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خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا

世界人权宣言
سۆز كىرىش

بولغان بار ئهسلىدىنال ئهزاالرنىڭ بارلىق ئائىلىسىدىكى چوڭ ئىنسانىيهت

قىلىش ئېتىراپ ھوقۇقىنىڭ ئۆزگهرمهس ۋه باراۋهرلىكى ھهمده ئىززهت-ھۆرمىتى

ھوقۇققا ،كىشىلىك ئاساسى تىنچلىقنىڭ ۋه ئادىللىقى ئهركىنلىكى، دۇنيا ،يهنىال

قىلىپ تهرهققىي قىلمىشقا زوراۋانلىق ياۋايى قىلىش ھاقارهت ۋه قاراش ئېتىبارسىز

تهگكۈزدى.ھهرقانداق داغ ۋىجدانىغا ئىنسانالرنىڭ قىلمىش زوراۋان باردى،بۇ

ۋهھىمىلىك ھهمده ئهركىنلىكى ئېتىقاد ۋه قىلىش بايان پىكىر بهھرىلىنىدىغان ئادهم

،ئادهتتىكى ئىشالر ساقلىنىدىغان كېلىشىدىن يېتىپ دۇنيانىڭ ئېزىدىغان ۋه

بىلهن ئالدىراشلىق جاكارالندى.ئىنسانىيهت بولۇپ ئارزۇسى چوڭ ئهڭ خهلقنىڭ

كهلتۈرۈپ بېرىشنى ئېلىپ قارشىلىق كىرىشىگه خهتىرىگه ئېزىلىش ۋه سىياسىي

بۇلۇپ زۆرۈر قوغداش بىلهن -سىياسهت قانۇن ھوقۇقنى چىقىرىپ،كىشىلىك

تهرهققىياتىنى مۇناسىۋىتىنىڭ دوستلۇق ئارىسىدىكى دۆلهتلهر قالدى.ھهرقايسى

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ھهرقايسى زۆرۈرلۈكىنى سۈرۈشنىڭ ئىلگىرى

ئۇالرنىڭ نىزاملىرىدا ئاساسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن خهلقى دۆلهتلىرىنىڭ

قىز-ئوغۇلالر ۋه قىممىتى ۋه ئىززهت-ھۆرمىتى ھوقۇققا،ئادىمىيلىك كىشىلىك

دائىرىلىك كهڭ چىقتى،ھهمده قاراپ قايتا ئېتىقادالرغا ھوقۇقىدىكى باراۋهرلىك

سهۋىيهسىنىڭ تۇرمۇش ۋه سۈرۈلۈشى ئىلگىرى جهمئىيهتنىڭ ئچىده ئهركىنلىك

بىرلهشكهن ئورتاق دۆلهتلهر ئهزا سۈرۈش،ھهرقايسى ئىلگىرى ئۆزگهرتىلىشىنى

ئاساسى ئهركىنلىكنىڭ ئاساسى ۋه ھوقۇققا كىشىلىك ھهمكارلىقىدىكى دۆلهتلهرنىڭ

قىلدى.بۇ ئارزۇ بهردى،ۋه ۋهده سۈرۈشكه ئىلگىرى ھۆرمىتىنى ۋه ھۆرمهتلىنىشى



ئارزۇالرنىڭ ۋهده بۇ قارىتا چۈشهنچىسىگه ئومۇميۈزلۈك ئهركىنلىكنىڭ ۋه ھوقۇقالر

ھازىر سهۋهبتىن تۇرىدۇ.شۇ ئورۇندا مۇھىم چوڭ ئىنتايىن ئهمهلىيلىشىشى يېتهرلىك

ئامما ،بارلىق قىلدى ئېالن خىتابنامىسىنى ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا يىغىندا،بۇ چوڭ

