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Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

105-модда.  
Шаҳарча, қишлоқ ва овул-

ларда, шунингдек улар тарки-
бидаги маҳаллаларда ҳамда 
шаҳарлардаги маҳаллаларда 
фуқароларнинг йиғинлари ўзини 
ўзи бошқариш органлари бўлиб, 
улар раисни (оқсоқолни) сай-
лайди. 

Ўзини ўзи бошқариш орган-
ларини сайлаш тартиби, фаоли-
ятини ташкил этиш ҳамда 
ваколат доираси қонун билан 
белгиланади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105-модда.  
Раисни ва ўз бошқарув орган-

ларини сайлайдиган маҳаллалар 
шаҳарлардаги, шаҳарчалардаги, 
қишлоқлардаги ва овуллардаги 
фуқароларнинг ўзини ўзи 
бошқариш органларидир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маҳаллалар давлат ҳокимияти 

органлари тизимига кирмайди ва 
ўз ваколатлари доирасида муста-
қилдир. 

105-модда.  
Раисни ва ўз бошқарув орган-

ларини сайлайдиган маҳаллалар 
шаҳарлардаги, шаҳарчалардаги, 
қишлоқлардаги ва овуллардаги 
фуқароларнинг ўзини ўзи 
бошқариш органларидир. 

Фуқароларнинг маҳаллий 
аҳамиятга эга бўлган масала-
ларни ўз манфаатларидан, 
ривожланишнинг ўзига хос 
тарихий хусусиятларидан, 
шунингдек миллий ва маъна-
вий қадриятлардан, маҳаллий 
урф-одатлар ҳамда анъана-
лардан келиб чиққан ҳолда, 
мустақил равишда ва қонун 
доирасида ҳал этиш ҳуқуқи 
ҳамда уни амалга ошира олиш 
қобилияти фуқароларнинг 
ўзини ўзи бошқариши деб 
эътироф этилади. 

Маҳаллалар давлат ҳокимияти 
органлари тизимига кирмайди ва 
ўз ваколатлари доирасида муста-
қилдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Биринчидан, Конституциявий қонун 

лойиҳасида Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси 32-моддасининг учинчи 
қисмида фуқароларнинг ўзини ўзи 
бошқариш органларига берилган таъриф 
мазкур модда нормаларига эмас, балки  
Конституциянинг айнан 105-моддаси 
мазмунига мос келишини ҳисобга олиб, 
ушбу нормани 105-моддага иккинчи 
қисм сифатида кўчириш таклиф 
қилинмоқда. 
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Давлат маҳаллалар фаолияти-
ни амалга ошириш учун зарур 
шарт-шароитлар яратади, уларга 
қонунчиликда берилган вако-
латларни амалга оширишда 
кўмаклашади. 

Маҳаллалар фаолиятининг 
ҳуқуқий асослари, шунингдек 
маҳалла раисининг ва бошқарув 
органларининг сайлови тартиби, 
ваколатлари ҳажми қонун билан 
белгиланади. 

Давлат маҳаллалар фаолияти-
ни амалга ошириш учун зарур 
шарт-шароитлар яратади, уларга 
қонунчиликда берилган вако-
латларни амалга оширишда 
кўмаклашади. 

Маҳаллалар фаолиятининг 
ҳуқуқий асослари, шунингдек 
маҳалла раисининг ва бошқарув 
органларининг сайлови тартиби, 
ваколатлари қонун билан 
белгиланади. 

 
 
 
 
 
 
 
Иккинчидан, амалдаги қонунларда 

Маҳалланинг ваколатлари белгиланади. 
Ваколатларнинг “ҳажми” деган 
тушунча қонунчиликда қўлланилмас-
лиги сабабли “ҳажми” сўзини чиқариб 
ташлаб мақсадга мувофиқ. 

