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ТАЦРИЗИ
муассисаи гакриздиханда ба диссертатсияи Сафарзода Некруз Файзй дар 

мавзуи «Х,укук 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

Мутобикати мухтавои диссертатсия ба ихтисос ё сохаи илми эълоншуда. 
Диссертатсияи Сафарзода Некруз Файзй тахкикоти илмии андомёфта ба 
хисоб рафта, аз дониби муаллиф хамадониба тахкик гардида, ба яке аз 
мавзуъхои мубрами илми хукукшиносй - хукук ба саломатй: масъалахои 
назарй ва амалй бахшида шуда, мухтавои он ба ихтисоси 12.00.01 - Назария 
ва таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукук ва давлат 
(илмхои хукукшиносй) мутобик мебошад.

Сахми илмии довталаб дар халли масъалаи илмй ё коркарди проблемаи 
илмй бо арзёбии ахамияти он. Дар мархилаи кунунй тахкик намудани 
мушкилоти марбут ба хукуку озодихои инсон ва шахрванд, алалхусус хукук 
ба саломатй мубрамияти бештарро пайдо намудааст. Зеро, як зумра 
тахдидхои замони муосир ба хаёт ва саломатии инсон, ба мисли ифлос 
гардидани хаво ва тагйирёбии икдим, зиёд гардидани беморихои 
гайрисироятй, афзудани сатхи гирифторшавии ахолии сайёра ба бемории 
зуком, дар шароити гайрикобили кабул зиндагй намудани ахолй, ба вудуд 
омадани вирусхои хатарнок ва г. такозо менамоянд то олимони сохахои 
гуногун, махсусан хукукшиносон дихати муваффак гардидан ба халли 
мушкилоти бавудудомада корхои илмии судмандро андом диханд. Аз ин ру, 
рисоланавис дар интихоби мавзуи тахкикоти диссертатсионй ба иштибох 
рох надода, балки мавзуи интихобнамудаи у саривактй ва мубрам мебошад.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертант дар халли як зумра масъалахои 
илмие, ки марбут ба хукуки баррасишаванда мебошанд, ба муваффакият 
ноил гардида, хамзамон мушкилотхои илмиеро коркард намудааст, ки 
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хдлли онхо барои рушди илми хукукшиносии ватанй ва тачдиди санадхои 
меъёрии хукуки метавонанд сахми назаррас гузоранд:

а) нахустин самти илмие, ки муаллиф ба он ноил гардидааст, ин ошкор 
намудани пахдухои норавшани эътирофу риояи хукук ба саломатй дар 
таърихи хукуки халкд тоник мебошад. Тахкикбаранда пайдоиш ва 
ташаккули хукук ба саломатиро дар таърихи хукуки халкд тоник ба нор 
давраи асосй - зардуштй, исломй, шуравй ва сохибистикдолй нудо намуда, 
махсусияти хар яке аз ин даврахоро ба таври амик муайян намудааст. Аз 
чумла, иброз мегардад, ки дар тамаддуни зардуштй се рохи асосии табобат 
намудани шахси мариз пешбинй мегардид, яъне тавассути сухан, дору ва 
чаррохй. Вале, дар байни ин се шакли табобат рохи аз хама хуб тавассути 
сухандармонй (мантрадармонй) тансихат намудани шахе ба хисоб мерафт ва 
шахси мариз бо номи «касвиш» ёд мешавад (сах. 25). Аз нигохи рисоланавис, 
дар> давраи зардуштй аввалин маротиба илми тиб дар шакли назарй ва 
амалй чорй гардида, бемористонхои нахустин бунёд ёфтаву усулхои хуби 
табобат ба рох монда шуда буданд, ки дар мачмуъ боиси таъмин намудани 
сатхи саломатии ахолй ва бад ин васила риоя намудани хукук ба саломатии 
онхо мегашт (сах. 32). Дар давраи исломй бошад, шурохои махсус таъсис 
ёфта буданд, ки яке аз самтхои фаъолияти онхо бартараф намудани омилхои 
сарзании беморихо ва пешгирй намудани беморихои сироятй махсуб меёфт. 
Дар ин мархила ба масъалаи нигох доштани сиррй тиббй ва муносибат бо 
маризон ахамияти махсус зохир менамуданд (сах. 44). Ба андешаи 
диссертант эътирофи хукук ба хифзи саломатй дар сатхи конститутсионй 
нахустин маротиба дар замони шуравии давлатдории точикон ба вучуд 
омада, хифз намудани он вазифаи тамоми макомоти давлатй маънидод 
мегардид. Дар ин давра макомоти махсуси назоратй дар сохаи хифзи 
саломатии ахолй таъсис ёфт ва нахустин конуни махсусгардонидашуда 
дар сохаи тандурустй кабул карда шуд (сах. 44). Давраи 
сохибистикдолиро муаллиф чун мархилаи эътироф, риоя ва хифзи хукук 
ба саломатй дар шакли томаш маънидод намудааст. Аз чумла, иброз 
менамояд, ки дар мархилаи мазкур аввалин маротиба хукук ба саломатй 
аз чониби халк дар сатхи конститутсионй эътироф кард шуда, дар 
заминай он санадхои меъёрии хукукии зиёди сохавй ва байнисохавй кабул 
гардид, ки чанбахои гуногуни хукуки мазкурро ба танзим медароранд. 
Махсусан, кодификатсиякунонии (банизомдарории) конунгузории соха 
анчом пазируфт (сах. 44).

