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ТАКЛИФЛАРИ 

 

Амалдаги матни 
Конституциявий қонун 

лойиҳасидаги таҳрири 

Таклиф қилинаётган 

таҳрир 
АСОС 

XIV боб. Оила 

 

63-модда. Оила жамиятнинг 

асосий бўғинидир ҳамда жамият 

ва давлат муҳофазасида бўлиш 

ҳуқуқига эга. 

Никоҳ томонларнинг ихтиёрий 

розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига 

асосланади. 

XIV боб. Оила 

 

63-модда. Оила жамиятнинг 

табиий ва асосий бўғини, 

аҳолини сақлаб қолиш ҳамда 

кўпайтириш негизи сифатида 

жамият ва давлатнинг алоҳида 

муҳофазаси остида бўлади. 

Никоҳ аёл ва эркакнинг 

ихтиёрий розилигига ва тенг 

ҳуқуқлилигига асосланади. 

Давлат оиланинг тўлақонли 

ривожланиши учун зарур бўлган 

ижтимоий ва иқтисодий шарт-

шароитларни яратади. 

Давлат кўп болали оилаларга 

қонунга мувофиқ имтиёзлар ва 

ижтимоий кафолатлар берили-

шини таъминлайди. 

XIV боб. Оила 
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жамият ва давлатнинг алоҳида 

муҳофазаси остида бўлади. 

Никоҳ қонунда белгиланган 

никоҳ ёшига етган эркак ва 

аёлнинг эркин ва тўлиқ 

розилигига ҳамда тенг ҳуқуқли-

лигига асосланади. 

Давлат оиланинг тўлақонли 

ривожланиши учун зарур бўлган 

ижтимоий ва иқтисодий шарт-

шароитларни яратади. 
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Биринчи, Инсон ҳуқуқлари умум-

жаҳон декларациясининг 16-моддасига 

кўра:  

“1. Балоғат ёшига етган эркаклар 

ва аёллар ирқи, миллати ёки диний 

белгилари бўйича ҳеч қандай 
чеклашларсиз никоҳдан ўтишга ва оила 

қуришга ҳақли. Улар никоҳдан ўтишда, 

никоҳда турган вақтларида ва уни бекор 

қилиш вақтида бир хил ҳуқуқдан 

фойдаланади.  

2. Никоҳдан ўтаётган ҳар икки 

томоннинг эркин ва тўлиқ розилиги 

асосидагина никоҳ тузилиши мумкин.  

3. Оила жамиятнинг табиий ва асосий 

ҳужайраси саналади ва жамият ҳамда 

давлат томонидан ҳимоя қилинишга 

ҳақли”. 
Шунингдек, Иқтисодий, ижтимоий 

ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида 

халқаро пактнинг 3-моддасида иштирок 

этувчи давлатлар мазкур Пактда кўриб 

чиқилган ҳамма иқтисодий, ижтимоий ва 

маданий ҳуқукдардан фойдаланишда 

эркаклар ва аёлларга тенг ҳуқуқ бериш 

мажбуриятини оладилар, деб белги-

ланган. 

Иккинчи, Ўзбекистон Республи-

каси Оила кодексининг 2-моддасида 
ҳам оилавий муносабатларда эркак ва 



аёл тенг ҳуқуқлилиги белгиланган. 

Шунингдек, Кодекснинг 14-моддасида 

никоҳ тузиш учун бўлажак эр-хотин 

(хотин-эр эмас) ўз розилигини эркин 

ифода этиш қобилиятига эга бўлиши 

кераклиги, 15-моддасида эса никоҳ ёши 

эркаклар ва аёллар учун ўн саккиз ёш 

экани белгиланган. 

Учинчи, Арманистон, Болгария, 

Испания, Кипр, Литва, Молдова, 
Россия, Тожикистон, Туркманистон, 

Хитой, Япония Конституцияларида ҳам 

никоҳ эркак ва аёл ўртасида тузилиши 

белгиланган.  

Тўртинчи, миллий қадриятлари-

мизга кўра, никоҳ тузишга таклиф 

қилиш (совчи юбориш) ташаббуси 

эркак тарафдан амалга оширилади ва 

унга розилик бериш ёки бермаслик аёл-

нинг эркига боғлиқ. Ўзининг ибоси, 

ҳаёсини сақлаган, ўзини ҳурмат қилган 

аёл ҳеч қачон эркакка биринчи бўлиб 
менга уйлан демайди (эркакка совчи 

юбормайди).  

Юқоридаги халқаро ва хорижий 

ҳуқуқ нормаларида ҳам, миллий 

қонунчиликда ҳам барча ўринларда 

“эркак” сўзи аввал, “аёл” сўзлари 

кейин келмоқда. Бунда эркакнинг 

оилавий муносабатлардаги, аёлнинг ор-

номусини сақлашдаги масъулияти ва 

жавобгарлиги юқорироқ эканлигига 

урғу берилмоқда.  
Шунинг учун ҳам бу масалада 

сўзларни ўрни ўзгарганлиги билан 

мазмуни ўзгармайди деган хулосага 

келмаслигимиз, етти ўлчаб, бир 

марта кесишимиз мақсадга мувофиқ.  

 


