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

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

ТАКРИЗИ
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 
псп ши ход шудааст

Мутобикати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз руйи он 
диссертатсия ба химоя пешниход шудааст.

Диссертатсияи Сафарзода Некруз Файзй 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 Президенти Цумхурии Тодикистон аз 7 январи соли 2022, тахти № 
16/шд хукуки кабули диссертатсияхо барои химоя до да шудааст, мутобик 
мебошад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия.
Дар дахони муосир омузиш ва тахкики хукуку озодихои инсон ва 

шахрванд мубрамияти бештарро пайдо намудааст, ки дар ин росто хукук 
ба саломатй истисно буда наметавонад. Ба вудуд омадану пахн 
гардидани вируси СОУГО-19 дар интихои соли 2019 ва дар заминай он 
эълон кардани холати канорашинй дар аксарияти давлатхои дунё бори 

дигар шаходат аз он дод, ки хифзи хукук ба саломатии ахолй 
мубрамияти бештарро сохиб аст. Зеро дар сурати дуруст ба рох 
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намондани он имконияти дар амал татбик нагардидани дигар хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд дой дорад. Аммо, тадрибаи домеаи 

байналмилалй нишон медихад, ки хукук ба саломатй дар сатхи санадхои 
меъёрии хукукии дохилидавлатй ва фарогир (универсалй) ба таври яксон 
кафолат дода нашудааст. Чунин навъ кафолат додан ва масъулият 
вогузор кардан ба зимаи давлатхо мазмун ва модияти хукук ба 
саломатиро гуногун вонамуд намуда, духурагии маънидоднамоии онро 
лам дар сатхи санадхои меъёрии хукуки ва хам дар доираи мухити илмй 
ба вудуд оварданаш аз эхтимол дур нест. Аз ин ру, бояд санадхои 
меъёрии хукукии фарогир (универсалй) мазмун ва мохияти хукуки 
ишорашударо ба таври амик пешбинй намоянд ва ба давлатхои аъзо 
вазифахоеро вогузор намоянд, ки имконияти вокеан дар амал татбик; 
намудани он дой дорад. Ин дар холе руйи кор хохад омад, агар пахлухои 
гуногуни хукук ба саломатй дар михити илмй ба таври комплексй 
мавриди омузиш карор дода шавад.

Маврид ба тазаккур аст, ки Чумхурии Тодикистон пас аз касби 
Истикдоли давлатй ба масъалаи хукуку озодихои инсон ва шахрванд 
таваддухи махсус сафарбар намуда, онхоро ба сифати арзиши олй 
пазируфт, ки хукук ба саломатй дузъи мухимми онро ташкил медихад. 
Бо максади ворид гардидан ба хайси давлатхои ташаббускор дар самти 
хукуки инсон Тодикистон даххо санадхои байналмилалии марбут ба 
хукуки инсонро ба тасвиб расонида, имплементатсияи онхоро дар 
низоми хукуки миллй рохандозй кардааст. Дар ин самт, дикдати асосй ба 
хифзи хукуку озодихои инсон ва шахрванд дар сохаи тандурустй равона 
карда шуда, дар давоми зиёда аз ей соли сохибистикдолй даххо санади 
меъёрии хукуки дар сохаи тандурустй кабул ва мавриди амал карор 
гирифтаанд, ки Кодекси тандурустии Чумхурии Тодикистон аз 30 майи 
соли 2017 намунаи возехи гуфтахои боло мебошад. Вале, месазад иброз 
намудан, ки то хол конунгузории кишвар натавонистааст ба таври 
мукаммал хукуку озодихои инсон ва шахрвандро дар сохаи тандурустй 

мавриди танзим карор дода, таъмини шоистаи хукук ба саломатиро 
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мутобик ба меъёрдои санадхои байналмилалй ба род монад. Бо ин 
мадсад, тадкик намудани самтдои алодидаи хукук ба саломатй дар 
кишвар мубрамият пайдо намуда, тадкикоти диссертатсионии мазкур 
саривадтй будани худро инъикос менамояд.

Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. аз фехристи ихтисорот, мукаддима, 
ду боб, шаш зербоб, хулоса ва фехристи адабиёти истифодашуда иборат 
мебошад, ки ба мадсад, вазифа ва мантиди тадкидот асос ёфтаанд.

