«Тасдиқ мекунам»
7 Ректори

миллии

Донишгоҳи

СУРАТМАҶЛИСИ

ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқук,
ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи конститутсионии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

10-уми феврали соли 2022
Иштирок доштанд:

аз

ш. Душанбе

17

нафар

аъзои

маҷлиси муштараки

кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва

ҳуқуқшиносии

муқоисавӣ,

ҳуқуқи

конститутсионии

факултети

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар асоси таъйиноти
декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 1-

уми феврали соли 2022, таҳти №13 тасдиқ гардидааст, 17 нафар иштирок
доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод мешавад, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон
карда шавад. Марҳамат, ягон пешниҳоди дигар ҳаст? Нест. Қарор қабул
карда шуд, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон карда
шавад.

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
Экспертизаи давраи дуюми диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ

дар мавзуи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» барои

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

бораи ҳуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Роҳбари илмй:
Раҳмон Дилшод Сафарбек - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Муқарризони холис:
Зоир Ҷурахон Маҷидзода - сарходими илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови АМИТ, доктори

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Куканов Айнидцин Зайниддинович - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

дотсент
Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро

муайян намоед. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Ҳама тарафдор
мебошанд.

Сухан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода
мешавад. Марҳамат!

Сафарзода Некрӯз Файзӣ - баромад намуд.

Раисикунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод Зоир

Ҷ.М.
Зоир Ҷ.М. Ман диссертатсияро пурра таҳлил намудам, бисер дар
сатҳи олӣ навишта шудааст, пажӯҳиш илмӣ аст, пешниҳодҳо саривақтӣ

мебошанд. Шумо пешниҳод намудаед, ки дар кишвар Ваколатдор оид ба

ҳуқуқи инсон дар соҳаи тандурустӣ таъсис дода шавад, оё чунин ниҳод
дар давлатҳои дигар ба назар мерасанд?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Воқеан, пешниҳоди мазкур
хусусияти амалӣ дошта, дар заминаи таҳлили вазъи кунунии ҳимояи

ҳуқуқ ба саломатӣ аз ҷониби ниҳоди махсусгардонидашудаи ҳимояи
ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва таҳлили муқоисавӣ-ҳуқукӣ матраҳ

гардидааст. Аз ҷумла, бояд тазаккур дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун ниҳоди махсус дар самти

ҳимояи ҳуқуқи инсон, алалхусус ҳуқуқ ба саломатӣ баромад менамояд.
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Аммо, таҳлили маърӯзаҳои ниҳоди ишорашуда башорат аз он медиҳанд,
ки ҳуқуқ ба саломатӣ на ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи ниҳоди
Ваколатдор қарор дорад. Масалан, аз дувоздаҳ маърӯзаи Ваколатдор
оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2009-2020),
танҳо дар панҷ маърӯзаи он (солҳои 2011, 2012, 2014, 2019 ва 2020)

вазъ ва амалияи ҳуқуқ ба саломатй дар кишвар мавриди таҳлил қарор
гирифтааст. Инчунин, бояд қайд намуд, ки муроҷиати шаҳрвандон ба

ниҳоди мазкур дар самти ҳимояи ҳуқуқ ба саломатӣ низ дар сатҳи
зарурй сурат намегирад. Зеро, ниҳоди ишорашуда фаъолияти худро
дар самти ҳимояи ҳуқуқ ба саломатии аҳолӣ густурда ба роҳ

намондааст. Масалан, ба Ваколатдор дар соли 2020 танҳо як

муроҷиати хаттӣ ва ду муроҷиати шифоҳӣ сурат гирифтааст, ки ин ба
воқеияти вазъи кунунии ҳифзи ҳуқуқ ба саломатӣ мутобиқат
наменамояд.

Бояд тазаккур дод, ки таҷрибаи таъсис додани чунин ниҳод дар
давлатҳои Британияи Кабир, Юнон, Норвегия, Финляндия, Австрия,

Хорватия, Полша, Венгрия, Израил, Грузия ва дигар давлатҳо ҷой
дорад. Он бо номҳои гуногун дар манотиқи мухталифи дунё шинохта

мешавад. Вале, бояд тазаккур дод, ки василаи мазкур дорои
махсусиятҳои ба худ хос буда, он бо тарзу усули пешбининамудаи

давлати муайян фаъолият менамояд, ки онҳоро ба се намуд ҷудо
намудан мумкин аст:

1. Давлатҳое, ки дар онҳо Ваколатдор дар соҳаи тандурустӣ
мустақил буда, ба ягон шохаи ҳокимияти давлатӣ тобеъ нест ва дар

назди ягон мақомот низ ҳисоботдиҳанда намебошад. Масалан,
Австрия;

2. Давлатҳое, ки дар онҳо Ваколатдор дар соҳаи тандурустӣ
тобеи яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла парламент
мебошад ва дар назди он ҳисоботдиҳанда аст. Масалан, Британияи

Кабир;
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3. Давлатҳое, ки дар онҳо Ваколатдор дар соҳаи тандурустӣ дар

заминаи ҳар як муассисаи тандурустӣ таъсис дода шуда, тобеи
Вазорати тандурустӣ мебошад ва дар назди он ҳисоботдиҳанда аст.

