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Демократик ислоҳотларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан аҳолининг 

сиёсий-ҳуқуқий онги ва маданиятига боғлиқдир. Бунда аҳолининг инсон 

ҳуқуқ ва эркинликларига, қонунларга ҳурмат муносабатида бўлишини, унинг 

конституцион ҳуқуқларини англашини, Ватан тақдирига, мамлакатда ва 

дунёда бўлаётган воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик туйғуси билан қарашини 

шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Жамият ҳуқуқий маданиятининг 

юқори даражада бўлиши аҳолининг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги 

фаоллигини, унинг белгилаб олинган мақсадларга муваффақиятли эришишга 
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қизиқиши ва масъулиятини, юз бераётган ўзгаришларга дахлдорлик 

туйғусини ошишига ёрдам беради, муҳим қарорлар қабул қилиш жараёнида 

фуқароларнинг иштирокини жиддий кенгайтиради.  

 Давлат жамиятнинг барча соҳаларини ва уларда кишиларнинг хулқини 

тартибга солишда ҳуқуқий маданиятнинг ролига алоҳида аҳамият беради. 

Чунки шахс кўп жиҳатдан қонунларга тегишли жазо ҳақида билиши сабабли 

эмас, балки унинг ўзи бундай ҳаракатни ҳаётий тамойилларга номуносиб ва 

зид ҳисоблагани боис риоя қилади. Бинобарин, ҳуқуқий маданият 

қонунларда кўзда тутилган нотўғри хатти-ҳаракатлар учун жавобгарликдан 

кўра ижтимоий муносабатларни тартибга солишда катта роль ўйнайди.   

Ҳуқуқий маданият ижтимоий муносабатларни тартибга солиш асносида 

сиёсий, миллий, ахлоқий ва эстетик маданиятлар билан биргаликда таъсир 

кўрсатади. Шу сабабли мазкур тушунчани, унинг таркибий қисмларини ва 

вазифаларини аниқлаб олиш муҳим аҳамият касб этади.  

Юристларнинг “ҳуқуқий маданият” тушунчасининг ҳуқуқий табиатига 

оид фикрлари ва таърифлари деярли бир-бирларига ўхшаш. Масалан, 

В.В.Лазаревнинг ҳисоблашича, “жамиятнинг ҳуқуқий маданияти жамият 

ҳуқуқий ҳаётининг сифатий ҳолатидир. У ҳуқуқий ҳужжатларнинг, ҳуқуқий 

ва ҳуқуқни қўллашга доир фаолиятнинг, шахснинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий 

ривожланиши мукаммалигининг эришилган савиясида ҳамда ижтимоий 

ривожланиш ва жамият мавжудлиги шароитларини сақлаб туришга ижобий 

таъсир қилувчи шахснинг хулқи эркинлиги даражасида ва унинг давлат 

билан ўзаро масъулиятларида намоён бўлади. С.Алексеев тавсифига кўра, 

ҳуқуқий маданият деганда, жамият ҳуқуқий ҳаётининг ижтимоий, маънавий, 

сиёсий ва иқтисодий тузуми натижасидаги сифатий ҳолати тушунилади. Бу 

ҳолат ҳуқуқий фаолиятнинг, юридик ҳужжатларнинг, ҳуқуқий онгнинг ва 

умуман субъект (инсон, турли гуруҳлар, барча аҳоли)нинг ҳуқуқий 

ривожланиши ҳамда давлат ва фуқаролик жамияти томонидан инсон ҳуқуқ 

ва эркинликларининг кафолатланиши даражаларида ўз ифодасини топади.  
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Мазкур тушунчага меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам таърифлар 

берилган. Уларга мувофиқ, ҳуқуқий маданият – бу ҳуқуқий билимлар, 

аҳолининг ҳуқуқий тарбиясини тубдан яхшилаш, унинг ҳуқуқий маданият 

даражасини ошириш, ҳуқуқий ахборотнинг кенг майдонини яратиб бериш — 

ҳуқуқий давлатнинг қарор топишида муҳим йўналишдир. (ҳуқуқ масалалари 

юзасидан фуқароларнинг хабардорлиги, уларнинг қонунларни билишлари), 

ҳуқуқий ишонч (фуқароларнинг қонунларни ҳурмат қилиш, риоя этиш ва 

бажаришга тайёрликлари), фаол амалий фаолият (фуқароларнинг амалдаги 

қонунчилик доирасидаги хулқи), ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик 

(ҳуқуқбузарларга нисбатан фаол фуқаролик ёндашуви) йиғиндисидир.  

Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури (Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлисининг 29.08.1997 й.ги қарори билан 

тасдиқланган).  

Ҳуқуқий маданият деганда, ҳуқуқий билимлар, уларни қўллай олиш 

қобилияти (маҳорати), қонунларни ҳурмат қилиш, уларга риоя этиш, 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукаммаллиги ва ҳозирги кун талабларига 

ва амалга оширилаётган ислоҳотларга мувофиқлиги, ҳуқуқни қўллаш 

амалиётида қонунийлик тамойилига амал қилиш, юридик фан ва амалиёт 

ютуқлари тушунилиши лозим. Бундай таъриф ҳуқуқий демократик давлат ва 

фуқаролик жамиятини барпо қилишга муҳим таъсир кўрсатувчи ҳуқуқий 

маданиятнинг моҳияти ва вазифаларини тўла акс эттиради. Бинобарин, 

ҳуқуқий маданият қуйидаги бир-бири билан ўзаро боғлиқ таркибий қисм 

(элемент)лардан иборат бўлади:  

- фуқароларнинг ҳуқуқий билимлари ва уларни қўллаш маҳорати ҳамда 

уларнинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишига ва қонун доирасида ҳаракат 

қилишига тайёр эканлиги билан ўз ифодасини топадиган ҳуқуқий фаоллиги; 

 -қабул қилинаётган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукаммаллиги, 

сифати, асосланганлиги ва уйғунлиги билан ифодаланадиган қонун 

ижодкорлиги фаолияти; ҳуқуқни қўллаш амалиётининг сифати, қонунларга 

ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларга риоя қилишлари билан 
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ифодаланадиган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд органларининг фаолияти; 

суд-ҳуқуқ соҳасида муаммоларни тадқиқ қилишга ва уларни олдиндан 

аниқлашга ҳамда жамиятнинг замонавий талабларига мос бўлган таклиф-

тавсиялар ишлаб чиқишга йўналтирилган юридик фан;  

- ижтимоий-ҳуқуқий тажриба ва бошқалар асосида ҳуқуқий 

кўрсатмаларни қабул қилиш, шарҳлаш, қўллаш бўйича юридик амалиёт.  

Ҳуқуқий маданият даражаси фақатгина қонунларни билиш, ҳуқуқий 

маълумотлардан хабардор бўлишдангина иборат эмас. У – қонунларга амал 

қилиш ва уларга бўйсуниш маданияти демакдир. У – одил судни ҳурмат 

қилиш, ўз ҳақҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат этиш эҳтиёжи 

демакдир. Ҳуқуқий маданият дегани – турли можароларни ҳал қилишда 

қонунга хилоф кучлардан фойдаланишни рад этиш демакдир. Ҳуқуқий 

маданият таркибий қисмларининг келтирилган рўйхати тугал эмас. Умуман 

олганда, улар жамиятнинг ҳуқуқий тизимига кириб, қонунийлик 

тартиботини, ҳуқуқ субъектларининг тўғри хаттиҳаракатларининг йиғиндиси 

бўлган ижтимоий муносабатларнинг қай даражада йўлга қўйилганлиги 

аҳволини белгилайди. Дарҳақиқат, келгусида умуман аҳолининг ҳуқуқий 

маданияти даражасини баҳолаш меъёрларини ишлаб чиқиш зарур. Чунки 

ҳуқуқий маданият ҳолатини таҳлил этиш уни юксалтириш механизмларида 

мавжуд бўшлиқларга эътиборни қаратишга, ушбу соҳада амалга 

ошириладиган тадбирлар сифатини ҳамда давлат органлари ва фуқаролик 

жамияти институтларининг бу жараёнлардаги иштироки даражасини 

аниқлашга, мазкур йўналишдаги ишларни янада такомиллаштириш 

мақсадида таклифлар ишлаб чиқишга имкон беради.  

