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Кириш 

Кейинги йилларда табиат,жамият ва инсон ўртасидаги 

мутаносибликни бузилиши ва демографик ҳолатни шиддатли 

ўсиши ҳамда ривожланиб бориши  натижасида унинг атроф 

муҳитга таъсири муаммолари янада кучайиб кетмоқда.Бу 

эса,дунёнинг кўпгина минтақаларида табиий мувозанатнинг 

бузилишига,яьни сайёрамиздаги ҳарорат ўртача 1,5 даражага 

кўтарилиши доимий музликлар эгаллаган майдонларнинг 

қисқариши, умумий сув сатҳининг кўтарилиши, чўллашиш 

жараёнини кучайиши, наботот ва ҳайвонот оламининг ноёб 

намуналарини камайиб кетиши, дунёни хавотирга солаётган 

иқлим ўзгариши каби глобал муаммоларни келтириб 

чиқармоқда.Бундай ҳолатлар эса,табиатнинг бетакрор обьекти 

бўлган ҳайвонот дунёсини камайиб кетишига олиб келмоқда. 

Шу маьнода,Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 

50-моддасида кўрсатилганидек,”Фуқаролар атроф табиий муҳитга 

эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар”,55-моддасида 

эса,«Ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси 

ҳамда бошқа табиий захиралар умуммиллий бойликдир, улардан 

оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир»1,-деб 

кўрсатилиши ҳам мазкур муаммони ижобий ҳал этилишига ёрдам 

беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов ҳақли 

равишда таькидлаганидек,”Бугунги кунда инсоният олдида 

янги,глобал муаммолар пайдо бўлмоқда.Улар қаторида мен 

иқлим ўзгаришлари,экотизм ва биохилма-хилликни сақлаш ва 

асраб-авайлаш,табиий захираларнинг тугаб бориши ва бошқа 

шу каби жуда ўткир муаммоларни қайд этишни 

истардим.Уларнинг оқилона ечими давримизнинг энг кескин 

муаммосига айланмоқда. 

Ушбу муаммоларни ҳал этиш интеллектуал салоҳиятнинг 

ҳар томонлама ўсишини,кўп асрлар мобайнида вужудга келган 

қонунларни қайта идрок этиш ва янгича баҳолашни,бизни қуршаб 

турган борлиқни кенг миқёсда ўрганиш бўйича чуқур илмий 

тадқиқот ва тажрибалар олиб боришни тақозо этиши мумкин2,-

                                                           

1Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.Тошкент,Ўзбекистон. 2014 
2Каримов И.А.Аждодларимизнинг бебаҳо мероси-абадиятга дахлдор маьнавий хазинадир. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг”Ўрта асрлар шарқ алломалари ва мутафаккирларининг 
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деган ғоялари ҳайвонот дунёси муҳофаза қилиш ва улардан 

фойдаланиш,экологик хавфсизликни таьминлаш масаласига ҳам 

бевосита тегишлидир. 

Шу маьнода,давлатимиз белгилаган стратегик мақсадларга 

эришишда иқтисодиётимизнинг моддий асоси бўлган ҳайвонот 

дунёсини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишга доир 

муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатлари ҳам муҳим 

ўрин эгаллайди. 

Таькидлаш жоизки,асрлар давомида инсон табиатни ўзига 

бўйсиндиришга ҳаракат қилиб келди,табиий ресурсларни 

тугалмас деб ҳисоблаб,уларга нисбатан эҳтиётсиз, фақат 

истеъмол объекти сифатида муносабатда бўлди. Бунинг 

натижасида эса ҳозирги вақтда биологик ранг-баранглик тиклаб 

бўлмас даражада қисқарди, ишлаб чиқариш жойларида атроф 

муҳит ифлосланди ва ҳоказо. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов 

тўғри таькидлаганидек,”Яқин-яқинларгача ўзининг улкан 

биохилма-хиллиги билан машҳур бўлган Оролбўйи минтақасида 

ўсимликлар ва ёввойи ҳайвонлар тури кескин камайиб бормоқда, 

жумладан, сут эмизувчиларнинг 12, қушларнинг 26 ва 

ўсимликларнинг 11 тури буткул йўқ бўлиш хавфи остида турибди. 

