ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии
Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзуи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои
назарӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва
давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат пешниҳод шудааст

1. Таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. фарогирандаи
ҷанбаҳои назарӣ ва амалии ҳуқуқ ба саломатӣ мебошад, ки дар марҳилаи
кунунӣ мубрамияти бештарро пайдо намудааст. Махсусан, баъд аз
пайдоиши саросарвабои хорзаҳр (СОУШ-19) ҷомеаи ҷаҳонӣ ба риоя ва
амалисозии ҳуқуқ ба саломатӣ таваҷҷуҳи махсус сафарбар намуд. Чунин
ҳолат зарурати омӯзиши бештари ҳуқуқ ба саломатиро аз нигоҳи назарӣ
ва амалӣ ба вуҷуд овард.
Маврид ба тазаккур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони касби
Истиқлоли давлатӣ то кунун ба масъалаи эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқ
ба саломатӣ таваҷҷуҳи махсус сафарбар намуда, дар ин самт санадҳои
меъёрии ҳуқуқип зиёдеро қабул намудааст, ки далели равшани он қабули
Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аммо, новобаста
аз ин, ҳанӯз ҳам масъалаҳои ҳалталабе дар соҳаи тандурустӣ ба назар
мерасанд, ки танзими ҳуқуқиро тақозо менамоянд. Инчунин, омӯзиши
таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик дар самти риояву амалисозии ҳуқуқ ба
саломатӣ дар раванди ҷаҳонишавии ҳуқуқ мубрамияти бештарро касб
намуда, баҳри бунёди низоми ҳуқуқии миллӣ метавонад таъсири мусбат
гузорад.
Раванди эътирофнамоии ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи башарӣ майли
афзоиш дошта, ҳуқуқу озодиҳои навро дар соҳаи тандурустй ба вуҷуд
овардааст, ки онҳо барои амалисозии ҳуқуқ ба саломатӣ метавонанд
таъсири мусбат ва манфӣ гузоранд. Аз ин рӯ, коркард намудани ҳуқуқу
озодиҳое, ки воқеан ба татбиқи ҳуқуқ ба саломатй таъсири самарабахш
медиҳанд, саривақтӣ мебошад. Чунин ҳолат на танҳо боиси дарки
дурусти ҳуқуқҳои навбавуҷудомада мегардад, балки дар як вақт барои
бунёди қонунҳои миллӣ низ замина мегузорад. Инчунин, ҳимоя
намудани ҳуқуқ ба саломатӣ аз ҷониби механизмҳои махсуси соҳавӣ
тақозои замон буда, муайян намудани вазифаву салоҳияти онҳо ба
манфиати кор аст. Маҳз бо дарназардошти мубрамияти масъалаи мазкур
диссертант ниҳодҳои миллии ҳимояи ҳуқуқ ба саломатиро мавриди
баррасӣ қарор дода, баҳри дар сатҳи дахлдор ҳимоя гардидани ҳуқуқ ба
саломатӣ
пешниҳодҳои
судмандро
ҷиҳати
тачдиди
ниҳодҳои
махсусгардонидашудаи ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ манзур намудааст.
Гуфтаҳои боло бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар замони
муосир омӯзиши паҳлуҳои назарй ва амалии ҳуқуқ ба саломатӣ мубрам
буда, саривақтӣ будани таҳқиқоти диссертатсионии диссертантро исбот
менамоянд.
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2. Диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ, ки бо Карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 30 июни соли 2021, таҳти №
267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. Диссертатсия кори илмӣтахассусии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф мустақилона навишта
шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, нуктаҳои навгонӣ ва
илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда метавонанд дар назария, такмили
қонунгузорӣ ва раванди таълим ба таври фаррох истифода шаванд, ки
онҳо саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.
3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ
ва давлат, ки аз рӯйи он ба Шӯрои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз санаи 7 январи соли 2022, таҳти №16 ҳуқуқи қабули
диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.
4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 2 монография, 1 воситаи
таълимӣ, 17 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд, ки онҳо фарогирандаи
мазмун ва моҳияти диссертатсия мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои
асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро
ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №
267 тасдиқгардидааст, мувофиқ мебошад.
5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Сафарзода Н.Ф. истифодаи
мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи
сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути
иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37
Тартибидоданидараҷаҳоиилмӣ гувоҳӣ медиҳад.
6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи
Сафарзода Н.Ф. маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи' корҳои аз
тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад.
Банди 61-и Низомномаи Шӯрои диссертатсиониро, ки бо Кдрори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ
гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:
1. Диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ, ки барои дарёфти
дараҷаи илмии номзадп илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ
ва давлат ба Шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-018 назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.
2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин
карда шаванд:
- мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови
Академияи мпллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсент Бобоҷонзода И.Ҳ.
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- дотсенти кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии факултети №2
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади
илмҳои ҳуқуқшиносӣ Хайруллоев Ф.С.
3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи
давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати
Тоҷикистон» таъин карда шавад.
4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.
5.
Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дбда шавад

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, пр
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

Шарофзода Р.Ш.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

Назаров А.Қ.

номзади илмҳои ҳуқуқшиноси, дотсент

Бобокалонов Ғ.М.
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