
Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия 

бошқармаларининг хусусий нотариал фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи 

лицензияни расмийлаштиришга масъул бўлган ходимлари тўғрисида 

МАЪЛУМОТ 

 

Т/р 
Худудий адлия 

бошқармаси 
Ходим Ф.И.О Лавозими 

1 
Андижон вилоят 

адлия бошқармаси 

Отажонов Сайдулло 

Тилаволди ўғли 

Хуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлим бошлиғи  

2 
Бухоро вилоят адлия 

бошқармаси 

Баротов Азизбек 

Мустақимович 
Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

3 
Жиззах вилоят адлия 

бошқармаси 

Шерматов Анвар 

Хужамбердиевич 

Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

4 
Қашқадарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Худойқулов Дилмурод 

Абдиазимович 

Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлим бошлиғи 

5 
Навоий вилоят адлия 

бошқармаси 

Джураева Озода 

Хамзаевна 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчи 

6 
Наманган вилоят 

адлия бошқармаси 

Каримжонов Отабек 

Каримжон ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчи 

7 
Самарқанд вилоят 

адлия бошқармаси 

Примов Алишер 

Акмалович 
Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчи 

8 
Сурхондарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Исмаилов Алишер 

Абдурахмонович 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

9 
Сирдарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Норбаев Бобур Шавкат 

ўғли 

Хуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

10 
Тошкент вилоят 

адлия бошқармаси 

Саттаров Шохзод Нурали 

ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчиси 

11 
Тошкент шаҳар 

адлия бошқармаси 

Туйчиев Уткир Урчин 

ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

12 
Фарғона вилоят 

адлия бошқармаси 

Ахмедов Ойбек 

Райимжон ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

13 
Хоразм вилоят адлия 

бошқармаси 

Маткаримов Фарход 

Махмулжонович 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчи 

14 

Қорақалпоғистон 

Республикаси Адлия 

вазирлиги 

Бекимбетова Тумарис 

Бекполатовна 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни давлат 

томонидан тартибга солиш бўлими катта 

маслаҳатчи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия 

бошқармаларининг адвокатлик фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни 

расмийлаштиришга масъул бўлган ходимлари тўғрисида 

МАЪЛУМОТ 

 

Т/р 
Худудий адлия 

бошқармаси 
Ходим Ф.И.О Лавозими 

1 
Андижон вилоят 

адлия бошқармаси 

Коримжонов Улуғбек  

Умиджон ўғли 

Хуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлим бўлими катта маслаҳатчи  

2 
Бухоро вилоят адлия 

бошқармаси 

Баротов Азизбек 

Мустақимович 
Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

3 
Жиззах вилоят адлия 

бошқармаси 

Шерматов Анвар 

Хужамбердиевич 

Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

4 
Қашқадарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Баҳронов Шоҳрух 

Шуҳрат ўғли 

Ҳуқуқий хизматни кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчиси 

5 
Навоий вилоят адлия 

бошқармаси 

Юлдошов Хумоюн 

Соҳибжон ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими катта маслаҳатчи 

6 
Наманган вилоят 

адлия бошқармаси 

Хасанов Фарходжон 

Исроилович 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бошлиғи 

7 
Самарқанд вилоят 

адлия бошқармаси 

Бақоев Аброрхон 

Одилхон ўғли 
Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш катта маслаҳатчи 

8 
Сурхондарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Чориев Жамшид Камол 

ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчиси 

9 
Сирдарё вилоят 

адлия бошқармаси 

Мухаммадиева Ирода 

Умурзоковна 

Хуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бош маслаҳатчиси 

10 
Тошкент вилоят 

адлия бошқармаси 

Эсонбоей Аҳрор 

Абдусалом ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш етакчи маслаҳатчиси 

11 
Тошкент шаҳар 

адлия бошқармаси 

Туйчиев Уткир Урчин 

ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими бўлими бошлиғи 

12 
Фарғона вилоят 

адлия бошқармаси 

Маҳмудов Хикматулла 

Содиқжон ўғли 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими катта маслаҳатчи 

13 
Хоразм вилоят адлия 

бошқармаси 

Маткаримов Фарход 

Махмулжонович 

Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш Бош маслаҳатчи 

14 

Қорақалпоғистон 

Республикаси Адлия 

вазирлиги 

Кдырбаев Амир Азат Улы 
Ҳуқуқий хизмат кўрсатишни тартибга 

солиш бўлими етакчи маслаҳатчи 

 


