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ۋه ئىمزاسىنى دۆلهتنىڭ ھهرقايسى ھهمده ماقۇلالندى، قارارى 2106(XX)-نۇمۇرلۇق

ئېچىۋهتتى. تهستىقىنى

قارارى ئۆزگهرتىلگهن 111/47-نۇمۇرلۇق 16-كۈنى 12-ئاينىڭ 1992-يىلى

كۈچكه 4-كۈنىگىچه 1-ئاينىڭ 1969-يىلى ئاساسهن، بهلگىلمىسگه 19-ماددا

ئىگه.

دۆلهتلهر، تۈزۈشكهن ئهھدىنامه-شهرتنامه بۇ

بارلىق تۇتۇپ، كۆزده سىستىمىنى قانۇن ئاساسىي تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ئهزا بارلىق ئاساس، پىرىنسىپى باراۋهرلىك ۋه ھۆرمىتى ئىززهت تۇغما ئىنسانالرنىڭ

ھهمكارلىشىش تهشكىللىنىپ ياكى ۋه قىلىش ھهرىكهت ئايرىم ۋه ئورتاق دۆلهتلهر

ھاسىل مهقسىتىنى ئاساسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىشلىتىش، ئۇسۇللىرنى

بارلىق ئايرىماي، دىن-ئېتىقاد ياكى تىل جىنىس، ئىرق، بىرسى، قىلىشنىڭ

ۋه ھۆرمهتلىنىشى ئهركىنلىكنىڭ ئاساسىي ۋه ھوقۇقى كىشىلىك ئىنسانالرنىڭ

ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا بارلىق سۈرۈش، ئىلگىرى ۋه ئىلھامالندۇرۇش قوغدىلىنىشىنى

تۇتۇپ، كۆزده ئهركىنلىكىنى قىلغۇچىنىڭ ئېالن ھالدا تهنتهنىلىك خىتابنامىسى

بارلىق خىتابنامىدىكى بۇ كىشىنىڭ ھهممه باراۋهر، ھوقۇقتا ۋه ئىززهت-ھۆرمهت

ئايرىماي، يۇقۇرى-تۆۋهننى بار. ھوقۇقى بهھىرلىنىش ئهركىنلىكىدىن ۋه ھوقۇق

ئايرىماسلىق، يامانلىقىنى ياخشى مىللىتىنىڭ ياكى رهڭگى ئىرقىي، بولۇپمۇ

قوغداش باراۋهرلىكىنى قانۇندىكى ھهمده باراۋهرلىكى قانۇندىكى كىشىلهرنىڭ



بولۇپمۇ كهمسىتىش ھهرخىل تۇتۇپ، كۆزده بارلىقىنى ھوقۇقى پايدىلنىش ھوقۇقىدىن

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىلىش، ئالدىنى قىلمىشىنىڭ كهمسىتىش قۇترىتىپ ھهرخىل

بارلىق بىلله بىلهن بۇنىڭ بۇلۇپمۇ ئىددىيىسى ئهيىپلهش كۆچمهنلهرنى تهشكىالتىنىڭ

1960-يىلى رايۇنالربولسۇن، بارلىق تۇتۇپ كۆزده ئادهتلىرى كهمسىتىش ۋه ئايرىش

خىتابنامسى مۇستهقىل بىرىلگهن خهلقىگه ۋه دۆلىتى كۆچمهنلهر 12-ئاينىڭ14-كۈنى

تىز خىتابنامىگه جىددى ھهمده بىكىتتى قارارى) يىغىن چوڭ 1514(XV)-نۇمۇرلۇق

قىلىش، ئىتراپ موقىملىقىنى خىلدىكىلهرنىڭ بۇ ھهمده توختىتىش شهرىتسىز سۈرئهتته

شهكىلدىكى بارلىق تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 1963-يىلى11-ئاينىڭ20-كۈنى

1904 يىغىن (چوڭ ئهھدىنامىسى تۈگتىش كهمسىتىشلهرنى ئىرقىي

ئىرقىي شهكىلدىكى بارلىق دۇنيادىكى قارارى)پۈتۈن (XVIII)-نۇمۇرلۇق

چۈشنىىش ئىززهت-ھۆرمىتىنى كىشىلهرنىڭ ۋه ھادىسلهر خىلدىكى بۇ ۋه كهمسىتىشنى

ھهرقانداق تۇتۇپ، كۆزده جاكارالشنى تهنتهنىلىك قىلىشنى كېپىللىك ھۆرمهتلهشكه ۋه

ئىلىم-پهنده ئىشىنىش، قاتتىق تهلىماتىغا ئهۋزهللىك ئىرقىي پهرقدىكى ئىرقىي

كهمسىتىشنى ئىرقىي ئهمهلىيهتته ئاساسهن جهمئىيهتته قارىلىدۇ. دهپ خاتا ئاساسهن

ئاساسهن كىشىلهر بىلهن قىلغۇچى بايان قايتا بولمايدۇ. چۇشهندۇرۇشكه ھىچقانداق

تىنىچلىق ۋه دوستلۇق خهلقئارالىق كهمسىتىش، كىشىلهردىكى ياكى ۋه رهڭگى ئىرق،

بىخهتهرلىك، ۋه تىنىچلىق ئارىسىدىكى مىللهتلهر بولىدۇ. توسالغۇ مۇناسىۋىتىگه

ئارسىدىكى ئادهملهرنىڭ ۋه ئادهم تۇرۋاتقان بىرلىكته ئىچىدىكى دۆلهت بىر ھهمده

قااليمىقانلىشىدۇ. ھالدا بهلگىلىك مۇناسىۋىتى ئىناقلىق

نهپرهتلىنىش يامانغا قورغانالردا ئىرقىي جهمئىيىتىدىكى ئىنسانىيهت ھهرقانداق



كهمسىتىش ئىرقىي ھازىرغىچه تا رايۇنالردا بهزى دۇنيادىكى مهۋجۇت. ئىدىيىسى

ئۆچمهنلىكنىڭ ئىرقىي ياكى ئارتۇقچىلىق ئىرقىي بولۇپمۇ ھهمده مهۋجۇت، ھادىسسى

ياكى ئايرىش ئايرىمچىلىق، ئىرقىي مهسىلهن سىياسىتى، ھۆكۈمهت بولغان دىنغا

شهكىلدىكى بارلىق قوللىنىپ، تهدبىر زۆرۈر بارلىق چوقوم مهۋجۇت، سىياسىتى ئايرىش

ئىرقىي تۈگتىش، سۈرهتته تىز ھادىسىلىرىنى كهمسىتىش ئىرقىي ۋه كهمسىتىش ئىرقىي

ئارىسىدىكى ئىرقىي ئىلىش، ئالدىنى بېرىشنىڭ زهربه ئۆرپ-ئادىتىگه تهلىماتى

ھهمده ئايرىمچىلىق ئىرقىي شهكىلدىكى ھهرقانداق سۈرۈش، ئىلگىرى چۈشىنىشنى

خهلقئارا 1958-يىلى چىقىش، قۇرۇپ خهلقئارا بولمىغان كهمسىتىش ئىرقىي

كهمسىتىش كهسپىي ۋه ئورۇنالشتۇرۇش ئىشقا تهشكىللهنگهن ئهمگهكچىلهدىن

ۋه مائارىپ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 1960-يىلى ۋه ئهھدىنامىسى

كهمسىتىش مائارىپنى تهرىپىدىن تهشكىالتى مهدهنىيهت ۋه پهن-تىخنىكا

بارلىق تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن قالدۇرۇش، ئهمهلدىن ئهھدىنامىسىنى

پىرىنسىپنى تهرىپىدىكى خىتابنامىسى تۈگىتىش كهمسىتىشنى ئىرقىي شهكىلدىكى

كېرهك. قوللىنىش تهدبىر ئهمهلىي ھهقىقى ئۈچۈن مهخسهت مۇشۇ ھهمده

تۆۋهندىكىچه: ماددىالر بېكىتىلگهن

قىسىم بىرىنچى
ماددا بىرىنچى

رهڭگى، ئىرقى، يهنى كهمسىتىش"لىگۈچى، "ئىرقىي يهنى ئهھدىنامه بۇ .1

قېقىش، چهتكه پهرىق، قانداق ھهر كىشىلهردىكى ياكى ۋه مىللىتى ياكى نهسهبى،



قالدۇرۇش ئهمهلدىن نهتىجىسىنى ياكى مهقسىتى يهنه بېرىش، ئىتبار ياكى چهكلهش

باشقا تۇرمۇش ئاممىۋىي ياكى مهدهنىيهت جهمىئيهت، ئىقتىساد، سىياسى، ياكى ۋه

ئهركىنلىكىنىڭ ئاساسلىق ئهڭ ۋه ھۇقۇقىغا كىشىلىك قانداق ھهر جهھهتلهردىكى

يهتكۈزۈش زىيان يۈرگۈزۈشكه ۋه بهھىرلىنىش قىلىش، ئىتراپ ئورۇندىلىقىنى باراۋهر

قاتارلىق.

