
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-018-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич дар 
мавзӯи «Проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои хуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи 
онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзӯи рисола, нақша, 
маводҳои илмию амалии дар рисола истифодашуда, натиҷаҳо, хулосаҳо 
ва тавсияҳои дар доираи тадқиқот манзуршуда ба ихтисоси 12.00.03 - 
ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мувофиқат менамояд.

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи интихобнамудаи таҳқиқоти 
диссертатсионии Буриев Акмал Раҷабалиевич хеле мубрам буда, он пеш 
аз ҳама барои ҳалли проблемаҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ 

равона шудаст.
Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки: воқеан рушди босуръати 

иқтисодиёти ҷаҳонӣ, илму техника, соҳаи саноату кишоварзӣ талабот ба 
сарватҳои зеризаминӣ зиёд гардида, истифодаи сарватҳои зеризаминӣ 

яке аз қисматҳои муҳимми истеҳсолоти иқтисодиро ташкил медиҳад. 
Зикр бояд намуд, ки истифодаи оқилона ва мақсадноки сарватҳои 
зеризаминӣ барои рушд ва таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аҳамияти калон дорад.

Вазъи кунунии иқтисодии Тоҷикистон моро дар бораи зарурати 
беҳбуд бахшидани сиёсати давлат дар ташкили фазои мусоиди 
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сармоягузорӣ ва мусоидат ба баланд бардоштани фаъолияти 
сармоягузорӣ водор менамояд. Аз ин рӯ, бо мақсади ташаккули 
нақшаҳои гуногуни ҳамкории давлатию хусусӣ, аз ҷумла, тавассути 
бастани шартномаҳои консессионӣ ва ё созишнома оид ба тақсими 
маҳсулот ва дигар шаклҳои ҳуқуқии ҳамкорӣ дар самтҳои дарёфт, 
иктишоф, истихроҷ ва коркарди ашёи хоми минералӣ, инчунин 
истифодаи захираҳои канданиҳои фоиданок ва ғайра дар ҷумҳурӣ 
заминаи дахлдори ҳуқуқӣ таъсис дода шудааст. Дар баробари ин, 
муносибатҳо дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ босуръат инкишоф 
ёфта, ба дигаргунии фаъол (дигаргуниҳо) рӯ ба рӯ мешавад, ки 
мутаносибан вокуниши саривақтӣ ва ҳуқуқии кофиро талаб мекунад.

Бо ин назардошт, интихоб ва таҳияи таҳқиқоти дисссертатсионӣ аз 
ҷониби унвонҷӯ Буриев Акмал Раҷабалиевич дар мавзӯи «Проблемаҳои 
танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» саривақгӣ мебошад.

Мубрамияти рисолаи пешниҳодшуда инчунин дар усулу воситаҳои 
истифодашуда дар таҳқиқоти масъала нуҳуфтааст, ки ҳангоми таҳияи он 

ба шароити тағиирёбандаи ҷомеа, дигаргуниҳои куллӣ дар идораи 
давлат ва ҳокимият, ислоҳоте, ки дар марҳилаи навини рушди ҷомеа 
амалӣ мешаванд, таваҷҷуҳи махсус дода шудааст.

Дар ин замина ҳақ бар ҷониби муаллифи рисола мебошад, ки қайд 
менамояд: «Айни замон, бинобар демократикунонии муносибатҳои 
иҷтимоӣ, аз ҷумла ҳуқуқӣ, доираи истифодаи усулҳои ҳуқуқии гражданӣ 
оид ба танзими муносибатҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ васеъ 
гардида, доираи меъёрҳои ҳуқуқии гражданӣ дар соҳаи мазкур ба таври 
назаррас зиёд шудаанд, ки хосатан муносибатҳои шартномавиро дар 
соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ танзим мекунанд.

Муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи 
меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, ба монанди конститутсионӣ, маъмурӣ, 

экологӣ, замин, молиявӣ, гражданӣ ба танзим дароварда мешаванд, ки 

ин масъала борҳо дар адабиёт қайд карда шудааст. Вале бояд ба инобат 
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гирифт, ки маҳз танзими шартномавии масъала боиси истифодаи 
самараноки сарватҳои табиӣ, ҷалби сармоя ва амалишавии дигар 
ҳадафҳои гузошташуда гардида метавонад (с. 5). Бо дарназардошти он 
чӣ тавре, ки қайд гардид, мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ бешубҳа 
мубрам мебошад.

