
Ба Шӯрои диссертатсионии 6Э.КОА-О18 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

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

РИЗОИЯТ

Ман, Хайруллоев Фаррух Сайфуллоевич - дотсенти кафедраи 
фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии факултсти №2 Акадсмияи Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ тибқи 
банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тар- 
тиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои 
баромад намудап ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи 
Сафарзода Нскрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои 
назарӣ ва амалӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат псшниҳод 
шудааст, розигиямро изҳор менамоям.

Тибқи баиди 62 Низомномаи Шӯрои дисссртатсионӣ ва бандҳои 71 
ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июии соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гар- 
дидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва иптишоротам 
маълумот пешниҳод мепамоям:

1. Насаб, ном, номи падар Хайруллоев Фаррух Сайфуллоевич
2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи 

илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи 
он диссертатсия ҳимоя шуда- 
аст

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12.00.01 - 
назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; 
таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва 
давлат)

3. Унвони илмӣ Дотсент
4. Номи пурраи муассисае, ки 

ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб 
меравад, вазифаи ишғол- 
намуда

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734012, ш. Ду-
шанбе, кӯчаи М. Мастонгулова, 3)

5. Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ, сомонаи 
расмӣ дар шабакаи «Ии- 
тернст»

Телефон: (+992 237) 226-60-42;
Факс: (+992 237) 226-60-43;
Е-таП: 1ат300986;
Ьпр: \у\у\у.аукд.б

5. Номгӯи интишороти асо- 
сии муқарризи расмӣ аз рӯи 
мавзӯи дисссртатсия дар 
маҷаллаҳои илмии тақриз-

1. Хайруллоев, Ф.С. Проблемы методо- 
логии исламского права: монография 
[Текст] / Ф.С. Хайруллоев, Л.Ю. Кибизо- 
ва. - Душанбс: РТСУ, 2020. - 60 с.
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шаванда дар 5 соли охир 2. Хайруллоев, Ф.С. Арзишҳои олии ди- 
(назиёдааз 15 интишорот): ни Ислом дар муқобили террор [Матн] / 

Ф.С. Хайруллоев, А. Давлатшоева II Сиё- 
сат, давлат ва ҳуқуқ (маҷаллаи илмӣ- 
амалӣ). - 2021. - №3 (03). - С. 21-24.

3. Хайруллосв, Ф.С. Проблемаҳои ма- 
фҳуми зӯроварӣ дар оила дар ҳуқуқи 
маъмурӣ [Матн] / Ф.С. Хайруллоев, С. 
Вализода // Хукуқи инсон дар раваиди 
ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи
ҷумҳуриявии илмию иазариявӣ (7-уми дскабри 
соли 2021) // Зсри таҳрири доктори илмҳои 
хуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. - 
Душанбс: Матбааи ДМТ, 2021. - С. 111 -116.

4. Хайруллоев, Ф.С. Развитие формы 
государства Республики Таджикистан и её 
влияние на миграционные процессы: 
краткий историко-правовой анализ 
[Текст] / Ф.С. Хайруллоев, К.Н. Болдыре- 
ва // Труды Акадсмии МВД Республики 
Таджикистап. - 2020. - №3 (47). - С. 54-62.

5. Хайруллоев, Ф.С. Мафҳуми ҷойи (ё 
ҷойҳои) ҷамъиятӣ дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.С. Хай- 
руллоев, З.А. Саидзода // Маводи VIII 
конференсияи байналмилалалии илмӣ- 
амалӣ дар мавзӯи «Низоми миллии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
давлатҳои ИДМ: таҳлили кунунй ва дур- 
намои ипкишоф». - Душанбе: РТСУ, 
2020.-С. 125-130.

6. Хайруллоев, Ф.С. Административно- 
правовое регулирование прсдупреждеиия 
насилия в семье [Тскст] / Ф.С. Хайрулло- 
ев, Л.Ю. Кибизова // Сборник докладов 
VIII международной научно- 
практической копференции «Националь- 
ная правовая система Республики Таджи- 
кистан и стран СНГ: анализ тендснциЙ и 
перспсктив развития». - Душанбе: РТСУ, 
2020.-С. 172-177.

7. Хайруллоев, Ф.С. Афкори сиёсӣ- 
ҳуқуқии Саъдии Шерозӣ [Мати] / Ф.С. 
Хайруллоев, З.А. Саидзода, Ҷ. Собирзода
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// Осори Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. - 2019. - №1 (41). - С. 61-66.

8. Хайруллоев, Ф.С. Ҳуқуқи зан тибқи 
Эъломияи Қоҳираи ҳуқуқи башар дар 
Ислом [Матн] / Ф.С. Хайруллоев // 
Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва 
равандҳои муосири рушди ҳуқуқи инсон: 
мушкилот ва дурнамо (маводи 
конференсияи байналмилалии илмию 
амалӣ бахшида ба 70-умин солгарди 
қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон) // 
Зери таҳрири номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсент Раҳмон Д.С. - 
Душанбе: Матбааи ДМТ, 2019. - С. 94-98.

9. Хайруллоев, Ф.С. Асосҳои ҳуқуқӣ ва 
психологии баровардани амрномаи 
муҳофизатӣ [Матн] / Ф.С. Хайруллоев, 
З.А. Саидзода, М. Давлатов // Осори 
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 
2018. -№3 (39).-С. 42-48.

10. Хайруллоев, Ф.С. Проблемы ком- 
ментарий к статье 93.1 Кодекса Республи- 
ки Таджикистан об административных 
правонарушениях [Текст] / Ф.С. Хайрул- 
лоев // Труды Академии МВД Республики 
Таджикистан. - 2018. - №4 (40). - С. 95- 
101.

Муқарризи расми:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 4
Имзои Ф.С. Хайруллоевро тасдиқ мекунам: 
Сардори шуъбаи кадрҳои Академияи В
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