Оролнинг қуриган қисми ўрнида ҳосил бўлган 5,5 миллион 

гектардан ортиқ майдондаги янги Оролқум саҳроси тобора бутун 

Оролбўйи минтақасига ёйилмоқда. Бу ердан ҳар йили атмосферага 

қарийб 100 миллион тонна чанг ва заҳарли тузлар кўтарилиб, қум 

бўронлари ва кучли шамоллар билан мазкур ҳудуддан анча олис 

бўлган минтақаларга ҳам тарқалмоқда.”3 

Эьтиборли томони шундаки,мустақиллик йилларида 

табиий ресурслардан фойдаланиш ва атроф мухитни  муҳофаза 

қилиш муносабатларини тартибга солувчи қонунларни 

такомиллаштириш ва ривожлантиришга оид кенг қамровли 

ишлар амалга оширилди.Ўзбекистон Республикасининг 

экологик муносабатларни тартибга солувчи,шу жумладан, 

“Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 

                                                                                                                                                                                           

тарихий мероси,унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти”мавзусидаги халқаро 

конференциянинг очилиш маросимидаги нутқи.//Халқ сўзи 2014 йил,16 май  
3Каримов И.А. Президенти Ислом Каримовнинг“Орол денгизи минтақасидаги экологик офат 

оқибатларини юмшатиш бўйича ҳамкорликни ривожлантириш”мавзусидаги халқаро конференция 

иштирокчиларига табриги.//Халқ сўзи,2014йил,30 октябрь 
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тўғрисида”4ги қонун ва кўплаб норматив ҳуқуқий ҳужжатлар 

қабул қилинди. 

Мазкур қонунни қабул қилиниши,ҳайвонот дунёсини 

муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишга доир муносабатларини 

такомиллаштиришга ва уни самарадорлигини оширишга хизмат 

қилди.Хусусан, бозор иқтисодиёти муносабатлари талабларига 

жавоб берувчи, халқимизнинг миллий бойлиги ҳисобланган ҳар 

бир табиат объектининг янгича ҳуқуқий ҳолатини белгиловчи 

Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 27 майдаги 142-сон қарори 

асосида,“2013-2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф-

муҳит муҳофазаси бўйича ҳаракат Дастури5нинг қабул 

қилинганлиги ҳам моддий бойликларимиз асоси бўлган 

ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишга  оид 

муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда янгича мазмун касб 

этди  ҳамда  мамлакатимизда экологик   муаммоларни  ҳал  қилиш 

борасида катта аҳамиятга эга бўлган тарихий   ҳужжат бўлиб қолди. 

Юқоридагиларнинг барчаси ҳайвонот дунёсини муҳофаза 

қилиш ва ундан фойдаланишга боғлиқ бўлган экологик хуқуқий 

муносабатларни тартибга солишда ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 

Шу маънода,“Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланиш тўғрисида”ги қонунига тайёрланган шарҳ ҳам 

юқоридаги мақсадларга эришишга хизмат қилади. 

Шарҳ  ушбу соҳадаги қонунчилик унга киритилган сўнгги 

қўшимча ва ўзгартиришлар, Президент фармон ва қарорлари, 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва қонун ости норматив-

ҳуқуқий ҳужжатлари, тегишли давлат дастурлари талаблари 

айниқса ушбу соҳасидаги қонунчилик асослари инобатга олинган 

ҳолда тайёрлашга ҳаракат қилинди.   

Мазкур шарҳ том маънода, талаба,магистр ва бу соҳа билан 

қизиқувчи кенг китобхонларга  ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш 

ва ундан фойдаланиш оид ҳуқуқий-экологик билим ва 

кўникмаларни шакллантиришга ёрдам  беради деган умиддамиз. 
 

 

 

                                                           

4 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 1998 й. 1-сон, 14-модда 
5 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 22-сон, 282-модда 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ 

ҚОНУНИ 

26.12.1997 й. 