Дар мукаддима мубрам будани мавзуи диссертатсия асоснок гардида, 
сатхи тахдиди он, объект, мавзуъ, мадсад ва вазифахои тахдидот, асосхои 
методологй, назариявй, заминадои меъёрй, навгонии илмй ва нуктахои 
идмии ба димоя пешнидодшаванда, адаммияти назарй ва амалии 
диссертатсия муайян карда шудааст, дамзамон тасвиби натичадои тадди- 
дот, садми шахсии довталаб ва сохтори диссертатсия пешбинй гардидааст.

Боби якуми диссертатсия «Тавсифи у мумии хукук ба саломатй» ном 
дошта, аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби аввали ин боб - «Ташаккул ва 
инкишофи хукук ба саломатй дар таърихи хукуки халки тоник» сайри 
таърихй атрофи бавучудой ва вусъати хукук ба саломатй дар таърихи 
дудуди халди тоник анчом дода шуда, муаллиф инкишофи онро дар 
сарзамини таърихии точикон ба чор мархила чудо намудааст: зардуштй, 
исломй, шуравй ва содибистидлолй. Бояд дайд намуд, ки дар зербоби 
мазкур махсусияти дар яке аз даврадои ишорашуда ба таври амид муайян 
карда шуда, дар интидо хулосадои илмии диссертант манзур гардидаанд. 
Дар зербоби дуюми боби аввал - «Мафхум ва мазмуни хукук ба саломатй» 
муаллиф бо дарназардошти андешаву назарй олимони дохиливу хоридй, 
санадхои меъёрии дукудии миллй ва байналмилалй мафдуму модияти 
дудуди баррасишавандаро мавриди омузиш дарор додааст. Муаллиф 

истифодаи истилоди «хукук ба саломатй»-ро ба максад мувофик шуморида, 
чунин мафдуми онро матрад намудааст: Хукук ба саломатй - манмуи имко- 
ниятдои хусусияти сиёсй, дукукй, иктисодй, интимой, фардангй, илмй ва 
тиббидошта мебошад, ки бадри пешгирй ва табобати беморидо, нигохдории 
гигиенй ва санитарии дамъиятй, нигохдорй ва тадкими солимии нисмонй ва 
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рухии инсон, нигохдории хаёти фаъоли дарозумрй ва расонидани кумаки 
тиббй ба шахе равона карда шуда, ба х,ар кас новобаста аз баромади миллй, 
динй, вазъи сиёсй, иктисодй ва интимой мутааллик мебошад. Зербоби 
сеюми боби аввал - «Мавкеи хукук ба саломатй дар низоми хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд» ном дошта, дар он муаллиф алокамандии 
хукуки мазкурро дар низоми хукукхои шахей, сиёсй, иктисодй, интимой ва 
фархангй мавриди барраей карор додааст. Аз нигохи тахкикбаранда, хукук 
ба саломатй дар низоми хукуку озодихои инсон ва шахрванд накщи 
калидиро инро менамояд ва риояву амалй гардидани дигар хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд аз сатхи риояи хукукд баррасишаванда 
вобастагй дорад.

Боби дуюми тахкдкоти диссертатсионй «Масъалахои назарй ва амалии 
такмили хукук ба саломатй» ном дошта, аз се зербоб иборат аст. Зербоби 
якуми боби дуюм «Тахлили мукоисавй-хукукии хукук ба саломатй дар 
конунгузорй ва амалияи давлатхои алохида» ном дошта, дар он тахдили 
мукоисавй-хукукии эътироф, риоя ва амалинамоии хукук ба саломатй дар 
давлатхои аъзои Иттиходи Аврупо ва Иттиходи Давлатхои Мустакдл 
сурат гирифтааст. Муаллиф бар он назар аст, ки дар давлатхои аъзои 
ниходхои ишорашуда панц масъалаи асосй вунуд дорад, ки кишвархои узв 
бояд ба онхо таваччухи махсус зохир намоянд: 1) Пиршавии ахолй, яъне 
осебпазир шудани ахолй; 2) Афзоиш ёфтани сатхи беморихои модарзодй; 
3) Зиёд гардидани харочот дар сохаи тандурустй; 4) Норасоии 
мутахассисони сохаи тандурустй; 5) Розй набудани ахолй аз низоми 
тандурустй. Зербоби дуюми боби дуюм «Кафолатхои байналмилалй ва 
миллии хукук ба саломатй» ном дошта, дар он эътирофи хукуки мазкур дар 
сатхи санадхои меъёрии хукукди миллй ва байналмилалй мавриди барраей 

