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قارارى يىغىن چوڭ

كىتىشىتىن يوقۇلۇپ ئىز-دىرهكسىز مهجبۇرىي ئادهملهرنىڭ بارلىق 61/177

ئهھدىنامىسى خهلقئارالىق قوغداش ساقلىنىش

61/177.保护所有人免遭强迫失踪国际公约

يىغىن، چوڭ

1/1نچى 29-كۈنى 6-ئاينىڭ 2006-يىلى مۇدىريىتى ھوقۇق كىشىلىك

<<بارلىق مۇدىرىيهت ئىچىده ،بۇنىڭ قىلىپ دىققهت قارارىغا نومۇرلۇق

قوغداش ساقلىنىشىنى كېتىشىدىن يوقۇلۇپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي كىشىلهرنىڭ

ماقۇللىدى. ئهھدىنامىسى>>نى خهلقئارالىق

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهملهرنىڭ <<بارلىق مۇدىرىيىتى ھوقۇق 1.كىشىلىك

خهلقئارالىق قوغداش ساقلىنىشىنى كېتىشىدىن يوقۇلۇپ ئىز-دېرهكسىز

مۇئهييهنلهشتۈرۈش؛ >>نى ئهھدىنامىسى

ئىز-دېرهكسىز ئادهملهرنىڭ <<بارلىق قىلىپ قوشۇمچه قارارىغا ماقۇللىغان 2.بۇ

ۋه قۇيۇش ئىمزا خىتابنامىسى>> قوغداش ساقلىنىشىنى كېتىشىدىن يوقۇلۇپ

قوشۇش؛ ۋه ،تهستىقالش ئېچىۋېتىش

قۇيۇش. ئاشكارهئىمزا ئوچۇق <<ئهھدىنامه>>گه مۇراسىمىدا قۇيۇش ئىمزا 3.پارىژ

20-كۈنى 12-ئاينىڭ 2006-يىلى

يىغىنى ئومۇمىي 82-قېتىملىق

ھۆججهت



كېتىشىدىن يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهملهرنىڭ بارلىق

ئهھدىنامىسى خهلقئارالىق قوغداش ساقلىنىشنى

سۆز كىرىش

دۆلهتلهر، تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىدىكى بۇ

ئاساسىي تهشكىالتى دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن دۆلهتلهر ھهرقايسى

ھۆرمهتلهيدىغان ---ئومۇميۈزلۈك ئويلىشىپ مهجبۇرىيهتلىرى نىزانى>>ئاستىدىكى

سۈرۈش،<<دۇنيا ئىلگىرى ئهركىنلىكنى ۋه ھوقۇق كىشىلىك قىلىدىغان ئهمهل ۋه

>>نى خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك

خهلقئارالىق ھوقۇقى ئويلىشىپ،<<ئىقتىساد،جهمئىيهت،مهدهنىيهت

خهلقئارالىق ھوقۇق سىياسىي ۋه ئهھدىنامىسى>>،<<ئامما

خهلقئارالىق ۋه قانۇن ،ئىنسانپهرۋهرلىك ھوقۇق كىشىلىك >>ھهمده ئهھدىنامىسى

ماتېرىيالالرنى خهلقئارالىق ئاالقىدار باشقا ساھهسىدىكى قانۇن ئىشالر جىنايى

1992-يىلى يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئۆتۈپ، ئهسلهپ

<<بارلىق ماقۇلالنغان قارارىدىكى نومۇرلۇق 133/47نىچى 18-كۈنى 12-ئاينىڭ

قوغداش ساقلىنىشنى كېتىشىدىن يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهملهرنىڭ

كىتىشىنىڭ يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي ئۆتۈپ ئهسلهپ خىتابنامىسى>>نى

خهلقئارا قاراپ، دهپ جىنايهت خىل ،بىر يېتىپ تونۇپ مۇھىملىقىنى ئىنتايىن

يهتكۈزىدىغان زىيان ئهھۋالالردا،ئىنسانالغا مهلۇم بهلگىلىمىسىدىكى قانۇن

ئالدىنى كېتىشنىڭ يوقىلىپ مهجبۇرىي شهكىللهندۈرگهنده جىنايهتلهرنى

جازاغا ۋه قىلغان سادىر جىنايهتنى كېتىدىغان يوقىلىپ ئېلىشنى،مهجبۇرىي

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهم ،ھهرقانداق توختىتىش ئهھۋالالرنى ئۇچرىمىغان



ئۇچرىغۇچى قارىلىپ،زىيانلهشلىككه دهپ بار ھوقۇقى كهتمهسلىك يوقىلىپ

،ھهرقانداق بار ھوقۇقى ئېرىشىش تۆلىمىگه ۋه ئادىللىقى ئهدلىيهنىڭ

ۋه دېلوسى كېتىش يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه

ھوقۇقىنى بولىدىغان بهھرمان ،ھهقىقىي ئاقىۋىتىنى كهتكۈچىنىڭ يوقاپ

قىلىش،ئۇچۇر ئىزدهش،قوبۇل ئهركىن بىلهن مهقسهت بۇ ،ھهمده چۈشهندۈرۈپ

بولىدۇ. بولسا بهھرمان ھوقۇقىدىن ئالماشتۇرۇش

تۆۋهندىكىچه: ماددىللىرى كېلىشىمنىڭ

بۆلهك بىرىنچى

1-ماددا

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى يوقىلىشقا ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهم ھهرقانداق

ۋهھىمىسىگه ئۇرۇش ياكى بولسۇن مهزگىلىده ئۇرۇش ،مهيلى ئهھۋال 2.ھهرقانداق

باشقا ھهرقانداق ،ياكى قااليمىقان سىياسىي ئىچى بولسۇن،دۆلهت ئۇچرىغان

كېتىشنىڭ يوقاپ مهجبۇرىي ،بۇالرنى بولسۇن ئهھۋالالردا جىددىي ئاممىۋىي

بولمايدۇ. قىلىشقا باھانىسى ئاقاليدىغان

2-ماددا

دۆلهت كېتىش>>دىگىنىمىز يوقاپ ئىز-دېرهكسىز ئهھدىنامىده،<<مهجبۇرىي بۇ

ياكى كىشى بهرگهن،قولاليدىغان ھوقۇق دۆلهت باشقۇرغۇچىالر،ياكى ۋاكالىتهن

،قاماپ ئېلىش ،قولغا تهشكىللهر قۇيىدىغان يول كۆڭلىدىن تهشكىللهرنى

مهھرۇم ئهركىنلىكدىن شهكىلدىكى باشقا ھهرقانداق ،ياكى قىلىش قويۇش،تۇتقۇن

قىلغانلىق مهھرۇم ئهركىنلىكدىن ،ھهمده يۈرگۈزسه قىلمىشالرنى قىلىدىغان

ۋه تهقدىرىنى كهتكۈچىنىڭ قىلسا،يوقاپ رهت قىلىشنى ئېتىراپ ئهمهلىيىتنى

قوغدىشىغا قانۇننىڭ كهتكۈچى يوقاپ ،ھهمده يوشۇرسا ئاقىۋىتىنى



كۆرسىتىدۇ. ئهھۋالالرنى ئىرىشهلمهيدىغان

3-ماددا

ھوقۇق ،دۆلهتنىڭ قوللىنىپ تهدبىر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى

ياكى كىشى قىلىدىغان ئىتراپ كۆڭلىدىن ياكى ،قولاليدىغان بېرىشىگه

قۇيۇشقا يول قىلمىشالرغا بهلگىلهنگهن 2-ماددىكى تۈزگهن تهشكىالتالرنىڭ

كېرهك. سۈرۈشتۈرۈش ئاپىرىپ قانۇنغىچه تهكشۈرۈپ،جاۋابكارنى ئىرشهلمىگهنلهرنى

4-ماددا

،ئۆز قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى

كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي قانۇنىدىكى ئىشالر جىنايى دۆلىتىنىڭ

كېرهك. مۇئهييهنلهشتۈرۈش دهپ جىنايهت قىلمىشىنى

5-ماددا

كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي تهشكىللىك ياكى كۆلهمده كهڭ

يهتكۈزىدىغان خهۋپ ئىنسانىيهتكه بهلگىلهنگهن قانۇندا خهلقئارا قىلمىشى،ئاالقىدار

ئاقىۋهتلهرنى بهلگىلهنگهن قانۇندا خهلقئارا شهكىللهندۈرۈپ،ئاالقىدار جىنايهتنى

چىقىدۇ. كهلتۈرۈپ

6-ماددا

دېگهنده ،ئاز قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

كېرهك. قىلىش سۈرۈشته مهسئۇلىيىتىنى ئىشالر جىنايى خادىمالرنىڭ تۆۋهندىكى

قىلىش پهيدا ئېزىقتۇرۇش ياكى قىلىش،باشقۇرۇش،كۈشكۈرتۈش پهيدا (1)بارلىق

كهلتۈرۈپ يوقىتىش ئادهمنى ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي مهقسهتلىك ياكى

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ياكى قىلىش سۇيىقهست بىلله چىقىش،ھهمده

قاتناشقۇچى؛ يۇقىتىۋىتىشقا



ئهمهلدار؛ دهرىجىلىك (2)يۇقىرى

ئىپادىلهنگهن ئهھۋالالردىن ئهمهلىي ،ياكى بۇلۇش خهۋهردار <1>ئهھۋالدىن

ياكى ھازىر ئاستىدىكى قول كونتىروللىقىدىكى ياكى رهھبهرلهرنىڭ ئهمهلىيهتتىكى

ئۆتكۈزىدىغان جىنايىتىنى كېتىش يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي يېقىندا

؛ بويىغۇچىالر كۆز يوشۇرۇن قهستهن ئهھۋالالرنى ئاالقىدار

پائالىيهتلهر چېتىشلىق جىنايىتىگه كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز <2>مهجبۇرىي

يۈرگۈزگهن؛ مهسئۇلىيىتىنى ۋه كونتروللۇقىنى ،ئهمهلىي

زۆرۈر،مۇۋاپىق بارلىق ئهھۋالدا بولمىغان دائىرىسىده ھوقۇق <3>ئۆزىنىڭ

ئېلىپ ئالدىنى كېتىشنىڭ يوقاپ ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

ئېلىپ،ياكى ئالدىنى ئۆتكۈزۈشنىڭ جىنايهتنى خىلدىكى ،بۇ تىزگىنلهپ ياكى

ئهرىز ياكى قىلىش تهكشۈرۈش ئورگان باشقۇرىدىغان باش مهسىلىلهرنى ئاالقىدار

تاپشۇرغانالر. قىلىشغا

كۆرسهتمىگهنده تهسىر قانۇنىغا خهلقئارالىق ئاالقىدار (2)تارمىقى (3)يۇقىرىدىكى

قوماندانلىقىنى ئىشالر ھهربىي ئهمهلىيهتتىكى ياكى قوماندانى باش ئىشالر ھهربىي

. مهسئۇلىيهت ئۆلچهمدىكى يۇقىرى ئهڭ ئىشلىتىدىغان ئادهم ئۆتهۋاتقان

ئاممىۋى جهھهتتىكى باشقا ،ياكى ئىشالر ،ھهربىر ۋهزىپه مۈلكىي 2.ھهرقانداق

مهجبۇرىي ،ھهممىنى كۆرسهتمىلهر ياكى بۇيرۇق چۈشۈرگهن ئورگانالر باش

بولمايدۇ. قىلىۋېلىشقا باھانىسى ئاقالشتىكى كېتىشنى يوقاپ ئىز-دېرهكسىز

7-ماددا

يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

كېرهك. بېرىش جازا مۇناسىپ ئويلىشىپ،ئۇالرغا مۇھىملىقىنى ئىنتايىن جىنايىتىنىڭ

بهلگىلىمىسى: دۆلهت 2.ھهرقايسى



ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئهھۋالدا،بولۇپمۇ يهڭگىللىتىدىغان (1)جىنايىتىنى

يوقاپ ئهمهلىيهتته قاتناشقان،لېكىن چىقىرىشقا كهلتۈرۈپ يۇقىتىۋىتىشنى

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهم،ياكى قىلغان ياردهم قۇتقۇزۇشىغا كهتكۈچىنىڭ

ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي قىلغان ياردهم تهكشۈرىلىشىگه دېلوسىنىڭ كېتىش يوقاپ

