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ХУЛОСАИ
Донишгоҳи миллим Тоҷикистон

Диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич дар 
«Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон». Роҳбари илмй: 
Н.И.Ҳ., дотсент Қурбонов Қ.Б. дар кафедраи ҳуқуқи накдиёт ва ҳуқуқи 
истифодаи сарватҳои табиии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Буриев Акмал Раҷабалиевич унвонҷуи кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва 
ҳуқуқи истифодаи сарватҳои табиии факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, соли 2016 шӯъбаи маълумоти дуюми 

олии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи 
ихтисоси 24010200 - ҳуқуқшиносй хатм намудааст.

Мавзуи диссертатсияи аспирант бо Қарори Шӯрои олимони 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 28 - уми 
январи соли 2019, таҳти №8 (8-9) тасдиқ шудааст.

Буриев Акмал Раҷабалиевич дар давраи омода намудани 
диссертатсия ҳамчун унвонҷу кафедраи ҳуқуқи накдиёт ва ҳуқуқи 

истифодаи сарватҳои табиии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон ассистенти ҳамин кафедра аст.

мавзуи

Маълумотнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз 

фанҳои «Таърих ва фалсафаи илм», «Забони хориҷӣ» ва ихтисос (12. 00.
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Қурбонов Қурбон Бобоевич, номзади илмҳои

табиии факултетиҳуқуқинакдиёт

03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи 

байналмилалии хусусй) аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон до да 

шудааст (таҳти №03/1166-03-05, аз 05 - уми сентябри соли 2022.).

Роҳбари илмӣ
ҳуқуқшиносй, номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, дотсент кафедраи ҳуқуқи 

ва ҳуқуқи истифодаи сарватҳои 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.

Дар натиҷаи якчанд муҳокимаҳо диссертатсияи мазкур аз ҷониби 

кафедра барои ҳимоя муносиб дониста шуд.
Аз рӯйи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:
Вазъи кунунии иқтисодии Тоҷикистон моро дар бораи зарурати 

беҳбуд бахшидани сиёсати давлат дар ташкили фазой мусоиди 
сармоягузорй ва мусоидат ба баланд бардоштани фаъолияти 
сармоягузорй водор менамояд. Аз ин рӯ, бо мақсади ташаккули 
нақшаҳои гуногуни ҳамкории давлатию хусусй, аз ҷумла тавассути 
бастани шартномаҳои консессионй ва ё созишнома оид ба тақсими 
маҳсулот ва дигар шаклҳои ҳуқуқии ҳамкорй дар самтҳои дарёфт, 
иктишоф, истихроҷ ва коркарди ашёи хоми минералй, инчунин 
истифодаи захираҳои канданиҳои фоиданок ва ғайра дар ҷумҳурй 
заминаи дахлдори ҳуқуқй таъсис дода шудааст. Дар баробари ин, 
муносибатҳо дар соҳаи фаъолияти сармоягузорй босуръат инкишоф 

ёфта, ба дигаргунии фаъол (дигаргуниҳо) рӯ ба рӯ мешавад, ки 
мутаносибан вокуниши саривақтй ва ҳуқуқии кофиро талаб мекунад.

Дар ҶТ тибқи Конститутсия сарватҳои зеризаминй моликияти 
истисноии давлат мебошад. Табиати ҳуқуқи мазкур баҳснок буда, ҷанбаи 
ҳуқуқии гражданин он баъзан инкор мегардад. Ин ҳолат ба вазъи ҳуқуқии 

сарватҳои зеризаминй дар ҳуқуқи гражданй таъсир дошта, боиси 
номуайяниҳо ва баҳсҳо дар сатҳи қонунгузорй, ки монеаи рушди 
қонунгузории соҳа шудааст ва амалия шудааст. Аз ин рӯ, яке аз бахшҳои 
муҳим ва мубрами масъалаҳои ҳалталаб вобаста ба истифодаи сарватҳои 

зеризаминй дар ҳуқуқи гражданй ин муайян намудани табиати ҳуқуқи 
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моликият ба сарватҳои зеризаминй ва имконияти татбиқи конструксияи 
институти ҳуқуқи моликият нисбат ба он мебошад. Муайян ва ҳал 
намудани он аҳамияти калони назариявй ва амалиявй дошта, омили 
ҳалкунандаи рушди минбаъдаи қонунгузории соҳаи истифодаи сарватҳои 
зеризаминй маҳсуб меёбад.

