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ئهھدىنامىسى ھوقۇقى بالىالر

儿童权利公约

20-ىنجى ئاينىڭ 11-ىنجى يىلى 1989-ىنچى يىغىنى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ئىمزا دۆلهتلهرنىڭ ھهرقايسى ھهمده ماقۇلالنغان قارارىدا 44/25-نومۇرلۇق كۈنى

بولۇشى: ئىگه ئېچىۋېتىلگهن.كۈچكه قاتنىشىشىغا تهستىقالش،ۋه قۇيۇش،

باشالپ 2-كۈنىدىن 9-ئاينىڭ 1990-يىلى ئاساسهن، بهلگىلىمىسىگه 49-ماددا

ئىگه. كۈچكه

مۇقهددىمه

دۆلهتلهر: تۈزۈشكهن شهرتنامه ئهھدىنامه مهزكۇر

ئادهملهر ئاساسهن، پىرىنسىپىغا جاكارلىغان نىزامنامىسى>> دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن

ھهمده ئىززهت-ئابرۇي، بولغان بار بۇرۇندىن ئهزاالرنىڭ بارلىق ئائىلىسىدىكى

قىلىنىشىنى ئېتىراپ ھوقۇقىنىڭ بولمايدىغان تارتىۋالغىلى ۋه باراۋهرلىكى ئۇالرنىڭ

تىنچلىقنىڭ ۋه ھهققانىيلىق، ئهركىنلىك، دۇنيا بولسا بۇ ئويلىشىش،

ئىنسانىي ئاساسىي دا <<نىزام>> خهلقى تهشكىالتى دۆلهتلهر ئاساسى.بىرلهشكهن

ئىشهنچىسىنى قىممهتنىڭ كىشىلىك ھهمده ئىززهت كىشىلىك ۋه ھوقۇق

ئهركىن كۆلهملىك كهڭ تېخىمۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ ، تهكىتلىگهنلىكىنى

بولغان يۇقىرى تېخىمۇ ھهمده سۈرۈشكه ئىلگىرى ئىلگىرىلىشىنى ئالغا جهمئىيهتنىڭ

چىقارماسلىق، ئهستىن باغلىغانلىقىنى ئىراده سۈرۈشكه ئىلگىرى سهۋىيهسىنى تۇرمۇش

ۋه << خىتابنامىسى ھوقۇق ئىنسانىي دۇنيا >> تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

مۇشۇ ئادهمنىڭ ھهممه ئهھدىنامىسىده ئىتتىپاقداشلىق ھوقۇق ئىنسانىي دۇنيا



بولۇش بهھرىمهن ئهركىنلىكلهردىن ۋه ھوقۇق بارلىق يېزىلغان ھۆججهتلهرده

باشقا ياكى سىياسىي دىن، تىل، پهرق، جىنسىي تىره، ئىرق، بار، ھوقۇقى

تۇغۇلۇشى چىقىش،مال-مۈلۈك، كېلىپ جهمئىيهت ياكى تهۋهلىك دۆلهت قاراش،

دهپ بولمايدۇ بولۇشقا پهرق ھهرقانداق تۈپهيلىدىن ساالھىيهت باشقا ياكى

تهشكىالتى دۆلهتلهر يېتىش،بىرلهشكهن تونۇپ ماقۇلالنغانلىقىنى ھهمده جاكارلىغان

بولساق： سالىدىغان نهزهر خىتابالرغا دىكى خىتابنامىسى》 كىشىلىك 《دۇنيا

ھوقۇقلۇق ئېرىشىشكه ياردهمگه ۋه كۆيۈنۈشكه ئاالھىده بالىالر

ئىشىنىپ قهتئىي ئىكهنلىكىگه بىرلىكى ئاساسى ئهڭ ،ئائىلىنىك،جهمئىيهتنىڭ

ۋه ئۆسۈپ-يېتىلىشى بالىالرنىڭ بولغان،بولۇپمۇ ئهزالىرى بارلىق ،ئائىلىنىڭ

ئىرشىشى ياردهمگه ۋه قوغداش بولغان ،زۆرۈر شارائىيتى تهبىئىي بهختىنڭ

ئىناقلىق قىلىپ،يېتهرلىك ئادا يېتهرلىك جهمئىيهتتىكى كېرهك،ئۇنىڭ

مۇھىتى ئائىله مۇئهييهنلهشتۈرۈپ،بالىالرنىڭ ئۆزگىچىلىكىنى ،تهرهققىياتىدىكى

بولۇشى چوڭ ئىچىده كهيپىيات چۈشىنىشلىك ۋه سۆيۈملۈك ئىچىده،بهختلىك

پهرۋىش يېتهرلىك ئىقتىدارىنى ياشاش مۇستهقىل جهمىئهتته كېرهك،بالىالرنىڭ

قانۇنى》 ئاساسى تهشكىالتى دۆلهتلهر 《بىرلهشكهن ئويلىشىپ،ھهمده قىلىشنى

تىنچ ،بولۇپمۇ ئاستىدا روھىي غايىۋى خىتاپنامىسىنىڭ دىكى

ئاستىدا روھىي ئىتتىپاقلىق ،باراۋهر ،ئهركىن قورساق ،ئىززهت-ھۆرمهتلىك،كهڭ

كۆيۈنشىنىك ئاالھىده كېرهك،بالىالرغا ئۆسۈپ-يېتىلدۈرۈش بېقىپ ئۇالرنى

1959-يىلى ئهھدىنامىسى》ۋه ھوقۇقى بالىالر 《جهنۋه 1924-يىلى زۆرۈرلۈكى

خىتابنامىسى》ئىچىده ھوقۇقى 《بالىالر يىغىن چوڭ 20-كۈنىدىكى 11-ئاينىڭ

ھوقۇقى كىشىلىك 《دۇنيا ساقالپ،ھهمده چىڭ ئهسته بولغانلىقىنى ئىيتىلىپ

ئىتتىپاقلىق خهلقئارالىق ھوقۇق سىياسىي ۋه ھوقۇقى خىتابنامىسى》،《ئامما



）،《ئىقتىساد ماددا 24-ىنچى ۋه 23-ىنچى ئهھدىنامىسى》（بولۇپمۇ

ئهھدىنامىسى》（بولۇپمۇ ئىتتىپاقلىق خهلقئارالىق ھوقۇقى ،جهمئىيهت،مهدهنىيهت

مهخسۇس قايسى ھهر كۆيۈنۈشتىكى پاراۋانلىقىغا بالىالر 10-ماددا）ھهمده

يازمىلىرى ئاالقىدار ۋه نىزاملىرى تهشكىالتىنىك خهلقئارالىق ۋه ئورگانالر

》دا خىتابنامىسى ھوقۇق 《بالىالر ،مهسىلهن ئېرىشىشى مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه

،تۇغۇلۇشتىن سهۋهبلىك يېتىلمىگهن پىشىپ تېخى ئۆزى ،《بالىالر كۆرسىتىلگهن

مۇۋاپىق موھتاج،قانۇندىكى بېقىشقا ۋه قوغدىلىشقا ئاالھىده كىيىن ۋه بۇرۇن

ساقالپ، چىڭ ئهسته كۆرسهتمىلهرنى ئالىدۇ》دېگهن ئىچىگه ئۆز قوغداشنىمۇ

خهلقئارا ۋه ئىچى دۆلهت بولۇپمۇ ئاالقىدار پاراۋانلىقىغا ۋه قوغداش 《بالىالرنى

پىرىنسىپ قانۇندىكى ۋه جهمئىيهت ئۇسسۇللىرى ،بېقىۋىلىش بېقىش

ئۆسمۈرلهرنىك ياش تهشكىالتى دۆلهتلهر خىتابنامىسى》،《بىرلهشكهن

》（بېيجىڭ قائىدىسى ئۆلچهم چهكلىمىسىدىكى تۆۋهن ئهڭ ئهدىليهدىكى

ۋه ئايالالر توقۇنۇشتا قوراللىق ۋه ئهھۋالدا 《ئاالھىده ）ھهمده قائىدىسى

قايسى ھهر ،دۇنيا سىلكىپ نهزهر قايتا 》غا خىتابنامىسى قوغداش بالىالرنى

كهچۈرۈۋاتقان تۇرمۇش شارائىتتا قىيىنچىلىق ئاشقان چېكىدىن ھهممه دۆلهتتىكى

بېرىشى كۆيۈنۈش ئاالھىده قارىتا بالىالرغا ،بۇ مۇئهييهنلهشتۈرۈپ بالىالرنى

ئويلىشىپ مۇۋاپىق قىممىتىنى مهدهنىيهت ۋه قهدىمىي مىللهتنىڭ بىر كېرهك،ھهر

ئويلىشىپ مۇھىملىقىنى قىلىشىنىڭ تهرهققىي تىنچ ۋه قوغداشقا ،بالىالرنى

تهرهققىي ،بولۇپمۇ ئۆزگهرتىشىگه دۆلهتنى بىر ھهر ھهمكارلىقنىڭ خهلقئارالىق

مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئۆزگهرتىشنى شارائىتىنى تۇرمۇش بالىلىرىنىڭ جۇڭگو قىلىۋاتقان

كېرهك.

تۆۋهندىكىچه: ماددىالر بېكىتىلگهن



بۆلهك بىرىنچى

1-ماددا

قانۇندا دېگىنىمىز سىستېمىسى ئۈچۈن،بالىالر مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ بۇ

تۆۋهن ياشتىن 18 يېشى يهتكهنلهرنىڭ قورامىغا بهلگىلهنگهن ۋه قوللىنىلغان

. كۆرسىتىدۇ كىشىنى قانداق ھهر تۆۋهن ياشتىن 18 ،ھهممه باشقا بولغانالردىن

2-ماددا

ھۆرمهت ھوقۇقالرغا ئىلىنغان ئهھدىنامىده بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

ھوقۇقتىن خىل بۇ بالىنىڭ بىر ھهر ئىچىدىكى دائىرىسى باشقۇرۇش قىلىپ،ھهمده

قانۇنىي ياكى ئاتا-ئانا ھهمده بالىالر جهزىملهشتۈرشى بولۇشىنى بهھرىمهن

باشقا ياكى ۋه ،جىنسى،تىلى،دىنى،سىياسىي رهڭگى ئىرقى،تىره ھىمايىچىسىنىڭ

چىقىشى كېلىپ جهمئىيهت ياكى ۋه ،نهسهبى ،مىللهت چۈشهندۈرۈشلهر

ساالھىيهت باشقا ياكى ۋه ،مېيىپ-مهجرۇھلىقى،تۇغۇلۇش ،مال-مۈلكى

بولمايدۇ. بولسا پهرق قانداق ھهر بىلهن قاتارلىقالر

،بالىالرنىڭ قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كېلىشىم

،قانۇنى ئاتا-ئانىالرنىڭ كېرهك،بالىالر مۇئهييهنلهشتۈرشى ئىرشىشىنى قوغداشقا

،پائالىيىتى،ئىپادىلىگهن ساالھىيىتى ئهزالىرىنىڭ ئائىله باشقا ياكى ھىمايىچىسىنىڭ

كهمسىتىشلهر شهكىللهردىكى بارلىق ھهمده دىنىي-ئېتىقادى ياكى قارشى كۆز

بولمايدۇ ئۇچرىسا جازاغا ياكى

3-ماددا

جهمئىيهت شهخسىي ئىجتىمائىي مهيلى پائالىيهتلىرى، پۈتۈن 1.بالىالرنىڭ

ۋه دائىرىلهر مهمۇرىي مهھكىمىسى، سوت قۇرۇلمىسى، پاراۋانلىق ياكى تهرىپىدىن

چوقۇم ھهممىسى يۈرگۈزسۇن، تهرىپىدىن ئورگانلىرى چىقىرىش قانۇن ياكى



ئويلىشىشى ئهال ئالدىن ئاساستا قىلغان چىقىش مهنپهئهتىنى ئهڭ بالىالرنىڭ

كېرهك.