باشقىالر ئاممىدىن بىلهن ئامما دۆلهتلهرنىڭ تۈزۈشكهن كېلشىم ئهھدىنامه 2.بۇ

تهدبىقالشقا بېرىشكه ئىتبار ياكى توسۇش قېقىش، چهتكه پهرق، ئارىسىدىكى

بولمايدۇ.

خهلقنىڭ تهۋهلىكى دۆلهت دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلشىمنامه ئهھدىنامىنى 3.بۇ

چۈشهندۈرۈشكه دهپ يىتىدىغان تهسىر تۈزۈمىگه قانۇن تهۋهلىكىدىكى ياكى كىملىكى

بىلهن كهمستمهسلىك خهلقنى تهۋهلىكىدىكى بهلگىلمه خىلدىكى بۇ لىكىن بولمايدۇ،

چهكلىنىدۇ.

تولۇق شهخىس ياكى كوللېكتىپ مىللىي ياكى ئىرق قوغدىلىدىغان زۆرۈر ۋه 4.چوقۇم

شۇ يهنى تهدبىرلهر، ئاالھىده قوللىنىلىدىغان ئۈچۈن ئىلگىرلهش قىلىپ تهرهققىي

ياكى بولۇش بهھرىمان باراۋهرلىكدىن شهخىس ياكى كوللېكتىپ ئاشۇ مۇددهتته

ئوبىكتى كهمسىتىش ئىرقىي پۇقراالر، ئهركىن ئاساسىي يۈرگۈزۈلگۈچى ھوقۇق كىشىلىك

ئىرقىي ئوخشىمىغان چوقۇم ئاقىۋىتى تهدبىرلهرنىڭ بۇ لىكىن ھىسابالنمايدۇ،

كۆسهتمهستىن، ساقالشنىال ھوقۇقنى يۈرگۈزۈلگهن خىل ھهر ئارسىدىكى كوللېكتىپالر

ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى داۋاملىق ھهمده يهتكۈزۈش مهقسهتكه تهدبىرلهرنى بۇنىڭدهك يهنه

كۆرسىتىدۇ.



ماددا ئىككىنچى

بارلىق دهرھال ھهمده ئهيىبلىدى كهمسىتىشنى ئىرقىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلشىم

يهنه تۈگىتىش كهمسىتىشنى ئىرقىي شهكىلدىكى بارلىق يۈرگۈزۈپ ئۇسۇلالرنى مۇۋاپىق

يۈرگۈزدى، سىياسهتلهرنى سۈرىدىغان ئىلگىرى چۈشىنىشنى ئارىسىدىكى ئىرقالر بارلىق

: مهقسهت بۇنىڭدىكى

ئىرقىي ئورگانالردىكى ياكى توپى پۇقراالر پۇقراالر، دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم (1)

ھهمده بهردى. ۋهده يۈگۈزۈلمهيدىغانلىقىغا قائىدىلهرنىڭ ۋه قىلمىشى كهمسىتش

بۇ ئورگانالرنىڭ ئاممىۋى ۋه ئىداره ئاممىۋى رايۇنالردىكى يهنى دۆلهتلىك پۈتۈن

قىلدى. كېپىللىك قىلىدىغانلىقىغا ئهمهل مهجبۇرىي كېلشىمىگه

ئىرقى يۈرگۈزگهن تهشكىل ياكى كىشى قانداق ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم (2)

ياردهم ۋه قوغدىمايدىغانلىقىنى قىلمايدىغانلىقىنى، تهشهببۇس كهمسىتىشنى

بهردى. ۋهده بهرمهيدىغانلىقىغا

دۆلهتلىك ۋه ھۆكۈمهت قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم (3)

قانداق ھهر يهنه تهكشۈرۈش، كۈچهپ تېخىمۇ سىياسهتلهرنى رايۇندىكى بولۇپمۇ

قانۇن بولغان كهمسىتىلگۈچىگه ئىرقىي شهكىللهنگهن ۋه بولغان مهۋجۇت جايدا

. جاكارالش دهپ قالدۇرۇش ئهمهلدىن ۋه ئۆزگهرتىش بهلگىمىلهرنى

ئهھۋالالردا بهزى ئارقىلىق، ئۇسۇلالر مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم (4)

ھهر ياكى كوللېكتىپ قانداق ھهر كىشى، قانداق ھهر ئارقىلىق، بىكىتىش قانۇن

توختتىشى. كهمسىتىشنى ئىرقىي يۈرگۈزگهن تهشكىل قانداق



ئىرقالر كۆپ ۋه قارشى ئىرقالر ئاستىدا ئهھۋال مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم (5)

يوقۇتۇش، ئىزىلىشىنى ئىرقالرنىڭ باشقا يهنه قولالش، قىلىشنى ھهركهت تهشكىللىنىپ

توسۇش ھهركهتتىن ئىش قانداق ھهر تىزلىتىدىغان ئايرىلىشىشىنى ئىرقالرنىڭ ھهمده

بهردى. ۋهده قاتارلىقالرغا

ئىقتىساد، جهمىيهت، ۋاقىتتا ئىھتىياجلىق ئهھۋال دۆلهتلهر تۈزگۈچى 2.كېلشىم

مۇشۇ قوللىنپ، ئۇسۇلالرنى كونكىرىت ئاالھىده جهھهتلهرده، باشقا يهنه مهدهنىيهت،

قوغداشقا قىلدۇرۇش تهرهققىي شهخىسنى ياكى كوللېكتىپ ئىرقىي تهۋه دۆلهتكه

باراۋهر پۈتۈنلهي شهخىس ۋه كوللېكتىپ مۇشۇ يهنه قىلىش، كاپالهتلىك ئىرىشتۈرۈشكه

قىلىش، كېپىللىك بولۇشقا بهھرىمان ئهركىنلىكتىن ئاساسىي ۋه ھوقۇق كىشىلىك ھالدا

ئىرقىي ئوخشىمىغان كىيىن، يهتكهندىن مهقسهتكه ئاخىرقى ئارقىلىق ئۇسۇلالر بۇ

ھوقۇقىنى شهخسلهرنىڭ ياكى بولمىغان باراۋهر تهڭپۇڭسىزلىق، ئارىسىدا كوللېكتىپالر

يول بېرىشىگه يۈز ۋه ئاقىۋىتىگه ئىشنىڭ قانداق ھهر چىققان كىلىپ يۈرگۈزۈشدىن

قىلدى. كېپىللىك قويماسلىققا

ماددا ئۈچىنچى

يهنى ئهيىبلىدى. قاتتىق ئايرىمچىلىقنى ئىرقىي دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم

قىلمىشالرنىڭ مۇشۇنداق بارلىق رايوندىكى قاراشلىق ۋه ئايرىمچىلىق" "ئىرقىي

بهردى. ۋهده چهكلهشكه ۋه ئېلىش ئالدىنى

ماددا تۆتىنچى



قارىتا، تهشكىالتالرغا بارلىق ۋه تهشۋىقات بارلىق دۆلهتلهر ئىمزالىغۇچى كېلشىم

توپىدا كىشىلهر شهخىسنىڭ ياكى تهۋه رهڭگه بىر مهلۇم ياكى ئىرق بىر مهلۇم

قانداق ھهر ياكى ئاقالش ياكى ئاساسىي، نهزهرىيىۋى ياكى قارشى كۆز ئاالھىده

قاتتىق قىلىدىغاننى تهشهببۇس كهمسىتىلگۈچىنى ۋه ئۆچمهنلىك ئىرقىي شهكىلدىكى

كهمسىتىش بارلىق كهمسىتىشنىڭ خىلدىكى بۇ دهرھال ھهمده ئهيىبلىدى،

دۇنيا مهقسهت بۇنىڭدىكى بىرىلدى. ۋهده تېپىشقا تهدبىرلىرنى يوقۇتۇش قىلمىشلىرىنى

بۇ ئهمهلىيلهشتۈرۈپ تولۇق پىرىنسىىپنى ئهھدىنامىىسىدىكى ھوقۇق كىشىلىك

ھهر باشقا ئاستىدا شهرتى ھوقۇقنىڭ بهلگىلهنگهن 5-ماددىسىدىكى ئهھدىنامىنىڭ

باشقا: ئىشالردىن تۈرلۈك

قارشىنى كۆز قىلغان ئاساس ئۆچمهنلىكىنى ياكى ئىلگىرلىشىنى ياخشى ئىرقالرنىڭ (1)

ئىرققا قانداق ھهر كۈشكۈرتىش كهمسىتىشنى ئىرقىي قىلىش، تهشۋىق تارقىتىشنى

قىلغان زومگهرلىك توپىنىڭ كىشىلهر ياكى كىشى ياكى تهۋه رهڭگه باشقا ياكى

قاراشنىڭ كۆز ئىرقى ياكى ۋه كۈشكۈرتكهنلهر، قىلمىشنى خىل بۇ ياكى قىلمىشى

قىلغۇچىنىمۇ ياردهم توپالشقا ئىقتساد قىلغۇچى، ياردهم ئۇسۇلدا قانداق ھهر ھهركىتىنى

بويىچه قانۇن قارىلىدۇ، دهپ قىلمىشى جىنايهت ئورتاق ھهممىسى ئالىدۇ، ئىچىگه ئۆز

بېرىلىدۇ. جازا

پائالىيىتىنى تهشۋىقات قانداق باشقا ۋه پائالىيىتى تهشۋىقات تهشكىللىك (2)

قارىلىدۇ، دهپ قانۇنسىز كۈشكۈرتۈش، كهمسىتكۈچىنى ئىرقىي ۋه قىلىش تهشهببۇس

پائالىيهتلىرىگه قىلمىش جىنايى ياكى تهشكىللهش خىلدىكى بۇ ھهمده چهكلىنىدۇ. ۋه

جازالىنىدۇ. بۇيىچه قانۇن قارىلىپ، دهپ قاتناشقان



ياكى كهمسىتىشكه ئىرقىي ئورگانالرنى ئاممىۋى رايۇنلۇق ياكى دۆلهتلىك (3)

بولمايدۇ. ھهرگىز كۈشكۈرتۈشكه ياكى كهمسىتىشكه ئىرقىي ئورگانالرنى ئاممىۋى

ماددا بهشىنچى

ماددىسىدىكى ئىككىنچى ئهھدىنامىنىڭ بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم

كهمسىتىشنى ئىرقىي شهكىلدىكى بارلىق يهنى مهجبۇريهتكه ئاساسى بهلگىلمىسىدىكى

ئايرىماسلىق ئىرق ئادهمنىڭ قانداق ھهر بېرىش ۋهده چهكلهشكه ھهمده يوقۇتۇش

كاپالهتلىك ئايرىماسلىققا ھوقۇقىنى باراۋهرلىكنى قانۇندىكى كىشىلهرنىڭ ياكى دهك

بۇلۇش: بهھرىمان ھوقۇقالردىن تۆۋهندىكى ۋه قىلىش،

ھوقۇقى. ئۇچراش مۇئامىلىگه باراۋهر ئورۇنلىرىدا ئهدىليه قانداق ھهر ياكى سوتتا (1)

زورلۇق يهنى ھوقۇقى قوغدىلىدىغان دۆلهتتىن ۋه بىخهتهرلىك ئۆزىدىكى (2)

قانداق ھهر خادىمىنىڭ ھۆكۇمهت يارىالندۇرماسلىق، بهدىنىدىكى ياكى قىلماسلىق

كېرهك. ئهزمهسلىكى ئورگاننى ياكى كوللېكتىپنى شهخىسنى،

باراۋهر قىلىپ ئاساس باراۋهرلىكنى ئادهتتىكى ئىشلهتكۈچى ھوقۇقى سىياسي (3)

ھۈكۈمهت -- رىقابهتلىشىش ۋه تاللىنىش--تاللىنىش ۋه قاتنىشىش تاشالپ بېلهت

قاتنىشىش باراۋهر خىزمهتكه ئاممىۋى ۋه مهمۇرىي دهرىجدىكى قانداق ھهر ۋه

ھۇقۇقى؛

ھوقۇقى: پۇقرالىق باشقا (4)

ھوقۇقى. ئولتۇراقلىشىش ياكى كۆچۈش ئهركىن ئىچىده چىگرىسى 1.دۆلهت

بۇ ھهمده دۆلهتتىمۇ، بۇ بار، ھوقۇقى ئايرىلىش دۆلهتتىن قانداق 2.ھهر



بار. ھوقۇقى كىتىش قايتىپ دۆلهتكه

. ھوقۇقى بولۇش بهھرىمان تهۋهلىكىدىن 3.دۆلهت

. ھوقۇقى تالالش جورا ۋه نىكاھلىنىش 4.توي

ھوقۇقى. ئىگىلهش بىلله مال-مۈلۈكنى بىلهن باشقىالر ياكى 5.يالغۇز

ھوقۇقى. قىلىش 6.ۋارىسلىق

ھوقۇقى. ئهركىلىك دىنىي ۋه 7.تهپهككۇر،ۋىجدان

ھوقۇقى. ئىپادىلهش ۋه بولۇش ئىگه 8.ئهركىنلىكىگه

ھوقۇقى. ئهركىنلىك جهمئىيهتتىكى ۋه يىغىلىش تىنىچ .9

ھوقۇقى: مهدهنىيهت ۋه ئىقتىساد،جهمئىيهت (5)

شارائىتىدىن خىزمهت ياخشى باراۋهر تالالش، كهسىپ ئهركىن 1.خىزمهت

ئوخشاش قىلىش، كاپالهتلىك ساقلىنىشقا ئىشسىزلىقتىن بولۇش، بهھرىمان

ئىرىشىش تهمىناتقا ياخشى باراۋهر مائاش، ئوخشاش ئوخشاش خىزمهت

ھوقۇقى.

ھوقۇقى. قاتنىشىش يىغىنىغا ئىشچىالر ۋه 2.تهشكىللهش

ھوقۇقى. 3.ئولتۇراقلىشىش

جهمىئىيهت ۋه كاپالىتى جهمئىيهت تىبىي-دورا، 4.ئاممىۋى-سهھىيه،

ھوقۇقى. بولۇش بهھرىمان مۇالزىمىتىدىن

ھوقۇقى. بولۇش بهھرىمان مهشىقىدىن تهربىيه ۋه 5.مائارىپ

ھوقۇقى. قاتنىشىش ئاساستا باراۋهر پائالىيهتلىرىگه 6.مهدهنىيهت

پايدىلىنىش مۇالزىمىتىدىن ياكى كىرىش ئورۇنغا ئىشلىتىدىغان ئاممىباب ھهرخىل (6)



باغچا قهھۋهخانا، ئاشخانا، مىھمانخانا، قۇراللىرى، قاتناش مهسلهن: ھوقۇقى

قاتارلىق.