116-модда.  
Айбланувчи ҳимояланиш 

ҳуқуқи билан таъминланади. 
Тергов ва суд ишини юри-

тишнинг ҳар қандай босқичида 
малакали юридик ёрдам олиш 
ҳуқуқи кафолатланади. Фуқаро-
ларга, корхона, муассаса ва 
ташкилотларга юридик ёрдам 
бериш учун адвокатура фаолият 
кўрсатади. Адвокатурани ташкил 
этиш ва унинг иш тартиби қонун 
билан белгиланади. 

 

116-модда.  
Ҳар кимга малакали юридик 

ёрдам олишга бўлган ҳуқуқ 
кафолатланади. Қонунда назарда 
тутилган ҳолларда юридик ёрдам 
бепул кўрсатилади. 

Терговнинг ва суд ишини 
юритишнинг ҳар қандай бос-
қичида малакали юридик ёрдамга 
бўлган ҳуқуқ кафолатланади. 
Жисмоний ва юридик шахсларга 
юридик ёрдам кўрсатиш учун 
мустақиллик ва ўзини ўзи 
бошқариш принципларига асос-
ланган адвокатура фаолият 
кўрсатади. Адвокатурани ташкил 
этиш ва унинг фаолияти 
тартиби қонун билан 
белгиланади. 

116-модда.  
Ҳар бир инсонга малакали 

юридик хизмат кўрсатили-
шидан фойдаланишга  бўлган 
ҳуқуқ кафолатланади. Қонунда 
назарда тутилган ҳолларда 
юридик ёрдам кўрсатилади. 

Терговнинг ва суд ишини 
юритишнинг ҳар қандай бос-
қичида малакали юридик ёрдамга 
бўлган ҳуқуқ кафолатланади. 
Жисмоний ва юридик шахсларга 
юридик хизмат кўрсатиш учун 
мустақиллик ва ўзини ўзи 
бошқариш принципларига асос-
ланган адвокатура фаолият 
кўрсатади. Адвокатурани ташкил 
этиш ва унинг фаолияти қонун 
билан белгиланади. 

 
Биринчидан, давлат ҳар бир инсонга 

малакали юридик ёрдам олишни 
кафолатлай олмайди. 

Чунки, юридик ёрдам    деганда 
юристлар томонидан инсонларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликлари, қонунийни манфаат-
ларини ҳимоя қилишда текинга (бепул) 
кўрсатиладиган фаол профессионал 
ёрдами тушунилади. 

Иккинчидан, юридик хизмат 
кўрсатиш  деганда асосан юристлар ёки 
белгиланган тартибда давлат органлари, 
нодавлат нотижорат ҳамда бошқа 
ташкилотлар томонидан шартномага 
мувофиқ жисмоний ва юридик шахсларга 
айрим ҳуқуқий масалалар бўйича, қоида 
тариқасида, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш 
тушунилади. 

Шунинг учун ҳам давлат инсонларга 
“юридик ёрдам” олишга бўлган ҳуқуқини 
эмас, балки “юридик хизмат кўрсатиш” 
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Адвокат шахсларнинг ҳуқуқ-
лари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш бўйича ўз касбий 
вазифаларини амалга ошираёт-
ганда унинг фаолиятига арала-
шишга йўл қўйилмайди. 

Адвокат шахсларнинг ҳуқуқ-
лари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш бўйича ўз касбий 
вазифаларини амалга ошираёт-
ганда унинг фаолиятига арала-
шишга йўл қўйилмайди. 

дан фойдаланишга бўлган ҳуқуқини 
кафолатлаши 

 мумкин. 
Акс ҳолда лойиҳадаги норма 

декларатив хусусиятга эга бўлиб қолади. 
Чунки, юристлар, шу жумладан 
адвокатлар ҳар доим ҳам юридик ёрдам 
бермайди. 

Учинчидан, Конституциянинг 40-
моддасига киритилаётган ўзгартишларда 
ҳам “тиббий хизмат” билан “тиббий 
ёрдам” алоҳида тушунчалар сифатида 
берилган. 

Ҳар қандай ёрдам текинга (бепул) 
берилади. 


