
Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O18 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки, 17)

илмии номзади илмҳои
Ҳуқуқи гражданй; ҳуқуқи

РИЗОИЯТ
Ман, Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон - муовини директори 

Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносй тибқи банди 61 Низомномаи 
Шурои диссертатсионй ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои 
илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси 
муқарризи расмй дар ҳимояи диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич 
дар мавзуи «Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи 
сарватҳои зеризаминй тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 
ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ҳуқуқшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.03. 
соҳибкорй; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусй пешниҳод 
шудааст, розигиямро изҳор 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:

1.
2.

4.

Насаб, ном, номи падар 
Дараҷаи илмй ва номгӯи соҳаи 
илм, ихтисоси илмй, ки аз руйи 
он диссертатсия хдмоя шуда- 
аст______________________
Унвониилмй______________
Номи пурраи муассисае, ки 
ҶОЙИ кори асосй ба ҳисоб 
меравад, вазифаи ишгол
намуда

Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон_____
Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, рамзи 
ихтисос: 12.00.03. - Хукукц гражданй; хукуқи 
сохдбкорй; хукуқи оилавй; хукуқи байналми- 
лалии хусусй

5.

5.

Рақами телефони тамос, 
почтаи электронй, сомонаи 
расмй дар шабакаи «Ин
тернет»__________________
Номгӯи интишороти асо
сии муқарризи расмй аз 
руйи мавзуи диссертатсия 

маҷаллаҳои№ илмии

Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ном
зади илмҳои ҳуқуқшиносй, муовини Ди
ректор (734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. 
Душанбе, кӯчаи академик А. Адҳамов, 13) 
Телефон: (992 37) 227-47-71 
Факс: (992 37) 227-63-64 
Почтаи ЭЛ.: info@mmk.tj
Сомона: www.mmk.tj___________________

1. Махмадшозода Ф.А. Перспективы ра
тификации Республикой Таджикистан 
Конвенции о равноправии граждан стра- 
ны и иностранцев и лиц без гражданства в
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тақризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 инти- 
шорот):

области социального обеспечения [Матн]! 
Ф.А. Махмадшозода И Законодательство. 
- 2020. - №2(38) апрель-июнь. - С. 101- 
107. ISSN 2410-2903.
2. Маҳмадшозода Ф.А. Таъминоти 

ҳуқуқӣ-иҷтимоии фаъолияти соҳибкорони 
инфиродй [Матн] i ФА. Махмадшозода Н 
Қонунгузорй. - 2018.
декабр. - С. 57-62. ISSN 2410-2903.

3. Маҳмадшозода Ф.А. Тахдили
муқоисавй-ҳуқуқии қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузории 
давлатҳои Иттиҳоди Аврупо вобаста ба 
фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодй 
[Матн] ! Ф.А. Маҳмадшозода И 
Қонунгузорй. - 2019. - №4 (36). - С. 150- 
152. ISSN 2410-2903.
4. Маҳмадшозода Ф.А. Тафсири Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
минтақаҳои озоди иқтисодй» [Матн] i 
Ф.А. Маҳмадшозода. - Душанбе: 
«Империал- Групп», 2018. - 136 с. ISSN 
978- 9947-49-232

5. Маҳмадшозода Ф.А. Тафсири Кодекси 
ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] ! 
Ф.А. Маҳмадшозода. - Душанбе: «ЭР- 
граф», 2019. - 200с. ISSN 978-99975-78-37-2

Муовини директори Маркази 
миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
номзади ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносӣ
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Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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«Имзои Маҳмадшозода Ф.А.-ро тасди: 
Сардори бахши кадрҳо ва корҳои ма^ 
Маркази миллии қонунгузории flii 
назди Президенти Ҷумҳурии ТочиктЦ

№»
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