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РИЗОИЯТ

Ман, Буризода Эмомалӣ Бозор - доктори илмҳои ҳукуқшиносй, 
профессор, мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳукуқи Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон, тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дарачаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи 
расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар 
мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ- 
ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
млмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 
шудааст, розигиямро изҳор менамоям.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 
ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
гардидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 
намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва 
интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:
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