Ба Шӯрон диссертатсионии бВ.КОА-018-и
назди Донишгоҳи миллни Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ
рохбари илмӣ ба диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзуи
«Ҳуқуқ ба саломатӣ: масьалаҳои назарӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи

илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва
таърихи хуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

пешниҳод шудааст
Таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. ба яке аз масъалаҳои

мубрами илми ҳукуқи инсон - ҳуқуқ ба саломатӣ бахшида шуда,

фарогирандаи ҷанбаҳои назарӣ ва амалии ҳуқуқи ишорашуда мебошад.

Таҷрибаи солҳои сипаришуда нишон дод, ки амалӣ гардидани ҳукуку
озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз сатҳу сифати таъмини ҳуқуқ ба саломатй
вобастагии амиқ дорад. Вале, таъмини ҳуқуқ ба саломатӣ замоне рӯи кор

хоҳад омад, агар асосҳои ҳуқуқии он тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқии
миллӣ ва байналмилалӣ дар шакли дахдцор ба роҳ монда шавад. Маҳз бо

дарназардошти он ки санадҳои меъёрии ҳукуқии миллӣ ва байналмилалӣ
мазмун ва моҳияти ҳуқуқ ба саломатиро гуногун маънидод менамоянд, дар

муҳити илми хуқуқшиносии ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ҳуқуқи баррасишаванда

андешаву назарҳои мухталиф ҳукмфармоӣ доранд. Аз ин рӯ, аз нигоҳи назарӣ
ва амалӣ анҷом додани таҳқиқоти мукаммали илмӣ дар самти ҳуқуқ ба
саломатӣ мубрамияти бештарро соҳиб гардидааст.
Маврид ба тазаккур аст, ки дар замони соҳибистикдолӣ бо мақсади

танзими муносибатҳои соҳаи тандурустӣ, махсусан ҳуқуқу озодиҳои инсон дар
соҳаи ишорашуда, аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар санадҳои меъёрии

ҳуқуқии зиёде тахия ва қабул гардиданд. Аз ҷумла, Кодекси тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-юми майи соли 2017, таҳти №1413 қабул

гардид, ки муносибатҳои соҳаи мазкурро ба таври пурра, бонизом ва

бевосита танзим намудааст. Дар ҳамин росто, Асосгузори сулҳу
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ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

муҳтарам Эмомалй Раҳмон чунин ибрози назар намудаанд: «Дар
даврони истиқлолият мо як қатор қонунҳои соҳаи тибро таҳия ва

тасдиқ намудем, ки дар онҳо барои рушди соҳаи тандурустӣ заминаи
меъёрии ҳуқуқии муосир фароҳам оварда, вазифа ва уҳдадориҳои

кормандони соҳа, муассисаҳои табобативу пешгирикунанда ва дигар
сохторҳои хизматрасонӣ дар ин самт муайян ва мушаххас гардиданд.
Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки дар он

16 қонуни соҳавй муттаҳид карда шудааст». Дар баробари ин,
санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар, ба монанди Стратегияҳои миллии
солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015, 20162020 ва 2021-2026, Нақшаи стратегии таҷдиди муассисаҳои тиббии

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2011-2020, Барномаи тайёр

намудани

кадрҳои

тиббӣ

барои

солҳои

2010-2020,

Барномаи

кафолатҳои давлатӣ оид ба таъмини аҳолӣ бо кумаки тиббию

санитарӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2017-2019 ва ғ. қабулу мавриди амал қарор гирифтанд, ки дар
маҷмуъ боиси амалигардии ҳуқуқ ба саломатӣ ва беҳтар гардидани

сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии
кишвар гардиданд. Новобаста аз ин, ҳанӯз ҳам масъалаҳое дар самти

эътирофнамоӣ, амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ вуҷуд доранд,
ки таҷдид намудани қонунгузории соҳаро тақозо менамоянд.

Доираи масъалаҳое, ки ҳангоми таҳқиқоти илмӣ мавриди баррасӣ

қарор гирифтаанд, ниҳоят васеъ буда, паҳлуҳои мухталифи он аз ҷониби
олимони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар ин самт
назару андешаҳои худро иброз намудаанд. Аммо, бояд хотиррасон

намуд, ки то ҳол дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ таҳқиқоти алоҳидаи
назарӣ ва амалӣ дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ анҷом дода

нашудааст. Аз ин рӯ, мақсади таҳқиқоти рисолаи илмӣ таҳлили
масъалаҳои назарӣ. ва амалии

ҳуқуқ ба саломатӣ дар заминаи

сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, қонунгузории миллӣ ва санадҳои меъёрии
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ҳуқуқии байналмилалй буда, дар натиҷаи он дарёфт намудани роҳҳои
ҳал ва такмили қонунгузории соҳа баҳри эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқ

ба саломатӣ маҳсуб меёбад.