карор гирифтааст. Диссертант иброз менамояд, ки ХУКУК ба саломатй 
хамчун хукуки бунёдй дар доираи санадхои миллй ва байналмилалй 
мавриди танзим карор гирифта, дар мархилаи кунунй мазмун ва мохияташ 
дар холи дигаргуншавй карор дорад. Аз нигохи муаллиф имруз замоне 
фаро расидааст то мазмун ва мохияти хукук ба саломатй дар сатхи 
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санадхои меъёрии хукуки мавриди тачдид карор дода шавад. Зербоби 
сеюми боби дуюм «Рокко ва тарзкои кимояи хукук ба саломатй» ном 

дошта, дар он василахои миллии кимояи кукук ба саломатй мавриди 
омузиш карор дода шудааст. Аз нигоки муаллиф чихати 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, таъсис додани 
ниходи махсусгардонидашуда - Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар сохаи 
тандурустии Думхурии Тодикистон ба максад мувофик мебошад.

Дар асоси омузиши пахдухои назарй ва амалии хукук ба саломатй 
муаллиф як катор хулосахои илмй ва тавсиякои амалиро манзур намудааст, 
ки онхо аз мазмуну мохияти вазифахои гузошташуда бар меоянд.

Дарадаи навгонии натидакои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктахои илмие, ки барои химоя пешниход шудаанд.

Тахкикоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. дар мухити илми 
хукукшиносии ватанй аз зумраи нахустин тахкикоти диссертатсионй 
мебошад, ки дар он пахлухои назарй ва амалии хукук ба саломатй 
мавриди баррасй карор дода шудааст. Пажухиши диссертатсионй бо 
мушкилоти муосири марбут ба хукуки инсон, махсусан хукук ба 
саломатй махдуд нашуда, балки бо заминахои таърихй-хукукии пайдоиш 
ва ташаккули хукук ба саломатй дар таърихи хукуки халки точик огоз 
гардида, бо пешниход намудани роххои халли мушкилоти химояи хукук 
ба саломатй дар Тодикистон ба фарчом расидааст. Диссертант 
вазифахои гузоштаи худро дар самти тахкикоти диссертатсионии мазкур 
тавассути нуктахои илмии ба химоя пешниходнамудааш пурра инъикос 
намуда, чихати расидан ба хадафхои худ аз сарчашмахои таърихй- 
хукукии халки точик, конунгузории миллй, санадхои меъёрии хукукии 
байналмилалй оид ба хукуки инсон, конунгузории давлатхои алохида 
дар самти хукук ба саломатй, инчунин аз андешаву назарй олимони 
дохиливу хоричй истифода намудааст, ки онхо дар мадмуъ навгонии 
тахкикоти диссертатсиониро таъмин намудаанд. Нуктахои илмие, ки ба 
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химоя пешниход шудаанд, данбахои таърихй-хукукй, назарй ва амалии 
хукук ба саломатиро ифода менамоянд. Яъне, тахкикбаранда бо 
дарназардошти омузиши масъалахои таърихй-хукукй, назарй ва амалии 
хукук ба саломатй нуктахои илмии худро ба самтхои ишорашуда равона 
намудааст, ки онхо вазифа ва хадафхои гузошташударо дар рисолаи 
илмй тадассум менамоянд. Нуктахои ба химоя пешниходнамудаи 
муаллифи рисолаи илмиро ба чунин гуруххо дудо намудан имконпазир 

мебошад:
- навгонии таърихй-хукукй, яъне дар рисола даврахои ташаккул ва 

инкишофи хукук ба саломатй дар таърихи хукуки халки тоник ба таври 
амик мавриди барраей карор дода шуда, махсусияти хар яке аз даврахо 
нишон дода шудаанд;

- навгонии назарй-хукукй, ки дар заминай он муаллиф мафхуми 
хукук ба саломатй, мафхуми механизмхои химояи хукук ба саломатиро 
манзур намуда, истифодаи истилохи «хукук ба саломатй»-ро дар 
адабиёти хукукй ва санадхои меъёрии хукукии миллй ба максад мувофик 
медонад. Инчунин, рисоланавис данбахои назарии таъсири равандхои 
дахонишавиро ба хукуки инсон, махсусан хукук ба саломатй баён 
намуда, иброз менамояд то мухаккикони ватанй дар ин самт 
ташаббусхои илмиро руйи даст гиранд. Аз нигохи унвонду меъёрхои 
санадхои байналмилалии фарогир (универсалй) дар самти хукук ба 
саломатй ниёз ба таддидро пайдо намудаанд, ки муаллиф дар ин самт 

