«Тасдиқ мекунам»

ХУЛОСАИ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
оид ба мубрамият ва аҳамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии

Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои
назарӣ ва амалӣ», ки барои 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 пешниҳод шудааст.

Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Некрӯз Файзӣ «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» дар кафедраи ҳуқуқи

инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносӣ муҳокима
гардида, дар асоси суратмаҷлиси №5/1 аз 24-уми декабри соли 2021 ба

ҳимоя тавсия дода шудааст.

Сафарзода
Тоҷикистонро

Некрӯз

Файзӣ

соли

2018

Донишгоҳи

миллии

аз рӯи ихтисоси муносибатҳои

бо дипломи аъло

байналмилалӣ (ҳуқуқ) хатм намуда, аз соли 2018 то ҳол ба сифати

ассистенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият

дорад.

Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар давраи омода намудани диссертатсия

ҳамчун унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон
ассистенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб
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мерафт. Инчунин, номбурда бо мақсади анҷом додани таҳқиқоти илмй

ва такмили ихтисос аз 1-уми феврали соли 2020 то 1-уми июли соли 2020

ба Академияи давлатии ҳуқуқи Саратови Федератсияи Россия сафарбар

гардида буд.
Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ 7-уми

августи соли 2021 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода

шудааст.
Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и
Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст,

мутобиқ мебошад.
Роҳбари илмӣ: Раҳмон Дилшод Сафарбек - доктори илмҳои

ҳуқуқшиносӣ, профессор.
Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Сатҳ ва сифати амалӣ намудани
ҳадафҳои стратегии давлат аз вазъи саломатии аҳолй вобастагии амиқ

дошта, имкон медиҳад то ҷомеаи солим бунёд гардад. Ҳамин аст, ки

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати солимро

ҳамчун таҳкурсии ҷомеаи солим маънидод намудаанд. Вале, барои дар
сатҳи зарурӣ таъмин намудани саломатии аҳолй кафолат додани асосҳои
ҳуқуқии ҳифзи саломатӣ ва роҳҳои амалисозии он аҳамияти бештар

дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз касби Истиқлоли давлатй роҳи эъмори
давлати демократй, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаро пеш гирифта, ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрвандро арзиши олй эътироф намуд, ки ҳуқуқ ба

саломатй ҷузъи таркибии онро ташкил медиҳад. Бо мақсади ба танзим

даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тандурустӣ, татбиқи
ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ва ҳифзи саломатии аҳолӣ дар

кишвар санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд қабул гардиданд, ки аз нигоҳи

назарй ва амалӣ баррасӣ намудани онҳо аҳамияти бештарро пайдо

намудааст. Инчунин, пажӯҳиш намудани ташаккули ҳуқуқу озодиҳои
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инсон ва шаҳрванд, аз ҷулма ҳуқуқ ба саломатӣ дар марҳилаҳои

гуногуни таърихи халқи тоҷик имконият фароҳам меорад то ҷанбаҳои
алоҳида ва норавшани низоми ҳуқуқии милли дар масири таърих ошкор

гардида, таҷрибаи мусбати он дар сатҳи қонунгузорӣ ва амалияи замони

муосир мавриди истифода қарор дода шавад. Зеро, дар раванди
ҷаҳонишавӣ халқу миллатҳои алоҳида талош намуда истодаанд, ки

таърих, фарҳанг ва дастовардҳои миллии худро барои ҷаҳониён

муаррифй карда, баъзан анъанаву унсурҳои хоси худро ба сари дигарон

бор намоянд, ки чунин амал барои давлатҳои нисбатан хурд ва дар ҳоли
тараққиёт қарордошта, ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад

таъсири манфии худро гузорад.
Дар

ҳуқуқшиносӣ,

илми

байналмилалӣ

мафҳумҳои

қонунгузории

гуногун,

ибора,

миллй

ва

санадхои

ва

истилоҳ

тарзҳои

мухталифи тафсири ҳуқуқ ба саломатӣ, ба мисли «ҳуқуқ ба ҳифзи

саломатй», «ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии тиббй», «ҳуқуқ ба
саломатӣ», «ҳуқуқ ба тандурустӣ», «ҳуқуқ ба ёрии тиббӣ», «саломатии
ҷисмонӣ ва равонӣ», «нигоҳубини тиббӣ» ҷой доранд, ки метавонанд

боиси

ба

вуҷуд омадани

маънидоднамоии

он

дар

гуногунандешии ҳуқуқй
низоми

қонунгузорй

ва

духӯрагии

гарданд.

