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ھوقۇقى كۆچمهنلهر

移民权利
ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن بارلىق

ئهھدىنامىسى خهلقئارالىق قوغداش ھوقۇقىنى

保护所有移徒工人及其家庭成员权利国际公约

12-ئاينىڭ 199-يىلى يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

18-كۈنى

ئهمهس) ئىگه كۈچكه (تېخى ماقۇلالندى قارارى نومۇرلۇق 45/158ىنچى

سۆز كىرىش

دۆلهتلهر دۆلهتلهر،بىرلهشكهن تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىدىكى بۇ

بولۇپمۇ ماتېرىيال، ئاساسى تۈردىكى ھهر ئاالقىدار ھوقۇققا كىشىلىك تهشكىالتى

مهدهنىيهت، جهمئىيهت، خىتابنامىسى》،《ئىقتىساد، ھوقۇق كىشىلىك 《دۇنيا

ۋه ھوقۇقى 》،《ئامما ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق خهلقئارالىق ھوقۇقى مهدهنىيهت

شهكىلدىكى ئهھدىنامىسى》،《بارلىق ئىتتىپاقلىق خهلقئارالىق ھوقۇق سىياسىي

شهكىلدىكى ئهھدىنامىسى》،《بارلىق يوقىتىش كهمسىتىشنى ئېرىقى

ھوقۇقى ئهھدىنامىسى》،《بالىالر يوقىتىش كهمسىتىشنى بولغان قىز-ئايالالرغا

خهلقئارالىق ھهمده ئويلىشىپ، پىرىنسىپلىرىنى ئالغان ئىچىگه ئهھدىنامىسى》ئۆز

تۈردىكى ھهر چىققان تۈزۈپ ئىچىدىكى تۈزۈلمه تهشكىللىگهن ئهمگهكچىلهر

بولۇپمۇ ئويلىشىپ، مىزانالرنى پىرىنسىپ ئالغان ئىچىگه ئۆز ماتېرىيالالر ئاالقىدار

ئهھدىنامه》 ئاالقىدار ئورۇنلىشىشىغا ئىشقا ئىشچىالرنىڭ 《كۆچمهن

كۆچمهن ۋه ئىشچىالر كۆچمهن شارائىتتىكى ۋه《يامان (97-نومۇرلۇق)



ئاالقىدار سۈرۈشكه ئىلگىرى باراۋهرلىكىنى تهمىناتىنىڭ پۇرسىتى، ئىشچىالرنىڭ

ئورۇنلىشىشىغا ئىشقا ئىشچىالرنىڭ )،《كۆچمهن (143-نومۇرلۇق ئهھدىنامه》

بېرىلىدىغان ئىشچىالرغا ۋه《كۆچمهن بېرىش》(86-نومۇرلۇق) تهكلىپ

مهجبۇرى ياكى ھهمده《مهجبۇرالش 》(151-نومۇرلۇق)، تهكلىپنامىسى

بىكار ئهمگهكنى مهجبۇرى ۋه《 》(29-نومۇرلۇق) ئهھدىنامه ئاالقىدار ئهمگهككه

دۆلهتلهر بىرلهشكهن 》(105-نومۇرلۇق) ئهھدىنامه ئاالقىدار قىلىشقا

تهشكىالتى《مائارىپنى مهدهنىيهت ۋه تېخنىكا پهن مائارىپ تهشكىالتىنىڭ

پىرىنسىپالرنىڭ ئالغان ئىچىگه ئۆز 《 ئهھدىنامسى تۇرۇش قارشى كه كهمسىتىش

ئادىمىيلىكتىن رهھىمسىز، باشقا ۋه جازا 《قاتتىق تهكىتلهپ، قايتا مۇھىملىقىنى

چهكلهش جازانى ۋه مۇئامىله بولغان خىالپ ئادىمىيلىككه ياكى چىققان

جىنايهت تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 4-نۆۋهتلىك ئهھدىنامىسى》،《

يىغىن چوڭ ئېلىش ئالدىنى مۇئامىلىنىڭ بولغان جىنايهتچىلهرگه ۋه ئۆتكۈزۈشكه

قىلمىش قىلىدىغان رىئايه قىلغۇچىالر ئىجرا 》،《قانۇننى خىتابنامىسى

خهلقئارالىق ئهھدىنامه، مۇناسىۋهتلىك چهكلهشكه تۈردىكى ھهر 》ۋه تهرتىپلهر

مهقسىتى تهشكىالتىنىڭ ئىشچىالر ئاساسهن، نىزاملىرىغا تهشكىالتىنىڭ ئىشچىالر

قوغداش مهنپهئهتىنى ئىشچىالرنىڭ ئورۇنلىشىدىغان ئىشقا دۆلهتته باشقا بۇ بولسا

مۇناسىۋهتلىك ئهزالىرىغا ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن تهشكىالتتىكى بۇ

ساقالپ، چىڭ ئهسته بۇالشنى ئىگه تهجرىبىلهرگه ۋه بىلىملهرگه جهھهتتىكى ئىشالر

بېرىلىدىغان، ئېلىپ ئورگانالردىكى ھهرقايسى تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

كومىتېتى، تهرهققىيات جهمئىيهت ۋه كومىتېتى ھوقۇق كىشىلىك بولۇپمۇ

تهشكىللىكى، ئىگىلىك يېزا ۋه ئاشلىق تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

تهشكىللىكى مهدهنىيهت ۋه تېخنىكا پهن مائارىپ، تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن



ئىچىدىكى تهشكىللىكى خهلقئارالىق باشقا ھهمده تهشكىللىكى سهھىيه دۇنيا ۋه

ئاالقىدار ئهزالىرىغا ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالرغا كۆچمهن بېرىلىدىغان ئېلىپ

ۋه تهۋهلىكى دۆلهتلهرنىڭ قىسىم بىر يىتىش، تونۇپ مۇھىملىقىنى خىزمهتلهرنىڭ

ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن ئاساسىدا تهۋهلىك قوش

ھهر ساھه بۇ ھهمده ئېرىشىش سۈرۈشكه ئىلگىرى جهھهتته قوغداش ھوقۇقىنى

ئۈنۈمىنى ۋه مۇھىملىقى كېلىشىمىنىڭ تهۋهلىك كوپ ۋه تهۋهلىك قوش تۈردىكى

يېتىپ تونۇپ دائىرىسىنى ۋه مۇھىملىقى ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن يېتىپ، تونۇپ

جهمئىيهتتىكى خهلقئارا بولغان، چېتىشلىق ئادهمگه مىڭلىغان يۈز نهچچه

يېتىپ،كۆچمهن تونۇپ كۆرسىتىدىغانلىقىنى تهسىر دۆلهتلهرگه نۇرغۇنلىغان

تهسىر خهلققه مۇناسىۋهتلىك ۋه دۆلهت ھهرقايسى كىرىشى ئېقىپ ئىشچىالرنىڭ

كۆچمهن چىقىش، قۇرۇپ قېلىپالشتۇرۇپ ھهمده يېتىپ، تونۇپ كۆرسىتىدىغانلىقىنى

ئاالقىدار تهمىناتىنىڭ ئۇچرايدىغان ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر

دۆلهتلهرنىڭ ھهرقايسى ياكى ئارقىلىق، قىلىش قوبۇل پىرىنسىپالرنى ئاساسىي

ئۇالرنىڭ ۋه ئىشالرنىڭ كۆچمهن ئارقىلىق، قىلىش ياردهم ماسالشتۇرۇشقا كۆزقاراش

ئىشقا ۋه ئايرىلىش تهۋهلىكىدىن دۆلهت ئهسلىدىكى ئۇالرنىڭ ئهزالىرىنىڭ ئائىله

قىيىنچىلىقالر بولغان ئېھتىماللىقى ئۇچراش سهۋهبلىك تۇرۇش دۆلهتته ئورۇنالشقان

ئىشچىالر كۆچمهن ئويلىشىپ، ئهھۋالالرنى ئاجىز يۈزلىنىدىغان سهۋهبلهر قاتارلىق

يېتهرلىك جايلىرىدا ھهرقايسى دۇنيانىڭ ھوقۇقى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه

مۇۋاپىق سهۋهبتىن شۇ كېرهك، قىلىش ئىشهنچ جهزملهشتۈرهلمىگهنلىكىگه

كۆچمهن داۋاملىق ئىشچىالر كۆچمهن بولىدۇ، موھتاج قوغداشقا خهلقئارالىق

مهسىلىلهرنى ئېغىر چىقىرىۋاتقان كهلتۈرۈپ ئۇالرغا ۋه ئهزالىرىغا ئائىله ئىشچىالرنىڭ

نهتىجىسىده شۇنىڭ ۋه سهۋهبلىك پارچىلىنىشى ئائىلىسىنىڭ بولۇپمۇ ئويلىشىپ،



كۆچمهنلىك بىنورمال مهسىلىسى ئادىمىيلىك ئۇچرايدىغان جهريانىدا كۆچمهنلىك

كېرهك، چىقارماسلىق ئهستىن ھېسابلىنىدىغانلىقىنى مهسىله ئېغىر تېخىمۇ جهريانىدا

يوشۇرۇن ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن قوللىنىپ ھهرىكهتلهرنى مۇۋاپىق سهۋهبتىن شۇ