нигохи илмии худро манзур кардааст;
- навгонии амалй-хукукй, ки дар заминай он диссертант як зумра 

тавсияхои илман асосноки худро бахри таддиди конунгузории соха ва 
механизми химояи хукук ба саломатй дар Чумхурии Тодикистон 

пешниход намудааст.
Асосноки ва эътимоднокии хулосахо ва тавсияхои дар диссертатсия 

зикршуда.
Бояд кайд намуд, ки асоснокй ва эътимоднокии натидахои 

тахкикот ба тахлили вокеъбинона ва хаматарафаи пажухишхои назарй 
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ва амалии марбут ба пахдухои гуногуни хукук ба саломатй, тахлили 
натида ва хулосахои дар илм пазируфташуда, мафхумхо, акидахо ва 
тавсияхои назарию амалии муаллиф, нуктахои илмии тахкикот ва 
тавсияхо, тахлили мукоисавй-хукукии конунгузории миллй бо санадхои 
меъёрии хукукии байналмилалй ва давлатхои алохида дар самти хукук 
ба саломатй, тахкики холати кунунй, дурнамо ва роххои таддиди химояи 
хукук ба саломатй, асос меёбанд.

Ахамияти илмй ва амалии натидахои тахкикоти диссертатсионй.
Тахкикоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. ахамияти баланди 

илмй ва амалй дорад. Зеро, маводи рисола фахмишхои илмиро оид ба 
хукук ба саломатй мукаммал гардонида, барои тахкикоти минбаъда дар 
ин самт хамчун сарчашма баромад менамоянд. Натидахои тахкикоти 

мазкур имкон медиханд, ки роххои ташаккули хукук ба саломатй, 
мафхум, мохият ва мавкеи хукук ба саломатй дар низоми хукуку 
озодихои инсон ва шахрванд муайян карда шуда, василахои химояи 
хукук ба саломатй амик карда шаванд. Маврид ба тазаккур аст, ки 
нуктахои илмй ва пешниходхои амалие, ки дар рисола манзур карда 
шудаанд, метавонанд дар тахияву таддиди 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. Инчунин, 
натидахои рисоларо метавон дар таълими фанхои «Таърихи давлат ва 
хукуки Тодикистон», «Х,укуки инсон», «Таърихи хукуки инсон», 
«Хукукшиносии мукоисавй», «Хукуки конститутсионии Чумхурии 
Тодикистон ва мамлакатхои хорида», «Хукуки таъминоти идтимой» ва 
курсхои махсуси «Механизмхои химояи хукуки инсон», «Хукуки 
тандурустии Чумхурии Тодикистон» ва г., хангоми навиштани корхои 
курсй, рисолахои хатм, рисолахои магистрй ва рефератхо истифода бурд.

Нашри натидахои диссертатсия дар мадаллахои такризшавандаи 
илмй.
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Дойр ба мавзуи диссертатсия ва мохияти он унвонду 2 монография, 
1 воситаи таълимй, 17 махолахои илмй, аз чумла 5 адади онхо дар 
мадаллахои тахризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президента Цумхурии Тодикистон ва 12 махола 
дар нашрияхои дигар ба табъ расонидааст. Зикр намудан ба маврид аст, 
ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби до дани дарадахои 

илмй, ки бо Кдрори ХукУмати Чумхурии Тодикистон аз 30 июни соли 
2021, тахти №267 тасдих шудааст, мувофих мебошад.

Дар интишорот натидахои асосй, хулосахои таххихот ва тавсияхои 
амалии муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Автореферат ва корхое илмие, 
кй дар мавзуи таххихоти диссертатсионй руйи чоп омадаанд, мазмуну 
мохияти рисолаи илмиро ба таври зарурй инъикос менамоянд.

