
Ба Шурои диссертатсионии 6О.КОА-018 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар 
мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ- 
ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ», 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

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Бобохонов 
Фаридун Аламшоевич дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 
маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ пешниҳод 
шудааст, ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ 
ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мутобиқ 
мебошад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Масъалаи эътироф, риоя ва 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, махсусан ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 
маънавӣ дар тамоми марҳилаҳои ташаккули давлатдорӣ ҳамчун 
масъалаи марказӣ ба ҳисоб рафта, дар осори олимону мутафаккирон ва 
шоирону нависандагон бо тарзҳои мухталиф ифода гардидааст. Аз 
ҷониби дигар низомҳои ҳуқуқии таърихӣ, ба монанди зардуштӣ, 
мусулмонӣ, шуравӣ бо сарчашмаҳои одатӣ, динию ҳуқуқӣ эътироф, риоя 
ва ҳифзи ҳуқуқи инсонро то андозаи муайян муқаррар мекарданд. Маҳз 
ҳамин заминаҳои таърихию ҳуқуқӣ асос мегарданд, ки дар замони 
муосир ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон, махсусан аз зарари маънавӣ 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шавад. Бинобар ин, бе шубҳа метавон гуфт, 
ки бо ташкили як қатор созмонҳо ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
байналмилалию минтақавӣ дар бахши ҳуқуқи инсон, масъалаи ҳифзи 
ҳуқуқи иносн аз зарари маънавӣ беш аз пеш мубрам гардидааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст 
овардани Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир гардидааст. Бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар он боби алоҳида ба ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд бахшида шудаст. Имрӯз моддаи 5-и санади мазкур, 
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ки ҳуқуқу озодиҳои инсон, махсусан неъматҳои маънавиеро, ки дар 
натиҷаи поймол кардани онҳо ба инсон зарари маънавӣ расонида 
мешавад, давлат арзиши олӣ ва дахлнопазир эълон карда, эътироф, риоя 
ва ҳифзи онҳоро бар уҳдаи худ гирифтааст.Ғайр аз ин, то кунун ҷиҳати 
ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ як қатор санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки то имрӯз баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 
зарари маънавӣ хизмат карда истодаанд. Аз ҷумла, Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор қонуну санадҳои 
зериқонунӣ баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ равона 
гардидаанд. Аммо, дар баробари ин, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
номбурда дар бахши ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ як қатор 
нуқсонҳо ва норасоиҳо ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо боиси 
такмили қонунгузории кишвар ва беҳтар намудани сатҳи ҳифзи ҳуқуқи 
инсон аз зарари маънавӣ мегардад. Бо ин асос, таҳқиқи масъалаи ҳифзи 
ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар кишвар мубрамият пайдо намуда, 
таҳқиқоти диссертатсионии мазкур саривақтӣ будани худро инъикос 
менамояд.

Диссертатсияи Ф.А. Бобохонов аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, ду 
боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат 
мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, 
сатҳи омӯзиш, мақсад, вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, 
навгонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби 
натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 
дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон» ном гирифта, аз се зербоб 
иборат мебошад. Дар зербоби якуми боби мазкур - «Ҳифзи ҳуқуқи инсон 
аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ», муаллиф сайри 
таърихӣ намуда, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ дар 
низоми ҳуқуқи зардуштӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Бояд қайд кард, 
ки дар зербоби мазкур муаллиф сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ ва 
андешаҳои муҳаққиқони ватанию хориҷиро оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон 
аз зарари маънавӣ баррасӣ намуда, дар анҷом хулосаи зарурӣ 
баровардааст. Дар зербоби дуюми боби якум - «Махсусиятҳои ҳифзи 
ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ», муаллиф 
бо назардошти андешаҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ва сарчашмаҳои 
динию ҳуқуқӣ махсусиятҳои низоми ҳуқуқи мусулмониро оид ба ҳифзи
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ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ баррасӣ намудааст. Зимни таҳқиқот 
муаллиф асоснок намудааст, ки ҳуқуқу озодиҳои маънавӣ, ба монанди 
ҳаёт, саломатӣ, қадру қимат, обрӯю эътибор, номи нек, озодии виҷдон ва 
эътиқоди динӣ объектҳои махсусан ҳифзшавандаи низоми ҳуқуқӣ 
мусулмонӣ дониста мешаванд. Зербоби сеюми боби якум - «Инкишофи 
қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми 
ҳуқуқи шӯравӣ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол» ном гирифта, муаллиф 
зимни таҳқиқот ишора менамояд, ки инкишофи минбаъдаи меъёрҳои 
ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, эътирофи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии инсон дар умум ва ҳифзи инсон аз зарари маънавӣ 
дар алоҳидагӣ ба давраи шуравии инкишофи давлат ва ҳуқуқи 
Тоҷикистон рост меояд. Муаллиф, дар зербоби мазкур санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии низоми ҳуқуқи шуравиро оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 
маънавӣ баррасӣ карда, махсусиятҳои онро муайян кардааст.