قاتتىق ۋه بېرىش ئىلھام تېخىمۇ يوقىتىشقا ۋه توسۇش توشۇشىنى ۋه يۆتكىلىشى

قوغداشقا ھوقۇقىنى كىشىلىك ئاساسىي ئۇالرنىڭ بىرگه بىلهن شۇنىڭ ئىشىنىش،

بولغان بىنورمال ساالھىتى ۋه بولمىغان كىملىكى يهنه قىلىش، كاپالهتلىك

ئىشچىالرغا باشقا داۋاملىق شارائىتلىرىدا خىزمىتىده ئىشلىگهن ئىشچىالرنىڭ

ئىشلهتكۈچىلهر ئادهم بهزى ھهمده ئويلىشىپ بولىدىغانلىقىنى ياخشى قارىغاندا

سهۋهب قىلغۇچى پهيدا ئىشلىتىشنى ئىشلىگۈچىلهرنى ئهمگهك جىسمانىي بۇالرنى

پايدىسىنى رىقابهتنىڭ بولمىغان ئادىل ھهمده قارايدىغانلىقى دهپ

ئاساسى ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن بارلىق ئهگهر ئويلىشىپ، بهھرىلىنىۋاتقانلىقى

بىنورمال ساالھىتى ئېرىشسه، مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه ئومۇميۈزلۈك ھوقۇق كىشىلىك

ساالھىتى ھهمده ئۇچرىسا، توسالغۇالرغا ئۇسۇلى ئىشلىتىشى ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن

بېرىپ، ھوقۇقالرنى بهزى ئهزالىرىغا ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن نورمال

ئاالقىدار ھهمده ھۆرمهتلىشى ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ۋه ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن بارلىق

ئىلگىرى تېخىمۇ قىلىشنى ھۆرمهت تهرتىپلىرىگه ۋه قانۇن بېكىتكهن دۆلهتنىڭ

قوللىنىدىغان يۈزلۈك ئومۇمي مۇكهممهل، تۈرلۈك بىر سهۋهبتىن شۇ سۈرۈپ،

كۆچمهن بارلىق چىقىپ، قۇرۇپ قۇرۇلمىنى ئاساسى ۋه ئىشلىتىپ ئهھدىنامىلهرنى

ئىگه قوغداشقا خهلقئارالىق ھوقۇقىنى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر

كېرهك. چىقارماسلىقى ئهستىن كېرهكلىكىنى قىلىش

بۆلهك بىرىنچى



ئېنىقلىمىسى ۋه دائىرىسى

ماددا بىرىنچى
بارلىق باشقا، بهلگىلىمىلىرىدىن باشقا كىيىنكى ئهھدىنامىده، بۇ .1

دىن، تىل، رهڭگى، تىره ئېرىق، جىنس، ئهزالىرىنىڭ ئائىله ۋه ئىشچىالر كۆچمهن

قوۋم مىللهت، قاراشالر، باشقا ياكى ۋه چۈشهندۈرۈلىشى سىياسىي ئېتىقاد، ياكى،

ئىقتىسادى يېشى، تهۋهلىكى، دۆلهت ئاساسىي، جهمئىيهت ياكى دائىرىسى،

ساالھىيهت باشقا ياكى چىقىشى، كېلىپ ئهھۋالى، نىكاھ مال-مۈلكى، ئورنى،

ئىشلىتىلىدۇ. جايالردا پهرقلىق ھهرقانداق قاتارلىق ئورنى

كۆچمهنلىك پۈتۈن ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئهھدىنامه بۇ .2

شۇ ۋه ئۆتۈش چېگرادىن ئايرىلىش، تهييارلىق، كۆچمهنلىكتىكى يهنى جهريانىدىكى

ئىش دۆلهتتىكى ئورۇنالشقان ئىشقا ۋاقتىنى، پۈتۈن قېلىنىدىغان تۇرۇپ جايدىكى

ئاشۇ ياكى كېلىدىغان قايتىپ تهۋهلىكىگه دۆلهت ئۆز ھهمده پائالىيهت ھهقلىق

ھهممىسىگه ئهھۋالالرنىڭ ھهرقانداق قالىدىغان ئولتۇراقلىشىپ داۋاملىق جايدا

ئىشلىتىلىدۇ.

ماددا ئىككىنچى
: ئۈچۈن مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ بۇ

دۆلهتته، پۇقراسى دۆلهتنىڭ شۇ سۆز دېگهن ئىشچىالر》 1.《كۆچمهن

بىلهن پائالىيهت ياكى ۋه ئىش بىر ھهقلىق بۇرۇندىن ياكى ھازىرقى

كۆرسىتىدۇ. ئادهمنى شۇغۇللىنىۋاتقان

ئادهتتىكى دۆلهت قوشنا بىر سۆز، دېگهن ئىشچىسى》 2.(ئا)《چېگرا

بىر دېگهنده ئاز ھهپتىده ھهر ياكى ھهركۈنى ئاساستا قالغان ساقالپ تۇرالغۇسىنى

كۆرسىتىدۇ. ئىشىنى كۆچمهن قايتىدىغان دۆلهتكه شۇ قېتىم



پهسىللىك خۇسۇسىيىتى خىزمهت سۆز دېگهن ئىشچى》 (ب)《پهسىللىك

خىزمهت ئىچىده ۋاقىت بۆلهك بىر مهلۇم ئىچىده يىل بىر ھهمده ئاستىدا شارائىت

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىالرنى كۆچمهن قىلىدىغان

شۇ ئالىدۇ، ئىچىگه ئۆز بېلىقچىالرنىمۇ سۆز (س)《دېڭىزچى》دېگهن

خىزمهت ياللىنىپ كىمده ئالدۇرۇلغان تىزىمغا دۆلهتته ئهمهس پۇقراسى دۆلهتنىڭ

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىالرنى كۆچمهن قىلىدىغان

دۆلهتنىڭ شۇ سۆز دېگهن ئىشچى》 ئهسلىھهلهردىكى يېقىن 《دېڭىزغا (د)

قۇرۇلما يېقىن دېڭىزغا تهۋهلىكتىكى باشقۇرۇش دۆلهتنىڭ ئهمهس پۇقراسى

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىالرنى كۆچمهن ئىشلهيدىغان ئهسلىھهلهرده

ئورنى تۇرۇشلۇق دائىملىق سۆز دېگهن ئىشچى》 ئۈستىدىكى (ئې)《سهپهر

ياكى دۆلهتته بىر يهنه سهۋهبىدىن خۇسۇسىيهت كهسپى لېكىن دۆلهتته بولغان

قالىدىغان تۇرۇپ ۋاقىتتىكى قىسقا قىلىدىغان خىزمهت دۆلهتلهرده بهزى باشقا

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىنى كۆچمهن

قىلغان قوبۇل دۆلهتته قىلىۋاتقان خىزمهت سۆز دېگهن ئىشچى》 (ئى)《تۈر

ھهمده ئىشلهيدىغان بولۇپ باش پۈتۈنلهي ئىچىدىكى ۋاقىت بهلگىلهنگهن

كۆچمهن خىزمهتتىكى تۈردىكى ئاالھىده بېرىلىدىغان ئېلىپ دۆلهتته شۇ ياللىغۇچى

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىنى

سۆز بۇ ئىشچىالر》 ئىشلىتىدىغان قىلىپ قوبۇل 《ئاالھىده (گ)

كۆرسىتىدۇ: ئىشچىالرنى ئهھۋالالردىكى تۆۋهندىكى

ھهمده قۇيىدىغان ئاپىرىپ دۆلهتكه قىلىدىغان خىزمهت ياللىغۇچى .1

خىزمهتنى بهلگىلهنگهن ئاالھىده بىر مهلۇم ئىچىده ۋاقىت بهلگىلهنگهن ۋه ۋاقىتلىق

ئۆتىگۈچى. ۋهزىپىنى ياكى قىلىدىغان



ياكى تېخنىكا سودا، كهسپى، ئىچىده ۋاقىت بهلگىلهنگهن ۋه ۋاقىتلىق .2

قىلىدىغان خىزمهت ئېھتىياجلىقالرغا ئىقتىدارالرغا مهخسۇس يۇقىرى باشقا

خىزمهتچى.

ۋاقىتلىق ئاساسهن، تهلۋىگه ياللىغۇچىنىڭ دۆلهتتىكى قىلىدىغان خىزمهت .3

قىلغۇچى خىزمهت مۇددهتلىك قىسقا ياكى ۋاقىتلىق ئىچىده ۋاقىت بهلگىلهنگهن ۋه

بۇرۇن شۇنىڭدىن ياكى ۋاقىتتا، ئېرىشكهن ۋاقتىغا قېلىش توختاپ ئادهم شۇ ھهمده

قىلمايدىغان خىزمهتنى شۇ ياكى ئۆتىمىگهنده ۋهزىپىسىنى بهلگىلهنگهن ئاالھىده بۇ

كېرهك. ئايرىلىش دۆلهتتىن قىلىۋاتقان خىزمهت شۇ ۋاقىتتا،

خىزمهت سۆز دېگهن ئىشچى》 كهسپى قىلىدىغان تىجارهت 《ئۆزى (ج)

يالغۇز ئادهتته بولمىغان، تهۋه تۈرىگه پائالىيهت ھهقلىق ئىش توختاملىق يالالنما

تىرىكچىلىك ئارقىلىق پائالىيهت خىلدىكى شۇ بىرلىكته بىلهن ئهزالىرى ئائىله ياكى

ئىشلىتىدىغان دۆلهتته قىلىدىغان خىزمهت ھهمده ئىشچىالر، كۆچمهن قىلىدىغان

تىجارهت ئۆزى تۆزگهن بىرلىكته تهرهپ كۆپ ياكى ۋه تهرهپ ئىككى ياكى قانۇن

ھهرقانداق قىلىنىدىغان ئېتىراپ دهپ شۇغۇللىنىدىغان بىلهن كهسىپ قىلىدىغان

كۆرسىتىدۇ. ئىشچىالرنى كۆچمهن باشقا ياكى

ماددا ئۈچىنچى
ئهھۋالالر: قوللىنىلمايدىغان ئهھدىنامه بۇ

دۆلهت بىر ياكى ۋه يالالنما ياكى ئورگانالر ۋه تهشكىالت خهلقئارالىق (ئا)