Масъалахои бахснок дар таххихот.
Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. дар баробари муваффакрятхо, 

инчунин баъзе масъалахоеро дар худ дой додааст, ки аз нигохи илмй 
бахснок мебошанд ва онхоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:

1. Унвонду дар банди 3 нуктахои ба химоя пешниходшуда хайд 
менамояд, ки «дар адабиёти хухухй ва санадхои меъёрии хухухии миллй 
истифодаи истилох ё ибораи «хухух ба саломатй» мувофихи махсад аст. 
Зеро: а) Истилохи «хухух ба саломатй» мохияти мухаррароти Паймони 
байналмилалй оид ба хухуххои ихтисодй, идтимой ва фархангиро, ки ба 
хар шахе сатхи олитарини дастрасй ба саломатии дисмонй ва равониро 
кафолат додааст, ифода менамояд; б) Дар аксарияти давлатхои дунё 
хифз намудани хухухй инсон ба сифати ухдадории давлат пазируфта 
шудааст, ки чунин мухаррарот дар хисми 3 моддаи 5 Конститутсияи ДТ 

низ ба назар мерасад. Аз ин ру, истифода намудани вожаи «хифз» дар 
хухух ба саломатй метавонад мохият ва доираи татбихи онро махдуд 
намояд; в) Агар, истилохи «хухух ба хифзи саломатй» мавриди истифода 
харор гирад, пас ин маънои онро ифода менамояд, ки «хифзи саломатй» 
танхо объекта хухух ба хифзи саломатй мебошад, ки ин галат аст. Зеро, 
«хифзи саломатй» на танхо объекта хухух ба хифзи саломатй, балки дар 
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як вакт, объекты хукук ба хаёт махсуб меёбад; г) Бо мавриди истифода 
карор додани истилохи «хукук, ба саломатй» давлат вазифадор мегардад 
то барои солим нигох доштани ахолй тадбирхои бехдоштиро низ анчом 
дихад; д) Аз нигохи мантикй истифодаи истилохи «хукук ба саломатй» 
мувофик ба максад аст; е) Хукук ба ёрии тиббй бошад, чузъи таркибии 
хукук ба саломатиро ташкил дода, барои амалишавй ва пурра намудани 
он хизмат менамояд».

Бояд кайд намуд, ки дар умум хулосабарории унвонду мохиятан 
дуруст мебошад, аммо он баъзе пахлухои гуногуни масъаларо ба пуррагй 
фаро намегирад. Дар хакикат истилохи «хукук ба саломатй» васеъ буда, 
иСтилоххои дигарро фуру мебарад. Дар навбати худ, хамаи ин 
истилоххоро бо истилохи «хукук ба саломатй» ифода намудан аз чихати 
амалй ва конунгузорй он кадар мувофик намебошад. Конститутсияи ЦТ 
дар моддахои алохидаи худ дар доираи хукуку озодихои инсон ва 
шахрванд, мазмун ва мохияти хукук ба саломатиро низ эълон медорад 
(мод. 5, 14, 38 ва г.). Дар хамин моддахои Конститутсия сухан дар бораи 
хукук ба хифзи саломатй низ меравад. Дар Кодекси тандурустй ва 
дигар санадхои меъёрии хукуки низ чунин тартиб пешбинй шудааст. 
Ин маънои онро дорад, ки хар як истилох чи дар сатхи конунгузорй ва 
чи дар амалия чойю макоми худро дорад.

Мисол, Конститутсияи ЦТ дар моддаи 38 хам хукук ба хифзи 
саломатй ва хам хукук ба саломатиро ба таври зайл кафолат додааст: 
«Х,ар шахе хукуки хифзи саломатй дорад» ва баъдан сухан дар бораи 
хукук ба саломатй, яъне «шахе дар доираи мукаррарнамудаи конун аз 
ёрии тиббии ройгон дар муассисахои нигохдории тандурустии давлатй 

истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии мухити зист, 
инкишофи оммавии варзиш, тарбияи чисмонй ва сайёхй тадбирхо 
меандешад. Шаклхои дигари ёрии тиббиро конун муайян мекунад».