б) бахши дигари муваффакияти диссертант ин аз нигохи назарй 
пешниход намудани мафхум ва мохияти хукук ба саломатй мебошад. 
Муаллиф иброз менамояд, ки дар илми хукукшиносй мафхумхои 
гуногун, ибора, истилох ва тарзхои мухталифи тафсири хукук ба 
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саломатй ч,ой доранд, ки гуногунандешии кукукй ва духурагии 
маънидоднамоии онро дар низоми конунгузорй ба вудуд оварданаш 
аз эхдимол дур нест. Аз цумла, истилоки «кукук ба кифзи саломатй», 
«кукук ба кифзи саломатй ва ёрии тиббй», «кукук ба саломатй», 
«КУКУК ба тандурустй», «кукук ба ёрии тиббй», «саломатии дисмонй 
ва равонй», «нигокубини тиббй» ва г. (сак. 49). Аз нигоки 
таккикбаранда истифода намудани истилоки «кукук ба саломатй» 
мувофик ба максад аст. Зеро:

1. Истилоки «кукук ба саломатй» мокияти мукаррароти Паймони 
байналмилалй оид ба кукукхои иктисодй, идтимой ва фаркангиро, ки 
ба кар шахе сатки олитарини дастрасй ба саломатии дисмонй ва 
равониро кафолат додааст, ифода менамояд.

2. Дар аксарияти давлаткои дунё кифз намудани кукуки инсон ба 
сифати укдадории давлат пазируфта шудааст, ки чунин мукаррарот 
дар кисми 3-юми моддаи 5-и Конститутсияи ЦТ низ ба назар мерасад. 
Яъне, кифз намудан нисбат ба тамоми кукукхои инсон татбик карда 
мешавад. Аз ин ру, истифода намудани вожаи «кифз» дар кукук ба 
саломатй метавонад мокият ва доираи татбики онро макдуд намояд.

3. Агар, истилоки «кукук ба кифзи саломатй» мавриди истифода 
карор гирад, пас ин маънои онро ифода менамояд, ки «кифзи 
саломатй» танко объекта кукук ба кифзи саломатй мебошад, ки ин 
галат аст. Зеро, «кифзи саломатй» на танко объекти кукук ба кифзи 
саломатй, балки дар як вакт, объекти кукук ба каёт максуб меёбад.

4. Бо мавриди истифода карор додани истилоки «кукук ба 
саломатй» давлат вазифадор намегардад то тамоми аколии худро 
солим ниток дорад ва ба таври доимй солим ниток доштани аколй низ 
гайриимкон мебошад. Танко ин истилок имкон фарокам меорад, ки 
давлат кукук ба саломатиро на танко кифз, балки барои солим ниток 
доштани аколй тадбиркои бекдоштиро низ андом дикад.

5. Аз нигоки мантикй истифодаи истилоки «кукук ба саломатй» 
мувофик ба максад аст. Дар чунин шакл баён намудани кукукхои 
инсонро метавон ба таври возек мушокида намуд. Масалан, кукук ба 
каёт, кукук ба манзил, кукук ба мекнат ва г.

