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АЙРИМ МОДДАЛАРИ БЎЙИЧА  
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ТАКЛИФЛАРИ 

Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

 VII боб. Шахсий ҳуқуқ ва 
эркинликлар   

 
25-модда.  
Ҳар ким эркинлик ва шахсий 

дахлсизлик ҳуқуқига эга. 
Ҳеч ким қонунга асосланма-

ган ҳолда ҳибсга олиниши ёки 
қамоқда сақланиши мумкин 
эмас. 

27-модда.  
Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига 

қилинган тажовузлардан, шахсий 
ҳаётига аралашишдан ҳимоя-
ланиш ва турар жойи дахлсиз-
лиги ҳуқуқига эга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII боб. Шахсий ҳуқуқ ва 
эркинликлар  

 
 

25-модда.  
Ҳар ким эркинлик ва шахсий 

дахлсизлик ҳуқуқига эга. 
Ҳеч ким қонунга асослан-

маган ҳолда ушлаб турилиши ёки 
қамоқда сақланиши мумкин 
эмас. 

27-модда.  
     Ҳар бир инсон шахсий 
ҳаётининг дахлсиз бўлиши, 
шахсий ва оилавий сири, ўз 
шаъни ва қадр-қиммати ҳимоя 
қилиниши ҳуқуқига эга.  

Ҳар ким ўз шахсига доир 
маълумотларни ҳимоя қилиш 
ҳуқуқига эга.  

Ҳар ким уй-жой дахлсизлиги 
ҳуқуқига эга. Суднинг қарорисиз 
уй-жойдан маҳрум этилишга йўл 
қўйилмайди.  

 
 
 
 
 

VII боб. Шахсий ҳуқуқ ва 
эркинликлар  

 
25-модда.  
Ҳар бир инсон эркинлик ва 

шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга. 
Ҳеч ким қонунга асослан-

маган ҳолда ушлаб турилиши ёки 
қамоқда сақланиши мумкин 
эмас. 

27-модда.  
     Ҳар бир инсон шахсий 
ҳаётининг дахлсиз бўлиши, 
шахсий ва оилавий сири, ўз 
шаъни ва қадр-қиммати ҳимоя 
қилиниши ҳуқуқига эга.  

Ҳар  бир инсон  ўз шахсига 
доир маълумотларни ҳимоя 
қилиш ҳуқуқига эга.  

Ҳар  бир инсон  уй-жой 
дахлсизлиги ҳуқуқига эга. 
Суднинг қарорисиз уй-жойдан 
маҳрум этилишга йўл 
қўйилмайди.  

 
 

 
Биринчидан, Конституцияга кири-

тилаётган барча ўзгартиш ва 
қўшимчаларнинг асосини “Инсон 
қадри учун” ва “Давлат – инсон учун” 
тамойиллари ташкил қилишини ҳисобга 
олган ҳолда  “ҳар ким”, “ҳар бир шахс” 
сўзларини “ҳар бир инсон” сўзларига 
алмаштириш таклиф қилинади. 

Чунки, Инсон ҳуқуқлари бўйича 
умумжаҳон декларациясида “ҳар бир 
инсон” сўзлари 30 маротаба бир хил 
матнда қўлланилган, шунингдек 
Конституциявий қонун лойиҳасида ҳам 
“инсон” сўзи 28 маротаба, шундан “ҳар 
бир инсон” сўзлари 4 маротаба 
қўлланилган. 

Шунинг учун “инсон” сўзининг 
қўлланилиши ҳам Конституциянинг 
мазмуни, моҳияти, аҳамияти, ҳам 
юридик техника талабларига мос 
келади. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

29-модда.  
Ҳар ким фикрлаш, сўз ва 

эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга.   
Ҳар ким ўзи истаган 

ахборотни излаш, олиш ва уни 
тарқатиш ҳуқуқига эга, амалдаги 
конституциявий тузумга қарши 
қаратилган ахборот ва қонун 
билан белгиланган бошқа 
чеклашлар бундан мустаснодир. 