ئادهمنىڭ بهرگهن تونۇپ جىنايهتچىنى چىقارغان كهلتۈرۈپ كېتىشنى يوقاپ

بولىدۇ. يهڭگىللىتىشكه جىنايىتىنى

،جىنايهتنى ئاستىدا شارائىت كۆرسهتمىگهن تهسىر تهرتىپكه ئىشالر جىنايى (2)باشقا

ئاستىدا ئهھۋال كهتكهن ئۆلۈپ كهتكۈچى يوقاپ ،بولۇپمۇ ئهھۋالدا ئېغىرلىتىدىغان

ئوبيېكتىپ چىقارغان كهلتۈرۈپ كېتىشىنى يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ،ياكى

ئاسان ئاالھىده باشقا ياكى ،مېيىپالر يهتمىگهنلهر ،قۇرامىغا ئايالالر ھامىلىدار

ئۇچرىغۇچىالر زىيانكهشلىككه

8-ماددا

، ئاستىدا ئهھۋال كۆرسهتمىگهن تهسىر 5-ماددىغا

ئىگه كۈچكه ئېشىشى ئهمهلگه دېلونىڭ كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز 1.مهجبۇرىي

ئىشالر ،جىنايى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بولغان

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك بولۇشىغا ئىگه كۈچكه ئهرزىنىڭ

ماس بىلهن ئېغىرلىقى ئىنتايىن جىنايهتنىڭ خىلدىكى بۇ ۋاقىت (1)ئۇزۇنراق

بولىدۇ. ھالهتته

ئۈزلۈكسىزلىكىنى جىنايىتىنىڭ كېتىش يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز (2)مهجبۇرىي

قىلىدۇ. ھېساب ۋاقىتنى ۋاقىتتا توختاتقان ،جىنايهتنى ئويلىشىپ

ئۈزلۈكسىز مۇددىتى ئىگه ،كۈچكه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 2.ھهرقايسى

كېتىلگهن يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي مهزگىلده داۋاملىشىۋاتقان



قىلىشى ئىگه كاپالهتكه ئېرىشىشنى تولۇقلىمىغا ئۈنۈملۈك ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه

كېرهك.

9-ماددا

،تۆۋهنده قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

باشقۇرۇش دىلوسىنىڭ كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي قىلىنغان بايان

كېرهك؛ مۇئهييهنلهشتۈرۈش يۈرگۈزۈلىشىنى ھوقۇقىنىڭ

شۇ بهرگهنده،ياكى يۈز زېمىندا ھهرقانداق دائىرىسىدىكى باشقۇرۇش (1)جىنايهت

بهرگهنده؛ يۈز ئايروپىالندا ياكى كېمه ئالدۇرغان تىزىمغا دۆلهتنىڭ

بولسا؛ پۇقراسى دۆلهت ئاتالغىنى دهپ (2)جىنايهتچى

مۇۋاپىق دۆلهت تۈزگۈچى ،كېلىشىم بولۇپ پۇقراسى دۆلهت كهتكۈچى (3)يوقاپ

قارىسا. دهپ ئهھۋالدا

قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 2.ھهرقايسى

تهۋهلىكىدىكى باشقۇرۇش ھهرقانداق دۆلهتنىڭ شۇ ئاتالغۇچىنى دهپ ،جىنايهتچى

ئاساسهن مهجبۇرىيهتكه خهلقئارالىق دۆلهت ۋاقىتتا،شۇ قالدۇرغان زېمىندا

بهرگهندىن تاپشۇرۇپ دۆلهتكه بىر يهنه ياكى بهرگهنده ئۆتكۈزۈپ گۇماندارنى

مهلۇم دائىرىسىدىكى ھوقۇق باشقۇرۇش قىلىدىغان ئېتىراپ دۆلهتنىڭ شۇ ، باشقا

ئهھۋالدىن بهرگهن تاپشۇرۇپ مهھكىمىسىگه سوت ئىشالر جىنايى خهلقئارالىق بىر

باشقۇرۇش ئهدلىيهنىڭ دېلوسى كېتىش يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز باشقا،مهجبۇرىي

كېرهك. مۇئهييهنلهشتۈرىشى دهپ ئاستىدا ھوقۇقى

باشقا ھهرقانداق يۈرگۈزىلىشىدىكى قانۇننىڭ ئىچىدىكى دۆلهت ئهھدىنامه 3.بۇ

قاقمايدۇ. چهتكه ھوقۇقىنى باشقۇرۇش ئىشالردىكى جىنايى



10-ماددا

جىنايهتچى جىنايىتىدىكى كېتىش يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز 1.مهجبۇرىي

تهتقىق ماتېرىيالالرنى ئىگىلىگهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم گۇماندار،ھهرقانداق

ئېھتىياجىغا جهزملهشتۈرۈپ،دېلونىڭ ئهھۋالىنى ،ھهقىقىي كىيىن قىلغاندىن

بولغان زۆرۈر باشقا كېرهك،ياكى ئېلىش قولغا گۇماندارنى ئىچىدىكى قاراپ،چېگرا

كېرهك.بۇ جهزملهشتۈرۈش كهتمهسلىكنى قوللىنىپ،قېچىپ تهدبىرلهرنى قانۇنىي

تۈزگۈچى كېلىشىم ،شۇ تهدبىرلهر قانۇنى باشقا ياكى ۋه ئېلىش قولغا خىلدىكى

جهھهتته ۋاقىت كېرهك،لېكىن بۇلىشى ئاساسهن بهلگىلىمىسىگه قانۇنى دۆلهتنىڭ

ئۆتكۈزۈپ ياكى بېرىش ئهرزى،تاپشۇرۇپ ئىشالر جىنايى ئادهمنىڭ شۇ پهقهت

چهكلىنىدۇ. بىلهن مۇئهييهنلهشتۈرۈشى زۆرۈرىيهتلهرنى تهرتىپىدىكى بېرىش

كېلىشىم قولالنغان تهدبىرلهرنى قىلىنغان بايان تارمىقىدىكى بىرىنچى ماددا 2.بۇ

ئېلىپ تهكشۈرۈش ۋه قىلىش سۈرۈشته دهسلهپكى ،دهرھال دۆلهتلهر تۈزگۈچى

1-تارمىقىدا ماددا بۇ دۆلهتته كېرهك.شۇ مۇئهييهنلهشتۈرۈش بېرىپ،ئهھۋالنى

ئهمهلىلهشتۈرىدىغان ئېلىشنى قولغا ۋه ئېلىش ،قولغا ئاساسهن تهدبىرلهرگه قولالنغان

ۋه قىلىش سۈرۈشته دهسلهپكى ،ھهمده ئېلىپ ئىچىگه ئۈز ئهھۋالالرنىمۇ جىنايى

كېلىشىم كۆرسىتىلگهن 1-تارمىقىدىدىكى ،9-ماددا بىلهن نهتىجىسى تهكشۈرۈش

ھۇقۇقىنى باشقۇرۇش ئۇالرنىڭ قىلىش،ھهمده ئۇقتۇرۇش دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى

كېرهك. ئىپادىلىشى يۈرگۈزمهيدىغانلىقىنى ياكى يۈرگۈزىدىغان

ئادهم،دهرھال ھهرقانداق قۇيۇلغان قاماپ ئاساسهن 1-تارمىقىغا ماددا 3.بۇ

ۋهكىل مۇۋاپىق دۆلهتتىكى بولغان يېقىن ئهڭ دۆلهتكه تهۋهلىكىنى دۆلهت ئۆزىنىڭ

بولسا،دائىمىي يوق ئادهم تهۋهلىكىده دۆلهت ئۇ كېرهك،ئهگهر ئاالقىلىشىش بىلهن

كېرهك. ئاالقىلىشىش بىلهن ۋهكىل دۆلهتتىكى تۇرۇشلۇق



11-ماددا

زېمىندا ئىچىدىكى دائىرىسى باشقۇرۇش دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

بايقالسا جىنايهتچى ئهيىبلهنگهن بىلهن كېتىش يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇريى

دۆلهتكه بىر يهنه ئادهمنى بۇ ئاساسالنماي مهجبۇرىيهتكه خهلقئارالىق ،ئهگهر

كېلىشىم بېرىدىغان تاپشۇرۇپ ،ياكى بهرگهنده تاپشۇرۇپ ياكى بهرسه ئۆتكۈزۈپ

ھوقۇقىنى ئهدلىيه سوتىدا ئىشالر جىنايى خهلقئارالىق بىر مهلۇم دۆلهت تۈزگۈچى

ئاساسلىق دۆلهتنىڭ ئهسلىدىكى دېلونى دۆلهت ئۇ ،ئۇنداقتا قىلسا ئېتىراپ

كېرهك. بېرىشى تاپشۇرۇپ قىلىشىغا ئهرز ئۇرۇننىڭ باشقۇرغۇچى

قانۇن دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئورگان باشقۇرغۇچى 2.ئاساسلىق

ئادهتتىكى بولغان ئېغىر خۇسۇسىيهتتىكى ئاساسهن،ھهرقانداق بهلگىلىمىلىرىگه

ئۇسۇلدا ئوخشاش قىلىشقا تهرهپ بىر تهكشۈرۈپ ئوخشاش دېلوسىغا ئىشالر جىنايى

كېرهك. قىلىش تهرهپ بىر

ۋه قىلىش ،ئهرز ئاستىدا ئهھۋال كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا 2-نىچى 9-ماددا

كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا -1 9-ماددا ئۆلچىمى ئىسپات بېكىتىشنىڭ جىنايهت

بولمايدۇ. ئازاده ئۇنداق ئۆلچهمدهك قوللىنىلغان ئهھۋالالرغا

قىلىشقا ئهرز بىلهن جىنايىتى كېتىش يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز 3.مهجبۇرىي

مۇئامىلىگه ئادىل بۆلهكلىرىده ھهرقايسى ،ئهرزنىڭ ئادهم ھهرقانداق ئۇچرىغان

كېتىش يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز .مهجبۇرىي كېرهك قىلىش كاپالهتلىك ئۇچرىشىشقا

تۇرغۇزىلىدىغان بۇيىچه ئادهم،قانۇن ھهرقانداق چىقىرىلغان ھۆكۈم بىلهن جىنايىتى

ئهدىليه ياكى مهھكىمىسى سوت بولغان ئادىل ۋه شهخسى باشقۇرىدىغان باش

كېرهك. ئۇچرىشىشى ھۆكىمىگه سوت ئادىل

12-ماددا



ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ھهرقانداق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

باشقۇرۇلىدىغان ،باش ئاتالغۇچىنىڭ دهپ ئادهم ئۇچرىغان كىتىشگه يۇقىلىپ

ئورگان باشقۇرىدىغان ھوقۇقلۇق،باش قىلىشقا دوكالت ئهھۋالىنى دېلو ئورگانغا

كهڭ دهرھال بولغاندا قىلىپ،زۆرۈر كونترول ۋه چىقىپ قاراپ بىلهن تىز،ئادىللىق

مۇۋاپىق بولغاندا كېرهك.زۆرۈر يايدۇرىشى قانات تهكشۈرۈشنى ئادىل دائىرىلىك

ئائىله كهتكۈچى ،پۈتۈپ ،گۇۋاھچى قىلغۇچى مهلۇم ،دېلو قوللىنىپ تهدبىر

ئادهملهرنى قاتناشقان تهكشۈرۈشكه ئادۋوكاتى،ھهمده ئاقلىغۇچى ياكى ئهزالىرى

ئىسپات ھهرقانداق ياكى قىلىش مهلۇم كېرهك.دېلو قىلىش كاپالهتلىك قوغدىلىشقا

تهھدىتكه ياكى خورالشقا ھهرقانداق بىلهن سهۋهبى تهمىنلىگهنلىك بىلهن

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى

ئۇچرىغانلىقىغا كېتىشكه يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي بىرسىنىڭ 2.مهلۇم

پاش ھالدا رهسمىي ھېچكىم ئاستىدا،ۋه ئهھۋال ئىشهنگهن بىلهن سهۋهب ئورۇنلۇق

ماددا1-تارمىقىدا بۇ دۆلهتتىكى تۈزگۈچى ئهھۋالدا،كېلىشىم قىلمىغان

كېرهك. بېرىشى ئىلىپ تهكشۈرۈش ئورگان كۆرسىتىلگهن

كۆرسىتىلگهن 1-تارمىقىدا ماددا بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم قايسى 3.ھهر