6. Х,укук ба ёрии тиббй бошад, дузъи таркибии кукук ба 
саломатиро ташкил дода, барои амалишавй ва пурра намудани он 
хизмат менамояд (сак. 55).

Инчунин, бо дарназардошти дидгоки олимони ватаниву хоридй 
ва санадкои меъёрии кукукии миллй ва байналмилалй диссертант 
мафкуми кукук ба саломатиро матрак намудааст, ки дар мукити илми 
ватанй метавон онро навгонии илмии назариявй маънидод намуд.
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в) Самти дигаре, ки муаллиф аз нигохи илмй ба он муваффак 
гардидааст, ин тахлили мухоисавй-хухухии эътироф, риоя ва хифзи 
хухух ба саломатй дар давлатхои аъзои Иттиходи Аврупо ва 
Иттиходи Давлатхои Мустахил мебошад. Аз нигохи унвонду, дар 
самти эътироф, риоя ва хифзи хухух ба саломатй, инчунин низоми 
тандурустии давлатхои аъзои Иттиходи Аврупо ва Иттиходи 
Давлатхои Мустахил панд масъалаи асосие дой доранд, ки бояд 
давлатхои аъзо ба онхо таваддухи махсус зохир намоянд: пиршавии 
ахолй; афзоиш ёфтани сатхи беморихои модарзодй ва ё ба таври доимй 
бемор шудани ахолй; зиёд гардидани хародот дар сохаи тандурустй; 
норасоии мутахассисони сохаи тандурустй ва розй набудани ахолй аз 
низом ва сатхи хизматрасонии тиббй (сах. 101). Вохеан, масъалахои 
матрахнамуда дар мархилаи кунунй мубрам буда, дар шакли вохей 
амалй гардидани хухух ба саломатй аз сатх ва сифати халли 
масъалахои пешниходшуда вобастагии зич дорад.

г) Муаллиф дар таххихи кафолатхои миллй ва байналмилалии 
хухух ба саломатй низ андешахои судманди илмиро манзур намудааст, 
ки метавонанд дар таддиди мазмун ва мохияти хухух ба саломатй 
сахмгузор бошанд. Махсусан, таххихбаранда иброз менамояд, ки 
имруз замоне фаро расидааст то мухаррароти моддаи 12-и Паймони 
байналмилалй оид ба хухуххои ихтисодй, идтимой ва фархангй 
мавриди таддид харор дода шавад. Дар ин санади байналмилалии 
хусусияти универсалидошта, бояд мафхуми ягонаи хухух ба саломатй 
дой дода шавад ва ухдадории давлатхо дихати дар амал татбих 
намудани ин хухух ба таври амих пешбинй гардад, аммо хангоми 
матрах намудани мафхуми ягонаи хухух ба саломатй ва муайян 
намудани ухдадории давлат дихати амалй намудани хухухй мазкур 
бояд вазъи ихтисодй ва манфиати тамоми халху миллатхо ба инобат 
гирифта шавад. Зеро, кафолат додани хухух ба саломатй дар сатхи 
байналмилалй холо маънои онро ифода наменамояд, ки ин хухух дар 
амал татбих карда мешавад, балки он танхо барои расман эътироф 
намудани хухухй ишорашуда хизмат менамояд. Яъне, имруз махсади 
асосии домеаи байналмилалй набояд танхо дар шакли «де-юре» 
эътироф намудани хухух ба саломатй бошад, балки дар шакли «де- 
факто» амалй гардидани хухух ба саломатй бояд махсад ва хадафи 
асосии домеаи байналмилалй харор гирад (сах. 119). Далели ин 
гуфтахои муаллифро мо дар замони хуруди саросарвабои хорзахр 
СОУГО-19 ба таври возех мушохида намудем. Зеро, вируси мазкур 
бори дигар гувохй дод, ки мухаррароти моддаи 12-и паймони 
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ишорашуда ниёз ба таддид дорад ва хулосаи илмии унвонду дар ин 
самт саривакдй ва муким мебошад.

д) Бояд кайд намуд, ки диссертант на танко дар кисмати эътирофу 
риоя, балки дар самти таклили никодкои кимояи кукук ба саломатй 
низ ба муваффакият ноил гардида, хулосакои илмй ва пешникодкои 
амалии худро манзур намудааст, ки метавонанд дар рушди илми 
кукукшиносии ватанй, инчунин таддиди механизмкои миллии кимояи 
кукук ба саломатй накши назаррасро гузоранд.