Юридик адабиётда ҳуқуқий маданиятнинг турлари уларни 

ифодаловчиларга қараб фарқланиб, улар жамиятнинг ҳуқуқий маданияти, 

шахснинг ҳуқуқий маданияти, касб эгалари (профессионал) ҳуқуқий 

маданияти сифатида намоён бўлади. Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти – бу 

инсоният томонидан ҳуқуқ соҳасида тўпланган ва жамиятнинг ҳуқуқий 

воқелигига мансуб бўлган қадриятлар тизимини акс эттирувчи умумий 
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маданиятнинг қисмидир. Шахснинг ҳуқуқий маданияти – бу ҳар бир 

кишининг ўз фаолиятида ва ҳуқуқий онгида субъектив тарзда шаклланган 

ҳуқуқий билим, яъни амалдаги ҳуқуққа нисбатан муносабатни ифодаловчи 

тасаввурлар, қарашлар ва туйғулар йиғиндисида намоён бўлади. Маълумки, 

фуқаро унинг ишида, кундалик турмушида ва ўз оиласида ҳуқуқий 

билимларнинг энг кам қисмидан фойдаланади. Бу билимлар, одатда, 

конституция, меҳнат, оила, фуқаролик, тадбиркорлик ҳуқуқларига оид 

бўлади. Фуқароларнинг кенг юридик билимларга эга бўлишлари ҳам ҳуқуқий 

маданиятнинг юқори даражасини англатмайди, чунки ҳуқуқий маданият 

нафақат ҳуқуқий билимларни, балки уларни қўллай олиш ва ҳуқуқий 

фаолликни намоён қилиш маҳоратини ўзида мужассамлаштиради. Касбий 

(профессионал) ҳуқуқий маданият шундай кишилар гуруҳига хос бўладики, 

улар махсус маълумот ва амалий тайёргарлик талаб қиладиган юридик 

фаолият билан касб тариқасида шуғулланади. Бундай гуруҳ касбий 

фаолиятнинг тегишли соҳаларидаги ҳуқуқий ҳодисаларни юқорироқ 

даражада билиш ва тушуниш билан ажралиб туради.  

Ҳуқуқий маданиятнинг бундай тавсифи тўла ҳолда асосий вазифалари 

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқий тартиб ва 

қонунийликни таъминлаш бўлган юристлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 

ҳамда суд органлари ходимларига мансуб бўлади. Улар қонун ва қонуности 

ҳужжатларининг зарурлигига, ижтимоий фойдалилигига, ҳуқуқнинг адолат 

мезони сифатида аҳамиятига қатъий ишончга эга бўлишлари ҳамда кундалик 

фаолиятда ҳуқуқий воситалардан фойдаланишни билишлари зарур.  

Фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги, муҳим давлат 

қарорларини қабул қилишдаги фаоллигининг ошиши аҳолининг нафақат 

ҳуқуқий маданиятини, балки сиёсий маданиятини ҳам шакллантириш 

заруратини белгилаб беради.  

Тадқиқотчиларнинг аксарияти таъкидлашича, сиёсий маданиятнинг 

етарли даражасига эга бўлиш шахсга сиёсий вазият ҳақида яхши хабардор 

бўлиш, бўлиб ўтаётган воқеаларга тўғри баҳо бера олиш, улар тўғрисида ўз 
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фикрига эга бўлиш ва моҳирлик билан керакли танловни амалга ошириш 

имкониятларини беради. Сиёсий маданият ҳуқуқий маданият билан 

чамбарчас боғлиқдир, чунки фуқароларнинг, давлат органлари ва 

институтларининг фаолияти ҳуқуқий муносабатлар доирасида амалга 

оширилади. Сиёсий маданият инсон ва жамиятнинг қадриятлар, йўлйўриқлар 

ва эътиқодни ўз ичига олган сиёсий ривожланиши натижаси бўлиб, 

кишининг сиёсий тизимга бўлган муносабатини шакллантиради.  

