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REJA: 

 1. Sertifikatsiyalash tizimini yaratishdan     

 maqsad  

  2. Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish 

 3. Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish 

 agentligi tamonidan bugungi kundagi  amalga 

 oshirilayotgan chora tadbirlar 
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  Iqtisodiyot - oʻziga xos qonunlarga ega boʻlib, bozorda mahsulotlar 

taqchilligi boʻlmasligini taqozo etadi. Biroq ishlab chiqarish va import 

qilinishining cheklanmasligi isteʻmolchini past sifatli mahsulot olish xavfini 

orttiradi. Ayniqsa bu holat bozor iqtisodiga oʻtayotgan davlatlarda yuqori 

boʻlish ehtimoli bor. Yana bir muammo, isteʻmolchida ortiqcha mablagʻ 

boʻlmaganligi sababli past sifatli boʻlsa ham arzonroq mahsulot sotib 

olishga tayyor boʻladi. Buni bilgan ishlab chiqaruvchi yoki tadbirkor 

mahsulot sifatini oshirishga harakat qilmaydi. Bunday holatda 

isteʻmolchining xavfsizligini taʻminlash va nazorat qilishda shubhasiz davlat 

katta rol oʻynashi zarur.  
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Bu muammolarni echishda birinchi navbatda mamlakatda har 

tomonlama mukammal ishlab chiqilgan sertifikatsiyalash 

tizimini yaratilishi lozim.  

Sertifikatsiyalash tizimini yaratishda bir qator vazifalarni 

bajarish zarur; 

 1-Meʻyoriy taʻminot. Zarur hujjatlarni ishlab chiqish va ularni 

tadbiq etish. 

2 -Moddiy texnika bazasini yaratish. Turli xil zamonaviy, 

yuqori aniqlikda ishlaydigan sinov jihozlarini sotib olish. 

Ularni kalibrlash, yaʻni metrologiya xizmatini toʻgʻri yoʻlga 

qoʻyish. 

3 -Yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun yuqori malakali, zamon 

talabiga mos kadrlar tayyorlash. 
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Inson hayot faoliyati uchun oziq-ovqat birinchi navbatda 

tursa unda keyingi oʻrinni albatta kiyim kechak egallaydi. 

Kiyinganda ham chiroyli, estetik did bilan kiyinishni, 

qulay kiyinishni zamon talab etadi. Bundan koʻrinib 

turibdiki insonlarning toʻqimachilik mahsulotlariga 

boʻlgan talabi hech qachon pasaymaydi, balki ortadi. Buni 

hisobga olganda toʻqimachilik mahsulotlarini ishlab 

chiqarish va uni import qilish etakchi oʻrinlarni egallab 

turaveradi. Yuqorida aytib oʻtilganidek bu holatni nazorat 

qilish uchun mukammal ishlab chiqilgan sertifikatsiyalash 

tizimini yaratish lozim boʻladi. 
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Sifat - obʻektga qoʻyilgan va koʻzda tutilgan talablarni qondiruvchi  

xususiyatlari jamlanmasidir.  

Mahsulotga qoʻyilgan va koʻzda tutilgan talablar deganda bir qancha 

xususityalari tushuniladi, yaʻni tashqi koʻrinishi, koʻpga chidamliligi, 

kafolatlangan muddatda xizmat qilishi va boshqalar.  

Sifat tekshirilishi va  tasdiqlanishi lozim. 

Shuni xulosa qilib aytish mumkinki yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish va 

uning jahon bozorida muhim joy egallab turishini taʻminlash uchun ishlab 

chiqarish jarayonlarida, idishlarga joylashda, ularni saqlashda va tashishda, 

ulardan foydalanishda qoʻyilgan talablarga rioya qilish hamda mahsulot 

sifatini barqarorligini taʻminlash lozim. Bu talablar turli xil darajada meʻyoriy 

hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan. 
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Mahsulotlar quyidagi maqsadda sertifikatsiya 

qilinadi: 

-Inson salomatligiga va atrof muhitga zararli boʻlgan 

mahsulotlarni realizatsiya qilishni nazorat qilish maqsadida; 

-Xalqaro bozorda mahsulotning raqobatbardoshligini 

taʻminlash maqsadida; 

-Xalqaro iqtisodiy va savdo, qoʻshma tadbirkorlik va boshqa 

tadbirlarda qatnashishini taʻminlash maqsadida; 

-Isteʻmolchilarni ishlab chiqaruvchilarning 

maʻsulyatsizligidan himoya qilish va mahsulot sifat 

koʻrsatkichlarini tasdiqlash maqsadida. 
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-Mahsulotlar 