Дар ин кисмат метавон хулоса намуд, ки таккикбаранда дар калли 
масъалакои илмии марбут ба кукук ба саломатй муваффак гардида, 
нуктакое илмиеро манзур намудааст, ки вокеан асоснок ва 
таккимбахшандаи илми кукукшиносии ватанй мебошанд.

у Натидакои мушаххаси илмй (бо нишон додани навгонй, акамияти 
илмй ва амалии онко), ки барои он ба довталаб додани дарадаи илмии 
дархостшаванда мумкин аст.

Таккикоти диссертатсионй аввалин рисолаи мукаммал оид ба 
данбакои назарй ва амалии кукук ба саломатй бо дарназардошти ба 
инобат гирифтани маркилакои таърихии рушди кукукй халки тодик, 
конунгузории миллй, санадкои меъёрии кукукии байналмилалй ва 
конунгузории давлаткои алокида мебошад. Нуктакои асосии 
диссертатсия, ки ба кимоя пешникод карда шудаанд, навгонии рисолаи 
илмй ва натидакои калли вазифакои гузошташударо инъикос менамоянд.

Акаммияти назарй ва амалии таккикоти диссертатсионии 
Сафарзода Н.Ф. дар он аст, ки маводи ин рисола факмишкои илмиро оид 
ба кукук ба саломатй мукаммал гардонида, барои таккикоти минбаъда 
дар ин самт камчун сарчашма баромад менамоянд. Натидакои таккикоти 
мазкур имкон медиканд, ки роккои ташаккули кукук ба саломатй, 
мафкум, мокият ва мавкеи кукук ба саломатй дар низоми КУКУКУ 
озодикои инсон ва шакрванд муайян карда шуда, василакои кимояи 
кукук ба саломатй амик карда шаванд.

Нуктакои илмй ва пешникодкои амалие, ки дар рисолаи Сафарзода 
Н.Ф. манзур карда шудаанд, метавонанд дар такияву таддиди 
конунгузории сокаи тандурустй ва кифзи идтимой, омодасозии 
стратегия, барнома ва консепсиякои давлатй, рушди василакои 
(механизмкои) кимояи кукук ба саломатй, таълим дар сокаи кукукй 
инсон сакмгузор бошанд. Инчунин, натидакои рисоларо метавон дар 
таълими фанкои «Таърихи давлат ва кукукй Тодикистон», «Хукуки 
инсон», «Таърихи кукукй инсон», «Хукукшиносии мукоисавй», «Хукуки 
Конститутсионии ЦТ ва мамлакаткои хорида», «Хукуки таъминоти 
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идтимой» ва курской махсуси «Механизмхои химояи хукуки инсон», 
«Хукуки тандурустии ЦТ» ва г., хангоми навиштани корхои курсй, 
рисолахои хатм, рисолахои магистрй ва рефератхо истифода бурд.

Бо максади исботи гуфтахои каблй метавон чанде аз натидахои 
илмии тахкикоти диссертатсиониро ишора намуд, ки барои он метавон 
ба довталаб дарадаи илмй дода шавад:

1. Дар нуктаи дуюми илмии назариявии худ, ки барои химоя 
намудан пешниход шудааст, тахкикбаранда мафхуми хукук ба 
саломатиро манзур намудааст, ки онро дар мухити илми ватанй 
хамчун навгонии илмй муаррифй намудан мумкин аст. Зеро, дар 
адабиёти хукукии ватанй мафхуми илман асоснокшудаи хукук ба 
саломатй то имруз ба мушохида намерасиданд ва муаллиф чунин 
мафхуми хукуки баррасишавандаро матрах намудааст: «Хукук ба 
саломатй - мадмуи имкониятхои хусусияти сиёсй, хукуки, иктисодй, 
идтимой, фархангй, илмй ва тиббидошта мебошад, ки бахри пешгирй ва 
табобати беморихо, нигохдории гигиенй ва санитарии дамъиятй, 
нигохдорй ва тахкими солимии дисмонй ва рухии инсон, нигохдории 
хаёти фаъоли дарозумрй ва расонидани кумаки тиббй ба шахе равона 
карда шуда, ба хар кас новобаста аз баромади миллй, динй, вазъи сиёсй, 
ихтисодй ва идтимой мутааллик мебошад». Мафхуми мазкурро метавон 
хангоми омузиши хукук ба саломатй дар илми хукуки инсон, зимни 
тадриси масоили хукуки инсон дар илми назарияи давлат ва хукук, 
хангоми аз худ намудани хукуки тандурустии Чумхурии Тодикистон 
мавриди истифода карор дод. Инчунин мафхуми ишорашуда метавонад, 
ки мохияти худро дар моддаи 1-уми Кодекси тандурустии Чумхурии 
Тодикистон пайдо намояд.