ئادهم ،ھهربىر ئۆلچهم ئورتاق ئهمهلىيلهشكهن تىرىشچانلىقىدا دۆلهتنىڭ بارلىق ۋه

،تىرىشىپ ساقالپ چىڭ ئهسته خىتابنامىسىنى بۇ ئورگانلىرى جهمئىيهت ۋه

ئىلگىرى ھۆرمهتلىنىشىنى ئهركىنلىكنىڭ ۋه ھوقۇقنىڭ ئارقىلىق تهربىيه ۋه ئۆگىتىش

ئارقىلىق تهدبىرلىرى سۈرۈش ئىلگىرى خهلقئارالىق ۋه دۆلهتنىڭ ،ھهمده سۈرۈش

ۋه ئامما ئۆزىدىكى دۆلهتلهردىكى ئهزا ھهرقايسى ئهركىنلىكلىرى ۋه ھوقۇقالر ،بۇ

ۋه قىلىش ئېتىراپ ئۈنۈملۈك ۋه ئومۇميۈزلۈك خهلقنىڭ زېمىنىدىكى باشقۇرۇش

ئۈچۈن؛ ئېرىشىش قىلىشقا ھۆرمهت

ماددا بىرىنچى
جهھهتته ھوقۇق ۋه ئهركىن،ئىززهت-ھۆرمهت تۇغۇلۇشىدىن ئادهم ھهرقانداق

قېرىنداشلىق ھهمده ئىگه، ۋهئىنساپقا –ئىدراكقا ئهقىل .ئۇالر باراۋهر

بولىدۇ. مۇناسىۋهتته ئۆز-ئارا بىلهن روھىيهت مۇناسىۋىتىدىكى

ماددا ئىككىنچى
بهھرىلىنىش ئهركىنلىكتىن قىلىنغان بايان خىتابنامىده بۇ ئادهم ھهرقانداق

باشقا ياكى ۋه ، سىياسهت ،تىل،دىن، ،جىنس ،تىره ،ئېرىق بار ساالھىيىتى

،مال-مۈلۈك چىقىش كېلىپ جهمئىيهت ياكى تهۋهلىك چۈشهندۈرۈشلهر،دۆلهت

ئايرىماسلىق پهرق ھهرقانداق قاتارلىق ساالھىيهت باشقا ياكى ۋه ،تۇغۇلۇش

سىياسهتلهر زېمىندىكى ياكى دۆلهت بولغان تهۋه ئادهمنىڭ بىر كېرهك.ھهمده

قاتارلىق ئوخشىماسلىق جهھهتتىكى ئورنى خهلقئارالىق ياكى ۋه ،مهمۇرىي

بولسۇن زېمىن مۇستهقىل زېمىن بۇ ،مهيلى تۈپهيلى سهۋهبلىرى پهرقلهرنىڭ



ھهرقانداق باشقا ياكى زېمىن ،ئاپتونومىيسىز زېمىن باشقۇرۇلىدىغان ،ھاۋالهلىك

بهھرىلىنىش ئهركىنلىكتىن ۋه بولسۇن،ھوقۇق ئاستىدا چهكلىمىسى ھوقۇقنىڭ باش

بولمايدۇ. ئۇچرىسا تهسىرگه ساالھىيىتى

ماددا ئۈچىنچى
بىخهتهرلىكتىن كىشىلىك ۋه ،ئهركىنلىك ھاياتلىق ئادهمنىڭ ھهرقانداق

ھوقۇقلۇق. بولۇشقا بهھرىمهن

ماددا تۆتىنچى
شهكىلدىكى كېرهك؛بارلىق قىلىنماسلىقى قۇل ياكى قۇللۇققا ئادهم ھهرقانداق

بولىدۇ. چهكلهنگهن ھهممىسى سېتىش ئېلىپ قۇل ۋه تۈزۈم قۇللۇق

ماددا بهشىنچى
چىققان ،ئادىمىيلىكتىن رهھىمسىزلىك ياكى جازالىنىش ئېغىر ئادهم ھهرقانداق

كېرهك. جازاالنماسلىقى بىلهن جازا مۇئامىله كهلتۈرىدىغان ھاقارهت ياكى

ماددا ئالتىنچى
ئېتىراپ ئادىمىيلىكى ئالدىدىكى قانۇن ئۇرۇندا ھهرقانداق ئادهم ھهرقانداق