يالالنما قىلىدىغان خىزمهت مهمۇرىي سىرتىدىكى چېگرا ياكى ئهۋهتكهن سىرتتىن

يالى قانۇن خهلقئارالىق ساالھىيىتى ۋه كىرىش چېگرادىن ئۇالرنىڭ خىزمهتچىلهر،

بهلگىلىمىلهرگه ۋه ئهھدىنامه ياكى كىلىشىملهر خهلقئارالىق بهلگىلهنگهن ئاالھىده

بولسا؛ ئۇيغۇن



ياكى ياللىغان سىرتىدىن چېگرا ياكى ئهۋهتكهن سىرتتىن دۆلهت بىر (ب)

باشقا ياكى قاتناشقان ئهندىزلىرىگه تهرهققىيات. بولۇپ ۋهكىل دۆلهتكه بىر

ساالھىتى ۋه كىرىشى چىگراسىدىن ئۇالرنىڭ خادىمالر، ئهندىزلىرىدىكى ھهمكارلىق

شۇ ھهمده ئۇيغۇن بهلگىلىمىلهرگه ۋه كېلىشىم دۆلهتتىكى قىلىۋاتقان خىزمهت شۇ

قارالمىسا؛ دهپ ئىشچىالر كۆچمهن ئۇالر ئاساسهن كېلىشىملهرگه

بولمىغان تهۋهلىكى دۆلهت بىلهن ساالھىتى سالغۇچى مهبلهغ (س)

كىشى؛ ئولتۇراقالشقان دۆلهتتىكى

ئادهم، بولمىغان تهۋهلىكى دۆلهت ۋه مۇساپىرالر بولغان سهرگهردان (د)

ياكى قانۇن دۆلهتلىك ئاالقىدار دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار لېكىن

ئىشلىتىدىغان ھۆججهتلهردىكى خهلقئارالىق ئىگه كۈچكه قارىتا بۇنىڭغا

؛ باشقا ئهھۋالالردىن بهلگىلىمىلهردىكى

؛ ئالغۇچى تهربىيه تهلىم ۋه ئوقۇغۇچى (ئې)

ۋه ئولتۇراقلىشىش كىرىپ چېگرادىن دۆلهتنىڭ ئورۇنالشقان ئىشقا (ئى)

ئهسلىھهلهرده قۇرۇلما يېقىن دېڭىزغا ۋه دېڭىزچى قىلىدىغان پائالىيهت تهمىناتلىق

. ئېرىشهلمىگهنلهر قىلىشىغا خىزمهت

ماددا تۆتىنچى

سۆز دېگهن ئهزالىرى》 ،《ئائىله ئۈچۈن مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ بۇ

ئاساسهن قانۇنغا قوللىنىشچان ياكى جورىسى بولغان قىلىپ توي ئىشچىالر كۆچمهن

بولغان ئىگه مۇناسىۋهتكه بولغان ئىگه كۈچكه تهڭ بىلهن مۇناسىۋىتى نىكاھ

ياكى قانۇن قوللىنىشچان ۋه بالىلىرى بېقىۋاتقان ئۇالرنىڭ ھهمده كىشى،

تهرهپ كۆپ ياكى تهرهپ ئىككى قوللىنىدىغان ئارىسىدىكى دۆلهتلهر مۇناسىۋهتلىك



بېقىۋاتقان باشقا ۋه ئهزالىرى ئائىله مۇئهييهنلهشتۈرگهن ئارقىلىق كېلىشىم

كۆرسىتىدۇ. ئادهملهرنى

ماددا بهشىنچى
ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن ئۈچۈن، مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ بۇ

: ئهزالىرى

شۇ ۋه قانۇن دۆلهتنىڭ شۇ ئىچىده دۆلهت ئورۇنالشقان ئىشقا ئهگهر (ئا)

كېلىشىمگه خهلقئارالىق تۆزگهن بىلهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم دۆلهت

بىلهن پائالىيهتلىرى تهمىنات ۋه قېلىش تۇرۇپ كىرىش چېگرادىن ئاساسهن،

نورمال ساالھىتى ياكى بار گۇۋاھنامىسى ئېرىشسه، ئىجازىتىگه شۇغۇللىنىش

قارىلىدۇ؛

بولمىسا، ئۇيغۇن شهرتكه بهلگىلهنگهن )دىكى ئا ) ماددا بۇ ئهگهر (ب)

قارىلىدۇ؛ دهپ بىنورمال ساالھىتى ياكى يوق گۇۋاھنامىسى

ماددا ئالتىنچى
ئۈچۈن: مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ بۇ

ئاالقىدار بىۋاسىته سۆز دۆلهت》دېگهن تهۋهلىكىدىكى دۆلهت (ئا)《ئهسلى

؛ دۆلهت بولغان پۇقرا كىشى

بىلهن ئهھۋال ئهمهلى سۆز دېگهن دۆلهت》 ئورۇنالشقان (ب)《ئىشقا

تهمىناتلىق ئاللىبۇرۇن ياكى ۋه ھازىر كهلگۈسىده، ئىشچى كۆچمهن بېكىتىلىدۇ.

دۆلهت؛ شۇغۇلالنغان بىلهن پائالىيهت

كىشى ئاالقىدار بىۋاسىته سۆز دۆلهت》دېگهن ئۆتكهن (س)《چېگرادىن

تهۋهلىكىدىكى ئۆز دۆلهتتىن ئورۇنالشقان ئىشقا ياكى دۆلهتته ئورۇنالشقان ئىشقا

سهپىرىده ھهرقانداق دۆلهتتىكى ئولتۇراقالشقان ئادهتته ياكى ۋه بارغاندا دۆلهتكه



كۆرسىتىدۇ. دۆلهتنى ھهرقانداق ئۆتىدىغان

بۆلهك ئىككىنچى
كهمسىتمهسلىك جهھهتتىكى ھوقۇق

ماددا يهتتىنچى
تۈرلۈك ھهر ھوقۇقتىكى كىشىلىك ئاالقىدار دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

ھهمده ئېلىپ ئۈستىگه ئۆز ھۆرمهتلهشنى ئاساسهن، ماتېرىيالالرغا خهلقئارالىق

ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن ئۇچرايدىغان باشقۇرۇشقا ياكى ئىچىدىكى چېگرا بارلىق

بهلگىلهنگهن بارلىق ئهھدىنامىدىكى بۇ قىلىپ، ئىگه كاپالهتكه ئهزالىرىنىڭ ئائىله

ئېتىقاد، ۋه دىن تىل، رهڭگى، ئېرىق، جىنس، بولۇشقا، بهھرىمهن ھوقۇقالردىن

ۋه نهسهب مىللهت پىكىر-تهكلىپلىرى، باشقا ياكى ۋه چۈشهندۈرلىشى سىياسىي

نىكاھ مۈلكى، مال ئورنى سىياسىي يېشى، تهۋهلىكى ئاساسى، جهمئىيهت ياكى

قاتارلىقالردىكى ئورنى ساالھىيهت باشقا ياكى ۋه چىقىشى كېلىپ ئهھۋالى،

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك بهھرىلىنىشكه ھوقۇقالردىن ئايرىماي، پهرق ھهرقانداق

بۆلهك ئۈچىنچى
كىشىلىك ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن بارلىق

ھوقۇقى

ماددا سهككىزىنچى
دۆلهتتىن ھهرقانداق ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .1

قانۇندا ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز دۆلهتنىمۇ تهۋهلىكىدىكى ئۆز بار، ھوقۇقى ئايرىلىش

ئاممىۋى ئۈچۈن، قوغداش بىخهتهرلىكنى دۆلهتنىڭ باشقا، بهلگىلهنگهندىن

باشقا ياكى ئهخالق ياكى ۋه تازىلىق ئاممىۋى ئۈچۈن، ساقالش تهرتىپنى



بۇ خىالپلىق ئهھدىنامىگه بۇ ھهمده ئۈچۈن، ھوقۇقى ياكى ئهركىنلىكى كىشىنىڭ

قىلمىغان باشقا، چهكلىمىلهردىن ھۇقۇقالردىكى باشقا قىلىنغان ئېتىراپ دۆلهتته

ئۇچرىمايدۇ. چهكلىمىگه ھهرقانداق ھوقۇقالر تۈردىكى بۇ ئاساستا

ئۆز ۋاقىتتا خالىغان ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .2

قېلىشقا تۇرۇپ دۆلهتته تهۋهلىكىدىكى ئۆز ھهمده كىرىش دۆلىتىگه تهۋهلىكىدىكى

ھوقۇقلۇق.