2. Тахкикбаранда дар нуктаи чоруми илмии ба химоя 
пешниходшаванда мафхуми механизмхои химояи хукук ба саломатиро 
дар шакли зайл манзур кардааст: «Механизми химояи хукук ба саломатй 
гуфта, роху восита, тарзхо ва равишхои ба хам алокамандеро меноманд, 
ки барои химояи хукуки мазкур мусоидат намуда, дар худ объект 
(саломатии инсон), субъект (макомоти хокимияти давлатй, домеаи 
шахрвандй ва худи шахе), асос (хукуки ва вокей), принсип (умумй ва 
махсус), шакл (судй, гайрисудй ва дамъиятй) ва кафолат (умумй ва 
махсус)-ро дой додаанд». Мафхуми мазкурро метавон хангоми омузиши 
хукук ба саломатй дар илми хукуки инсон, зимни тадриси масоили 
хукуки инсон, махсусан хукук ба саломатй дар илми назарияи давлат ва 
хукук, хангоми аз худ намудани механизмхои химояи хукук ба саломатй 
дар хукуки тандурустии Цумхурии Тодикистон, инчунин зимни омузиши 
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хукуку озодикои идтимой, алалхусус кукук ба саломатй дар хукуки 
конститутсионии Чумхурии Тодикистон мавриди истифода карор дод.

3. Дар тавсияи амалии сеюм, ки ба кимоя пешникод шудааст, 
муаллиф бо максади муайян ва пешгирй намудани кар туна беморикои 
сироятй чунин пешникодро манзур менамояд, ки шоистаи дастгирй 
мебошад: «Аз сабаби он ки гузаштани муоинаи катмии давравии тиббй 
яке аз роккои асосии муайян ва пешгирй намудани кар туна беморикои 
сироятй максуб меёбад, дар Кодекси тандурустии ЦТ муклати гузаштани 
муоинаи катмии давравии тиббй дар кисми 5-уми моддаи 105-и кодекс ба 
муклати 6 мок муайян карда шавад. Дар камин замина, бояд колаткои 
истисной ё афзалиятко нисбат ба корхона ва ташкилоте муайян карда 
шавад, ки дар онко кормандони зиёд кор менамоянд. Масалан, корхона 
ва ташкилоте, ки аз 21 то 50 нафар корманд до ранд, 50 дар сади маблаг 
ва корхонакое, ки аз 50 нафар зиёд корманд доранд, 25 дар сади маблаги 
муоинаи тиббии катмии давравиро супоранд. Зеро, баъзе аз корхонаву 
муассисако (масалан, корхонакои истексоли максулоти хурокворй ва 
хизматрасонии хуроки умумй) кобилияти пурра супоридани маблаги 
муоинаи тиббии катмии давравиро надоранд ва супоридани маблаги 
мазкур барои чунин корхонако гарониро пеш меорад. Аз ин ру, барои 
амалй шудани меъёри мазкур, яъне барои он ки корхона, муассиса ва 
ташкилотко чунин мукарраротро ба таври зарурй ва сари вакт идро 
намоянд, лозим аст ба онко имтиёзкои зикргардида дода шавад». 
Вокеан, пешникоди мазкур барои таддиди конунгузории сокаи 
тандурустй ва пешгирии беморикои гуногуни сироятй метавонад 
самараовар бошад.