Бо

дарназардошти ин, унвонҷӯ иброз менамояд, ки зарурат пеш омадааст то
истилоҳ ва мафҳуми ягонаи ҳуқуқ ба саломатӣ матраҳ гардида, унсурҳои

таркибии онҳо муайян карда шаванд.

Дар замони муосир ҳаёт ва саломатии инсонро як зумра омилҳо

таҳдид намуда истодаанд, ки ба онҳо метавон ифлос гардидани ҳаво,
норасоии оби тозаи ошомиданӣ, тағйирёбии иқлим, зиёд гардидани
бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, афзоиш ёфтани гирифторшавии

аҳолӣ ба бемории зуком, дар шароити ғайриқобили қабул зиндагӣ
намудани аҳолӣ, истеҳсол намудани маводи зиддибактериявӣ, ки дар
баробари табобат, ҳамзамон сабаби асосии дигаргунгардии мафкуравӣ
ва ҳолати рӯҳии инсонҳо мегарданд, ба вуҷуд омадани вирусҳои

хатарнок, сатҳи пасти маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустӣ, саривақт
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нарасонидани ёрии тиббӣ ва ғ.-ро дохил намуд. Бо ин назардошт, аз
нигоҳи илмӣ баррасӣ кардан ва пешниҳод намудани роҳҳои ҳалли онҳо
ҷиҳати нигоҳ доштани саломатии аҳолӣ, таъмин намудани ҳуқуқ ба

саломатӣ ва таҷдид кардани қонунгузории соҳа метавонад таъсири амиқ
гузорад.
Дар интиҳои соли 2019 ҷомеаи ҷаҳониро саросарвабо (пандемия)-и

хорзаҳр (коронавирус) фаро гирифт, ки бар асари он миллионҳо нафар
ҷони худро аз даст доданд ва навъҳои алоҳидаи он, ба мисли «делта» ва

«омикрон» дар ҳоли афзоиш қарор дошта, аз ҷомеаи ҷаҳонй муборизаи

дастаҷамъонаро тақозо менамоянд. Яъне, бемории мазкур таваҷҷуҳи

инсониятро ба ҳифзи саломатӣ бештар карда, бори дигар мубрам будани
ҳуқуқ ба саломатиро исбот намуд, ки бидуни ҳуқуқи ишорашуда амалӣ
намудани ҳуқуқҳои дигари инсон ғайриимкон мегарданд.

Гуфтаҳои

фавқуззикр

мубрам

будани

мавзӯи

таҳқиқоти

диссертатсиониро ошкор менамоянд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки он

аввалин рисолаи комплексӣ оид ба ҷанбаҳои назарӣ ва амалии ҳуқуқ ба

саломатӣ бо дарназардошти ба инобат гирифтани марҳилаҳои таърихии
рушди ҳуқуқи халқи тоҷик, қонунгузории миллй, санадҳои меъёрии

ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои алоҳида мебошад.

Диссертант мақсади таҳқиқоти рисолаи илмиро таҳлили масъалаҳои

назарӣ ва амалии ҳуқуқ ба саломатӣ дар заминаи омӯзиши сарчашмаҳои
таърихӣ-ҳуқуқӣ, қонунгузории миллӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии
байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар натиҷаи он дарёфт намудани

роҳҳои ҳал ва такмили қонунгузории соҳаро баҳри эътироф, риоя ва
ҳифзи ҳуқуқ ба саломатӣ маънидод менамояд. Барои ноил шудан ба
мақсади таҳқиқот дар рисола вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

-омӯзиши заминаҳои таърихии ташаккули ҳуқуқ ба саломатӣ дар
таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик;
-таҳлили ҳаматарафаи мафҳуми ҳуқуқ ба саломатӣ ва муайян
намудани унсурҳои таркибии он;
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- муайян намудани мавқеи ҳуқуқ ба саломатӣ дар низоми ҳуқуқу

озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- анҷом додани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба саломатӣ дар

қонунгузорй 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.

