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رهھىمسىز،ئادىمىيلىكتىن باشقا ۋه جازا قاتتىق

مۇئامىله بولغان خىالپ ئادىمىيلىككه ياكى چىققان

ئهھدىنامىسى چهكلهش جازانى ۋه

禁止酷刑和其他残忍，不人道或有辱人格

的待遇和处罚公约

12-ئاينىڭ 1984-يىلى يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ئىمزاالر،تهستىقالر ھالدا ئوچۇق-ئاشكاره قارارى نۇمۇرلۇق 39/46 10-كۈنى

ماقۇلالندى. تهمىنلىنىپ بىلهن قوشۇلۇشالر ۋه

1987-يىلى ئاساسهن، (1)تارمىقىغا ماددا ۋاقتى:27-ىنچى ئىگه كۈچكه

. ئىگه كۈچكه 26-كۈنى 6-ئاينىڭ

دۆلهتلهر «بىرلهشكهن دۆلهتلهر، تۈزگۈچى كىلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىنى بۇ

ئويلىشىپ، پىرىنسىپلىرىنى جاكارلىغان ئاساسهن قانۇن»غا ئاساسىي تهشكىالتى

تارتىۋالغىلى ھهمده باراۋهرلىك ئهزالىرىنىڭ بارلىق ئائىلىسى چوڭ ئىنسانىيهت

ئاساسى تىنىچلىقىنىڭ ۋه ئهركىنلىك،ئادىللىق دۇنيا ھوقوقى بولمايدىغان

ئاساسى دهسلهپكى ھوقوقنىڭ قىلىنغان بايان ئويلىشىپ،يۇقرىدا ئىلهنلىكىنى

ماددا»بولۇپمۇ يىتىپ،«ئاساسىي تونۇپ ئىكهنلىكىنى ئىززهت-ھۆرمىتى ئادهمدىكى

دۆلهتلهرنىڭ ئويلىشىپ،ھهرقايسى ئاساسهن بلگهلىمىسىگه ماددا بهشىنچى ئهللىك

قىلىنىشى ئهمهل ۋه ھۆرمهتلىنىشى ئهركىنلىك ئاساسىي ۋه ھوقوق كىشىلىك



خىتاپنامىسى ھوقوق كىشىلىك «دۇنيا بارلىقى، مهجبۇرىيىتى سۈرۈش ئىلگىرى

خهلقئارالىق ھوقوق سىياسىي ۋه ھوقوقى ئاممىسى «خهلق ۋه ماددا »بهشىنچى

ياكى جازا قاتتىق كىشىگه ھهرقانداق ماددىلىرىدا يهتتىنچى « ئهھدىنامىسى

مۇئامىله قىلىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه ياكى ئىنسانىيهتسىزلىك رهھىمسىز،

بهلگىلىمىلهرگه بهلگىلهنگهن دهپ قويۇلمايدۇ يول قهتئىي يۈرگۈزۈش جازانى ياكى

9-كۈنى 12-ئاينىڭ 1975-يىلى يىغىن چوڭ ھهمده قىلىپ، دىققهت

ياكى ئىنسانىيهتسىزلىك رهھىمسىز، ياكى جازا قاتتىق كىشىلهرنىڭ ئۆتكهن«ھهممه

قوغداش ئۇچرىماسلىقنى جازاغا ياكى مۇئامىله قىلىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه

رهھىمسىز، ياكى جازا قاتتىق دۇنياغا قىلىپ،پۈتۈن دىققهت خىتاپنامىسى»غا

ياكى ۋه مۇئامىله قىلىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه ياكى چىققان ئادىمىيلىكتىن

. قىلىمىز ئۈمىد كىڭهيتىشنى ھالدا ئۈنۈملۈك ئهڭ كۆرىشىنى تۇرۇش قارشى جازاغا

: تۆۋهندىكىچه كىلىشىمنامه بۇ

بۆلهك بىرىنچى

ماددا بىرىنچى

كىشىگه بىر مهلۇم دىگىنىمىز جازا» ئۈچۈن،«قاتتىق مهقسىتى ئهھدىنامىنىڭ 1.بۇ

،ئۇنىڭ ئىقرارنامه ياكى مهلۇمات ئىگىلىگهن شهخىستىن ئۇچىنچى ياكى قارىتا

ئۇنىڭغا قىلمىشىدىن گۇمانلىق ياكى قىلغان شهخىس ئۈچىنچى ياكى ئۈچۈن

قويۇش، قورقىتىپ شهخىسنى ئۈچىنچى ياكى ئۇنى ،ياكى جازا بىرىلگهن قوشالپ

كهمسىتىدىغان بىر ھهرقانداق ياكى ئۈچۈن،ۋه قويۇش قىلىپ ھهيۋه ياكى

ياكى بهدىنىنى قىلىپ سۇيىقهست كىشىگه ،مهلۇم ئۈچۈن سهۋهپ بىر ھهرقانداق



قىلمىش،بۇ ھهرقانداق ئۇچرىتىدىغان .ئازاپقا ياكى ئاغرىق ئىغىر روھىيهتىنى

ھۆكۈمهت ياكى خادىملىرى جامائهت مهسئۇل ئازابىنى ياكى ئاغرىق خىلدىكى

كىشى باشقا ھوقوقىدىكى خىزمهت يۈرگۈزىدىغان بىلهن ساالھىيىتى

كهلتۈرۈپ ئاستىرىتتىن ياكى كۈشكۈرتكهن،قوشۇلغان ياكى كهلتۈرۈپچىقارغان

بار نىزامالردا قانۇن ياكى قىلغان تهسىر نىزام قانۇن كۆرسىتىدۇ.ساپ چىقارغاننى

ئالمايدۇ. ئىچىگه ئۆز ئازابىنى ياكى ئاغرىق ئالغان ئىچىگه ئۆز ياكى بولغان

مومكىن ئىلىشى ئىچىگه ئۆز ياكى ئالغان ئىچىگه ئۆز بهلگىلىمىسى ماددا 2.بۇ

دۆلهتلىك قانداق ھهر بهلگىلهنگهن بولغان كهڭرى دائىرىسى ئىشلىنىش بولغان

قىلمايدۇ. توسقۇنلۇق قانۇنىغا دۆلهت ياكى ھۆججهت

ماددا ئىككىنچى

،مهمۇرىي، چىقىرىپ قانۇن ئۈنۈملۈك دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر 1.ھهر

رايۇن ھهرقانداق قاراشلىقتىكى شۇ ئىشلىتىپ، ئۇسۇلالرنى باشقا ياكى ئهدىلىيه،

كىرهك. ئىلىشى ئالدىنى كۆرلىشىنىڭ قىلمىشىنىڭ جازا قاتتىق ئىچىده

ھهيۋىسى،دۆلهت ،ئۇرۇش ھالىتىده ئهھۋال،ئۇرۇش ئاالھىده 2.ھهرقانداق

جىددىي جهمئىيهت باشقا ھهرقانداق ياكى ئۆزگىرىش سىياسىي ئىچىدىكى

بولمايدۇ. يۈرگۈزۈشكه جازا ئىغىر قىلىپ سهۋهپ ھالىتىدهبولسۇن،بوالرنى

جازانى قاتتىق بۇيرىقىنى جاينىڭ شۇ ھۆكۈمهت ياكى ئهمهلدارالر 3.يۇقىرى

بولمايدۇ. قىلىشقا سهۋهپچىسى يۈرگۈزىدىغان

ماددا ئۈچىنچى

قانداق ھهر بولۇپ خهتىرى ئۇچرايدىغان جازاغا قاتتىق دۆلهتته بىر يهنه 1.ئهگهر

بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بولسا،ھهرقايسى ئاساسى تولۇق ئىشىنىدىغان ئادهم

ئۆتكۈزۈپ ياكى قايتۇرۋهتمهسلىكى دۆلهتكه چىقارماسلىقى،شۇ قوغالپ ئادهمنى



. كىرهك بهرمهسلىكى

ئورۇنالر ئۈچۈن،مۇناسىۋهتلىك جهزىملهشتۈرۈش يوقلىقىنى بار ئاساسنىڭ 2.بۇنداق

دۆلهت مۇناسىۋهتلىك ئاستىدا، ئهھۋال ئويلىشىپ،مۇۋاپىق ئامىلالرنى بارلىق

كۆلهملىك كهڭ ئىغىر،ئوچۇق-ئاشكارا، بىر-قاتار ئىچىدهشۇنداق چىگرىسى

كىرهك. ئويلىشىشى ئهھۋالالرنىمۇ قىلىدىغان -تهرۇز دهخلى ھوقوققا كىشىلىك

ماددا تۆتىنچى

جىنايى قىلمىشىنى جازا قاتتىق بارلىق دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر 1.ھهر