4. Дар тавсияи чорумии амалии ба кимоя пешникодшаванда 
муаллиф чунин кайд менамояд: «Дикати сари вакту пурра пардохт 
намудани зарари расонидашуда ба бемор пешникод менамоем, ки дар 
К^онуни Цумкурии Тодикистон «Дар бораи сугуртаи тиббй дар 
Цумкурии Тодикистон» навъи алокидаи сугурта - сугуртаи укдадории 
касбии табиб дой дода шавад. Чунин амал имкон медикад, ки дар сурати 
содир намудани хатоии тиббй аз дониби корманди тиб, зарари 
расонидашуда ба мариз аз кисоби сугуртаи укдадории касбии у ба таври 
пурра пардохт гардида, фавран андом дода шавад ва мариз дар муклати 
кутоктарин имконият пайдо мекунад то худро табобат намояд». 
Пешникоди мазкур барои таддиди конунгузории сокаи тандурустй, 
инчунин кимояи кукуку манфиаткои маризон метавонад манфиатнок 
бошад.

5. Дар тавсияи шашуми амалии ба кимоя пешникодшаванда 
муаллиф зарурати таъсис додани никоди махсусгардонидашудаи кимояи 
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хукук; ба саломатиро дар кишвар мухим арзёбй намуда, чунин пешниход 
менамояд: «Бо дарназардошти тадрибаи давлатхои пешоханг дар сохаи 
тандурустй, ба инобат гирифтани моддаи 32-и К^онуни Чумхурии 
Тодикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии 
Тодикистон» ва бо максади эхтирому риоя, хифзу химоя, инкишоф 
додани хукуку озодихои инсон ва шахрванд дар сохаи тандурустй, 
алалхусус маризон, инчунин баррасиву химояи хукукхое, ки бо 
саломатии ахолй алокамандии бевосита доранд, пешниход менамоем, ки 
дар кишвар василаи махсуси сохавй - Ваколатдор оид ба хукуки инсон 
дар сохаи тандурустии ЧУмхУРии Тодикистон хамчун муовини 
Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Тодикистон таъсис дода 
шавад. Ба вазифаи Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар сохаи 
тандурустй бояд шахсе таъин карда шавад, ки танхо шахрвандии 
Чумхурии Тодикистонро дошта бошад, синнаш аз 35 кам набошад, 
забони давлатиро донад, дорой маълумоти олии хукукшиносй ё тиббй 
бошад, аз сифатхои баланди касбй ва ахлокй бархурдор бошад». 
Пешниходи мазкур лоики дастгирй буда, амалй гардидани он метавонад 
боиси мукаммал гардидани конунгузории кишвар дар самти химояи 
хукуки инсон ва таддиди ниходхои махсуси химояи хукуки инсон дар 
Тодикистон гардад, ки он дар мадмуъ бахри риояву химояи хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд нигаронида шудааст.

Дар ин кисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмй бо 
дарназардошти нуктахои илмй ва тавсияхои амалии ба химоя 
пешниходшаванда, ки хамагй навгонии илмй ба хисоб мераванд, лоик ба 
дарадаи илмии дархостшаванда мебошад.

Бояд кайд намуд, ки дар баробари муваффакиятхои ишорашуда, 
инчунин дар рисолаи илмй баъзе масъалахои бахсноку норавшан дой 
доранд ва онхоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Муаллифи тахкикоти илмй дар тавсияи амалии дуюми худ, ки ба 
химоя пешниход намудааст, пиршавии ахолиро аз зумраи масъалахои 
асосие маънидод менамояд, ки давлатхои аъзои Иттиходи Аврупо ва 
Иттиходи Давлатхои Мустакил бояд ба он ахамияти махсус зохир 
намоянд. Аз унвонду пурсида мешавад, ки бо дарназардошти кадом 
унсурхо у «пиршавии ахолй»-ро ба сифати масъалахои асосй ном 
бурдааст, зеро дарозумрии ахолй нишонаи бехтар гардидани сатхи 
зиндагй ва вазъи идтимоии онхоро шаходат медихад.

2. Тахкикбаранда дар тавсияи амалии пандуми худ пешниход 
менамояд, ки мафхуми «хатоии тиббй» дар Кодекси тандурустии 
Чумхурии Тодикистон дой дода шавад, аммо у мафхуми «хатоии тиббй»- 
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ро матрац накардааст. Аз ин ру, мехостем то мафкуми «хатоии тиббй»-ро 
аз дониби муаллиф шунида бошем.

