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ТАЦРИЗ
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.)

Пас аз касби Истикдоли давлатй мархилаи нави тараккиёти сохаи 
тандурустй ва хифзи хукук, ба саломатй дар каламрави Тодикистон ба 

вудуд омад. Аз чумла, як зумра санадхои меъёрии хукуки тахия ва кабул 
гардида, дурнамои минбаъдаи сохаи мазкурро муайян карданд. Дар ин 
самт, Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, Президенти 
Чумхурии Тодикистон мухтарам Эмомалй Рахмон чунин ибрози назар 
намудаанд: «Дар даврони истикдолият мо як катор конунхои сохаи 
тибро тахия ва тасдик намудем, ки дар онхо барои рушди сохаи 
тандурустй заминай меъёрии хукукии муосир фарохам оварда, вазифа ва 

ухдадорихои кормандони соха, муассисахои табобативу пешгирикунанда 
ва дигар сохторхои хизматрасонй дар ин самт муайян ва мушаххас 

гардиданд. Кодекси тандурустии Чумхурии Тодикистон кабул гардид, ки 
дар он 16 конуни сохавй муттахид карда шудааст».

Дихати шинохти хукуку озодихои инсон ва шахрванд Думхурии 
Тодикистон ташаббусхои надибро дар даврони Истикдол руи даст 

гирифт ва дар сатхи конститутсионй инсон, хукук ва озодихои уро 
арзиши олй маънидод намуд. Яъне, халки тодик дар масири давлатдории 
худ бори нахуст ба таври раъйпурсии умумихалкй Конститутсияи худро 
кабул намуд, ки дар он хукуку озодихои шахсй, сиёсй, иктисодй, 
идтимой ва фархангии инсон ва шахрванд мустахкам карда шудааст. Дар 



ин росто, кукук ба саломатй истисно буда наметавонад. Зеро, хукук ба 
саломатй кисми чудонашавандаи хукуку озодикои инсон ва шакрвандро 
ташкил дода, бо тагйирёбии вазъияти чомеаи инсонй мазмун ва мокияти 
худро дигаргун намуда истодааст. Макз бо назардошти мубрамияти 

кукук ба саломатй имруз зарурат ба миён омадааст то дар мукити илми 
кукукшиносии ватанй чанбакои назарй ва амалии он мавриди баррасии 

амик карор дода шаванд. Аз ин ру, мавзуи таккикоти диссертатсионии 
Сафарзода Н.Ф. саривактй буда, мубрамияти худро бо пайдо гардидани 
варискои хатарнок бештар сокиб шудааст.

Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. фарогирандаи фекристи ихтисорот, 
мукаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва фекристи адабиёти 
истифодашуда мебошад, ки ба максад, вазифа ва мантикд таккикот асос 
ёфтаанд.

Пажукишгар дар баробари он, ки масъалакои мубрами назарй ва 
амалии кукук ба саломатиро мавриди омузиш карор додааст, инчунин ба 

таърихи пайдоиш ва ташаккули кукук ба саломатй дар таърихи кукукй 
халки точик таваччуки махсус сафарбар намуда, онро ба чор давра чудо 
намудааст: зардуштй, исломй, шуравй ва сокибистикдолй. Диссертант 
дуруст кайд менамояд, ки «пажукиш намудани ташаккули КУКУКУ озодикои 

инсон ва шакрванд, аз чумла кукук ба саломатй дар маркилакои гуногуни 
таърихи халки точик имконият фарокам меорад то чанбакои алокида ва 
норавшани низоми кукукии миллй дар масири таърих ошкор гардида, 
тадрибаи мусбати он дар сатки конунгузорй ва амалияи замони муосир 

мавриди истифода карор дода шавад. Зеро, дар раванди чаконишавй халку 
миллаткои алокида талош намуда истодаанд, ки таърих, фарканг ва 
дастовардкои миллии худро барои чакониён муаррифй карда, баъзан 
анъанаву унсуркои хоси худро ба сари дигарон бор намоянд, ки чунин амал 

барои давлаткои нисбатан хурд ва дар коли тараккиёт карордошта, ба 
мисли Чумхурии Тодикистон метавонад таъсири манфии худро гузорад» 

(сак. 3).