جازا قاتتىق بهلگىلىمه كىرهك،بۇ قىلىشى كاپالهتلىك بىكىتىشكه دهپ قىلمىش

بىرلهشكهن جازاغا قاتتىق ئادهم ھهرقانداق ھهمده قىلغان مهقسهت يۈگۈزۈشنى

كىلىدۇ. ماس قىلمىشلىرىغىمۇ قاتنىشىىش ياكى

قىلمىشالرنىڭ جىنايى قىلىنغان بايان يۇقىردا دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر 2.ھهر

كىرهك. بىكىتىشى جازا ئاساسهن،مۇۋاپىق دهرىجىسىگه ئىغىرلىق

ماددا بهشىنچى

تهدبىرلهرنى زۆزۈر خىل ھهر دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر 1.ھهر

بايان ماددىدا 4-ىنچى دۆلهتنىڭ ئاستىدا،بۇ ئهھۋالالر قوللىنىپ،تۆۋهندىكى

بار: ھوقوقى باشقۇرۇش قىلمىشالرغا جىنايى قىلىنغان

يۈز زىمىندا قانداق ھهر باشقۇرىلىدىغان قىلمىش جىنايى خىلدىكى (ئا)بۇ

بهرسه؛ يۈز ئايرۇپىالندا ياكى پاراخۇت ئالدۇرغان تىزىمغا دۆلهت شۇ بهرسه،ياكى

بولسا؛ پۇقراسى دۆلهت دۆلهتنىڭ شۇ جىنايهتچى (ب)كونتىروللىقتىكى

باشقۇرىدىغان دۆلهت شۇ ياكى پۇقراسى دۆلهت شۇ ئۇچرىغۇچى (س)زىيانكهشلىككه

قارىسا. دهپ دائىرىده

قوللىنىپ،تۆۋهندىكى تهدبىرلهرنى زۆرۈر دۆلهت تۈزگۈچى كىلىشىم بىر 2.ھهر



ھوقوقى باشقۇرۇش جىنايهتكه خىلدىكى بۇ دۆلهت ئاستىدا،شۇ ئهھۋالالر

قانداق ھهر باشقۇرىدىغان دۆلهت شۇ جىنايهتچى بولىدۇ:كونتىروللىقتىكى

بۇ ئاساسالنماي بهلگىلىمىلهرگه ماددىدىكى 8-ىنچى دۆلهت بۇ زىمىندا،لىكىن

بىرىش ئۆتكۈزۈپ دۆلهتكه قانداق ھهر قىلىنغان بايان تارمىقىدا بىرىنچى ماددا

قاتارلىق.

قانداق ھهر يۈرگۈزۈلگهن ئاساسهن قانۇنغا ئىچىدىكى دۆلهت ئهھدىنامه 3.بۇ

قاقمايدۇ. چهتكه ھوقوقىنى باشقۇرۇش ئىشالردىكى جىنايى

ماددا ئالتىنچى

ئهگهر ئىچىده زېمىن باشقۇرىدىغان دۆلهت تۈزگۈچى كېسىم قانداق ھهر .1

قىلمىشتىكى جىنايى دېيىلگهن ماددىدا تۆتىنچى يهنى جىنايهتچى كونتروللىنىدىغان

جهزملهشتۈرۈپ، تهكشۈرۈپ مهلۇماتالرنى ئىگىلىگهن دۆلهت بۇ بولسا، ئادهم

باشقا ياكى تۇرۇش، تۇتۇپ ئادهمنى شۇ بولغاندا، زۆرۈر ئاساسهن ئهھۋالغا

قالدۇرۇش ئۆزىده جاينىڭ ئاشۇ كىشىنى شۇ پايدىلىنىپ قانۇن-تهدبىرلهردىن

ئۇيغۇن بهلگىلىمىگه قانۇن بۇ تهدبىرلهر قانۇن باشقا ياكى تۇرۇش تۇتۇپ كېرهك.

ياكى ئهرز جىنايى قانداق ھهر پهقهت ۋاقىت ئۇزارتىلغان لېكىن كېرهك، كېلىشى

. چهكلىنىدۇ بىلهن ۋاقىت كېتىدىغان تهرتىپىگه بېرىش ئۆتكۈزۈپ

تهكشۈرۈشنى دهسلهپكى ئىشنىڭ شۇ دهرھال دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بۇ .2

. كېرهك قىلىشى

ھهرقانداق تۇرۇلغۇچى تۇتۇپ ئاساسهن تارمىقىغا ماددا بىرىنچى ماددا بۇ .3

دۆلهتنىڭ بولغان يېقىن ئهڭ ئارىلىقى دهرھال كېرهك. ئىرىششى ياردهمگه كىشى

كىشى يوق تهۋهلىكى دۆلهت ئهگهر كېرهك. ئاالقىلىششى بىلهن رهھبىرى مۇۋاپىق

كېرهك ئاالقىلىششى بىلهن ۋهكىل دۆلهتتىكى تۇرۇشلۇق ئادهتته بولسا،



بولسا تۇرغان تۇتۇپ ئادهمنى مهلۇم ئاساسهن ماددىغا بۇ دۆلهت ھهرقانداق .4

ۋه سهۋهب قىلىنىشىدىكى نهزهربهند ۋه تۇرۇلىشىدىكى تۇتۇپ ئادهمنىڭ شۇ دهرھال

ئۇقتۇرۇشى دۆلهتكه كۆرسىتىلگهن تامىقىدا بىرىنچى ماددا بهشىنچى ئهھۋالالرنى

تهكشۈرۈش دهسلهپكى كۆرسىتىلگهن تارمىقىدىكى ئىككىنچى ماددا بۇ كېرهك.

يۇقىرىدا نهتىجىسىنى تهكشۈرۈش سۈرهتته تىز دۆلهت، بارىدىغان ئېلىپ

يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى باشقۇرۇش ھهمده كېرهك ئۇقتۇرۇشى دۆلهتكه كۆرسىتىلگهن

. كېرهك چۈشهندۈرۈش بار-يوقلۇقىنى نىيىتىنىڭ

ماددا يهتتىنچى

كونتىرولالنغان تهۋهلىكىده باشقۇرۇش ئهگهر دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم .1

ئادهم ھهرقانداق قىلمىشتىكى جىنايى دېيىلگهن ماددىدا تۆتىنچى ۋه جىنايهتچى

ئهگهر ئاستىدا، ئهھۋال كۆرسىتىلگهن ماددىدىكى بهشىنچى بايقالسا بارلىقى

دائىرىدىكى شۇ دېلونى بۇ ئۇنداقتا بېرىلمىسا، ئېلىپ بېرىش ئۆتكۈزۈپ

. كېرهك قىلىشى ئهرز ئورۇنغا باشقۇرۇلىدىغان

ئاساسهن، قانۇنىغا دۆلهتنىڭ شۇ ئورۇن باشقۇرىدىغان دائىرىنى شۇ .2

جىنايى ئادهتتىكى ھهرقانداق. بولغان ئېغىر قىلمىشى ئارقىلىق تهكشۈرۈش

بهشىنچى چىقىرىش، ھۆكۈم ئۇسۇلدا ئوخشاش قىلىدىغان تهرهپ بىر دېلونىڭ

جىنايهت ۋه قىلىش ئهرز ئهھۋالغا، كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا ئىككىنچى ماددا

ماددا بهشىنچى ھهرگىزمۇ قىلىش، ئۆلچهم ئىسپاتالرنى كېتهرلىك بېكىتىشته

قولالنماسلىق ئۆلچهمنى ئىشلىتىدىغان ئهھۋالغا كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا بىرىنچى

جىنايهت قانداق ھهر بهلگىلهنگهن ماددىدا تۆتىنچى ئادهم ھهرقانداق .3 كېرهك.