ھوقۇقلۇق. قىلىنىشقا

ماددا يهتتىنچى
بهھرىمهن قوغدىشىدىن قانۇننىڭ ،ھهمده باراۋهر ئادهم ھهممه ئالدىدا قانۇن

باراۋهر ئادهم ئۇچرىمايدۇ،ھهممه كهمسىتىشكه ھوقۇقلۇق.ھهرقانداق بولۇشقا

كهمسىتىش ھهرقانداق خىتابنامىدىكى ھوقۇقلۇق،بۇ بولۇشقا بهھرىمهن قوغداشتىن

زىيانغا كۈشكۈرتىشتىن قىلمىشلىرىنىڭ كهمسىتىش بۇنداق ھهمده قىلمىشلىرىنىڭ

كېرهك. ساقلىنىش ئۇچرىشىدىن

ماددا سهككىزىنچى



ھوقۇقى ئاساسى بهرگهن قانۇن ۋه قانۇن ئاساسى ئادهم ھهرقانداق

سوت دۆلهت ،الياقهتلىك ئۇچرىغاندا ئىگىلىۋېلىشقا ۋه زىيانكهشلىككه

قىلىشنى قۇتقۇزۇش ئۈنۈملۈك مهقسىتىگه ئىگىلىۋېلىش خىلدىكى بۇ مهھكىمىسىنىڭ

ھوقۇقلۇق. قىلىشقا تهلهپ

ماددا توققۇزىنچى
ئېلىنماسلىقى ،قاماققا قىلىنماسلىقى تۇتۇپ ھهرقانداق ئادهم ھهرقانداق

الزىم. قوغالنماسلىقى ،ياكى

ماددا ئونىنچى
بولمىغان ئىغىش مۇستهقىل ھالدا بولغان باراۋهرلىك پۈتۈنلهي ئادهم ھهممه

ھوقۇقلۇق،ۋه بېرىشقا ئېلىپ سوراق ئاشكارا ئوچۇق ۋه ئادىل مهھكىمىسىده سوت

ھهرقانداق قويغان ئوتتۇرىغا ئۇ مۇقىمالشتۇرۇپ مهجبۇرىيىتىنى ۋه ھوقۇقى ئۇنىڭ

كېرهك. چىقىرىش ھۆكۈم كونتۇرۇللۇققا جىنايى

ماددا بىرىنچى ئون
بارلىق كېتهرلىك ئاقلىنىشقا ،تېخى ئۇچرىغاندا ئهرز-شىكايهتكه جىنايى (1)

ئىسپاتالر بۇيىچه قانۇن ۋه ئېرىشمىگهنده ھۆكۈمىگه ئاشكارا ئوچۇق كاپالهتنىڭ

ھوقۇقلۇق. قارىلىشقا دهپ بۇرۇن،گۇناھسىز بولۇشتىن جىنايىتى بىلهن

بهرگهنده يۈز ئىشالردا،بۇالر ياكى قىلمىش ھهرقانداق ئادهم (2)ھهرقانداق

جىنايهتچىسى ئىشالر جىنايى قانۇندا خهلقئارالىق ياكى قانۇنىغا دۆلهتنىڭ

چىقىرىشقا ھۆكۈم دهم ئۆتكۈزگهن جىنايىتى ئىشالر جىنايى شهكىللهندۈرمىسه

قانۇن ئىشلىتىدىغان ئۆتكۈزگهندىكى جىنايهت جازاسى بولمايدۇ،جىنايى

كېرهك. بولماسلىقى ئېغىر بهلگىلىمىلىرىدىن

ماددا ئىككىنچى ئون



ئاالقىسى ۋه ،ئائىلىسى،تۇرالغۇسى تۇرمۇشى شهخسى ئادهمنىڭ ھهرقانداق

نامى ۋه شهرىپى نام كېرهك،ئۇنىڭ ئۇچرىماسلىقى ئارلىشىۋېلىشقا ھهرقانداق

قوغدىشىدىن قانۇننىڭ ئادهم كېرهك.ھهممه ئۇچرىماسلىقى ھۇجۇمغا ھهرقانداق

كېرهك. ساقلىنىش ھۇجۇمىدىن ياكى ئارىلىشىش بار، ھوقۇقى بهھرىلىنىش

ماددا ئۈچىنچى ئون
ۋه كۆچۈش ئهركىن ئىچىده چېگراسى دۆلهت ھهرقايسى ئادهم (1)ھهممه

. بار ھوقۇقى ئولتۇراقلىشىش

دۆلىتى بار،ئۆز ھوقۇقى ئايرىلىش دۆلهتتىن ھهرقانداق ئادهم ھهممه (2)