الزىم بهھرىلىنىشى بهختىدىن ئۈزىنىڭ بالىالر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .2

ئۇالرنىڭ قىلىش، كاپالهتلىك ئىشلىرىغا ئېلىش خهۋهر ھالىدىن ۋه قوغداش بولغان

مهسئۇلىيهتنىڭ قانۇنىي ئۇالرغا ھهرقانداق ۋهسىي،ياكى قانۇنىي ئاتا-ئانىسى،

ئويلىشىشى، ئىشالرنى بولۇۋالىدىغان يۈكلىمه مهجبۇرىيىتىگه ۋه ھوقۇق كىشىلىك

مهمۇرىي ھهم چىقىرىشى قانۇن بولغان مۇۋاپىق بارچه مهسىلىلهرگه بۇ ھهمده

كېرهك. بولۇشى مهسئۇل بېرىشىغا ئېلىپ تهدبىرلهرنى

قوغداش بالىالرنى ياكى ئېلىش خهۋهر ھالىدىن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .3

بېكىتكهن دائىرىلىرىنىڭ مهسئۇل ئهسلىھه ۋه ئورۇنلىرى مۇالزىمهت ئورگانلىرى،

ساالھىيىتى ۋه سانى خادىم خىزمهتچى تازىلىق، بىخهتهر، بولۇپمۇ ئۆلچىمىگه،

ئۇيغۇن ئۆلچىمىگه تهرهپلهرنىڭ قاتارلىق قىلىش نازارهت ئىناۋهتلىك ھهمده

كېرهك. قىلىشى كاپالهتلىك بولۇشىغا مهسئۇل كېلىشىگه

4-ماددا

ۋه چىقىرىش،مهمۇرىي قانۇن بولغان مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم

،مۇئهييهنلهشۈرۈلگهن ئهھدىنامىده بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى باشقا ياكى

مهدهنىيهتكه ۋه ئىقتىساد،جهمئىيهت كېرهك. ئهمهلىيهتلهشتۈرۈشى ھوقۇقالرنى

يولغا مهنبه بولغان بار ھازىر دۆلهتلهر تۈزگۈچى ھوقۇقالرنى،كېلىشىم ئاالقىدار

دائىرىسى ھهمكارلىق خهلىقئارالىق ھهمده ئاساسهن ئۆلچهمگه چوڭ ئهڭ قويىدىغان

كېرهك. قوللىنىش تهدبىرلهرنى بولغان زۆرۈر ئىچىده

5-ماددا

يهرلىك جاينىڭ شۇ ياكى ھۆرمهتلهپ ئاتا-ئانىالرنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم



جهمئىيهت ياكى ئائىله قوللىنىپ،چوڭ ئاساستا قىلغان ھۆرمهت ئۆرپ-ئادىتىگه

ئۆز مهسئۇلىيهتنى قانۇنىي بالىالرغا باشقا ياكى ھىمايىچىسى ئهزالىرى،قانۇنىي

ۋه مهسئۇلىيهت،ھوقۇق تۆۋهندىكى بېكىتىلگهن ئادهملهرگه ئاالاليدىغان ئۈستىگه

قىلىش قوبۇل ئىقتىدارنى باسقۇچتىكى ئوخشىمىغان بولسا:بالىالرنىڭ مهجبۇرىيهتلهر

ئهھدىنامىده بۇ بالىالرنىڭ ۋه يېتهكچىلىك مۇۋاپىق كېلىدىغان ئۇيغۇن ئۇسۇلىغا

قاتارلىقالر. بېرىش ئېلىپ يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن

6-ماددا

ھوقۇقى ھاياتلىق ئهسلىدىنال بالىالرنىڭ ھهربىر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم

مۇئهييهنلهشتۈرۈش. بولىدىغانلىقىنى

تهرهققىي ۋه ياشىشى بالىالرنىڭ ئۆلچهمده چوڭ ئهڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كېلىشىم

كاپالهتلهندۈرۈش. قىلىشنى

7-ماددا

كېرهك،ھهمده ئالدۇرۇش تىزىمغا دهرھال كىيىن تۇغۇلغاندىن 1.بالىالر

تهۋهلىك ئېرىشىش،دۆلهت ھوقۇقىغا قويۇش ئىسىم-فامىله باشالپ تۇغۇلغاندىن

ئاتا-ئانىسى كىمنىڭ بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ ئېرىشىش،ھهمده ھوقۇقىغا

ھوقۇقلۇق. ئېرىشىشكه كۈيىنىشىگه ئاتا-ئانىسىنىڭ ھهمده ئىكهنلىكىنى

دۆلهتنىڭ ئۇ كاپالهتلهندۈرۈپ ھوقۇقالرنى بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كېلىشىم

ساھهدىكى بۇ ئاساسهن ماتىريالالغا خهلىقئارالىق ئاالقىدار ھهمده قانۇنىغا

كېرهك،بولۇپمۇ ئهمهلىيلهشتۈرۈش مهجبۇرىيهتلهرنى ئالدىغان ئۆز-ئۈستىگه

قىلىش دىققهت ئهھۋالالرغا قېلىشىدهك بولۇپ يوق تهۋهلىكى دۆلهت بالىالرنىڭ

كېرهك.

8-ماددا



ئېتىراپ قانۇندا يهنى قوغداش ساالھىتىنى بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈگۈچى 1.كېلىشىم

قانۇنسىز ۋه مۇناسىۋىتى ئائىله يهنى تهۋهلىكى،ئىسىم-فامىلىسى دۆلهت قىلىنغان

ئالىدۇ. ئۈستىگه ئۆز قىلىشنى ھۆرمهت ھوقۇقلىرىغا ئۇچرىماسلىق ئارىلىشىشقا

ئامىلالردا ھهممه ياكى قىسمهن جهھهتتىكى ساالھىيىتى قانۇنسىز بالىالر 2.ئهگهر

قوغداش ۋه ياردهم مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئۇچرىسا،كېلىشىم تارتىۋېلىشقا

قايتا ساالھىتى سۈرهتته تىز ئۈچۈن بولۇشى كېرهك،ئوڭاي تهمىنلىشى بىلهن

كېرهك. تۇرغۇزۇشى

9-ماددا

خىالپلىق ئارزۇ-ئۈمىدكه ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىالر دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

بولىدۇ،باشقۇرىدىغان ئايرىشقا بالىنى ۋه قىلىپ،ئاتا-ئانا كاپالهتلىك قىلماسلىققا

مهھكىمىسىنىڭ ،سوت ئاساسهن تهرتىپلىرىگه ۋه قانۇن قوللىنىدىغان ئىراده قاراشلىق

چوڭ ئهڭ بالىالرنىڭ ئايرىش بۇنداق چىقارغان ،ھۆكۈم ئارقىلىق تهكشۈرۈشى

ھېسابلىنىدۇ.مهسىلهن بولۇپ زۆرۈرىيهت چوڭ ئهڭ ئۇيغۇن مهنپهئهتىگه

ئاتا- ،ياكى سهۋهبلىك قارىشى ئېتىبارسىز ياكى خورلىشى ئاتا-ئانىنىڭ

ئورنىنى ئولتىراقالشقان بالىسىنىڭ بىلهن تۇرۇشى ئايرىم ئانىسىنىڭ

بولۇپ زۆرۈر ئېھتىمال ھۆكۈم خىلدىكى ئهھۋالالردا،بۇ ئاالھىده مۇقىمالشتۇرىدىغان

ھېسابلىنىدۇ.

ھهممه بېرىلىدۇ، ئېلىپ دهۋا ئاساسهن تارماققا بىرىنجى ماددا مۇشۇ 2.ئومۇمهن

بايان پىكىرلىرنى ئۈزىنىڭ ھهمده قاتنىشىشى داۋاغا ئورتاق تهرهپلهر مۇناسىۋهتلىك

كېرهك. ئېرىشىشى پۇرسىتىگه قىلىش

ئايرىلغان تهرهپ قوش ياكى تهرهپ بىر ئاتا-ئانا دۆلهتلهر تۈزگۈچى 3.كىلىشىم

مۇناسىۋىتىنى بىۋاسته ۋه مۇناسىۋهت كىشىلىك بىلهن ئاتا-ئانىسى بالىنىڭ



ھوقۇقىغا چوڭ ئهڭ بالىنىڭ لېكىن كېرهك، قىلىشى ھۆرمهت ھوقۇقىغا ساقلىشى

ئالمايدۇ. ئىچىگه ئۆز قىلغانالرنى خىالپلىق

تهرهپ بىر ئاتا-ئانا دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم ئايرىلىش خىل بۇ 4.ئهگهر

مهسىلهن ئاساسهن، ھهركهتكه ھهرقانداق يۈرگۈزگهن بالىغا تهرهپ ئىككى ياكى

ئۇ كىتىش( ئۆلۈپ چىقىرىش، قوغالپ قىلىش، سۈرگۈن قاماش، تۇرۇش، تۇتۇپ

ئۈلۈپ تۈپهيلىدىن سهۋهب ھهرقانداق مهزگىلىده قويۇش قاماپ دۆلهتنىڭ ئۇ ئادهم

ئىمزالىغان ئهھدىنامه مهزكۇر چىقىرىش، كهلتۈرۈپ ئالىدۇ) ئىچىگه ئۆز كىتىشنى

ئهھۋالىنى ئاساسىي ئىز-دېرىكىنىڭ ئهزالىرى ئائىله شۇ ئاساسهن تهكلىپكه دۆلهت

بۇ ئېيتىشى، ئهزالىرىغا ئائىله باشقا ۋاقىتتا مۇۋاپىق ياكى بالىغا ئاتا-ئانىسىغا،

سىرت. ئهھۋالدىن ئولتۇرىدىغان بهخىت-سائادىتىگه بالىنىڭ ئېيتىشى ئهھۋالنى

خىلدىكى مۇشۇ كىشىلهرنىڭ مۇناسىۋهتلىك يهنه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

قىلىشى كاپالهتلىك قالماسلىقىغا ئاقىۋهتكه پايدىسىز قويۇپ ئوتتۇرىغا تهلهپلهرنى

كېرهك.

10-ماددا

دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم بهلگىلهنگهن 1-تارمىقىدىكى 9.1-ماددا

تۈزگۈچى كېلىشىم بىر -ئانىسىغا ئاتا ياكى ئاساسهن،بالىالرغا مهجبۇرىيهتلىرىگه

بۇلىشىنىڭ جهم كىشىلىرىنىڭ ئائىله بىلهن ئايرىلىش ياكى كىرىش دۆلهتكه

ئاكتىپ دۆلهت تۈزگۈچى ،كېلىشىم ئۈچۈن بۇلىشى ئوڭاي ئىلتىماسنىڭ

كېرهك،كېلىشىم بېرىشى بېجىرىپ سۈرهتته تىز بىلهن مۇئامىلىسى ئىنسانپهرۋهرلىك

خىلدىكى بۇ ئهزاسىنىڭ ئائىله ھهمده قىلغۇچى ئىلتىماس يهنه دۆلهت تۈزگۈچى

ئۈستىگه ئۆز ئاقىۋهتنى پايدىسىز ئۈچۈن قويغانلىقى ئوتتۇرىغا ئىلتىماسنى

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئالماسلىقىغا



،ئاالھىده بالىالر ئولتۇراقالشقان دۆلهتته بولمىغان ئوخشاش 2.ئاتا-ئانىسى

مۇناسىۋهت كىشىلىك نورمال بىلهن تهرهپ ئىككى باشقا،ئاتا-ئانا ئهھۋالالردىن

ئۈچۈن،ھهمده مهقسهت ھوقۇقلۇق.بۇ قىلىشقا ساقالپ ئاالقىنى بىۋاسىته ۋه

دۆلهتنىڭ تۈگۈچى كېلىشىم بهلگىلهنگهن تارمىقىدىكى 2-ىنچى 9-ماددا

ھهمده بالىالرنى دۆلهت تۈزگۈچى ئاساسهن،كېلىشىم مهجبۇرىيهتلىرىگه

بۇ ۋه دۆلهت ھهرقانداق ئىچىدىكى دۆلهت بۇ يهنى ئايرىلىش ئاتا-ئانىالرنىڭ

دۆلهتتىن كېرهك.ھهرقانداق قىلىش ھۆرمهت ھوقۇقىنىمۇ كىرىدىغان دۆلهتكه

دۆلهت ھهمده بهلگىلىمىلهرنىڭ بهلگىلهنگهن قانۇندا پهقهت ھوقۇقى ئايرىلىش

ئهخالق،ياكى ياكى ۋه تازىلىق تهرتىپ،ئاممىۋى بىخهتهرلىكى،ئاممىۋى

ئېتىراپ ئهھدىنامىده بۇ ۋه بولغان زۆرۈر ئهركىنلىكى ۋه ھوقۇق باشقىالرنىڭ

چهكلىمىلهرگىال چهكتىكى بولمىغان توقۇنۇش زىت بىلهن ھوقۇقالر باشقا قىلىنغان

ئۇچرايدۇ.

11-ماددا

سىرتىغا دۆلهت قانۇنسىز بالىالرنى قوللىنىپ تهدبىر دۆلهتلهر تۈگۈچى 1.كېلىشىم

كېرهك. تىزگىنلهش قىلمىشالرنى تهك قايتۇرماسلىق دۆلىتىگه ئۆز ۋه يۆتكهش

قوش ئىشلىتىپ كۈچىنى بارلىق ئۆزىنىڭ تۈزگۈچى ئۈچۈن،كىلىشىم مهقسهت 2.بۇ

كىرىشىدهك كېلىشىمگه بار ياكى ئورنىتىپ كېلىشىم تهرهپ كۆپ ياكى تهرهپ

كېرهك. ئورنىتىش مۇناسىۋهتلهرنى

12-ماددا

تهسىر ئۆزىگه بالىالر ئىقتىدارىدىكى قىلىش پىكىر ئۆزى دۆلهت تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

قىلىشقا بايان پىكرىنى ئۆز ئهركىن ئىشالردا بارلىق كۆرسىتىدىغان

ئاساسهن دهرىجىسىگه يېتىلىش پىشىپ ۋه يېشى پىكرى ھوقۇقلۇق.بالىالرنىڭ



قىلىنىدۇ. مۇئامىله مۇۋاپىق

بار پۇرسهت كۆرسىتىشكه تهسىر بالىالرغا بولۇپمۇ ئۈچۈن،بالىالرغا مهقسهت 2.بۇ

قانۇنىغا شىكايهتلهرده،دۆلهتنىڭ ئهرز مهمۇرىي ۋه ئهسىلىھهلىك ھهرقانداق بولغان

ياكى ئارقىلىق ۋهكىل ياكى بىلهن،بىۋاسىته ئۇسۇلى قائىدىسى ئهرز ئۇيغۇن

كېرهك. قىلىش بايان پىكىرىنى ئورگانالرغا مۇۋاپىق

13-ماددا

ھوقۇقى تۈردىكى ئىگه؛بۇ ھوقۇقىغا قىلىش بايان پىكىر ئهركىن 1.بالىال

ئۆزى بالىالر ياكى شهكىلده شهكىلده،سهنئهت باسمىچه ياكى ئاغزاكى،يازمىچه

ۋه ئۇچۇرالر ھهرخىل ۋه قىلىش ۋاسىته،ئىزدىنىش،قوبۇل باشقا ھهرقانداق تاللىغان

چېگراسىنى ئالىدۇ،دۆلهت ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى ئهركىنلىكى ئوي-خىيال

ئايرىمايدۇ.