مۇئامىلىگه باراۋهر جهريانالردا بارلىق دهۋالىشىۋاتقان ئۇ بولسا، قىلغان ئهرز بىلهن

. كېرهك قىلىشى كاپالهتلىك ئۇچرىشىغا



ماددا سهككىزىنچى

تۈزگۈچى كېلىشىم قىلمىشالر جىنايى ھهرخىل قىلىنغان بايان 4-ماددىدا .1

شهرتنامىده بېرىش ئۆتكۈزۈپ ھهرقانداق بولغان بار ھازىر ئارىسىدىكى دۆلهتلهر

تۈزگۈچى كىلىشىم قارىلىدۇ. دهپ قىلمىشى جىنايى بېرىش ئۆتكۈزۈپ تۈزۈلگهن

بېرىش ئۆتكۈزۈپ قىلمىشالرنى جىنايى خىلدىكى بۇ دۆلهتلهر ھهرقايسى

شهرتنامىسىگه بېرىش ئۆتكۈزۈپ بىر ھهر ئورناتقان ئۆز-ئارا جىنايىتىگه،

. كېرهك قىلىشى كاپالهتلىك كىرگۈزۈشكه

ئۈچۈن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم بېرىشتىكى ئۆتكۈزۈپ شهرتنامه تۈزۈلگهن .2

كېلىشىم بىر يهنه ئىمزالىمىغان شهرتنامىنى بېرىش ئۆتكۈزۈپ ئهگهر تۈزۈلگهن،

بۇ بولسا، تاپشۇرۇۋالغان ئىلتىماسىنى بېرىش ئۆتكۈزۈپ دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى

قىلمىشتىكى جىنايى قىلغان تهلهپ بېرىشنى ئۆتكۈزۈپ خىلىدىكى بۇ ئهھدىنامىنى

قىلىنغان ئىلتىماس چوقۇم بېرىش ئۆتكۈزۈپ بولىدۇ. قاراشقا دهپ ئاساسى قانۇننىڭ

. كېرهك كېلىشى ماس شهرتلىرىگه باشقا بهلگىلىمىسىدىكى قانۇنى دۆلهتنىڭ

ئېلىپ ئىشىنى بېرىش ئۆتكۈزۈپ ئارىسىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم .4

يۈز مهيداندا نهق شۇ قىلمىشنى جىنايى خىلدىكى بۇ ئۈچۈن، مهقسهت بېرىشتىكى

بويىچه تارمىقى بىرىنچى ماددا بهشىنچى يهنه قارىماستىن، دهپ بهرگهن

بولىدۇ. قاراشقا دهپ بهرگهن يۈز زېمىندا دۆلهتنىڭ تهۋهلىكىدىكى باشقۇرۇش

ماددا توققۇزىنچى

ھهرقانداق بهلگىلهنگهن ماددىدا تۆتىنچى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم .1

ئىمكانقهدهر جهھهتته، دهۋاسى ئىشالر جىنايى قويغان ئوتتۇرىغا قىلمىشقا جىنايى

تهمىنلهيدىغان ئۇالرغا ئىچىده ئۇنىڭ كېرهك، بولۇشى ھهمكارلىقتا ئۆز-ئارا

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ئىسپاتالرنى بارلىق كېتهرلىك ئۈچۈن دهۋا ئىگىلهيدىغان



تۈزۈلگهن ئېھتىمال ئارىسىدىكى ئۇالر دۆلهتلهر ھهرقايسى تۈزگۈچى كېلىشىم .2

بۇ ئاساسهن شهرتنامىسىگه ھهمكارلىق ئهدلىيهلىك تهمىنلىنىدىغان ئۆز-ئارا

. قىلىنىدۇ ئىجرا مهجبۇرىيهت ئاستىدىكى ماددىسى بىرىنچى ماددىنىڭ

ماددا ئونىنچى

سوراققا تۇرۇشقا، تۇتۇپ ئېھتىمال دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .1

قاماشقا ياكى قىلىش نهزهربهند ئېلىش، قولغا شهكىلدىكى ھهرخىل ياكى قاتناشقان

ھهربىي ياكى تهلهپ ھهق ئادهمنىڭ قىلىدىغان تهرهپ بىر ئادهمنىڭ ئۇچۇرغان

خادىمالنىڭ باشقا ياكى خادىم مهمۇرىي خادىم، تىببىي قىلغۇچى، ئىجرا قانۇنى

ماتېرىيالىنى ۋه تهربىيه مۇناسىۋهتلىك چهكلهشته جازانى ئېغىر جهريانىدا، مهشىق

تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .2 . كېرهك قىلىش كاپالهتلىك كىرگۈزۈشكه تولۇق

خادىم خىلدىكى بۇ تارقاتقان بارلىق چهكلهشنى جازانى قاتتىق دۆلهتلهر

. كېرهك كىرگۈزۈش كۆرسهتمىسىگه ياكى بهلگىلىمىسى

ماددا بىرىنچى ئون

ئىچىده زېمىن قاراشلىق مۇشۇ دائىم دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .1

قامالغان ياكى قىلىشقا نهزهربهند ئېلىشقا، قوغا ئۇچرىغان شهكىلده ھهرقانداق

قائىده ۋه ئۇسۇل كۆرسهتمه، بهلگىلىمه، بېرىش، ئېلىپ سوراق قارىتا ئادهمگه

ئاساسهن ئورۇنالشتۇرۇشىغا ھوقۇقىنىڭ ۋه ئېلىش قاماققا ئۇالرنىڭ ھهمده

يۈز قىلمىشىنىڭ جازا ئېغىر ھهرقانداق بېرىپ ئېلىپ تهكشۈرۈش سىستېمىلىق

. كېرهك ئېلىشى ئالدىنى بېرىشىنىڭ

ماددا ئىككىنچى ئون

يۈز ئىچىده زېمىن ھهرقانداق قاراشلىق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر

رايوننى شۇ ۋاقىتتا، قارىغان دهپ سهۋهب مۇۋاپىق قىلمىشىغا جازا قاتتىق بهرگهن



قىلىش كېپىللىك بېرىشقا ئىلىپ تهكشۈرۈش ئادىل دهرھال ئورۇن باشقۇرىدىغان

. كېرهك

ماددا ئۈچىنچى ئون

ئېغىر زېمىندا قانداق ھهر تهۋهلىكىدىكى ئۆز دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بىر ھهر

شۇ باشقۇرىدىغان رايوننى شۇ دۆلهتنىڭ شۇ كىشىنىڭ ھهرقانداق ئۇچرىغان جازاغا

شۇ ھهمده كېرهك قىلىش كاپالهتلىك بارلىقىغا ھوقۇقى سۇنۇش ئهرز ئورۇنغا

ئاشكارا ئوچۇق نىسبهتهن دېلوغا شۇ ئورۇن باشقۇرىدىغان رايوننى شۇ دۆلهتنىڭ

ياكى قىلغۇچى ئهرز قوللىنىپ چاره–تهدبىرلهرنى كېرهك. بېرىش ئېلىپ تهكشۈرۈش

سهۋهبلىك تۆۋهنلىگهنلىكى ئىسپاتنى ياكى ئۈچۈن سۇنغانلىقى ئهرز گۇۋاھچى

. كېرهك قىلىش كاپالهتلىك ئاڭلىماسلىقىغا تهھدىتكه ياكى خارلىققا ھهرقانداق

ماددا تۆتىنچى ئون

جازاغا قاتتىق ئىچىده سىستېمىسى قانۇن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .1

ۋه باراۋهر ھهمده كېرهك قىلىشى كاپالهتلىك ئىرىششىگه تۆلهمگه ئۇچرىغۇچىنىڭ

بولۇشى بهھرىمهن ھوقۇقىدىن قىلىش ئىجرا كۈچلۈك ئىرىشش تۆلهمگه يېتهرلىك

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز كهلتۈرۈشنى ئهسلىگه پۈتۈنلهي ئىمكانقهدهر ھوقۇقنى بۇ كېرهك،

قالسا كېتىپ ئۆلۈپ سهۋهبلىك جازا ئېغىر ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه ئهگهر

. ھوقۇقلۇق ئېرىشىشكه تۆلهمگه باققۇچى

ياكى ئۇچرىغۇچىنىڭ زىيانكهشلىككه بهلگىلىمه ھهرقانداق ماددىدىكى بۇ .2

قانداق ھهر تۆلهمدىكى ئېرىشىدىغان ئاساسهن قانۇنلىرىغا دۆلهتنىڭ باشقىالرنىڭ

. كۆرسهتمهيدۇ تهسىر ھوقۇقىغا

ماددا بهشىنچى ئون

قانداق ھهر جهريانىدا، تهرتىپى ئهرز قانداق ھهر دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر



بولمايدىغانلىقىغا كهلتۈرۈشكه نهقىل ئىسپاتنى ئاغزاكى ئارقىلىق جازا ئېغىر

قىلىش كاپالهتلىك

جازا ئۇچرىغۇچى جازاغا ئېغىر ئىسپاتنى ئاغزاكى خىلدىكى بۇ لېكىن كېرهك،

بولىدۇ. قىلىشقا ئىسپاتى قىستالغانلىقىنىڭ جهريانىدا

ماددا ئالتىنچى ئون

كىملىك مهخسۇس ياكى خادىملىرى كهسپى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .1

تهۋهلىكىدىكى دۆلهت مۇشۇ باشقىالرنىڭ ئىگه ھوقۇقىغا بىجىرىش ئىش بىلهن

ئىچىده زېمىن ھهرقانداق

ئېچىنىشلىق، باشقا دهرىجىسىدىكى جازا قاتتىق ئېغىر دېيىلگهن ماددىدا بىرىنچى

ياكى مۇئامىله كهلتۈرىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه ياكى چىققان ئادىمىيلىكتىن

قىلمىشالرغا شۇنداق ياكى كۈشكۈرتۈش شۇنىڭغا ياكى يۈرگۈزۈش قىلمىشالرنى جازا

ئېلىش ئالدىنى يېتهلمهسلىكنىڭ مهقسىتىگه پۈكۈپ كۆڭلىگه ياكى ۋه قوشۇلۇش

بهلگىلىمىلهردىكى 13-ماددىالردىكى ،-12 ،11،-10 بولۇپمۇ كېرهك.