ھوقۇقلۇق. قايتىشىغا دۆلىتىگه ئۆزىنىڭ ھهمده ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ئىچىدىنمۇ

ماددا تۆتىنچى ئون
پاناھلىنىشتىن ساقلىنىپ زىيانكهشلىكتىن دۆلهتته باشقا ئادهم (1)ھهممه

ھوقوقلۇق. ئىزدهشكه بولۇشنى بهھرىمهن

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ياكى جىنايهت باشقا سىياسىي ھالدا (2)رهسمى

قىلىنغان ئهرز قىلمىشالردىن خىالپلىق پىرىنسىپلىرىغا ۋه نىزاملىرىغا تهشكىالتى

بولمايدۇ. پايدىلىنىشقا ھوقۇقتىن ئاستىدا،بۇ ئهھۋال

ماددا بهشىنچى ئون
. بار ھوقۇقى بهھرىلىنىش بولۇشتىن تهۋهلىكى دۆلهت ئادهم (1)ھهممه

قىلىنماسلىقى مهھرۇم تهۋهلىكىدىن دۆلهت ئادهمنىڭ ھهرقانداق (2)

كېرهك. قىلماسلىقى ئىنكار ھوقۇقىنى ئۆزگهرتىش تهۋهلىكىنى دۆلهت كېرهك،ۋه

ماددا ئالتىچى ئون
دىننىڭ ياكى تهۋهلىكى ،ئېرىقنىڭ،دۆلهت قىز-ئوغۇلالر يهتكهن (1)قۇرامىغا

ھوقۇقلۇق.ئۇالر قۇرۇشقا ئائىله ۋه نىكاھلىنىشقا ئۇچرىماي چهكلىمىسىگه ھهرقانداق



،باراۋهر ۋاقتىدا ئايرىش نىكاھنى ۋه مهزگىلىده قىلىش ،توي جهھهتته نىكاھ

كېرهك. بولۇش .ئىگه ھوقۇققا

قوشۇلۇشى تامامهن ۋه ئهركىنلىكى تهرهپنىڭ ئىككى قىز-ئوغۇل پهقهت (2)

بولىدۇ. نىكاھالنسا بىلهنال،ئاندىن

،ھهمده بىرلىكى ئاساسى جهمئىيهتنىڭ ۋه تهبىئىي بولسا (3)ئائىله

ئۇچرايدۇ. قوغدىشىغا دۆلهتنىڭ ۋه جهمئىيهتنىڭ

ماددا يهتتىچى ئون
باشقىالر ۋه ھوقۇقى ئىگىدارلىق مال-مۈلكىگه مۇستهقىل ئادهمنىڭ (1)ھهممه

بار. ھوقۇقى قىلىدىغان ئىگىدارلىق بىلله بىلهن

بولمايدۇ. تارتىۋېلىشقا خالىغانچه مال-مۈلكىنى ئادهمنىڭ (2)ھهرقانداق

ماددا سهككىزىنچى ئون
ھوقۇقى ئهركىنلىك دىننى--ئېتىقاد ۋه قىلىش،ئىنساب پىكىر ئادهمده ھهممه

،ھهمده ئهركىنلىكى ئېتىقاد ياكى ئۆزگهرتىش دىننى ھوقۇقى خىلدىكى بار؛بۇ

ئهقىده دىنى بولغان مهخپىي ياكى ئاشكارا ،ئوچۇق كوللېكتىپ ياكى شهخسى

ئىپادىلهش ۋه ئېتىقادىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق چهكلهش ياكى ،ئىبادهت ،ئهمهلىيىتى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ھوقۇقىنى