 
30-модда.  
Ўзбекистон Республикаси-

нинг барча давлат органлари, 
жамоат бирлашмалари ва ман-
сабдор шахслари фуқароларга 
уларнинг ҳуқуқ ва манфаат-
ларига дахлдор бўлган ҳужжат-
лар, қарорлар ва бошқа мате-
риаллар билан танишиб чиқиш 
имкониятини яратиб бериши 
лозим. 

 
 

 
IX боб. Иқтисодий ва 
ижтимоий ҳуқуқлар  

 
36-модда.  
Ҳар бир шахс мулкдор 

бўлишга ҳақли. 

29-модда.  
    Ҳар ким фикрлаш, сўз ва 
эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга.  
     Ҳар ким исталган ахборотни 
излаш, олиш ва тарқатиш 
ҳуқуқига эга. 

Ҳар ким Интернет жаҳон 
ахборот тармоғига кириш ва 
ундан эркин фойдаланиш 
ҳуқуқига эга. 

 
30-модда.  
Ҳар ким давлат органларида, 

фуқароларнинг ўзини ўзи бош-
қариш органларида, жамоат 
бирлашмаларида, ташкилот-
ларда ўзи ҳақида тўпланган 
маълумотлар билан танишиш ва 
нотўғри маълумотларнинг туза-
тилишини, шунингдек ноқону-
ний йўл билан тўпланган ёки 
ҳуқуқий асосларга эга бўлмаган 
маълумотларнинг йўқ қилини-
шини талаб этиш ҳуқуқига эга. 

 
IX боб. Иқтисодий ва 
ижтимоий ҳуқуқлар 

 
36-модда.  
Ҳар ким қонун билан 

муҳофаза қилинадиган мулкка, 

29-модда.  
Ҳар  бир инсон  фикрлаш, сўз 

ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига 
эга.  
      Ҳар бир инсон исталган 
ахборотни излаш, олиш ва 
тарқатиш ҳуқуқига эга. 

Ҳар бир инсон Интернет 
жаҳон ахборот тармоғига кириш 
ва ундан эркин фойдаланиш 
ҳуқуқига эга. 

 
30-модда.  
Ҳар бир инсон давлат 

органлари ва ташкилотларида, 
мансабдор шахсларда ва фуқаро-
лик жамияти институтларида   
ўзи ҳақида тўпланган маълумот-
лар билан танишиш ва нотўғри 
маълумотларнинг тузатилишини, 
шунингдек ноқонуний йўл билан 
тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга 
эга бўлмаган маълумотларнинг 
йўқ қилинишини талаб этиш 
ҳуқуқига эга. 

 
IX боб. Иқтисодий ва 
ижтимоий ҳуқуқлар 

 
36-модда.  
Ҳар  бир инсон  қонун билан 

муҳофаза қилинадиган мулкка, 

Иккинчидан, Лойиҳада шунингдек, 
“ҳеч ким”,                    “ҳеч бир шахс”,  
“ҳеч бир инсон” сўзлари ҳам 
қўлланилган. Фикримизча мазкур 
сўзларни ҳам бирхиллаштириш 
мақсадга мувофиқ. 
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Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

Банкка қўйилган омонатлар 
сир тутилиши ва мерос ҳуқуқи 
қонун билан кафолатланади. 
 

37-модда.  
Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, 

эркин касб танлаш, адолатли 
меҳнат шароитларида ишлаш ва 
қонунда кўрсатилган тартибда 
ишсизликдан ҳимояланиш 
ҳуқуқига эгадир. 
 
 
 
 
 
 
 

38-модда.  
     Ёлланиб ишлаётган барча 
фуқаролар дам олиш ҳуқуқига 
эгадирлар. Иш вақти ва ҳақ 
тўланадиган меҳнат таътилининг 
муддати қонун билан белги-
ланади. 
 
 
 
 

шу жумладан интеллектуал 
мулкка бўлган ҳуқуққа эга. 

 
 
37-модда.  
Ҳар ким муносиб меҳнат 

қилиш, эркин касб танлаш, хавф-
сизлик ва гигиена талабларига 
жавоб берадиган қулай меҳнат 
шароитларида ишлаш, меҳнати 
учун ҳеч қандай камситилиш-
ларсиз ва белгиланган меҳнатга 
ҳақ тўлашнинг энг кам миқдо-
ридан кам бўлмаган тарзда 
адолатли ҳақ олиш, шунингдек 
ишсизликдан қонунда белгилан-
ган тартибда ҳимояланиш ҳуқу-
қига эга. 