2. Унвонду дар тахкикоти диссертатсионй кайд менамояд, ки «аз 
тавзехоти Кумитаи СММ оид ба хукукхои иктисодй, идтимой ва 
фархангй бармеояд, ки он хукук ба саломатиро хам ба сифати хукуки 
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инсон ва хам ба сифати озодии инсон дарк менамояд. Вокеан, хукук 
ба саломатй метавонад мохияти хукук ва озодиро ифода намояд, 
аммо дар ин замина бояд озодй аз нигохи хукуки ба танзим дароварда 
шуда, сархади он муайян карда шавад. Яъне, агар шахе дар нигох 
доштани саломатии худ озоди мутлак бошад, пас у метавонад 
амалхои аз доираи ахлок дур ва аз нигохи унсурхои хос ба ин ё он 
халку миллат бегонаро андом дихад, ки чунин рафтор метавонад 
окибати манфй ва хатарнок дошта бошад. Масалан, имруз дар баъзе 
аз давлатхои дунё хукук ба хамдинсгарой ва иваз намудани дине 
конунан идозат дода шудааст. Дар чунин шакл кафолат додани хукук 
ва озодй ба инсон дихати ихтиёрдорй намудан аз болои тани худ, ки 
маънои нигохдории озоди саломатиро низ ифода менамояд, комилан 
галат аст. Зеро, максад аз дорй намудани чунин хукукхо, аз нигохи 
мо, ин кам кардани шумораи ахолй дар сайёраи замин, дисман ва 
рухан носолим намудани ахолй ва ба ин васила халалдор сохтани 
амнияти давлату домеаи байналмилалй мебошад. Инчунин, мушохида 
мешавад, ки шахрвандон бо доштани хукук ба саломатй ва озодии 
мутлак дар ин самт аз нигохубини вазъи саломатии худ дар холатхои 
барои онхо хассос ва хатто барои амнияти домеаву миллат 
тахдидовар ба холати саломатии худ диккати диддй намедиханд, ки 
дар натида бемории онхо ба нафарони дигар сироят меёбад. Чунин 
холатро мо хангоми ба вудуд омадани вируси СОУИ)-19 дар ЦТ ва 
дигар давлатхои дунё мушохида намудем. Бо ин максад, дар сатхи 
санадхои меъёрии хукукии миллим байналмилалй муайян намудани 
сархади хукук ба саломатй ва озодии шахе дар хифзи саломатии худ, 
метавонад дихати пешгирй намудани омилхои манфии таъсиррасон 
ба саломатии ахолй ва бахри дилавгирй намудани беморихои сироятй 
самарабахш бошад».

Мо ин хулосабарорихои унвондуро дастгирй намуда, дар навбати 
худ кайд карданием, ки шахе дар нигох доштани саломатии худ дар 
аксар холатхо озодии мутлак дорад, ба гайр аз холатхое, ки чунин 
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дукук ба шахсони дигар хатарро ба вудуд наорад, ки дар чунин 
долатдо «озодии мутлак» тибки конунгузорй махдуд карда мешавад. 
Масъалаи он ки «пас у метавонад амалдои аз доираи ахлок дур ва аз 
нигоди унсурхои хос ба ин ё он халку миллат бегонаро андом дидад, 
ки чунин рафтор метавонад одибати манфй ва хатарнок дошта 
бошад», дар як давлат вобаста ба урфу одатхо, аънанадои миллй ва 

расму русум метавонад ин ё он амалдои ба ахлок бегонаро дар 
даламрави худ маддуд намояд. Масалан, имруз дар Тодикистон дукук 
ба дамдинсгарой ва иваз намудани дине конунан идозат дода 
нашудааст. Аз тавзедоти Кумитаи СММ оид ба дукукдои иктисодй, 
идтимой ва фардангй, ки он дукук ба саломатиро дам ба сифати 
дукуки инсон ва дам ба сифати озодии инсон дарк менамояд, ин 
маънои дар дамаи давлатдо амалй намудани чунин рафтордоро дар 
назар надорад.

3. Унвонду дифзи дукук ба саломатиро тадкик намуда, иброз 
намудааст, ки «дар асоси моддаи 56-и Кодекси тандурустии ЦТ 

