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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 иттилоотӣтелекоммуникатсионии «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
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