 
38-модда.  
Ҳар бир шахс дам олиш 

ҳуқуқига эга. 
Ёлланиб ишлаётган фуқаро-

лар дам олиш ҳуқуқига, дам 
олиш ва байрам кунлари, ҳақ 
тўланадиган ҳар йилги таътилга 
чиқиш ҳуқуқига эга. 

 
 
 
 

шу жумладан интеллектуал 
мулкка бўлган ҳуқуққа эга. 

 
 
37-модда.  
Ҳар  бир инсон   муносиб 

меҳнат қилиш, эркин касб 
танлаш, хавфсизлик ва гигиена 
талабларига жавоб берадиган 
қулай меҳнат шароитларида 
ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай 
камситилишларсиз ва белгилан-
ган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг 
кам миқдоридан кам бўлмаган 
тарзда адолатли ҳақ олиш, 
шунингдек ишсизликдан қонун-
да белгиланган тартибда 
ҳимояланиш ҳуқуқига эга. 

 
38-модда.  
Ҳар  бир инсон   дам олиш 

ҳуқуқига эга. 
Ёлланиб ишлаётган фуқаро-

лар дам олиш ҳуқуқига, дам 
олиш ва байрам кунлари, ҳақ 
тўланадиган ҳар йилги таътилга 
чиқиш ҳуқуқига эга. 
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Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

39-модда.  
     Ҳар ким қариганда, меҳнат 
лаёқатини йўқотганда, шу-
нингдек боқувчисидан маҳрум 
бўлганда ва қонунда назарда 
тутилган бошқа ҳолларда 
ижтимоий таъминот олиш 
ҳуқуқига эга. 
 
 

40-модда.  
     Ҳар бир инсон малакали 
тиббий хизматдан фойдаланиш 
ҳуқуқига эга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41-модда.  
     Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига 
эга. 
 
 

39-модда.  
Ҳар бир шахс қариганда, 

меҳнат лаёқатини йўқотганда, 
ишсизликда, ногиронликда, шу-
нингдек боқувчисидан маҳрум 
бўлганда ва қонунда назарда 
тутилган бошқа ҳолларда ижти-
моий таъминот олиш ҳуқуқига 
эга. 

 
40-модда.  
Ҳар ким соғлиғининг 

муҳофаза қилиниши ва малакали 
тиббий хизматдан фойдаланиш 
ҳуқуқига эга. 

 
401-модда.  
Ҳар ким соғлом ва қулай 

атроф-муҳитга, унинг ҳолати 
ҳақидаги ҳаққоний ахборотга эга 
бўлиш ҳамда ўз соғлиғига ёки 
мол-мулкига экологик ҳуқуқбу-
зарлик туфайли етказилган зарар-
нинг ўрни қопланиши ҳуқуқига 
эга. 

 
41-модда.  
Ҳар ким таълим олиш 

ҳуқуқига эга. 
 
 
 

39-модда.  
Ҳар бир  инсон  қариганда, 

меҳнат лаёқатини йўқотганда, 
ишсизликда, ногиронликда, шу-
нингдек боқувчисидан маҳрум 
бўлганда ва қонунда назарда 
тутилган бошқа ҳолларда ижти-
моий таъминот олиш ҳуқуқига 
эга. 

 
40-модда.  
Ҳар  бир  инсон   соғлиғининг 

муҳофаза қилиниши ва малакали 
тиббий хизматдан фойдаланиш 
ҳуқуқига эга. 

 
401-модда.  
Ҳар бир  инсон   соғлом ва 

қулай атроф-муҳитга, унинг 
ҳолати ҳақидаги ҳаққоний ахбо-
ротга эга бўлиш ҳамда ўз 
соғлиғига ёки мол-мулкига эко-
логик ҳуқуқбузарлик туфайли 
етказилган зарарнинг ўрни қоп-
ланиши ҳуқуқига эга. 