ماددا توققۇزىنچى
ھوقۇقى ھاياتلىق ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن

كېرهك. قوغدىلىشى ئارقىلىق قانۇن

ماددا ئونىنچى
رهھىمسىز، ياكى جازا ئېغىر ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن

جازاغا ۋه مۇئامىله كهلتۈرىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه چىققان، ئادىمىيلىكتىن

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى

ماددا بىرىنچى ئون
قۇل باشقىالرغا ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .1

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى بولۇشقا قۇللۇق ياكى بولۇشقا

ئىشلىتىشكه زورالپ ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .2

الزىم. مهجبۇرالنماسلىقى ياكى ئۇچرىماسلىقى قىلىشقا ئهمگهك مهجبۇرى ياكى

خىل بىر بېرىلىدىغان جىنايهتچىلهرگه ئېلىش قاماققا سېلىنىپ ئىشقا ئېغىر .3

قاقماي چهتكه بهلگىلىمىنى 2-تارمىقىدىكى ماددا بۇ دۆلهتته، بۇلغان تۈرى جازا

ئېغىر ئاساسهن ھۆكۈمگه بېرىلگهن جازاغا جىنايى تۈردىكى بۇ مهھكىمه سوت باش



بولىدۇ. بارسا ئېلىپ جازانى

ئهمگهك مهجبۇرى ياكى ئاساسهن،《زورالش مهقسىتىگه ماددىنىڭ بۇ .4

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى سۆز دېگهن 《

قاماقتىكى ئاساسهن بۇيرۇقىغا قانۇنلۇق مهھكىمىسى سوت ئادهتته (ئا)

بولغان شارائىتى بېرىلىشكه قۇيۇپ تۇرۇپ قاماقتا خىلدىكى بۇ ياكى ئادهمگه

ماددا بۇ ئهمگهك، ياكى خىزمهت قانداق ھهر قىلىنغان تهلهپ ئادهمگه

؛ بولمىغانالر تهۋه قىلغانالرغا بايان 3-ماددىسىدا

-تهلىيى بهخت ياكى كهچۈرۈۋاتقان تۇرمۇش جهمئىيهتته تهھدىتلىك (ب)

ھهرقانداق مهجبۇرالنغان ئاستىدا شارائىت كاپالهتلىك ياكى ھالهتته جىددىي

ئهمگهك؛

نورمال بولىدىغان ئالسا ئۈستىگه ئۆز پۇقراسى دۆلهتنىڭ ئاالقىدار (س)

ئهمگهك. ھهرقانداق ھهمده خىزمهت قىسىم بىر تهۋه مهجبۇرىيىتىگه پۇقرالىق

ماددا ئىككىنچى ئون
قىلىش، پىكىر ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .1

ياكى ئېتىقاد ھوقۇق بۇ بار. ئهركىنلىكى بۇلۇش ئېتىقادلىق ۋه بۇلۇش ۋىجدانلىق

ئۆز ئهركىنلىكىنىمۇ كىرىش ئېتىقادقا ياكى ۋه دىن تاللىغان ئۆزى كىرىشته دىنغا

يوشۇرۇن ياكى ئاشكارا ئوچۇق كوللېكتىپ، ياكى ئايرىم ھهمده ئالىدۇ، ئىچىگه

دىن ياكى ئۆتكۈزۈش مۇراسىم ساقالش، ئهقىدىسىنى قىلىش، ئىبادهت ھالدا،

بار. ئهركىنلىكى ئىپادىلهش ئېتىقادىنى ياكى دىن ئارقىلىق تارقىتىش

بىلهن مهجبۇرالشالر ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .2

كىرىش ئېتىقادقا ياكى دىنغا تاللىغان ئۆزى يهتمهي زىيان دىنى-ئېتىقادىغا

. بار ئهركىنلىكى



بهلگىلهنگهن قانۇندا پهقهت ئهركىنلىكى ئىپادىلهش ئېتىقادنى دىنى .3

ياكى تازىلىقىنى تهرتىپىنى، ئهركىنلىكىنى، ئاممىۋى ھهمده بهلگىلىمىلهرنىڭ

ئۈچۈن قوغداش ئهركىنلىكنى ۋه ھوقۇقى ئاساسى كىشىنىڭ باشقا ياكى ئهخالق

ئۇچرايدۇ. چهكلىمىلهرگه كېتهرلىك

تهرهپ بىر دېگهنده ئاز دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامه بۇ .4

سىياسىي ۋه ۋاقتىدىكى ئىشلىتىدىغان ۋه ئاتا-ئانىسى ئىشچىنىڭ كۆچمهن

قوبۇل قىلىدىغان، ئېتىقاد ئۆزى ئۇالر بالىلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ نىڭ (ھامىيسى)

ئهركىنلىكىگه تهربىيهلهش ئاساسهن تهربىيهگه ئهخالق ۋه دىن قىلىدىغان

كېرهك. قىلىش ھۆرمهت ئۇالرنى ۋه قىلىش كاپالهتلىك

ماددا ئۈچىنچى ئون
قىلىش تهشهببۇس ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر كۆچمهن .1

ئۇچرىمايدۇ. ئارىلىشىشقا بار، ھوقۇقى

قارىشىنى كۆز ئۆز ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن .2

ياكى ئاغزاكى ھوقۇقى بۇ بار. ھوقۇقى بهھرىلىنىش ئهركىنلىكىدىن ئىپادىلهش

ئۇالر ياكى شهكىلده سهنئهت ئالىدۇ، ئىچىگه ئۆز شهكىللهرنىمۇ باسما يازمىچه،

ھهرخىل ۋه قىلىش قوبۇل ئىزدهش شهكىللهر، قانداق ھهر باشقا تاللىغان ئۆزى

چېگراسى دۆلهت بۇ يهنى بار، ئهركىنلىكى تارقىتىش ئىدىيهلهرنى ۋه ئۇچۇرالرنى

ئايرىمايدۇ.

ئېلىپ ھوقۇقالرنىڭ بهلگىلهنگهن تارمىقىدىكى ئىككىنچى ماددا بۇ .3

شۇ بولىدۇ. ئالغان ئىچىگه ئۆز مهسئۇلىيهتنى ۋه ۋهزىپه ئاالھىده بېرىلىشى

لېكىن ئۇچرايدۇ، توسالغۇالر-چهكلىمىلهرگه بهزى يۈرگۈزۈشى بۇالرنىڭ سهۋهبدىن

تۆۋهندىكى ھهمده بهلگىلىمىلهر بهلگىلهنگهن قانۇندا پهقهت چهكلىمىلهر بۇ



: زۆرۈرىيهتلهر شهرتتىكى

ھۆرمهتلهش؛ شهرىپىنى نام ۋه ھوقۇقى تهرهپنىڭ قارشى (ئا)

تهرتىپ، ئاممىۋى ياكى ۋه بىخهتهرلىكى دۆلهت دۆلهتنىڭ ئاالقىدار (ب)

قوغداش؛ ئهخالقالرنى ئاممىۋى ياكى تازىلىق ئاممىۋى

ئېلىش؛ ئالدىنى تهشۋىقاتىنىڭ ئۇرۇش ھهرقانداق (س)

سېلىشتىن داۋراڭ ئۆچمهنلىكىنى ئېتىقاد ياكى مىللهت،ئېرىق ھهرقانداق (د)

ئالدىنى قىلمىشلىرىنىڭ زوراۋانلىق ياكى دۈشمهنلىككه كهمسىتىشكه چىققان كېلىپ

ئېلىش؛

ماددا تۆتىنچى ئون
سىرى شهخسى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ۋه ئىشچىالر كۆچمهن

ئاالقىلىشلىرى باشقا ياكى ۋه ئۈسكۈنىسى ،ئائىلىسى،تۇرالغۇسى،ئاالقىلىشىش

ئۇچرىماسلىقى ئارلىشىشالرغا توسقۇنلۇقالرغا قانۇنسىز ياكى ھهرقانداق

قوغدىشىدىن قانۇننىڭ ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كېرهك.كۆچمهن

ھۇجۇمالرغا ھهمده ئارلىشىۋېلىش خىلدىكى بۇ كېرهك،ھهمده بۇلىشى بهھىرمان

كېرهك ئۇچرىشى

ماددا بهشىنچى ئون
ياكى قۇلدىكى ،شهخس بايلىقى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن

تارتىۋېلىشقا ياكى قىلىنىشقا مهھرۇم بولسۇن،ھهرقانداق ئورتاقلىقىدىكى باشقىالر

،كۆچمهن ئاساسهن قانۇنىغا دۆلهت ھازىرقى دۆلهتنىڭ ئورۇنالشقان بولمايدۇ.ئىشقا

قىسمى بىر ياكى ھهممىسى بايلىقىنىڭ ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر

تۆلهمگه مۇۋاپىق ۋه باراۋهرلىككه كىشى ئاالقىدار ،بىۋاسىته قىلىنغاندا مۇسادىر

ھوقۇقلۇق. ئېرىشىشكه



ماددا ئالتىچى ئون
ۋه ئهركىنلىك ئۆزىدىكى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر 1.كۆچمهن

بار. ھوقۇقى بهھرىلىنىش ھوقۇقىدىن بىخهتهرلىكىده كىشىلىك

ئۈنۈملۈك دۆلهتنىڭ ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر 2.كۆچمهن

شهخس ياكى بولسۇن خادىم ،مهمۇرىي بار ھوقۇقى بۇلۇش بهھرىمهن قوغدىشىدىن

زهخىملهندۈرۈش،تهھدىت زوراۋانلىق،بهدىنى ئورگانالر ياكى ۋه كوللېكتىپ ياكى

كېرهك. يهتكۈزمهسلىكى زىيان ئۇالرغا ئارقىلىق كۆرسىتىشلهر ھهيۋه ياكى

ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر كۆچمهن خادىمالر قىلغۇچى ئىجرا 3.قانۇن