كىرهك: مۇئهييهنلهشتۈرشى ئورگانالرنى باشقۇردىغان باش

مهنبهلهرگه ۋه ھوقۇق كېتهرلىك يايدۇرۇشقا قانات تهكشۈرۈشنى (1)ئۈنۈملۈك

ئۆز كۆرۈشنىمۇ ماتېرىيالالرنى باشقا ۋه ھۆججهت ئاالقىدار ئېرىشىش،تهكشۈرۈشكه

ئالىدۇ؛ ئىچىگه

ئورۇنلۇق ،ياكى بۇلۇش ھوقۇقلۇق كىرىشكه ئورنىغا تۇرۇش تۇتۇپ (2)ھهرقانداق

قارالغان دهپ بار ئېھتىماللىقى يوشۇرغان كهتكۈچىنى يوقاپ بىلهن سهۋهب

بېرىشىگه ھوقۇق ئورۇنلىرىنىڭ ئهدلىيه ئاۋال بولغاندا ئورۇنغا،زۆرۈر ھهرقانداق



كېرهك. چىقىرىشى ھۆكۈم تېزلىكته ئورۇنلىرىمۇ ،ئهدلىيه ئېرىشىش

قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 4.ھهرقايسى

ۋه چهكلهش قىلمىشالرنى قىلىدىغان توسقۇنلۇق يايدۇرۇشقا قانات ،تهكشۈرۈشنى

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم كېرهك.ھهرقايسى جازاالش

پايدىلىنىپ ئورنىدىن جهمئىيهتتىكى گۇماندارالر جىنايىتىدىكى يۇقىتىۋىتىش

قىلغۇچى ئهرز كېرهك،مهسىلهن يهتكۈزمهسلىكى تهسىر بېرىشقا ئېلىپ تهكشۈرۈشنى

ئاقلىغۇچى ئۇالرنىڭ ياكى ئهزالىرى ئائىله كهتكۈچى ،گۇۋاھچى،يوقاپ

ئۇچرىشىشىغا بېسىمىغا قاتناشقۇچىالرنىڭ تهكشۈرۈشكه ئادۇۋكاتى،ھهمده

قىلىش كاپالهتلىك ئېلىشقا ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ ئېلىشقا ئىنتىقام ياكى ،تهھدىت

كېرهك.

13-ماددا

نىسبهتهن بېرىشقا ئۆتكۈزۈپ ئارىسىدىكى دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1-كېلىشىم

قاراشقا دهپ جىنايهت سىياسىي جىنايىتىنى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي

ياكى جىنايهت ئادهتتىكى بولغان مۇناسىۋهتلىك بىلهن جىنايهت بولمايدۇ،سىياسىي

بولمايدۇ.شۇنىڭدىن،يۇقىرىقى قاراشقا دهپ جىنايهت بولغان بار مهقسىتى سىياسىي

قويغان ئوتتۇرىغا جىنايهتىچىنىڭ جىنايهتتىكى خىلدىكى بۇ بىلهن سهۋهبلهر

بولمايدۇ. قىلىشقا رهت تهلىپىنى بېرىش ئۆتكۈزۈپ

تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى بۇرۇن بولۇشتىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه 2.بۇ

بېرىش ئۆتكۈزۈپ بولغان بار ئهسلىدىنال ئارىسىدىكى دۆلهتلهر

بېرىشكه ئۆتكۈزۈپ جىنايىتىنى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز كېلىشىمىنى،مهجبۇرىي

كېرهك. قاراش دهپ جىنايهت بولىدىغان

ئۆز-ئارا كىيىن بېرىپ،بۇنىڭدىن ۋهده دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ھهرقايسى



مهجبۇرىي كېلىشىملىرىده،ھهم بېرىش ئۆتكۈزۈپ بارلىق ئىمزااليدىغان

جىنايهتلهر بولىدىغان بېرىشكه ئۆتكۈزۈپ جىنايىتى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز

كېرهك. كىرگۈزۈشى قاتارىغا

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قىلغان شهرتى بېرىش ئۆتكۈزۈپ كېلىشىمنامىنى 4.بۇ

تۈزگۈچى كېلىشىم ئىمزالىغان كېلىشىمى بېرىش ئۆتكۈزۈپ ئىلگىرى بىر ،يهنى

،بۇ ئالغاندا تاپشۇرۇپ تهلىپىنى بېرىش ئۆتكۈزۈپ قويغان ئوتتۇرىغا دۆلهت

بېرىشتىكى ئۆتكۈزۈپ جىنايىتى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئهھدىنامىنى

بولىدۇ. ئويلىشىشقا قىلىپ ئاساس قانۇنىي

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قىلمىغان شهرتى بېرىش ئۆتكۈزۈپ كېلىشىمنامىنى 5.بۇ

ئارىسىدىكى بىر-بىرسى جىنايىتىنى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي

ئۆتكۈزۈپ قىلىپ ئىتراپ ئىكهنلىكىنى جىنايهت بولىدىغان بېرىشكه ئۆتكۈزۈپ

كېرهك. بېرىش

دۆلهتنىڭ قىلىنغان تهلهپ چوقۇم بېرىش ئۆتكۈزۈپ ئاستىدا ئهھۋالالر 6.ھهرقانداق

بارلىق كىلىشىملىرىدىكى بېرىش ئۆتكۈزۈپ قوللىنىدىغان ياكى قائىدىلىرىگه قانۇن

بېرىشكه ئۆتكۈزۈپ كېرهك،بولۇپمۇ كېلىشى ئۇيغۇن شهرتلىرىگه بهلگىلهنگهن

تۈزگۈچى كېلىشىم قىلىنغان تهلهپ ۋه تهلهپلىرى جازاالش تۆۋهن ئهڭ ئاالقىدار

بېرىش ئۆتكۈزۈپ ياكى ۋه ئېھتىماللىقى قىلىش رهت بېرىشنى ئۆتكۈزۈپ دۆلهت

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز سهۋهبىنىمۇ شهرتلهر بهزى قىلغان تهلهپ

بىلهن سهۋهب يېتهرلىك دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قىلىنغۇچى تهلهپ 7.ئهگهر

كىشىنىڭ مهلۇم ،بۇنى قۇيۇپ ئوتتۇرىغا مهقسىتىنى تهلىپىنىڭ بېرىش ،ئۆتكۈزۈپ

،تهبىقىسى،سىياسىي تهۋهلىكى -ئىتقادى،دۆلهت ،ئىرقىي،دىنى جىنسى

بىلهن بۇنىڭ بولۇپ تهۋه توپىغا جهمئىيهت ئاالھىده مهلۇم ياكى چۈشهندۈرلۈشى



يۇقىرىقى قوشۇلۇپ بېرىشكه ،ئۆتكۈزۈپ ياكى بولسا جازاالنغان ياكى قىلىنغان ئهرز

دهپ يهتكۈزگهن زىيان كىشىگه شۇ جهھهتته بىر مهلۇم تۈپهيلى سهۋهبلهر

بېرىش ئۆتكۈزۈپ مهجبۇرىي مهزمۇن ھهرقانداق ئهھدىنامىدىكى بۇ قارىسا،ئۇنداقتا

بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈشكه دهپ ئۈچۈن مهجبۇرىيىتى

14-ماددا

جىنايىتىگه يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

ئهدلىيهلىك دائىرىده چوڭ ئهڭ ،ئۆز-ئارا قىلغاندا ئهز جهھهتته ئىشالر جىنايى

ھهممه بولغان زۆرۈر ئهرزگه ئىگىلىگهن كېرهك،يهنى تهمىنلىشى بىلهن ياردهم

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز تهمىنلهشنىمۇ بىلهن ئىسپاتالر

تۈزگۈچى كېلىشىم قىلىنغۇچى تهكلىپ چوقۇم ياردهملهر ئهدلىيهلىك خىلدىكى 2.بۇ

ياردهم ئهدلىيهلىك قوللىنىدىغان ياكى قانۇنى ئىچىدىكى دۆلهت دۆلهتلهرنىڭ

تهكلىپ كېرهك.بولۇپمۇ كېلىش ئۇيغۇن شهرىتلىرىگه مۇھىم بېكىتىلگهن كېلىشىمىده

رهت تهمىنلهشنى ياردىمىنى ئهدلىيهلىك دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم قىلىنغۇچى

قوشۇمچه تهمىنلهشتىكى ياردهملهرنى ئهدلىيهلىك ياكى ،ۋه سهۋهبى قىلىشتىكى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز شهرتلىرىنىمۇ

15-ماددا

ئۆز-ئارا ،ھهمده ھهمكارلىشىپ ئۆز-ئارا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر

كهتكهن يوقاپ ئىز-دېرهكسىز بېرىپ،مهجبۇرىي ياردهم چهكته يۇقىرى ئهڭ

كهتكۈچىنى يوقاپ ۋه ،ئىزدهش،بايقاش بېرىپ ياردهم ئۇچرىغۇچىغا زىيانكهشلىككه

،جهسهتنى ئاستىدا ئهھۋال كهتكهن ئۆلۈپ كهتكۈچى يوقاپ چىقىش، قۇتقۇزۇپ

بېرىش ئهۋهتىپ قايتۇرۇپ تهۋهلىككه ئهسلى ،ھهمده تونۇش ۋه چىقىش قېزىپ

كېرهك.



16-ماددا

چىقىرىش قوغالپ كىشىنى بىر ئىشىنىپ،مهلۇم بىلهن سهۋهب يېتهرلىك 1.ئهگهر

بېرىش ئۆتكۈزۈپ دۆلهتكه بىر يهنه ياكى بېرىش ،تاپشۇرۇپ كېلىش ،قايتۇرۇپ

ئۇچراشنى خهتىرىگه كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي كىشى بۇ بىلهن

ھهرىكهتلهرنى يۇقىرىقى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ،ھهرقانداق چىقارسا كهلتۈرۈپ

كېرهك. قولالنماسلىقى

ئهمهسلىكىنى مهۋجۇت ياكى مهۋجۇت سهۋهبنىڭ خىلدىكى 2.بۇ

ئاالقىدار بارلىق رايون قاراشلىق باشقۇرىدىغان ،باش ئۈچۈن مۇئهييهنلهشتۈرۈش

،ئاالقىدار ئاستىدا ئهھۋال كېرهك،قوللىنىدىغان چىقىشى كۆرۈپ ئويالپ ئامىلالرنى

كىشىلىك ھالدا كۆلهملىك كهڭ ياكى -ئاشكارا ،ئوچۇق ئېغىر قهدهر بىر دۆلهتلهر

ئىنسانپهرۋهرلىك خهلقئارالىق دهرىجىده ئېغىر ياكى قىلىش دهخلى-تهرۇز ھوقۇقىغا

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ئهھۋالالرنىمۇ قىلىدىغان خىالپلىق قانۇنىغا

17-ماددا

كېرهك. ئۇچرىماسلىكى قىلىنىشقا نهزهر-بهند مهخپىي كىشى 1.ھهرقانداق

جهھهتتىكى قالدۇرۇش مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى 2.كېلىشىم

شهرت ئالدىنقى قىلماسلىقىنى دهخلى-تهرۇز مهجبۇرىيهتلىرىگه خهلقئارالىق باشقا

دۆلىتىنىڭ ئۆز دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ،ھهرقايسى ئاستىدا ئهھۋال قىلغان

ئىچىده: قانۇنى

بېكىتىشى چۈشۈرۈپ بۇيرۇق شهرتلىرىنى قالدۇرۇشنىڭ مهھرۇم (1)ئهركىنلىكىدىن

كېرهك؛

باش بولغان ھوقۇقلۇق چۈشۈرۈشكه بۇيرۇق قالدۇرۇشنى مهھرۇم (2)ئهركىنلىكىدىن

كېرهك؛ چۈشهندۈرۈش ئىزاھالپ ئورگانالرنى باشقۇرىدىغان



ئورۇن ،مهخسۇس ئادهمنىڭ قالدۇرۇلغان مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن (3)ھهرقانداق

قاماشقا ئورۇنغىال قىلىدىغان نازارهت كۈچهيتىپ ھهمده قىلىدىغان ئېتىراپ

كېرهك؛ قىلىش كاپالهتلىك

ئائىله ئادهمنىڭ قالدۇرۇلغان مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن ھهرقانداق (4)