Ҳарчанд атрофи ин масъала баъзе таҳқиқотҳо рӯйи кор омада 
бошанд ҳам, аммо маҳз масъалаҳое, ки муаллиф дар рисола баррасӣ 
кардааст, аз масъалаҳои дигар таҳқиқотҳо фарқ намуда, назари хоси 
эҷодиро ифода кардааст. Диссертатсияи мазкур ба бартараф намудани 
як қатор холигиҳо дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон равона 

гардидааст. Аз ҳамин лиҳоз рисола дар шароити ҳозира ҳамчун кори 
илмӣ-назариявӣ мубрам ба ҳисоб меравад. Бинобар далелҳои зикршуда 
мубрамияти илмию амалии таҳқиқоти диссертатсионии Буриев Акмал 
Раҷабалиевич ягон шаку шубҳаеро ба вуҷуд намеорад.

Дараҷаи асоснокии муқаррароти илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 
диссертатсия ифода ёфтаанд. Диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич 
бо низом таҳия гардида, дар он институти проблемаҳои танзими ҳуқуқи 

граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Сохтори 
диссертатсия аз муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, тавсияҳо, 
рӯйхати адабиёти истифодашуда ва рӯйхати интишороти илмии 
довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ иборат мебошад.

Сохтори диссертатсия ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот 
мувофиқ буда, ҳамаи масъалаҳои аз ҷониби муаллиф пешниҳодшуда 
ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Асоснокии пешниҳоди дар диссертатсия 
дарҷгардида, инчунин бо таҳлили эродии сарчашмаҳои истифодашуда 
оид ба институти проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждании истифодаи 
сарватҳои зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасдиқи худро ёфтааст. Рӯйхати адабиёт аз сарчашмаҳои зиёде иборат 

мебошанд, ки онҳо барои омӯзиши муфассали ҳолати кор дар мавзуи 
. таҳқиқшаванда имконият додаанд.
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Асосҳои методологии рисоларо усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ 
ташкил додаанд. Дар кор усулҳои умумиилмӣ, диалектикӣ, функсионалӣ, 
таҳлили низомнок, пешгӯии илмӣ ва усулҳои мантиқии мушоҳида, таҳлил 
ва синтез истифода шудаанд. Ҳангоми навиштани рисолаи илмӣ усулҳои 
махсуси илмӣ усули шаклӣ-мантиқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ 
низ истифода шудаанд.

Тавассути усули диалектикӣ нақши қонунгузории гражданӣ дар 
танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мавриди 
пажӯҳиш қарор дода шуда, шароитҳои таърихӣ ва дигар омилҳое, ки ба 
ташаккул ва инкишофи падидаи мазкур мусоидат намудаанд, муайян карда 
шудааст.

Дар заминаи усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда оид 
ба мафҳум ва хусусиятҳои сарватҳои зеризаминӣ дар танзими ҳуқуқи 
гражданӣ тахдил гардида, истифодаи истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқӣ 
ва забонӣ дуруст пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон тавассути усули 
мантиқӣ-забонӣ мавзуи мазкур таҳқиқ шуда, воқеияти амалишавии он дар 

замони муосир инъикос гардидааст.
Дар раванди таҳқиқи мавзуи мазкур бо истифода аз усули оморӣ 

шумораи конҳо ва сарватҳои зеризаминӣ муайян гардидааст. Дар заминаи 
усули шаклӣ-ҳуқуқӣ ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молу мулкӣ ба 
сарватҳои зеризаминӣ баррасӣ шуда, мафҳум ва унсурҳои таркибии он 

муайян карда шудааст.
Инчунин тавассути усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст. Тавассути усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

давлатҳои хориҷӣ дар бахши истифодаи сарватҳои зеризаминӣ омӯхта 
шуда, шабоҳат ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст.