3. Бо максади паст кардани сатки беморикои модарзодй 
таккикбаранда пешникод менамояд, ки Барномаи давлатй оид ба муайян 
намудани беморикои модарзодй кабул карда шавад, вале дар рисола 
пешбинй намегардад, ки ин барнома бояд кадом масъалакоро фаро 
тирад. Аз ин ру, мехостем донем, ки барномаи ишорашуда фарогирандаи 
кадом данбако мебошад.

Аммо, эрод ва норасоикои ишорашуда ба мазмуну мундаридаи 
диссертатсия таъсири чиддй намерасонанд ва арзиши илмии онро 
коста намегардонанд.

Автореферат ба муктавои диссертатсия мувофикат дорад. Дар 
автореферат натидакои асосии таккикот, алалхусус мазмуни мухтасари 
тйклили кофии бобко ва зербобкои диссертатсия дард ёфтаанд.

Мутобикати тахассуси илмии довталаб ба дарадаи илмй.
Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. ба талаботи бандкои 31, 33, 34 ва 35 

Тартиби додани дарадакои илмй, ки бо 1^арори Хукумати Чумкурии 
Тодикистон аз 30 июни соли 2021, такти №267 тасдик шудааст, 
мутобикат менамояд. Диссертатсия аз дониби муаллиф мустакилона 
навишта шуда, дорой мазмун ва мантики ягонаи дохилй мебошад. Сатки 
навгонии илмии диссертатсионй, нуктакои илмй ва пешникоду тавсиякои 
амалие, ки ба кимоя пешникод шудаанд, маколакои илмй ва маърузако 
дар конференсиякои илмй-амалй сакми шахсии муаллифро тасдик 
менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби таккикоти 
илмй сакми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медикад.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Сафарзода Некруз Файзй ба 
талаботко оид ба коркой диссертатсионй дар мавриди дарёфти дарадаи 
илмии номзади илм мувофик буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан 
ба дарадаи илмии номзади илмкои кукукшиносй аз руйи ихтисоси 
12.00.01 - Назария ва таърихи кукук ва давлат; таърихи таълимот дар 
бораи кукук ва давлат мебошад.

Такриз дар асоси мукаррароти мавдуда, махсусан бандкои 76, 77, 78, 
79 ва 81 Тартиби додани дарадакои илмй, ки бо Кдрори Хукумати 
Чумкурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021, такти №267 тасдик шудааст, 
такия ва пешникод гардидааст.

Диссертатсия ва такризи муассисаи такриздиканда дар семинари 
васеи илмй-назариявии кафедраи кукукй тидоратй ва 
зиддикоррупсионии Донишгоки давлатии тидорати Тодикистон баррасй
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шудааст. Суратмачлиси семинари васеи илми-назарияви таути №10 аз 
30 майи соли 2022.

Такризи муассисаи такриздиханда аз чониби Алиев Ф.Ш. - номзади 
илмхои хукукшиносй, муаллими калони кафедраи хукуки тидоратй ва 
зиддикоррупсионии Донишгохи давлатии тидорати Тодикистон омода 
карда шуда, дар мадлиси кафедра мухокима ва донибдорй карда 
шудааст. Суратмадлиси кафедра тахти №10 аз 30 майи соли 2022.

Раиси семинари васеи илми-назарияви:
номзади илмхои хукукшиносй, дотсенти 
кафедраи хукуки тидоратй ва , ,
зиддикоррупсионии Донишгохи давлатии /) ///у>— 
тидорати Тодикистон Табаров Н.А.

Ташхисгар:
муаллими калони кафедраи хукуки
тидоратй ва зиддикоррупсионии Донишгохи 
давлатии тидорати Тодикистон, , /
номзади илмхои хукукшиносй Алиев Ф.Ш.

Котиби даласа:
Ассистенти кафедраи хукуки 
тидоратй ва зиддикоррупсионии Донишгохи 
давлатии тидорати Тодикистон

Имзои Н.А. Табаров, Ф.Ш. Алиев ва
Ш.Ш. ^акимовро тасдик менамоям:
Сардори шуъбаи кадрхо ва корхои махсуси 
Донишгохи давлатии тидорати Тодикистон

Сурога: Чумхурии Тодикистон, Донишгохи давлатии тидорати 
Тодикистон, 734055, ш. Душанбе, кучаи Дехотй Уг, Тел.: 
(+992 237) 234-83-46; Е-таП: 1§ик@таП.ги; Нир//\у\у\уД§ик.ги
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