بهلگىلهنگهن قانۇندا ،چوقۇم تهكشۈرۈشته ھهرقانداق ساالھىيىتىدىكى ئهزالىرىنىڭ

كېرهك. بېرىلىشى ئېلىپ بۇيىچه تهرتىپ

ياكى شهخسى ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالرغا 4.كۆچمهن

ئۇچرىماسلىقى قۇيىشىغا سوالپ ياكى تۇتىۋېلىشقا خالىغانچه كوللېكتىپنىڭ

ھهمده ئاساسهن سهۋهبلهرگه ئاساسى خىلدىكى بۇ بهلگىلهنگهن كېرهك؛قانۇندا

،ئۇالرنىڭ باشقا ئاساسالردىن تهرتىپتىكى خىلدىكى بۇ بهلگىلهنگهن قانۇندا

كېرهك. تارتىۋالماسلىقى ئهركىنلىكىنى

چاغدا تۇتىۋېلىنغان ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر 5.كۆچمهن

ئۇالر سهۋهبىنى تۇتىۋېلىشىدىكى ئۆزلىرىنى ئۇالرنىڭ بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ

تىل چۈشىنىدىغان ئۆزى ئۇالر كېرهك،ھهمده چۈشىنىۋېلىشى تىلدا چۈشىنىدىغان

سۈرهتته تىز ئۇالر ئهيىبلهشلهرنى ھهرقانداق بولغان ئۆزىگه ئۇالرغا بىلهن

كېرهك. چۈشهندۈرۈشى

ياكى ئېلىنغان قولغا ئهيىبلهنگهن بىلهن سهۋهبلهر ئىشالر 6.جىنايى

سۈرهتته تىز ،ئهڭ ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچى كۆچمهن تۇتېۋېلىنغان



باشقا ئىگه ھوقۇقىغا ئهدلىيه يۈرگۈزىدىغان ھوقۇقىنى قانۇنى ياكى سوتچى

سوتقا ئىچىده ۋاقىت مۇۋاپىق ،ھهمده چاقىرىپ قىلىشقا سوراق ئهمهلدارالرنى

كۈتۈپ قىلىشنى .سوراق ھوقۇقلۇق ئېرىشىشكه بېرىلىشكه قويۇپ ياكى تارتىلىش

كاپالهتكه بېرىشكه قويۇپ ئېلىنمايدۇ،لېكىن قاماققا ئادهتته مهزگىلده تۇرۇۋاتقان

سوتقا چىقىپ سوتقا باسقۇچىدا ھهرقانداق تهرتىپنىڭ ئهدلىيهلىك بولغان ئىگه

شهرت قىلىش ئىجرا قىلىپ قوبۇل ھۆكۈمنى سوتتا بولغاندا زۆرۈر ھهمده تارتىلىش

قىلىنىدۇ.

ئىلىنىشقا قولغا ئهزالىرى ئائىله بىر ھهمده ئىشچى كۆچمهن بىر 7.مهلۇم

ۋه قويۇلغان سوالپ] ياكى ئېلىنىپ قاماققا ئالدىدا ھۆكۈم ياكى قالغان ئۇچراپ

چاغدا: تۇرۇلغان تۇتۇپ شهكىلده باشقا ھهرقانداق ياكى

سوزماستىن ئۇزۇنغا بولسا تهلىپى كىشىنىڭ ئاالقىدار بىۋاسىته (ئا)ئهگهر

دۆلهت ئهسلى سهۋهبىنى ھهمده كىشىنى قىلىنغان نهزهربهند ياكى تۇتۇلغان

ياكى ئىدارىسىگه ئىشالر تاشقى تۇرۇشلۇق يهرده شۇ ياكى كونسۇلغا تهۋهلىكىدىكى

دائىمىي ئىشالر كونسۇل،تاشقى قىلىدىغان ۋهكىللىك مهنپهتىگه دۆلهتنىڭ شۇ

كېرهك؛ ئۇقتۇرۇشى ئىدارىسگه

بىلهن ئورگانالر ئىداره ئېيتىلغان يۇقىرىدا كىشىنىڭ ئاالقىدار (ب)بىۋاسىته

قىلىنغان بايان يۇقىرىدا كىشى ئاالقىدار ،بىۋاسىته بار ھوقۇقى ئاالقىلىشىش

يهتكۈزۈپ سوزماستىن ئارقىغا ئاالقىالرنى ۋه ئۇچۇر قانداق ھهر ئىداره-ئورگانالرغا

ئاستىدا ئهھۋال سوزمىغان ئارقىغا ۋاقىتنى كىشى ئاالقىدار ،بىۋاسىته كېرهك بىرسى

قىلىش قوبۇل ئاالقىلهرنى ئۇچۇر ئهۋهتىلگهن ئىدارىلهر قىلىنغان بايان يۇقىرىدا

بار؛ ھوقۇقى

تۈردىكى بۇ كىشىگه ئاالقىدار بىۋاسىته سوزماي ئارقىغا (س)ۋاقىتنى



ئارىسىدا دۆلهتلهر مۇناسىۋهتلىك كېرهك،ھهمده ئۇقتۇرۇشى ھوقۇقالرنى

ھهرخىل بهلگىلهنگهن بهلگىلىمىلىرىده ئهھدىنامه ئاالقىدار ھهرقانداق ئىشلىتىدىغان

ۋه ئاالقه ۋهكلىللىك ئىدارىنىڭ قىلىنغان بايان يۇقاردا ئاساسهن ھوقۇقالرغا

خىلدىكى بۇ ۋهكىلى قانۇنى ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۇالر ،ھهمده ئۇچرىشىشلىرى

كېرهك. ئۇقتۇرۇشى ھوقۇقىنى

تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى سهۋهبىدىن ئېلىنىش قاماققا ياكى 8.تۇتۇۋېلىش

قىلىش ئهرز مهھكىمىسىگه سوت ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن

ئېلىشنىڭ قاماققا بۇ سوزماستىن ئارقىغا كوللېگىيهسى سوت ،بۇ بار ھوقۇقى

ئېلىش قاماققا كېرهك،ھهمده چىقىرىشى ھۆكۈم ئۈستىده ئهمهسلىكى ياكى قانۇنلۇق

ئهگهر چىققاندا سوتقا كېرهك.ئۇالر بىرىلىشى قۇيۇپ ئهھۋالدا بولغان قانۇنسىز

ئۇالر شارائىتتا بولغان زۆرۈر چۈشهنمىسه ياكى بىلمىسه تىلنى ئىشلىتىدىغان سوتتا

قىلسا قوبۇل ياردهمگه خادىملىرىنى تهرجىمه بۇلىدىغان تاپشۇرمىسىمۇ ھهق

بولىدۇ.

ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن ئېلىنغان قاماققا ياكى قىلىنغان تۇتقۇن 9.قانۇنسىز

ھوقۇقى ئېرىشىش تۆلهمگه قىلىنىدىغان ئىجرا مهجبۇرى ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ

. بار

ماددا يهتتىچى ئون
ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن تارتىۋېلىنغان 1.ئهركىنلىكى

ئهسلىدىنال ھهمده كېرهك ئۇچرىشى مۇئامىلىگه بولغان ئىگه ئادىمىيلىككه ئهزالىرى

كېرهك. قىلىشى ھۆرمهت ئاالھىدىلىكىگه مهدهنىيهت ۋه ھۆرمىتى ئىززهت بولغان بار

ئائىله ئۇالرنىڭ ھهم ئىشچى كۆچمهن ئۇچرىغان 2.ئهرزىيهتكه

ئايرىلىپ ئادهمدىن بولغان بىكىتىلىپ گۇناھى باشقا ئهھۋالدىن ئهزالىرى،ئاالھىده



بىكتىلمىگهنلهرنىڭ ،گۇناھى كېلىدىغان ئۇيغۇن ئۇالرغا كېرهك،ھهمده تۇرۇشى

قىلىنغان كېرهك.ئهرز بۇلىشى مۇئامىلىده تۇرېدىغان ئايرىلىپ بىلهن ساالھىيىتى

تۇرۇشى ئايرىلىپ ياشالر يهتكهن قۇرامىغا بىلهن ئۆسمۈرلهر ياش يهتمىگهن قۇرامىغا

. كېرهك چىقىرىشى ھۆكۈم ئىچىده ۋاقىت تىز ھهمده كېرهك

چېگرادىن ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن 3.ھهرقانداق

قائىدىلىرىگه كۆچمهنلىك دۆلهتلهرده ئورۇنالشقان ئىشقا ياكى دۆلهتلهر ئۆتكهن

گۇناھى بارىچه چاغدا،ئىمكانىيهتنىڭ تۇتۇۋېلىنغان سهۋهبلىك قىلىش خىالپلىق

كۈتۈپ قىلىنىشنى سۇراق تۇرۇلۇپ تۇتۇپ ياكى ئادهم بولغان بىكىتىلىپ

. كېرهك ئورۇنالشتۇرۇلىشى ئايرىم بىلهن ئادهملهر تۇرۇلىۋاتقان

ھهرقانداق قىلىنىشىدىكى ئىجرا ھۆكۈملهرنىڭ چىقىرىلغان 4.سوتتا

ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن جهريانىدا ۋاقىتتىكى

ئۇالرنىڭ ، ئۆزگهرتىش ئۇالرنى ئاساسلىق مۇئامىللىرى ۋه تهمىنات ئۇچرايدىغان

قىلىشى نىزام ئاساسى ئۆتكۈزىشىنى تۇرمۇشى جهمئىيهت نورمال كۈنلهرده كىيىنكى

ئايرىلىپ بىلهن جىنايهتچى يهتكهن قۇرامىغا جىنايهتچى يهتمىگهن كېرهك.قۇرامىغا

مۇئامىلىده كېلىدىغان ئۇيغۇن جهھهتته قانۇنى ۋه ياش ،ھهمده كېرهك تۇرۇشى

كېرهك. بۇلىشى

ئىشچىالر ،كۆچمهن ئىچىده ۋاقىت قېلىنغان تۇتۇپ ۋه ئېلىنغان 5.قاماققا

تۇققانلىرىنى ئوخشاش پۇقراسىغا دۆلهتنىڭ ئاشۇ ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده

كېرهك. بۇلىشى بهھرىمان ھوقۇقىدىن يوقالش

تارتىۋېلىنىدىغانلىقىغا ئهركىنلىكى ئىشچىنىڭ كۆچمهن بىر 6.مهلۇم

ئۇچراش ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ دائىرىده باشقۇرىدىغان ئاالقىدار ئۇچرىغاندا

يهتمىگهنلهرنىڭ قۇرامىغا ۋه جورىسى بولۇپمۇ مهسلىلىرى بولغان ئېھتىمالىقى



كېرهك. قىلىش دىققهت ئاالھىده مهسىلىسىگه

دۆلهتلهرنىڭ ئۆتكهندىكى چېگرادىن ياكى دۆلهت ئۇرۇنالشقان 7.ئىشقا

قاماققا ياكى قېلىنغان تۇتۇپ شهكىلده ،ھهرقانداق ئاساسهن قانۇنغا ھازىرقى

ئوخشاش ،بۇنىڭغا ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچى كۆچمهن ئېلىنغان

ھوقۇقتىن ئوخشاش ئاممىسىغا دۆلهت دۆلهتلهردىكى بۇ تۇرۇۋاتقان ئهھۋالالردا

كېرهك. بۇلىشى بهھرىمان

خىالپلىق بهلگىلىمىلهرگه كۆچمهنلهرنىڭ ئاالقىدار ھهرقانداق 8.ئهگهر

ئىشچىالر كۆچمهن بىر مهلۇم بىلهن مهقسىتى تهكشۈرۈش ئىشالرنى بولمىغان

چىققان كېلىپ سهۋهبتىن بۇ ئېلىنغاندا قاماققا ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده

. كېرهك قىلماسلىقى تهلهپ تۆلهشنى چىقىمنى ھهرقانداق

ماددا سهككىزىنچى ئون
ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر ،كۆچمهن ئۈستىده سوت ۋه مهھكىمىسى سوت .1

ئورۇنلۇق تۇرۇشقا ئورۇندا باراۋهر بىلهن ئاممىسى دۆلهتنىڭ ئاالقىدار ئهزالىرى ئائىله

كونتروللۇق ئىشالردىكى جىنايى ھهرقانداق چىقىرىلغان قارىتا ئۇالرغا

ۋاقىتتا چىقىرىلغان ھۆكۈم مهجبۇرىيهتلىرىگه ۋه ھوقۇق ئهرزىدىكى .ئۇالرنىڭ ياكى

مهھكىمىسىده سوت بولغان ئاشكارا ئوچۇق مۇستهقىل قۇرۇلغان قانۇنلۇق ،ئۇالرنىڭ

ياقىلىق بىر تهكشۈرۈپ ئاشكارا ئوچۇق ھهمده باراۋهر سوتتا بېرىلىدىغان ئېلىپ

ھوقۇقلۇق. بولۇشقا

كۆچمهن ئۇچرىشىدىكى ئهرزىيهتكه ئىشالردىكى ئىشالردىكى 2.جىنايى

گۇناھى بۇيىچه ئىسپاتالر قانۇنى ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچى

بىكىتىلىشكه دهپ گۇناھسىز ئاساسهن ،مۆلچهرگه بۇرۇن بىكىتىلىشىدىن

سوت شىكايىتىگه ئىشالر جىنايى ھهرقانداق قۇيغان ئوتتۇرىغا ھوقۇقلۇق.ئۇالر



تۆۋهندىكى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن بۇرۇن قىلىشتىن

ھوقۇقلۇق؛ بولۇشقا ئىگه كاپالهتكه ئۆلچهمده ئاساسى ئهڭ

ئوتتۇرىغا ئۇالر سۈرئهتته تىز بۇيىچه تىل خىل بىر چۈشىنىدىغان ئۇالر (ئا)

؛ ئۇقتۇرۇش تهپسىلىي سهۋهبىنى ۋه خۇسۇسىيىتى شىكايهتنىڭ قويغان

ئۇالر ھهمده ئاقاليدىغان ئۇالرنى ھازىرالپ قواليلىق ۋه ۋاقىت (ب)يېتهرلىك

ئاالقىلىشىش؛ بىلهن ئادۇۋكاتى تاللىغان ئۆزى

سوزماسلىق؛ ئارقىغا سهۋهبسىز ۋه تهكشۈرۈش دهرھال (س)

ئۆزى ياكى ئۆزى ھهمده كىشى قىلىدىغان قوبۇل سوراقنى چىقىپ (د)سوتقا

بولمىسا ياردىمى قانۇننىڭ ؛ئهگهر ئاقالش ئارقىلىق ياردهمچىسى قانۇنى تاللىغان

زۆرۈر كېرهك؛سوتتا ئۇقتۇرۇشى بهھرىلىنىشنى ھوقۇقتىن خىلدىكى بۇ ،ئۇالرغا

،ھهمده بېكىتىش ياردهم قانۇنى ،ئۇالرغا ئاستىدا ئهھۋال ھهرقانداق بولغان

تۆلىشىنى ھهق ئۆزى ئاستىدا ئهھۋال ھهرقانداق تاپشۇرالمايدىغان ھهقنى ئۇالرنىڭ

بولىدۇ؛ قىلىشقا كهچۈرۈم

گۇۋاھلىقىنى بۇنىڭ ھالدا ۋاسىتىلىك ياكى قىلغاندا سۈرۈشته بىۋاسىته (ئې)

بىلهن گۇۋاھچىسى ئۆزىنىڭ ،ھهمده قىلغاندا سۈرۈشته ئادهمنى تهمىنلهيدىغان

ئهھۋال بولغان ئوخشاش ئادىمى تهمىنلهيدىغان گۇۋاھلىقىنى ئۇنىڭ

قىلىش؛ قوبۇل قىلىشنى سۈرۈشته ھهمده چىقىش ئاستىدا،سوتقا

ياكى ئۇقمايدىغان تىلنى سوتقا.ئىشلىتىدىغان ئۇالر (ئى)ئهگهر

؛ بولىدۇ ئېرىشسه ياردىمىگه تهرجىمه بولسا،ھهقسىز سۆزلىيهلمهيدىغان

دېمهسلىك سۆزىنى گۇۋاھلىق بولغان پايدىسىز ئۆزىگه ھالدا (گ)مهجبۇرىي

كېرهك. قىلماسلىق ئېتىراپ جىنايهتنى مهجبۇرىي ياكى

ۋه يېشى ئۇالرنىڭ تهرتىپى ،سوت قارىتا دېلوسىغا يهتمىگهنلهرنىڭ 4.قۇرامىغا



كېرهك. ئويلىشى زۈرۈرىيهتلهرنىمۇ بولىشىدىكى ئادهم قايتا ئۇالرنىڭ

، ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن بېكىتىلگهن 5.گۇناھى

ياكى ھۆكۈمىگه جازا بېكىتكهن مهھكىمىلىرىگه سوت دهرىجىلىك يۇقىرى

. ھوقۇقلۇق قىلىشقا تهلهپ چىقىرىشنى ھۆكۈم قاراپ قايتا جىنايهتكه

ئاخىرقى ئهڭ ئهزالىرىغا ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچى كۆچمهن بىر 6.مهلۇم

دېلودا بۇ كىيىن شۇنىڭدىن ۋه بېرىلىپ جازاسى ئىشالر جىنايى چىقىرىپ ھۆكۈم

جازانى بېكىتىلگهن بۇ چاغدا، بايقالغان بولمىغانلىقى مۇۋاپىق ھۆكۈم ھهقىقهتهن

بېكىتىلگهن ئاستىدا،بۇخىل ئهھۋال قىلىنغان كهچۈرۈم ياكى قالدۇرۇلغان ئهمهلدىن

ئېرىشىشى تۆلهمگه بۇيىچه قانۇن ئادهم ئۇچرىغان جازاغا جىنايى ۋه جازا

ئاشكارىالنىغان ۋاقتىدا ئهھۋالىنىڭ ئهنزه نامهلۇم ئارقىلىق ئىسپاتالر كېرهك،لېكىن

ئېرىشىشىگه تۆلهمگه ئهھۋالالردا ،باشقا باشقا جاۋاپكارالردىن قىسمهن ۋه ئادهم

ھوقۇقلۇق

ئاالقىدار قارىتا ئهزالىرىغا ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر 7.كۆچمهن

بېكىتىلگهن گۇناھى بۇيىچه تهرتىپى ئىشالر جىنايى ۋه ئاساسهن قانۇنىغا دۆلهتنىڭ

ھۆكۈم قايتا بۇيىچه گۇناھى شۇ قويۇۋېتىلگهنلهرنىڭ دهپ گۇناھسىز ياكى

بولمايدۇ. تهكشۈرۈشكه ياكى چىقىرىشقا

ماددا توققىزىنچى ئون
قىلمىشلىرى ھهرقانداق ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر كۆچمهن

جىنايى بۇيىچه قانۇن خهلقئارا ياكى قانۇن ئىچىدىكى دۆلهت ۋاقتىدا بهرگهن يۈز

جىنايىتى ئىشالر جىنايى ،ھهرقانداق ھىسابالنمىسىال جىنايهتچىسى ئىشالر

قانۇن كىيىن ئۆتكۈزگهندىن جىنايهت بولمايدۇ.ئهگهر قاراشقا دهپ ئۆتكۈزگهن

پايدىغا تهرهپتىن بولىدۇ،شۇ قوللىنىشقا جازا جىنايى يېنىكرهك بۇيىچه بهلگىلىمىسى



كېرهك. ئېرىشىشى

جىنايى ئۆتكۈزگهن ئهزالىرىنىڭ ئائىله بىر ياكى ئىشچى كۆچمهن بىر 2.مهلۇم

بولۇپمۇ ساالھىتى ئىشچىنىڭ كۆچمهن شۇ چاغدا ئۆلچىگهن جازا قارىتا جازاسىغا

ئويلىشىشى بۇيىچه ئادىمىيلىكى ۋه ھۇقوق خىزمهتتىكى ياكى تۇرۇشلۇق ئاالقىدار

كېرهك.