Хулосаҳо ва нуктаҳои илмии дар диссертатсия матраҳгардида бо

истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, санадҳои
меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ, инчунин таҷрибаи давлатҳои
алоҳида дар самти татбиқи ҳуқуқ ба саломатӣ, исбот карда шудаанд.
Натиҷаҳои

илмии

таҳқиқоти диссертатсионӣ

аз

сатҳи

навгонии

таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ

кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли

худро ёфтаанд.
Доир ба мавзӯи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 2 монография,

1 воситаи таълимӣ, 17 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 5 адади онҳо дар
маҷаллаҳои

тақризшавандаи

тавсиянамудаи

Комиссияи

олии

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 12 мақола

дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст. Интишороти муаллиф
мазмун ва моҳияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда,
таҳлили онҳо дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой дода

шудаанд.
Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссергатсионӣ дар конференсияҳои

зерин дар шакли маърӯза пешниҳод шудаанд: конференсияи илмию

назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400солагии Миробид Сайидои Насафӣ» (Душанбе, соли 2019); конференсияи

байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба 70-умин солгарди қабули

Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар мавзӯи «Эъломияи умумии ҳуқуқи
инсон ва равандҳои муосири рушди ҳуқуқи инсон: мушкилот ва
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дурнамо»

(Душанбе,

соли 2019);

хониши

1У-уми байналмилалии

қонунгузорӣ дар мавзӯи «Фазои мусоиди ҳуқуқӣ дар Россияи муосир:

мушкилот

ва

дурнамо»

(Саратов,

октябри

11-уми

соли

2019);

конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи
қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар мавзӯи «Ҳуқуқи инсон:

мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо» (Душанбе, соли 2019); форуми У-уми
байналмилалии магистрон, аспирантон ва олимони ҷавон дар мавзӯи

«Илм ва амалияи муосири ҳуқуқшиносӣ: мушкилоти мубрам» (Саратов,
20-уми марти соли 2020); конференсияи УШ-уми байналмилалии илмӣ-

амалии хониши Ледентсовский «Тиҷорат. Илм. Таҳсилот»: масъалаҳои

ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ (Вологда, 23-юми апрели соли 2020); конференсияи
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои ҳуқуқӣ дар шароити

мавҷудияти

СОУ1В-19»

(Душанбе,

1-уми

сентябри

соли

2020);

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй дар мавзӯи «Конститутсия ва

низоми ҳуқуқии муосири Тоҷикистон: алоқамандии илм, ҳуқуқэҷодкунӣ
ва

амалия»

(Душанбе,

5-уми

ноябри

соли

2020);

конференсияи

ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои назариявии
амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 7-уми
декабри соли 2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар

мавзӯи «Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ» (7-уми декабри соли

2021) ва ғ.
Маврид ба тазаккур аст, ки нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие,

ки аз ҷониби унвонҷӯ дар рисола манзур карда шудаанд, метавонанд дар
таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳаи тандурустй ва ҳифзи иҷтимоӣ,

омодасозии стратегия,

барнома ва консепсияҳои давлатӣ, рушди

василаҳои (механизмҳои) ҳимояи ҳуқуқ ба саломатй, таълим дар сохаи

ҳуқуқи инсон саҳмгузор бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон
дар таълими фанҳои «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон», «Ҳуқуқи
инсон», «Таърихи ҳуқуқи инсон», «Ҳуқукшиносии муқоисавӣ», «Ҳукуқи

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷа».
«Ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ» ва курсҳои махсуси «Механизмҳои ҳимояи
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ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғ.,
ҳангоми навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, рисолаҳои магистрӣ

ва рефератҳо истифода бурд.
Саҳми шахсии муаллифи рисолаи илмӣ бо сатҳи навгонии илмии

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

мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар

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

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ
ва давлат, ки бо қарори Раёсати комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми сентябри соли 2021, таҳти

№7 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Некрӯз Файзй дар мавзӯи
«Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» барои 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, ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи
муаллиф мустақилона таълиф гардида, дорои ягонагии дохилӣ, натиҷа

ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи
илм нишон медиҳад.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба

саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалй» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб

рафта,

ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и

назди

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад.
2. Диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба
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саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» ҷиҳати ҳимоя намудан барои

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 ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 тавсия

карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои назария ва таърихи

давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; ҳуқуқи
конститутсионии

факултети

ҳуқуқшиносии

Донишгоҳи

миллии

Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар маҷлис иштирок доштанд: 17 нафар.
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 17 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» 0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва

таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ;
ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 1-уми
феврали соли 2022, таҳти №13) аз 10-уми феврали соли 2022.
Раиси маҷлиси муштарак:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

/
Гадоев Б.С.

.'

Котиби маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Наимов Б.Ғ.

Муқарризи №1:
сарходими илмии Институти
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи
ба номи А.М. Баҳоваддинови АМИТ,
д.и.ҳ., профессор

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

х-

Ч

ЗоирҶ.М.
Куканов А.З.

Имзоҳоро тасдиқ мекунам: Ж
Сардори РК ва КМ ДМТ
*Г "
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Тавқиев Э.Ш.
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