بىلهن كىشى تاللىغان ئۆزى ھهرقانداق باشقا ياكى ئهزالىرى،ئادۋوكاتى

قىلىش كاپالهتلىك قۇيۇشقا يول ئىلىشقا ئىجازهت كۆرۈشۈشكه ھهمده ئاالقىلىشىشى

ئۇچرىغان چهكلىمىگه شهرتلىرىدىكى بهلگىلىمىلىرىدىكى قانۇننىڭ بۇ كېرهك،ئهگهر

شۇ ئاساسهن قانۇنالرغا خهلقئارا ،ئاالقىدار بولسا كىشى ئهللىك چهت كىشى بۇ

كېرهك؛ بېرىش ئىجازهت ئاالقىلىششىقا بىلهن ئورگانالر كونسۇلخانا دۆلهتتىكى

ئورگانالردىكى ئېرىشكهن ھوقۇقىغا قانۇنى ۋه ئورگان باشقۇرىدىغان (5)باش

يول كىرىشىگه ئورۇنغا قامالغان ئادهم قالدۇرۇلغان مهھرۇم ئهركىنلىكى خادىمالرنىڭ

ئهدلىيه ئالدىدا ،ئىش بولغاندا زۆرۈر كېرهك،ئهگهر قىلىش كاپالهتلىك قۇيۇشقا

كېرهك؛ ئېلىش تهستىقىنى ئورگانلىرىنىڭ

يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز ،مهجبۇرىي ئادهم تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى (6)ھهرقانداق

،ئهركىنلىكى ئاستىدا ئهھۋال گۇمانالنغان بهرگهنلىكىدىن يۈز ھادىسى كېتىش

،ھهرقانداق بولغاندا ئامالسىز يۈرگۈزۈشكه ھوقۇقىنى بۇ ئادهم قىلىنغان مهھرۇم

،ئۇالرنىڭ ئهزالىرى ئائىله تارتىۋېلىنغۇچىنىڭ ئهركىنلىكى ،يهنى پايدىلىق قانۇنلۇق

ئهرز مهھكىمىسىگه ،سوت ئاستىدا ئهھۋال ئادۋوكاتى،ھهرقانداق ياكى ۋهكىلى

قارىتا ئادهمگه تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى مهھكىمىسى ھوقۇقلۇق،سوت سۇنۇشقا

ھۆكۈم دهرھال ئهمهسلىكىگه قانۇنلۇق ياكى قانۇنلۇق تارتىۋېلىشنىڭ ئهركىنلىكنى

بېرىشكه ،قويۇپ بولسا قانۇنسىز تارتىۋېلىش ئهركىنلىكىنى كېرهك،ئهگهر چىقىرىش

كېرهك. چۈشۈرۈش بۇيرۇق



يېڭى ئهڭ تارتىۋېلىنغۇچىنىڭ ئهركىنلىكى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ھهرقايسى

پارچه قانچه بىر ياكى بىر ياكى خاتىرىسىنى تىزىملىك دائىرلىرىدىكى ھۆكۈمهت

تهلهپنى كېرهك،ھهمده قىلىش كاپالهتلىك چىقىشقا تۈزۈپ ياكى قېلىش ساقالپ

جهھهتتىكى بۇ دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار ،دهرھال ئالغاندا تاپشۇرۇپ

باشقۇرىدىغان باشقا ياكى ئورگىنى ئهدلىيهلىك ھهرقانداق ئىگه ھوقۇققا قانۇنى

قانۇن خهلقئارا ئاالقىدار ھهرقانداق قوشۇلغان دۆلهت ئۇ ياكى ئورگىنى

ۋه ئورگان باشقۇرىدىغان باشقا ياكى ئهدلىيه ئېرىشكهن ھوقۇقىغا ھۆججهتلىرىنىڭ

كىرگۈزۈلگهن خاتىرىسىگه كېرهك.تىزىمالش تهمىنلىشى بىلهن ماتېرىيال بۇ ئورۇننى

كېرهك؛ ئېلىشى ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنى تۆۋهندىكى دېگهنده ئاز ماتېرىيال

ساالھىتى؛ ئادهمنىڭ قالدۇرۇلغان مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن 1)

ۋه ،ۋاقتى كۈنى ئېلىنغان قاماققا ئادهمنىڭ قالدۇرۇلغان مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن 2)

ئورگان؛ مهسئۇل تارتىۋېلىشقا ئهركىنلىكىنى كىشىنىڭ بۇ ،ھهمده ئورنى

ئهركىنلىكىنى ھهمده ئورگان چۈشۈرگهن بۇيرۇق تارتىۋېلىشقا (3)ئهركىنلىكىنى

سهۋهبى؛ تارتىۋېلىشىتىكى

ئورگان؛ نازارهتچى مهسئۇل تارتىۋېلىشقا (4)ئهركىنلىكنى

،ھهمده ۋاقتى ۋه كۈنى تۇرۇلغان ،تۇتۇپ ئۇرۇن تارتىۋالغان (5)ئهركىنلىكنى

ئورگان؛ مهسئۇل ئورۇنغا تارتىۋالغان ئهركىنلىكىنى

ئهھۋالى؛ ئاساسلىق ساالمهتلىك تارتىۋېلىنغۇچىنىڭ (6)ئهركىنلىكى

ۋه ئهھۋالى كهتسه،ئۆلۈم ئۆلۈپ مهزگىلده تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى (7)ئهگهر

ئهھۋالى؛ قىلىنىش تهرهپ بىر جهسىتىنىڭ ،ۋه سهۋهبى ئۆلۈمنىڭ

ۋاقتى ۋه كۈنى يۆتكىگهن ئورنىغا ئېلىش قاماققا باشقا ياكى بېرىلگهن (8)قۇيۇپ

ئورگان. مهسئۇل يۆتكهشكه ،ھهمده ،مهقسىتى



18-ماددا

كىلىشىم ،ھهرقايسى ئاستىدا ئهھۋال قىلغان خىالپلىق 20-ماددىغا ۋه 19-ماددا

بولغان ئىگه مهنپهئهتكه قانۇنلۇق قارىتا ئۇچۇرغا ،تۆۋهندىكى دۆلهتلهر تۈزگۈچى

ئائىله قىلىنغۇچىنىڭ مهھرۇم ئهركىنلىكى يهنى ئادهمنىڭ بىر قانداق ھهر

تۆۋهندىكى دىگهنده ئاز ئهڭ ئادۇۋكاتىنىڭ ياكى ۋهكىلى ئهزالىرى،ئۇالرنىڭ

كىرهك: قىلىشى كاپالهتلىك ئىرىشىشىگه ئۇچۇرالرغا

ئورگان؛ چۈشۈرگهن بۇيرۇق تارتىۋېلىشقا (1)ئهركىنلىكنى

ۋاقىت كۈن تۇرۇلغان تۇتۇپ ھهمده تارتىۋالغان ئهركىنلىكىنى كىشىنىڭ (2)شۇ

ئورۇن؛ ھهمده

ئورگان؛ نازارهتچى مهسئۇل تارتىۋېلىشقا (3)ئهركىنلىكنى

بىر باشقا ئهھۋالى،يهنى قىلىنىش تهرهپ بىر تارتىۋېلىنغۇچىنىڭ (4)ئهركىنلىكى

يۆتكهشكه ۋه ئورۇن ئاستىدا،يۆتكهلگهن ئهھۋال يۆتكهلگهن ئورنىغا تۇرۇش تۇتۇپ

ئورگان؛ مهسئۇل

ئورۇن؛ ۋه كۈن،ۋاقىت بېرىلىدىغان (5)قويۇپ

ئهھۋالى؛ ساالمهتلىك ئاساسلىق قىلىنغۇچىنىڭ مهھرۇم (6)ئهركىنلىكىدىن

،ئۆلۈپ كهتسه ئۆلۈپ مهزگىلده بۇ قىلىنغۇچى مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن (7)ئهگهر

قىلىشى؛ تهرهپ بىر جهمئىيهتنىڭ سهۋهبى،ھهمده ئۆلۈمنىڭ ۋه ئهھۋالى كېتىش

تارمىقىدا بىرىنچى ماددا ،بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بولغاندا 2.زۆرۈر

خادىمالرنى قاتناشقۇچى تهكشۈرۈشكه ۋه ئادهم قىلىنغان بايان

سهۋهبلىك ئهھۋالى ئىزدهش قىلىنغۇچىنى مهھرۇم قوغداش،ئهركىنلىكىدىن

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى جازاغا ۋه ،تهھدىت خورالشقا ،ھهرقانداق

19-ماددا



بهرگهن تاپشۇرۇپ ياكى توپلىغان جهريانىدا ئىزدهش كهتكۈچىنى 1.يوقاپ

،يوقاپ ماتېرىيالالرنى ئائىت ئىرسىيهتكه ۋه داۋاالش يهنى ماتېرىيالالرنى شهخسىي

ياكى بىلهن مهقسهت سهۋهب باشقا ھهرقانداق باشقا ئىزدهشتىن كهتكۈچىنى

بهلگىلىمه بۇ بولمايدۇ. ئىشىلىتىشكه جهھهتلهرگه قاتارلىقالر تهمىنلهش باشقىالرنى

ئىشالر جىنايى ئېچىلغان بىلهن جىنايىتى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي

جهريانىدا ئىرىشىش تۆلهمگه ياكى قىلىشىغا تهرهپ بىر تهكشۈرۈپ سوتنىڭ

كۆرسهتمهيدۇ. تهسىر ماتىريالالرغا باشقا ئىشلىتىدىغان

شهخسىي ئالغان ئىچىگه ئۆز ماتېرىيالالرنى ئائىت ئىرسىيهتكه ۋه داۋاالش .2

ساقالش،كىشىلىك ۋه قىلىش،ئىشلىتىش تهرهپ بىر يىغىش، ماتىريالالرنى

دهخلى-تهرۇز ئىززهت-ھۆرمهتكه كىشىلىك ئهركىنلىك،ياكى ھوقوققا،ئاساسىي

چىقارماسلىقى كهلتۈرۈپ قىلىشنى دهخلى-تهرۇز ئهمهلىيهتته ياكى قىلماسلىقى

كىرهك.

20-ماددا

،ھهمده قارىتا ئىشلىتىشكه تهدبىرىنى قوغداش قانۇنىي كىشى بىر مهلۇم 1.پهقهت

ئاستىدا ئهھۋال ئۇچرىغان كونتىروللىقىغا ئهدلىيهنىڭ قىلىنىشى مهھرۇم ئهركىنلىكى

ياكى مهخپىيهتلىكىگه شهخسىي كىشىنىڭ ئۇ بېرىش تاپشۇرۇپ ماتېرىيالنى ،

توسقۇنلۇق تهكشۈرۈشكه ئىشالر ،جىنايى كۆرسهتسه تهسىر پايدىسىز بىخهتهرلىكىگه

سىرت چارىلهردىن ،بهزى بىلهن سهۋهبلهر مۇناسىۋهتلىك باشقا ،ياكى قىلسا

بويىچه ،قانۇن ئاستىدا بهلگىلىمىلهر بولغان بار قانۇندا ۋه زۆرۈرىيهت ،قاتتىق

بىنائهن مهقسىتىگه ئهھدىنامىنىڭ بۇ ۋه قانۇن خهلقئارا ئاالقىدار ھهمده

قويۇش چهكلىمه تېخىمۇ ھوقۇقىغا ئۇچۇر قىلىنغان بايان ،18-ماددىدا



چهكلىمىلهر ھهرقانداق ھوقۇقىدىكى ئۇچۇر قىلىنغان بايان كېرهك.18-ماددىدا

ئېھتىماللىقىدىكى شهكىللىنىش دائىرىدىكى بهلگىلهنگهن 2-ماددىدا ،مهسىلهن

قاتارىغا ،چهكلهش قىلمىشالر خىالپلىق 1-تارمىقىدىكى 17-ماددا ياكى قىلمىشالر

كىرگۈزۈلىدۇ.

