
Тақризи

муқарризи холис ба диссертатсияи номзадии Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар 
мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалахои назарӣ ва амалӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмхои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.01 - назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти хуқуқӣ ва 

сиёсӣ пешниҳод шудааст

1. Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. ба яке аз 

масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқи инсон - ҳуқуқ ба саломатӣ бахшида 
шудааст, ки дар он паҳлуҳои назарӣ ва амалии ҳуқуқи ишорашуда 
мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ 
унвонҷӯ нуктаҳои илмии назарӣ ва тавсияҳои амалиеро ба ҳимоя 
пешниҳод менамояд, ки баҳри шинохти таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик, 

фароҳамории фазои ягонаи ҳуқуқӣ дар самти шинохти ҳуқуқ ба 
саломатӣ, коркарди роҳҳои самарабахши ҳимояи ҳуқуқи 
баррасишаванда ва дар маҷмӯъ риояву амалисозии ҳуқуқ ба саломатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд. Натиҷа, хулоса ва 

тавсияҳое, ки аз ҷониби рисоланавис манзур гардидаанд, бо 
дарназардошти таҳлили сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои 
алоҳида, инчунин андешаву назари олимони дохиливу хориҷӣ сурат 
гирифтаанд, ки асоснокии онҳоро ифода менамоянд.

2. Диссертатсия ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалахое 

мебошад, ки барои рушди илми назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, 
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи 
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд. Диссертатсия 

аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ 
мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда 
саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.
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3. Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, 

мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи 

ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ 

дода мешаванд, мувофиқат мекунад.
4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 17 мақолаҳои илмй, аз ҷумла 

5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссиям олии аттестатсионии назди
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд ва 
ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзӯи рисолаи илмй бевосита 
алоқаманд мебошанд. Инчунин, аз ҷониби диссертант 2 
монография ва I воситаи таълимй таълиф гардидаанд, ки мазмун 
ва моҳияти мавзӯи диссертатсиониро фарогир мебошанд. Дар 
интишорот натиҷаҳои асосй, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои 
муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 
35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. истифодаи мавод 

бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 

истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 

расмият дароварда шудаанд.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 

Сафарзода Н.Ф. маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи корҳои аз 

тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад.

Ба ғайр аз ҳолатҳои мусбати номбаргардида, ба муаллифи рисола 

баъзе тавсия ва пешниҳодҳоро манзур месозем: 1) тарзи овардани 

иқтибосҳо бояд мувофиқи стандарти рисоланависй дуруст карда шаванд; 

2) ғалатҳои имлоии рисола бояд мутобиқи Қоидаҳои имлои забони 

тоҷикй ва Аломатҳои китобати забони тоҷикй ислоҳ карда шаванд.

Эродҳои мазкур дар умум ба мазмун ва моҳияти рисола таъсири 

манфй нарасонида, баёнгари мураккабу гуногунҷабҳа будани мавзуъ 

мебошад.

Дар маҷмуъ ба чунин хулоса омадан мумкин аст:
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1. Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: 
масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ пешниҳод шудааст, 
ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ 

мебошад.
2. Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: 

масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ пешниҳод шудааст, 
таҳқиқоти илмӣ-соҳавии анҷомёфта ба ҳисоб меравад ва ба ҳимоя дар 
Шӯрои диссертатсионии назди ДМТ тавсия карда мешавад.

Муқарризи холиси диссертатсия:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Имзои д.и.ҳ. Зоир Ҷ.М. -ро тасдиқ мекунам /
Нозири кадрҳои ИФСҲ-и АМИТ 7 Шозедов X.
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