بۇ ئۇچرايدۇ،لېكىن چهكلىمىلهرگه بهزى يۈرگۈزىلىشى ھوقۇقنىڭ خىلدىكى 2.بۇ

بىلهنال زۆرۈرىيهتلهر تۆۋهندىكى ھهمده بهلگىلىمىلهر قانۇندىكى پهقهت چهكلىمىلهر

چهكلىنىدۇ:

قىلىش؛ ھۆرمهت شهرىپىنى نام ۋه ھوقۇقى (ئا)باشقىالرنىڭ

تازىلىق ئاممىۋى ياكى تهرتىپ ئاممىۋى ياكى قوغداش بىخهۋهرلىكىنى (ب)دۆلهت

قوغداش. ئهخالقنى ۋه

14-ماددا

دىنىي ۋه بولۇش،ئېتىقاد ئوي-خىيالى بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

كېرهك. قىلىش ھۆرمهت بهھرىلىنىشكه ھوقۇقىدىن ئهركىنلىكى

ئىشلىتىدىغان ھهمده قىلىش ھۆرمهت ئاتا-ئانىالرنى دۆلهت تۈزگۈچى 2.كېلىشىم

قىلىش ھۆرمهت مهجبۇرىيهتلىرىنى ۋه ھوقۇق تۆۋهندىكى ۋهسىينىڭ قانۇنىي ۋاقىتتا



ئۇيغۇن ئىقتىدارىغا قىلىش قوبۇل باسقۇچتا بولمىغان ئوخشاش كېرهك؛بالىالرنىڭ

كېرهك. ھۆرمهتلهش ھوقۇقىغا يۈرگۈزۈش يېتهكلهشنى بالىالرنى كېلىدىغان

ئىپادىلهش،پهقهت ئهركىنلىكنى ئېتىقادتىكى ياكى ئېتىقاد دىنىي 3.كىشىلىك

ياكى ،تازىلىقنى بىخهتهرلىكنى،تهرتىپنى ئاممىۋى ھهمده بهلگىلهنگهن قانۇندا

بولغان زۆرۈر ئهركىنلىكىده ۋه ھوقۇقى ئاساسىي باشقىالرنىڭ ياكى ئهخالق

ئۇچرايدۇ. چهكلىمىلهرگه يۇقىرىقىدهك

15-ماددا

ھهمده ئهركىنلىكى ئويۇشۇش جهمئىيهتكه بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

مۇئهييهنلهشتۈرىشى بهھىرلىنىشىشنى ھوقۇقىدىن ئهركىنلىك ئۆتكۈزۈش يىغىن تىنچ

كېرهك.

چهكلىمىلهرنى باشقا يهنه قارىتا يۈرگۈزىلىشىگه ھوقۇقنىڭ خىلدىكى 2.بۇ

دېموكراتىك ھهمده كېلىدىغان ئۇيغۇن قانۇنىغا كېرهك،دۆلهتنىڭ قاتماسلىق

،ئاممىۋى بىخهتهرلىك ئاممىۋى تاكى بىخهتهرلىكى دۆلهتنىڭ جهمئىيهتتىكى

ھوقۇقى باشقىالرنىڭ ياكى قوغداش ئهخالقىنى ياكى تازىلىقنى ،ئاممىۋى تهرتىپ

تهلهپلهردىن كېلىدىغان ئۇيغۇن قوغداشقا زۆرۈرىيهتلهرنى ئهركىنلىكىدىكى ۋه

كېرهك. قوشماسلىق چهكلىمىلهرنى باشقا،باشقا

16-ماددا

ئۈسكۈنىسىنى ئاالقه ياكى مهخپىيهتلىكى،ئائىلىسى،تۇرالغۇ 1.بالىالرنىڭ

نامى ۋه نام-شهرىپى ئۇچرىمايدۇ،ھهمده ئارلىشىشىالرغا قانۇنسىز ياكى ھهرقانداق

ئۇچرىمايدۇ. ھۇجۇمالرغا قانۇنسىز

خىلدىكى بار،بۇ ھوقۇقى بهھرىلىنىش قوغدىنىشىدىن قانۇننىڭ 2.بالىالرنىڭ

كېرهك. ساقلىنىش ھۇجۇمالردىن ياكى ئارىلىشىش



ۋاستىلىرىنىڭ تارقىتىش تۆلهملىك كهڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم 17-ماددا

ۋه دۆلهتتىن خىل كۆپ بالىالرنىڭ مۇئهييهنلهشتۈرۈش،ھهمده رولىنى مۇھىم

قىلىش كاپالهتلىك ئېرىشىشكه ماتېرىيالالرغا ۋه ئۇچۇر مهنبهلهردىن خهلقئارالىق

ساغالملىقىغا تهن ۋه بهخت-ئامىتى ئهخالق جهمئىيهت،مهنىۋىيتى،ۋه ،بولۇپمۇ

مهقسهت كېرهك،بۇ قىلىش كاپالهتلىك ئېرىشىشكه ماتېرىيالالرغا ۋه ئۇچۇر ئائىت

دۆلهت: تۈزگۈچى ئۈچۈن،كېلىشىم

،بۇنىڭ ئىلھامالندۇرۇپ ۋاسىتىلىرىنى تارقىتىش كۆلهملىك (ئا)كهڭ

پايدىلىق بالىالرغا جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋه جهمئىيهت روھىنى 29-ماددىسىنىڭ

تارقىتىش؛ ۋه يهتكۈزۈش ماتېرىيالالرغا ئۇچۇر

بولمىغان ئوخشاش مهنبهسىنى تارقىتىشنىڭ ۋه (ب)تهھرىرلهش،ئالماشتۇرۇش

ماتېرىيالالر ۋه ئۇچۇر خىلدىكى بۇ مهنبهلهردىن خهلقئارالىق ۋه ،دۆلهت مهدهنىيهت

ئىلھامالندۇرۇش؛ بېرىشقا ئىلىپ ھهمكارلىق خهلقئارالىق جهھهتته

ئومۇمالشتۇرۇش؛ ۋه ئىلھامالندۇرۇش ئوقۇشنى ئهسهرلهرنى داڭلىق (س)بالىالرنىڭ

ياكى ئاممىغا سانلىق ئاز بولۇپمۇ ئىلھامالندۇرۇش تارقىتىشقا كۆلهملىك (د)كهڭ

دىققهت ئاالھىده ئېھتىياجىغا جهھهتتىكى تىل بالىالرنىڭ تهۋه ئاممىغا تهرلىك

كېرهك. قىلىش

مۇۋاپىق بهلگىلهنگهن ئاساسهن ماددىغا 18-ىنچى ۋه ماددىغا (ئى)13-ىنچى

زىيانكهشلىككه ئېھتىمال قوغداش ،بالىالرنى ئىلھامالندۇرۇپ قائىدىلهرنى بېكىتكهن

زىيانكهشلىككه ماتېرىيالىنىڭ ۋه ئۇچۇرى تهلىپىنىڭ بهخت ۋه ئۇچرايدىغان

كېرهك. ئۇچراتماسلىق ۋه ئېلىش ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ

18-ماددا

ئىككى ئانا ،ئاتا كۆرسىتىپ تىرىشچانلىق زور ئهڭ دۆلهت تۈزگۈچى 1.كېلىشىم



ئىگه پىرىنسىپىغا مهسئۇلىيهت ئورتاق قىلىشىدا تهرهققىي ۋه بېقىش بالىغا تهرهپنىڭ

كېرهك.ئاتا-ئانىسى قىلىشى ئىگه كاپالهتكه ۋه مۇئهييهنلهشتۈرىشى ئىكهنلىكىنى

ۋه بېقىشى بالىنىڭ ۋهسىيىسىنىڭ قانۇنىي بېكىتكهن ئهھۋالالردا كونكرېت ياكى

چوڭ ئهڭ ئالىدۇ.بالىالرنىڭ ئۈستىگه مهسئۇلىيهتنى ئالدىنقى قىلىشىدا تهرهققىي

ئىشى. بۆلىدىغان كۆڭۈل ئاساسلىق ئۇالرنىڭ مهنپهئهتى

ئىلگىرى ۋه كاپالهتلهندۈرۈش ھوقۇقالرنى ئېلىنغان مىسالغا ئهھدىنامىده 2.بۇ

ۋهسىيىنى قانۇنىي ۋه ئاتا-ئانا دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئۈچۈن،كىلىشىم سۈرۈش

ياردهم مۇۋاپىق جهھهتلهرده مهسئۇلىيىتى ئهمهلىيلهشتۈرۈش بېقىشنى بالىالرنى

قىلدۇرىدىغان تهرهققىي بېقىپ بالىالرنى كېرهك،ھهمده بېرىش

كېرهك. كاپالهتلهندۈرۈش مۇالزىمهتلهرنى ۋه ئورگانالرنى،ئۈسكۈنىلهرنى

ئىشقا قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 3.كېلىشىم

تايىنىش ئۇالرنىڭ بهھرىلىنىدىغان بالىلىرىنىڭ ئاتا-ئانىالرنىڭ ئورۇنالشقان

ئىگه كاپالهتكه ھوقۇقىنى ساالھىتى ئېرىشىش مۇئهسسهسهلهرگه ۋه مۇالزىمىتى

كېرهك. قىلىش

19-ماددا

قانۇن مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلىشىم

مۇئهسسهسهلىرىدىن تهربىيهلهش ۋه چىقىرىدىغان،مهمۇرىي،جهمئىيهت

ھهرقانداق باشقا ياكى ۋهسىيىسى ئاتا-ئانىسى،قانۇنىي پايدىلىنىپ،بالىالرنى

،ھهرقانداق ئېرىشكهنده قوغدىشىغا ئالدىغانالرنىڭ خهۋهر ھالىدىن بالىالرنىڭ

قىلىش ھاقارهت ياكى قىلىش ،زىيانكهشلىك قىلىۋېتىش نابۇت تىنىنى شهكىلدىكى

ياكى ،خورالش بولماسلىق ئهتراپلىق بېقىش ياكى قاراش ،ئېتىبارسىز

قاتارلىق ئۇچراش دهخلى-تهرۇزغا جىنسىي ،ھهمده قىلىش ئىكىسپاالتسىيه



چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ ئاقىۋهتلهرنى

قۇرۇپ تهرتىپ ئۈنۈملۈك قاراپ ئهھۋالغا تهدبىرلهر خاراكتېرلىك قوغداش 2.بۇخىل

ئېلىشقا خهۋهر ھالىدىن بالىنىڭ ۋه باال چىقىش، قۇرۇپ الھىيهسىنى جهمئىيهت

باشقا ئۇنىڭدىن تهمىنلهش، ياردهمنى بولغان الزىملىق ئادهمگه مهسئۇل

تهكشۈرۈش، سۈرۈشتۈرۈش، بېرىش، دوكالت ئېنىقالش، شهكلى، مۇداپىئهلىنىش

ئىشلىرىنى خورالش بالىالرنى قېلىنغان بايان ئالدىدا قىلىش، بىرتهرهپ

ئۆز ئارىلىشىشالرنى جهھهتتىن ئهدلىيه بولغاندا مۇۋاپىق ھهمده تهكشۈرۈش،

ئالىدۇ. ئىچىگه

20-ماددا

ئهڭ ئۈزىنىڭ باال،ياكى ئايرىلغان مۇھىتىدىن ئائىله مهڭگۈلۈك ياكى 1.ۋاقىتلىق

باال، كهتكهن چىقىپ ئايرىلىپ شارائىتتىن بۇنداق ئۈچۈن مهنپهئىتى چوڭ

كېرهك. بولۇشى بار قوقۇقى ئېرىشىش ياردىمى ۋه قوغدىشى ئاالھىده دۆلهتنىڭ

بالىالرغا بۇخىل ئاساسهن قانۇنىغا دۆلىتىنىڭ ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .2

كېرهك. قىلىشى غهمخورلۇق خىلدا باشقا

قانۇننىڭ ئىسالم بېرىش، بېقىشقا باشقا، ئۇندىن غهمخورلۇق بۇخىل .3

بولغان مۇۋاپىق بولغاندا مۇھىم ياكى بېقىۋېلىش ،<< قىلىش <<ۋهسىيلىك

ئامال قىلىدىغان ئالىدۇ.ھهل ئىچىگه ئۆز ئورۇنالشتۇرۇشنى ئورگانلىرىغا تهربىيهلهش

بۇلىشنىڭ ئىزچىل تهربىيهلهش يېتىلدۈرۈپ بالىنى ھالدا مۇۋاپىق ئويالشقاندا،

ۋه مهدهنىيهت دىن، جهمىيىئهت، بالىنىڭ ھهمده قىلىش دىققهت بارلىقىغا الزىمى

كېرهك. قىلىشى دىققهت كۆرۈنۈشىگه ئارقا تىل

ئالدىنقى ئهڭ مهنپهئهتىنى بالىنىڭ دۆلهتلهر قىلغان ئىتراپال تۈزۈمىنى 4.بېقىۋېلىش

كېرهك: قېلىشى مۇنداق ھهمده ئويلىشى، قويۇپ ئورۇندا



ھهمده ئاساسهن تهرتىپلهرگه ۋه قانۇن ئىشلىتىۋاتقان دائىرىلهر مهسئۇل (ئا)پهقهت

مۇناسىۋهتلىك بالىغا ئاساسلىنىپ، ماتېرىيالالرغا ئىشهنچلىك مۇناسىۋهتلىك بارلىق

قاراپ ئهھۋالىغا قاتارلىقالرنىڭ ۋهسىي قانۇنىي ۋه ئۇرۇق-تۇغقان ئاتا-ئانا،

بولغاندا مۇھىم ھۆكۈم ھهمده چىقىرىش ھۆكۈم بولىدىغانلىقىغا بېقىۋېلىشقا

بېقىۋېلىشقا ئاساسهن يېتهكلهشكه بولىدىغان الزىم ھۆكۈم ئادهم مۇناسىۋهتلىك

تهستىقلىغىلى بېقىۋېلىنىشىنى بالىنىڭ بۇنداقتا قوشۇلۇش، بىلىدىغانلىقىغا ئهھۋالنى

بولىدۇ.

