
Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O18 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки, 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Меликов Умрилло Асадуллоевич, доктори илмҳои ҳуқуқши- 

носӣ, и.в. профессори кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мувофиқи банди 62 «Низо
мномаи Шурои диссертатсионй» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани 
дараҷаи илмй», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30.06.2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси 
муқарризи расмй аз руйи диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич 
дар мавзуи «Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи 
сарватҳои зеризаминй тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 
ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018-h назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқши- 
носй аз руйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи соҳибкорй, 
ҳуқуқи оилавй, ҳуқуқи байналмилалии хусусй пешниҳод шудааст, ро- 
зигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шурои диссертатсионй ва бандҳои 71 
ва 11 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гар
дидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби 
додани дараҷаҳои илмй зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 
маълумот пешниҳод менамоям:
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Насаб, ном, номи падар 
Дараҷаи илмй ва номгӯи 
соҳаи илм, ИХТИСОСҲОИ 
илмй, ки аз рӯйи ОНҲО дис
сертатсия ҲИМОЯ шудааст 
Унвониилмй 
Номи пурраи муассисае, 
ки ҶОЙИ кори асосй ба 
хдсоб меравад, вазифаи 
ишголнамуда
Раками телефони тамос, 
почтаи электронй, со- 
монаи расмй дар шаба-

Меликов Умрилло Асадуллоевич
Доктори ИЛМҲОИ хукукщиносй 12.00.03. - Ҳукуқи 
гражданй; хукуқи сохйбкорй; хукуқи оилавй; 
хукуқи байналмилалии хусусй

Дотсент
И.в. профессори кафедраи ҳуқуқи тиҷоратй 
ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон 734061, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотй 1/2 
Телефон: (+992) 555551494; (+992)917448535;
Факс:
E-mail: m.umrillo@gmail.com
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6.
каи «Интернет»
Номгӯи интишороти асо- 
сии мукарризи расмй аз 
рӯи мавзуи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 инти- 
шорот)

Проблемы правового режима объектов 
гражданских прав в интернете. Монография 
[Текст] / У.А. Меликов. - Душанбе: “Ирфон”, 
2018. - 372 с.; ISBN 97899975-0-974-1. 
2. Танзими гражданй-ҳуқуқии

1.

Танзими гражданй-ҳуқуқии баъзе 
самтҳои афзалиятноки тиҷорати электронй 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] ! У А. Ме
ликов М Қонунгузорй. - 2019. - №2. - С. 32- 
38; ISSN 2410-2903. 
3. Консепсияи рушди қонунгузории итти- 
лоотй [Матн] ! У.А. Меликов // Маҷаллаи 
академии ҳуқуқ. - 2020. - №2 (34). - С. 19-26; 
ISSN 2305-0535.
4. иқтисодиҚонунгузори ва иқтисоди рақами 
[Матн]! VA. Меликов Н Маҷаллаи академии 
ҳуқуқ. - 2021. - №2. - С. 9-15; ISSN 2305-0535

Применение нетрадиционных способов 
защиты при нарушении прав посредством 
интернета в Таджикистане [Текст] / У.А. Ме
ликов И Известия Института философии, по
литологии и права им. А. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. - 
2018. - №2. - С. 45-52; ISSN 0235-005Х.
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Доктори ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносӣ, 
и.в.профессори кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 
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Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 734061,
ш. Душанбе, кӯчаи кӯчаи Деҳотй МТ.. Телефон: 234-83-46.
+992(37) 234-85-46
Email: mail@ddtt.tj: tguk@mail.ru
WWW: www.tguk.tj

«ИмзоиУ.А. Меликовро 
Сардори Раёсати кадр: 
ва корҳои махсуси ДДТ'!';
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