 
41-модда.  
Ҳар  бир  инсон    таълим 

олиш ҳуқуқига эга. 
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Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

 
 
 
 
 
 

X боб. Инсон ҳуқуқлари ва 
эркинликларининг 

кафолатлари 
 

43-модда.  
     Давлат фуқароларнинг Конс-
титуция ва қонунларда мустаҳ-
камланган ҳуқуқлари ва эркин-
ликларини таъминлайди. 

 
44-модда.  

     Ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва 
эркинликларини суд орқали 
ҳимоя қилиш, давлат органлари, 
мансабдор шахслар, жамоат 
бирлашмаларининг ғайриқону-
ний хатти-ҳаракатлари устидан 
судга шикоят қилиш ҳуқуқи 
кафолатланади. 
 

43-модда.  
Ҳар бир шахс ўз ҳуқуқ ва 

эркинликларини қонунда тақиқ-
ланмаган барча усуллар билан 
ҳимоя қилишга ҳақли. 

 
X боб. Инсон ҳуқуқлари ва 

эркинликларининг 
кафолатлари 

 
43-модда.  
Ҳар бир шахс ўз ҳуқуқ ва 

эркинликларини қонунда тақиқ-
лан-маган барча усуллар билан 
ҳимоя қилишга ҳақли. 

 
44-модда.  
Ҳар кимга ўз ҳуқуқлари ва 

эркинликларини суд орқали 
ҳимоя қилиш, давлат органлари-
нинг ва бошқа ташкилотларнинг, 
улар мансабдор шахсларининг 
қонунга хилоф қарорлари, ҳара-
катлари (ҳаракатсизлиги) усти-
дан судга шикоят қилиш ҳуқуқи 
кафолатланади. 

Ҳар бир шахс ўзининг бузил-
ган ҳуқуқ ва эркинликларини 
тиклаш учун ўз иши ваколатли, 
мустақил ҳамда холис суд 
томонидан оқилона муддатларда, 

43-модда.  
Ҳар бир шахс ўз ҳуқуқ ва 

эркинликларини қонунда тақиқ-
ланмаган барча усуллар билан 
ҳимоя қилишга ҳақли. 

 
X боб. Инсон ҳуқуқлари ва 

эркинликларининг 
кафолатлари 

 
43-модда.  
Ҳар бир инсон ўз ҳуқуқ ва 

эркинликларини қонунда тақиқ-
лан-маган барча усуллар билан 
ҳимоя қилишга ҳақли. 

 
44-модда.  
Ҳар бир инсонга ўз ҳуқуқла-

ри ва эркинликларини суд орқали 
ҳимоя қилиш, давлат органлари-
нинг ва бошқа ташкилотлар-
нинг, улар мансабдор шахслари-
нинг қонунга хилоф қарорлари, 
ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) 
устидан судга шикоят қилиш 
ҳуқуқи кафолатланади. 

Ҳар бир инсон ўзининг бузил-
ган ҳуқуқ ва эркинликларини 
тиклаш учун ўз иши ваколатли, 
мустақил ҳамда холис суд 
томонидан оқилона муддатларда, 
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Амалдаги матни Конституциявий қонун 
лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 
таҳрир АСОС 

тенглик, тортишув ва адолат 
принциплари асосида кўриб 
чиқилиши ҳуқуқига эга. 

Ҳар ким Ўзбекистон Респуб-
ликасининг қонунчилигига ва 
халқаро шартномаларига муво-
фиқ ўз ҳуқуқлари, эркинликлари 
ҳамда қонуний манфаатлари 
ҳимоя қилиниши учун инсон 
ҳуқуқлари бўйича миллий ва 
халқаро институтларга мурожаат 
қилишга ҳақли. 

тенглик, тортишув ва адолат 
принциплари асосида кўриб 
чиқилиши ҳуқуқига эга. 

Ҳар бир инсон Ўзбекистон 
Республикасининг қонунчили-
гига ва халқаро шартномаларига 
мувофиқ ўз ҳуқуқлари, эркин-
ликлари ҳамда қонуний манфаат-
лари ҳимоя қилиниши учун 
инсон ҳуқуқлари бўйича миллий 
ва халқаро институтларга муро-
жаат қилишга ҳақли. 