بولمىسا، ئورۇنالشتۇرۇشقا ئۆيگه بېقىۋالغۇچى ياكى بېقىۋېلىشقا باال ئهگهر (ب)

خهۋهر دۆلىتىده ئۆز بالىنىڭ بىلهن ئۇسۇل بولغان مۇۋاپىق ھهرقانداق ياكى

ئورنىغا بىر ئېلىشتىكى خهۋهر بالىنى بېقىش ئاتالندۇرۇپ دۆلهت بولمىسا، ئېلىشقا

بولىدۇ. قارىساق دهپ ئامال قويغان

ئۆلچهمگه ۋه تهمىنات ئوخشاش دۆلىتىگه ئۆز باال بېقىلغان ئاتالپ دۆلهت (س)

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئېرىشىگه

بېقىۋېلىنغان ئاتالپ دۆلهت بېرىپ ئېلىپ تهدبىرلهرنى بولغان مۇۋاپىق بارلىق (د)

پايدىغا مالىيه ھارام ئادهملهرنى چېتىلىدىغان ئىشقا مۇشۇ ئورۇنالشتۇرۇش

قىلىش. كاپالهتلىك ئېرىشمهسلىككه

تهرهپ كۆپ ياكى كېلىش بىرلىككه تهرهپ ئىككى بولغاندا (ئې)مۇۋاپىق

ئىلگىرى كېلىشىپ مهقسهتلىرىنى ماددىنىڭ مهزكۇر ياكى ۋه ئورۇنالشتۇرۇش

ئىشىغا بېقىش دۆلهتته بىر يهنه بالىنى ئىچىده دائىر مۇشۇ ھهمده سۈرۈش،

كاپالهتلىك تىرىشىپ ئورۇنالشتۇرۇشىغا بولۇپ مهسئۇل ئورگانالر ياكى دائىر مهسئۇل

كېرهك. قىلىش

ماددا -22



بېرىپ،مۇساپىرلىق ئېلىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ياكى قانۇن خهلقئارالىق ئىشلىتىۋاتقان ياكى بالىالر قىلغان ئىلتىماس ساالھىيتىگه

بولىدىغان قاراشقا دهپ مۇساپىر ئاساسهن تهرتىپكه ياكى قانۇن ئىچىدىكى دۆلهت

ھهمراھ ئادهمنىڭ ھهرقانداق ياكى يوق بار ئانىسى ئاتا- مهيلى بالىنى،

ئىنسانپهرۋهرلىك ھهمده قوغداش بولغان مۇۋاپىق قهتئىينهزهر، بولىشىدىن

ۋه دۆلهت مۇناسىۋهتلىك شۇ ۋه ئهھدىنامه مهزكۇر بولىدۇ، ئېرىشسه ياردىمىگه

ئىنسانپهرۋهرلىك ۋه ھوقۇق خهلقئارالىق باشقا دۆلهتنىڭ تۈزۈشكهن ئهھدىنامه

بهھرىرلهنسه ھوقۇقالردىن بولىدىغان ئىشلىتىشكه بېكىتىلگهن ھۆججهتنامىسىده

بولىدۇ.

دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ئۈچۈن، مۇددىئا 2.بۇ

مهسئۇل باشقا ھهمكارالشقان بىلهن ئىشتاتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه تهشكىالتى

تهشكىللهرنىڭ شهخسىي سىرتىدىكى ھۆكۈمهت ياكى تهشكىللىرى ھۆكۈمهت

بېرىشى تهمىنلهپ ھهمكارلىقنى قارىغان دهپ مۇۋاپىق تىرىشچانلىقىغا ھهرقانداق

ھهمده ئۈچۈن، قواليلىق بېرىشكه ياردهم ۋه قوغداش بالىالرنى مۇشۇنداق كېرهك،

بېرىش، تېپىپ ئهزالىرىنى ئائىله ياكى ئاتا-ئانىسىنى ئۇالرنىڭ بالىالرغا مۇساپىر

باشقا ياكى ئانىسىنى ئاتا- قويۇش. قىلىپ جهم ئۇالرنى ئېرىشىپ خهۋهرگه مۇھىم

سهۋهب ھهرقانداق باشقا بالىنى شۇ ئهھۋالدا، تاپالمىغان ئهزالىرىنى ئائىله

باالغا ئايرىلغان مۇھىتىدىن ئائىله ۋاقىتلىق ياكى مهڭگۈلۈك ۋهجىدىن ھهرقانداق

كېرهك. ئېرىشىشى قوغداشلىرىغا بېكىتكهن ئهھدىنامه مۇشۇ ئوخشاش

ماددا -23

بالىنىڭ مېيىپ جهھهتته روھىي ۋه جىسمانىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ئۇنىڭ سۈرۈش، ئىلگىرى تايىنىشنى ئۆزىگه ئاساستا، ساقلىغان ئىززهت-ھۆرمىتىنى



ۋه مول ئاستىدا شهرت پايدىلىق قاتناشقان تۇرمۇشىغا جهمئىيهت بىلهن ئاكتىپلىق

كېرهك. مۇئهييهنلهشتۈرۈشى ھۇزۇرلىنىشىغا تۇرمۇشىدىن مۇۋاپىق

قوبۇل ھوقۇقىنى كۈتۈنۈش ئاالھىده باال مېيىپ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كىلىشىم

ئىلتىماسقا دائىرىسىده، مهنبه بولغان بار ھهمده رىغبهتلهندۈرۈش قىلغاندا،

ھالىدىن بالىنىڭ باشقا ياكى ئاتا-ئانىسى بالىنىڭ ۋه ئهھۋالى بالىنىڭ ئاساسهن،

بالىغا بولغان اليىق كۆرۈش، ئويلىشىپ ئهھۋالىنى ئادهمنىڭ ئالىدىغان خهۋهر

بېرىشى ياردهم ئادهمگه مهسئۇل ئېلىشقا خهۋهر ئهھۋالىدىن بالىنىڭ شۇ ھهمده

كېرهك.

ياكى ئاتا-ئانىسى بالىنىڭ ئاساسهن، ئېھتىياجىغا ئاالھىده بالىنىڭ 3.مېيىپ

بولسا مۇمكىن ئويلىشىپ، ئهھۋالىنى ئىقتىسادى ئادهمنىڭ ئالىدىغان خهۋهر باشقا

تهمىنلىشى ھهقسىز ياردهمنى بېرىلىدىغان تارمىقىدا ئىككىنچى ماددىنىڭ مهزكۇر

ھالدا ئۈنۈملۈك بالىنىڭ مېيىپ بولسا مهقسىتى ياردهملهرنىڭ بۇ كېرهك،

ئىشقا مۇالزىمىتى، ساغالملىق مۇالزىمىتى، ساقالش ساقلىقنى مائارىپ،تهربىيهلهش،

قوبۇل ھهمده ئېرىشىش پۇرسىتىگه ئېچىش كۆڭۈل ھهمده تهييارلىقى ئورۇنلىشىش

كىشىلىك قاتنىشىشى، تولۇق جهمئىيهتكه بار ئامال ئۇسۇللىرى ئۇالرنىڭ قىلىش،

روھىي ۋه مهدهنىيهت ئۇ كېرهك، بولۇشى پايدىسى ئاشۇرۇشىقا ئهمهلگه تهرهققىياتنى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز تهرهققىياتنىمۇ جهھهتتىكى

ئالدىنى ئاساسهن، روھىغا ھهمكارلىق خهلقئارالىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 4.كىلىشىم

ھهمده داۋالىنىشى، بالىالرنىڭ مېيىپ ھهمده ساقالش ساقلىقنى ۋه ئېلىش

مىقداردا مۇۋاپىق ساھهسىده داۋاالش فونكىسىيهلىك ۋه داۋاالش پىسخىكا

چارىللىرى تهربىيه ساقالش ساقلىقنى سۈرۈش، ئىلگىرى ئالماشتۇرۇشنى ماتېرىيالالرنى

ئېرىشىشنى ھهمده تارقىتىش ماتېرىيالالرنى تهرهپتىكى مۇالزىمهت كهسپى ھهمده



ساھهدىكى بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم مهزگىلده بۇ ئالىدۇ، ئىچىگه ئۆز

بۇ مولالشتۇرااليدۇ. تهجرىبىسىنى ئۆستۈرهلهيدۇ، تېخنىكىسىنى ۋه قابىلىيهت

ئويلىشىش ئاالھىده ئېھتىياجىنى دۆلهتلهرنىڭ قىلىۋاتقان تهرهققىي جهھهتته،

كېرهك.

24-ماددا

ساالمهتلىككه ئۆلچهمدىكى يۇقىرى ئهڭ بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ساالمهتلىكىنى ۋه داۋالىنىش ھهمده بولۇش، بهھرىمهن ھوقۇقىدىن ئىرىشىش

كىلىشىم كېرهك، قىلىشى كاپالهتلىك بهھرىلىنىشىگه ئهسلىھهلىرىدىن ساقالش

ساقالش ساالمهتلىكنى ۋه ئامانلىق بالىنىڭ ھهربىر تىرىشىپ دۆلهتلهر تۈزگۈچى

الزىم. قېلىشى كاپالهتلىك قىلىنماسلىققا مهھرۇم ھوقۇقىنىڭ

بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ ھوقۇقنى بۇ بارىچه كۈچىنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كىلىشىم

قوللىنىپ، تهدبىرلهرنى بولغان ماس بولۇپمۇ كېرهك، ئاشۇرۇشى ئهمهلگه

تۆۋهنلهش. نىسبىتىنى كېتىش ئۆلۈپ بوۋاقنىڭ (ئا)

ساالمهتلىك ۋه ئامانلىق ۋه ياردىمى داۋاالش بولغان مۇراسىم بالىالرغا ھهممه (ب)

بهكرهك تهرهققىياتىغا ساالمهتلىك ۋه ئامانلىق دهسلهپكى بېرىش، تهمىنلهپ

قىلىش. كاپالهتلىك كۈچهشكه

ۋه ئامانلىق دهسلهپكى تۈگۈتۈش، يېتىشمهسلىكنى ئوزۇقلۇق ۋه كېسهل (س)

ھهمده پايدىلىنىش تېخنىكىالردىن بولغان بار ھازىر ئىچىده دائىرىسى ساالمهتلىك

ئىشلىتىش، سۇالرنى پاكىز ۋه يېمهكلىكلهرنى بولغان يۇقىرى قىممىتى ئوزۇقلۇق

ئويالش. خهۋپىنى يوشۇرۇن ۋه خهتىرى بۇلغىنىشنىڭ مۇھىت

ساالمهتلىككه ۋه ئامانلىق بولغان مۇۋاپىق كهينىده ۋه ئالدى تۇغۇت ئانىنىڭ (د)

قىلىش. كاپالهتلىك يېتىشكه



بالىنىڭ بالىغا ۋه ئانا ئاتا- بولۇپمۇ قاتالملىرىگه، ھهر جهمئىيهتنىڭ (ئې)

پايدىسى، بېقىشنىڭ بوۋاق سۈتىده ئانا ئوزۇقلۇق، ۋه ساالمهتلىك ۋه ئامانلىق

بېرىدىغان يۈز تاسادىپىي ھهمده تازىلىقى مۇھىت ۋه تازىلىق شهخسى

ئېلىپ چۈشهندۈرۈش توغرىسىدا بىلىملهر ئاساسى ئېلىش ئالدىنى ھادىسىلهرنىڭ

ئاساسى بۇ ھهمده ئىرىشتۈرۈش بىلىملهرگه جهھهتتىكى بۇ ئۇالرنى بېرىش،

بېرىش. ياردهم ئىشلىتىشكه ئهمهلىيهتته بىلىملهرنى

ۋه يېتهكلهش ئاتا-ئانىنى ھهمده ساالمهتلىك ۋه ئامانلىق ئېلىش ئالدىنى (ئى)

يايدۇرۇش. قانات مۇالزىمىتىنى ۋه تهربىيهسى تۇغۇت پىالنلىق

بېرىش، ئېلىپ تهدبىرلهرنى بارلىق بولغان مۇۋاپىق ۋه ئۈنۈملۈك 3.بىرلىكته

يوقىتىش ۋاقتىدا ئادهتلهرنى ئهنئهنىۋى بولغان زىيانلىق ساالمهتلىكىگه بالىالرنىڭ

كېرهك.

ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھهمكارلىقنى خهلقئارالىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 5.كىلىشىم

تۇلۇق تهدرىجىي ۋاقتىدا ھوقۇقالرنىڭ ماقۇلالنغان ئهھدىنامه بۇ رىغبهتلهندۈرۈش،

قىلىۋاتقان تهرهققىي جهھهتته، بۇ كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئېشىشىغا ئهمهلگه

كېرهك. ئويلىشىش ئاالھىده ئېھتىياجىنى دۆلهتلهرنىڭ

25-ماددا

قوغداشنى ئېلىشنى، خهۋهر دائىرىلهر مۇناسىۋهتلىك دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

قىلغان مهقسهت داۋاالشنى ساغالملىقىنى روھىي ۋه جىسمانىي بالىنىڭ ياكى

ئهھۋالغا داۋالىغان كېيىن، مۇقىمالشتۇرغاندىن ئورۇنالشتۇرۇشنى بالىنى ئاساستا

ئېلىپ تهكشۈرۈش ئىشالرغا ھهرقانداق مۇناسىۋهتلىك ئورۇنالشتۇرۇشقا ھهمده

ھوقۇقلۇق. بېرىشقا

ماددا -26



ھهمده پاراۋانلىقى ئىجتىمائىي بالىنىڭ بىر ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

بهھىرلىنىشىگه ھوقۇقىدىن مهنپهئهتلىنىش ئالغان ئىچىگه ئۆز سوغۇرتىنى ئىجتىمائىي

بولغان مۇھىم ئاساسهن قانۇنىغا دۆلهتنىڭ شۇ ھهمده كىرهك، قىلىش كاپالهتلىك

قىلىش كاپالهتلىك ئهمىنلىنىشىگه تۇلۇق ھوقۇقنىڭ بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

كېرهك.

مهجبۇرىيىتى بېقىش بالىنى ۋه باال قاراپ ئهھۋالغا ۋاقىتتا تهمىنلىگهن 2.پاراۋانلىق

ياكى قويغان ئوتتۇرىغا باال ھهمده مۇھىتىنى ۋه ئهھۋالى ئىقتىسادىي ئادهمنىڭ

مۇناسىۋهتلىك ئىلتىماسقا پاراۋانلىق قويغان ئوتتۇرىغا ئورنىدا بالىنىڭ باشقىالر

كېرهك. كۆرۈش ئويلىشىپ ئامىلالرنى باشقا

ماددا -27

فىزىيولوگىيهلىك، ئۆزىنىڭ بالىنىڭ ھهربىر دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

تۇرمۇش تهرهققىياتىدىكى جهمئىيهت ھهمده ئهخالق روھىي، پىسخىكىلىق،

بولۇشقا بهھرىمهن ئورتاق ھوقۇقىدىن كۆتۈرۈش يۇقىرى يېتهرلىك سهۋىيهسىنى

كېرهك. بولۇشى مهسئۇل

ئۈزىنىڭ ئادهم مهسئۇل ئېلىشقا خهۋهر ھالىدىن بالىنىڭ باشقا ياكى ئانا 2.ئاتا-

تهرهققىياتى بالىنىڭ ئهھۋالدا بېرىدىغان يار شارائىتى ئىقتىسادى ھهمده ئىقتىدارى

ئىكهنلىكىنى مهسئۇلىيىتى مۇھىم ئهڭ ھازىرالش شارائىتىنى تۇرمۇش بولغان ئېھتىياج

كېرهك. مۇئهييهنلهشتۈرۈش

ئهھۋالدا بېرىدىغان يار شارائىتى دۆلىتىنىڭ ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى 3.كىلىشىم

ئانىغا ئاتا- قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق ئىچىده، دائىرىسى ئىقتىدار ھهمده

ھوقۇقىنى بۇ ئادهمگه تېگىشلىك ئېلىشقا خهۋهر ھالىدىن بالىنىڭ باشقا ياكى

كېرهك. بېرىشى ياردهم ئاشۇرۇشقا ئهمهلگه



بېرىپ، ئېلىپ تهدبىرلهرنى بولغان مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 4.كىلىشىم

ياكى ئانىسىنى ئاتا- بالىنىڭ سىرتىدىكى تهۋه ياكى تهۋهسىدىكى دۆلهت ئۆز

پۇلىنى بېقىلىش بالىنىڭ ئادهمدىن مهسئۇل جهھهتتىن ئىقتىسادىي بالىغا باشقا

ئادهم مهسئۇل جهھهتتىن ئىقتىسادىي بالىغا بولۇپمۇ، كېرهك. تۆلىتىش مهجبۇرىي

تۈزگۈچى كىلىشىم يولۇققاندا، ئهھۋالغا تۇرمايدىغان دۆلهتته بىر بىلهن باال

تۈزۈشنى كېلىشىم تۈردىكى بۇ ياكى كىرىش كېلىشىمگه خهلقئارالىق دۆلهتلهر

كېرهك. بېرىش ئېلىپ ئورۇنالشتۇرۇش بولغان مۇۋاپىق باشقا سۈرۈپ ئىلگىرى

ماددا -28

بولۇشى، مهسئۇل ھوقۇقىغا ئېلىش بىلىم بالىنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ئهمهلگه تهدرىجىي ھوقۇقالرنى تۈردىكى بۇ ئاساستا بولغان ئوخشاش پۇرسهت

بولۇپمۇ: دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم ئاشۇرۇشى،

ئهمهلگه مائارىپىنى مهجبۇرىي مهكتهپ باشالنغۇچ ھهقسىز ئومۇميۈزلۈك (ئا)

ئاشۇرۇش.

قىلدۇرۇشقا تهرهققىي مائارىپىنى مهكتهپ ئوتتۇرا شهكىلدىكى (ب)ئوخشىمىغان

بارلىق ئالىدۇ، ئىچىگه ئۆز مائارىپنى كهسپى ھهمده ئادهتتىكى ئىلھامالندۇرۇش،

قىلىشى، قوبۇل ھهمده بهھرىلىنىشى مائارىپتىن بۇ ئورتاق ھهممىسى بالىالرنىڭ

قويۇش يولغا مائارىپنى ھهقسىز مهسىلهن قوللىنىش، تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق ھهمده

تارقىتىش. پۇلى ياردهم ئادهملهرگه موھتاج ياردهمگه ۋه

ئادهمنى ھهممه ئاساسهن ئىقتىدارىغا ئارقىلىق ئامالالر بولغان مۇۋاپىق (س)بارلىق

قىلىش. ئىگه پۇرسىتىگه ئېرىشىش مائارىپقا ئالىي

كۆرسىتىشكه يول ۋه ماتېرىيال جهھهتتىكى كهسپىي ۋه مائارىپ بالىالرنى (د)ھهممه

قىلىش. ئىگه



قېچىش مهكتهپتىن ئىلھامالندۇرۇش، بېرىشقا دهرسكه ۋاقتىدا ئوقۇغۇچىالرنى (ئې)

بېرىش. ئېلىپ تهدبىرلهرنى تۆۋهنلىتىشكه نىسبىتىنى

قوللىنىپ، تهدبىرلهرنى بارلىق بولغان مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم (ئې)

مهزمۇنغا بېكىتكهن ئهھدىنامه مهزكۇر ۋه ئىززهت ئىنسانىي بالىالرنىڭ مهكتهپ

ئاشۇرۇش. ئهمهلگه يۈرگۈزۈشنى شهكلىنى ئىنتىزام كېلىدىغان ئۇيغۇن

تهرهپلهرده مۇناسىۋهتلىك ئىشلىرىغا مائارىپ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم (ف)

دۇنيا پۈتۈن كېرهك، رىغبهتلهندۈرۈش ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھهمكارلىقنى خهلقئارالىق

تېخنىكا پهن- تۇتۇش، نهزهرده ئاالھىده يوقىتىشنى ساۋاتسىزلىقنى ۋه نادانلىق

بۇ پايدىلىق. ئىگىلهشكه ئۇسۇللىرىنى ئوقۇتۇش زامان ھازىرقى ۋه بىلىملىرى

ئويلىشىش ئاالھىده ئېھتىياجىنى دۆلهتلهرنىڭ قىلىۋاتقان تهرهققىي جهھهتته،

كېرهك.

ماددا -29

دهپ مۇنداق مهقسىتىنى تهربىيهلهشنىڭ بالىالرنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

كېرهك: قاراش

ھالدا تولۇق قابىلىيتىنى روھىي ۋه جىسمانىي زېھنىنى، خاسلىقىنى، بالىنىڭ (ئا)

قىلدۇرۇش. تهرهققىي

دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن ھهمده ئهركىنلىك ئاساسىي ۋه ھوقۇق (ب)كىشىلىك

يېتىلدۈرۈش. ھۆرمهتلهشنى پىرىنسىپالرغا تۈرلۈك ھهر يېزىلغان دا نىزامنامىسى>>

قىممهت ۋه تىل تونۇشى، مهدهنىيهت بولغان ئۆزىگه باال ئانىسىنى، (س)ئاتا-

دۆلهت ئهسلى ئۇنىڭ قارىشى، قىممهت مىللهتنىڭ تۇرۇۋاتقان باال قارىشى،

يېتىلدۈرۈش. ھۆرمهتلهشنى مهدهنىيهتنى ئوخشىمىغان دۆلهت ئۆز ھهمده تهۋهلىكى

ھهمده توپى دىن ۋه مىللهت ئهۋالد، ئۇرۇق خهلق، دۆلهت ھهرقايسى (د)بالىنىڭ



قىز-ئوغۇل قورساقلىق، كهڭ تىنچلىق، چۈشىنىش، ئوتتۇرىسىدىكى خهلق يهرلىك

بىلهن مهسئۇلىيهتچانلىق ئىچىده جهمئىيهت ئهركىن روھ، دوستانه ۋه ئوخشاش

يېتىلدۈرۈش. كهچۈرۈشنى تۇرمۇش

يېتىلدۈرۈش. ھۆرمهتلهشنى مۇھىتىنى تهبىئىي (ئې)

چۈشهندۈرۈشىگه قىسمىنىڭ ھهرقانداق 28-ماددىنىڭ ۋه ماددا مۇشۇ (ئى)

يول ئهركىنلىكىنىڭ ئورگانلىرىنىڭ مائارىپ ۋه قۇرغان كوللېكتىپ ۋه شهخسىي

ماددىنىڭ مۇشۇ چوقۇم ئاخىرى باشتىن لېكىن بولمايدۇ، ئارىلىشىشقا كۆرسىتىشى

ئورگانالر بۇخىل ھهمده كېرهك، بويسۇنۇش پىرىنسىپقا يېزىلغان تارمىقىدا بىرىنچى

تهلىپىگه ئۆلچىمىنىڭ چهك تۆۋهن ئهڭ بېكىتكهن دۆلهت مائارىپ ئىشلىتىۋاتقان

كېرهك. بويسۇنۇشى كېرهكلىكىگه كېلىشى ئۇيغۇن

ماددا -30

ئهسلىدىكى ياكى سانلىق ئاز جهھهتتىن تىل ياكى مىللهت، ئهۋالد، ئۇرۇق-

ئاز مۇشۇنداق ئهھۋالدا، بولغان بار دۆلىتى كىشىلهرنىڭ تهۋه خهلققه يهرلىك

ئۈزىنىڭ بىلهن ئهزاالر باشقا توپتىكى بالىالرنىڭ تهۋه خهلققه يهرلىك ياكى سانلىق

دىننىي ھهمده قىلىش ئېتىقاد دىنىغا ئۈزىنىڭ بولۇش، بهھرىمهن تهڭ مهدهنىيتىنى

تارتىۋېلىشقا ھوقۇقىنى ئىشلىتىش تىلىنى ئۆزىنىڭ ياكى بېرىش، ئېلىپ مۇراسىم

بولمايدۇ.