Бояд кайд намуд, ки дар дахсолаи сипаришуда илм ва технология дар 
сохаи тандурустй то хаде рушд намуд, ки боиси тачдид намудани мазмун 
ва мохияти хукук ба саломатй гардид. Зеро, муносибатхои нави 
бавудудомада озодии мутлакро чихати дастрасии ахолй ба саломатй 
пешниход намуда, хукукхои наели навро руи кор овардаанд. Дар хдмин 

замина, муаллифи тахкикоти илмй иброз менамояд, ки «равандхои муосир 
доираи фаъолияти хукук, ба саломатиро махдуд намуда, боиси он гашта 
истодаанд то хукуки ишорашуда дар сатхи зарурй амалй нагардад. Чунин 
таъсиррасонй окибати манфй дошта, на танхо боиси кохиш ёфтани сатхи 
саломатии ахолй, балки сабаби бетатбик мондани меъёрхои хукуки дар 
самти хукуки инсон мегарданд» (сах. 21-22).

Маврид ба тазаккур аст, ки рисолаи илмй дар заминай усулхои 

умумиилмй ва махсуси илмй, ба мисли диалектикй, мантикй-забонй, 

оморй, шаклй-хукукй, мукоисавй-хукукй, таърихй-хукукй ва г. омода карда 
шудааст.

Нуктахои илмй ва пешниходхои амалие, ки дар рисола манзур карда 
шудаанд, метавонанд дар тахияву тачдиди конунгузории сохаи 
тандурустй ва хифзи идтимой, омодасозии стратегия, барнома ва 
консепсияхои давлатй, рушди василахои (механизмхои) химояи хукук ба 
саломатй, таълим дар сохаи хукуки инсон сахмгузор бошанд.

Дойр ба мавзуи диссертатсия ва мохияти он унвонду 2 монография, 1 
воситаи таълимй, 17 маколахои илмй, аз думла 5 адади онхо дар 
мадаллахои такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президента Думхурии Тодикистон ва 12 макола дар 
нашрияхои дигар ба табъ расонидааст.

Нисбат ба автореферата диссертатсия чунин эродхоро манзур 
менамоем:

1. Пажухишгар таъкид менамояд, ки конунгузории сохаи тандурустй 

на хамаи хукуку озодихои инсонро фаро мегирад, бо ин максад зарурат 
ба миён омадааст, то баъзе аз меъёрхои конунгузории соха мавриди 

тачдид карор дода шавад (сах. 23). Вале, муаллиф ба таври мушаххас 



ишора накардааст, ки кадом хукукхои инсон дар конунгузории сохаи 

тандурустй мавриди танзим карор нагирифтаанд.
2. Муаллиф зиёд гардидани хародот дар сохаи тандурустиро аз 

зумраи масъалахое маънидод менамояд, ки давлатхои аъзои Иттиходи 
Аврупо ва Иттиходи Давлатхои Мустакил (аз думла, Чумхурии 
Тодикистон) бояд ба он ахамияти махсус сафарбар намоянд. Вале, барои 
мо норавшан аст, ки муаллиф дар ин кисмат чиро дар назар дорад. Аз ин 

ру, мехостем оид ба масъалаи мазкур андешаи тахкикбарандаро шунида 
бошем.

Аммо эродхои мазкур хусусияти дузъй дошта, сифат ва сатхи 
рисолаи андомдодашударо кохиш намедиханд, балки мавкеи муаллифро 
хангоми халли масъалахои гуногун дар алохидагй нишон медиханд, ки 
ин яке аз бартариятхо дар раванди кори илмй махсуб меёбад.

Бо дарназардошти гуфтахои фавкуззикр, дар мадмуъ хулоса 
баровардан мумкин аст, ки диссертатсияи илмии омоданамудаи 

Сафарзода Некруз Файзй дар мавзуи «Хукук ба саломатй: масъалахои 
назарй ва амалй» кори илмии андомёфта махсуб ёфта, ба талаботхои 
Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии 

Тодикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, давобгу 
буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дарадаи илмии номзади 
илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 

хукук ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат мебошад.

Такриздиханда:
декани факултети сармоягузорй ва 
менедменти байналмилалии 
Донишгохи давлатии Дангара, 
номзади илмхои хукукшиносй, и.в. дотсент одирзода С.М.

Чабори Н.Ч.

Имзои С.М. 1^одирзодаро тасдик менамоям 
сардори шубаи кадрхо ва корхои махсусй . 
Донишгохи давлатии Дангара (