ماددا توققىزىنچى ئون
قىلىش بايان كۆز-قارىشىنى پىكىر، ۋه قىلىش تهشهببۇس ئادهم ھهممه

چهكلىمىگه ئهركىنلىكى لېكىن قىلىش تهشهببۇس ھوقۇق خىلدىكى بار؛بۇ ھوقۇقى

ئىزدىنىش،قوبۇل چېگرادىن دۆلهت ۋه ئارقىلىق ۋاسىته ھهرقانداق ئۇچرىماسلىق،ۋه

ئىچىگه ئۆز قارارلىلىقالرنى ئهركىنلىكى پىكىردىكى ۋه ئالماشتۇرۇش ئۇچۇر ۋه قىلىش

ئالىدۇ،



ماددا يىگىرمىنچى
قاتنىشىش ئۇيۇشمىغا ۋه ئېچىش يىغىن تىنچ ئادهمنىڭ (1)ھهممه

بار. ھوقۇقى بهھرىلىنىش ئهركىنلىكىدىن

قىلىشقا مهجبۇر كوللېكتىپقا قاراشلىق بىر مهلۇم ئادهمنى (2)ھهرقانداق

بولمايدۇ.

ماددا بىرىنچى يىگىرمه
دۆلىتىنى ۋهكىللىك تاللىغان ئهركىن ياكى بىۋاسىته ئادهمنىڭ (1)ھهممه

بار. ھوقۇقى قاتنىشىدىغان قىلىشقا ئىداره

قاتنىشىش مهمۇرىيىتىگه دۆلىتىنىڭ ئۆز پۇرسهتته باراۋهر ئادهمنىڭ ھهممه (2)

بار. ھوقۇقى

ئىراده ئاساسى؛بۇ ھاكىمىيىتىنىڭ ھۆكۈمهت بولسا ئىرادىسى (خهلقنىڭ

باراۋهرلىك ۋه ئومۇميۈزلۈك ،تاللىشى ئىپادىسى تالالنغان ھهقىقىي ۋه قهرهللىك

باراۋهر ياكى تاشالش بېلهت نامسىز ،ھهمده ھوقۇقى تاشالش بىلهت ئاساسىدىكى

بېرىلىدۇ. ئېلىپ بۇيىچه تهرتىپى تاشالش بېلهت

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه
،جهمئىيهت بىلهن سۈپىتى بۇلۇش ئهزاسى ،جهمئىيهتنىڭ كىشى بىر ھهر

ھۆرمىتى ئىززهت كىشىلىك ئۇنىڭ ،ھهمده بار ھوقۇقى بهھرىلىنىش پاراۋانلىقىدىن

ئىقتىسادى زۆرۈر تهرهققىياتىدىكى ئهركىنلىكىنىڭ ئادىمىيلىك ۋه ھۆرمىتى

تهرهققىياتىدىكى ئهركىنلىكنىڭ ھهرخىل جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋه ،جهمئىيهت

مهدهنىيهتنىڭ ھهرخىل جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋه ،جهمئىيهت ئىقتىسادى زۆرۈر

دۆلهتنىڭ بولسا ئهمهلىشىشى خىل بار،بۇ ھوقۇقى بهھرىلىنىش ئهمهلىشىشىدىن

دۆلهت ھهر ھهمده ھهمكارلىق خهلقئارالىق ۋه ئارقىلىق تىرىشچانلىقى



بولىدۇ. ئهھۋالىغا مهنبه ۋه تهشكىالتلىرى

ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه
مۇناسىپ ۋه ئادىل تالالش، كهسىپ ئهركىن خىزمهت، ئادهمنىڭ (1)ھهممه