باشقا سۆزنى دېگهن جازا ئېغىر ئىچىدىكى بولىدۇ، ئىشلىتىشكه مهجبۇرىيهتلهرگه

ھاقارهت ئادىمىيلىككه ياكى چىققان ئادىمىيلىكتىن ئېچىنىشلىق، شهكىللهردىكى

. بولىدۇ ئالماشتۇرۇشقا سۆزلهرگه دېگهن جازاالر ياكى مۇئامىله كهلتۈرىدىغان

خهلقئارالىق باشقا ھهرقانداق بهلگىلىمىلىرى تۈردىكى ھهر ئهھدىنامه بۇ .2

چىققان ئادىمىيلىكتىن ئېچىنىشلىق، ئىچىدىكى قانۇن دۆلهتلىك ياكى ھۆججهت

ۋه چهكلهيدىغان جازا ياكى مۇئامىله كهلتۈرىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىككه ياكى

بهلگىلىمىلهرگه چىقىرىدىغان قوغالپ ياكى مۇناسىۋهتلىك بېرىشكه ئۆتكۈزۈپ ياكى

بولمايدۇ. توسالغۇ قهتئىي



بۆلهك ئىككىنچى

ماددا يهتتىنچى ئون

قىسقارتىپ دهپ كومىتېت (تۆۋهنده كومىتېتى چهكلهش جازانى قاتتىق .1

ۋهزىپىلهرنى بهلگىلهنگهن دهپ ھۆججهتلهر تۆۋهندىكى كېرهك. قۇرۇش ئېلىنىدۇ)

كىشىلىك ئادىل، بېجىرىشته ئىش ئابرۇيلۇق، كومىتېت كېرهك. قىلىش ئىجرا

مۇتهخهسسىستىن نهپهر 10 ئېرىشكهن ئىتراپقا كۆرۈنهرلىك ساھهسىده ھوقۇق

ئۆتهيدۇ. ۋهزىپه بىلهن ساالھىتى شهخسىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر تاپقان. تهشكىل

كېلىدۇ، بارلىققا بىلهن سايلىشى دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم مۇتهخهسسىسلهر

بار تهجرىبىسى قانۇندىن قىسىم بىر ۋه بۆلۈنۈشى رايونالرنىڭ باراۋهر ئهلۋهتته

. ئويلىشىدۇ بولۇشنى قواليلىق قاتنىشىشىغا خادىمالرنىڭ

بهرگهن تۈزۈپ دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئهزالىرى كومىتېت .2

ھهر كېلىدۇ. بارلىققا سايالپ ئارقىلىق تاشالش بىلهت نامسىز ئىچىدىن تىزىملىكى

كۆرسىتىپ ئادهمنى بىر پۇقراسىدىن دۆلىتى ئۆز دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بىر

ھوقۇقى سىياسىي ۋه ھوقۇقى «پۇقرالىق دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بېرىدۇ.

ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك ئاساسهن قۇرۇلۇشىغا نىڭ ئهھدىنامىسى» خهلقئارالىق

چهكلهش جازانى قاتتىق ئېغىر ئىچىدىكى ئهزاسى كومتىتىت ۋه كومىتېتىنىڭ

كۆرسىتىدىغان نامزاتنى خااليدىغان ئۆتهشنى خىزمىتىنى ئهزالىق كومىتېتىنىڭ

. كېرهك ئويلىشىشى تهرهپلىرىنى ياخشى بولغان ئادهمگه

كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن تاللىنىشى ئهزالىرىنىڭ كومىتېت .3

ئىلىپ يېغىنىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئاچىدىغان قېتىم بىر يىلدا ئىككى

قاتنىشىشى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم قىسىم ئىككى ئۈچتىن يىغىن بۇ بېرىلىدۇ.



ھهمده كۆپ ھهممىدىن سانى بىلهت ئېرىشكهن بولىدۇ. سانى ئادهم بهلگىلهنگهن

تاشلىغان ۋهكىلى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بهرگهن ئاۋاز قاتنىشىپ ۋه قاتناشقىنى

بولۇپ ئهزاسى كومىتېت ئىگىلىگۈچى، قىسمىنى كۆپ مۇتلهق بېلهتلهرنىڭ

. تاللىنىدۇ

ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ يىغىنى تالالش قېتىملىق بىرىنچى كومىتېتنىڭ .4

دۆلهتلهر بىرلهشكهن بېرىلىدۇ. ئىلىپ ئىچىده ئاي ئالته باشالپ كۈندىن

ئاي تۆت كۈنىدىن تالالش قېتىملىق ھهر كومىتېتنىڭ كاتىپى باش تهشكىالتى

ئىچىگه ئاي ئۈچ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامه بۇ يازمىچه ئىلگىرى

قىلىشى تهكلىپ بېرىشكه چىقىرىپ تىزىملىكىنى نامزات ئهزالىرىنىڭ كومىتېت

تهرتىپى ھهرىپ نامزاتالرنىڭ بارلىق بېرىلگهن كۆرسىتىپ كاتىپ باش كېرهك.

تۈزگۈچى كېلىشىم كۆرسىتىلگهن ئىزاھالپ كېرهك. چىقىش تۈزۈپ تىزىملىك بويىچه

دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىدىكى بۇ تىزىملىكنى دۆلهتلهر،

تاپشۇرىدۇ.

يىل تۆت مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه كىيىن تالالنغاندىن ئهزالىرى كومىتېت .5

داۋاملىق كۆرسىتىلسه بىر يهنه كۆرسىتىشته، نامزات قېتىملىق بىر يهنه بولىدۇ.

بهش ئىچىدىكى ئهزاالر تالالنغان قېتىملىقىدا تۇنجى لېكىن بولىدۇ. ئۆتىسه ۋهزىپه

قېتىملىق تۇنجى توشىدۇ، يىلدا ئىككى مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ئهزانىڭ نهپهر

كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا ئۈچىنچى ماددىنىڭ بۇ كىيىن، تۈگىگهندىن تاللىنىش

تالالپ ئهزانى بهش بۇ شهكىلده تارتىش چهك دهرھالال رهئىسى باش يېغىننىڭ

. چىقىدۇ

باشقا ياكى بهرسه ئىستېپا ياكى ئۇچرىسا قازاغا ئهزاسى كومىتېت ئهگهر .6

بهرگهن كۆرسىتىپ ئۇنى قىاللمىسا، ئادا ۋهزىپىنى كومىتېتتىكى بىلهن سهۋهبلهر



بىر باشقا ئىچىدىن پۇقراسى دۆلهت دۆلىتىدىكى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

تۈزگۈچى كېلىشىم چوقۇم لېكىن قويىدۇ. ئۆتهشكه ۋهزىپه داۋاملىق مۇتهخهسسىسنى

كېرهك. ئېلىشى ماقۇللۇقىنى ساندىكىلهرنىڭ ئارتۇق يېرىمدىن دۆلهتلهرنىڭ

ئالته تهيىنلهپ ئۇقتۇرۇپ تهكلىپنى كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

كېلىشىم يۇقىرى يېرىمدىن ياكى تۆۋهن ساندىن يېرىم ئهگهر ئىچىده، ھهپته

قارىلىدۇ. دهپ قوشۇلغان بهلگىلىمىگه بۇ بىلدۈرسه، قارشىلىق دۆلهت تۈزگۈچى

جهرياندىكى ئۆتهش ۋهزىپه كومىتېتىدىكى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى .7

. ئالىدۇ ئۈستىگه ئۆز چىقىملىرىنى

ماددا سهككىزىنچى ئون

ئىككى مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه كېرهك، چىقىشى سايالپ ئهزالىرىنى كومىتېت .1

. بولىدۇ ئۆتىسه ۋهزىپه داۋاملىق تالالنسا داۋاملىق يىل،

قائىده بۇ لېكىن كېرهك، بېكىتىشى ئۆزى قائىدىلىرىنى كېڭىششى كومىتېت .2

، ئالمايدۇ ئىچىگه ئۆز ئامىلالرنى سىرتقى بېكىتكهن باشقا

. تاپىدۇ تهركىب ئهزادىن ئالته ئهزا بهلگىلهنگهن (ئا)