ياكى ئۇيغۇن قانۇنغا قىلىشنىڭ مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن كىشىنىڭ بىر 2.مهلۇم

ئاستىدا شهرت كۆرسهتمىگهن تهسىر قىلىشقا مۇھاكىمه ئهمهسلىكىگه ئۇيغۇن

ئادهم كۆرسىتىلگهن 1-تارمىقىدىكى 18-ماددا دۆلهت تۈزگۈچى ،كېلىشىم

ھوقوقىنى،ھهمده ئىرىشىش قۇتقۇزۇشقا ئهدىلىيهلىك بولغان دهرھال،ئۈنۈملۈك

ئىرىشىشكه دهرھال ئۇچۇرالرغا ئىلىنغان تىلغا 1-تارمىقىدا ماددا 18-ئىنجى

قانداق ھهر ئىرىشىش ھوقوقىغا قۇتقۇزۇش خىلدىكى كىرهك.بۇ قىلىش كاپالهتلىك

ئۇچرىمايدۇ. چهكلىمىگه ياكى قالدۇرۇلمايدۇ ئهمهلدىن ئاستىدا ئهھۋال

21-ماددا

،ئهركىنلىكى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى

ئېرىشىشىگه تهكشۈرۈشكه ئىشهنچىلىك بېرىلىشى قويۇپ قىلىنغۇچىنىڭ مهھرۇم

ئېرىشىشى بېرىلىشكه قويۇپ ھهقىقىي ئۇالر ،ھهمده قىلىش كاپالهتلىك

تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر يهنه دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم كېرهك.ھهرقايسى

ھهمده ساغالملىقى تهن بۇالرنىڭ قىلغاندا كاپالهتلىك بېرىلىشكه ،قويۇپ قوللىنىپ

قانۇنىي دۆلهتنىڭ بۇ بۇالرنىڭ ،ھهمده يۈرگۈزىلىشى پۈتۈنلهي ھوقۇقىنى ئۇالرنىڭ

تهسى مهجبۇرىيهتلهرگه ھهرقانداق بولغان ئېھتىماللىقى ئېلىش ئۈستىگه ئۆز ئاستىدا

كېرهك. كۆرسهتمهسلىكى

22-ماددا



دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ،ھهربىر ئاستىدا ئهھۋال كۆرسهتمىگهن تهسىر 6-ماددىغا

جازاالش ۋه ئېلىش ئالدىنى قىلمىشالرنىڭ ،تۈۋهندىكى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر

كېرهك؛

2-تارمىقىدىكى 20-ماددا ۋه تارماق (6)كىچىك 2-تارمىقىدىكى (1)7-ماددا

ئارقىغا ئۇنى ياكى ۋه قىلىش توسقۇنلۇق ئۇسۇللىرىغا قۇتقۇزۇش قىلىنغان بايان

سۈرۈش؛

،ياكى بولسا خاتىرىلهنمىگهن قىلىپ مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن ئادهم (2)ھهرقانداق

بۇنى ھۆكۈمهت ،مهسئۇل بولسا بولمىغان توغرا ئۇچۇرى ھهرقانداق خاتىرىلهنگهن

بۇلىشى؛ خهۋهردار ياكى بۇلىشى چۈشهنچىسى ئهھۋالدىن بۇ ئهمهلدار تىزىملىغان

قانائهتلهندۈرگهن ئاللىبۇرۇن تهلىپىنى قانۇننىڭ ئهھۋالالر ئاالقىدار (3)تهمىنلىگهن

ئهھۋالىنى قىلىنغانلىق مهھرۇم ئهركىنلىكى بىرىنىڭ مهلۇم يهنىال ،لېكىن بولسىمۇ

. ئهھۋاللىرى بولماسلىق توغرا تهمىنلىگىنى ياكى قىلىش رهت تهمىنلهشنى

23-ماددا

،مۈلكى خادىمالر قىلغۇچى ئىجرا ،قانۇن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

باشقا ۋه ئهمهلدارلىرى ،دۆلهت خادىمالر ،تېببىي خادىمالر ھهربىي ياكى خادىمالر

قىلىشقا تهرهپ بىر ياكى تۇرۇشقا تۇتۇپ قىلىنغۇىنى مهھرۇم ئهركىنلىكى ھهرقانداق

ئهھدىنامىدىكى بۇ ،ھهمده تهربىلىنىش كىشىنىڭ بولغان ئېھتىماللىقى قاتنىشىش

قىلىش كاپالهتلىك ئۇچۇرلىرىغا ۋه تهربىيهلهش زۆرۈر بهلگىلىمىلىرىدىكى ئاالقىدار

كېرهك.

ئۈچۈن: بولسۇن ئوڭاي

دېلوسىغا كېتىش يوقىلىپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئهمهلدارالرنىڭ خىل (1)بۇ

ئېلىش؛ ئالدىنى قىلىشنىڭ چېتىلىپ



تېخىمۇ مۇھىملىقىنى دېلوسىنىڭ كېتىش يۇقىلىپ ئىز-دېرهكسىز (2)مهجبۇرىي

تهكشۈرۈش؛ كۈچهيتىپ ۋه ئېلىش ئالدىنى تهكىتلهپ

جىددىي قىلىشنىڭ تهرهپ بىر دېلوسىنى يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز (3)مهجبۇرىي

. قىلىش كاپالهتلىك يېتىشكه تونۇپ زۈرۈرلىكىنى ۋه

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ھهرقانداق دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 2.ھهرقايسى

،بۇيرۇق بېرىش ئىلھامالندۇرۇش،ھوقۇق چىقىرىشنى كهلتۈرۈپ كېتىشنى يۇقىلىپ

چهكلهشكه چۈشۈرۈشنى بۇيرۇق ھهرقانداق ۋه بېرىش ،كۆرسهتمه قىلىش

ئىجرا بۇيرۇقالرنى خىلدىكى ،بۇ دۆلهت كېرهك.ھهرقايسى قىلىش كاپالهتلىك

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئۇچرىماسلىقىغا جازاغا قىلغۇچىالرنىڭ رهت قىلىش

،بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ھهرقايسى

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئادهمنىڭ كۆرسىتىلگهن 11-تارمىقىدا ماددا

پىالنلىنىۋاتقانلىقىغا ياكى بولغانلىقى بېرىپ يۈز ئاللىبۇرۇن دېلوسىنىڭ يوقىتىۋېتىش

كېرهك،ھهمده قىلىش دوكالت ،يۇقىرىغا چېغىدا ئىشهنگهن بىلهن سهۋهب ئورۇنلۇق

ھوقۇقىغا قۇتقۇزۇش ياكى ھوقۇقىغىمۇ قىلىش مۇھاكىمه تهكشۈرۈپ بولغاندا زۆرۈر

كېرهك. قىلىش دوكالت ئورگانالرغا ياكى ئىداره باش ئاالقىدار ئىگه

24-ماددا

كهتكۈچى يوقاپ دېگىنىمىز << ئۇچرىغۇچى ،<<زىيانكهشلىككه ئهھدىنامىده 1.بۇ

بىۋاسىته سهۋهبلىك كېتىش يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ھهرقانداق ۋه

كۆرسىتىدۇ. شهخسىنى ئۇچرىغان زىيانكهشلىككه

يۇقىتىۋىتىش ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه 2.ھهربىر

نهتىجه ۋه تهرهققىياتى جهريان ،تهكشۈرۈش ماھىيىتىنى ھهقىقىي دېلوسىنىڭ

مۇۋاپىق جهھهتته بۇ دۆلهت ھهرقايسى ئاقىۋهت كهتكۈچىنىڭ يوقاپ ھهمده



كېرهك. قوللىنىش تهدبىرلهرنى

قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ھهرقايسى

كهتكۈچى يوقاپ قۇتقۇزۇش،ئهگهر ۋه ئىزدهش،تېپىش كهتكۈچىنى ،يوقاپ

ھهمده قىلىش بىرتهرهپ تېپىپ،مۇۋاپىق ،ئاۋۋال بولسا كهتكهن ئۆلۈپ ئاللىبۇرۇن

كېرهك. كېلىش قايتۇرۇپ جهسهتنى

ئىچىده دائىرىسى تۈزۈلمىسىنىڭ قانۇن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 4.ھهرقايسى

ۋه قۇتقۇزۇشقا ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه يۇقىتىۋىتىشته ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي

ھوقۇقىنى ئېرىشىش تۆلهمگه يېتهرلىك ۋه بولغان ،ئادىل ۋاقتىدا ئۆز

كېرهك. كاپالهتلهندۈرۈش

ۋه ،ماددىي ھوقۇقى ئىرىشىش قۇتقۇزۇشقا كۆرسىتىلگهن 4-تارمىقىدا ماددا 5.بۇ

ئۇسۇلدىكى بېكىتىلىدۇ،باشقا قاراپ ئهھۋالغا ھهمده زىيانكهشلىكنى مهنىۋى

قۇتقۇزۇش،تۆۋهندىكىچه:

كهلتۈرۈش؛ (1)ئهسلىگه

كهلتۈرۈش؛ ئهسلىگه (2)ساالمهتلىكىنى

ئۆز كهلتۈرۈشنى ئهسلىگه نام-شهرىپى ۋه قايتۇرۇش،ئىززهت-ھۆرمىتى (3)باراۋهر

ئالىدۇ؛ ئىچىگه

قىلىش. كاپالهتلىك بولماسلىققا تهكرار (4)قايتا

-داۋاملىق ئاساستا قىلمىغان تهسىر ۋهزىپىسىگه دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى 6.كىلىشىم

شارائىت تهكشۈرىدىغان ئاقىۋىتىنى كهتكۈچىنىڭ يوقاپ تهكشۈرۈش،بىۋاسىته

كېلىشىم ،ھهرقايسى كهتكۈچى يوقاپ تهكشۈرۈلمىگهن ئاقىۋىتى ،تېخى ئاستىدا

قارىتا مهسىلىسىگه ئورنى قانۇنى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ۋه ئادهمنىڭ دۆلهت تۈزگۈچى

ھوقۇقى مال-مۈلۈك ۋه قانۇنى مهسىله،ئائىله ،ئىقتىسادى پاراۋانلىقى ،جهمئىيهت



كېرهك. ئىشلىتىش تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر جهھهتلهرده قاتارلىق

ئاالقىدار ۋه تهشكىللهنگهن ئهركىن دۆلهت تۈزهۈچى كېلىشىم 7.ھهرقايسى

ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ،ھهمده ھوقۇقى قاتنىشىش ئويۇشمىالرغا ۋه تهشكىللهرگه

تهرهپ بىر تهكشۈرۈپ ئاقىۋىتىنى كهتكۈچىنىڭ يوقاپ ۋه دىلوسىدىكى يوقىتىۋېتىش

ياردهم كهتكۈچىنى يوقاپ ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ،ۋه قىلىش تهلهپ قىلىشنى

كېرهك. قىلىش كاپالهت چوقۇم تهمىنلهشكه بىلهن

25-ماددا

،شۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم 1.ھهرقايسى

ئالدىنى قىلمىشالرنىڭ تۆۋهندىكى ئاساسهن قانۇنىغا ئىشالر جىنايى دۆلهتنىڭ

كېرهك؛ جازاالش ھهمده ئىلىش

بالىالر ئۇرىغان يوقىتىۋېتىشكه ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي تۇرۇش تۇتۇپ (1)قانۇنسىز

دېرهكسىز ئىز- مهجبۇرىي قىلغۇچىنىڭ ھىمايه قانۇنىي ياكى -ئانا ،ئاتا

يۇقىتىۋىتىشكه ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ،ياكى بالىلىرى ئۇچرىغان يۇقىتىۋىتىشىگه

بالىالر. تۇغۇلغان جهريانىدا ئۇچراش

كىملىك ھهقىقىي بالىالرنىڭ كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا 1-كىچىك (2)يۇقىرىدىكى

يۇقىتىۋىتىش. ئىسپاتنى ياكى قۇيۇش ،يوشۇرۇپ چىقىرىش ئويدۇرۇپ كىنىشكىالرنى

،بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم 2.ھهرقايسى

ئىزدهش بالىالرنى كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا (1)كىچىك 1-تارمىقىدىكى ماددا

كېلىشىملهرگه خهلقئارالىق قوللىنىدىغان ۋه تهرتىپى قانۇن ،ھهمده ،بېكىتىش

كېرهك. كېلىش قايتۇرۇپ ئائىلىسىگه ئهسلىدىكى ،بالىالرنى ئاساسهن

ماددا ياردهملىشىپ،بۇ ئۆز-ئارا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ھهرقايسى

ۋه ئىزدهش،ئايرىش بالىالرنى كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا (1)كىچىك 1-تارمىقى



كېرهك. تېپىش

ئهڭ بالىالرنىڭ كۆرسىتىلگهن تارمىقىدىكى (1)-كىچىك 1-تارمىقى ماددا 4.بۇ

قالىدىغان ساقالپ ،ئۇالر بىرگه بىلهن قىلىش ساقالپ چوقۇم مهنپهئهتىنى چوڭ

ئېتىراپ قانۇن ،يهنى ھوقۇقى كهلتۈرىدىغان ئهسلىگه كىملىكنى ئهسلىدىكى ياكى

،ئېتىراپ مۇناسىۋىتى ئائىله ،ۋه ،ئىسىم-فامىله تهۋهلىكى دۆلهت قىلىدىغان

ئورۇنالشتۇرىدىغان بالىالرنى باشقا ياكى مۇناسىۋىتى بېقىۋېلىش قىلىدىغان

،بېقىۋېلىشنى بىكىتىش ئۆزگهرتىپ قانۇن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم شهكىللهرنى