Усулҳои ишорашуда дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то 
мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба, пурра ва объективона омӯхта шуда, 
вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд. Ҳамаи ин усулҳо ба 
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муаллиф имконият додаанд, ки як қатор пешниҳод, хулоса ва тавсияҳои 
муҳимму асосноки илмиро оид ба рушди қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста ба институти проблемаҳои танзими ҳуқуқи 
граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шаванд.

Саҳеҳнокӣ, навгонии илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 
диссертатсия ифода ёфтаанд, ягон шубҳаро ба вуҷуд намеоранд. 
Пешниҳод ва нуктаҳои илмии диссертатсия ба таҳқиқоти назариявию 
объективӣ такя намуда, натиҷагириҳо асосноку боэътимод буда, ба 
мулоҳиза ва хулосабарориҳои муаллиф асос ёфтаанд. Навгонии илмии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки он нахустин таҳқиқоти бунёдии 
илмӣ оид ба мушкилоти истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар доираи 
ҳуқуқи гражданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар диссертатсия 
дар асоси таҳлили имконоти захираи сарватҳои зеризаминии 
Тоҷикистон, мушкилоти ҷойдошта ва проблемаҳои муносибатҳои 
танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ муайян 

гардида, роҳҳои ҳалли онҳо нишон дода шудааст.
Чунончӣ, муаллиф маҷмӯи масъалаҳои зеринро баррасӣ кардааст, ки 

дар илми ҳуқуқшиносии муосир навгонӣ маҳсуб меёбанд:
1) нақши қонунгузории гражданӣ дар танзими муносибатҳо оид ба 

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ муайян гардидааст;
2) мафҳум ва хусусиятҳои сарватҳои зеризаминӣ дар танзими ҳуқуқи 

гражданӣ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудааст;
3) мафҳум, хусусият ва таснифи шартномаҳо дар соҳаи истифодаи 

сарватҳои зеризаминӣ асоснок гардидааст;
4) шартномаи консессионӣ ва дигар шартномаҳо дар танзими 

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ муайян карда шудааст;
5) ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молу мулкӣ ба сарватҳои 

зеризаминӣ асоснок карда шудааст дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба 

риштаи таҳлил кашидааст.
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Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва 
ҳаматарафаи пажӯҳишҳои назарӣ ва амалии марбут ба паҳлуҳои гуногуни 
танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ, таҳлили 
натиҷа ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, ақидаҳо ва 
тавсияҳои назарию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва 
тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ бо 
қонунгузории давлатҳои алоҳида дар самти истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва рушди соҳа, асос меёбанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалиявии таҳқиқот. Аҳаммияти 
назариявии натиҷаҳои таҳқиқот аз он иборат мебошад, ки хулосаҳои 
бадастомада ҳамчун асоси назариявӣ барои густариш ва рушди танзими 

ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ баромад мекунанд 
ва сабаби такмили яке аз навъҳои муносибатҳои танзими ҳуқуқи 
граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мегарданд. Натиҷаҳои 
ноилшуда, таклифҳо, хулоса ва дигар дастовардҳои муаллиф барои 
такмили қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ ва 
рушди соҳа заминаи хубе ба ҳисоб мераванд. Илова бар ин, хулосаҳои 
таҳқиқот метавонанд, ки ҳангоми таҳияи дастурамал, барнома, 
низомнома ва дигар ҳуҷҷатҳои дахлдори соҳа васеъ истифода бурда 

шаванд.
Ҳамзамон, як қатор пешниҳоду таклифҳои илмии диссертатсияи 

мазкурро метавон ҳангоми тадриси фанҳои таълимии ҳуқуқи гражданӣ, 
ҳуқуқи экологӣ, ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ, шартномаҳои 
ҳуқуқи гражданӣ, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани 
рисолаҳои хатм, магистрӣ, диссертатсияҳо метавон ба таври васеъ 
мавриди корбаст қарор дод.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 
Саҳми шахсии унвонҷӯ дар ҳолатҳои зерин инъикос меёбад: пешниҳоди 
навгонӣ ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешкаш шудаанд; бо як услуби 
хоси навишт, ки марбут ба муаллиф аст; нашри мақолаҳои илмӣ ва илмӣ- 
оммавӣ, оид ба маводи рисола пайваста дар шакли маърӯза баромад 

6



кардан дар ҳамоишҳои илмӣ ва ғ. Ҳамзамон, дарёфти мушкилот ва 
пешниҳоди роҳҳои ҳалли он дар рисола саҳми шахсии муаллифро нишон 
медиҳанд.