- Xizmatlar 

 -Jarayonlar 

- Ish 

 -Sifat tizimi  

 -Ishlab chiqarish 

Quyidagilar sertifikatsiya 

qilinishi mumkin: 
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Davlatlar oʻrtasida savdo va iqtisodiy, texnikaviy, madaniy aloqalarning 

rivojlanishi  halqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan meʻyoriy hujjatlar 

bilan jahon bozoriga yuqori sifatli raqobatbardosh mahsulotlar etkazib berish 

bilan uygʻunlashadi. Davlatlaro savdo-sotiq munosabatlarini samarali boʻlishi 

uchun mahsulotlarni sertifikatsiya qilishning ahamiyati kattadir. Bir turdagi 

mahsulot ishlab chiqaruvda turli mamlakatlarda boʻlishidan qatʻiy nazar shu 

mahsulot sifatiga kafolat beruvchi sertifikatsiyadan foydalanadilar. 
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Mahsulotni sertifikatsiyalash -  mahsulot ishlab chiqaruvchilar orasida raqobatli 

kurashda oʻzlarining savdo-sotiqdagi mavqeini mustahkamlashda asosiy vositalardan 

biri hisoblanadi. 

Tovar - tayyorlovchining faoliyati natijasida olingan maxsulot, shu jumladan 

isteʻmolchiga shartnoma asosida sotish uchun import qilingan mahsulot. 

Isteʻmolchi- biror bir tovarni mahsulotni yoki xizmatni foyda olish bilan bogʻliq 

boʻlmagan, oʻzining shaxsiy extiyojini qondirish maqsadida sotib oluvchi, 

buyurtmachi yoki sotib olmoqchi, buyurtma bermoqchi boʻlgan fuqaro (jismoniy 

shaxs).  

 



12 

Tayyorlovchi-isteʻmolchiga realizatsiya qilish uchun tovar ishlab chiqruvchi 

korxona, tashkilot, muassasa yoki xususiy tadbirkor. 

Tovar xafsizligi-oddiy isteʻmol sharoitida foydalanilganda, saqlanganda, 

tashilganda yoki ularni utilizatsiya qilinganda inson hayotiga, salomatligiga 

rahna solmaydigan, isteʻmolchi mulkiga va atrof muhitga zarar etkazmaydigan 

tovar yoki ish va xizmat natijalaridir. 

Tovar kamchiligi - tovar yoki xizmatning meʻyoriy xujjatlarga koʻrsatilgan 

shartlariga, shartnoma yoki oddiy sifat talablariga mos kelmasligi. 

Kafolatli muddat - tovarning ekspluatatsiya qilish qoidalariga amal qilgan 

holda, meʻyoriy hujjatlarda koʻrsatilgan sifatli xizmat qilish 

muddati(koʻrsatkich oy, soat, sikl, km v.b).  
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Xizmat muddati- meʻyoriy hujjatlarda oʻrnatilgan tovardan foydalanish davri. Bu 

davr tugagandan soʻng tovarning texnik holatidan qatʻiy nazar ekspluatatsiya qilish 

toʻxtatiladi. 

Yaroqlilik (saqlanish) muddati- tovar oʻz isteʻmol xususiyatlarini saqlay oladigan 

maʻlum muddat. Bu muddat tugagandan soʻng tovar inson salomatligi va xayotiga 

xafvli boʻlishi mumkin. 
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Isteʻmolchining huquqlari: 

-tovar va tovar ishlab chiqaruvchi toʻgʻrisida toʻliq va 

haqqoniy maʻlumot olish; 

-tovar va tovar sifatini erkin tanlashi; 

-tovar xafsizligi; 

-sifatsiz tovardan etkazilgan moddiy, maʻnaviy zararni toʻla 

undirilishi; 

-isteʻmolchi huquqi buzilganda sud yoki boshqa davlat 

idoralariga huquqlarini himoya qilish uchun murojaat qilishi. 

-isteʻmolchilar jamoat tashkilotini tuzish; 

-ayrim toifadagi isteʻmolchilar uchun, ijtimoiy himoyaga 

muxtoj kishilarga qonun tomonidan savdo va maishiy xizmat 

turlariga yengilliklar oʻrnatilishi mumkin.  

 

1996 yil 26 aprelda 

«Isteʻmolchilar 

huquqini himoya 

qilish» toʻgʻrisidagi 

qonun qabul qilindi.  
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Qonun 30 ta moddadan iborat boʻlib, isteʻmolchilarning huquqlarini himoya 

qilish uchun xizmat qiladi.  

Qonunning 1-moddasida  asosiy tushunchalar keltiriladi. Undan tashqari 

quyidagi tushunchalar kiritilgan. 

Kassa cheki-tovarni sotib olganligi yoki xizmat uchun haq toʻlanganligini 

tasdiqlaydigan hujjat boʻlib, kassa apparatining nomeri oʻrnatilgan buladi. 