مۇۋاپىق كېرهك،ھهمده بېكىتىش تهرتىپىنى ئورۇنالشتۇرۇش ياكى تهكشۈرۈش

بالىالرنى يۇقىتىۋىتىلگهن ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي ھهرقانداق ئاستىدا ئهھۋالالر

كېرهك. جاكارالش ئهمهسلىكىنى ئىگه كۈچكه ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ ياكى بېقىۋېلىشنى

بارلىق بولغان ئاالقىدار ماددىدا بۇ ،بولۇپمۇ ئاستىدا ئهھۋلالر 5-بارلىق

،مۇستهقىل ئويلىنىش ئاۋۋال ئهڭ مهنپهئهتىنى چوڭ ئهڭ ،بالىالرنىڭ مهسىلىلهرده

ئىگه ھوقۇقىغا قىلىش بايان پىكىر ئهركىن بالىالرنى ئىگه ئىقتىدارىغا چۈشهندۈرۈش

ئاساسهن،ئۆزىنىڭ دهرىجىسىگه يېتىلىش ۋه يېشى بالىالرنىڭ ،ھهمده بۇلۇش

كېرهك. ئويلىنىش مۇۋاپىق قارىتا پىكرىگه

2-بۆلهك

26-ماددا

كومىتېتى مهسىلىسى يوقىتىۋېتىش ئىز-دېرهكسىز 1.مهجبۇرىي

ئهھدىنامىده چىقىشتا،بۇ قۇرۇپ ئىلىنىدۇ)نى دهپ (قىسقارتىلىپ:كومىتېت

نهپهر ئون كېرهك.كومىتېت قىلىش ئىجرا ئهمهلىيلهشتۈرۈپ ئىقتىدارالرنى بېكىتىلگهن

ئېرىشكهن قىلىشقا ئېتىراپ قابىلىيىتى ساھهسىدىكى ھوقۇق ئابرۇيلۇق،كىشىلىك

ۋه ئۆتهيدۇ ۋهزىپه ساالھىيىتىده شهخسىي تاپىدۇ،ئۇالر تهركىب مۇتهخهسسىسلهردىن



ئهزالىرى كېرهك.كومىتېت بولۇشى ئادىل بوالاليدىغان ئىگه مۇستهقىل مهيدانىغا

تالالپ بويىچه پىرىنسىپى بۆلهش رايون ئادىل دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم

خىزمىتىگه كومىتېت خادىمالرنىڭ ئىگه ئىستاژىغا خىزمهت چىقىلىدۇ.قانۇنىي

قىلىشنىمۇ دىققهت تهڭپۇڭلۇقىغا جىنس ،ۋهكىللهرنىڭ قىلىش جهلپ قاتنىشىشىنى

كېرهك. ئويلىشىش

چىقىشنى تالالپ كاتىپى باش ت د ،ب چىقىشتا تالالپ ئهزالىرىنى 2.كومىتېت

يىغىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قېتىم بىر يىلدا ئىككى ھهر قىلىپ مهقسهت

نامزات پۇخرالىرىدىن دۆلىتى ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئاچىدۇ،كېلىشىم

ئۇسۇلى تاشالش بىلهت نامسىز تىزىملىكى نامزاتالرنىڭ كۆرسىتىدۇ،كۆرسهتكهن

دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ،3/2قىسىم يىغىنالردا چىقىلىدۇ.بۇ تالالپ بۇيىچه

ئېرىشكهن ئهزاسى كومىتېت قىلىدۇ،تالالنغان تهشكىل ساننى ئادهم بهلگىلهنگهن

ساندىكى كۆپ باشقا ۋه ئېرىشىش قاتنىشىشقا يىغىنغا ھهمده كۆپ ئهڭ بېلىتى

تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى تاشلىغان بېلهت قىلىۋهتكهن رهت بېلهتنى

تاللىنىدۇ. ئهزالىقىغا كومىتېت ئېرىشكۈچى بېلىتىگه دۆلهتلهرنىڭ

ئاي 6 باشالپ كۈندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ تالالش قېتىملىق 3.تۇنجى

قېتىملىق ھهربىر كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر ئۆتكۈزۈلىدۇ.بىرلهشكهن ئىچىده

دۆلهتلهرنى تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى بۇرۇن ئاي تۆت كۈنىدىن تالالش

ھهرپ نامزاتالرنىڭ كۆرسىتىلگهن بارلىق كاتىپى باش ت د قىلىدۇ.ب تهكلىپ

بهرگهن كۆرسىتىپ نامزاتنى چىقىدۇ،ھهربىر تۈزۈپ تىزىملىك بۇيىچه تهرتىپى

كېلىشىم بارلىق تىزىملىكنى بۇ ئىزاھالش،ھهمده دۆلهتنى تۈزگۈچى كېلىشىم

كېرهك. بېرىش تاپشۇرۇپ دۆلهتكه تۈزگۈچى

بىر ،داۋاملىق يىل تۆت مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ئهزاسىنىڭ كومىتېت 4.تالالنغان



تالالنغان تالالشتا قېتىملىق ،تۇنجى بولسىمۇ بولىدۇ.شۇنداق ئۆتىسه ۋهزىپه قېتىم

كىيىن يىلدىن ئىككى مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ،ئۇالرنىڭ ئهزاسى كومىتېت نهپهر 5

ئىككىنچى ماددا ،بۇ كىيىن ئاخىرالشقاندىن تالالش قېتىملىق توشىدۇ.تۇنجى

بۇ پايدىلىنىپ ئۇسۇلىدىن تارتىش چهك دهرھال رهئىس كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا

كېرهك. جهزملهشتۈرۈش بېكىتىپ ئىسمىنى ئهزاسىنىڭ كومىتېت نهپهر بهش

ھهرقانداق ،ياكى بهرسه ،ئىستېپا كهتسه ئۆلۈپ ئهزاسى بىر كومىتېتنىڭ 5.ئهگهر

بولسا قىاللمايدىغان ئىجرا داۋاملىق ۋهزىپىسسىنى كومتىتتىكى بىلهن سهۋهب باشقا

تۈزۈلگهن تارمىقىدىكى ماددا بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم كۆرسهتكهن ،نامزاتنى

بېكىتىپ نامزاتنى نهپهر بىر يهنه پۇقراسىدىن دۆلهتنىڭ ،شۇ ئاساسهن ئۆلچهمگه

ساندىكى كۆپ كېرهك،لېكىن بېكىتىش قىلىشقا ئادا مۇددىتىنى ۋهزىپه ئاشقان

كۆپ ئۇنىڭ ياكى كېرهك.يېرىم ئۆتىشى تهستىقىدىن دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم

پهرهزده كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

تهستىقنى باشقا،بۇ كۆرسهتكىنىدىن ئىپاده قارشى ئىچىده ھهپته 6 ئۆتهپ ۋهزىپه

بولىدۇ. قاراشقا دهپ ئېرىشتى قىلىشقا ئېتىراپ

كېرهك. چىقىشى بېكىتىپ قائىدىلىرىنى ئىشلىرى يىغىن ئۆزىنىڭ 6.كومىتېت

قىلىش ئىجرا ئۈنۈملۈك ۋهزىپىسىنى كومتىتتىكى كاتىپى باش دۆلهتلهر 7.بىرلهشكهن

ۋه خادىمالرنى ،خىزمهتچى ۋاسىتىلهرنى بولغان زۆرۈر بارلىق كېرهك،كومىتېتقا

كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر كېرهك.بىرلهشكهن تهمىنلىشى ئهسلىھهلهرنى

كېرهك. ئېچىشى يىغىنى تۇنجى كومىتېتنىڭ

كهچۈرۈم ۋه ھوقۇقى ئاالھىده ت د ئهزالىرى<<ب 8.كومىتېت

نىڭ ت د ب بهلگىلهنگهن مهزمۇنلىرىدىكى ئاالقىدار ئهھدىنامىسى>>نىڭ

ھهرخىل بهھرىلىنىدىغان مۇتهخهسسىسلىرى چىقىدىغان زىيارهتكه



كېرهك. بهھرىلىنىش ھوقۇقىدىن كهچۈرۈم ۋه ھوقۇق قواليلىقالر،ئاالھىده

ۋهزىپه كومىتېتتىكى قىلغان قوبۇل دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 9.ھهرقايسى

ۋهزىپىسىنى ئهزالىرىنىڭ ،كومىتېت ھهمكارلىشىپ بىلهن ئىچىده،كومىتېت دائىرىسى

كېرهك. تهمىنلىشى بىلهن ياردهم قىلىشىغا ئىجرا

27-ماددا

جىق ئهڭ يىل تۆت دېگهنده ئاز ئهڭ كىيىن بولغاندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ

كېرهك،كومىتېتنىڭ ئۆتكۈزۈشى يىغىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم يىلدا 6

ئۇئهييهنلهشتۇرۇلگهن 2-تارمىقىدىكى 44-ماددا باھاالش،ھهمده خىزمىتىنى

ئاستىدا ئهھۋال قاقمىغان چهتكه ئېھتىماللىقنى ئاساسهن،ھهرقانداق تهرتىپكه

-ۋهزىپىلهرنى ئىقتىدار ئاساسهن ماددىلىرى بولغان 36-ماددىغىچه ،28-ماددىدىن

ۋهزىپىسىنى نازارهتچى ئهھدىنامىدىكى بېكىتىش،بۇ بهلگىلىمهشلىكنى بهلگىلهش

كېرهك. بېرىشى تاپشۇرۇپ يۆتكهپ ئورگانغا بىر يهنه

28-ماددا

بىلهن ت د ئىچىده،ب دائىرىسى ھوقۇق ئېرىشكهن ماددىدا بۇ 1.كومىتېت

فوندى ۋه ئورگان ،مهخسۇس ئورنى بېجىرىش ،ئىش ئورگان بارلىق ئاالقىدار

ئهھدىنامه قۇرۇلغان ھۆججهتلهرده خهلقئارالىق تۈرلۈك ھهمكارلىشىپ،ھهر بىلهن

بارلىق ،ۋه ھهمكارلىشىپ بىلهن تهرتىپلىرى ئاالھىده نىڭ ت د ،ب ئورگانلىرى

،بارلىق ئورگان ۋه تهشكىالت ئاساسىدىكى ھۆكۈمهت دائىرىدىكى ئاالقىدار

ئاالقىدار بارلىق قوغدايدىغان ئۇچرىشىدىن يۇقىتىۋىتىشقا ئىز-دېرهكسىز مهجبۇرىي

ھهمكارلىشىش بىلهن ئورۇنلىرى ئىش-بېجىرىش ياكى ئورگانلىرى،ئىداره دۆلهت

كېرهك.

كىشىلىك خهلىقئارالىق ،ئاالقىدار چاغدا قىلىۋاتقان ئىجرا ۋهزىپه 2.كومىتېت



كېڭىشىپ بىلهن ئورگانالر كېلىشىمدىكى باشقا بېكىتىلگهن يازمىلىرىدا ھوقۇق

ھوقۇق سىياسىي ۋه ئامما كىرهك،بولۇپمۇ<<كېلىشىمدىكى مهسلهتلىشىش

بىلهن كومىتېتى ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك ئهھدىنامىسى>>بېكىتكهن خهلقئارالىق

قىلىش كاپالهتلىك بىردهكىلىكىگه تهكلىپنىڭ ۋه پىكىر قويغان ئوتتۇرىغا ،ئۆز-ئارا

كېرهك.

29-ماددا

تۈزگۈچى كېلىشىم شۇ ئهھدىنامه بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 1.ھهرقايسى

ئارقىلىق كاتىپى باش ت د ،ب ئىچىده يىل ئىككى بولۇپ ئىگه كۈچكه دۆلهتته

بۇ دوكالتتا كېرهك،ھهمده تاپشۇرۇشى دوكالت پارچه بىر كومىتېتقا

ئهھۋالىنى تهدبىرنىڭ ئىشلهتكهن قىلىشتا ئىجرا ۋهزىپىلهرنى ئهھدىنامىدىكى

كېرهك. چىقىشى چۈشهندۈرۈپ

تهمىنلىشى دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلىشىم بارلىق دوكالتنى كاتىپى باش ت د 2.ب

كېرهك.