ماددا ئالتىنچى

ئىچىدىكى دۆلهت شهخىس ئىچىده، دائىره قاراشلىق دۆلهتلهر ئىمزالىغۇچى كېلشىم

ئهھدىنامىدىكى بۇ ئارقىلىق ئورگانلىرى دۆلهت باشقا ۋه مهھكىمه سوت ئاساسىي

بولغان ئهركىن ئاساسىي ۋه قىلىش، خىالپلىق ۋه يهتكۈزۈش زىيان ھوقۇقىغا كىشىلىك

ئىرىشىش قۇتقۇزۇشقا ۋه قوغدىلىشقا ئۈنۈملۈك قىلمىشى كهمسىتىش ئىرقىي قانداق ھهر

مهسىلىلهرنى خىلدىكى بۇ قاتارلىق زىيان چىققان كىلىپ كهمسىتىشتىن ئىرقىي ھهمده

بولۇشقا بار ھوقۇقى ئىرىشىش تولۇقلىمىغا ياكى تۆلهم يىتهرلىك قىلىپ تهلهپ سوتتىن

قىلىش. كاپالهتلىك

ماددا يهتتىنچى

مائارىپ، ، لىكسىيه ئارقىلىق چارىلهر ئۈنۈملۈك دهرھال دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم

بىر ۋه كهمسىتىش ئىرقىي ئارقىلىق ۋاستىلهر تهرهپتىكى ئاخبارات ۋه مهدهنىيهت

مىللىي ياكى ئىرق ۋه ئارىسىدىكى دۆلهتلهر ھهمده بېرىش زهربه قاراشقا تهرهپلىمه

تىزلىتىش، ئىتتپاق-دوستلۇقنى ۋه كهچۈرۈشنى چۈشىنىشنى، ئارسىدىكى كوللېكتىپ

ۋه ماددىللىرى قانۇن ئاساسىي تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋاقىتتا بىر بىلهن بۇنىڭ

جاكارالش. ئهھدىنامىنى بۇ ۋه خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك پىرىنسىپى،دۇنيا



قىسىم ئىككىنچى
ماددا سهكىزىنچى

ئابرويلۇق، قىسقارتىپ ) قۇرۇش. ياچېيكىسىنى تۈگىتىش كهمسىتىشنى ئىرقىي .1

ئادهمدىن 18 قاتارلىق مۇتهخهسىس قىلىدىغان ئىتراپ ئادىل ھهممه ئىناۋهتلىك،

پۇقرادىن ئىچىدىكى دۆلىتى ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئهھدىنامىنى بۇ تاپقان، تهشكىل

بۆلۈش تهكشى رايۇنالرغا چوقۇم تاللىغاندا ۋهزىپىسى، ساالھىيهت شهخىس تالاليدۇ.

ۋهكىللىك سىستىمىغا ئاساسىي قايسى ھهر ۋه مهدهنىيهت ئوخشىمىغان خىل ھهر ۋه

تالاليدۇ. قىلىدىغاننى

تۈزگۈچى ئهھدىنامه ئۆز ئارقىلىق تاشالش بېلهت نامسىز ئهزالىرى 2.ياچېيكا

ئهھدىنامه كېرهك. تالالش تىزىملىكىدىن ئهزالىرىنىڭ ۋهكىل كۆرسهتكهن دۆلىتىنىڭ

كېرهك. كۆرسىتىشى بىردىن پۇقراسىدىن دۆلهت دۆلىتىنىڭ ئۆز دۆلهتلهر تۈزگۈچى

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

قېتىلىق ھهر كاتىپى، باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئىچىده

دۆلهتلهرگه ئىمزالىغۇچى كېلشىم ئىچىده ئاي ئۈچ دىگهنده ئاز كۈنىنىڭ سايالم

ئىسمىنى كىشىنىڭ ۋهكىل ۋه كىشى ۋهكىل ئىچىده ئاي ئىككى ئهۋهتىپ تهكلىپ

ئهزاالرنىڭ كۆرسىتىلگهن بارلىق كاتىپ باش كېرهك. ئۇقتۇرشى بىرشنى كۆرسىتىپ

تۈزۈپ تىزىملىك تىزىپ، بويىچه تهرتىپى تىزىلىش رهت ھهرىپنىڭ ئىنگىلىزچه ئىسمىنى

كېلشىم قايسى ھهر ئهسكهرتىپ، تهۋهلىكىنى دۆلهت تهۋه ئهزانىڭ كۆرسىتىلگهن

كېرهك. بېرىشى ئهۋهتىپ دۆلهتلىرىگه تۈزگۈچى

دۆلهتلهر بىرلهشكهن كاتىپ باش تالالش، ئهزاسىنى ياچېيكا 4.ياچېيكىنىڭ



يىغىننىڭ بۇ بېرىلىدۇ، ئېلىپ يىغىنىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم ئاچقان تهشكىالتى

سانى بېلهت بۇلىدۇ، ۋهكىلى قانۇنىي دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلشىم قىسمى 2\3

تاشالش بېلهت ۋهكىلىگه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم ۋه چىقىش ئوتتۇرىغا ھهمده كۆپ

بۇلۇپ ئهزاسى ياچېيكا ياچېيكىنىڭ تاشالنغۇچى بېلهت بولغان كۆپ مۇتلهق

چىقىلىدۇ. سايلىنىپ

بىرىنچى لىكىن يىل، تۆت مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ئهزالىرى ياچېيكا 1.5.ياچېيكىنىڭ

مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه كىشىنىڭ توققۇز ئىچىده ئهزاالر سايالنغان سايالمدا قېتىملىق

كىيىن سايالمدىن قېتىملىق بىرىنچى ئاخىرلىشدۇ قېتىملىقى شۇ كىيىن يىلدىن ئىككى

بىكتىلدۇ. ئارقىلىق تاشالش چهك رهئىس يىغىنىدا ياچېيكا ئىسمى كىشىنىڭ توققۇز بۇ

دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلشىم مۇتهخهسىسلهر چاغدا، ئايرىلىدىغان ۋاقىتلىق .2

پۇقراسىدىن دۆلهت دۆلهتنىڭ شۇ ئالمايدۇ. ئۈستىگه ئهزالىقىنى ياچېيكا ياچېيكىنىڭ

كىيىن ئۆتكهندىن تهستىقىدىن ياچېيكىنىڭ بهلگىلهپ، مۇتهخهسىس بىر باشقا

كېرهك. تولۇقلىشى

ئۈچۈن قىلىش ئىجرا ۋهزىپىسىنى بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىنىڭ ياچېيكىغا كاتىپ 6.باش

كېرهك. تهمىنلىشى قۇاليلىقالرنى ياكى ئهزا بولغان زۆرۈر

بىرلهشكهن ئهزالىرى ياچېيكا ياچېيكىنىڭ ئاساسهن بهلگىلهنگىنىگه ئهھدىنامىده بۇ .7

دۆلهتلهر بىرلهشكهن كىيىن ئۆتكهندىن تهستىقىدىن يىغىننىڭ چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئاساسهن شهرىتلىرىگه بولغان مۇمكىن قىلىشى قارار تهشكىالتى

بولىدۇ. ئېلىۋلسا تولۇقلىمىسىنى بايلىقىدىن تهشكىالتى



ماددا توققۇزىنچى

ئىگه كۈچكه ئىچىده دۆلىتى ئۆز مۇشۇ ئهھدىنامىنى (ئا) دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلشىم

ياچېيكا يىلدا، ئىككى كىيىنكى ھهر كىيىنكى (ب) ۋه ئىچىده يىل بىر بۇلىدىغان

بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىده بۇ قالسا، ئۇچراپ ئۆتۈنىشكه ياكى ئىلتىماسى ئهزالىرىنىڭ

قاتارلىق ئۇسۇلالر باشقا ياكى ۋه مهمۇرىي ئهدىليه، قانۇن، بهلگىمىلهردىن خىل ھهر

دوكالت كاتىپىغا باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىشلىتىپ، چارىلهرنى ئامال

بىر يهنه دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلشىم ياچېيكىنىڭ يولالش ياچېيكىغا يولالپ،

كېرهك. يولالش مهلۇمات

كاتىپ باش ۋه يولالش كاتىپقا باش دوكالتىنى خىزمهت يىلدا شۇ ياچېيكا .2

كېلشىم ھهمده كېرهك، يوللىشى يىغىنىغا چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ئاساسهن، مهلۇماتىغا ۋه دوكالتىغا ئهۋهتكهن تهكشۈرۈپ دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى

ئوتتۇرىغا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم بىلهن تهكلىپ-پىكىر بۇ بېرىش تهكلىپ-پىكىر

كېرهك. يولالش يىغىنغا چوڭ بىلله پىكىرنى قويغان

ماددا ئونىنچى

بىكىتىدۇ. ئۆزى قائىدىسىنى ئىشلىرى يىغىن 1.ياچېيكا

يىل. ئىككى مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه بىكىتىدۇ، ئۆزى خادىمالرنى 2.ياچېيكا

زالىدا يىغىن تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئادهتته يىغىنى 3.ياچېيكا

ئۆتكۈزىلىدۇ.