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва ҳуқуқи истифодаи 
сарватҳои табиии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ омода гардида, якчанд 
маротиба мавриди муҳокима қарор гирифтааст ва ба ҳимоя тавсия 
шудааст. Натиҷаҳо зина ба зина дар рафти таҳқиқи масъалаҳои 
гузошташуда дар давоми солҳои 2017-2022 ба тасвиб расидаанд.

Оид ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ унвонҷӯ дар чандин 
семинар, конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад намудааст. Чунончӣ:

1) конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии байналмилалӣ: - 
«Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқи миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои 
илми ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба «25-солагии қабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 70-солагии факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - маърӯза дар мавзуи «Мафҳум ва 
хусусиятҳои сарватҳои зеризаминӣ дар танзими ҳуқуқи гражданӣ» 
(Душанбе, 30 октябри соли 2019); 2) конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва 
илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ: - «Нақши санадҳои байналмилалӣ дар таҳкими 
ҳуқуқи инсон» - маърӯза дар мавзуи «Таснифи шартномаҳо дар соҳаи 

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ» (Душанбе, 8 декабри соли 2017); - 
«Масъалаҳои мубрами ҳуқуқи гражданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» - 

маърӯза дар мавзуи «Нақши қонунгузории гражданӣ дар танзими 
муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ» (Душанбе, 8 
июни соли 2019); - «Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати 

устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои 
Насафӣ» - маърӯза дар мавзуи «Асосҳои қатъ гардидани ҳуқуқи 
истифодаи сарватҳои зеризаминӣ» (Душанбе, 22 апрели соли 2019

Нуктаҳои зерини диссертатсия сазовори таваҷҷӯҳ буда, мусбат арзёбӣ 
мегарданд:
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1. Сарватҳои зеризаминӣ ҳамчун объекти ҳифзи ҳуқуқӣ - ин як 

қисми муҳити табиат буда, дар қабати замин ва дар зери объектҳои обӣ 
дар ҳудуди ҶТ ҷойгиранд, ки мавҷудияти дохилии онро, аз қабили обҳои 
зеризаминӣ ва фазои зеризаминӣ, канданиҳои фоиданок дар қабати 
замин ва объектҳои зериобии ба тартиб ва мақсади пешбинишудаи 
қонун истифодашаванда ва васеъшавии он то дастрас будан, тамоми 
намуди истифодабариро дар бар мегирад. Мафҳуми мазкур аҳамияти 
умумиҳуқуқӣ дошта, барои ҳадафҳои танзими ҳуқуқии гражданӣ низ 
мавриди корбурд қарор гирифта метавонад.

2. Танзими муносибатҳо вобаста ба сарватҳои зеризаминӣ дар 
маҷмӯъ хусусияти комплексӣ дорад, зеро самтҳои алоҳидаи он аз тарафи 
соҳаҳои мухталифи қонунгузорӣ танзим карда мешавад ва муносибатҳои 
ҳуқуқии гражданӣ танҳо он қисмати муайяни ин муносибатҳоро танзим 
менамояд, ки ба доираи мавзуи танзими он шомил мешаванд. Ин 
муносибатҳо тамоми нишонаҳои муносибатҳои танзимкунандаи 

қонунгузории гражданиро доро мебошанд.
Хусусияти асосии танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои 

зеризаминӣ дар он зоҳир меёбад, ки он муносибатҳои молумулкиро дар 
соҳаи мазкур ва муомилоти истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар асоси 
шартнома мавриди танзим қарор медиҳад. Зимнан, вобаста ба 
хусусиятҳои қонунгузории ҶТ асоснок гардидааст, ки сарватҳои 
зеризаминӣ объекти ҳуқуқи моликият буда, дар муомилоти гражданӣ 

иштирок карда метавонанд.
3. Муаллиф асоснок намудааст, ки меъёрҳои мавҷудаи қонунгузории 

