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خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوت مهھكىمىسىنىڭ  
رىم ئهھدىنامىسى* 

تۆۋهنـدىكـىسـى 1998 – يـىلـى 7 – ئـايـنىڭ 17 – كۈنـى (A/CONF, 183/9) نـامـلىق ھۆجـجهت شهكـلىده تـارقـىتـىلـغان، *
شۇندـاقال 1998 – يـىلـى 11 – ئـايـنىڭ 10 –كۈنـى، 1999 – يـىلـى 7 – ئـايـنىڭ 12 – كۈنـى، 1999 – يـىلـى 11 – ئـايـنىڭ 30 – 
كۈنـى، 2000 – يـىلـى 5 – ئـايـنىڭ 8 – كۈنـى، 2001 – يـىلـى 1- ئـايـنىڭ 17 – كۈنـى ۋه 2002 – يـىلـى 1- ئـايـنىڭ 16 – 
كۈنـىدىكـى كېڭىشـىشـلهرده تۈزىتـىلـگهن «رىم ئهھدىنـامـىسـى»دۇر. مهزكۇر ئهھدىنـامه 2002 – يـىلـى 7 – ئـايـنىڭ 1 – كۈنـى رهسـمىي 

 كۈچكه ئىگه بولغان. 



 خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوت مهھكىمىسىنىڭ رىم ئهھدىنامىسى

      كىرىش سۆز 

مەزكۇر ئەھدىنامىنى تۈزگۈچى دۆلەتلەر: 
ھهرقـايسـى دۆلهت خهلـقلىرىنـىڭ چـىش بـىلهن كـالپۇكـتهك يېقىنـلىقـىنـى، جـانـىجـان مهنـپهئهتـلىرىنـىڭ بـىر -
بـىرىگه زىچ بـاغـالنـغانـلىقـىنـى، ئۇالرنـىڭ مهدهنـىيهتـلىرىنـىڭ بـىرلـىكـته ئـىنـسانـىيهتـنىڭ ئـورتـاق بـايـلىقـىغـا ئـايـالنـغانـلىقـىنـى 
تـونۇپ يهتـكهن بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ خـىل مۇسـتهھكهم بـولـمىغـان بـىرىكـمىنـىڭ ھهرۋاقـىت يـىمـىرىلـىشـى مۇمـكىنـلىكـىدىن 

ئهنسىرهپ، 
بۇ ئهسـىرده تهسهۋۋۇر قـىلغۇسـىز زوراۋانـلىقـالرنـىڭ سـانسـىز بـالـىالر، ئـايـالـالر ۋه ئهرلهرنـىڭ ھايـاتـىغـا زامـىن بـولۇپ، 

پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ ۋىجدانىنى قاتتىق زىلزىلىگه سالغانلىقىغا دىققىنى ئاغدۇرۇپ، 
بۇ خـىل ئېغىر جـىنـايهتـلهرنـىڭ دۇنـيا تـىنچـلىقـىغـا، بـىخهتهرلـىكـىگه ۋه بهخـت – سـائـادىتـىگه زىيـان 

يهتكۈزىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ، 
پۈتۈن خهلـقئارا جهمـئىيهت كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقان ئهڭ ئېغىر جـىنـايهتـلهرنـى جـازالـىمـاي ئۆز مهيـلىگه قـويۇۋېتىشـكه 
ھهرگـىز بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى، جـىنـايهتـچىلهرنـى ئۈنۈملۈك جـازاالش ئۈچۈن، چـوقۇم دۆلهت سهۋىيهسـىده تهدبـىر 

قوللىنىش ۋه خهلقئارالىق ھهمكارلىقنى كۈچهيتىش الزىملىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، 
يۇقـىرىدا زىكـىر قـىلـىنـغان جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـغان جـىنـايهتـچىلهرنـىڭ قـانۇنـىي جـازاغـا تـارتـىلـماي ئهركـىن 

يايراپ يۈرۈشىگه يول قويماسلىققا ۋه شۇ ئارقىلىق بۇ خىل جىنايهتلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بهل باغالپ، 
ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ خهلـقئارا جـىنـايهت سـادىر قـىلـغان كـىشـىلهرگه قـارىتـا جـىنـايـى ئـىشـالر تهۋهلـىك 

ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈش مهجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئويDپ، 
«بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى نـىزامـنامـىسـى»نـىڭ تۈپ غـايـىسـى ۋه پـىرىنسـىپـىنـى، بـولۇپمۇ ھهرقـايسـى 
دۆلهتـلهرنـىڭ قـورال كۈچـى ئـارقـىلـىق بـىر – بـىرىگه تهھدىت سېلىشـىغـا يـاكـى قـورال كۈچـى ۋهيـاكـى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 
تهشـكىالتـىنـىڭ تۈپ غـايـىسـىگه ئۇيغۇن كهلـمهيـدىغـان ھهرقـانـداق بـاشـقا ئۇسۇل ئـارقـىلـىق ھهرقـانـداق دۆلهتـنىڭ 
تېررىتـورىيه پۈتۈنلۈكـىگه ۋه سـىيـاسـىي مۇسـتهقـىلـلىقـىگه تـاجـاۋۇز قـىلـىشـقا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى قــايــتىدىــن ئوتتۇرىــغا 

قويۇپ، 
مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىكـى ھهرقـانـداق بهلـگىلـىمـىنـى بۇ ئهھدىنـامـىنـى تۈزۈشـكهن ھهرقـانـداق دۆلهتـنىڭ بـاشـقا 
دۆلهتـتىكـى قـورالـلىق تـوقۇنۇشـقا يـاكـى ئـىچـكى سـىيـاسهتـكه ئـارىلـىشـىشـىغـا يـول قـويۇش دهپ ئـىزاھالشـقا 

بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، 
مۇشۇ مهقــسهت ئۈچۈن ۋه بۇنــىڭدىن كېيىنــكى ئهۋالدالر ئۈچۈن بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتــى 
سـىسـتېمىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋهت ئـورنـاتـقان، پۈتۈن خهلـقئارا جهمـئىيهت كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقان ئهڭ ئېغىر جـىنـايهتـلهرگه 
قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىغـا ئـىگه، مۇسـتهقـىل، دائـىمـىي، خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىدىن بـىرنـى 

تهسىس قىلىشنى قارار قىلىپ، 
مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن تهسـىس قـىلـىنـغان خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ دۆلهت 

ئىچىدىكى جىنايى ئىشالر تهۋهلىك ھوقۇقىغا قارىتا تولۇقالش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، 
خهلـقئارالـىق ئـادالهتـكه مهڭگۈ ھۆرمهت قـىلـىش ۋه ئۇنـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا كـاپـالهتـلىك قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىغـا قـارار 

قىلىپ، 
تۆۋەندىكىلەردە بىرلىككە كەلدى: 
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بىرىنچى بۆلۈم  سوت مهھكىمىسىنىڭ تهسىس قىلىنىشى 

بىرىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسى 

خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـى مۇشۇ شهكـىلـده قۇرۇلـدى («مهھكىمه»). مهھكىمه دائـىمـىي 
ئـاپـپارات بـولۇپ، مهزكۇر ئهھدىنـامـىده تـىلـغا ئېلىنـغان، خهلـقئارانـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـقان ئهڭ ئېغىر جـىنـايهتـلهر 
ھهقـقىده شهخـسكه قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىنـى يۈرگۈزۈشـكه ھوقۇقلۇق، شۇنـداقـال دۆلهتـنىڭ جـىنـايـى ئـىشـالر تهۋهلـىك 
ھوقۇقـىغـا قـارىتـا تـولۇقـلىمـا رولـىنـى ئـويـنايـدۇ. مهزكۇر مهھكىمـنىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى ۋه فۇنـكىسـىيهسـى مهزكۇر 

ئهھدىنامه ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ. 

ئىككىنچى ماددا 

مهھكىمه بىلهن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ مۇناسىۋىتى 

مهھكىمه ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى تهسـتىقـلىغـانـدىن كېيىن، مهھكىمه بـاشـلىقـى 
مهھكىمـىگه ۋاكـالـىتهن تۈزگهن كېلىشـىمـنامه ئـارقـىلـىق بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋهت 

ئورنىتىدۇ. 

ئۈچىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسىنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى 

1. مهھكىمهنىڭ ئورنى گولالندىيه («ساھىبخان دۆلهت»)نىڭ گائاگا شهھىرىده بولىدۇ. 
2. مهھكىمه ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى تهسـتىقـلىغـانـدىن كېيىن، مهھكىمه بـاشـلىقـى 

مهھكىمهگه ۋاكالىتهن ساھىبخان دۆلهت بىلهن باش شىتاب كېلىشىمى ئىمزالىشى كېرهك. 
3. مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، ئۆزى مۇۋاپـىق دهپ قـارىغـانـدا، بـاشـقا جـايـالردا 

سوت مهھكىمىسى تهسىس قىلسا بولىدۇ. 

تۆتىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسىنىڭ قانۇنىي ئورنى ۋه ھوقۇقى 

1. مهھكىمه خهلـقئارا قـانۇنـىي سـاالھىيهتـكه ئـىگه، شۇنـداقـال ئۆز فۇنـكىسـىيهسـىنـى جـارى قـىلـدۇرۇش ۋه تۈپ 
غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زۆرۈر بولغان قانۇنىي ھهرىكهت ئىقتىدارىغا ئىگه. 

2. مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرىگه ئـاسـاسهن، ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن ھهرقـانـداق دۆلهتـنىڭ 
چېگراسـى ئـىچـىده يـاكـى ئـاالھىده كېلىشـىمـگه ئـاسـاسـلىنـىپ تۇرۇپ بـاشـقا ھهرقـانـداق دۆلهتـنىڭ چېگراسـى ئـىچـىده ئۆز 

فۇنكىسىيهسى ۋه ھوقۇقىنى يۈرگۈزسه بولىدۇ. 
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ئىككىنچى بۆلۈم سوتالش ھوقۇقى، ئهرز قوبۇل قىلىشچانلىقى ۋه تهدبىقاليدىغان قانۇنالر 

 بهشىنچى ماددا

سوت مهھكىمىسىنىڭ سوتالش ھوقۇقى دائىرىسىدىكى جىنايهتلهر 

1. مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى پۈتۈن خهلـقئارا جهمـئىيهت كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقان ئهڭ ئېغىر جـىنـايهتـلهر بـىلهن 
چهكلىنىدۇ. مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنامىگه ئاساسهن تۆۋهندىكى جىنايهتلهرگه قارىتا سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه: 

1) ئىرقىي يوقىتىش جىنايىتى؛ 
2) ئىنسانىيهتكه زىيان يهتكۈزۈش جىنايىتى؛ 

3) ئۇرۇش جىنايىتى؛ 
4) تاجاۋۇزچىلىق جىنايىتى 

2. 121 – مـاددا ۋه 123 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن، تـاجـاۋۇزچـىلـىق جـىنـايـىتـىنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـىنـى ۋه مهھكىمـىنـىڭ 
بۇ جـىنـايهتـكه قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىنـى يۈرگۈزۈشـىنـىڭ شهرتـلىرىنـى بېكىتـكهنـدىن كېيىن، مهھكىمه تـاجـاۋۇزچـىلـىق 
جـىنـايـىتـىگه قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىنـى يۈرگۈزىدۇ. بۇ مـاددا «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى نـىزامـنامـىسـى»نـىڭ 

ئاالقىدار بهلگىلىمىلىرىگه ئۇيغۇن بولۇشى كېرهك. 

ئالتىنچى ماددا 

ئىرقىي يوقىتىش جىنايىتى 

مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ نـىشـانـىغـا كۆره، «ئـىرقـىي يـوقـىتـىش جـىنـايـىتـى» مهلۇم بـىر مـىلـلهت، قهۋم، ئـىرق يـاكـى 
دىنـىي كـوللېكتىپـنى تـامـامهن يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىش مهقسـىتـىده قـىلـىنـغان تۆۋهنـدىكـى ھهرقـانـداق بـىر خـىل 

