
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-О18 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Меликов Умрилло Асадуллоевич, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 
зиддикорруптсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ» ва бандҳои 71 
ва 72 «Тартиби додани дараҷаи илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад 
намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз руйи диссертатсияи Эмомализода 
Наврӯз Эмомалӣ дар мавзуи «Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумхурии 
Тоҷикистон», ки ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-018-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи 
соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод шудааст, 
розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ» ва бандҳои 
71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ карда шудааст, бо 
мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 
маълумот пешниҳод менамоям:

р/т Насаб, ном, номи падар Меликов Умрилло Асадуллоевич

1 Дараҷаи илмӣ ва номгуи 
соҳаи илм, ихтисоси 
илмӣ, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ҳимоя
шудааст

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ (аз рӯи ихтисоси 
12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, 
ҳуқуқи оила, ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ)

2 Унвони илмӣ Дотсент

3 Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосй ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

профессори кафедраи тиҷоратӣ ва зидди 
корруптсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 17)

4. Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ,
сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «Интернет»

Телефон: (+992) 555-55-14-94; (+992) 917АТ85-35;
Факс:
Е-таП: т.итп11о@§таП.сот



Муқарризи расмӣ:
Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи тиҷоратӣ ва 
зиддикоруптсионии Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон

5. Номгӯи интишороти
асосии муқарризи расмӣ 
аз рӯи мавзуи
диссертатсия дар
маҷаллаҳои илмии
тақризшаванда дар 5 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот):

1. Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди 
соҳибкории хурду миёна [Матн] / У.А. Меликов. - 
Душанбе, 2017. - 77 с. (ҳаммуаллифӣ)

2. Проблемы правового режима объектов гражданских 
прав в интернете. Монография [Гекст] / У.А. Меликов. - 
Душанбе: “Ирфон”, 2018. - 372 С.18ВХ 97899975-0-974-1.

3. Танзими гражданӣ - ҳуқуқии баъзе самтҳои 
афзалиятноки тиҷорати электронӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] / У.А. Меликов // Қонунгузорӣ. - 
2019. - №2. - С.32-38.188^ 2410-2903.

4. Консепсияи рушди қонунгузории итгилоотӣ [Матн] / 
У.А. Меликов // Маҷаллаи академии хукуқ. - 2020. - №2 (34). 
-С. 19-26.188Х 2305-0535.

5. Қонунгузорӣ ва иқгисоди рақамӣ [Матн] / У.А. 
Меликов // Маҷаллаи академии хукуқ. - 2021. - №2. - С.9-15. 
188X2305-0535

6. Опровержение и ответ на сведения, порочащее 
честь, достоинство и деловую репутацию субъектов 
[Гекст] / У.А. Меликов // Известия Института 
философии, политологии и права АН Республики 
Таджикистан. - 2017, - №3.1. - С. 148-153. 188181 
0235-005Х

7. Общая характеристика правовых проблем 
объектов гражданских прав в интернете [Гекст] / У.А. 
Меликов // Известия Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. - 
2017,-№1.-С. 118-125.188И 0235-005Х

8. Тафсири Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурии ҶТ [Матн] / У.А. Меликов. - Душанбе, 
2016. - 1008 с. (ҳаммуаллифӣ). 18ВЫ 978-99975-893-8- 
5

9. Ҳуқуқҳои муаллиф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
[Матн] / У.А. Меликов. - Душанбе, 2021. - 98 с. 
(ҳаммуаллифӣ) 18ВҲ 978-99985-58-16-8

10. Применение нетрадиционных способов 
защиты при нарушении прав посредством интернета 
в Таджикистане [Текст] / У.А. Меликов // Известия 
Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан. - 2018. - №2. - С.45-52.188Х 0235-005Х

ИмзоиУ.А. Меликовро тасдиқмекунам
Сардори Раёсати —
ва корҳои махсуси дА<
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