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

РИЗОИЯТ

Ман, Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, муовини Директори Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии 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 хуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои 
диссертатсионии бЭ.КОА-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи 
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

Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон

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

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

2 Унвони илмӣ

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

Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муовини Директор 
(734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи академик А. Адҳамов, 13)

4. Рақами телефони
тамос, почтаи

Телефон: (992 37) 227-47-71; +992 93404-35-25; 
Факс: (992 37) 227-63-64



электронӣ, сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
«Интернет»

Е-шаП: 1пк>@ттк.й; Та гИодтаИтас1$Иоеу@хатдег.ги 
ЫХр: тткД

5.

■

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

1. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот» 
[Матн] / Ф.А. Маҳмадшоев. - Душанбе: 
“Меҳроҷ Граф”, 2021. - 72 саҳ.
(ҳаммуаллифӣ) 18ВҲ978-99975-983-4-1

2. Перспективы ратификации
Республикой Таджикистан Конвенции о 
равноправии граждан страны и иностранцев 
и лиц без гражданства в области 
социального обеспечения Декст] / Ф.А. 
Маҳмадшоев//Қонунгузорӣ. -2020. -№2 (38). 
-С. 101-107.188Ҳ 2410-2903.

3. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳунармандӣ» [Матн] / Ф.А. 
Маҳмадшоев. - Душанбе: “Меҳроҷ Граф”, 
2021. - 159 с. (ҳаммуаллифӣ) ББК 67.405 
(2тоҷик)-2+4400+35.32

4. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» 
[Матн] / Ф.А. Маҳмадшоев. - Душанбе: 
“Империал-Групп”, 2018. - 136 с. 18ВҲ978- 
9947-49-23-2

5. Баъзе масъалаҳои ҳуқуқии истифодаи 
аломатҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар 
[Матн] / Ф.А. Маҳмадшоев // Қонунгузорӣ. - 
2019. -№1 (33). - С. 86-94.188^ 2410-2903.

6. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
қонунгузории давлатҳои Иттиҳоди Аврупо 
вобаста ба фаъолияти минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ [Матн] / Ф.А. Маҳмадшоев // 
Қонунгузорӣ. -2019. - №4 (36). - С. 150-152. 
188Ы 2410-2903.

7. Тафсири Кодекси ҷангали Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Боби 15. - Душанбе: «ЭР-граф», 
2019. - 200 с. 18ВҲ978-99975-78-37-2

8. Таъминоти ҳуқуқӣ - иҷтимоии 
фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ [Матн] / 
Ф.А. Маҳмадшоев//Қонунгузорӣ. -2018. - №4 
(32). - С. 57-62.188^ 2410-2903.

9. Навигариҳои қонунгузорӣ дар соҳаи



ҳуқуқи байналмилали [Матн] / Ф.А. 
Маҳмадшоев//Қонунгузорӣ. -2018. - №1 (29). 
-С. 154-155.188^ 2410-2903.

10. Механизмҳои тафтишоти дуҷониба 
роҷеъ ба вайронкунии меъёрҳои ҳуқуқи 
байналмилалии инсондӯстӣ [Матн] / Ф.А. 
Маҳмадшоев//Қонунгузорӣ. -2018. - №2 (30). 
- С. 94-99. (ҳаммуаллифӣ). 188^ 2410-2903.

11. Баъзе ҷанбаҳои ҳуқуқии фаъолияти 
савдои хориҷӣ дар вобастагӣ ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фаъолияти савдои хориҷӣ» [Матн] / Ф.А. 
Маҳмдцшоев//Қонунгузорӣ. -2017. - №2 (22). 
- С. 167-172.188И 2410-2903.

Муқарризи расмӣ:
Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
муовини Директори Маркази 
миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ф.А. Маҳмадшозода

Имзои Ф. А. Маҳмадшозодаро тасдиқ м 
Сардори бахши кадрҳо ва 
коргузории Маркази 
миллии қонунгузории назди БА 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷик^^ожа Сафаров К.