قىلمىشنى كۆرسىتىدۇ: 
1) شۇ كوللېكتىپنىڭ ئهزالىرىنى ئۆلتۈرۈش؛ 

2) شۇ كوللېكتىپنىڭ ئهزالىرىنى جىسمانىي ياكى مهنىۋى جهھهتتىن ئېغىر زهخمىگه ئۇچرىتىش؛ 
3) شۇ كـوللېكتىپـنى قهسـتهن مهلۇم بـىر خـىل تۇرمۇش مۇھىتـىغـا قـاپـساپ، ئۇنـىڭ تـامـامهن يـاكـى قـىسـمهن 

ھاياتىنى نابۇت قىلىش؛ 
4) مهجبۇرىي چاره ئىشلىتىپ مهزكۇر كوللېكتىپنىڭ ئىچىدىكى تۇغۇش – كۆپىيىشنى چهكلهشكه ئۇرۇنۇش؛ 

5) شۇ كوللېكتىپتىكى بالىالرنى مهجبۇرىي ھالدا يهنه بىر كوللېكتىپقا يۆتكهش. 

يهتتىنچى ماددا 

ئىنسانىيهتكه زىيان يهتكۈزۈش جىنايىتى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ نـىشـانـىغـا كۆره، «ئـىنـسانـىيهتـكه زىيـان يهتكۈزۈش جـىنـايـىتـى» ھهرقـانـداق ئـاددىي 
پۇقـراغـا قـارىتـىلـغان كهڭ كۆلهمـلىك يـاكـى سـىسـتېمىلـىق ھۇجۇم جهريـانـىدا، شۇ ھۇجۇمـنى بـىلـگهن ئهھۋال ئـاسـتىدا 

تۆۋهندىكى قىلمىشالردىن ھهرقانداق بىرىنى سادىر قىلىشنى كۆرسىتىدۇ: 
1) ئۆلتۈرۈش؛ 
2) يوقىتىش؛ 
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3) قۇل قىلىش؛ 
4) چېگرادىن قوغالپ چىقىرىش ياكى مهجبۇرىي كۆچۈرۈش 

5) خهلـقئارا قـانۇنـنىڭ ئـاسـاسـىي بهلـگىلـىمـىسـىگه خـىالپـلىق قـىلـىپ، قـامـاش يـاكـى بـاشـقا شهكـىلـده كـىشـىلـىك 
ئهركىنلىكتىن ئېغىر دهرىجىده مهھرۇم قىلىش؛ 

6) قىيىن – قىستاققا ئېلىش؛ 
7) بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـىش، جـىنسـىي قۇل قـىلـىش، ئـىپـپىتـىنـى سېتىشـقا مهجبۇرالش، مهجبۇرىي ھامـىلـدارلـىق، 

تۇغماس قىلىۋېتىش ياكى مۇشۇ دهرىجىدىكى باشقا ھهرقانداق شهكىلدىكى جىنسىي زوراۋانلىق. 
8) سـىيـاسهت، ئـىرق، مـىلـلهت، قهۋم، مهدهنـىيهت، دىن، ئۈچـىنـچى تـارمـاقـتا دائـىرىسـى بهلـگىلهنـگهن جـىنـس 
يـاكـى ئـومۇمـنىڭ نهزىرىده خهلـقئارا قـانۇنـغا زىت دهپ قـارىلـىدىغـان بـاشـقا سهۋهبـلهر تۈپهيـلى، پهرقـلهنـدۈرگـىلـى 
بـولـىدىغـان ھهرقـانـداق گۇرۇپـپا يـاكـى كـوللېكتىپـقا زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش، شۇنـداقـال مهزكۇر تـارمـاقـتا تـىلـغا ئېلىنـغان 
ھهرقـانـداق قـىلـمىش بـىلهن يـاكـى مهھكىمهنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى ھهرقـانـداق جـىنـايهت بـىلهن بـىلـله 

سادىر بولغان بولۇش؛ 
9) كىشىلهرنى يوقاپ كېتىشكه مهجبۇرالش؛ 

10) ئىرقىي ئايرىمىچىلىق جىنايىتى 
11) كـىشـىلهرنـى زور ئـازابـقا دۇچـار قـىلـىش، يـاكـى جـىسـمانـىي – روھىي سـاغـالمـلىقـنى ئېغىر دهرىجـىده زىيـانـغا 