Айни замон, бинобар демократикунонии муносибатҳои иҷтимой, аз 

ҷумла ҳуқуқй, доираи истифодаи усулҳои ҳуқуқии гражданй оид ба 
танзими муносибатҳои истифодаи сарватҳои зеризаминй васеъ гардида, 
доираи меъёрҳои ҳуқуқии гражданй дар соҳаи мазкур ба таври назаррас 
зиёд шудаанд, ки хосатан муносибатҳои шартномавиро дар соҳаи 
истифодаи сарватҳои зеризаминй танзим мекунанд.

Муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминй тибқи 
меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, ба монанди конститутсионй, маъмурй, 
экологй, замин, молиявй, гражданй ба танзим дароварда мешаванд, ки 
ин масъала борҳо дар адабиёт қайд карда шудааст. Вале бояд ба инобат 
гирифт, ки маҳз танзими шартномавии масъала боиси истифодаи 

самараноки сарватҳои табий, ҷалби сармоя ва амалишавии дигар 
ҳадафҳои гузошташуда шуда метавонад. Бинобар ин, таҳқиқи илмии 
масъалаи мазкур аз лиҳози назариявй ва амалй дар доираи ҳуқуқи 
гражданй барои рушди низоми ҳуқуқй ва иқтисодии кишвар нақши 

муҳим дошта метавонад. Дар ин миён мушкилоти алоҳида вобаста ба 
шартномаҳои дар самти истифодаи сарватҳои табиӣ басташаванда ва 
табиати ҳуқуқии онҳо ҷой дошта, таҳқиқи онҳо зарур мебошад.

Мушкилоти қайдшуда дар маҷмуъ тақозо доранд, ки Кодекси 
гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои алоҳида, аз қабили 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи консессияҳо» ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсимоти 
маҳсулот» вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминй бо мақсади 

муомилоти озоди ин объекти барои иқтисодиёт муҳим такмил дода 
шаванд.
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Дар ҶТ то ҲОЛ таҳқиқоти комили илмй дар самти масъалаҳои 
танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом до да нашудааст. Ҳарчанд 
баъзе таҳқиқотҳо дар шакли мақола, маъруза ва дигар навъи пажуҳишҳо 
рӯйи кор омада бошанд ҳам, аммо дар онҳо масъалаи танзими ҳуқуқи 
гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй дар умум баррасӣ шудааст. 
Аз ин рӯ, аз нигоҳи илмй-назариявй таҳқиқоти диссертатсионии мазкур 

мубрам ба ҳисоб меравад.
Асоси назариявии таҳқиқоти диссертатсиониро корҳои

ки ба масъалаҳои танзими ҳуқуқи 

гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй
ҷумла, дар баъзе асарҳои корҳои илмии олимон ва муҳаққиқони ватанй, ба 
монанди В.А. Ойгензихт, М.З. Раҳимзода, Ш.М. Исмоилов, Ш.К.

У.А. Меликов

илми-

таҳқиқотие ташкил медиҳанд,
бахшида шудаанд. Аз

Ҷабборов, Н.
Сангинов, Ш.

Ф.А.

Ғаюров, И.Ҳ. Бобоҷонзода,, У.А. Меликов, Р.Ҷ. 
Шонасридинов, Ф. Нодиров, А.В. Золотухин, Д.Ш. 

Каримзода, Қ.Б. Қурбонов, М.М. Соҳибзода, 
Маҳмадшозода, Шарифзода, И.З. Саъдиев вохӯрдан мумкин аст.

Бо вуҷуди таҳқиқотҳои зиёд дар соҳаи баррасишаванда масъалаҳои 
танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй дар шакли 
комплексй мавриди таҳлил қарор нагирифтааст. Таҳқиқотҳои олимони 

зикргардида ё давлатҳои хориҷаро фаро мегиранд ё ин ки дар онҳо 
қисман баъзе аз масъалаҳои мавзуи баррасишаванда таҳқиқ шудаанд. 
Дар ҶТ бошад, рисолаи мазкур нахустин таҳқиқоти амиқи илмй дойр ба 
масъалаи танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй 

ба ҳисоб меравад.
Мақсади таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлили фарогири падидаи 

танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй ташкил 

медиҳад. Ҳамзамон дар диссертатсия рохлои ҳалли проблемаҳои 
ҷойдоштаи мавзуи баррасишаванда нишон дода шуда, тавсияву таклифҳои 

илман асоснок оид ба такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи

Қ.Б. м.м. Ш.Ф,

•соҳа пешниҳод гардидаанд.
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Дар робита ба мақсади зикршуда муаллиф дар диссертатсия 
вазифаҳои зеринро гузоштааст:

