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TAKLIFLARI 

 

№ Oldingi tahriri Taklif Asos 

1. 24-modda. 

Yashash huquqi har bir insonning uzviy 

huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng 

og‘ir jinoyatdir. 

24-modda. 

“Inson hayotiga suiqasd qilish yoki qasddan odam 

oʻldirish eng og‘ir jinoyatdir. Eng ogʻir jinoyatlarni 

sodir etgan shaxslarga nisbatan qonunda 

koʻrsatilgan tartibda eng oliy jazo qoʻllaniladi” – 

jumlasi bilan toʻldirish kerak. 

Hozirgi kunda inson hayotiga suiqasd qilish 

yoki qasddan odam oʻldirish holatlari 

koʻpayib bormoqda. Shu sababli yuqoridagi 

ogʻir jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga 

nisbatan qonunda koʻrsatilgan holatda eng 

oliy jazoni qoʻllash taklif etiladi. 

2. 25-modda. 

Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik 

huquqiga ega. 

Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga 

olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin 

emas. 

25-modda. 

“Qaysi fuqaroning qonunga asoslanmagan holda 

hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi holati 

kuzatilsa, ushbu holatga mas’ul boʻlgan shaxs 

javobgar hisoblanadi” – jumlasini qoʻshish kerak. 

Qonunga asoslanmagan holda fuqarolar 

hibsga olinsa yoki qamoqda saqlansa, ushbu 

holatlar boʻyicha mas’ul boʻlgan shaxslarni 

ham javobgarlikka tortish kerak, shunda 

yuqoridagi holatlar kuzatilmasligi mumkin. 

3. 26-modda. 

Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir 

shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda, oshkora 

ko‘rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u 

aybdor hisoblanmaydi. Sudda ayblanayotgan 

shaxsga o‘zini himoya qilish uchun barcha 

sharoitlar ta’minlab beriladi. 

Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, 

shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini 

kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor 

etilishi mumkin emas. 

Hech kimda uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy 

tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas. 

25-modda. 

“Yuqoridagi salbiy holatlarga yoʻl qoʻygan mas’ul 

xodimlar qonunchilikda koʻrsatilgan tartibda 

javobgar hisoblanadi” – jumlasini qoʻshish kerak. 

Sudda ayblanayotgan shaxsning aybi 

aniqlanmasa ham yoki aybi aniqlangan 

taqdirda ham u inson hisoblanadi. Bunday 

holatlarda mas’ul xodimlar tomonidan 

jinoyat sodir etganlikda ayblangan shaxsni 

turli yoʻllar bilan qiynoqqa solish, 

zo‘ravonlik qilish, shafqatsiz yoki inson 

qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa 

tarzdagi tazyiqqa duchor etish, uning 

roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar 

o‘tkazish holatlari kuzatilmasligini oldini 

olish zarur. Yuqoridagi holatlarga 

kuzatilgan taqdirda ushbu holatga mas’ul 

boʻlgan xodimni tegishli tartibda jazolash 

taklif etiladi. 



4. 30-modda. 

O‘zbekiston Respublikasining barcha davlat 

organlari, jamoat birlashmalari va mansabdor 

shaxslari fuqarolarga ularning huquq va 

manfaatlariga daxldor bo‘lgan hujjatlar, 

qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishib 

chiqish imkoniyatini yaratib berishi lozim. 

30-modda. 

“Fuqarolarga kerakli materiallar bilan tanishib 

chiqish imkoniyatini yaratib bermagan O‘zbekiston 

Respublikasining barcha davlat organlari, jamoat 

birlashmalari va mansabdor shaxslari 

qonunchilikda koʻrsatilgan tartibda javobgar 

hisoblanadi” – jumlasini qoʻshish kerak. 

Koʻp holatlarda davlat organlari, jamoat 

birlashmalari va mansabdor shaxslari 

fuqarolarga ularning huquq va 

manfaatlariga daxldor bo‘lgan kerakli 

materiallar bilan tanishib chiqish 

imkoniyatlarini yaratib berishmaydi. Bu esa 

oʻz navbatida fuqarolarning huquq va 

manfaatiga zid holat hisoblanadi. Shu 

sababli fuqarolarga kerakli materiallar bilan 

tanishib chiqish imkoniyatini yaratib 

bermagan mas’ul shaxslar tegishli tartibda 

javobgarlikka tortilishi kerak deb 

hisoblanadi. 