ҶТ вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба талаботи муомилоти 
муосирй гражданӣ ҷавобгӯ набуда, бинобар хусусиятҳои хоси танзими 

ин муносибатҳо дар Тоҷикистон (ҳуқуқи моликияти истисноии давлат ба 
сарватҳои зеризаминӣ) дар амалия номуайянӣ ҷой дошта, механизмҳои 
шартномавӣ ба пуррагӣ амалӣ нагардида истодаанд. Қонуни ҶТ «Дар 
бораи сарватҳои зеризаминӣ» аз 20 июли соли 1994, №983 ниёз ба 

такмили ҷиддӣ дошта, дар қисмати пурзӯр намудани меъёрҳои ҳуқуқии 
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гражданӣ вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ он бояд коркард 
карда шавад.

Дар заминаи таҳқиқоти илмӣ чунин тавсияҳои амалиро пешниҳод 
гардидааст:

1. Метавон инкишофи қонунгузорӣ оид ба шартномаи консессионӣ 
дар ҶТ ду марҳила таснифбандӣ намуд.

1) марҳилаи якум аз соли 1997 то 2011 оғоз мегардад, зеро бори 
нахуст дар ҶТ Қонуни ҶТ аз 15 майи соли 1997 «Дар бораи консессияҳо» 
қабул карда шудааст. Қонун принсипҳои асосии амали гардонидани 
фаъолияти хоҷагидории консессиониро дар қаламрави ҶТ муқаррар ва 
муносибатҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои вобаста ба 

фаъолияти мазкурро муайян намуд;
2) марҳилаи дуюм аз соли 2011 то имрӯз. Дар марҳилаи мазкур бо 

дарназардошти муносибатҳои нави шартномаи консессионӣ қонуни ҶТ 
дар таҳрири нав «Дар бораи консессияҳо» аз 26 декабри соли 2011, №783 
қабул гардид, ки дар рушди соҳа муносибатҳои навро ба миён овард. 

Қонуни мазкур муносибатҳои вобаста ба консессияро танзим намуда, 
салоҳияти мақомоти давлатӣ, шарт ва тартиби ба консессия додани 

объектҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои консессиядор, иҷро ва муҳлати 
шартномаи консессия, инчунин кафолати дастгирии фаъолияти 

консессиониро муайян намудааст.
2. Қобили зикр аст, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар 

шароити имрӯза шартномаи консессионӣ яке аз шаклҳои ояндадори 
баланд бардоштани самаранокии истифодаи моликияти давлатӣ 
мебошанд. Аз ин ҷост, ки шартномаи консессионӣ дар аксарияти 

мамлакатҳо ҳамчун механизми самарабахши шартномавии истифодаи 
моликияти давлатӣ эътироф карда мешавад ва дар қонунгузории 

миллиашон институти ҳуқуқии шартномаи консессия ташаккул ёфтааст.
Шартномаи консессия шакли алтернативии мутаносиби 

муносибатҳои байни давлат ва сармоягузори хусусӣ мебошад. Давлат 

дар ин маврид маблағгузории бавоситаи мақсадноки объектҳои 
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мушаххасро, ки соҳиби онҳо боқӣ мемонад, таъмин менамояд ва 
сармоягузор бошад, бо давлат муносибатҳои шартномавӣ баста, ба худ 
кафолату шароитҳои хоси муомилоти гражданиро таъмин менамояд.

3. Бо дарназардошти адабиёти ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ метавон 
хулоса намуд, ки моҳияти консессия ҳамчун падидаи ҳуқуқи гражданӣ 
дар истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар он ифода мегардад, ки дар 
асоси шартномаи консессия бо пешниҳоди ҳуқуқи истифодабарии 
самараноки муваққатӣ ба консессиядор супоридани объектҳои 
моликияти давлатӣ ва ҳуқуқи бунёди (сохтмони) иншооти нав аз ҳисоби 
консессиядор бо шарти дар оянда баргардонидани онҳо ба давлат 

нигаронида шудааст.
Автореферат дар умум мазмуни диссертатсияро инъикос менамояд.
Нуктаҳои асосии таҳқиқоти рисола дар 7 мақолаи илмӣ дарҷ шудаанд, 