ئارتۇق يېرىمدىن ئهزاالردىن قاتناشقان بهلگىلىشىنى قارار كومىتېتنىڭ (ب)

. بېكىتىلىدۇ ئارقىلىق ماقۇللۇقى ئادهمنىڭ

تهمىنلىشى مۇئهسسهلهرنى ياكى ئادهم بولغان زۆرۈر كاتىپى باش كومىتېت .3

ئىجرا ئۈنۈملۈك ۋهزىپىلهرنى بهلگىلىمىلهردىكى ئهھدىنامه بۇ كومىتېتنىڭ كېرهك،

تهمىنلىنىدۇ. ئۈچۈن قىلىشى

بېكىتىش يىغىن چوڭ ئهزالىرى كومىتېت قۇرۇلغان ئاساسهن ئهھدىنامىگه بۇ .4

بايلىق تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئاساسهن شهرتلهرگه بولغان ئېھتىماللىقى

. بولىدۇ ئېلىۋالسا تولۇقلىما مهنبهسىدىن



يىغىنىنى تۇنجى كومىتېتنىڭ كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن .5

كېڭىشىش كومىتېت كىيىن، ئېچىلغاندىن يىغىن قېتىملىق تۇنجى كېرهك. ئېچىشى

. كېرهك ئېچىلىشى يىغىن ۋاقىتتا بېكىتكهن قائىدىسىده

ماددا توققۇزىنچى ئون

ئىچىده يىل بىر بولۇپ ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم .1

ئهھدىنامىدىكى كومىتېتقا ئارقىلىق كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

كېرهك. قىلىشى دوكالت تهدبىرلهرنى چاره قولالنغان قىلىشتا ئادا مهجبۇرىيهتلهرنى

قولالنغان باشقا يىلدا تۆت ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم كىيىن، ئۇنىڭدىن

باشقا قىلغان تهلهپ كومىتېت ھهمده دوكالت تولۇقلىما تهدبىرلهردىن يېڭى

. كېرهك تاپشۇرۇشى دوكالتالرنى

كېلىشىم بارلىق دوكالتالرنى بۇ كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن .2

. كېرهك بېرىشى ئهۋهتىپ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى

كېرهك، چىقىشى كۆرۈپ –قايتىدىن قايتا كومىتېت دوكالتنى بىر ھهر .3

ئوتتۇرىغا باھاالرنى خاراكتېردىكى ئومۇمىي مۇۋاپىق قارىتا دوكالتالرغا بۇ كومىتېت

تاپشۇرۇپ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم مۇناسىۋهتلىك ھهمده بولىدۇ قويسا

ھهرقانداق كومىتېتقا خالىغانچه دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بۇ بېرىلىدۇ.

ئوتتۇرىغا ئورنىدا جاۋاب چۈشهندۈرۈشنى

. بولىدۇ قويسا

ماددا بۇ ئاندىن بولىدۇ. چىقارسا قارار كۆرۈپ دهڭسهپ ئهھۋالالرنى كومىتېت .4

مۇناسىۋهتلىك ۋه باھاالر ھهرقانداق بېرىلگهن ئاساسهن تارمىقىغا ئۈچىنچى

چۈشهندۈرۈشلىرىده جهھهتتىكى بۇ ئالغان تاپشۇرۇپ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم

كېلىشىم مۇناسىۋهتلىك كىرگۈزۈلىدۇ. دوكالتقا يىللىق يېزىلغان 24-ماددىدا



ماددا بۇ مهزمۇنالرنى ئىچىدىكى كومىتېت ئىلتىماسىدىن دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى

. بولىدۇ كىرگۈزسه دوكالتقا تاپشۇرىدىغان ئاساسهن تارمىقىغا بىرىنچى

ماددا يىگىرمىنچى

ئىشهنچلىك بۇ تاپشۇرۇۋالسا، مهلۇمات ئىشهنچلىك كومىتېت ئهگهر .1

قاتتىق دائىم ئىچىده چېگرا دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بىر مهلۇم ئاالمهتلهردىن

دۆلهتنى تۈزگۈچى كېلىشىم بۇ كومىتېت قارىغاندا، دهپ يۇرگۈزىۋاتقان جازانى

ئاالقىدار ئاساسلىق ھهمده كېرهك قىلىشى مۇالھىزه مهلۇماتنى بۇ قىلىپ تهكلىپ

بېرىشنى چۈشهندۈرۈش مهلۇماتقا

. قىلىنىدۇ مهقسهت ئاساسلىق قىلىش تهلهپ

قويىدىغان ئوتتۇرىغا ئېھتىمال دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار كومىتېت .2

مهلۇماتالرنى باشقا ئېرىشىدىغان ئېھتىمال ھهمده چۈشهندۈرۈشنى قانداق ھهر

نهپهر قانچه بىر ياكى نهپهر بىر قارالسا، دهپ سهۋهب ئورۇنلۇق ئهگهر ئويلىشىپ،

كومىتېتقا دهرھال ھهمده بېرىلىدۇ ئىلىپ تهكشۈرۈش مهخپىي ئهۋهتىپ ئهزا

. كېرهك تاپشۇرۇشى دوكالت

بېرىلىپ ئىلىپ تهكشۈرۈش ئاساسهن تارمىقىغا ئىككىنچى ماددا بۇ ئهگهر .3

دۆلهتتىن تۈزگۈچى كېلىشىم مۇناسىۋهتلىك دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قالسا،

ئاستىدا، ماقۇللۇقى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم بۇ كېرهك. ئىزدىشى ھهمكارلىق

ئۆز كهچۈرۈشنىمۇ كۆزدىن چىگرسىنى دۆلهتنىڭ شۇ تهكشۈرۈش خىلدىكى بۇ

. ئالىدۇ ئىچىگه

تهكشۈرۈش تاپشۇرغان ئهزاالرنىڭ ئاساسهن ماددىغا ئىككىنچى كومىتېت .4

ئاساسهن ئهھۋالغا نهتىجىلهر بۇ كىيىن، كهچۈرگهندىن كۆزدىن نهتىجىسىنى

ئىچىگه ئۆز كۆز-قاراشنى ياكى تهكلىپ-پىكىرنى ھهرقانداق مۇۋاپىق بېرىلگهن



. كېرهك بېرىشى تاپشۇرۇپ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار بىرلىكته ئىلىپ

بارلىق كومىتېتنىڭ كۆرسىتىلگهن تارمىقىغىچه تۆتىنچى بىرىنچىدىن ماددا بۇ .5

كېلىشىم ئاالقىدار باسقۇچلىرىدا ھهرقايسى تهرتىپنىڭ بولىدۇ، مهخپىي تهرتىپى

ئىككىنچى خىلدىكى بۇ بولىدۇ. ئىزدىسه ھهمكارلىقىنى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى

ئېلىپ ئاساسهن تارمىقىغا

كېلىشىم ئاالقىدار كومىتېت كېيىن، تۈگىگهندىن تهرتىپى تهكشۈرۈش بېرىلغان

تهرتىپكه خىلدىكى بۇ كىيىن، كېڭهشكهندىن بىلهن دۆلهت تۈزگۈچى

ئاساسهن 24-ماددىغا بايانىنى قىسقىچه نهتىجىسىنىڭ تهرتىپ مۇناسىۋهتلىك

. كېرهك كىرگۈزۈشى مهزمۇنىغا دوكالتنىڭ يىللىق يېزىلىدىغان

ماددا بىرىنچى يىگىرمه

ئاساسهن، ماددىغا بۇ ۋاقىتتا ھهرقانداق دۆلهت تۈزگۈچى ئهھدىنامه بۇ .1

تۈزگۈچى كېلىشىم بىر يهنه دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم بىر مهلۇم كومىتېتىڭ

قىاللمىغان ئادا ۋهزىپىلهرنى بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىدىكى بۇ دۆلهتنىڭ

ھوقۇقىنىڭ جازاالش كهچۈرۈش كۆزدىن ۋه قىلىش قوبۇل خهت-چهكلىرىنى

خىلدىكى بۇ چوقۇم لېكىن كېرهك، قىلىشى ئېتىراپ قىلىپ ئېالن بايانات بارلىقىنى

كومىتېتنىڭ ئۆزى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم قويغان ئوتتۇرىغا خهت-ئاالقىنى

كومىتېت كېرهك، قىلىشى ئېالن بايانات قىلىپ ئېتىراپ بارلىقىنى ھوقۇقى شۇنداق

خىلدىكى بۇ ئاساسهن تهرتىپكه بهلگىلىمىلهردىكى ماددا بۇ تهرهپ

خهت-ئاالقىگه ئهگهر بولىدۇ. كهچۈرسه كۆزدىن ۋه قىلسا قوبۇل خهت-ئاالقىلهرنى

يوللىغان دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قىلمىغان ئېالن باياناتنى خىلدىكى بۇ ئاالقىدار

قىلماسلىقى تهرهپ بىر ئاساسهن بهلگىلىمىلىرىگه ماددا بۇ كومىتېت ئۇنداقتا بولسا،

خهت-ئاالقىلهرنى قىلىنغان قوبۇل ئاساسهن ئهسلىمىلىرىگه ماددا بۇ كېرهك.