Масалан, Исроил.

Раисикунанда: Боз ягон савол ҳаст ба диссертант? Марҳамат,
устод Искандаров Ш.Ф.

Искандаров Ш.Ф. Ташаккури зиёд,

устод!

Шумо

ҳангоми

таҳқиқоти диссертатсионии худ аз кадом усулҳои омӯзиш истифода

намудаед?
Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Саломат бошад, устоди гиромӣ! Воқеан, дилхоҳ мавзӯе,
ки мавриди омӯзиш қарор мегирад, дар заминаи усулҳои умумиилмй

ва махсуси илмӣ пажӯҳиш карда мешавад. Мо низ ҳангоми омӯзиши
мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз усулҳои умумиилмӣ ва махсуси
илмӣ, ба мисли диалектикй, мантиқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ-забонӣ,

оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар

усулҳо истифода намудем. Тавассути усули диалектикӣ сабаб ва

шароитҳои ташаккули ҳуқуқ ба саломатӣ аз аҳди қадим то замони

муосири таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик муайян карда шудааст. Бо

истифода аз усули мантиқй ва расмӣ-ҳуқуқӣ маводи амалӣ вобаста ба
ҳуқуқи баррасишаванда пурра таҳқиқ шуда, пешниҳодҳо ҷиҳати таҷдид
намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шудаанд.

Дар заминаи усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда оид ба

муқаррарнамоии мафҳуми ҳуқуқ ба саломатӣ таҳлил гардида, истифодаи
истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқӣ ва забонӣ дуруст, пешниҳод карда

шудааст. Дар раванди таҳқиқи ҳуқуқ ба саломатӣ бо истифода аз усули

оморӣ сатҳи фавти аҳолӣ, ҳолати таваллуд, вазъи маблағгузории соҳаи

тандурустӣ ва дараҷаи муроҷиат ба василаҳои ҳимоякунандаи ҳуқуқи
таҳқиқшаванда, муайян гардидааст. Дар заминаи усули шаклӣ-ҳуқуқӣ

таҳлили қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои
байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, инчунин назарияхои
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мавҷуда оид ба ҳуқуқи баррасишаванда анҷом дода шудааст. Тавассути
усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ кафолатҳои ҳуқуқии ҳуқуқ ба саломатӣ дар
қонунгузории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон,

санадҳои

ҳуқуқии

меъёрии

давлатҳои хориҷӣ ва санадҳои байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор

дода шудааст. Усули таърихӣ-ҳуқуқӣ имконият дод то пайдоиш ва
ташаккули ҳуқуқ ба саломатӣ дар марҳилаҳои гуногуни рушди ҳуқуқи

халқи тоҷик пажӯҳиш гардида, монандӣ ва тафовути мазмуни ҳуқуқи

инсон дар давраҳои мазкур муайян карда шавад. Усулҳои ишорашуда

дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд то мавзӯи таҳқиқшаванда
ҳамаҷониба,

пурра

ва

объективона

омӯхта

шуда,

вазифаҳои

гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Савол нест.
Сухан ба роҳбари илмии диссертант дода мешавад; Раҳмон Д.С. -

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси якум дода мешавад:
Маҷидзода Ҷ.З. - сарходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ

ва ҳуқуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови АМИТ, доктори илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, профессор (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси дуюм дода мешавад:
Куканов А.З. - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи

назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (тақриз замима мегардад).
Раисикунанда: Ба мубоҳиса мегузарем. Кӣ хоҳиши иштирок намудан

дар муҳокимаи рисолаи илмиро дорад? Хоҳишманд нест.

Раисикунанда: Таҳқиқоти

диссертатсионии

Сафарзода

Некрӯз

Файзӣ дар мавзӯи «Хуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи

ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи

таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), мусбӣ
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арзёбӣ гардида, ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 тавсия карда
шавад.

Раисикунанда: Кӣ ба хулосаи мазкур тарафдор аст. Марҳамат овоз

диҳед. Муқобил, бетараф - нест. Қарор бо як овоз қабул шуд (хулоса
замима мегардад).
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

Зоир Ҷ.М.

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотс

Куканов А.З.

Имзоҳоро тасдиқ мекунам:
Сардори РК ва КМ ДМТ
« 10 »
2022 с.

Тавқиев Э.Ш.
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