ки аз ин шумора 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ба 

чоп расидааст.
Эродҳо ба мазмуни диссертатсия.
1. Дар пешниҳоди сеюми нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод 

мегарданд, муаллиф қайд менамояд, ки меъёрҳои мавҷудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба 
талаботи муомилоти муосири гражданӣ ҷавобгӯ набуда, бинобар 
хусусиятҳои хоси танзими ин муносибатҳо дар Тоҷикистон (ҳуқуқи 
моликияти истисноии давлат ба сарватҳои зеризаминӣ) дар амалия 
номуайянӣ ҷой дошта, механизмҳои шартномавӣ ба пуррагӣ амалӣ 

нагардида истодаанд (с.14). Аммо дар бораи кадом номуайяниҳо сухан 
меравад, ба андешаи мо муаллиф асоснок накардааст.

2. Дар пешниҳоди дуюми нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда оид 
ба мукаммал гардонидани қонунгузорӣ муаллиф пешниҳод менамояд, ки: 
«Бо мақсади эътимод, устувории муомилоти гражданӣ ва 
ҳавасмандгардонии рушди институти шартномаҳои консессионӣ 

номгӯйи объектҳои консессионӣ дар қонун пурра танзим карда шавад 
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(с.17)». Ба ин пешниҳод мо розӣ шуда наметавонем. Шарт нест, ки 
номгӯи ин гуна объектҳо дар қонун танзим карда шаванд, зеро ки ин 
масъала дар санади меёърии зериқонунии алоҳида танзим шудааст.

Хулоса дар бораи мутобиқати диссертатсия ба талаботи 
муқарраргарида. Камбудӣ ва норасоиҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, 
ҳангоми баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши 
муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки 
масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим буда, мураккаб ва баҳсноканд 
ва муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши 
сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони 
гуногун нуқтаи назари муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин 
хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти илмй мебошад. Мазмуни 
диссертатсия аз кофӣ будани пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ 
доштани он шаҳодат медиҳад. Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои 
худро баён намудааст, ки онҳо метавонанд барои рушди илми ҳуқуқи 
гражданӣ ва ҳуқуқи экологӣ саҳми сазовори худро гузоранд.

Умуман, диссертатсияи Буриев Акмал Раҷабалиевич ба талаботи 
бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 
тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, кори илмӣ-тахассусие мебошад, ки барои 
рушди ҳуқуқи гражданӣ, инчунин дигар соҳаҳои ҳуқуқ аҳаммият дошта, 
дар он роҳи ҳал ва коркарди нави илман асоснокшудаи назариявӣ дарҷ 
шудааст, ки барои рушди муносибатҳои танзими ҳуқуқи граждании 

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар кишвар мубрам мебошад.
Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона анҷом дода шуда, 

дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии 

диссертатсия барои илми ҳуқуқшиносӣ навгонӣ буда, саҳми шахсии 

муаллифи диссертатсияро дар илм нишон медиҳанд.
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия дар нашрияҳои илмии 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаҳои илмӣ ба табъ 
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расидаанд, ки дар натиҷа мазмун ва моҳияти диссертатсияро ба пуррагӣ 
инъикос менамоянд.

Дар маҷмӯъ, бояд қайд намуд, ки Буриев Акмал Раҷабалиевич дар 
мавзӯи «Проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои 

зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», таҳқиқоти 
илмии мустақилона анҷомёфта буда, дар он натиҷаҳои нави илман 

асоснок ба даст омадаанд ва масъалаҳои амиқи илмиро ҳал менамояд. 
Муаллифи диссертатсия Буриев Акмал Раҷабалиевич бошад, барои 
гирифтани унвони илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 
- 12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ (илмҳои хуқуқшиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:
Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

муовини директори Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти /Ҷ 

ҶумҳурииТоҷикистон \ ; Маҳмадшозода Ф.А.

Имзои Маҳмадашозода Фарҳод Абдураҳмонро 

КАДГ^О

тасдиқ менамоям.

Мутахассиси пешбари бахши кадрҳо к 

Маркази миллии қонунгузории назди ’ 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон .Ф*/ Салимзода Т.Ю.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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