ساقلىنىش ئىشسىزلىقتىن ھهمده بۇلۇش بهھرىمهن شارائىتىدىن خىزمهت

بار. ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن كاپالىتىدىن

ھوقۇقى ئېرىشىش تهمىناتقا ئورتاق خىزمهت ئورتاق ئادهمنىڭ (2)ھهممه

بولمايدۇ. كهمسىتىشكه بار،ھهرقانداق

ھهققه،ئۇنىڭ مۇۋاپىق ۋه ئادهمنىڭ،ئادىل قىلىدىغان خىزمهت (3)ھهربىر

ئادهمنىڭ كېلىدىغان ئۇيغۇن بىر ئىچىدىكى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ۋه ئۆزى

زۆرۈر بار، ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن شارائىتىدىن خىزمهت ئىززهت-ھۆرمىتىدىكى

كاپالهتتىن ئىجتىمائىي شهكىلدىكى قوشۇمچه باشقا ۋاقىتتا بولغان بولغان

بار. ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن

ئويۇشما ۋه تهشكىللهش ئۈچۈن قوغداش مهنپهئهتىنى ئۆز ئادهمنىڭ (4)ھهممه

بار. ھوقۇقى قاتنىشىش يىغىنىغا

ماددا تۆتىنچى يىگىرمه
بار،خىزمهت ھوقۇقى بۇلۇش ۋاقىت بوش ۋه ئېلىش ئارام ئادهمنىڭ ھهممه

ئۆز ھوقۇقىنىمۇ ئېلىش دهم مائاشلىق قهرهللىك ۋه چهكلىمه مۇۋاپىق ۋاقتىدىكى

ئالىدۇ. ئىچىگه

ماددا بهشىنچى يىگىرمه
پاراۋانلىقى ۋه ساغالملىق ئهزالىرىنىڭ ئائىله ۋه ئۆزىنىڭ ئادهمنىڭ ھهممه

،يهنى بار ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن سهۋىيهسىدىن تۇرمۇش كېتهرلىك ئۈچۈن

قاتارلىقالرنىمۇ مۇالزىمىتى جهمئىيهت زۆرۈر ۋه ،داۋاالش يېمهكلىك،كىيىم،تۇرالغۇ



كېتىش قېرىپ قېلىش ،تۇل ،مېيىپلىك ،كېسهل ئالىدۇ؛ئىشسىزلىق ئىچىگه ئۆز

ئىقتىداردىن بىر مهلۇم ئهھۋالالردىكى بولمايدىغان قىلغىلى كونترول باشقا ياكى

بار. ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن ،كاپالهتتىن ۋاقىتتا قالغان مهھرۇم

بهھرىمهن ئېرىشىشتىن ياردهمگه ۋه كۆيۈنۈش ئاالھىده بالىنىڭ ۋه (2)ئانا

بولسۇن نىكاھالنمىغان ياكى ،نىكاھالنغان بالىلىرى بارلىق بار. ھوقۇقى بۇلۇش

كېرهك. بۇلىشى بهھرىمهن قوغدىنىشتىن جهمئىيهت ئوخشاشال ،ھهممىسى

ماددا ئالتىنچى يىگىرمه
بولىدۇ،ئاز ھهقسىز بار،تهربىيهلىنىش ھوقۇقى تهربىيهلىنىش ئادهمنىڭ ھهممه

بولىدۇ.دهسلهپكى ھهقسىز مۇشۇنداق باسقۇچتا ئاساسى ۋه دهسلهپكى دېگهنده

تهربىيهلهش تېخنىكىلىق ۋه بولىدۇ.كهسپى خاراكتېرده مهجبۇرى تهربىيهلىنىش

بارلىق ئاساسهن نهتىجىسىگه مائارىپ بولىدۇ.ئالى قورۇلغان ئومۇميۈزلۈك

بولىدۇ. ئېچىۋېتىلگهن باراۋهر ئادهملهرگه

تهرهققىي يېتهرلىك خۇسۇسىيهتنى كىشىنىڭ مهقسىتى (2)مائارىپنىڭ

قىلىشنى ھۆرمهت ئهركىنلىك ئاساسى ۋه ھوقۇق كىشىلىك ھهمده قىلدۇرۇش

ھهرقايسى ياكى مىللهت دۆلهت،ھهرقايسى ھهرقايسى ،مائارىپ كۈچهيتىش

قاتارلىقالرنى دوستلۇق ۋه چۈشىنىش،كۆنۈش ئارىسىدىكى گۇرۇھى دىننى-ئېتىقاد

تۈرلۈك ھهر تىنىلىقدىكى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ،ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى

. قاتارلىق سۈرۈش ئىلگىرى قوغداشنى پائالىيهتلهرنى

تالالش ئالدىن تۈرلىرى،ئهڭ تهربىيهلهرنىڭ بېرىدىغان بالىلىرىغا ئانا (3)ئاتا

ئىگه. ھوقۇقىغا

ماددا يهتتىنچى يىگىرمه
قاتنىشىش ئهركىن تۇرمۇشىغا مهدهنىيهت جهمئىيهتنىڭ ئادهم (1)ھهممه



ھهمده تهرهققىياتى پهن-تېخنىكا ھهمده بۇلۇش بهھرىمهن بار،سهنئهتتىن ھوقۇقى

بار. ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن پاراۋانلىقتىن چىققان كېلىپ

ئهدهبىيات پهن-تېخنىكا ھهرقانداق قىلغان ئىجاد ئۆزى ئادهمنىڭ (2)ھهممه

پايدا جىسمانىي ۋه چىققان،مهنىۋى كېلىپ ئهسهرلىرىدىن سهنئهت ياكى

بار. ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن ھوقۇقىدىن قوغدىلىش مهنپهئهتتىن

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه
قىلىش تهلهپ تهرتىپنى خهلقئارالىق ۋه جهمئىيهتنىڭ خىل بىر ئادهم ھهممه

ئهركىنلىك ۋه ھوقۇق قىلىنغان بايان خىتابنامىده بۇ تهرتىپكه خىل بار،بۇ ھوقۇقى

بولىدۇ. ئېرىشكىلى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه يېتهرلىك

ماددا توققىزىنچى يىگىرمه
جهمئىيهتتىال پهقهت ،چۈنكى بار مهجبۇرىيىتى جهمئىيهتته ئادهم ھهممه

ئېرىشهلهيدۇ. تهرهققىياتقا يېتهرلىك ۋه ئهركىن مۇمكىنقهدهر خاسلىقى ئۇنىڭ

چاغدا،پهقهت يۈرگۈزگهن ئهركىنلىكىنى ۋه ھوقۇقى ئۆزىنىڭ ئادهم (2)ھهممه

چهكلىمىنىڭ خىلدىكى ئۇچراپ،بۇ چهكلىمىلهرگىال مۇئهييهنلهشتۈرگهن قانۇندا

ۋه قىلىش ئېتىراپ ئهركىنلىكىگه ۋه ھوقۇقى ئادهمنىڭ يىغىندىكى پهقهت مهقسىتى

دېموكراتىك بىر ،ھهمده مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئىكهنلىكىنى قىلىش ھۆرمهت

ئورۇنلۇق پاراۋانلىقىدىكى ئومۇميۈزلۈك ۋه تهرتىپ ،ئاممىۋى ئهخالق جهمئىيهتته

قاتارلىقالر. ماسلىشىش ئېھتىياجغا

ئاستىدا ئهھۋال ،ھهرقانداق يۈرگۈزۈلۈشى ئهركىنلىكنىڭ ۋه ھوقۇقالر (3)بۇ

خىالپلىق پىرىنسىپىغا ۋه نىزامى تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بولسۇن،بىرلهشكهن

كېرهك. قىلماسلىقى

ماددا ئوتتۇزىنچى



ياكى ،كوللېكتىپ دۆلهت ،ھهرقانداق ماددا قانداق ھهر خىتابنامىدىكى بۇ

قانداق ھهر دېيىلگهن خىتابنامىده بۇ بىلهن مهقسهت ھهرقانداق شهخسنىڭ

قىلغان سۈكۈت بۇزۇۋېتىشكه قىلمىشىنى ۋه پائالىيهت ئهركىنلىكىدىكى ۋه ھوقۇق

بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈشكه دهپ