«кормандони тиб ва фарматсевтй барои дуброни зараре, ки ба 
саломатии шадрвандон расонидаанд, инчунин барои уддадоридои 
касбиашон масъул мебошанд». Яъне, корманди тиб дуброни зарари 
ба саломатии мариз расонидаашро бевосита баркарор менамояд. 
Аммо, аксар маврид тадрибаи судй нишон медидад, ки суд дангоми 
муайян намудани зарар бо дарназардошти сатди пасти маоши 
корманди тиб бадри баркарор намудани зарари расонидашуда 
маблаги нокифояро пешнидод менамояд, ки тавассути он баркарор 
намудани саломатии дабрдида (мариз) гайриимкон мебошад. Якин 
аст, ки дар зиндагй касе бе хато буда наметавонад ва тадрибаи дастии 
инсон дар руи замин инро бордо исбот намудааст, вале чун 
фаъолияти кормандони тиб аксар маврид бо муолидаву тавонбахшй 
рабт дорад, ондо бештар ба хатой род медиданд, ки дар натида ба 
саломатии шахси мариз таъсири манфй расида, датто баъзан ба фавти 
ондо оварда мерасонад. Албатта, чунин долат набояд беподош монад.
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Дар баъзе давлатдо барои долати мазкур, яъне бадри дастгирй 
намудани табибон, инчунин сари вадту пурра пардохт намудани 
зарари расонидашуда ба бемор, як навъ сугуртаи махсуси уддадории 
касбй вучуд дорад, ки дар як табиб фисади муайяни даромади 
солонаашро ба он мегузаронад ва агар у ба мариз зараре расонд, 
чуброни он аз хисоби сугуртаи мазкур баркарор карда мешавад. 
Масалан, дар Британияи Кабир дар як табиб ба суратдисоби сугуртаи 
уддадории касбиаш дудуди 2%-и даромади солонаашро пардохт 
менамояд, дар Амрико бошад, он ба 6% баробар мебошад. Чунин 
амал имкон медидад, ки дар сурати содир намудани хатоии тиббй аз 
чониби корманди тиб, зарари расонидашуда ба мариз аз дисоби 
сугуртаи уддадории касбии у ба таври пурра пардохт гардида, фавран 
анчом дода мешавад ва мариз дар мудлати кутодтарин имконият 
пайдо мекунад то худро табобат намояд. Ч,орй намудани тачрибаи 
мазкур ва чой додани дамин навъ сугурта дар донунгузории содаи 
тардурустии кишвар ба мадсад мувофид мебошад. Дар дамин замина 
бояд ёдовар шуд, ди Кодекси тандурустии Ч,Т дар дуд мафдуми 
«хатоии тиббй»-ро чой надодааст, ки ин долат метавонад боиси ба 
вучуд омадани нофадмидои гуногун зимни барраей намудани 
парванда дар суд гардад. Аз ин ру, мадомоти донунбарори кишварро 
зарур аст то мафдуми «хатоии тиббй»-ро дар донунгузории сода 
чойгир намоянд.

Масъалаи дигари мубрам ин руёнидани зарари маънавие 
мебошад, ки ба шадрванд (шахси мариз) расонида шудааст. Моддаи 
40-и Кодекси тандурустии Ч,Т пешбинй менамояд, ки «шадрвандон ба 
гирифтани товони зарар (аз чумла, зарари маънавй) мувофиди 
донунгузории Ч,Т дудуд доранд». Суд дарачаи зарари маънавиро бояд 
дар асоси нишондоди бевоситаи даъвогар, бо ба инобат гирифтани 
натичаи ташхиси судии тиббй, дар долати муайян бо дарназардошти 
хулосаи пешнидоднамудаи равоншинос, инчунин бо дарназардошти 
омилдое, ки боиси ранчу азоби рудии шахе гардидаанд ва ё ходанд 
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гардид, муайян намояд. Аммо, муайян намудани хадми зарари 
маънавй то хол ба сифати мушкилоти асосй дар тадрибаи суди ба 
хисоб меравад, зеро конунгузорй андозаи амики онро муайян 
накардааст. Тадрибаи тиббй бештар маврид шаходат аз он медихад, 
ки дар натидаи риоя накардани меъёрхои муайяни ахлокй аз дониби 
кормандони тиб мариз дучори осеби равонй мегардад. Масалан, 
хангоми нодуруст фахмонидани маълумот оид ба беморй, 
беэхтиёткорона ё дурушт сухан рондани табиб имконияти расонидани 
таъсири манфй ба холати рухиву равонии мариз дой дошта, дараёни 
бемориро душвор намуда, эхтимол аст то маризихои навро ба вудуд 
ойарад. Зеро тансихат гардидани шахси бемор аз холати равонии у 
вобастагии зич дорад. Барои чунин холатро ба вудуд овардан 
корманди тиб дар асоси конун ба давобгарй кашида намешавад, ки ин 
як навъ бехимоя мондани маризро нишон медихад. Инчунин, дар 
холати мазкур гаму андухи бемор ба инобат гирифта нашуда, зарари 
маънавй низ дуброн карда намешавад».