Tovar cheki-xizmat uchun haq toʻlanganligi tasdiqlovchi hujjat boʻlib, unda 

baho, sana, sotuvchining nomi va manzili yozilgan boʻladi. 
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Qonunning 2-moddasida: isteʻmolchilarning huquqlarini himoya qilish 

toʻgʻrisida qonun hujjatlari koʻrsatilgan. 

3-moddasida, xalqaro shartnomalar va bitimlar bilan muddati koʻrsatilgan. 

4-moddada. Isteʻmolchilarning asosiy huquqlari koʻrsatilgan. 

5-moddada. Ishlab chiqaruvchi savdo va xizmat koʻrsatish qoidalari 

toʻgʻrisida yozilgan. 
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Tovar haqidagi maʻlumotda quyidagilar 

boʻlishi shart: 

 - meʻyoriy hujjatning nomi; 

 -tovarning asosiy isteʻmol xususiyatlari 

 -bahosi va sotib olish shartlari; 

 - ishlab chiqarish vaqti; 

 -ishlab chiqaruvchining kafillik majburiyatlari; 

 -tovardan samarali va xavfsiz foydalanish    

shartlari; 

 -tovarning xizmat muddati tugaganda iste’molchi 

nimalar qilishi kerakligi  
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 -ishlab chiqaruvchining nomi va mulkchilik shaklini roʻyxatga olish nomeri; 

 -ishlab chiqaruvchining hamda uning isteʻmolchidan daʻvo qabul qilishga 

vakolat bergan, shuningdek taʻmirlash ishlarini bajaradigan texnikaviy 

korxonalar manzillari. 

   -tovarni saqlash xavfsiz utilizatsiya qilish usullari va qoidalari; 

  -sertifikatsiyalanish shart boʻlgan tovar haqida isteʻmolchiga tovar 

sertifikatsiya  bor ekanini koʻrish. 

 

Tovar haqidagi zarur axborotning yoʻqligi bunday tovarni realizatsiya qilish 

maʻlumot berilgunga qadar tegishli davlat boshqaruv idoraining koʻrsatmasi 

boʻyicha toʻxtatib turilishiga sabab boʻladi. 
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7- modda. Tovar haqida notoʻgʻri maʻlumot berishda isteʻmolchining 

huquqlari koʻrsatilgan. 

8- modda. Isteʻmolchining savdo va boshqa xizmat koʻrsatish sohalarida 

sifatini tekshirish huquqlari koʻrsatilgan. 

Ushbu qonunni hayotga tadbiq etishda albatta har bir fuqaro oʻz huquqlarini 

toʻliq bilishi va uni talab eta olishi lozim.  Har bir davlatda oʻziga xos 

sharoitlar vujudga keladiki buni aylanib oʻtish qiyindir. Shuning uchun qabul 

qilingan qonunlar qanchalik tez tadbiq etilsa shunchalik sohada bir tekis 

rivojlanish vujudga keladi. 
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Монополияга қарши курашиш қўмитаси ҳузуридаги Истеъмолчилар 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги томонидан соҳага оид норматив ҳуқуқий 

базани такомиллаштириш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар 

тўғрисида батафсил ахборот. 

Агентлик томонидан “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида”ги Қонунларни илғор хорижий тажрибани таҳлил қилган ҳолда 

такомиллаштириш бўйича 2 йил давомида кўплаб ўрганиш, таҳлил, 

муҳокама ва бошқа тадбирлар ташкил этилди. 

Олиб борилган ишлар натижасида мазкур қонун лойиҳалари Олий Мажлис 

Қонунчилик палатасига киритилди ва уларни палата ялпи йиғилишларида 

кўриб чиқишда бир неча маротаба кескин муҳокамалар юзага келди. 
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  “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга 

қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қонун лойиҳаси қуйидагиларни 

назарда тутади: 

1)        Конституциямизнинг 53-моддасида истеъмолчиларнинг ҳуқуқи 

устунлиги, бача мулк шакллари ва ҳуқуқлар баравар муҳофаза қилиниши 

кафолатланган. 

Шу муносабат билан Қонунда истеъмолчига шартномавий муносабатларда ўз 

талабларини қаноатлантиришда устувор ҳуқуқ берилиши белгиланмоқда. 

2)        Истеъмолчига товар (иш, хизмат), савдо ва хизмат кўрсатиш қоидалари 

тўғрисидаги маълумотлар давлат тилида тақдим этилиши белгиланмоқда; 
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4) истеъмолчи томонидан тўланган пул суммасини унга қайтаришда товар учун 

ҳақ тўлаш қандай шаклда амалга оширилган бўлса, пулни қайтариш ҳам худди 

шундай шаклда амалга оширилиши белгиланмоқда; 

6) истеъмолчига нуқсонли ва талабга жавоб бермайдиган товар сотилганлигини 

аниқлаш (экспертиза қилиш) билан боғлиқ харажатлар сотувчи томонидан 

қопланиши белгиланмоқда; 
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