Сиёсий маданият даражаси сиёсий тизимнинг сифатини, фуқаролар, 

ижтимоий гуруҳлар, давлат органлари ва фуқаролик жамияти 

институтларининг сиёсий хабардорлигини ҳамда сиёсий хулқини акс 

эттиради. Бу эса жамиятнинг сиёсий ҳаёти асосларининг шаклланишига 

катта таъсир кўрсатади ва бошқарувнинг самарадорлигини белгилайди. 

Юридик адабиётда сиёсий маданият бир-бири билан ўзаро боғлиқ сиёсий 

тажриба, сиёсий хулқ ва сиёсий онг каби тузилмавий таркибий қисмлардан 

иборат, деб тавсифланади.  

Сиёсий тажриба узоқ вақт давомида юзага келади. У умуммиллий ва 

миллий қадриятларни, халқ анъаналари ва урф-одатларини, сиёсий 

муносабатларнинг тарихий ривожланишини, сиёсий анъаналарга мувофиқ 

қабул қилинадиган қонун ва меъёрларни қамраб олиб, пировардида сиёсий 

онгни шакллантиради.  

Сиёсий онг сиёсий маданиятнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, 

кишиларнинг сиёсий билимлари, эътиқоди, йўл-йўриқлари йиғиндиси 

сифатида намоён бўлади ва улар асосида шахснинг сиёсий хулқи 

шаклланади. Илмий адабиётларда қайд этиладики, сиёсий маданиятнинг 

шаклланишига мамлакатнинг геосиёсий ҳолати, миллий маданият 

хусусиятлари, миллий қадриятлар, анъаналар, жамиятнинг сиёсий 

структураси ва бошқалар таъсир кўрсатади.  

Шунинг билан бирга, аҳолининг сиёсий маданиятини шакллантириш 

турли усуллар ва йўллар билан амалга оширилади. Улар жумласига сиёсий 

қарорлар ва қонунчилик ҳужжатларини қабул қилиш орқали давлатнинг 
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амалга ошираётган фаолияти, сиёсий партияларнинг фуқаролар сиёсий 

онгини шакллантиришга қаратилган ишлари ҳамда фуқароларнинг уларнинг 

дастурларига муносабатлари, оммавий ахборот воситаларининг мамлакатда 

ва дунёда юз бераётган сиёсий жараёнлар тўғрисида фуқароларни хабардор 

қилишлари, уларнинг ҳуқуқий хабардорликларини оширишлари, жамоат 

бирлашмалари, ҳаракатлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларининг аҳолини ўз фаолиятларига жалб қилишлари, у ёки бу 

ижтимоий гуруҳнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишлари, шунингдек 

демократик ислоҳотлар доирасида амалга оширилаётган муҳим вазифаларни 

муҳокама қилишга қаратилган ташвиқот-маърифат ишларини олиб 

боришлари киради.  

Шу билан бирга, сиёсий маданиятни шакллантириш ва унинг юқори 

даражасига эришиш, айниқса, мамлакатимизда амалга оширилаётган 

ислоҳотлар бошида турган, сиёсий институтларга раҳбарлик қилаётган 

давлат бошқарувининг мансабдор шахслари фаолиятида муҳим ўрин тутади. 

Зеро, демократик ҳуқуқий давлатни қуриш жараёнида амалга оширилаётган 

демократик ўзгаришларнинг мазмун ва моҳиятини тушунмаслик, шахсий 

ғаразли мақсадларни кўзлаб миллий манфаатларга эътиборсизлик салбий 

оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу боисдан аҳолининг сиёсий 

билимлари, қадриятлари ва эътиқодини шакллантириш учун лозим бўлган 

шароитларни яратиш, фуқароларнинг сиёсий онги ва маданиятини 

юксалтириш, уларнинг муҳим масалаларни ҳал этишда иштирок этишлари, 

мамлакатда ва унинг ташқарисида бўлиб ўтаётган сиёсий воқеаларни 

мустақил тушуниб олишлари қобилиятини ошириш учун тегишли тадбирлар 

самарадорлигини ошириш муҳим ўрин тутади. 
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