ماددا بىرىنچى ئون



بۇ دۆلهتنى تۈزگۈچى كېلشىم بىر يهنه دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئهھدىنامه-كېلشىم بۇ .1

ئىشنى بۇ شۇڭا قارىغان، دهپ ئهمهلىيلهشتۇرمىگهن قائىدىلىرىنى ئهھدىنامه

مۇناسىۋهتلىك ئىشنى بۇ ياچېيكا كېرهك. ئۇقتۇرىشى قىلىشىنى دىققهت ياچېيكىنىڭ

ئىچىده ئاي ئۈچ دۆلهت تاپشۇرىۋالغان ئۇقتۇرىدۇ، دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلشىم

ئىشنى بۇ ئارقىلىق قايتۇرۇش جاۋاپ ياكى سۇنۇشى چۈشهندۈرۈش كىتابى ياچېيكىغا

قوللىنىش تهدبىرلهرنى چاره ئۇسۇل توغۇراليدىغان ئىشنى بۇ كېرهك. چۈشهندۈرىشى

كېرهك. چۈشهندۈرۈش تهدبىرلهرنى قولىنىدىغان ياكى

تاپشۇرۇپ ئۇقتۇرۇشنى قىتىملىق بىرىنچى دۆلهت تاپشۇرىۋالغان سهۋهپلىك ئىش 2.بۇ

يولالر باشقا تهرهپ ئىككى ياكى كىلىشىشى تهرهپ ئىچىده،ئىككى ئاي ئالته ئىلىپ،

ئىككى بولسا، بولمىغان قىلىپ تهرهپ بىر بولۇپ رازى تهرهپ ئىككى ئارقىلىق،

يىغىنىدا ياچېيكا ئىشنى بۇ ئاندىن قىلىپ، ئۇقتۇرۇش ياچېيكىغا ھالدا ئايرىم تهرهپ

بولىدۇ. قويسا ئوتتۇرىغا

بهلگىلىمىگه قويغان ئوتتۇرىغا ياچېيكا ئىككىنچىسىدىكى ماددىنىڭ بۇ ياچېيكا .3

ئاساسهن پىرىنسىپلىرىغا قانۇن خهلقئارا قىلىنىدىغان ئىتىراپ ئاۋال ئاساسهن،

ئۇسۇلالرنى توغۇراليدىغان ئىچىدىكى دۆلهت ئاندىن كېرهك، ئېنىقلىشى تهكشۈرۈپ

لىكىن كېرهك، باشلىشى قىلىشقا تهرهپ بىر ئاندىن كىيىن، قولالنغاندىن

بولمايدۇ. بويىچه ئۇسۇل بۇ كهتسه، بولۇپ ئۇزۇن بهك ئۇسۇل توغۇراليدىغان

دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم چوقۇم مهسىلىگه، ھهرقانداق ئۇچرىغان 4.ياچېيكا

. كېرهك پايدىلىنىشى ماتىريالدىن مۇناسىۋهتلىك ھهرقانداق تهمىنلىگهن

تهستىقىدىن ياچېيكىنىڭ مهسىللهر ھهرقانداق ئالغان ئىچىگه ئۆز ماددا 5.بۇ



ھوقۇقىغا تۇرغۇزۇش ۋهكىل بىر دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم مۇناسىۋهتلىك ئۆتكهنده،

مۇنازىره ياچېيكىنىڭ مهزگىلىدىكى تهستىقالش مهسىلىنىڭ بۇ كىشى بۇ ۋه ئىگه

يوق. ھوقۇقى تاشالش بېلهت لىكىن كېرهك، قاتنىشىشى يىغىنىغا

ماددا ئىككىنچى ئون

مۇھىم قاتار بىر توپاليدىغان ماتىريالالرنى يىغىنىغا ياچېيكا شۇجىسى ياچېيكا 1.(ئا)

قىلىش يارىشىپ ئهۋهتىپ، ئادهم بۆلهك بىر كىيىن، تهييارلىغاندىن مهلۇماتالرنى

ئهزالىرى ياچېيكا ئادهم بهش بۇ تاپىدۇ، تهركىپ ئادهمدىن بهش بۇ تۈزىدۇ. يىغىنى

ھهرقايسى باشقا چوقۇم ئهزالىرى يىغىننىڭ بۇ بولىدۇ، بولسىمۇ ئهزاالر باشقا ياكى

دۆلهتلهر قايسى ھهر يىغىنىدا قىلىش يارىشىپ كېرهك. ئېلىشى ماقۇللىقىنى تهرهپنىڭ

مهسىللهرنى ئاساستا، قىلغان ھۆرمهت روھىنى ئهھدىنامه ياخشىالپ، مۇناسىۋىتىنى

كېرهك. قىلىش تهرهپ بىر ھالدا ئىتتىپاق

قىلىش يارىشىپ ئىچىده ئاي ئۈچ دۆلهتلهر دائىمىي ھهرقايسى ئۇچرىغان (ب)

ۋاقىتتا، ئىمزاالنمىغان كېلشىملهر قىسىم بىر ياكى ھهممه تاپقان تهشكىل يىغىنى

ماقۇللىقىدىن ئهزالىرىنىڭ يىغىن قىلىش يارىشىپ دۆلهتلهرنىڭ دائىمىي ھهرقايسى

ئۈچتىن پايدىلنىپ، ئۇسۇلىدىن تاشالش بېلهت نامسىز ياچېيكا ۋاقىتتا، ئۆتمىگهن

تاللىنىدۇ. ئهزا ئىچىدىن ياچېيكا شۇ ئارقىلىق بېلهت ئارتۇق قىسىمدىن ئىككى

ئۆتهيدۇ، ۋهزىپه بىلهن ساالھىيىتى شهخسىي ئهزالىرى يىغىن يىغىنى قىلىش 2.يارىشىپ

دۆلهت دائىمىي ھهرقايسى بولۇۋاتقان تاالش-تارتىش ئهزاسى يىغىنى قىلىش يارىشىپ

بولماسلىقى پۇقراسى دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم ئهھدىنامه بۇ ياكى ئهزاسى



. كېرهك.

بهلگىلىمىلهر دائىمىي ئاندىن بارىدۇ، ئىلىپ تالالش رهئىس يىغىنى قىلىش 3.يارىشىپ

بىكىتىلىدۇ.

