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ХУЛОСАИ 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: 
масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон иҷро карда шуд.
Сафарзода Некрӯз Файзӣ соли 2018 Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистонро бо дипломи аъло аз рӯи ихтисоси муносибатҳои 
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 

мерафт. Инчунин, номбурда бо мақсади анҷом додани таҳқиқоти илмӣ 
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.
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Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз 7-уми 

августи соли 2021 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода 

шудааст.

Роҳбари илмӣ: Раҳмон Дилшод Сафарбек - доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Аз рӯи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои марказии илми 

ҳуқуқшиносй бахшида шудааст. Зеро, ҳуқуқ ба саломатӣ аз ҷумлаи 

ҳуқуқҳои бунёдии инсон ба ҳисоб меравад, ки моҳияти худро дар сатҳи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалй ва миллӣ пайдо намудааст. 

Маҳз дар заминаи таъмин намудани ҳуқуқи ишорашуда имконияти 

воқеии ташкил намудани ҷомеаи солим ва миллати солим ба вуҷуд 

меояд.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки саломатии инсон ганҷи бебаҳо ва 

бузургтарин неъмат маҳсуб меёбад ва барои амалӣ намудани ҳадафҳои 

бунёдӣ хизмат менамояд. Воқеан, мустаҳкам нигоҳ доштани ҷомеаи 

инсонӣ аз сатҳи саломатии аҳолӣ вобаста мебошад, ки дар маҷмӯъ 

таъмин намудани он ба нигоҳдории амнияти давлатӣ ва байналмилалӣ 

мусоидат менамояд. Аз ин рӯ, барои дар сатҳи зарурӣ таъмин намудани 

саломатии аҳолӣ кафолат додани асосҳои ҳуқуқии ҳифзи саломатӣ ва 

роҳҳои амалисозии он аз аҳамият холӣ нест. Маҳз бо ҳамин мақсад 

ҷомеаи ҷаҳонӣ дар қарни гузашта ва марҳилаи кунунӣ ба масъалаи 

ҳифзи саломатии аҳолӣ аҳамияти махсус зоҳир намуда, ҳуқуқ ба 

саломатиро ба ҳама, новобаста аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди 

динӣ, вазъи иҷтимоӣ ва г. кафолат додааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз касби Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таваҷҷуҳи зарурӣ равона намуд, ки 

дар ин росто ҳуқуқу озодиҳои инсон дар соҳаи тандурустӣ истисно буда 

наметавонанд. Аз ин рӯ, бо мақсади ба танзим даровардани 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тандурустӣ, татбиқи ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандон ва ҳифзи саломатии аҳолӣ дар кишвар 
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санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд қабул гардидаанд, ки аз нигоҳи назарӣ 

ва амалӣ баррасӣ намудани онҳоро муҳаққиқ муҳиму саривақтй 

маънидод менамояд. Пажӯҳишгар аз суханронии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллй - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтибоси бамаврид овардааст: «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 ухдадориҳои 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 

соҳавӣ муттаҳид карда шудааст».

Воқеан, пас аз касби Истиқлоли давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соҳаи тандурустӣ ба таври назаррас рушд намуда, зарурати танзими 

ҳуқуқии муносибатҳои бавуҷудомада ба миён омад. Бо дарназардошти 

ин, аз ҷониби мақоми қонунгузори кишвар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

зиёде қабул гардиданд, ки муқарраркунанда ва танзимкунандаи 

муносибатҳои соҳаи мазкур мебошанд. Дар ин зимн, кафолати ҳуқуқу 

озодиҳои инсон дар соҳаи тандурустӣ мақоми марказӣ дорад. Ҳуқуқ ба 

саломатӣ, ки ҷузъи таркибии ҳуқуқҳои инсонро ташкил медиҳад, мазмун 

ва моҳияти худро дар сатҳи конститутсионӣ ва қонунҳои соҳавӣ пайдо 

намуда, дар марҳилаи кунунӣ моҳияти худро дигаргун намуда истодааст. 

Аз ин рӯ, аз нигоҳи илмӣ омӯзиш ва баррасӣ намудани кафолатҳои 

миллӣ ва байналмилалии ҳуқуқ ба саломатӣ, роҳҳо ва тарзҳои ҳимояи 

ҳуқуқи мазкур, инчунин матраҳ намудани хулоса ва пешниҳодҳои 

судманд ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани ҳуқуқ ба саломатӣ аз 

ҷумлаи масъалаҳое мебошанд, ки зарурат ба омӯзиши комплексии 

ҳуқуқи мазкурро ба вуҷуд овардаанд.

Таҷрибаи ду соли сипаришуда нишон дод, ки бидуни кафолат додан 

ва дар амал татбиқ намудани ҳуқуқ ба саломатӣ имконияти татбиқ 

намудани дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ғайриимкон 
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мегардад. Махсусан, дар натиҷаи бавуҷудоии саросарвабои хорзаҳр 

(С0УГО-19) ҷомеаи ҷаҳонӣ бори дигар муҳим будани ҳуқуқ ба 

саломатиро дарк намуд ва баҳри дар шакли воқеӣ амалӣ намудани 

ҳуқуқи мазкур камари ҳиммат баст. Зеро, дар натиҷаи паҳн гардидани 

вируси ишорашуда миллионҳо нафар вафот намуда, даҳҳо миллиони 

дигар мубталои он гардиданд, ки ин имконияти амалй намудани дигар 

ҳуқуқҳои инсонро аз байн бурд. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло аз 

нигоҳи назарӣ ва амалӣ омӯзиши хуқуқ ба саломатӣ саривактӣ ба ҳисоб 

меравад.

Дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватанӣ таҳқиқоти маҷмӯӣ, ки дар 

он тамоми ҷанбаҳо ва масъалаҳои ҳуқуқ ба саломатӣ омӯхта шуда 

бошанд, ҷой надоранд. Танҳо баъзе аз олимони ватанӣ, ба мисли У.А. 

Азиззода, 3. Ализода, И.Ҳ. Бобоҷонзода, Ҷ.Б. Бобоҷонов, А.М. 

Диноршоҳ, А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, И.Қ. Миралиев, Э.С. 

Насриддинзода, А.Р. Нуриён, Д.С. Раҳмон, И.И. Саидзода, Д.Ш. 

Сангинов, Б.А. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, Р.Ш. Сотиволдиев, Ш.Л. 

Халиков, А.Ғ. Холиқзода, Ш.М. Ҳамдамова, Н.А. Шукурова, Д.Х. 

Элназаров ва дигарон моҳиятан ва ё паҳлуҳои соҳавии ҳуқуқи 

ишорашударо мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Дар рисола масъалаҳои гуногуни ҳуқуқ ба саломатӣ мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст. Дар доираи таҳқиқоти мазкур муаллиф ба 

масъалаҳои ташаккул ва инкишофи ҳукуқ ба саломатӣ дар таърихи 

ҳуқуқи халқи тоҷик, мафҳум ва моҳияти ҳуқуқ ба саломатӣ, мавқеи ҳукуқ 

ба саломатӣ дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳлили 

муқоисавӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба саломатӣ дар қонунгузорӣ ва амалияи 

давлатҳои алоҳида, кафолатҳои байналмилалӣ ва миллии ҳуқуқ ба 

саломатӣ, роҳҳо ва тарзҳои ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ диққати махсус 

додааст.

Унвонҷӯ мубрамияти амалии мавзӯъро дар амалисозӣ ва ҳимояи 

воқеии ҳуқуқ ба саломатӣ маънидод намуда, бар он назар аст, ки барои 

дар сатҳи зарурӣ татбиқ намудани ҳуқуқи мазкур бояд мазмуни 
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меъёрҳои қонунгузории соҳа то андозае тағйир дода шуда, ҷиҳати 

ҳимояи он бошад, ниҳоди махсуси ҳимоякунандаи ҳуқуқи инсон дар 

саҳои тандурустӣ рӯи кор ояд.

Унвонҷӯ ҳуқуқ ба саломатиро дар заминаи методҳои умумиилмӣ ва 

махсуси илмӣ мавриди омӯзиш қарор дода, дар натиҷа хулоса ва 

пешниҳодҳои илман асоснокро манзур намудаааст, ки онҳо дар рушди 

илми ҳуқуқшиносии ватанӣ, таҷдиди қонунгузории соҳа ва татбиқу 

ҳимояи воқеии ҳуқуқ ба саломатӣ метавонанд нақши назаррас дошта 

бошанд.

Мазмуну муҳтаво ва хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар 

таҳқиқоти таърихи давлат ва ҳукуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, таърихи 

ҳуқуқи инсон, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ, ҳуқуқи таъминоти 

иҷтимоӣ, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ. истифода шаванд. Пажӯҳишгар Сафарзода 

Н.Ф. дар доираи таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои мухталифи ҳуқуқ ба 

саломатиро баррасӣ намуда, хулосаҳои худро бо далелҳои муътамади 

илмй ва андешаҳои муҳаққиқон асоснок кардааст.

Муҳаққиқ дар назди худ вазифаҳои зеринро 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.
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Нуктаҳо ва хулосаҳои диссертатсия бо далелҳои муътамади 

таърихӣ, адабиёти илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва 

байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои алоҳида асоснок карда 

шудаанд ва онҳо дорои аҳамияти илмӣ ва амалй мебошанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мувофиқат 

мекунад.

Доир ба мавзӯи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 2 монография, 

1 воситаи таълимӣ, 17 мақолаҳои илмӣ ба табъ расондааст, ки 5 адади 

онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд 

ва пурра мазмуни корро инъикос менамоянд, аз ҷумла:

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон чоп 

шудаанд:

1. Сафарзода, Н.Ф. Фарҳанги ҳуқуқии хизматрасонӣ ё нигоҳе ба 

асосҳои ҳуқуқии сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [Матн] / Ҷ. Саъдизода, Н.Ф. Сафарзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. 

(Маҷаллаи илмӣ-иттилоотии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ). №2 (30). - 

Душанбе, 2020. - С. 43-56.

2. Сафарзода, Н.Ф. Зарурати таъсис додани Ваколатдор оид ба 

ҳуқуқи инсон дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / 

Н.Ф. Сафарзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. (Маҷаллаи илмй-иттилоотии факултети 

ҳуқуқшиносии ДМТ) №3 (31). - Душанбе, 2020. - С. 45-57.

3. Сафарзода, Н.Ф. Кафолати ҳуқуқ ба саломатӣ дар сатҳи санадҳои 

байналмилалӣ [Матн] / Н.Ф. Сафарзода // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ- 

таҳлилӣ Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) №3 (43). - Душанбе, 2021. - С. 24-28.

4. Сафарзода, Н.Ф. Ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатӣ: ҳамбастагӣ ва 

мушкилоти татбиқ [Матн] / Н.Ф. Сафарзода // Давлатшиносй ва ҳуқуқи 
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инсон. (Маҷаллаи илмӣ-амалии факултети ҳукуқшиносии ДМТ) №3 (23). 

- Душанбе, 2021. - С. 58-66.

5. Сафарзода, Н.Ф. Рушди ҳуқук ба саломатӣ дар даврони Истиқлол 

[Матн] / Н.Ф. Сафарзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. (Маҷаллаи 
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