ماددا يىگىرمىنچى
ئهمىلى تېخى ئهزالىرىنى ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر 1.كۆچمهن

تۇرۇشقا تۇتۇپ- قاماققا سهۋهبىدىن مهجبۇرىيهت توختامدىكى يۈرگۈزۈلمىگهن

بولمايدۇ.

ئهمىلى تېخى ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر 2.كۆچمهن

،تۇرۇۋاتقان بىلهن مهجبۇرىيهت شهكىللهنگهن توختامىدا خىزمهت يۈرگۈزۈلمىگهن

خىلدىكى بولمايدۇ.بۇ تارتىۋېلىشقا ئىجازىتىنى خىزمهت ياكى ئىجازىتى تۇرالغۇ

باشقا شهكىللهندۈرگهندىن شهرتنى ئىجازهتتىكى خىلدىكى بۇ مهجبۇرىيهت

بولمايدۇ. چىقىرىشقا قوغالپ چېگرادىن ياكى تارتىۋېلىشقا ھوقۇقىنى

ماددا بىرىنچى يىگىرمه
ھهرقانداق باشقا خادىمدىن مهمۇرىي بېرىلگهن ھوقۇق ئادىل بۇيىچه قانۇن

كىرىش ،چېگرادىن كىملىكىنى ياكى ،كۆيدۈرۈۋېتىش قىلىش مۇسادىر ئادهم

ياكى ،ئولتۇراقلىشىش تۇرۇش ئىچىده چېگراسى دۆلهت بىر ئىجازهتنامىسىنى

قاتارلىقالرنى ئىجازهتنامىسى خىزمهت ياكى كىنىشكىسى قىلىش تىجارهت

كىنىشكىالرنى تۈردىكى قىلمىش.بۇ قانۇنسىز قىلىش مهقسهت كۆيدۈرۈۋېتىشنى

ئوتتۇرىغا ماتېرىيالالرنى تهپسىلىي ،چوقۇم كىيىن بهرگهندىن ھوقۇق يىغىۋېلىشقا

ياكى ئىشچىنىڭ كۆچمهن بىر مهلۇم ئاستىدا ئهھۋال كېرهك.ھهرقانداق قۇيۇشى



كىنىشكىالرنى تۈردىكى ئوخشاش قاتارلىق پاسپورت ئهزالىرىنىڭ ئائىله بىر مهلۇم

بولمايدۇ. قهتئىي كۆيدۈرۈۋېتىشكه

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه
چېگرادىن كوللېكتىپ ئهزالىرىگه ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر 1.كۆچمهن

چىقىرىدىغان قوغالپ بىر بولمايدۇ.ھهر قوللىنىشقا ئۇسۇلالرنى چىقىرىدىغان قوغالپ

چىقىرىشى قارار تهكشۈرۈپ قايتا دېلونى چىقىرىدىغان قوغالپ ھهممه قارىتا دېلوغا

كېرهك.

قارار بۇيىچه قانۇن پهقهت ئىداره قاراشلىق باشقۇرىدىغان 2.بىۋاسىته

كېلىشىم شۇ ئهزالىرىنى ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر كۆچمهن چىقارسىال

بولىدۇ. چىقىرىشقا قوغالپ چېگراسىدىن دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى

يهتكۈزۈشى ھۆكۈمنى ئۇالرغا ئارقىلىق تىل چۈشىنىدىغان 3.ئۇالر

بۇيىچه تهلىپى ،ئۇالرنىڭ بولمىسا بهلگىلىمىلهر مهجبۇرىي باشقا كېرهك،ئهگهر

بىخهتهرلىكىگه ،دۆلهت بولىدۇ يهتكۈزسىمۇ ھۆكۈمنى ئۇالرغا شهكىلده ،يازمىچه

سهۋهبىنى چاغالردا،ھۆكۈمنىڭ باشقا ئهھۋالالردىن ئاالھىده چېتىشلىق

چاغدا چىقىرىدىغان ھۆكۈم ياكى بۇرۇن چىقىرىشتىن كېرهك،ھۆكۈم چۈشهندۈرۈشى

. كېرهك قۇيۇشى ئۇقتۇرۇپ دهۋاالشقۇچىغا ھوقۇقلىرىنى بۇ

باشقا ئهھۋالدىن چىقارغان ھۆكۈمنى ئاخىرقى ئهڭ ئورگىنى باش 4.ئهدلىيه

ئوتتۇرىغا سهۋهبىنى ئىكهنلىكى تېگىشلىك چىقىرىلماسلىققا قوغالپ ،دهۋاالشقۇچى

قارىتا سهۋهبلهرگه چوڭ بىخهتهرلىكىدىكى دۆلهتنىڭ ،ھهمده ھوقۇقلۇق قويۇشقا

قارىتا دېلوغا بۇ ئورگانالر قاراشلىق ئاالقىدار باشقا بهلگىلىمىلهردىن بىكىتىلگهن

بۇرۇن چىقىشتىن قاراپ قايتا خىلدىكى كېرهك،بۇ چىقىشى قاراپ قايتا

كېچىكتۈرۈشنى ۋاقتىنچه قىلىشنى ئىجرا ھۆكۈمىنى چىقىرىش قوغالپ دهۋاالشقۇچى



. ھوقۇقلۇق قىلىشقا تهلهپ

قالدۇرۇشقا ئهمهلدىن بولسا بولغان قىلىنىپ ئىجرا چىقىرىش 5.قوغالپ

بىلهن ھۆكۈم چىقارغان بۇ ھهمده بۇيىچه قانۇن بولىدۇ.دهۋاالشقۇچى

بولمايدۇ. قىلىشقا توسقۇنلۇق كىرىشىگه قايتا دۆلهتكه ئاالقىدار دهۋاالشقۇچىنىڭ

كىشى ئاالقىدار ،بىۋاسىته بولسا چىقىرىلغان قوغالپ چېگرادىن 6.ئهگهر

پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن مۇۋاپىق كىيىن يالى بۇرۇن ئايرىلىشتىن چېگرادىن

ھهمده بولغان ھوقۇقلۇق قىلىشقا تهلهپ باشقا ۋه ئالدىغان مائاش ھهرقانداق

قىلىۋېتىشى تهرهپ بىر مهجبۇرىيهتلهرنى دائىرىدىكى چىقارمىغان ھۆكۈم ھهرقانداق

كېرهك.

يهتكۈزمىگهن تهسىر قىلىشىغا ئىجرا ھۆكۈمىنى چىقىرىش قوغالپ 7.چېگرادىن

ياكى ئىشچى كۆچمهن بىر مهلۇم چېتىشلىق ھۆكۈمگه ،بۇ ئاستىدا ئهھۋال

ئىزدىنىپ دۆلهتلهرگه بولمىغان تهۋهلىكى دۆلهت ئهسلى ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ

بولىدۇ. كىرسىمۇ

قوغالپ چېگرادىن ئهزالىرىنىڭ ئائىله بىر ياكى ئىشچى كۆچمهن بىر 8.مهلۇم

ئۆز چىقىمىنى چىقىرىلغاندىكى قوغالپ چېگرادىن ئۇچراتقاندا چىقىرىلىدىغانلىقىنى

تهلهپ تۈلهشنى چىقىمىنى ئۆز كىشى ئاالقىدار بىۋاسىته ئالمايدۇ،لېكىن ئۈستىگه

بولىدۇ. قىلسا

بىر مهلۇم چىقىرىلغان قوغالپ چېگراسىدىن دۆلهتنىڭ ئورۇنالشقان 9.ئىشقا

ئاساسهن قانۇنىغا دۆلهتنىڭ شۇ ئهزالىرىنىڭ ئائىله بىر ياكى ئىشچى كۆچمهن

مائاشقا بولمايدۇ،ھهمده قىلىشقا تهرۇز دهخلى- ھوقۇقىغا ھهرقانداق ئېرىشىدىغان

بولمايدۇ. قىلىشىغا تهرۇز دهخلى ھوقۇقالرغىمۇ ئېرىشىدىغان باشقا ئېرىشىش

ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه



ئېتىراپ ئهھدىنامىده بۇ ئهزالىرىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچى كۆچمهن