- муайян намудани асосҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи 
сарватҳои зеризаминй;

- таҳлили нақши қонунгузории гражданй дар танзими муносибатҳо 
оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминй;

- мушаххас гардонидани ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молу 
мулки ба сарватҳои зеризаминй;

- коркарди мафҳум ва хусусиятҳои сарватҳои зеризаминй дар 
танзими ҳуқуқи гражданй;

- нақш, ҶОЙ ва моҳияти шартнома ҳамчун воситаи танзими ҳуқуқи 

гражданин истифодаи сарватҳои зеризаминй;
- муайян намудани мафҳум, хусусият ва таснифи шартномаҳо дар 

соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминй;
- муайян намудани нақши шартномаи консессионй дар танзими 

истифодаи сарватҳои зеризаминй;
- баррасии МОҲИЯТИ созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар 

танзими истифодаи сарватҳои зеризаминй.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ 
ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти

ҶТ ЧОП шудаанд:

1. Буриев, А.Р., Соҳибов, М.М. Шартномаи зериҷораи қитъаи 
замин (субаренда) [Матн]. А.Р. Буриев, М.М. Соҳибов Н Паёми ДМТ 

Бахши ИЛМҲОИ иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 
Нашриёти Сино». - 2017. - № 114. Қисми П. - С. 225-228.

Душанбе: «ДМТ
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I. Буриев, А.Р. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаҳо дар соҳаи 

истифодаи сарватҳои зеризаминй [Матн] ! А.Р. Буриев И Давлатшиносй 
ва ҳуқуқи инсон. - 2021. - № 3(23). - С. 154-163.

3. Буриев, А.Р. Қурбонов, Қ.Б. Нақши қонунгузории гражданй дар 
танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминй [Матн] ! 
А.Р. Буриев, Қ.Б. Қурбонов И Ҳаёти ҳуқуқй. - 2022. - № 2(35). - С. 186- 
196.

Душанбе: «ДМТ

4. Буриев, А.Р. Мафҳум ва хусусиятҳои истифодаи сарватҳои 
зеризаминй дар танзими ҳуқуқи гражданй [Матн] / А.Р. Буриев // 
Давлатшиносй ва ҳуқуқи инсон. - 2022. - № 3(23). - С. 154-163.

5. Буриев, А.Р. Нақши шартномаи консессионй дар танзими 
истифодаи сарватҳои зеризаминй [Матн]. А.Р. Буриев // Паёми ДМТ 
Бахши ИЛМҲОИ иҷтимой-иқтисодй ва ҷамъиятй. 
Нашриёти Сино». - 2022. - № 8. - С. 302-324.

6. Буриев, А.Р., Қурбонов Қ.Б., М.М. Таснифи шартномаҳо дар 
соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминй. [Матн]. А.Р. Буриев, Қ.Б. 
Қурбонов II Паёми ДМТ Бахши илмҳои иҷтимой-иқтисодй ва ҷамъиятй. 
- Душанбе: «ДМТ Нашриёти Сино». - 2022. - № 8. - С. 268-173.

П. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илми чоп шудаанд:

7. Буриев, А.Р. Шартномаҳо дар соҳаи истифодаи сарватҳои 
зеризаминй. [Матн]! А.Р. Буриев И Давлатшиносй ва ҳуқуқи инсон. - 2018. 
-№2(10).- С. 91-92.

қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои 
зеризаминй тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти 

илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад.
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Т. Диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин истифодаи сарватҳои 
зеризаминй тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба экспертизаи 
даври дуюми муассиса барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03
соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусй тавсия карда

Ҳуқуқи гражданй; ҳуқуқи

шавад.
Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи накдиёт ва ҳуқуқи истифодаи 

сарватҳои табиии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 9 нафар. 
Натиҷаи овоздиҳй: «тарафдор» - 9 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 
нафар, суратмаҷлиси № 2 аз 17-уми сентябри соли 2022.

Раиси ҷаласа,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, 
муаллими калони кафедраи ҳуқуқи 

накдиёт ва ҳуқуқи истифодаи 
сарватҳои табиии факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ Шарифзода Ф.Ш.

Котиби ҷаласа, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, 
асситенти кафедраи ҳуқуқи 
накдиёт ва ҳуқуқи истифодаи 
сарватҳои табиии факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ
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Саидмуродова Т.А.

Имзоҳои Ш.Ф. Шарифзода ва ^^^дмуродоваро
тасдиқ мекунам.

Сардори РК ва КМ ДМТ 
2022с.<<5 »

■УR/5' iClo —
Тавқиев Э.Ш.