Бояд қайд намуд, ки барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда
унвонҷӯ вазифаҳои зеринро дар назди худ гузоштааст:

- омӯзиши заминаҳои таърихии ташаккули ҳуқуқ ба саломатӣ дар
таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик;

- таҳлили ҳаматарафаи мафҳуми ҳуқуқ ба саломатӣ ва муайян

намудани унсурҳои таркибии он;
- муайян намудани мавқеи ҳуқуқ ба саломатӣ дар низоми ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

- анҷом додани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба саломатӣ дар

қонунгузорӣ ва амалияи давлатҳои алоҳида;
- таҳлили кафолатҳои байналмилалӣ ва миллии ҳуқуқ ба саломатӣ

ҳамчун заминаи асосии амалисозии ҳуқуқ ба саломатӣ;
-

омӯзиши роҳҳо ва тарзҳои ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ.

Объекти таҳқиқогро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки

боиси таъминнамоӣ, амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ мегарданд.

Предмети таҳқиқотро ғоя, афкор ва андешаҳое ташкил медиханд, ки
шароит, роҳ, қонуниятҳои инкишоф ва механизмҳои ҳимояи ҳуқуқ ба
саломатиро фаро мегиранд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки он
аввалин рисолаи мукаммал оид ба ҷанбаҳои назарӣ ва амалии ҳуқуқ ба

саломатӣ бо дарназардошти ба инобат гирифтани марҳилаҳои таърихии
рушди ҳуқуқи халқи тоҷик, қонунгузории миллӣ, санадҳои меъёрии
ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои алоҳида мебошад.
Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд,

навгонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо
инъикос менамоянд.
Асосҳои методологии рисоларо усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ,

ба мисли диалектикӣ, мантиқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ,
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шакли-ҳуқуқи, муқоисави-ҳуқуқи, таърихи-ҳуқуқи ва дигар усулҳо
ташкил медиҳанд.
Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмӣ-назариявии олимони

ватанӣ ва хориҷӣ ташкил медиҳанд, ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни

ҳуқуқ ба саломатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар таҳияи
рисола муаллиф ба осори У.А. Азиззода, 3. Ализода, И.Ҳ. Бобоҷонзода,
Т. Брижит, Е.В. Воронсова, А.М. Диноршоҳ, А.И. Имомов, Ш.Ф.

Искандаров, Н.А. Каменская, И.А. Колотсей, И.Қ. Миралиев, Э.С.
Насридцинзода, А.Р. Нуриён, Е.А. Отставнова, Д.С. Раҳмон, И.И.
Саидзода, Б.А. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, А.Ғ. Холиқзода. А.Е. Черних,

Р.Ш. Шарофзода, Н.А. Шукурова ва дигарон такя намудааст.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки маводи ин
рисола фаҳмишҳои илмиро оид ба ҳуқуқ ба саломатӣ мукаммал

гардонида, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун сарчашма

баромад менамоянд. Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур имкон медиҳанд, ки
роҳҳои ташаккули ҳуқуқ ба саломатӣ, мафҳум, моҳият ва мавқеи ҳуқуқ
ба саломатӣ дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд муайян

карда шуда, василаҳои ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ амиқ карда шаванд.
Нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисола манзур карда

шудаанд,

метавонанд

дар

таҳияву

таҷдиди

қонунгузории

соҳаи

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, омодасозии стратегия, барнома ва
консепсияҳои давлатӣ, рушди василаҳои (механизмҳои) ҳимояи ҳуқуқ ба

саломатй, таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон саҳмгузор бошанд. Инчунин,

натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Таърихи давлат ва
ҳуқуқи Тоҷикистон»,

«Ҳуқуқшиносии

«Ҳуқуқи

муқоисавӣ»,

инсон», «Таърихи ҳуқуқи

«Ҳуқуқи

конститутсионии

инсон»,

Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷа», «Ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ» ва

курсҳои махсуси «Механизмҳои ҳимояи

ҳуқуқи

инсон»,

«Ҳуқуқи

тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғ., ҳангоми навиштани корҳои
курсӣ, рисолаҳои хатм, рисолаҳои магистрӣ ва рефератҳо истифода бурд.
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Рисола аз феҳристи ихтисорот, муқаддима, ду боб, шаш зербоб,

хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат мебошад, ки ба
мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд.

Саҳми шахсии муаллифи рисолаи илмӣ бо сатҳи навгонии илмии

диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба
ҳимоя пешниҳод мешаванд,

мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо

дар

конференсияҳои илмӣ-амалӣ тасдиқ мегарданд. Инчунин, тарзи навишт,
масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи

диссертатсияро нишон медиҳад.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли

2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст.
Аз ин рӯ, таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар
мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», сазовори

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар

бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессори кафедраи ҳуқуқи инсон
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Раҳмон Д.С.

Суроға: 734023, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, м. Буни Ҳисорак
Тел.: (+992)918675282
Имзои Д.С. Раҳмонро тасдиқ
Сардори РК ва КМ ДМТ
«
2022 с.

Тавқиев Э.Ш.
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