
ТАҚРИЗИ
муқарризи холис ба диссертатсияи номзадии Сафарзода Некрӯз Файзӣ 

дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 

12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи 
ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст

1. Дар марҳилаи кунунӣ мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии 
Сафарзода Н.Ф. мубрамияти бештарро соҳиб аст. Зеро, таъмин намудани 
ҳифзи саломатии аҳолӣ бо пайдо гардидани саросарвабои хорзаҳр 
СОУГО-19 ба сифати масъалаи асосии натанҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
балки ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. Бемории мазкур бори дигар нишон 
дод, ки ҳуқуқ ба саломатӣ аз зумраи ҳуқуқҳои бунёдии инсон маҳсуб 
меёбад ва бидуни он таъмин намудани ҳуқуқҳои дигари инсон 

ғайриимкон мегардад. Диссартант мубрамияти масъалаи мазкурро ба 

хубй дарк намуда, ҳуқуқ ба саломатиро ба таври амиқ мавриди баррасӣ 
қарор додааст. Аз таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯ бар меояд, ки он 
фарогирандаи масъалаҳои таърихӣ, назарӣ ва амалии ҳуқуқ ба саломатӣ 

мебошад. Нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда бозгӯкунандаи 
вазифаҳое мебошанд, ки рисоланавис дар назди худ гузоштааст. Ба 
нуктаҳои илмии назариявй ва тавсияҳои амалӣ ҷудо намудани нуктаҳои 
ба ҳимоя пешниҳодшаванда низ мувофиқ ба номи мавзӯъ буда, дар он 

шаш нуктаи илмии назариявӣ ва шаш тавсияи амалӣ манзур гардидаанд, 
ки ҳамагӣ барои рушди илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва таҷдиди 

қонунгузории миллӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ мусоидат 
менамоянд.

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бозгӯкунандаи онанд, 
ки унвонҷӯ масъалаи ҳуқуқ ба саломатиро натанҳо дар муҳити илми 

ватанӣ, балки берун аз он низ мавриди баррасӣ қарор дода, дар чандин 
конференсияҳо ва хонишҳои сатҳи байналмилалй иштирок ва 
маърӯзаронӣ намудааст.



Як нуктаро бояд қайд намуд, ки рисолаи номзадии Сафарзода Н.Ф. 
бо забони тоҷикӣ ва бо риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар сатҳи 
баланд омода карда шуда, усули навишт ва ибрози андеша барои дилхоҳ 
хонанда фаҳмо мебошад.

2. Диссертатсия ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Сатҳи навгонии илмии 
диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба 

ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар 
конференсияҳои илмӣ-амалй, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби 
таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳанд.

3. Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 
Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи 
ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ 
дода мешаванд, мувофиқат мекунад.

4. Мазмун ва моҳияти диссертатсия дар 17 мақолаҳои илмй, аз ҷумла 
5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи тавсиянамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2 монография ва 1 воситаи таълимӣ инъикос ёфтаанд, ки 
бозгӯкунандаи натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои 
муаллиф мебошанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ 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.
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Ба ғайр аз ҳолатҳои мусбати номбаргардида, ба муаллифи рисола 
баъзе тавсия ва пешниҳодҳоро манзур месозем:

1. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионии мазкур барои илми 
назарияи давлат ва ҳуқуқ аҳамиятнок мебошанд, аз ин рӯ хуб мешуд, агар 
унвонҷӯ дар қисмати аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия аз 
фанни таълимии «Назарияи давлат ва ҳуқуқ» низ ёд намояд.

2. Дар феҳристи адабиёти истифодашуда чанде аз асарҳои илмӣ 
саҳифаи умумиашон нишон дода нашудааст, хуб мебуд, агар саҳифаи 
умумии онҳо нишон дода шавад.

Тавсия ва эродҳои мазкур дар умум ба мазмун ва моҳияти рисола 
чандон таъсири манфӣ намерасонанд.

Дар маҷмӯъ ба чунин хулоса омадан мумкин аст:
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 таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 

шудааст, ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
аз ҷумла Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми 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 таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 
шудааст, таҳқиқоти илмӣ-соҳавии анҷомёфта ба ҳисоб меравад ва ба 

ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии назди ДМТ тавсия карда мешавад.

Муқарризи холиси диссертатсия: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

Имзои Куканов А.З.-ро тасдиқ 
Сардори РК ва КМ ДМТ 
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