N 545-I 

 

ҲАЙВОНОТ ДУНЁСИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ  

ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА 

 

Мазкур Қонунга қуйидагиларга мувофиқ ўзгартиришлар 

киритилган 

ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Қонуни, 

ЎзР 25.12.2009 й. ЎРҚ-240-сон Қонуни, 

ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни, 

ЎзР 04.09.2014 й. ЎРҚ-373-сон Қонуни 

 

I. Умумий қоидалар (1 - 13-моддалар) 

II. Ҳайвонот дунёсидан фойдаланиш. Фойдаланиш 

турлари ва усуллари (14 - 29-моддалар) 

III. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш (30 - 38-моддалар) 

IV. Якунловчи қоидалар (39 - 41-моддалар) 

 

 

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари 

2-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифаси 

3-модда. Ҳайвонот дунёсига нисбатан мулкдорлик 

4-модда. Ҳайвонот дунёси объектлари 

5-модда. Фуқаролар ва жамоат бирлашмаларининг ҳайвонот 

дунёсини ҳамда унинг яшаш муҳитини муҳофаза қилиш 

соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари 

6-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланиш соҳасида давлат бошқаруви 

7-модда. Давлат экологик экспертизаси 

8-модда. Ҳайвонларни давлат томонидан ҳисобга олиш ва 

улардан фойдаланиш ҳажмларини ҳисобга олиш, ҳайвонот 

дунёси давлат кадастри 

9-модда. Ҳайвонот дунёси мониторинги 

10-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланиш устидан назорат 

11-модда. Ҳайвонот дунёсини ва унинг яшаш муҳитини 

муҳофаза қилиш ҳамда ундан фойдаланишга оид асосий 
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талаблар 

12-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

фойдаланишга оид дастурлар ҳамда тадбирларни келишиб олиш 

13-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 

оқилона фойдаланишни иқтисодий жиҳатдан рағбатлантириш 

 

1-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан  

фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари 

 

Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 

тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Қонундан ва бошқа қонун 

ҳужжатларидан иборат. 

Ушбу Қонун қуруқликда, сувда, атмосферада ва тупроқда табиий 

эркинлик ҳолатида яшайдиган, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 

доимий ёки вақтинча турадиган ёввойи ҳайвонларни, шунингдек илмий 

ёки табиатни муҳофаза қилиш мақсадларида ярим эркин шароитда ёки 

сунъий яратилган яшаш муҳитида боқилаётган ҳайвонот дунёсини 

муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни 

тартибга солади. 

Қорақалпоғистон Республикасида ҳайвонот дунёсини муҳофаза 

қилиш ва ундан фойдаланиш соҳасидаги муносабатлар 

Қорақалпоғистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан ҳам тартибга 

солинади. 

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида 

ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисидаги 

қонун ҳужжатларидагидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, 

халқаро шартнома қоидалари қўлланилади. 

 

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида 

ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 

тўғрисидаги қонун ҳужжатларидагидан бошқача қоидалар 

белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади. 

“Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 

тўғрисида”ги қонун Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 

нормаларини ҳаётга тадбиқ қилиб,ҳайвонот дунёсини муҳофаза 

қилиш ва ундан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни (фауна 

ҳуқуқига оид) ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлади.  

Ҳайвонот дунёси объектлари табиий ресурс сифатида бош 

қомусимизда мустаҳкамланиши бошқа ҳайвонот дунёси соҳасидаги 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилиши учун асос бўлади. 

Ҳайвонот дунёсининг ҳуқуқий муҳофаза қилинишида Ўзбекистон 

Республикаси Конституциясининг талабларини ўзида акс эттирган 

Ўзбекистон Республикасининг янги “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза 
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қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги61997 йил 27 декабрь 

қонуни ва унга мувофиқ қабул қилинган қонунчиликнинг бошқа 

ҳужжатлари муҳим ўрин тутади. 

Бу борадаги қонунлар икки гуруҳга бўлинади, махсус ва 

умумий аҳамиятдаги қонунлар.Биринчи гуруҳга,“Ҳайвонот 

дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги 

қонун, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 

сентябрдаги 937-сонли “Қимматбаҳо ва йўқолиб бораётган 

ўсимликлар ва ҳайвонлар турларини муҳофаза қилишни 

кучайтириш ва улардан фойдаланишни тартибга солиш 

тўғрисида”ги қарори,Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг 2000 йил 5 сентябр 343-сонли қарори билан 

тасдиқланган ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритиш 

тартиби тўғрисидаги Низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг "Биологик ресурслардан фойдаланишни тартибга 

солиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасида рухсат бериш тартиб-

таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида"ги 2014 йил 20 октябрь 

290-сонли қарори7 ва ҳоказо. 