: كېرهك قىلىشى تهرهپ بىر بويىچه تهرتىپ تۆۋهندىكى

تۈزگۈچى كېلىشىم بىر يهنه دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بىر مهلۇم ئهگهر (ئا)

كىيىن يازمىچه قارىسا، دهپ يۈرگىزمىگهن بهلگىلىمىلىرىنى ئهھدىنامه بۇ دۆلهتنىڭ

كېرهك، قويۇشى ئۇقتۇرۇپ كېرهكلىكىنى قىلىش دىققهت مهسىلىلهرگه خىلدىكى بۇ

يازمىچه ئىچىده ئاي ئۈچ تاپشۇرۇۋېلىپ ئۇقتۇرۇشنى دۆلهت تاپشۇرۇۋالغان

ئوچۇق مهسىلىنى باشقىچه قانداق ھهر ياكى چۈشهندۈرۈش دۆلهتكه يوللىغۇچى

بۇ ھالدا مۇۋاپىق ئىمكانقهدهر ئىچىده بۇنىڭ كېرهك، بېرىشى قىلىپ بايان

بولىدىغان ئىشلىتىشكه ياكى ۋه بولغان ئىشلىتىلمهكچى ياكى ئىشلىتىلگهن ئىشنىڭ

كېرهك قويۇشى ئوتتۇرىغا ئۇسۇلالرنىمۇ قۇتقۇزۇش ۋه چاره-تهدبىر ئىچىدىكى دۆلهت

؛

ئىچىده ئاي ئالته تاپشۇرۇۋېلىپ دهسلهپته ئهڭ دۆلهت تاپشۇرۇۋالغان ئهگهر (ب)

بىلهن ئۇسۇل بولىدىغان رازى تهرهپ ئىككى دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار

ئارقىلىق ئۇسۇلى ئۇقتۇرۇش تهرهپنىڭ بىر قانداق ھهر قىلمىسا، ھهل مهسىلىنى بۇ

؛ ئۇقتۇرىدۇ تهرهپكه بىر يهنه ۋه بولىدۇ ھوقۇقى تاپشۇرۇش كومىتېتقا ئىشنى بۇ

بۇ پهقهت ئىشالرنى تاپشۇرىدىغان ئۇنىڭغا ئاساسهن ماددىغا بۇ كومىتېت (س)

نهقىل پىرىنسىپىنى قانۇن خهلقئارا قىلىدىغان ئېتىراپ ھهممه تهكشۈرۈپ ئىشنى

بىر بۇنى ئىشلىتىپ ئاماللىرىنى قۇتقۇزۇش ئىچىدىكى دۆلهت بارلىق ۋه كهلتۈرۈپ

ئارقىغا ئهگهر يۈرگۈزۈلىشىده ئۇسۇللىرىنىڭ قۇتقۇزۇش لېكىن بولىدۇ، قىلسا تهرهپ

قىلىپ، خىالپلىق قىلمىشلىرىغا ئهھدىنامه بۇ ياكى قالسا بولۇپ سۈرۈلۈش

قائىده بۇ ئۇنداقتا ئېرىشهلمىسه قۇتقۇزۇشقا ئۈنۈملۈك ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه

؛ ئىشلىتىلمهيدۇ

، قىلغاندا –ئاالقه خهت تهكشۈرۈپ ئاساسهن ماددىغا بۇ كومىتېت (د)



. كېرهك ئېچىش يىغىن ئاشكارىالنمايدىغان

كومىتېت ئاستىدا، ئهھۋال قىلمىغان خىالپلىق بهلگىلىمىگه دىكى (س) (ئى)

ئهھدىنامىدىكى بۇ ياراشتۇرۇپ، دۆلهتلهرنى تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار

ھالدا دوستانه تۇرۇپ، قىلىپ ئاساس قىلىشنى ھۆرمهت ۋهزىپىلهرنى بهلگىلهنگهن

بىر ھالدا مۇۋاپىق كومىتېت ئۈچۈن شۇنىڭ كېرهك. قىلىشى ھهل مهسىلىلهرنى

؛ بولىدۇ چىقسا قۇرۇپ كومىتېت ئهپلهشتۈرىدىغان خاس

ده (ب) ئىشنى ھهرقانداق تاپشۇرىدىغان ئاساسهن ماددىغا بۇ كومىتېت (ئې)

قانداق ھهر تهمىنلهيدىغان دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار كۆرسىتىلگهن

؛ بولىدۇ قىلسا تهلهپ ماتېرىيالنى ئاالقىدار

كۆرسىتىلگهن ده ،(ب) كهچۈرگهنده كۆزدىن ئىشالرنى بۇ كومىتېت (گ)

ئاغزاكى ھهمده قاتنىشىشىى ئهۋهتىپ ۋهكىل دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار

؛ كېرهك بولۇشى ھوقۇقى بېرىش پىكىر يازمىچه ياكى

ئىچىده ئاي 12 تاپشۇرۇۋېلىپ ئۇقتۇرۇشنى بهلگىلهنگهن ده (ب) كومىتېت (خ)

: كېرهك قويۇشى ئوتتۇرىغا دوكالتنى

ئاددىي دوكالتى كومىتېتنىڭ قىلىنسا، ھهل ئاساسهن بهلگىلىمىگه (ئى) (1)

چهكلىنىدۇ بىلهن قىلىش بايان ئۇسۇلنى قىلىشتىكى ھهل مهسىلىنى ۋه قىلىش بايان

پىكىرى ئاغزاكى ۋه پىكىرى يازمىچه دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار ؛

. خاتىرىلىنىدۇ قوشۇمچه كىيىن دوكالتتىن

ئاالقىدار دوكالتالر ئاالقىدار ئىشالرغا خىلدىكى بۇ قىلىنغان بايان يۇقىرىدا

. كېرهك تاپشۇرۇلۇشى ئهۋهتىپ دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلىشىم

تارمىقىغا بىرىنچى ماددا بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بهش ئهھدىنامىدىكى بۇ .2

ئىگه كۈچكه بهلگىلىمه ماددا بۇ كىيىن، قىلغاندىن ئېالن بايانات ئاساسهن



بىرلهشكهن يىغىپ باياناتنى خىلدىكى بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بولىدۇ.

باياناتنىڭ كاتىپ باش كېرهك، تاپشۇرۇشى كاتىپىغا باش تهشكىالتى د\دۆلهتلهر

كېرهك. بېرىشى ئهۋهتىپ دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلىشىم ئايرىم نۇسخىسىنى بىر يهنه

ئهمهلدىن قىلىپ ئۇقتۇرۇش كاتىپقا باش ۋاقىتتا خالىغان باياناتنى خىلدىكى بۇ

ئاساسهن ماددىغا بۇ قالدۇرۇش ئهمهلدىن خىلدىكى بۇ بولىدۇ. قالدۇرسا

ياكى توسالغۇ ئىشالرغا قىلىنغان مۇھاكىمه قانداق ھهر ماتىريالالردىكى ئهۋهتىلگهن

دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم قانداق ھهر كاتىپ باش بولمايدۇ. تهسىرى

ماددىغا بۇ كىيىن، ئالغاندىن تاپشۇرۇپ ئۇقتۇرۇشىنى بايانات قالدۇرۇش ئهمهلدىن

ئاالقىدار كېرهك، قىلماسلىقى قوبۇل –ئاالقىلهرنى خهت باشقا ئهۋهتىلگهن ئاساسهن

. بولىدۇ قىلسا قوبۇل قالسا قىلىپ ئېالن بايانات يېڭى دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه

ماددىغا بۇ ۋاقىتتا ھهرقانداق دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىدىكى بۇ .1

بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم شۇ ئاستىدا باشقۇرۇشى دۆلهت شۇ ئاساسهن

ياكى شهخس ئۇچرىغان زىيانكهشلىككه قىلىپ خىالپلىق ماددىالرغا ئهھدىنامىدىكى

كۆزدىن ۋه قىلىش قوبۇل جاكارالپ –ئاالقىلهرنى خهت ئهۋهتكهن ۋهكىل باشقا

ئهگهر كېرهك. قىلىشى ئېتىراپ قىلىپ بايان بارلىقىنى ھوقۇقى كهچۈرۈش

ئېالن باياناتنى خىلدىكى بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار خهت-ئاالقىگه