Боби дуюми диссертатсия - «Мафҳум, асосҳои ҳуқуқӣ ва тарзҳои 
ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ» ном гирифта, аз чор зербоб 
иборат мебошад. Дар зербоби якуми боби мазкур - «Мафҳум, намудҳо 
ва унсурҳои зарари маънавӣ», муаллиф мафҳуми зарари маънавӣ, моҳият 
ва унсурҳои онро таҳлил намуда, ба таври омехта истифода шудани 
мафҳумҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла, зарар, зиён, хисорот, зарари маънавӣ, 
зарари ҷисмонӣ, зарари равонӣ, зарари ғайримолумулкӣ ва монанди 
инҳоро дар қонунгузории кишвар эрод гирифта, ягонакунии онҳоро 
таъкид намудааст. Зимни таҳқиқоти худ муаллиф мафҳум, унсурҳо ва 
хусусиятҳои зарари маънавиро пешниҳод кардааст. Зербоби дуюми боби 
дуюм - «Асосҳои ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 
зарари маънавӣ» ном гирифта, дар он муаллиф асосҳои ҳуқуқии танзими 
ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ба ду гурӯҳ: асосҳои ҳуқуқи 
миллӣ ва байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ҷудо 
кардааст. Дар зербоби мазкур муаллиф санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ 
ва байналимилалиро оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 
баррасӣ намуда, ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар хулосаҳои илмӣ 
ва тавсияҳои амалӣ манзур намудааст. Дар зербоби сеюми боби дуюм - 
«Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ», муаллиф бо таҳлили 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва андешаҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ 
тарзу воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ матраҳ 
намудааст. Бояд зикр намуд, ки муаллиф шакли пулии ҷуброни зарари 
маънавиро дуюминдараҷа ҳисобида, ҷиҳати пешгирии расонидани 
зарари маънавӣ чораҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятии ҳифзи ҳуқуқи инсонро 
пешниҳод менамояд. Зербоби чоруми боби дуюм - «Ҳолати кунунӣ ва 
дурнамои рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи
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ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ» ном гирифта, дар он муаллиф масъалаи 
ҳифзи шаъну шараф, қадру қимат ва эътибори инсонро аз туҳмат ва 
таҳқир баррасӣ намуда, бо назардошти заминаи таърихӣ доштанашон 
танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятии туҳмат ва таҳқирро афзалтар шуморидааст. 
Муаллиф, ҳамзамон асосҳои декриминализатсия шудани туҳмат ва 
таҳқирро таҳқиқ ва муайян намуда, иловатан асосҳои такроран 
криминализатсия кардани онҳоро пешниҳод кардааст.

Дар асоси омӯзиши паҳлуҳои назарӣ ва амалии ҳифзи ҳуқуқи инсон 
аз зарари маънавӣ муаллиф як қатор хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои 
амалиро манзур намудааст, ки онҳо аз мазмуну моҳияти вазифаҳои 
гузошташуда бармеоянд.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд. Таҳқиқоти 
диссертатсионии Ф.А. Бобохонов дар муҳити илми ҳуқуқшиносии 
ватанӣ аз зумраи нахустин таҳқиқоти диссертатсионӣ мебошад, ки дар 
он паҳлуҳои назариявӣ ва амалии ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 
мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо 
мушкилоти муосири марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, махсусан аз зарари 
маънавӣ маҳдуд нашуда, балки бо заминаҳои таърихӣ-ҳуқуқии пайдоиш 
ва ташаккули ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар таърихи ҳуқуқи 
халқи тоҷик оғоз гардида, бо пешниҳод намудани роҳҳои ҳалли 
мушкилоти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар Тоҷикистон ба 
фарҷом расидааст. Диссертант вазифаҳои гузоштаи худро дар самти 
таҳқиқоти диссертатсионии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя 
пешниҳоднамудааш инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои худ аз 
сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқии халқи тоҷик, қонунгузории миллӣ, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, 
қонунгузории давлатҳои алоҳида дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 
зарари маънавӣ, инчунин аз андешаву назари олимони ватанию хориҷӣ 
истифода намудааст, ки онҳо дар маҷмуъ навгонии таҳқиқоти 
диссертатсиониро таъмин намудаанд. Нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя 
пешниҳод шудаанд, ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, назарӣ ва амалии ҳифзи 
ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ифода менамоянд.