ماددا -31

بولۇشىغا، ۋاقتىنىڭ بىكار ۋه ئېلىش دهم بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

پائالىيهتلىرىنى ئېچىش كۆڭۈل ۋه ئويۇن كېلىدىغان ماس يېشىغا بالىالرنىڭ

ئهركىن پائالىيهتلهرگه بهدىئىي ۋه مهدهنىي بىلهن شۇنىڭ بېرىشكه، ئۆتكۈزۈپ

قىلىش. كاپالهتلىك قاتنىشالىشىغا



ئهركىن تولۇق پائالىيهتلهرگه بهدىئىي ۋه مهدهنىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كىلىشىم

مهدهنىي، ھهمده كېرهك، سۈرۈش ئىلگىرى ۋه ھۆرمهتلهش ھوقۇقىنى قاتنىشىش

پۇرسهتته ئوخشاش ۋه مۇۋاپىق پائالىيهتلهرنىڭ ئهركىن ئېچىش، كۆڭۈل بهدىئىي،

رىغبهتلهندۈرۈش. بېرىلىشىنى ئېلىپ

ماددا -32

ئىقتىسادى بولۇشى، مهسئۇل قوغداشقا بالىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

جىسمانىي، ياكى تهربىيه بالىلىق ۋه ئۇچرىشى بۇالڭچىلىققا جهھهتتىن

توسقۇنلۇق خىزمىتىگه تهرهققىيات جهمئىيهت ياكى ئهخالق روھىي، پىسخىكىلىق،

كېرهك. ئېلىش ئالدىنى ئىشالرنىڭ يهتكۈزىدىغان تهسىر ياكى قىلىدىغان

مائارىپ ۋه جهمئىيهت مهمۇرىي، تۈزۈش، قانۇن دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كىلىشىم

قويۇلىشىغا يولغا ماددىنىڭ مهزكۇر بېرىپ ئېلىپ تهدبىرلهرنى جهھهتتىكى

ھۆججهتلهرنىڭ خهلقئارالىق باشقا ئۈچۈن، مۇددىئا بۇ كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك

چوقۇم: دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئاساسهن،كىلىشىم بىكىتىلمىلىرىگه مۇناسىۋهتلىك

بېكىتىش. يېشىنى تۆۋهن ئهڭ قىلىشنىڭ قوبۇل ئىشلهمچى (ئا)

نىزاملىرىنى مۇۋاپىق شهرتلىرىنىڭ ۋه ۋاقىت مۇناسىۋهتلىك (ب)خىزمهتكه

بېكىتىش.

ماددىنىڭ مۇشۇ بېكىتىپ چاره-تهدبىرلىرىنى جازا باشقا ياكى جازا (س)مۇۋاپىق

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك قىلىنىشىغا ئىجرا ئۈنۈملۈك

ماددا -33

ئۆز مائارىپ ۋه جهمئىيهت مهمۇرىي، تۈزۈش، قانۇن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

خهلقئارالىق بالىالرنىڭ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق ئالغان ئىچىگه

قانۇنسىز دورىالرنى روھىي ۋه دورىالرنى قىلغۇچ مهست بهلگىلىگهن ئهھدىنامىده



بۇ قانۇنسىز بالىالرنىڭ ھهمده قوغداش، بالىالرنى توسۇپ ئىشلىتىشىدىن

توسۇش. سېتىشىنى توشۇپ ۋه ئىشلهپچىقىرىش دورىالرنى

34-ماددا

شهھۋانىي شهكىلدىكى ھهرخىل بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

ساقالش خهۋپىدىن ئۇچراش تاجاۋۇزلۇققا جىنسىي ۋه قىلىش ئېكسپالتاتسىيه

مۇۋاپىق چوقۇم دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم ئۈچۈن، مۇددىئا بۇ بار، مهجبۇرىيىتى

تهدبىرلىرىنى تهرهپ كۆپ ياكى تهرهپ، ئىككى دۆلهت، بارلىق بۇلغان

ئېلىش: ئالدىنى تۆۋهندىكىلهرنىڭ قوللىنىپ،

قايمۇقتۇرۇش بېرىشكه ئېلىپ پائالىيهت جىنسىي قانۇنسىز ھهرقانداق بالىالرنى (ئا)

مهجبۇرالرش. ياكى

جىنسىي قانۇنسىز باشقا ياكى قىلىش پاھىشلىك پايدىلىنىپ (ب)بالىالردىن

شۇغۇللىنىش. بىلهن ھهرىكهت

تېما ھاياسىز بالىالرنى ياكى قۇيۇش ئويۇن ھاياسىز پايدىلىنىپ (س)بالىالردىن

ئالدۇرۇش. رولىنى

ماددا -35

ئىككى دۆلهت، بارلىق بۇلغان مۇۋاپىق چوقۇم دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

ياكى مهقسهتتىكى ھهرقانداق قوللىنىپ، تهدبىرلىرىنى تهرهپ كۆپ ياكى تهرهپ،

توشۇپ ياكى سودا-سېتىق قېچىش، ئېلىپ ئالداپ شهكىلدىكى ھهرقانداق

كېرهك. ئېلىشى ئالدىنى سېتىشنىڭ

ماددا -36

ھهرقانداق زىيانلىق تهختىگه بهخت- بالىالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

ئۇچراشتىن خهۋىپىگه قىلىنىش ئېكسپالتاتسىيه شهكىلدىكى بارلىق تهرهپلهردىكى



كېرهك. قېلىشى ساقالپ

ماددا -37

كېرهك: قىلىشى كاپالهتلىك تۆۋهندىكىلهرگه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

شهكىلدىكى باشقا ياكى ئۇچرىماسلىقى جازاغا جازاغا قاتتىق باال ھهرقانداق (ئا)

ھاقارهتلىنىدىغان قهدىر-قىممىتى كىشىلىك ياكى ئىنسانپهرۋهرسىز رهھىمسىز،

ئۆتكۈزسه جىنايهت ئادهم توشمىغان ياشقا 18 ئۇچرىماسلىق. جازاغا ياكى مۇئامىله

جازاسى قاماق مۇددهتسىز يوق ئىمكانىيىتى قويۇۋېتىش ياكى جازاسى ئۆلۈم

بهرمهسلىك.

تارتىۋېلىشقا خالىغانچه ياكى قانۇنسىز ئهركىنلىكىنى بالىنىڭ (ب)ھهرقانداق

قانۇن قويۇش قاماپ ياكى ئېلىش قولغا تۇرۇش، تۇتۇپ بالىنى بولمايدۇ.

ئهڭ ۋاقتى كېرهك، ئىشلىتىلىشى سۈپىتىده ۋاسىته ئاخىرقى ئهڭ ھهمده بهلگىلىگهن

كېرهك. بولۇشى ۋاقىت مۇۋاپىق بولغان قىسقا

ئۇچرىشى مۇئامىلىسىگه ئىنسانپهرلىك بالىالر تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى (س)بارلىق

شۇ ئۇالرنىڭ ھهمده ھۆرمهتلىنىشى، قىممىتى قهدىر- ئىنسانىي ئۇنىڭ كېرهك،

قىلىش مۇئامىله ئويلىشىپ شهكىلنى بولغان ئېھتىياج كىشىلهر يېشىدىكى

يهتكهنلهردىن قۇرامىغا بالىالر تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى بارلىق كېرهك.بولۇپمۇ،

سىرت، ئويلىغاندىن دهپ پايدىلىق بالىغا قىلغاندا ئهكسىچه ئۇنىڭ ئايرىۋېتىش،

تۇرۇشى، ئاالقىلىشىپ بىلهن رهھبهرلىرى دۆلهت ئارقىلىق چهك خهت- ھهمده

سىرت. ئهھۋالدىن ئاالھىده لېكىن

ياكى قانۇننىڭ ھهممىسىنىڭ بالىالر تارتىۋېلىنغان ھوقۇقى ئهركىنلىك بارلىق (د)

ھهمده بار، ھوقۇقى ئېرىشىش سۈرئهتته تىز ياردهملهرگه بولغان مۇۋاپىق باشقا

دائىرىلهرگه مهسئۇل بولغان ئادىل مۇستهقىل باشقا ياكى مهھكىمىسى سوت



ئۈستىده ئۇيغۇنلىقى قانۇنغا ئىشنىڭ مۇشۇ تارتىۋېلىنغان ئهركىنلىكى ئۈزىنىڭ

ھهرقانداق خىلدىكى مۇشۇ ھهمده بار، ھوقۇقى قويۇش ئوتتۇرىغا پىكىرنى باشقىچه

بار ھوقۇقى ئېرىشىش كېسىمگه سۈرئهتته تىز ھهرىكىتى

ماددا -38

خهلقئارالىق ئىشلىتىدىغان توقۇنۇشقا قوراللىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ھۆرمهت بېكىتىملهرگه مۇناسىۋهتلىك بالىالرغا ئىچىدىكى قانۇنى ئىنسانپهرۋهرلىك

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئورۇنلىنىشقا ھهمده قىلىش

تهدبىرلهرنى بولىدىغان قوللىنىشقا بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .2

بىۋاسىته ھهرىكىتىگه قارشىلىشىش ئادهمنى توشمىغان ياشقا 15 قوللىنىپ،

قاتناشتۇرماسلىق.

ساقچى قوراللىق ئادهمنى توشمىغان ياشقا 15 دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .3

توشمىغانالرنى ياشقا 18 توشقان ياشقا 15 ساقلىنىش. قىلىشتىن قوبۇل قىسىمغا

ئويلىشىش ئالدىن چوڭالرنى يېشى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم قىلغاندا، قوبۇل

كېرهك.

قوراللىق بېكىتكهن قانۇنى ئادىمىيلىك خهلقئارا دۆلهتلهر تۈزگۈچى 4.كىلىشىم

بولىدىغان قوللىنىشقا بارلىق ئاساسهن مهجبۇرىيىتىگه قوغداش خهلقنى چوقۇنۇشتا

بالىالرنى ئۇچرىغان تهسىرىگه چوقۇنۇشنىڭ قوراللىق قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

كېرهك. ئېلىشى خهۋهر زالىدىن ھهم قوغدىشى

ماددا -39

قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولىدىغان قوللىنىشقا بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

روھىي ۋه جىسمانىي بالىالرنىڭ ئۇچرىغان خهتىرىگه ئهھۋالالرنىڭ تۆۋهندىكى

سۈرۈشى ئىلگىرى كېلىشىنى قايتىپ جهمئىيهتكه كېلىپ ئهسلىگه ساالمهتلىكىنىڭ



ياكى قىلىش ئېكسپالتاتسىيه بۆلمهسلىك، كۆڭۈل شهكىلدىكى ھهرقانداق كېرهك:

رهھىمسىزلىك، شهكىلدىكى ھهرقانداق ياكى جازا ئېغىر خورالش؛ قىلىپ ھاقارهت

مۇئامىله قىلىدىغان ھاقارهت قهدىر-قىممىتىگه كىشىلىك ياكى ئىنسانپهرۋهرسىزلىك

كېلىشى ئهسلىگه ساالمهتلىكنىڭ بۇخىل توقۇنۇش. قوراللىق ياكى جازا؛ ياكى

ۋه ھۆرمهت ئىززهت- ساالمهتلىك، بالىنىڭ قايتىش جهمئىيهتكه ھهمده

كېرهك. بېرىلىشى ئېلىپ مۇھىتتا پايدىلىق قهدىر-قىممىتىگه

ماددا -40

ئىشالر جىنايى ياكى قىلىنغان شىكايهت چاقىرىش، دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ئۇچراش مۇئامىلىگه مۇناسىپ ئهھۋالدا تۆۋهندىكى باال قىلغان خىالپلىق قانۇنىغا

كۈچهيتىش ھېسسىياتىنى قاراش قىممهت ۋه قىممىتى قهدىر- ئۇنىڭ بار: ھوقۇقى

بۇنداق كۆتۈرۈش. يۇقىرى ھۆرمىتىنى بولغان ھوقۇقىغا باشقىالرنىڭ ئۇنىڭ ھهمده

قايتىشىنى قايتىدىن جهمئىيهتكه ئۇنىڭ ھهمده يېشىنى ئۇنىڭ قىلغاندا مۇئامىله

قىلدۇرۇشنى جارى رولىنى ئاكتىپ جهمئىيهتته ھهمده بولىدۇ سۈرگىلى ئىلگىرى

ئويلىشىش.

بهلگىلىمىسىگه مۇناسىۋهتلىك ھۆججهتلهرنىڭ خهلقئارالىق ئۈچۈن، مهقسهت 2.بۇ

كېرهك: قىلىشى كېپىللىك ماۋۇالرغا يهنه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم ئاساسهن،

ئۆز تهرىپىدىن ئىشلىرى قىلغان بىلمهي بىلىپ ئۆزىنىڭ باال بىر ھهرقانداق (ئا)

ئهتمىشلىرى قىلمىش چهكلىمىگهن قانۇنى خهلقئارا ياكى قانۇنى دۆلىتىنىڭ

قانۇنىغا ئىشالر جىنايى ياكى قىلىنىشىغا شىكايهت چاقىرتىلىشقا، سهۋهبىدىن

كېرهك. قارالماسلىقى دهپ قىلدى خىالپلىق

خىالپلىق قانۇنىغا ئىشالر جىنايى قىلىنغان شىكايهت ياكى چاقىرتىلغان بارلىق (ب)

كېرهك: ئېرىشىش كاپالهتلهرگه تۆۋهندىكىدهك بولمىغاندا ھېچ قىلغان



دهپ يوق جىنايىتى ئاۋۋال بېكىتىشتىن دهپ بار جىنايىتى ئاساسهن (1)قانۇنغا

قىلىش. قىياس

مۇۋاپىق بېرىش، دهپ ئىسمىنى گۇناھ قىلىنىش شىكايهت ئۇدۇلال ھهم (2)تىز

الزىم ئاقالشقا ھهمده ئېيتىش، ئارقىلىق ۋهسىي قانۇنىي ياكى ئاتا-ئانىسى ۋاقىتتا

ئېيتىپ ۋه قىلىش تهييارلىق ياردهملهرگه مۇۋاپىق باشقا ۋه قانۇن بولىدىغان

بېرىش.