. كېرهك قىلماسلىقى قوبۇل دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئۇنداقتا بولسا، قىلمىغان

ئهگهر خهت–ئاالقه قانداق ھهر قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئاساسهن ماددىغا بۇ .2

ھوقۇقى خهت-ماتېرىيال خىلدىكى بۇ تهرىپىدىن كومىتېت ياكى ھالهتته ئىمزاسىز

قااليمىقان

كهلمىسه، مۇۋاپىق بهلگىلىمىلهرگه ئهھدىنامه بۇ ياكى قارالسا دهپ ئىشلىتىلگهن



. كېرهك قىلماسلىقى قوبۇل قهتئىي كومىتېت

شهرت ئالدىنقى قىلمىغان خىالپلىق بهلگىلىمىگه تارمىقىدىكى ئىككىنچى .3

خهت-ئاالقىده ھهرقانداق تاپشۇرىدىغان كومىتېتقا ئاساسهن ماددىغا بۇ ئاستىدا،

بۇ ھهمده قىلىنغان ئېالن بايانات ئاساسهن ماددىغا بىرىنچى كومىتېت

ئهھدىنامىدىكى بۇ قىلغان خىالپلىق بهلگىلىمىگه قانداق ھهر ئهھدىنامىدىكى

ئالته دۆلهت تاپشۇرۇۋالغۇچى كېرهك. قىلىشى دىققهت دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم

قىلىشى بايان ئېنىق مهسىلىنى ياكى چۈشهندۈرۈشى يازمىچه كومىتېتقا ئىچىده ئاي

قۇتقۇزۇش ھهرقانداق دۆلهت بۇ ئهگهر كېرهك،

. كېرهك چۈشهندۈرۈشى قوشۇپ ئۇنىمۇ بولسا، ئىشلهتكهن ئۇسۇللىرىنى

دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار ۋه ۋهكىل باشقا ياكى شهخس كومىتېت .4

تاپشۇرۇۋالغان ئاساسهن ماددىغا بۇ پايدىلىنىپ، ماتىريالدىن بارلىق تهمىنلىگهن

. كېرهك قىلىشى مۇھاكىمه كهچۈرۈپ كۆزدىن خهت-ئاالقىلهرنى

ماددىغا بۇ باشقا، بولغاندىن تهكشۈرۈپ ئهھۋالالرنى تۆۋهندىكى كومىتېت .5

كېرهك: كهچۈرمهسلىكى كۆزدىن خهت-ئاالقىلهرنى ئهۋهتكهن شهخس ئاساسهن

تهكشۈرۈش خهلقئارالىق بىر باشقا بۈگۈنى ۋه ئۆتمۈشى ئىشنىڭ بىر ئوخشاش (ئا)

؛ بولسا ئۇچرىمىغان تهكشۈرۈشىگه ئۇسۇلىنىڭ ھهل ياكى تهرىپىدىن

قۇتقۇزۇش بارلىق ئىچىدىكى دۆلهت بارلىق بارچه ئىمكانىيهتنىڭ شهخس (ب)

ئارقىغا يۈرگۈزۈلۈشىنى ئۇسۇللىرىنىڭ قۇتقۇزۇش لېكىن ئىشلهتكهنده، ئامىللىرىنى

زىيانكهشلىككه قىلىپ خىالپلىق قىلمىشلىرىغا ئهھدىنامه بۇ ياكى سۈرگهنده

بۇ ئاستىدا، ئهھۋال ئېرىشهلمىگهن ياردىمىگه قۇتقۇزۇش ئۈنۈملۈك ئۇچرىغۇچى

. بولمايدۇ ئىشلىتىشكه قائىدىنى

قىلغاندا، –ئاالقه خهت تهكشۈرىدىغان ئاساسهن ماددىغا بۇ كومىتېت .6



.. كېرهك ئېچىلىشى يىغىن ئاشكارىالنمىغان

ۋه دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم مۇناسىۋهتلىك –پىكىرلهرنى تهكلىپ كومىتېت .7

. كېرهك ئۇقتۇرۇشى شهخسكه

تارمىقىغا بىرىنچى ماددا بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بهش ئهھدىنامىدىكى بۇ .8

ئىگه كۈچكه بهلگىلىمىلىرى ماددا بۇ كىيىن، قىلغاندىن ئېالن بايانات ئاساسهن

بىرلهشكهن يىغىپ باياناتنى خىلدىكى بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم بولىدۇ.

بۇ كاتىپ باش كېرهك، بېرىشى تاپشۇرۇپ كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر

ئهۋهتىپ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم باشقا نۇسخىسىنى بىر يهنه بايانالرنىڭ

ۋاقىتتا خالىغان ئۇقتۇرۇپ كاتىپقا باش باياناتالرنى خىلىدىكى بۇ كېرهك. بېرىشى

ئاساسهن ماددىغا بۇ قالدۇرۇش ئهمهلدىن خىلدىكى بۇ بولىدۇ. قالدۇرسا ئهمهلدىن

توسالغۇ ئىشالر كۆچۈرۈلگهن كۆزدىن ھهرقانداق ماتېرىيالالردىكى ئهۋهتىلگهن

ئهمهلدىن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قانداق ھهر كاتىپ باش بولمايدۇ.

كىيىن، ئالغاندىن تاپشۇرۇپ ئۇقتۇرۇشنى ئهۋهتكهن جاكارالپ قالدۇرغانلىقىنى

باشقا ئهۋهتكهن ئاساسهن ماددىغا بۇ ۋهكىل باشقا ياكى شهخس ئاندىن

دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ئاالقىدار كېرهك، قىلماسلىقى قوبۇل خهت-ئاالقىلهرنى

. بولىدۇ قىلسا قوبۇل بولسا قىلغان ئېالن بايانات يېڭى

ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه

خاس تهيىنلىگهن ده (ئى) تارمىقىدىكى بىرىنچى 21-ماددا ئهزالىرى كومىتېت

ھوقۇقى خاس تهشكىالتى دۆلهتلهر «بىرلهشكهن خادىمى كومىتېت ياراشتۇرغۇچى

بهلگىلىمىلىرىگه قائىده بابالردىكى مۇناسىۋهتلىك نىڭ ئهھدىنامىسى» كهچۈرۈم ۋه

خاس قواليلىق، مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئاساسهن،

. بوالاليدۇ بهھرىمهن كهچۈرۈملهردىن ۋه ھوقۇق



ماددا تۆتىنچى يىگىرمه

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامه بۇ كومىتېت

دوكالت يىللىق ئاالقىدار پائالىيهتلىرىگه نۇسخا بىر يىغىنىغا چوڭ تهشكىالتى

. كېرهك تاپشۇرۇشى

بۆلهك ئۈچىنچى

ماددا بهشىنچى يىگىرمه

. قويىدۇ ئىمزا ئاشكارا دۆلهتلهر بارلىق ئهھدىنامىگه بۇ .1

دۆلهتلهر بىرلهشكهن تهستىقنامه كېرهك، ئۆتىشى تهستىقتىن ئهھدىنامه بۇ .2

. تاپشۇرۇلىدۇ كاتىپىغا باش تهشكىالتى

ماددا ئالتىنچى يىگىرمه

بىرلهشكهن خېتىنى قاتنىشىش قاتنىشىدۇ. ئاشكارا دۆلهتلهر بارلىق ئهھدىنامىگه بۇ

ئىگه كۈچكه قاتنىشىشى كېيىنال، تاپشۇرغاندىن كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر

. بولىدۇ

ماددا يهتتىنچى يىگىرمه

دۆلهتلهر بىرلهشكهن خېتى قاتنىشىش ياكى تهستىقنامه 20نۇسخا ئهھدىنامه .1

كۈنىدىن ئوتتۇزىنچى تارتىپ كۈندىن تاپشۇرۇلغان كاتىپىغا باش تهشكىالتى



. بولىدۇ ئىگه كۈچكه باشالپ

بۇ ياكى تهستىقلىنىپ تاپشۇرۇلۇپ خېتى قوشۇلۇش ياكى تهستىقنامه نۇسخا 20 .2

قوشۇلۇش ياكى تهستىقنامه ئهھدىنامه بۇ بۇ، دۆلهتلهر قاتناشقان ئهھدىنامىگه

. بولىدۇ ئىگه كۈچكه كۈنده 30 تاپشۇرۇلۇپ خېتى

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه

بۇ ياكى ۋه تهستىقالپ ئهھدىنامىنى بۇ ياكى قويۇپ ئىمزا دۆلهت ھهرقايسى .1

ئېتىراپ ھوقۇقىنى كومىتېتنىڭ بهلگىلهنگهن 20-ماددىدا قوشۇلغاندا، ئهھدىنامىگه

. بولىدۇ جاكارلىسا قىلمايدىغانلىقىنى

ھهرقانداق قالىدىغان ساقالپ ھوقۇقنى بۇ ئاساسهن تارمىقىغا بىرىنچى ماددا بۇ .2

باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋاقىتتا خالىغان دۆلهت، تۈزگۈچى كېلىشىم