 Иккинчи гуруҳга Фуқаролик Кодекси,Солиқ Кодекси, 

Жиноят Кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекс, Ер 

Кодекси, “Мулкчилик тўғрисида”ги қонун, “Табиатни муҳофаза 

қилиш тўғрисида”ги,“Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”, “Ер 

ости бойликлари тўғрисида”, “Ўсимликлар дунёсини муҳофаза 

қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини 

муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Ўрмон тўғрисида”, “Экологик 

экспертиза тўғрисида”, “Чиқиндилар тўғрисида”, “Аҳолини ва 

ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулотда 

вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”,“Ер кадастри тўғрисида”, 

“Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”,“Ёнғин 

хавфсизлиги тўғрисида”,“Экологик назарот тўғрисида”ги қонунлар 

ва бошқалар киради. Ушбу нормалар ҳайвонот дунёси билан боғлиқ 

бўлган муносабатларни тартибга солиб, қуруқликда, сувда, 

атмосферада ва тупроқда табиий эркинлик ҳолатида яшайдиган, 

Давлатимиз ҳудудида доимий ёки вақтинча турадиган ёввойи 

ҳайвонларни, илмий мақсадларда ярим эркин шароитда ёки сунъий 

яратилган яшаш муҳитида боқилаётган ҳайвонот дунёсини 
                                                           

6 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 1998 й.1-сон,14-модда 
7 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 43-сон, 530-модда 
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муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги 

муносабатларни тартибга солади. 

Қорақалпоғистон Республикасида ҳайвонот дунёсини ҳуқуқий 

муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш соҳасидаги ижтимоий 

муносабатлари Қорақалпоғистон Республикасининг юқори 

бошқарув органлари томонидан чиқариладиган норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар билан тартибга солиниши эса алоҳида хусусиятга 

эга.Ушбу қонун ҳужжатлари тегишли равишда Қорақалпоғистон 

Республикасининг Конституцияси ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза 

қилиш ва ундан фойдаланиш соҳасидаги махсус қонунчиликка мос 

ҳолда қабул қилинишини талаб этади. 

Таькидлаш жоизки, халқаро ташкилотлар томонидан қабул 

қилинган ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш соҳасида, нафақат бу 

борада, балки экология соҳасидаги барча халқаро норматив-

ҳуқуқий ҳужжатларга тўла қўшилади ва унга устуворликни беради. 

Яъни миллий ҳайвонот дунёси соҳасидаги қонун халқаро 

нормаларга тўғри келмаса, яъни коллезия пайдо бўлса албатта 

халқаро шартномалар қўлланилади. Бу эса демократик давлатнинг 

ҳуқуқий муҳим хусусиятли  белгиларидан биридир. 

Қаранг: “Асосан сувда сузувчи қушларнинг яшаш жойи 

сифатида халқаро аҳамиятга молик сув-ботқоқ майдонлари 

тўғрисида”ги Конвенция,“Йўқолиб кетиш хавфи остида турган 

ёввойи ҳайвонлар ва ўсимликлар турлари билан халқаро савдо 

қилиш тўғрисида”ги Конвенция,“Ёввойи ҳайвонларнинг кўчиб 

юрувчи турларини сақлаб қолишга доир Конвенция”,“Биологик 

ранг-баранглик тўғрисида”ги Конвенция,“Африка, Европа ва 

Осиёдаги кўчиб юрувчи сув-ботқоқ қушларини муҳофаза қилиш 

бўйича Битим”. 

 
2-модда. Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан  

фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифаси 

 

Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 

тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифаси ҳайвонот дунёсининг 

яшаш шароитларини таъминлаш, уларнинг хилма-хил турларини ҳамда 

табиий галалари бутлигини ва яшаш муҳитини сақлаш мақсадида 

ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш, уни тиклаш 

ва такрор етиштириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан 

иборат. 
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