзй сазовори дарёфти дарадаи 
илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01 -
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Назария ва таърихи луку к ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук 
ва давлат (илмхои хукукшиносй) мебошад. Бояд иброз намуд, ки такризи 
мазкур бо дарназардошти бандхои 71 ва 72 Тартиби додани дарадахои 
илмй, ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30 июни соли 
2021, №267 тасдик шудааст, омода гардидааст.

Мукарризи расмй:
дотсенти кафедраи фанхои 
давлатй-хукукии факултети №2 
Академияи ВКД Чумхурии Тодикистон, 
номзади илмхои хукукшиносй Хайруллоев Ф.С.

Имзои Ф.С. Хайруллоевро тасдик меку
Сардори шуъбаи кадрхо ва кор бо ха 
Академияи ВКД Чумхурии Тодикис| 
подполковники милитсия

Сурогаи мукарриз:
734024, Чумхурии Тодикистон, 
ш. Душанбе, куч. М. Мастонгулов, 3
Е-шаП: ауксй]@тай.ги;
Факс: (+992 37) 226-60-43

Музаффарзода Б.З.
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