ئوتتۇرىغا چىقىپ،تهكلىپ-پىكىرلهرنى قاراپ دوكالتقا ھهربىر 3.كومىتېت

دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار تهكلىپلهر ياكى قۇيىدۇ.پىكىر-باھا

تهلىپى كومىتېتنىڭ ياكى بىلهن ئاكتىپلىق دۆلهت تۈزگۈچى يهتكۈزۈلىدۇ.كېلىشىم

قايتۇرىدۇ. جاۋاب بۇيىچه

ئاالقىدار قىلىشقا ئىجرا ئهھدىنامىنى بۇ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم 4.كومىتېت

بولىدۇ. قىلسا تهلهپ تهمىنلهشنى بىلهن ماتېرىيالالر تولۇقلىما

30-ماددا

ياكى ۋهكىلى،ئادۇۋكاتى قانۇنىي ئهزالىرى،ئۇالرنىڭ ئائىله كهتكۈچىنىڭ 1.يوقاپ

قانۇنلۇق ھهرقانداق ،ھهمده كىشى ئىرىشكهن ئىمتىيازغا ھوقوق ھهرقانداق



قاراپ،كومتىتقا دهپ ئىش جىددى ئادهم،بىردهك باشقا ئىگه مهنپهئهتكه ھوقوق

بولىدۇ. قويسا ئوتتۇرىغا تهكلىپىنى ئىزدهش كهتكۈچىنى يوقاپ

تهلهپ ھهركهتنى جىددى ئاساسهن 1-تارمىقىغا ماددا بۇ كومتىت 2.ئهگهر

قىلسا：

؛ دهلىل ئاساسسىز بولمىغان (1)كۈرنهرلىك

كهلسه ھوقۇقىنى قىلىش تهلهپ بىلهن بېرىش تاپشۇرۇپ (2)خهت-چهكنى

تاپمايدۇ. تهركىب ئىشلهتكهنلهردىن كهلمهس

كېلىشىم ئاالقىدار ھالدا رهسمىي ،ئاللىبۇرۇن ئاستىدا ئهھۋالالر (3)ئىمكانىيهتتىكى

كېڭهيتىپ ،مهسىلهن بېرىش تاپشۇرۇپ ئورگانالرغا باش دۆلهتلهردىكى تۈزگۈچى

؛ ئورگانالر ئىگه ھوقۇقىغا تهكشۈرۈش

قىلمايدۇ. خىالپلىق بهلگىلىمىلهرگه ئهھدىنامىسىدىكى (4)بۇ

دۆلهت بىر يهنه خۇسۇسىيهتتىكى ئوخشىمىغان ئىلگىرى مهسىلىنى (5)ئوخشاش

قىلىش؛ تهرهپ بىر قىلىپ مۇھاكىمه بۇيىچه تهرتىپ ياكى تهكشۈرۈش

كومىتېت قىلىپ تهكلىپ دۆلهتلهرنى تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار كومىتېت

بىلهن ماتېرىيالى ئهھۋالالرنىڭ خادىملىرىغا ،ئىزدهش ئىچىده ۋاقىت بېكىتكهن

كېرهك. تهمىنلهش

تهمىنلىگهن 2-تارمىقىدىكى ماددا بۇ دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم 3.ئاالقىدار

كېلىشىم ئويلىشىپ،كومىتېت جىددىيلىكىنى ئهھۋالنىڭ ئاساسهن ماتېرىيالغا

كىلىشىم قۇيۇشى،يهنه ئوتتۇرىغا تهكلىپ-پىكىرلهرنى دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى

ۋاقىتلىق ،بهزى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى زۆرۈر بارلىق دۆلهتلهرنى تۈزگۈچى

ۋه تېپىش كىشىنى بىنائهن،ئاالقىدار ئهھدىنامىگه ،بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

قولالنغان ،كومىتېتقا ئىچىده ۋاقىت بېكىتكهن كومىتېت قوغداش،ھهمده



ئۇالرنىڭ كېرهك.كومىتېت قىلىش تهلهپ قىلىشنى دوكىالت ئهھۋالىنى تهدبىرلهرنىڭ

ئاساسهن ئهھۋالالرغا تهمىنلىگهن دۆلهت تاپشۇرۇۋالغان كومىتېت ۋه تهكلىپى

كېرهك. قىلىش ئۇقتۇرۇش كىشىگه قويغان ئوتتۇرىغا تهلىپىنى ھهرىكهت ،جىددىي

داۋاملىق بۇرۇن،كومىتېت ئېنىقالشتىن تهكشۈرۈپ ئاقىۋىتى كهتكۈچىنىڭ 4.يوقاپ

كېرهك.ھهرۋاقىت تىرىشىشى بىرلىكته بىلهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار

قۇيۇشى ئۇقتۇرۇپ ئهھۋالنى كىشىگه قويغان ئوتتۇرىغا تهلىپىنى ھهرىكهت جىددىي

كېرهك.

31.ماددا

ئۇنىڭدىن ،ياكى چاغدا تهستىقالنغان ئهھدىنامه بۇ دۆلهت تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

تهرهپ بىر تهكشۈرۈپ دۆلهتنىڭ شۇ ،كومىتېتنىڭ ۋاقىتتا ھهرقانداق كىيىنكى

قىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ ئىكهنلىكىنى ھوقۇقلۇق قىلىشىغا قوبۇل ۋه قىلىشى

بهلگىلىمىلىرىگه ئهھدىنامه بۇ دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ،شۇ جاكارالش

ئوتتۇرىغا ۋاكالهتچىسى ياكى ئۆزى ئۇچرىغۇچىنىڭ زىيانكهشلىككه قىلغان خىالپلىق

كېلىشىم جاكارلىمىغان يۇقىرىقىالرنى جاكارالش.كومىتېت خهت-چهكلهرنى قويغان

كېرهك. قىلماسلىقى قوبۇل خهت-چهكلهرنى كهلگهن دۆلهتلهردىن تۈزگۈچى

تۆۋهندىكىچه: خهت-چهكلهر قىلمايدىغان قوبۇل كومىتېت

چهك؛ خهت (1)نامسىز

كهلسه-كهلمهس ھوقۇقىدىن تاپشۇرۇش خهت-چهكلهرنى خىلدىكى (2)بۇ

بهلگىلىمىلىرىگه ئهھدىنامه بۇ خهت-چهك،ياكى تاپقان تهركىب ئىشلهتكهنلهردىن

خهت-چهكلهرنى؛ كهلمهيدىغان ئۇيغۇن

دۆلهتنىڭ بىر يهنه ئىگه خۇسۇسىيهتكه ئوخشاش ئىشنى بىر (3)ئوخشاش

ئاالقىدار قىلىشىغا بىرتهرهپ قىلىپ مۇھاكىمه بويىچه تهرتىپ ياكى تهكشۈرۈشى



چهكلهر؛ خهت

ئىشلهتمىگهن تېخى ئاماللىرىنى قۇتقۇزۇش ئۈنۈملۈك بارلىق ئىچىدىكى (4)دۆلهت

ئهقىلگه سوزۇلسا، مۇددهتكه ئۇزۇن قىلىش تهلهپ قۇتقۇزۇشنى بولسا،ئهگهر

بولىدۇ. ئىشلهتمىسىمۇ بهلگىلىمىنى بۇ بولسا، سىغمايدىغان

تهلهپنى بهلگىلىمىرىدىكى 2-تارمىقى ماددا بۇ خهت-چهكنى كومىتېت 3.ئهگهر

تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار خهت-چهكنى بۇ قارىسا،كومىتېت دهپ قاندۇرىدۇ

بهلگىلىگهن كومىتېت دۆلهتنى شۇ ھهمده كېرهك، بېرىشى تاپشۇرۇپ دۆلهتكه

كېرهك. قىلىشى تهلهپ قويۇشىنى ئوتتۇرىغا پىكىر-باھا،تهكلىپلهرنى ئىچىده ۋاقىت

يولسىزلىقىنى ياكى كىيىن،يوللۇق ئالغاندىن تاپشۇرۇپ 4.خهت-چهكلهرنى

تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار ۋاقىتتا خالىغان بۇرۇن،كومىتېت مۇئهييهنلهشتۈرۈشتىن

جىددىي دۆلهتنى ئۇ بولىدۇ، قويسا ئوتتۇرىغا تهلىپىنى مۇناسىۋهتلىك دۆلهتكه

دهخلى-تهرۇزغا ھوقۇقى قوللىنىپ،كىشىلىك تهدبىرلهرنى زۆرۈر ۋاقىتلىق ھالدا

زىيانغا تولدۇرىۋااللمىغۇدهك ئورنىنى ئۇچرىغۇچىالرنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان

كهلگهن يۈرگۈزۈشى ھوقۇقالرنى كېرهك.كومىتېتنىڭ ئىلىش ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ

يوللۇق قارارىنىڭ چىقارغان ياكى قىلماسلىقى قوبۇل-قىلىش خهت-چهكلهرنى

بهرمهيدۇ. دېرهك ئهمهسلىكىدىن يوللۇق ياكى

قىلغاندا تهرهپ بىر تهكشۈرۈپ خهت-چهكلهرنى ئاساسهن ماددىغا بۇ 5.كومىتېت

ئاالقىدار تاپشۇرغۇچىالرغا خهت-چهكلهرنى كېرهك.كومىتېت ئىچىشى يىغىن يېپىق

تهرتىپنى كېرهك.كومىتېت ئۇقتۇرۇشى جاۋابىنى دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم

دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم قارارىنى قىلغاندا،كومىتېتنىڭ قارار ئاخىرالشتۇرۇشنى

كېرهك. ئۇقتۇرۇشى تاپشۇرغۇچىالرغا خهت-چهكلهرنى ۋه

32-ماددا



بىر چاغدا قانداق دۆلهتلهرھهر تۈزگۈچى كىلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىدىكى بۇ

بۇ دۆلهتنى تۈزگۈچى كىلىشىم بىر يهنه دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم

قوبۇل چهكنى خهت ئاتالغان دهپ قىلمىغان ئادا مهجبۇرىيىتىنى ئهھدىنامىدىكى

ئىتراپ ئىكهنلىكىنى ھوقوقلۇق قىلىشقا مۇھاكىمه تهكشۈرۈپ ۋه قىلىشقا

باياناتنى چىتىشلىق بۇنىڭغا بولىدۇ.كومتىت جاكارلىسا قىلقدىغانلىقىنى

،ۋهبۇ قىلمايدۇ قۇبۇل چىكىنى خهت دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم جاكارلىمغان

قۇبۇل چىكىنى خهت دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم جاكارلىمغان خىلدىكىنى

قىلمايدۇ.

33-ماددا

بولغاندىن ئىلىپ پىكىرىنى دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار 1.كومىتېت

تهكشۈرۈشكه دهسلهپكى ئهزالىرنى كومىتېت نهپهر نهچچه بىر ياكى كىيىن،بىر

كېرهك، ئورۇنالشتۇرۇش تاپشۇرۇشقا دوكالت كومىتېتقا ھهمده

كېلىشىم ئاالقىدار مۇددىئاسىنى ئورۇنالشتۇرۇش قىلىشنى زىيارهت 2.كومىتېت

قىلىدىغان زىيارهت الزىم،ھهمده قىلىشى ئۇقتۇرۇش يازمىچه دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى

چۈشهندۈرۈش ئېنىق مهقسىتىنى زىيارهت ۋه ئهھۋالى تۈزۈلۈش ئۆمىكىنىڭ ۋهكىللهر

جاۋاب كومىتېتقا ئىچىده ۋاقىت مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى .كېلىشىم كېرهك

كېرهك. قايتۇرشى

ئاساستىكى يېتهرلىك قويغان ئوتتۇرىغا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 3.كومىتېت

ئهمهلدىن ياكى كېچىكتۈرۈشنى كىيىن،زىيارهتنى تاپشۇرۇۋالغاندىن تهكلىپنى

بولىدۇ. قىلسا قارار قالدۇرۇشنى

قوشۇلسا،كومىتېت كۈتۈۋېلىشقا زىيارهتنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 4.ئهگهر

تۈزىدۇ، پىالنىنى زىيارهت بىرلىكته بىلهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار



زۆرۈر ئۈچۈن،كومىتېتقا بولۇشى ئوڭۇشلۇق زىيارهتنىڭ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

كېرهك. تهمىنلىشى بىلهن ھهممىسى قواليلىقالرنىڭ بولغان

ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك دۆلهتلهردىن تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار 5.كومىتېت

بۇ يىغىنىدا چوڭ ت د ،ب ئارقىلىق كاتىپى باش ت د ب ھهمده ئېلىشى

كېرهك. قىلىنىشى دىققهت مهسىله بۇ قويۇپ ئوتتۇرىغا جىددىي مهسىلىنى

34-ماددا

ئىپادىلىگهن يىتهرلىك ئهھۋالنى ئهمهلىي ئۇچۇر تاپشۇرۋالغان كومتىت ئهگهر

دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر مهلۇم دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر بولسا،مهلۇم