Агар ба тахлили мукаррароти меъёрхои Кодекси тандурустии 
ЧТ, ки унвонду ба онхо такя намудааст, назар афканем, дар асл 
масъала хамин тавр танзим карда шудааст. Аммо унвондуро зарур 
мебуд, ки дар ин масъалахо ба мукарратотхои меъёрхои дигар 
санадхои конунгузорй, ба монанди Кодекси гражданин ЦТ (м. 15, 171, 
1083) эътибор медод, зеро ин меъёрхо аз меъёрхои Кодекси 
тандурустй тафовут доранд. Масалан, дар моддаи 1083 Кодекси 
гражданин ЧТ, ки «Масъулияти шахси хукукй ё шахрванд барои зараре, 
ки корманди он расонидааст», ном дорад, дар кисми 1 он омадааст, ки 
«шахси хукукй ё шахрванд зарареро, ки корманди он хангоми идрои 

ухдадорихои мехнатй (хизматй, вазифавй)-и худ расонидааст, дуброн 
менамояд». Ё кисми 1 моддаи 15 Кодекси гражданин ЧТ «Шахсе, ки 
хукукаш вайрон гардидааст, агар дар конун ё шартнома руёнидани зиён 
ба андозаи камтар пешбинй нашуда бошад, метавонад дуброни пурраи 
зиёни ба у расонидашударо талаб намояд». Мукаррароти дигар дар 
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бораи чуброни зарари маънавй, ки дар моддаи 171 Кодекси гражданин 
ЦТ пешбинй гардидааст ва тибхи он «агар ба шахрванд дар натичаи 
амалхои вайронкунандаи хухухй шахсии гайримоддии у ё ба неъматхои 
дигари гайримоддии шахрванд тахдидкунанда зиёни маънавй (азо бу 
шиканчаи чисмонй ё рухй) расонида шуда бошад, инчунин дар холатхои 
дигари пешбининамудаи хонун суд метавонад шахси 
хухухвайронкардаро вазифадор созад, ки ин зиёнро чуброн намояд. 
Хднгоми муайян намудани андозаи чуброни зиёни маънавй суд дарачаи 

гунохи шахси вайронкардаи хухух ва холатхои дигари добили 
таваччухро ба назар мегирад. Суд хамчунин бояд дарачаи азобу 
шиканчаи чисмонй ва рухии марбут ба хусусиятхои инфиродии шахси 

чабрдидаро ба назар тирад».
Мулохизахое, ки хайд гардиданд, дар умум, хангоми баходихии 

мусбати таххихоти диссертатсионй надши муайянкунандаро намебозанд 
ва танхо шаходати он мебошанд, ки масъалахои баррасишаванда хеле *

мухим буда, мураккаб ва бахсноканд ва муаллиф дар халли баъзе 
масъалахо дар натичаи омузиши сарчашмахои хухухй, адабиёти сохавй 
ва баходихии адидахои олимони гуногун нуктаи назарй муаллифии 
худро пешниход намудааст, ки ин хоси гузаронидани чунин .таххихоти 
илмй мебошад. Мазмуни диссертатсия аз кофй будани пуррагии баёни 
мазмун ва навгонии илмй доштани он шаходат медихад. Муаллиф аз 
натичагирихо хулосахои худро баён намудааст, ки онхо метавонанд 
барои рушди илми назарияи давлат ва хухух, проблемахои назарияи 
давлат ва хухух, инчунин илми хухухй инсон сахми сазовори худро 
гузоранд.

Мутобицати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикистон.
Диссертатсияи Сафарзода Н.Ф. ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби 

до дани дарачахои илмй, ки бо 1^арори Хукумати Чумхурии Точикистон 
аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, мутобидат менамояд. 
Диссертатсия аз чониби муаллиф мустахилона навишта шуда, дорой 

14



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 тасдих 
менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби таххихоти 
илмй сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медихад.,

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Сафарзода Некруз Файзй ба 
талаботхо оид ба корхои диссертатсионй дар мавриди дарёфти дарадаи 
илмии номзади илм мувофик 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.

Мухарризи расми:
Мудири шуъбаи масоили назариявии
давлат ва хукуки муосири Институти 
фалсафа, сиёсатшиносй ва хукуки
ба номи А. Баховаддинови Академияи 
миллии илмхои Тодикистон, 
доктори илмхои хукукшиносй, дотсент
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