بېرىلىدۇ ئېلىپ يىغىنىدا دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئادهتته يىغىنى قىلىش يارىشىپ .4

بېرىلىدۇ. ئىلىپ ئورۇندا قواليلىق قىلغان قارار يىغىنى قىلىش يارىشىپ ياكى

تهمىنلهپ كاتىپقا تارمىقىدىكى ئۈچىنچى ماددا ئونىنچى ئهھدىنامه بۇ .5

تاالش- بهرگهن يۈز ئارىسىدىكى دۆلهتلهر تۈزگۈچى ئاساسهن،كېلشىم بېرىلگىنىگه

يىغىنىدا قىلىش يارىشىپ شۇ كىيىن، قۇرۇلغاندىن يىغىنى قىلىش يارىشىپ تارتىش،

. قىلىنىدۇ ھهل ۋه قىلىنىدۇ تهرهپ بىر

دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهتلهر دائىمىي ھهرقايسى قېلىنىۋاتقان تاالش-تارتىش .6

يىغىنى قىلىش يارىشىپ ئاساسهن، ھېساباتىغا تهمىنلىگهن كاتىپىنىڭ باش تهشكىالتى

كېرهك. ئېلىشى ئۈستىگه باراۋهر چىقىمىنى بارلىق ئهزالىرىنىڭ

دائىمىي ھهرقايسى قىلىنىۋاتقان تاالش-تارتىش بولغاندا، زۆرۈر كاتىپ 7.باش

يارىشىپ بۇرۇن تۆلهشتىن چىقىمنى ئاساسهن 6-تارمىقىغا ماددىنىڭ بۇ دۆلهتلهرنىڭ

كېرهك. تۆلىشى چىقىمىنى ئهزالىرىنىڭ يىغىن قىلىش

كېرهك ئهۋهتىشى يىغىنىغا قىلىش يارىشىپ مهلۇماتالرنى بارلىق توپلىغان 8.ياچېيكا

مۇناسىۋهتلىك باشقا دۆلهتلهرگه بولغان مۇناسىۋهتلىك يىغىنى قىلىش يارىشىپ ،ھهمده

كېرهك. تهمىنلىشى مهلۇماتنى ھهممه

ماددا ئۈچىنچى ئون



كىيىن، بولغاندىن كهچۈرۈپ كۆزدىن تهپسىلىي ئىشالرنى يىغىنى قىلىش يارىشىپ .1

قىلىنىۋاتقان تاالش-تارتىش بېرىشى، ئهۋهتىپ شۇجىسىغا ياچېيكا تۈزۈپ، دوكالتنامه

پىكىرلهرگه بولغان مهسىللهرگه ئهمهلىي بارلىق مۇناسىۋهتلىك دۆلهتلهرگه دائىمىي

ئوتتۇرىغا پىكىرنى قىلىدىغان تهرهپ بىر تاالش-تارتىشنى بولغان مۇۋاپىق نىسبهتهن،

كېرهك. قويۇشى

تاالش-تارتىش دوكالتنامىنى تهمىنلىگهن يىغىنى قىلىش يارىشىپ شۇجىسى 2.ياچېيكا

دۆلهتلهر دائىمىي قايسى ھهر ئهۋهتىشىدۇ. دۆلهتلهرگه دائىمىي ھهرقايسى قىلىنىۋاتقان

ئالغان ئىچىگه ئۆز دوكالتنامه قىلىش يارىشىپ شۇجىسىغا ياچېيكا ئىچىده، ئاي ئۈچ

كېرهك. ئۇقتۇرۇشى قىلمايدىغانلىقىنى قىلىدىغان قوبۇل تهكلىپ-پىكىرنى

توشقاندىن ۋاقىت بهلگىلىمىدىكى ئىككىنچى ماددىنىڭ بۇ شۇجىسى 3.ياچېيكا

تۈزگۈچى كېلشىم مۇناسىۋهتلىك دوكالتنامىسىنى يىغىن قىلىش يارىشىپ كىيىن،

تۈزگۈچى كېلشىم باشقا ئهھدىنامىدىكى بۇ ئاندىن كېرهك، جاكارلىشى دۆلهتكه

كېرهك. ئهۋهتىشى دۆلهتلهرگه

كېلشىم بولغان قاراشلىق ياچېيكىنىڭ ۋاقىت ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى 1.كېلشىم

ھوقۇق قانداق ھهر ئالغان ئىچىگه ئۆز ئهھدىنامه بۇ بۇزغۇنچىلىرى دۆلهت تۈزگۈچى

ئوتتۇرىغا نامىنى شهخىسنىڭ ياكى شهخىس ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه قىلمىشغا

قىلىش ئىتراپ بارلىقىنى ھوقۇقى تهكشۈرۈش ۋه قىلىش قوبۇل ماتىريالىنى چىقارغان

دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلشىم خىلدىكى بۇ ئىلگىرى تۇتىۋاتقىنى كۆزده بۇنىڭدا كېرهك.

قىلمايدۇ. قوبۇل ياچېيكا ۋاقىتتا، قىلىنمىغان ئېالن قارىشى

تۈزگۈچى كېلشىم قاراشتىكى بهلگىلىمىدىكى تارمىقىدىكى بىرىنچى ماددا بۇ .2



باش بىر ئىچىده بهلگىلىمىسى قانۇن دۆلهت شۇ چوقۇم قىلىنغاندا ئېالن دۆلهت

ئهھدىنامه بۇ ئىچىدىكى رايۇن قاراشلىق بىكىتىش، ياكى قۇرۇش ئورگىنى باشقۇرۇش

زىيانكهشلىككه قىلغان بۇزغۇنچىلىق قىلمىشقا ھوقۇق قانداق ھهر ئالغان ئىچىگه ئۆز

ئىشلهتكۈچى يېرىنى بولىدىغان ئىشلهتكىلى ئۇسۇلىنى قۇتقۇزۇش ۋه ئۇچرىغۇچى

قىلىش قوبۇل نامىنى كېلشىم قويغان ئوتتۇرىغا نامىدا شهخىسنىڭ ياكى شهخىس

مهسئۇل. تهكشۈرۈشكه ھهمده

ئىككىنچى ماددا بۇ ۋه ئاساسهن قىلغىنىغا ئېالن تارمىقىدا بىرىنچى ماددا بۇ .3

ئاساسهن ئىسمىگه ئورگاننىڭ ھهرقانداق قۇرۇلغان ياكى بىكىتىلگهن تارمىقىدا

تاپشۇرىشى تهشكىالتىغا دۆلهت بىرلهشكهن دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم مۇناسىۋهتلىك

باشقا ئهھدىنامىدىكى بۇ نۇسخىسىنى بىر يهنه بۇنىڭ كاتىپ باش ئاندىن كېرهك،

قانداق ھهر قاراشنى دىيىلگهن ئۈستىده كېرهك. ئهۋهتىشى دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلشىم

قايتۇرۋىلىش بۇنى لىكىن بولىدۇ، ئۇقتۇرسا توغرىلىق قايتۇرۋىلىش كاتىپقا باش ۋاقىتتا

كېرهك. قىلماسلىقى دهخلى ماتىريالغا قىلىۋاتقان تهرهپ بىر ياچېيكا

ئاساسهن ئورگانغا بىكىتكهن ياكى قورۇلغان تارمىقىدا ئىككىنچى ماددا 4.بۇ

خاتىرىسىنىڭ تىزىمالش بۇ كېرهك، تهييارالش نامىنى تىزىمىلىغان مۇراجىئهتنامه

ئارخىپ كاتىپنىڭ باش يىلى ھهر ئارقىلىق يولالر مۇۋاپىق نۇسخىسىنى باشقا ئهسلى

شهرت ئاشكارلىۋهتمهسلىك مهزمۇننى ئىچىدىكى لىكىن كېرهك، ئهۋهتىش ساقلىشىغا

قىلىنىدۇ.