Асосноки ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 
зикршуда. Бояд тазаккур дод, ки эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти 
диссертатсионӣ ба тахдили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти 
назариявӣ ва амалӣ оид ба пахдуҳои мухталифи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 
зарари маънавӣ, тахдили натиҷаҳо ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, 
мафҳумҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуқтаҳои 
илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, тахдили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории 
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миллӣ бо қонунгузории қишварҳои хориҷӣ ва санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, таҳқиқи 
ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои такмили қонунгузории кишвар оид ба 
ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ асос меёбад.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. 
Таҳқиқоти диссертатсионии Ф.А. Бобохонов аҳаммияти илмӣ амалӣ дорад. 
Зеро хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 
бадастомада метавонанд барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар 
самти ҳифзи ҳукуқи инсон аз зарари маънавӣ истифода карда шуда, 
ҳамзамон барои ҳалли як қатор масъалаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ки ба 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бахшида шудаанд, мусоидат намоянд. Маврид ба 
зикр аст, ки истифодаи маводи диссертатсия дар тахдилу хулосабарории 
мавзуъҳои назариявӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва соҳавӣ-ҳуқуқӣ маълумотҳо ва 
маводҳои нави илмиро пешниҳод менамояд. Хулоса ва пешниҳодҳои дар 
натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ оид ба институти ҳифзи ҳукуқи инсон аз 
зарари маънавӣ, рохҳо ва механизмҳои ҳифз намудани он бадастомада 
мумкин аст дар ҳалли як қатор мушкилоти дар илмҳои назарияи давлат ва 
ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи гражданӣ, соҳаҳои мурофиавӣ- 
ҳуқуқӣ ва умуман илми ҳуқуқшиносӣ мавҷудбуда, истифода гарданд. 
Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти 
ҳуқуқэҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар метавон хулосаву 
пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 
зарари маънавӣ истифода бурд. Хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои 
амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 
аҳаммияти калон доранд. Ҳамзамон, муқаррароти асосии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ метавонанд дар омода намудани адабиёти таълимӣ ва 
таълимӣ-методӣ, инчунин ҷараёни таълими фанҳои назарияи давлат ва 
ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи 
конститутсионӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғ. истифода бурда 
шаванд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
илмӣ. Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 3 
монография, 37 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 14 адади онҳо дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 23 мақола дар нашрияҳои дигар ба 
табъ расонидааст. Зикр намудан ба маврид аст, ки теъдоди маводи 
чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.
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Диссертатсияи Ф.А. Бобохонов дар баробари доштани ҷанбаҳои 
зиёди мусбӣ, инчунин аз камбудӣ ва масъалаҳои баҳсбарангез орӣ 
намебошад, аз ҷумла:

1. Дар таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқии анҷомдодашуда, масъалаи 
ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар давраи гузариши як низоми 
ҳуқуқӣ ба низоми ҳуқуқии дигар (вобаста ба фарқияти урфу одат, анъана 
ва эътиқоди динӣ) мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Гузашта аз ин, 
вобаста ба ҳадаф ва мақсадҳои таҳқиқот диссертантро зарур буд, ки аз 
маводи бойгонӣ васеъ истифода барад.

2. Унвонҷӯ дар таҳқиқоти диссертатсионии худ ба масъалаи туҳмат 
ва таҳқир таваҷҷуҳи алоҳида намуда, аз ҷумла бо мақсади 
криминализатсия кунонидани ин намуди ҳуқуқвайронкуниҳо пешниҳод 
манзур намудааст, ҳоло он ки ба шахс аз дигар намуди 
ҳуқуқвайронкуниҳо низ расидани зарари маънавӣ аз эҳтимол дур 
намебошад. Дар ин бобат мавқи диссертант як андоза нофаҳмо буда, 
асоснокнамоии иловагиро ҳангоми ҳимояи ошкоро тақозо менамояд.

Мулоҳизаҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, ҳангоми баҳодиҳии 
мусбати таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро намебозанд 
ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда муҳим 
буда, мураккаб ва баҳсбарангез мебошанд ва муаллиф дар ҳалли баъзе 
масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, адабиёти соҳавӣ 
ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаи назари муаллифии 
худро пешниҳод намудааст, ки ин хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти 
илмӣ мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Диссертатсияи Бобохонов Ф.А. ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. 
Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии 
диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба 
ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар 
конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ 
менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти 
илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Муҳтавои диссертатсия дар автореферат оварда шудааст ва 
мазмуну муҳтавои онро инъикос менамояд.
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Хулоса, рисолаи диссертатсионӣ дар мавзӯи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон 
аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» ба 
талаботи муқарраргардида ҷавобгӯ буда, муаллифи он Бобохонов 
Фаридун Аламшоевич сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва 
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат 
мебошад.

Муқарризи расми:
Сардори факултети №2
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Мансурзода А.М.

«Имзои Мансурзода А.М.-ро тасдиқ мснамоям» 
Сардори шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳ$Й 
шахсии Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Музаффарзода Б.З.

Суроғаи муқарриз:
734012, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи М. Мастонгулова, 3. 
Тел.: +992 (37) 226-60-42; Факс: +992 (37) 226-60-43; (+992) 918-40-07-11; 
Е-таП: 1ат300986@та11.ги
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