. بولىدۇ قالسا ساقالپ ياكى قالدۇرسا ئهمهلدىن ئۇقتۇرۇپ كاتىپىغا

ماددا توققۇزىنچى يىگىرمه

اليىھهسىنى تۈزىتىش دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقانداق ئهھدىنامىدىكى بۇ .1

كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ھهمده بولىدۇ قويسا ئوتتۇرىغا

تۈزىتىش قويغان ئوتتۇرىغا كاتىپ باش ئاندىن كېرهك. بېرىشى تاپشۇرۇپ

باش ھهمده ئهۋهتىدۇ دۆلهتلهرگه تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر اليىھهسىنى

چاغدا شۇ ۋه ئېچىشقا يىغىنى دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قېتىملىق بىر كاتىپنىڭ

ياكى قوشۇلىدىغان چىقىرىشقا قارار ۋه كهچۈرۈپ كۆزدىن اليىھهنى بۇ

باشالپ كۈندىن يولالنغان خهت بۇ ئهگهر قىلىدۇ. تهلهپ قوشۇلمايدىغانلىقىنى

بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قىسىم بىر ئۈچتىن دېگهنده ئاز ئىچىده ئاي تۆت

، قوشۇلسا ئېچىلىشىغا يىغىننىڭ قېتىملىق



يىغىننى بۇ رىياسهتچىلىكىده تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن كاتىپ باش

ئارتۇق يېرىمدىن بىلدۈرگهن ئىپاده قاتنىشىپ ھهمده قاتناشقان يىغىنغا ئاچىدۇ.

كاتىپ باش اليىھهسىنى تۈزىتىش ھهرقانداق قوشۇلغان دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

. ئالىدۇ ماقۇللۇقنى دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم بارلىق بىلهن تهكلىپ

بىرلهشكهن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قىسىم ئىككى ئۈچتىن ئهھدىنامىدىكى بۇ .2

قانۇنىنىڭ ئاساسى دۆلىتىنىڭ ئۆز ئۇالر قىلىپ، ئۇقتۇرۇش تهشكىالتىغا دۆلهتلهر

بىرىنچى ماددا بۇ بولسا، قوشۇلغان اليىھهسىگه تۈزىتىش بۇ بىلهن تهرتىپى

. بولىدۇ ئىگه كۈچكه اليىھهسى تۈزىتىش قوشۇلغان ئاساسهن تارمىقىغا

قوشۇلغان اليىھهسىگه تۈزىتىش بولسا، ئىگه كۈچكه اليىھهسى تۈزىتىش .3

بۇ يهنىال دۆلهت باشقا بولىدۇ. ئىگه كۈچىگه چهكلهش نىسبهتهن دۆلهتلهرگه

اليىھهسىنىڭ تۈزىتىش قوشۇلغان بۇرۇن ياكى ماددىلىرىنىڭ ئهھدىنامىنىڭ

. ئۇچرايدۇ چهكلىشىگه

ماددا ئوتتۇزىنچى

بۇ ئارىسىدا دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئارتۇق ئىككىدىن. ياكى ئىككى .1

ھهرقانداق ئىشلىتىشته ياكى چۈشهندۈرۈش مۇناسىۋهتلىك ئهھدىنامىگه

ئىچىدىكى قىلىنمىسا، ھهل ئارقىلىق سۆھبهتلىشىش ئهگهر بولسا تاالش-تارتىش

ئۆزى ئهگهر كېرهك. تاپشۇرۇشى كېسىم بىلهن قىلىشى تهلهپ تهرهپنىڭ بىر

پىكىرده بىردهك تهشكىللىكىده كېسىمنىڭ ئىچىده ئاي ئالته قىلىپ تهلهپ كېسىمنى

بهلگىلىمه مهھكىمىسىنىڭ سوت خهلقئارا تهرهپ بىر قانداق ھهر بولمىسا،

تاپشۇرۇشى مهھكىمىسىگه سوت خهلقئارا تارتىشنى تاالش بۇ ئاساسهن تهلهپلىرىگه

. كېرهك



بۇ ياكى تهستىقالپ ئهھدىنامىنى بۇ ياكى قويۇپ ئىمزا دۆلهت ھهربىر .2

نىسبهتهن ئۇالرغا تارمىقىدىكى بىرىنچى ماددا بۇ چاغدا، قوشۇلغان ئهھدىنامىگه

تۈزگۈچى كېلىشىم باشقا بولىدۇ. جاكارلىسا قاراپ دهپ يوق كۈچى چهكلهش

ھهر ۋاقىتتا قىلغان قارار قىلىشنى ساقالپ مهزمۇننى ئاالقىدار بۇنىڭغا دۆلهت

. ئۇچرىمايدۇ چهكلىشىگه تارمىقىنىڭ بىرىنچى ماددا بۇ دۆلهت قانداق

ھهر قىلغان قارار قىلىشنى ساقالپ ئاساسهن تارمىقىغا ئىككىنچى ماددا بۇ .3

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋاقىتتا خالىغان دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قانداق

قالدۇرسا ئهمهلدىن ياكى قالسا ساقالپ قارارىنى قىلىپ ئۇقتۇرۇش كاتىپىغا باش

. بولىدۇ

ماددا بىرىنچى ئوتتۇز

تهشكىالتىغا دۆلهتلهر بىرلهشكهن يازمىچه دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم .1

ئۇقتۇرۇشنى كاتىپ باش بولىدۇ. ئۇقتۇرسا چېكىندىغانلىقىنى ئهھدىنامىدىن

چېكىنىش ئهھدىنامىسىدىن كىيىن يىلدىن بىر تارتىپ كۈندىن ئالغان تاپشۇرۇپ

. بولىدۇ ئىگه كۈچكه

بىلهن دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم چېكىنىش ئهھدىنامىدىن خىلدىكى بۇ .2

ئاالقىدار چېكىنىشگه ئهھدىنامىسىدىن قالماستىن بولۇپال قىلىش بىكار مۇناسىۋهتنى

ئهھدىنامه بۇ ياكى قىلمىش قانداق ھهر بهرگهن يۈز ئالدىدا كۈننىڭ ئىگه كۈچكه

ھهر چېكىنىش ئهھدىنامىدىن نهتىجىسى مهجبۇرىيهتنىڭ ئالىدىغان ئۈستىگه ئاستىدا

كهچۈرىدىغان كۆزدىن قىلىپ مۇھاكىمه داۋاملىق كومىتېت شهكىلدىكى قانداق

توسقۇنلۇق مهسىلىگه ھهرقانداق قىلىنغان مۇھاكىمه بۇرۇن چېكىنىشتىن ئهھدىنامه

. قىلمايدۇ

بولغان ئىگه كۈچكه چېكىنىشى ئهھدىنامىدىن دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم بىر .3



مهسىلىنى يېڭى قانداق ھهر دۆلهتنىڭ ئاالقىدار كومىتېت باشالپ، كۈندىن

. قىلمايدۇ مۇھاكىمه

ماددا ئىككىنچى ئوتتۇز

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىشالرنى تۆۋهندىكى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

دۆلهتلهرگه قويغان ئىمزا ئهھدىنامىگه بۇ ۋه دۆلهت ئهزا بارلىق تهشكىالتىدىكى

: كېرهك ئۇقتۇرۇشى

قوشۇلۇش ۋه تهستىقالش ئىمزالىنىش، ئاساسهن 26-ماددىغا ۋه 25-ماددا (ئا)

؛ بېرىش ئېلىپ ئهھۋاللىرىنى

قانداق ھهر ؛ بولىدۇ كۈن ئىگه كۈچكه 27-ماددا ئهھدىنامىدىكى بۇ (ب)

. بولىدۇ كۈن ئىگه كۈچكه 29-ماددا اليىھهسى تۈزىتىش

. بولىدۇ ئىشلىرى چېكىنىش ئهھدىنامىدىن ئاساسهن 31-ماددىغا (س)

ماددا ئۈچىنچى ئوتتۇز

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

تاپشۇرۇلىدۇ. كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن يېزىقلىرىدا

بىر يهنه ئهھدىنامىنىڭ بۇ كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن .2

. كېرهك بېرىشى ئهۋهتىپ دۆلهتلهرگه بارلىق ھالدا رهسمىي نۇسخىسىنى


