
ҚАРОРИ
ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6О.КОА-018-иназди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 04 октябри соли 2022 ш. Душанбе

Шурои диссертатсионии бО.КОА-018-и таҳқиқоти диссертатсионии 
Каримзода Рухшона Муҳамади дар мавзуи «Танзими хукуқии бозори 
хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи 
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорй; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ (роҳбари илмӣ: Сангинов Дониёр Шомаҳмадович, муовини 
ректор оид ба корҳои илмӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор) 
пешниҳод шудааст, ҳамчунин тақризи муассисаи тақриздиҳанда 
«Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон», тақриз ва баромади 
муқарризони расмӣ: Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн - доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи 
муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 
А.Баҳоваддинови АМИТ; Маҳмадшозода Фарҳод Абдураҳмон - 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муовини директори Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромади 
аъзоёни Шурои диссертатсионӣ, мутахассисон аз рӯйи ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда: докторони илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
профессорон Маҳмудзода М.А., Ғаюров Ш.К., Муртазозода Ҷ.С., 
Тағойназаров Ш,-ро шунида, мавриди муҳокима қарор дод. Шурои 
диссертатсионии 6П.КОА-018 дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва 
хулоса, ки аз ҷониби Шуро бобати саҳеҳ будан, навгонии илмӣ, 
аҳаммиятнокии хулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи Каримзода Рухшона 
Муҳамади, инчунин оид ба интишороти ӯ қабул шудааст,

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Каримзода Рухшона Муҳамади дар мавзуи 
«Танзими хукуқии бозори хизматрасонии фархднгӣ дар Тоҷикистон» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ пешниҳод шудааст, ба талаботи пешбининамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ, аз ҷумла «Низомномаи 
Шурои диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо
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Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 
267 тасдиқ шудаанд, ҷавобгӯ мебошад.

2. Интишороти унвонҷӯ пурра мазмуну моҳияти диссертатсияро 
инъикос менамояд.

3. Ба Каримзода Рухшона Муҳамади дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дархост карда шавад, ки қарори Шурои диссертатсиониро 
ҷонибдорӣ намуда, Каримзода Рухшона Муҳамадиро бо дипломи 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ сарфароз гардонад.
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