5. 40-modda. 

Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan 

foydalanish huquqiga ega. 

40-modda. 

“Har kim bepul, malakali tibbiy xizmatdan 

foydalanish huquqiga ega” – jumlasi bilan 

oʻzgartirish kerak. 

Har bir insonga shifoxonaga borganda 

bepul va malakali tibbiy xizmatdan 

foydalanish huquqiga ega boʻlishi kerak. 

6. 41-modda. 

Har kim bilim olish huquqiga ega. 

Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan 

kafolatlanadi. 

Maktab ishlari davlat nazoratidadir. 

41-modda. 

Ushbu moddaga “Ta’lim sohasida 25 yildan ortiq 

pedagogik faoliyat bilan shugʻullanib kelgan 

pedagog-xodimlar turli imtiyozlar olish huquqiga 

ega” – jumlalarini qoʻshish kerak. 

Bilim olishdan koʻra bilim berish koʻproq 

mashaqqatni talab etadi. Albatta bunda 

oʻqituvchilarning ta’lim sohasida olib 

borayotgan faoliyati muhim ahamiyat kasb 

etadi. Ta’lim sohasida oʻz bilimlarini berib, 

oʻquvchilarni katta hayotga qadam 

qoʻyishlariga oʻqituvchilarning roli ham 

juda katta. Shu munosabat bilan oʻzining 

mashaqqatli kasbida 25 yildan ortiq 

pedagogik faoliyat olib brogan 

oʻqituvchilarga turli yoʻnalishlarda 

imotiyozlar berish kerak. 

7. 67-modda. 

Ommaviy axborot vositalari erkindir va 

qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning 

to‘g‘riligi uchun belgilangan tartibda 

javobgardirlar. 

Senzuraga yo‘l qo‘yilmaydi. 

67-modda. 

“Ommaviy axborot vositalarining qonuniy 

faoliyatiga toʻsqinlik qilishga yoʻl qoʻyilmaydi” – 

jumlasini qoʻshish kerak. 

Hozirgi kunda OAV ga toʻrtinchi hokimiyat 

maqomi berilgan, ularning qonun doirasida 

ishlashlari belgilangan. Shu sababli 

ularning faoliyatiga turli yoʻllar bilan 

toʻsqinlik qilish holatlarini oldini olish 

kerak va buni qonunda belgilab qoʻyish 

kerak deb hisoblanadi. 



8. 105-modda. 

Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek 

ular tarkibidagi mahallalarda hamda 

shaharlardagi mahallalarda fuqarolarning 

yig‘inlari o‘zini o‘zi boshqarish organlari 

bo‘lib, ular raisni (oqsoqolni) saylaydi. 

O‘zini o‘zi boshqarish organlarini saylash 

tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat 

doirasi qonun bilan belgilanadi. 

105-modda. 

“Mahalla (Shaharcha, qishloq va ovullar) raislari 

lavozimiga qirq yoshdan kichik bo‘lmagan, davlat 

tilini yaxshi biladigan, diniy va dunyoviy bilimlarni 

puxta egallagan, mahallada namunali va oʻrnak 

boʻladigan oliy ma’lumotli shaxs boʻlishi, bevosita 

saylovgacha kamida 2 yil mobaynida saylanayotgan 

mahallada muqim yashayotgan O‘zbekiston 

Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir 

shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq Mahalla 

(Shaharcha, qishloq va ovullar) raislari bo‘lishi 

mumkin emas. 

Mahalla (Shaharcha, qishloq va ovullar) raislari 

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan 

umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi 

asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan ikki yil 

muddatga saylanadi.” – jumlalarini qoʻshish kerak. 

Ushbu qoʻshimchalar Mahalla (Shaharcha, 

qishloq va ovullar) raislari lavozimiga 

tayinlanayotgan shaxs oʻsha mahallaga 

istiqomat qilayotgan davrida mahalla 

odamlarining hayoti, yashash sharoitlari 

bilan tanishadi, muammolarini oʻrganadi, 

ana shu holatlarni bilib, keyin lavozimga 

tayinlansa menimcha mahallada har 

tomonlama ijobiy tomonga oʻsish 

kuzatiladi. 

 