ياكى قانۇن ئورگانلىرىدىن ئهدلىيه ياكى دائىرىلهردىن مهسئۇل ئادىل (3)مۇستهقىل

قاراپ ھالدا ئادىل ئارقىلىق قانۇن ئهھۋالدا، قىلغان تهلهپ ياردهم مۇۋاپىق باشقا

ئاتا-ئانىسى ۋاقىتتا ھهمده چىقىرىش، ھۆكۈم سۈرئهتته تىز چىقىپ تهكشۈرۈپ

ئهڭ بالىنىڭ قىلىش بۇنداق كېرهك، بولۇشى مهيداندا نهق ۋهسىي قانۇنىي ياكى

ۋه يېشى بالىنىڭ سىرت، ئويلىغاندىن دهپ قىلمىغانلىق چىقىش مهنپهئهتىنى چوڭ

كېرهك. ئويلىشىش ئاالھىده ئهھۋالىنى

ئۇنىڭدىن بولمايدۇ، مهجبۇرالشقا تونۇشقا گۇناھىنى ياكى ئىقرار (4)ئاغزاكى

بېقىشقا سوراپ قىلىپ ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىته تاپقانلىقىنى گۇۋاھچى يالغان

باراۋهر گۇۋاھچىسى يالغان ئۇنىڭ ۋه گۇۋاھچىسى ئۆزىنىڭ ھهمده بولىدۇ،

بولىدۇ. سورىسا سوئال قاتناشتۇرۇپ سوتقا ئهھۋالدا

يۇقىرى قىلىنسا، ھۆكۈم دهپ قىلىندى خىالپلىق قانۇنىغا ئىشالر جىنايى (5)ئهگهر

بۇ ئورگانلىرىغا ئهدلىيه ياكى دائىرىلهر مهسئۇل ئادىل مۇستهقىل دهرىجىلىك بىر

قهيهردىن تهدبىرلهرنى ھهرقانداق بارىدىغان ئېلىپ مۇشۇنىڭدىن ۋه ھۆكۈمنى

بار. ھوقۇقى قىلىش تهلهپ بېرىشكه تهكشۈرۈپ

تهرجىماننىڭ بىلمىسه، تىلنى ئىشلىتىدىغان ياكى چۈشهنمىسه باال (6)ئهگهر

بار. ھوقۇقى ئېرىشىش ياردىمىگه ھهقسىز



ھۆرمهتكه يېتهرلىك بۆلهكته بىر ھهر قىلغان شىكايهت سىرى شهخسىي (7)ئۇنىڭ

ئېرىشىدۇ.

ياخشىالش بهلگىلىملىرىنى بىلهن كۈچى پۈتۈن دۆلهتلهر تۈزگۈچى (س)كىلىشىم

شىكايهت چاقىرىلىش، كېلىدىغان ماس ۋه ئىشلىتىدىغان ئايرىم بالىالرغا ياكى

بالىالر قارىغان دهپ قىلغان خىالپلىق قانۇنىغا ئىشالر جىنايى ياكى قىلنىش

يهنى: قۇرۇش، ئورگانالرنى ۋه سىستېما،دائىرىلهر قانۇنى،

جىنايى بالىالرنى تۆۋهن ياشتىن مۇشۇ بېكىتىش، چهكلىمىسىنى ياش تۆۋهن (1)ئهڭ

قاراش. دهپ يوق ئىقتىدارى ھهرىكهت قىلىش خىالپلىق قانۇنىغا ئىشالر

سىستىمىللىرىنىڭ ئهدلىيه بالىالرغا بۇخىل بولغاندا، الزىم ۋه (2)مۇۋاپىق

ۋه قىلىش ھۆرمهت تولۇق ھوقۇققا ئىنسانىي لېكىن قىلىش، مۇراجىئهت تهدبىرلىرىنى

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك جهھهتتىن قانۇنىي

خهۋهر ھالىدىن مهسىلهن قوللىنىش، ئۇسۇلىنى قىلىش بىرتهرهپ خىل (د)كۆپ

كۆزىتىش، يېتهكلهش، بۇيرۇقى، قىلىش نازارهت ھهمده كۆرسىتىش، ئېلىش،يول

ھهمده الھىيهسى تهربىيهلهش جهھهتتىن كهسپىي ۋه مائارىپ بېرىش، بېقىۋېلىشقا

قىلىش تهرهپ بىر بالىنى ئامالالر، باشقا تاپشۇرمايدىغان ئېلىشىغا خهۋهر ئورگاننىڭ

خىالپ قانۇنغا ھهمده كېلىشى ماس ئهھۋالىغا ۋه بهختىگه ئۇنىڭ ئۇسۇلى

كېرهك. بولۇشى ئۇيغۇن قىلمىشىغا

ماددا -41

تېخىمۇ ھوقۇقىنى بالىنىڭ بهلگىلىمىسى ھهرقانداق ئهھدىنامىنىڭ 1.مهزكۇر

ھهرقانداق ھۆججهتلهرنىڭ تۆۋهندىكى ھهمده ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه ياخشى

كېرهك: يهتكۈزمهسلىكى تهسىر بهلگىلىمىسىگه

قانۇنى. دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم (ئا)



قانۇن. خهلقئارالىق ئۈنۈملۈك دۆلهتكه (ب)شۇ

بۆلهك ئىككىنچى

ماددا -42

مهزكۇر قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى ئاكتىپ بولغان مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

ئومۇميۈزلۈك بالىالرنىڭ ۋه چوڭالر بهلگىلمىلىرىنى ۋه پىرىنسىپى ئهھدىنامىنىڭ

كېرهك. قىلىش كاپالهتلىك بىلىۋېلىشىغا

43-ماددا

مهجبۇرىيهتلهر دېيىلگهن ئهھدىنامىده مۇشۇ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن 1.ئهھدىنامه

ھوقۇق بالىالر ئۈچۈن، تهكشۈرۈش ئىلگىرىلهشلهرگه ئېرىشكهن جهريانىدا يۈرگۈزۈش

بېرىش. ئېلىپ ئىقتىدارالرنى بهلگىلىگهن ھۆججهت تۆۋهندىكى قۇرۇش، كومىتېتى

ساھهلهرنى ئهھدىنامىدىكى مهزكۇر ھهمده ئېسىل ئهخالقى نهپهر 18 2.كومىتېت

ئهزالىرى كومىتېت كېرهك. تۈزۈلۈشى مۇتهخهسسىسلهردىن قىلىدىغان ئېتىراپ

كىشىلىك ھهمده چىقىشى، تالالپ ئاممىسىدىن دۆلهت تۈزگهن ئهھدىنامه

بۆلۈش بىلهن ئادىللىق يهرگه ھهممه لېكىن ئۆتىشى، ۋهزىپه بىلهن ساالھىيىتى

كېرهكl.بىرلهشكهن ئويلىشىشى سىستېمىسىنى قانۇن ئاساسلىق ۋه پىرىنسىپى

ئون يىلى بهشىنچى توقسان يۈز توققۇز بىرمىڭ يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر

43-ماددا يېغىنىدا نومۇرلۇق 50/155 كۈنى بىرىنچى يېگىرمه ئاينىڭ ئىككىنچى

گه "18" نى "10" تهستىقلىدى، كىرگۈزۈپ ئۆزگهرتىش تۈرىگه 2-تارماق

تۈزگۈچى كىلىشىم 128 يهنى كۆپرهكى، قىسمىدىن ئىككى ئۈچىدىن ئۆزگهرتتى.

ھهمده ئۆزگهرتىلىدۇ 18-كۈنى ئاينىڭ -11 يىلى -2002 قوشۇلدى دۆلهتلهر

ئىگه. كۈچكه

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم ئارقىلىق بېرىش ئاۋاز نامسىز ئهزالىرى 3.كومىتېت



كىلىشىم شهكىللىنىدۇ.ھهربىر تالالپ ئارىسىدىن تىزىملىكى كۆرسهتكهنلهر نامزات

بولىدۇ. كۆرسهتسه نامزات نهپهر بىر دۆلىتىدىن ئۈزىنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى

ئهھدىنامه مهزكۇر بولغاندا كىيىن ئهڭ سايلىمى قېتىملىق تۇنجى 4.كومىتېتنىڭ

شۇندىن ئۆتكۈزلىشى، بولغان ئايغىچه ئالته باشالپ كۈندىن بولغان ئىگه كۈچكه

دۆلهتلهر بىرلهشكهن كېرهك. ئۆتكۈزۈلۈشى قېتىم بىر يىلدا ئىككى ھهر كىيىن

ئۆتكۈزۈشنىڭ سايالم بولغاندا ئاستا ئهڭ كاتىپى باش ت)نىڭ د تهشكىالتى(ب

قاتنىشىدىغان سايلىنىشقا دۆلهتلهرنى تۈزگۈچى كىلىشىم ئايدا تۆت ئالدىدىكى

كېيىنال شۇنىڭدىن كاتىپ باش قىلىش. تهكلىپ قويۇشىغا ئوتتۇرىغا نامزاتالرنى

چىقىشى قىلىپ تىزىملىك بويىچه تهرتىپى ھهرپ ئىسمىنى نامزاتالرنىڭ ھهممه

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم تۇرغان كۈتۈپ سايالمنى ئىزاھالپ نامزاتالرنى كېرهك،

يهتكۈزۈلىدۇ. ئايرىم ئهھدىنامىسى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم مهزكۇر

تۈزگۈچى كىلىشىم ئىشتابىدا باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن 5.سايالم

ئىككى ئۈچتىن يىغىندا، ئۆتكۈزۈلىدۇ. چاقىرىپ كاتىپ باش يىغىنىدا دۆلهتلهر

سان، بهلگىلهنگهن قانۇندا قاتنىشىشى يىغىنغا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم قىسىم

كىلىشىم بهرگهن ئاۋاز ۋه قاتناشقان يىغىنغا ھهمده بولغان كۆپ ئهڭ سانى بىلهت

ئهزاسى كومىتېت ئادهم، ئىگىلىگهن سانىنى كۆپ ۋهكىلىنىڭ دۆلهتلهر تۈزگۈچى

سايلىنىدۇ. بولۇپ

قېتىم بىر يهنه ئهزا ئهگهر يىل. 4 ۋاقتى ئولتۇرۇش ۋهزىپىده ئهزاسى كومىتېت .6

قېتىملىق بىرىنچى بولىدۇ. ئولتۇرۇشقا ۋهزىپىده داۋاملىق كۆرسىتىلسه، نامزات

ئىككى ۋاقتى ئولتۇرۇش ۋهزىپىده ئهزانىڭ نهپهر بهش ئهزا، سايالنغان سايالمدا

تارتىش چهك كىيىن يىغىندىن قېتىملىق بىرىنچى رهئىسى يىغىن بۇلۇش؛ يىل

كېرهك. بېكىتىش ئهزانى نهپهر بهش بۇ ئارقىلىق



ياكى ۋه بهرسه ئىستېپا ياكى بولسا ۋاپات ئهزاسى كومىتېت بىر مهلۇم ئهگهر .7

مهسئۇلىيتىنى ئهزاسىنىڭ كومىتېت داۋاملىق تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر باشقا ھهرقانداق

ئۆزىنىڭ دۆلهت كۆرسهتكهن قىلىپ نامزات ئهزانى شۇ داۋامالشتۇرالمىسا،

مهزگىلىنى ۋهزىپه قالغان ئېشىپ بېكىتىپ مۇتهخهسسىس بىر دۆلىتىدىن

كېرهك. بولۇشى تهستىقلىغان كومىتېت لېكىن داۋامالشتۇرۇش،

كېرهك. بېكىتىش ئۆزلىرى قائىدىسىنى كېڭىشىش 8.كومىتېت

ئىككى ۋاقتى خىزمهت سايلىشى، ئۆزلىرى رىياسهتچىسىنى ھهيئهت 9.كومىتېت

يىل.