ئالغان ئورگاندىن بىلىتىلگهن ياكى قۇرۇلغان تارمىقىدا ئىككىنچى ماددا 5.بۇ

ئىشنى بۇ ئىچىده ئاي ئالته بىلدۈرگۈچى ماقۇللىقنى ۋاقىتتا، ئېلىنمىغان تولۇقلىما



بار. ھوقۇقى ئۇقتۇرۇش ياچېيكىغا

ھهممه ئهھدىنامىنىڭ ھالدا مهخپى ماتىريال ھهرقانداق تاپشۇرىۋالغان ياچېيكا 6.(ئا)

دىيىلىدۇ، قىلغان خىالپلىق دىققىتىگه دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلشىم ماددىلىرىغىنىڭ

چۈشهندۈرگهندىن قوشۇلغانلىقىنى شهخىس ياكى شهخىس مۇناسىۋهتلىك باشقا لىكىن

بولمايدۇ ئاشكارالشقا باشقا،ئىسمىنى

كىتابىي ياچېيكىغا ئىچىده ئاي ئۈچ دۆلهت تاپشۇرۋالغۇچى (ب)ھۆججهتنى

چۈشهندۇرىشى ئىشنى بۇ قويۇپ ئوتتۇرىغا قارىشىنى كۆز ياكى چۈشهندۈرۈش

ئۇسۇلىنىمۇ بولسا،ئىشلهتكهن تاپقان ئۇسۇلنى توغىراليدىغان كېرهك،ئهگهر

. كېرهك چۈشهندۈرىشى

قىلىغۇچىى مۇراجىئهت ۋه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم مۇناسىۋهتلىك ياچېيكا (ئا) .7

كهچۈرىدۇ، كۆزدىن ھۆججهتلهرنى پايدىلنىپ، ماتىريالدىن بارلىق تهمىنلىگهن

توغىرالش بارلىق ئىچىدىكى دۆلهت ھهقىقهتهن قىلغۇچىنىڭ مۇراجىئهت تهكشۈرۈپ

ھهر قىلغۇچىنىڭ مۇراجىئهت ياچېيكا بولسا، ئېنىقالنغان قولالنمىغىنى ئۇسۇلىنى

ئهمهلىيلىشىشى ئۇسۇلىنىڭ توغرىالش لىكىن كهچۈرمهيدۇ. كۆزدىن ھۆججىتىنى قانداق

ئهمهس. ئىچىده بۇنىڭ كهتسه، سوزۇلۇپ ئۇزۇن بهك

مۇناسىۋهتلىك بولسا، پىكىرى ياكى تهكلىپى ھهرقانداق ياچېيكىنىڭ ئهگهر (ب)

كېرهك. ئۇقتۇرىشى قىلغۇچىغا مۇراجىئهت ۋه دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم

ئاساسىي ھۆججهت خىلدىكى بۇ ئىچىدىكى دوكالتنامه يىلالردىكى 8.ياچېيكا

كېلشىم مۇناسىۋهتلىك ئهھۋالالرنى ئويالندۇرىدىغان ھهمده كېرهك، تۈزۈشى مهزمۇنىنى



ھهمده پىكىرى ياچېيكىنىڭ ھهمده كۆز-قارىشى ۋه چۈشهندۈرۈشى دۆلهتلهر تۈزگۈچى

كېرهك. كىرگۈزۈشى مهزمۇنىغا تهكلىپىنىڭ

بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم ئون دېگهنده ئاز ئهڭ ئهھدىنامىنى بۇ 9.ياچېيكا

پاسسىپ قارىشىنىڭ كۆز قىلغان ئېالن ئاساسهن، تارمىقىغا بىرىنچى ماددىنىڭ

بولىدۇ. ئىشلهتسه ھوقۇقىنى ۋهزىپه بهلگىلهنگهن ماددىدا بۇ كىيىن، ھالىتىدىن

ماددا بهشىنچى ئون

ئۆز قارارى 1514(XV)-نۇمۇرلۇق 12-ئاينىڭ14-كۈنى 1960-يىلى يىغىن 1.چوڭ

ئهمهلگه نىشان جاكارلغان ئايرىم خهلق بىلهن دۆلهت كۆچمهن ئالغان ئىچىگه

دۆلهتنىڭ باشقا بهلگىلىمىگه تۈرلۈك ھهر ئهھدىنامىدىكى بۇ بۇرۇن، ئېششتىن

ئورگانالر مهخسۇس ھهرقايسى ۋه تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ياكى ھۆججهت

كېرهك. ئۇچرىماسلىقى توسقۇنلۇققا ھوقۇقى رازىلىق خهلقنىڭ قوبۇللىغان

ياچېيكىغا قۇرۇلغان تارمىقىدا بىرىنچى ماددا سهككىزىنچى ئهھدىنامه بۇ 2.(ئا)

ۋه ئىشالر مۇناسىۋهتلىك بىۋاسته نىشانى پىرىنسىپ ئهھدىنامه بۇ ئۆزى ئاساسهن،

باشقا ئاپتونومىيهدىن ۋه ساقالشقا قىلىپ ھاۋاله تهكشۈرۈپ كهچۈرۈپ كۆزدىن

ئىشلىتىدىغان قارارىنى 1514(XV)نۇمۇرلۇق يىغىن چوڭ ياكى خهلق رايۇندىكى

دۆلهتلهر بىرلهشكهن مۇراجهتنامىدىكى ئهۋهتكهن خهلق رايۇندىكى باشقا بارلىق

ئهھدىنادىكى بۇ كېرهك، قىلىشى تهرهپ بىر ئۆزى ئورگان ھهرقايسى تهشكىالتىدىكى

ھهرقايسى ھهمده تاپشۇرۇپ، نوسخىنى باشقا مۇراجهتنامىغا مۇناسىۋهتلىك ئىشالرغا

كېرهك. بېرىش تهكلىپ ياكى پىكىر ئورگانالرغا ھهرقايسى مۇراجهتنامىنى

ئهۋهتكهن ئورگىنى باشقۇرۇش باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ياچېيكا (ب)



ئىچىدىكى رايۇن دىيىلگهن تارمىقىدىكى (ئا) ماددا بۇ دۆلهت باشقۇردىغان ھهرقايسى

قانۇن، بولغان مۇناسىۋهتلىك بىۋاسته نىشانى پىرىنسىپى ئهھدىنامه بۇ ۋه يۈرگۈزۈلگهن

پىكىرىنى قىلىش، قوبۇل دوكىالتنامىنى چارىلهر باشقا ياكى مهمۇرىي ۋه ئهدىليه

كېرهك. بېرىشى تهكلىپ ۋه ئىپادىلهش

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىچىگه دوكىالتنامه ئهۋهتكهن يىغىنىغا چوڭ 3.ياچېيكا

مهزمۇنىنى دۇكالتنامىنىڭ ۋه مۇراجىئهتنامه ئالغان تاپشۇرۇپ ئورگانلىرىدىن ھهرقايسى

بېرىش تهكلىپ-پىكىر دوكىالتنامىگه ۋه مۇراجىئهتنامه ھهرقايسى ياچېيكا ۋه تۈزىتىش

كېرهك.

تارماق ئىككىنچى ماددا بۇ تارتىپ باشتىن تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 4.ياچېيكا

نىشانى ئهھدىنامه بۇ بارلىق ۋه رايۇن ئاتالغان ماتىريالدا تهمىنلىگهن تارمىقىدا (ب)

تهمىنلىشىنى مهلۇماتنى ئىگىلىگهن تارتىپ باشتىن ھهمده ھالدا بىۋاسته بىلهن

كېرهك. قىلىشى تهكلىپ

ماددا ئالتىنچى ئون

ھهر ۋه قىلىش كونتىرول ياكى قىلىش تهرهپ بىر تاالش-تارتىشنى ئهھدىنامه بۇ

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن مۇناسىۋهتلىك، بىلهن ئىشلىتىش تارمىقىدا ھهر ماددا

كهمسىتىش ئىچىدىكى ئهھدىنامه ياكى قانۇنى تهشكىللهش ئورگانالر مهخسۇس ۋه

تهرتىپلهرنى بىكىتىلگهن باشقا ياكى قىلىش تهرهپ بىر تاالش-تارتىشنى تهرهپدىكى

بۇ ۋه كېرهك، قىلماسلىقى توسقۇنلۇق مۇناسىۋهتلىكلهرگه بىلهن قىلىش كونتىرول

خهلقئارالىق ئاالھىده ياكى ئادهتتىكى ئۆز-ئارا دۆلهت تۈزگۈچى كېلشىم ئهھدىنامه

قوللىنىپ تهرتىپلهرنى باشقا كېرهك. قىلماسلىقى توسقۇنلۇق كىلشىمگه



كېرهك. قىلىش ھهل تاالش-تارتىشنى

ماددا يهتتىنچى ئون

ئهزا ئاالھىده تهشكىالتى، دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئاشكاره ئوچۇق ئهھدىنامه 1.بۇ