مهجبۇرىي تهشكىللىك كۆلهملىك چوڭ ھازىر زىمىندا دائىرىسىدىكى باشقۇرۇش

ئاالقىدار ئىپادىلىسه،كومتىت بىرىۋاتقانلىقىنى يۈز كىىتىش يوقىلىپ ئىز-دىرهكسىز

د ب ئىگهللهپ،ھهمده ماتىريالالرنى ئاالقىدار بارلىق دۆلهتتىن تۈزگۈچى كىلىشىم

دىققهت مهسىلىنىڭ بۇ يىغىنىدا چوڭ ت د ،ب ئارقىلىق كاتىپى باش ت

كىرهك. قويۇش ئۇتتۇرىغا جىددى قىلىنىشىنى

35-ماددا

ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ پهقهت دائىرىسى ھوقۇق باشقۇرۇش 1.كومىتېتنىڭ

بهرگهندىن يۈز دېلوسى يوقىتىۋېتىش دېرهكسىز ئىز مهجبۇرىي كىيىن بولغاندىن

چهكلىنىدۇ. بىلهن ئىشلىتىش كىيىن

كېلىشىم كىيىن بولغاندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ دۆلهت بىر 2.ئهگهر

تۈزگۈچى كېلىشىم دۆلهت ئۇ بولسا،ئۇنداقتا قۇرۇلغان بولۇپ دۆلهت تۈزگۈچى

بولغاندىن ئىگه كۈچكه دۆلهتته شۇ ئهھدىنامه بۇ پهقهت مهجبۇرىيىتى دۆلهتتىكى

بىلهن ئىشلىتىش دېلوسىدا يوقىتىۋېتىش دېرهكسىز ئىز مهجبۇرىي بهرگهن يۈز كىيىن

چهكلىنىدۇ.



36-ماددا

كېلىشىم ئهھۋالىنى پائالىيهت يايدۇرۇلغان قانات ئاستىدا ئهھدىنامه بۇ 1.كومىتېت

تاپشۇرۇشى سۈپىتىده دوكالت يىللىق يىغىنىدا چوڭ ت د ب ۋه دۆلهتلهر تۈزگۈچى

كېرهك.

ئېالن پىكىرىنى دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئىچىده دوكالت 2.يىللىق

ھهمده كېرهك، ئۇقتۇرشى دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم بۇرۇن،ئاالقىدار قىلىشتىن

دوكالتتا دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم كېرهك.شۇ قايتۇرشى جاۋاب ۋاقىتتا مۇۋاپىق

بولىدۇ. قىلسا تهلهپ قىلىشىنى ئېالن تهكلىپىنى ۋه پىكىر

3-بۆلهك

37-ماددا

ئىز مهجبۇرىي ئادهملهرنىڭ بارلىق مهزمۇنى قانداق ھهر ئهھدىنامىنىڭ 1.بۇ

تهسىر بهلگىلىمىلىرىگه پايدىلىق ئۇچرىماسلىقىغا كېتىشىگه يوقىلىپ دېرهكسىز

ئالىدۇ： ئىچىگه ئۆز بهلگىلىمىلىرىنىمۇ قانۇندىكى تۆۋهندىكى كۆرسهتمهيدۇ،

قانۇنى； دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم （1）

قانۇن. ئىگه كۈچكه دۆلهتته （2）بۇ

38-ماددا

قويۇشىغا ئىمزا ئاشكارا ئوچۇق دۆلهتلهرنىڭ ئهزا گه ت د ب ئهھدىنامه 1.بۇ

بېرىلىدۇ.

بېرىلىدۇ،تهستىقنامه تهستىقلىشىغا دۆلهتلهرنىڭ ئهزا گه ت د ب ئهھدىنامه 2.بۇ

تاپشۇرۇلىدۇ. كاتىپىغا باش ت د ب

ئهزا ئاشكارا ئوچۇق دۆلهتلهرگه ئهزا بارلىق دىكى ت د ب ئهھدىنامه 3.بۇ

تاپشۇرغاندىن ئهزانامه كاتىپىغا باش ت د ب بولۇش ئهزا بېرىلىدۇ، بولۇشىغا



بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كىيىن

39-ماددا

كاتىپىغا باش ت د ب نامه ئهزا ياكى تهستىقنامه 20-ىنچى ئهھدىنامه 1.بۇ

ئىگه. كۈچكه كۈنى 30-ىنجى كۈندىن تاپشۇرۇلغان

ياكى كىيىن،تهستىقالنغان تاپشۇرۇلغاندىن ئهزانامه ياكى تهستىقنامه 2.20-ىنجى

دۆلهت شۇ ئهھدىنامه بۇ دۆلهت، بىر ھهر ئهھدىنامىدىكى ئۇ بولغان ئهزا

ئىگه كۈچكه 30-كۈنى باشالپ كۈندىن تاپشۇرغان نامىنى ئهزا ياكى تهستىقنامه

بولىدۇ.

40-ماددا

دۆلهتلهر بارلىق ئهزا گه ت د ب ئىشالرنى تۆۋهندىكى كاتىپى باش ت د ب

ئۇقتۇرشى دۆلهتلهرگه بولغان ئهزا ياكى قويۇپ ئىمزا ئهھدىنامىگه بۇ ھهمده

كېرهك；

بولغان ئهزا ۋه قويۇش،تهستىقالش ئىمزا ئاساسهن ماددىغا 1）38-ىنجى ）

ئهھۋالالر；

كۈن. ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ ئاساسهن ماددىغا （2）39-ىنجى

41-ماددا

ھهممه دۆلهتلهرنىڭ ئىتتىپاقداش بهلگىلىمىلهر قايسى ھهر ئهھدىنامىدىكى بۇ

يوق. ئهھۋال سىرت ئۇندىن ياكى چهكلىمه ئىشلىتىلىدۇ،ھهرقانداق زېمىنىدا

42-ماددا

بۇ ئارىسىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئارتۇق ئۇنىڭدىن ياكى 1.ئىككى

يۈز تارتىش تاالش ھهرقانداق ئىشلىتىشته ياكى چۈشهندۈرۈش ئهھدىنامىنى

تهرتىپلهر بهلگىلىمه ئهھدىنامىدىكى بۇ ياكى ئارقىلىق سۆھبهتلىشىش ئهگهر بهرسه،



كېسىمگه بويىچه تهلىپى تهرهپنىڭ بىر ئىچىدىكى قىلىنمىسا، ھهل ئارقىلىق

ئىچىده 6ئاي قويۇلۇپ، ئوتتۇرىغا تهلىپى ھۆكۈم كېسىم كېرهك،ئهگهر تاپشۇرۇلىشى

تهرهپ بىر ھهرقانداق ئىمزالىمىسا، كېلىشىم تهشكىلىگه كېسىم تهرهپ قايسى ھهر

سوتىغا خهلقئارا تارتىشنى تاالش بويىچه بهلگىلىمىسى سوتىنىڭ خهلقئارا

بولىدۇ. قىلسا تهلهپ تاپشۇرۇشنى

بولغاندا،بۇ قويۇپ،تهستىقلىنىپ،ئهزا ئىمزا ئهھدىنامىگه بۇ دۆلهت 2.ھهرقايسى

قىلسا ئېالن بايانات قىلمايدىغانلىقىغا قوبۇل تهلهپنى تارمىقىدىكى 1-ىنجى ماددا

قانداق ھهر قوشقان ئاۋاز باياناتقا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم بولىدۇ،باشقا

قوبۇل چهكلىمىنى تارمىقىدىكى 1-ىنجى ماددا بۇ دۆلهتمۇ تۈزگۈچى كېلىشىم

بولىدۇ. قىلمىسا

كېلىشىم قانداق ھهر قىلغان ئېالن بايانات ئاساسهن 2-تارمىقىغا ماددا 3.بۇ

باياناتنى كاتىپىغا باش ت د ب ۋاقىتتا دۆلهت،خالىغان تۈزگۈچى

بولىدۇ. ئۇقتۇرسا قايتۇرىۋالدىغانلىقىنى

43-ماددا

تهسىر بهلگىلىمىلهرگه قانۇنىدىكى ئىنسانپهرۋهرلىك خهلقئارالىق ئهھدىنامه بۇ

8-ئاينىڭ دۆلهتلهر1949-يىلى تۈزگۈچى كېلىشىم يهنى كۆرسهتمهيدۇ،

6-ئاينىڭ 1977-يىلى ھهمده ئهھدىنامىسى جهنۋه 12-كۈنىدىكى

تۈردىكى ھهر ئالغان ئۈستىگه ئۆز كېلىشىمى قوشۇمچه تهرهپ ئىككى 8-كۈنىدىكى

قانۇنىدا ئىنسانپهرۋهرلىك خهلقئارالىق دۆلهتنىڭ قانداق ھهر ۋه مهسئۇلىيهتكىمۇ

جهمئىيىتىنىڭ كىرىس قىزىل خهلقئارالىق ، ئاستىدىمۇ ئهھۋالالر بهلگىلهنمىگهن

كۆرسهتمهيدۇ. تهسىر ھوقۇقىغىمۇ تهكشۈرىدىغان ئورنىنى قويۇش قاماپ

44-ماددا



تۈزىتىش قانداق ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىدىكى 1.بۇ

تاپشۇرىدۇ.باش كاتىپىغا باش ت د ب بولىدۇ،ھهمده قويسا ئوتتۇرىغا اليىھهسىنى

كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىدىكى اليىھهسىنى تۈزىتىش بېرىلگهن تهكلىپ كاتىپ

تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ھهمده بىرىدۇ، ئهۋهتىپ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى

قولاليدىغان ئىچىشنى يىغىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم دۆلهتلهرنى

،قارار كهچۈرۈشكه كۆزدىن اليىھهنى بۇ ۋه بىلدۈرۈشكه ئىپاده قوللىمايدىغانلىقىغا

4ئاي باشالپ كۈندىن ئهۋهتىلگهن قىلىدۇ،ئۇقتۇرۇش تهكلىپ چىقىرىشقا

يىغىننى بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم 3/1قىسىم دېگهنده ئاز ئىچىده،ئهگهر

يىغىن ئاستىدا رىياسهتچىلىكى نىڭ ت د ب كاتىپ باش قوشۇلسا، ئىچىشقا

كېرهك. ئىچىشى

تۈزگۈچى كېلىشىم 3/2قىسىم قاتناشقان قوشۇشقا ئاۋاز ھهمده قاتناشقان 2.يىغىنغا

كېلىشىم ئارقىلىق كاتىپ باش اليىھهسىنى تۈزىتىش بارلىق ئۆتكهن دۆلهتلهردىن

كېرهك. تاپشۇرۇشى قىلىشىغا قوبۇل دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى

اليىھهسىنى،بۇ تۈزىتىش ئۆتكهن ئاساسهن تارمىقىغا 1-ىنجى ماددا 3.بۇ

تهرتىپلىرى قانۇنى ئاساسىي دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم 3/2قىسىم ئهھدىنامىدىكى

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه دهرھال كىيىن قىلغاندىن قوبۇل

قىلغان قوبۇل اليىھهسىنى تۈزىتىش بولسىال،بۇ ئىگه كۈچكه اليىھهسى 3.تۈزىتىش

بولىدۇ،باشقا ئىگه كۈچىگه چهكلهش دۆلهتلهرده تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر

بهلگىلىمىلهرنى تۈرلۈك ھهر ئهھدىنامىدىكى بۇ يهنىال دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم

چهكلىمىسىگه اليىھهسىنىڭ تۈزىتىش بارلىق قىلغان قوبۇل ئۇالر بۇرۇن ھهمده

ئۇچرايدۇ.

45-ماددا



ئىسپانچه فىرانسۇزچه،رۇسچه، ،ئىنگلىزچه، خهنزۇچه ئهرهبچه، ئهھدىنامه 1.بۇ

كاتىپىغا باش ت د قىلىپ،ب بويىچه ئۆلچهم بىر نۇسخىدا قايسى ھهر

تاپشۇرۇلىدۇ.

بىر يهنه ئهھدىنامىنىڭ ئىسپاتالنغان سېلىشتۇرۇپ كاتىپى باش ت د 2.ب

ئهۋهتىشى دۆلهتلهرگه بارلىق ئىلىنغان تىلغا ماددىدا 38-ىنجى نۇسخىسىنى

كېرهك.