ئىشتاتىدا باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن دائىم يىغىنى 10.كومىتېت

بولىدۇ. ئېچىلسا جايدا ئهپ ھهرقانداق تهستىقلىغان يىغىنى كومىتېت ياكى

ۋاقتى يىغىنىنىڭ كومىتېت ئۆتكۈزۈلۈشى، قېتىم بىر يىلدا ئادهتته يىغىنى كومىتېت

ھهمده بېكىتىلىدۇ يىغىنىدا ئهھدىنامىسى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم مهزكۇر

كېرهك. تهستىقالش يىغىندا لېكىن بېرىلىدۇ، ئېلىپ تهكشۈرۈش بولغاندا مۇھىم

ئۈنۈملۈك يىغىنى كومىتېت كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر 11.بىرلهشكهن

ئورۇندىلىشىغا ئۈنۈملۈك مهسئۇلىيهتنىڭ بېكىتىلگهن ئهھدىنامه مهزكۇر ھالدا

كېرهك. تهمىنلىشى ئهسلىھه ۋه خادىم خىزمهتچى

يىغىننىڭ ئهزالىرى، كومىتېت تهستىقلىغان ئهھدىنامه 12.مهزكۇر

تهرىپىدىن بايلىقى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن كىيىن، دهلىللهشتۈرۈشىدىن

بېكىتىدۇ. يىغىن شهرتىنى بۇنىڭ ئېلىنىدۇ، مائاش

ماددا -44

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئاساسهن، ئامىلالرغا تۆۋهندىكى دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كىلىشىم

ئهھدىنامه مهزكۇر ئۇالر ئهزالىرىغا كومىتېت ئارقىلىق، كاتىپى باش تهشكىالتى



تهدبىرلىرىنى بارىدىغان ئىلىپ ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه ھوقۇقالرنى ماقۇللىغان

دوكالت ئهھۋالىنى ئىلگىرىلهش تهرهپلهردىكى بهھرىرلىنىش ھوقۇقالردىن بۇ ھهمده

قىلىش؛ كاپالهتلىك قىلىشقا

ئىگه كۈچكه دۆلهتلهرده تۈزگۈچى كىلىشىم مۇناسىۋهتلىك ئهھدىنامه مهزكۇر (ئا)

ئىچىده؛ يىل ئىككى بولغان

قېتىم؛ بىر يىلدا بهش ھهر كىيىن (ب)بۇنىڭدىن

بېكىتىلگهن ئهھدىنامه مهزكۇر دوكالت تاپشۇرۇلغان ئاساسهن ماددىغا (س)مهزكۇر

ۋه ئامىل ھهرقانداق يهتكۈزىدىغان تهسىر دهرىجىسىگه بېرىش ئېلىنىپ مهجبۇرىيهت

بولۇشى، يېزىلغان ماتېرىيالالرنى مول يهنه دوكالت كېرهك. بولۇشى قىيىنچىلىق

ئهھۋالىغا بېرىش ئېلىپ دۆلهتته شۇ ئهھدىنامه مهزكۇر يىغىنى كومىتېت

ئۈچۈن. قىلىش ھاسىل چۈشهنچه ئومۇميۈزلۈك

تۇنجى ئومۇميۈزلۈك يىغىنىغا كومىتېت ئهگهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى (د)كىلىشىم

ماددا مهزكۇر چوقۇم كىيىن شۇنىڭدىن بولسا، بولغان تاپشۇرۇپ دوكالت قېتىملىق

تهمىنلهپ ئهسلىي دوكالتتا تاپشۇرغان ئاساسهن تۈرىگه (b) تارماق بىرىنچى

كېرهك. تهكرارلىماسلىقى ماتېرىيالالرنى ئاساسىي بولغان

ئىلگىرىلىگهن قهدهم بىر يهنىمۇ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كىلىشىم يىغىنى (ئې)كومىتېت

ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك ئىشالرغا قويۇلغان يولغا ئهھدىنامه مهزكۇر ھالدا

بولىدۇ. قويسا تهلىپىنى تهمىنلهش

ھهر ئارقىلىق يىغىنى كېڭهش جهمئىيهت ۋه ئىقتىسادى يىغىنى كومىتېت (ئى)

دوكالت مۇناسىۋهتلىك پائالىيىتىگه ئۇنىڭ قېتىم بىر يىغىنغا چوڭ يىلدا ئىككى

تاپشۇرىدۇ.

دوكالت دائىرىده كهڭ ئاممىغا دۆلىتىدىكى ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى (ف)كىلىشىم



كېرهك. تهمىنلىشى

ماددا -45

چېتىلغان ئهھدىنامه مهزكۇر ۋه بېرىلىشى ئېلىپ ئۈنۈملۈك ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

ئىلگىرى رىغبهتلهندۈرۈشنى بېرىشنى ئېلىپ ھهمكارلىق خهلقئارالىق دائىرىده

ئۈچۈن: سۈرۈش

ڧفوندى بالىالر تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئورگانالر، كهسپىي ھهرقايسى (ئا)

ئۇالرنىڭ ئهھدىنامىده مهزكۇر ئورگانلىرى باشقا دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه جهمىيتى

ئهھۋالىغا بېرىش ئېلىپ ماددىالرنىڭ تهۋهسىدىكى دائىرىسى مهسئۇلىيهت

يىغىنى كومىتېت بار. ھوقۇقى قاتنىشىش چهتتىن سايالپ ۋهكىل تهكشۈرۈشكه

فڧوندى بالىالر تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئورگانالرنى، كهسپىي ھهرقايسى

مهزكۇر ئورگانالرنى مۇناسىۋهتلىك ئويلىغان دهپ مۇۋاپىق باشقا ھهمده جهمىيتى

ئېلىپ ساھهلهرده ئىچىدىكى دائىرىسى مهسئۇلىيهت ھهممىسىنىڭ ئۇالر ئهھدىنامه

قويۇشقا ئوتتۇرىغا پىكرىنى مۇتهخهسسىسلهرنى قارىغان دهپ پايدىلىق بېرىشقا

ئورگانالرنى، كهسپىي ھهرقايسى يىغىنى كومىتېت بولىدۇ. قىلسا تهكلىپ

مۇۋاپىق باشقا ھهمده جهمىيتى ڧفوندى بالىالر تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ھهممىسىنىڭ ئۇالر ئهھدىنامه مهزكۇر ئورگانالرنى مۇناسىۋهتلىك ئويلىغان دهپ

قارىغان دهپ پايدىلىق بېرىشقا ئېلىپ ساھهلهرده ئىچىدىكى دائىرىسى مهسئۇلىيهت

بولىدۇ. قىلسا تهكلىپ تاپشۇرۇشقا دوكالت مۇتهخهسسىسلهر

كهسپىي ھهرقايسى ئويلىغاندا دهپ ۋاقىت مۇۋاپىق يىغىنى (ب)كومىتېت

ھهمده جهمئىيتىگه ڧفوندى بالىالر تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئورگانالرغا،

تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ئورگانالرغا مۇناسىۋهتلىك ئويلىغان دهپ مۇۋاپىق باشقا

ياردهم ياكى سۈرۈشتۈرۈش تېخنىكا چۈشهندۈرگهن ياكى قىلغان تهلهپ دۆلهتلهر



مۇشۇ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ھهمده دوكالتنى ھهرقانداق جهھهتتىكى

يهتكۈزسه پىكىرلهرنى ۋه تهلهپ چۈشهندۈرگهن ياكى قىلغان تهلهپ خىلدىكى

بولىدۇ.

ۋاكالىتهن يىغىنىغا كومىتېت قىلىپ تهكلىپ كاتىپنى باش يىغىنى (س)كومىتېت

بېرىشقا ئېلىپ مۇھاكىمه مهسىلىلهرگه ئېنىق بولغان مۇناسىۋهتلىك ھوقۇقىغا بالىالر

بولىدۇ. قىلسا تهكلىپ

ماددىلىرىدا -45 ۋه 44-ماددىلىرى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر يىغىنى (د)كومىتېت

ئوتتۇرىغا پىكىرلهرنى خاراكتېرلىك ئادهتتىكى ئاساسهن ماتېرىيالغا تاپشۇرۇۋالغان

پىكىر تهكلىپ خاراكتېرلىك ئادهتتىكى ۋه تهكلىپ خىل بۇ بولىدۇ. قويسا

ھهمده تاپشۇرۇلىدۇ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كىلىشىم قانداق ھهر مۇناسىۋهتلىك

يىغىندا چوڭ ھهممىسى باھا ھهرقانداق قىلغان دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

قىلىنىدۇ. دوكالت

بۆلهك ئۈچىنچى

ماددا -46

تهستىقلىنىدۇ. تهمىنلىنىپ ئۇچۇق دۆلهتكه ھهممه ئهھدىنامه مهزكۇر

ماددا -47

خېتى تهستىقالش كېرهك. ئۆتىشى تهستىقتىن چوقۇم ئهھدىنامه مهزكۇر

كېرهك. ساقلىنىشى تاپشۇرۇپ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ماددا -48

تهمىنلىنىدۇ. قاتنىشىشقا ئاشكارا ئۇچۇق دۆلهتكه بارلىق ئهھدىنامه مهزكۇر

تاپشۇرۇپ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن خېتى قوشۇلۇش

كېرهك ساقلىنىشى



ماددا -49

خېتى قوشۇلۇش ياكى خېتى تهستىقالش نۇسخا 12 ئهھدىنامه 1.مهزكۇر

كۈنىدىن ئۈچىنچى ئون تاپشۇرۇلۇپ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ئىگه. كۈچكه باشالپ

خېتى قوشۇلۇش ياكى خېتى تهستىقالش نۇسخا 12 ئهھدىنامه 2.مهزكۇر

مهزكۇر كىيىن تاپشۇرۇغاندىن كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ياكى خېتى تهستىقالش ئۇنىڭ دۆلهت، قوشۇلغان ياكى تهستىقلىغان ئهھدىنامىنى

كۈچكه باشالپ كۈنىدىن ئۈچىنچى ئون ساقالنغان تاپشۇرۇپ خېتى قوشۇلۇش

ئىگه.

50-ماددا

ئوتتۇرىغا اليىھهسى كىرگۈزۈش تۈزىتىش دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم 1.ھهرقانداق

بهرسه تاپشۇرۇپ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بولىدۇ، قويسا

كىرگۈزۈش تۈزىتىش دهرھال كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بولىدۇ.

كىلىشىم ئۇالرنى ھهمده ئۇقتۇرۇشى، دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كىلىشىم اليىھهسىنى

ھهمده كۆرۈش قىلىپ مۇھاكىمه تهكلىپنامىنى ئېچىپ يېغىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى

ئۇقتۇرۇش خىل بۇ ئهگهر بىلىش. يوقلىقىنى ياكى قوشۇلىدىغان بېرىشكه ئاۋاز

قىسمىدىكى بىر ئۈچتىن بولغاندا ئاز ئهڭ ئىچىده، ئاي تۆت كىيىنكى تارقاتقاندىن

كاتىپ باش قوشۇلسا، ئېچىلىشىغا يىغىننىڭ مۇشۇنداق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

ئېچىش يىغىن ئاساسىدا باشقۇرۇشى تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن

تۈزگۈچى كىلىشىم سانلىق كۆپ بهرگهن ئاۋاز ھهمده قاتناشقان كېرهك.يىغىنغا

دۆلهتلهر بىرلهشكهن اليىھهسىنى كىرگۈزۈش تۈزىتىش ھهرقانداق قوشۇلغان دۆلهتلهر

بېرىش. تاپشۇرۇپ تهستىقالشقا يىغىنىغا چوڭ تهشكىالتىنىڭ



اليىھهسى كىرگۈزۈش تۈزىتىش ئۆتكهن تارمىقىدا بىرىنچى ماددىنىڭ 2.مهزكۇر

دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كىلىشىم ھهمده ئېرىشسه تهستىقلىشىغا يىغىننىڭ چوڭ ئهگهر

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه ئاساسهن، قىلىشىغا قوبۇل قىسمىنىڭ ئىككى ئۈچتىن

كىرگۈزۈش تۈزىتىش بولسىال، ئىگه كۈچكه اليىھهسى كىرگۈزۈش 3.تۈزىتىش

باشقا بار، كۈچى چهكلىمه دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كىلىشىم قىلغان قوبۇل اليىھهسىنى

قىلغان قوبۇل ئۇالر ھهمده تارماق ھهر تۈر ھهر ئهھدىنامىنىڭ مۇشۇ يهنىال دۆلهتلهر

چهكلىمه اليىھهسىنىڭ كىرگۈزۈش تۈزىتىش نۇسخىدىكى بۇرۇنقى ھهرقانداق

ئۇچرايدۇ. كۈچىگه

ماددا -51

ۋه تهستىقالش دۆلهت ھهرقايسى كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر 1.بىرلهشكهن

ھهر ھهمده قىلىشى، قوبۇل ساقالشالرنى قويغان ئوتتۇرىغا جهريانىدا قوشۇلۇش

كېرهك. بېرىشى تارقىتىپ دۆلهتلهرگه قايسى

مهقسىتى ئاساسىي ۋه مۇددىئا ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر مهزمۇن قويغان 2.ئوتتۇرىغا

بولمايدۇ. ساقالشقا بولغانالرنى زىت ئارا ئۆز- بىلهن

تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋاقىتتا خالىغان دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم .3

، قايتۇرۇۋېلىش قالغانالرنى ساقالپ قويسا، ئوتتۇرىغا ئۇقتۇرۇش كاتىپىغا باش

قىلسا تهكلىپ ئۇقتۇرۇشنى ئهھۋالنى بۇ دۆلهتلهرگه ھهممه تهرىپىدىن ئۇ ھهمده

ئىگه. كۈچكه باشالپ كۈندىن ئالغان تاپشۇرۇپ كاتىپ باش ئۇقتۇرۇش بولىدۇ.

ماددا -52

بۇ كاتىپىغا باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كىلىشىم

بولىدۇ. ئۇقتۇرسا ھالهتته يازما كېتىدىغانلىقىنى چېكىنىپ ئهھدىنامىدىن

كۈندىن تاپشۇرۇۋالغان ئۇقتۇرۇشنى كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن



ئىگه. كۈچكه چېكىنسه ئهھدىنامىدىن كىيىن يىلدىن بىر باشالپ

ماددا -53

ساقالپ ئهھدىنامىنى بۇ كاتىپىنى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن

بېكىتىش. قىلىپ بهرگۈچى

ماددا -54

ۋه رۇسچه ئىتالىيهچه، ئىنگلىزچه، خهنزۇچه، ئهرهبچه، ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن بار، ئۈنۈمى ئوخشاش ئىسپانىيهچه

ساقلىنىلىدۇ. كاتىپىدا

ھوقۇق رهسمىي ھۆكۈمهتنىڭ ھهرقايسى ۋهكىللهر، ھوقۇقلۇق پۈتۈن تۆۋهندىكى

ئارقىلىق مۇشۇ قويۇڭ، ئىمزا ئهھدىنامىگه بۇ ئارقىلىق، بېرىشى

ئىسپاتالڭ.