دۆلهتكه، ئهزا ئاالھىده ئورگاندىكى مهخسۇس ھهرقانداق باشقا ياكى دۆلهت

چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه دۆلهت دائىمى مهھكىمىسى سوت خهلقارالىق

باشقا ھهرقايسى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلشىم ئهھدىنامه بۇ قىلىپ تهكلىپ يىغىنى

قىلىدۇ. تهكلىپ قۇيۇشنى ئىمزا دۆلهت

دۆلهتلهر بىرلهشكهن تهستىقنامه كېرهك. ئۆتۈشى تهستىقدىن چوقۇم ئهھدىنامه 2.بۇ

كېرهك. تاپشۇرلىشى ساقالشقا كاتىپىغا باش تهشكىالتى

ماددا سهككىزىنچى ئون

ماددا يهتتىنچى ئون ئهھدىنامىنىڭ ئۇ ھالدا ئاشكاره ئوچۇق ئهھدىنامه 1.بۇ

كېرهك. بىرلىشى قىلىشىغا دۆلهتنىڭ ھهرقايسى ئاتالغان تارمىقىدا بىرىنچى

كېرهك. تاپشۇرۇش قېتىلىشنامه تهشكىالتىغا دۆلهتلهر بىرلهشكهن 2.قېتىلىپ

ماددا توققۇزىنچى ئون

دۆلهتلهر بىرلهشكهن قېتىلىشنامه ياكى تهستىقنامه يهتىىنچى يىگىرمه ئهھدىنامه 1.بۇ

ئىگه كۈچكه كۈنى ئوتتۇزىنچى كىيىن، تاپشۇرۇلغاندىن كاتىپىغا باش تهشكىالتى

بۇلىدۇ.

تاپشۇرۇلغاندىن قېتىلىشنامه ياكى تهستىقنامه يهتتىنچى يىگىرمه ئهھدىنامه 2.بۇ

دۆلهتتىكى شۇ دۆلهت قارىتا قېتىلىشقا ئهھدىنامىگه ياكى تهستىقلىنىش كىيىن

كۈنى ئوتتۇزىنچى كىيىن كۈندىن شۇ قېتىلىشنامه ياكى تهستىقنامه تاپشۇرۇلغان



بۇلىدۇ. ئىگه كۈچكه

ماددا يىگىرمىنچى

تاپشۇرۋالغاندا قېتىلغانلىقىنى ۋه تهستىقلىنىپ دۆلهت ھهرقايسى كاتىپ 1.باش

بارلىق بارلىق ئهھدىنامىدىكى بۇ ھالدا ئايرىم ھهمده قىلىش ساقالپ قىلغانلىرىنى

بۇ كېرهك. ئۇقتۇرۇشى دۆلهتلهرگه تۈزگهن كېلشىم ياكى دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلشىم

كۈنىدىن ئۇقتۇرۇلغان تۈرنىڭ بۇ دۆلهتلهر تۇرغان قارشى قىلىشقا ساقالپ تۈرنى

قوبۇل قىلىشنى ساقالپ تۈرنى بۇ كاتىپقا باش ئىچىده، كۈن 90 باشالپ

كېرهك. ئۇقتۇرۇشى قىلمايدىغانلىقىنى

يول قهتئىي ساقالشقا ئهھۋالالرنى زىت نىزاملىرىغا ۋه نىشانى ئهھدىنامىنىڭ 2.بۇ

بىجىرگۈچىلهرگه ۋه ئورگان بىكىتكهن ئهھدىنامىده بۇ نهتىجىسى قۇيۇلمايدۇ،

ئىككى ئۈچتىن دىگهنده ئاز قۇيۇلمايدۇ.ئهڭ يول قهتئى قىلسا توسقۇنلۇق يىتهرلىك

توسقۇنلۇق ياكى زىت تۇرسا، قارشى دۆلهت تۈزگۈچى كىلشىم ئهھدىنامه قىسىم

قارىلىدۇ. دهپ قىلىش ساقالپ ئاساسىدىكى

كىچىش ۋاز كاتىپقا باش ۋاقىتتا ھهرقانداق قېلىنغاننى ساقالپ تۈرده 3.ئالدىنقى

كۈندىن تاپشۇرىۋالغان ئۇقتۇرۇش خىلدىكى بۇ بۇلىدۇ. قىلسا ئۇقتۇرۇش توغۇرلۇق

بۇلىدۇ. ئىگه كۈچكه باشالپ

ماددا بىرىنچى يىگىرمه

دۆلهت دۆلهت بىرلهشكهن ئارقىلىق ئۇقتۇرۇش يازمىچه دۆلهت تۈزگىچى كېلشىم

بۇلىدۇ. ئۇقتۇرسا چىكىنگهنلىكىنى ئهھدىنامىدىن بۇ كاتىپغا باش تهشكىالتى

كىيىن يىلدىن بىر باشالپ، كۈندىن تاپشۇرۋالغان ئۇقتۇرۇشنى كاتىپ باش چىكىنىش



بۇلىدۇ. ئىگه كۈچكه

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه

ئهھدىنامىنىڭ بۇ ئارسىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلشىم ئارتۇق ئىككىدىن ياكى ئىككى

تاالش-تارتىشنى ھهرقانداق ئىشلىتىۋاتقان ياكى مۇناسىۋهتلىك بىلهن چۈشهندۇرلىشى

تاالش-تارتىش قىلغۇچى، تهرهپ بىر تهرتىپ بىكىتكهن ئهھدىنامه بۇ ياكى كىسىم

مهھكىمىسىنى سوت خهلقارا قىلغاندا تهلهپ بىرتهرهپ ھهرقايسى قىلىۋاتقان قىلغۇچى

بۇلىدۇ. قىلسا تهلهپ بېرىشنى چىقىرىپ ھۈكۈم

ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه

شهكىلده يازمىچه ۋاقىت ھهر دۆلهت قىلغۇچى ئېالن كېلشىم قانداق ھهر .1

تهلهپ ئۆزگهرتىشنى ئهھدىنامنى بۇ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

بۇلىدۇ. قىلسا

ئىشلىتىدىغان تهلهپكه تۈردىكى بۇ يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر 2.بىرلهشكهن

كېرهك. قىلىشى قارار رولنى

ماددا تۆتىنچى يىگىرمه

بىرىنچى ماددا يهتتىنچى ئون ئهھدىنامه بۇ مهسلىلهرنى تۈۋهندىكى كاتىپ باش

كېرهك: ئۇقتۇرىشى دۆلهتلهرگه بارلىق ئالغان تارمىقىدا

تهستىقالش ۋه قۇيۇش، ئىمزا ماددىدىكى سهككىزىنچى ئون ۋه يهتتىنچى ئون (ئا)

كۈن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ ماددىدىكى توققۇزىنچى ئون (ب)

ھۆججهت قىلغان قوبۇل ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه ۋه يىگىرمىنچى تۆتىنچى، ئون (س)

قاراش. كۆز ۋه



چىكىنىش. ئهھدىنامىدىن ماددىدىكى بىرىنچى يىگىرمه (د)

ماددا بهشىنچى يىگىرمه

ساقلىنىشقا ئامبىرىدا ئارخىپ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئهھدىنامه 1.بۇ

ئىسپان ۋه تىلى رۇس تىلى، فىرانسۇس تىلى، ئىنگىلىز تىلى، خهنزۇ تاپشۇرىلىدۇ،

قىلىنىدۇ. ئۆلچهم بىردهك قايسى ھهر تىلى

بىر يهنه رهسمىي ئهھدىنامىنىڭ بۇ كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر 2.بىرلهشكهن

ھهر تهۋه تارمىقىغا بىرىنچى ماددا يهتتىنچى ئون ئهھدىنامىنىڭ ئۇ بارلىق نوسخىسىنى

كېرهك. ئهۋهتىش دۆلهتكه