تهۋهلىكىدىكى دۆلهت ،ئهسلى ئۇچرىغاندا دهخلى-تهرۇزغا ھوقۇقلىرى قىلىنغان

مهنپهئهتىگه دۆلهتنىڭ شۇ ياكى ۋه ئورگانلىرىنى ئىشالر تاشقى ياكى كونسۇلنى

ئورگانلىرىنىڭ ئىشالر تاشقى ياكى كونسۇل دۆلهتلىك كېلىدىغان ۋهكىللىك

چىقىرىشنى قوغالپ چېگرادىن بولۇپمۇ ھۇقۇقلۇق ئىزدهشكه ياردىمىنى ۋه قوغدىشى

بىۋاسىته ھوقۇقنى بۇ سوزماستىن ئارقىغا ،ۋاقىتنى چاغدا قىلىدىغان تهرهپ بىر

قوغالپ ئىدارىسى قاراشلىق كېرهك،دۆلهتنىڭ ئۇقتۇرۇشى كىشىگه ئاالقىدار

كېرهك. بېرىشى يارىتىپ قواليلىق يۈرگۈزۈشىگه ھوقۇقالرنى بۇ ھهمده چىقىرىشقا

ماددا تۆتىنچى يىگىرمه
ئۇرۇندا ھهرقانداق ئهزاسى ئائىله بىر ھهر ھهمده ئىشچى كۆچمهن بىر ھهر

ھوقۇقلۇق. ئىرىشىشكه قىلىنىشقا ئېتىراپ ئادىمىيلىكته ئالدىدىكى قانۇن

ماددا بهشىنچى يىگىرمه
جهھهتلهرده باشقا تۆۋهندىكى ۋه تهمىناتى خىزمهتتىكى ئىشچى 1.كۆچمهن

پۇقراسى دۆلهت ئىشلىتىدىغان دۆلهتته ئورۇنلىشىدىغان ،ئىشقا بۇلىشى بهھرىمان

كېرهك: بولماسلىقى تۆۋهن تهمىناتىدىن

ۋاقتى، ،خىزمهت ئىشلهش ئىسمېنا يهنى شارائىتى خىزمهت (ئا)باشقا

،تازىلىق،يالالنما ،بىخهتهرلىك ئېلىش دهم ،مائاشلىق ئارام ھهپتىلىك

ئاساسهن بهلگىلىمىلىرىگه قانۇننىڭ دۆلهت ،ھهمده ئاخىرلىشىشى مۇناسىۋهتنىڭ

؛ شارائىتى خىزمهت قانداق ھهر ئالغان ئىچىگه ئۆز ،بۇنىڭدا

يېشى ئورۇنلىشىش ئىشقا تۆۋهن ئهڭ ،يهنى شهرتلهر باشقا يالاليدىغان (ب)

ۋه قانۇنى دۆلهتنىڭ ،ھهمده چهكلىمىسى قىلىدىغاندىكى خىزمهت ،ئۆيده

قارىغان دهپ تۈرلىرى ھهرقانداق باشقا شهرتنىڭ يالالنما ئاساسهن بهلگىلىمىلىرىگه



. ئىشالر

قىلىنغان بايان تارمىقىدا بىرىنچى ماددا ،بۇ كېلىشىمىده يالالش 2.شهخسى

،قانۇنسىز كىلىشىملهر قىسقارتىۋهتكهن پىرىنسىپلىرىنى مۇئامىله باراۋهر

ھېسابلىنىدۇ.

،كۆچمهن قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق دۆلهت تۈزگۈچى 3.كېلىشىم

ھهرقانداق سهۋهبلىك ئورۇنلىشىش ئىشقا ياكى قېلىش تۇرۇپ ئىشچىالرنىڭ

ئېرىشىشتىن ھوقۇققا ھهرقانداق پىرىنسىپتىكى بۇ ياكى ۋه ئهھۋالالردا بىنورمال

ياللىغۇچى كېرهك.بولۇپمۇ قىلىش كاپالهتلىك تارتىۋالماسلىققا بهھرىلىنىشنى

توختامدىكى ياكى قانۇن ھهرقانداق سهۋهبلىك ئهھۋالالر بىنورمال ھهرقانداق

قارىتا مهجبۇرىيهتلهرگه بۇ كېرهك،ياكى كېمهيتىۋهتمهسلىكى مهجبۇرىيهتلهرنى

بولمايدۇ. قويۇشقا چهكلىمه ھهرقانداق

ماددا ئالتىنچى يىگىرمه
ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن قىلغان ئېتىراپ دۆلهت تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

: ئىشالر بولغان ھوقۇقلۇق ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ

ئىقتىساد باشقا ئۇالرنىڭ ھهمده قاتنىشىش ئۇيۇشمىسىغا ئىشچىالر (ئا)

ئۇيۇشمىنىڭ قۇرۇلغان قانۇنلۇق ئۈچۈن مهنپهئهت باشقا ۋه ،مهدهنىيهت ،جهمئىيهت

ۋه قائىدىلىرى تهشكىالتالرنىڭ ئاالقىدار پهقهت پائالىيىتى ۋه يىغىنى كوللېكتىپ

ئۇچرايدۇ؛ چهكلىمىلىرىگىال

قىلىنغان بايان يۇقىرىدا باشقا ياكى يىغىنى ئويۇشما (ب)ھهرقانداق

تهشكىالتالرنىڭ ئاالقىدار پهقهت قاتنىشىش،بۇالر ئهركىن ئۇيۇشمىالرغا ھهرقانداق

ئۇچرايدۇ؛ چهكلىمىلىرىگىال ۋه قائىده-تهرتىپلىرى

ئۇيۇشمىغا ھهرقانداق قىلىنغان بايان ياكى يىغىنى ئويۇشما (س)ھهرقانداق



بولىدۇ. ئىزدىسه ھهمكارلىق ياكى ياردهم قارىتا

دېموكراتىك ھهمده بهلگىلهنگهن قانۇندا يۈرگۈزىلىشى ھوقۇقالرنىڭ 2.بۇ

ھوقۇقىنى باشقىالرنىڭ ياكى تهرتىپ بىخهتهرلىكى،ئاممىۋى دۆلهت جهمئىيهت

،ھهرقانداق باشقا چهكلىمىلهردىن كېتهرلىك ئۈچۈن ئهركىنلىكى ۋه قوغداش

ئۇچرىمايدۇ. چهكلىمىلهرگه

ماددا يهتتىنچى يىگىرمه
ئائىله ئۇالرنىڭ ياكى ئىشچىالر ،كۆچمهن جهھهتته پاراۋانلىقى 1.جهمئىيهت

مۇئامىلىگه ئوخشاش بىلهن پۇقراسى دۆلهت دۆلهتتىكى ئورۇنالشقان ئىشقا ئهزالىرى

قانۇن ئىشلىتىدىغان دۆلهتنىڭ ئاشۇ ئۇالر ،پهقهت بار ھوقۇقى ئۇچراش

كۆپ يهكى تهرهپ قوش ياكى تهرهپ قوش ئىشلىتىدىغان ھهمده تۇرغۇزىدىغان

دۆلهت .ئهسلى بولدى كهلسه ئۇيغۇن بهلگىلىمىلىرىگه كىلىشىملىرىدىكى تهرهپ

قاراشلىق ئاالقىدار دۆلهتنىڭ ئورۇنالشقان ئىشقا ۋه دۆلهت تهۋهلىكىدىكى

نىزامالرنى بۇ ئارقىلىق ئورۇنالشتۇرۇلۇشالر زۆرۈر ۋاقىتتا ھهرقانداق ئورگانلىرى

كېرهك. ئىشلىتىش

ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن تۈزۈملهر قانۇن 2.ئىشلىتىدىغان

ئىجازهت بهھرىلىنىشىگه پاراۋانلىقىدىن خىل بىر بهھرىلىنىدىغان ئهزالىرىنىڭ

دۆلهت ئۆز ئهھۋالدىكى مۇشۇنداق دۆلهت ،ئاالقىدار ئاستىدا ئهھۋال بهرمىگهن

تهكشۈرىشى قايتا ئىمكانىيىتىنى مۇئامىلىلهرنىڭ ئېرىشىدىغان پۇقراسى

سوممىنى تاپشۇرىدىغان پاراۋانلىقىدا خىلدىكى بۇ كىشىگه ئاالقىدار كېرهك،بىۋاسىته

. كېرهك بېرىشى قايتۇرۇپ

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه
دۆلهت دۆلهتنىڭ ئاالقىدار ئهزالىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ھهمده ئىشچىالر كۆچمهن



ساقالپ ھاياتىنى ئاساسهن مۇئامىلهلهرگه باراۋهرلىكىدىكى ئوخشاش بىلهن پۇقراسى

زىيانكهشلىكىگه بولمايدىغان تولۇقلىغىلى ئورنىنى ساالمهتلىكىنىڭ ھهمده قېلىش

قىلىش قوبۇل داۋاالشنى ھهرقانداق كېتهرلىك ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ

بىنورمال جهھهتتىكى ئورۇنلىشىش ئىشقا ياكى قېلىشى تۇرۇپ كېرهك.ئۇالرنىڭ

قىلىشقا رهت داۋاالشنى جىددىي خىلدىكى بۇ بېرىلىدىغان سهۋهبلىك ئهھۋالالر

. بولمايدۇ

ماددا توققىزىنچى يىگىرمه
ئىگه ئىسىم-فامىلىگه باللىرى بىر ھهر ئىشچىالرنىڭ كۆچمهن

تهۋهلىكىدىكى دۆلهت ۋه بېرىش ئېلىپ ئالدۇرۇش تىزىمغا بۇلۇش،تۇغۇلىشىدا

بار. ھوقۇقى بهھرىلىنىش ھوقۇقالردىن