ئۇچرىتىدىغان، خاراكتېرى پهرقلىق باشقا ئىنسانىيلىققا زىت قىلمىشالر. 
2. 1- تارماقنىڭ نىشانىغا كۆره: 

1) «ھهرقـانـداق ئـاددىي پۇقـراغـا قـىلـىنـغان ھۇجۇم» دۆلهت يـاكـى تهشـكىالتـنىڭ ئـاددىي پۇقـراالرغـا ھۇجۇم 
قـىلـىش سـىيـاسـىتـىگه ئـاسـاسهن، يـاكـى مۇشۇ خـىل سـىيـاسهتـنى يۈرگۈزۈش ئۈچۈن ھهرقـانـداق ئـاددىي پۇقـراغـا 1 – 

تارماقتا بايان قىلىنغان قىلمىشنى قىلىشتىن ئىبارهت ھهرىكهت جهريانىنى كۆرسىتىدۇ؛ 
2) «يـوقـىتـىش» ئـاشـلىق ۋه دورا تهمـىنـاتـىنـى ئۈزۈۋېتىش دېگهنـدهك ئۇسۇلـالردا كـىشـىنـى قهسـتهن مهلۇم بـىر 

خىل تۇرمۇش ھالىتىگه قاپساپ قويۇپ، قىسمهن نوپۇسنى يوقىتىشنى مهقسهت قىلىشتىن ئىبارهت؛ 
3) «قۇل قـىلـىش» بـىر كـىشـىگه قـارىتـا ئـىگـىدارلـىق ھوقۇقـى قـارىمـىقـىدىكـى ھهرقـانـداق يـاكـى بـارلـىق ھوقۇقـنى 
ئـىشـلىتـىشـنى، ئـادهم ئهتـكهسـچىلـىكـى، بـولۇپمۇ ئـايـالـالر ۋه بـالـىالرنـى ئېلىپ – سېتىش جهريـانـىدا مۇشۇ خـىل ھوقۇقـنى 

ئىشلىتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛ 
4) «چېگرادىن قـوغـالپ چـىقـىرىش يـاكـى مهجبۇرىي كۆچۈرۈش» خهلـقئارا قـانۇنـدا يـول قـويۇلـغان شهرتـلهر 
ھازىرالنـمىغـان ئهھۋال ئـاسـتىدا، قـوغـالپ چـىقـىرىش يـاكـى بـاشـقا مهجبۇرالش قـىلـمىشـلىرى ئـارقـىلـىق ئـاالقـىدار كـىشـىنـى 

ئۆزى قانۇنلۇق تۇرۇۋاتقان رايوندىن كۆچۈرۈۋېتىشنى كۆرسىتىدۇ؛ 
5) «قـىيـىن – قـىسـتاقـقا ئېلىش» جـاۋابـكار قـامـاپ قـويـغان يـاكـى جـاۋابـكارنـىڭ كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا تۇرغـان 
كـىشـىنـى جـىسـمانـىي يـاكـى مهنـىۋى جهھهتـتىن قهسـتهن زور زهخـمىگه ئۇچـرىتـىشـنى كۆرسـىتـىدۇ؛ لېكىن، «قـىيـىن – 
قـىسـتاقـقا ئېلىش» نـوقۇل قـانۇنـىي جـازا سهۋهبـلىك مهيـدانـغا كهلـگهن، يـاكـى شۇ خـىل قـانۇنـىي جـازانـىڭ تهركـىبـىي 

قىسمى ياكى تۈرى بولغان ئازابنى ئۆز ئىچىگه ئالماسلىقى كېرهك؛ 
6) «مهجبۇرىي ھامـىلـدارلـىق» ھهرقـانـداق نـوپۇسـنىڭ ئېتنىك قۇرۇلـمىسـىغـا تهسـىر يهتكۈزۈش يـاكـى خهلـقئارا 
قـانۇنـغا ئېغىر دهرىجـىده خـىالپ بـاشـقا قـىلـمىشـالرنـى قـىلـىش نـىيـىتـىده، ھامـىلـدار بـولۇشـقا مهجبۇرالنـغان ئـايـالـنى 
قـانۇنسـىز قـامـاپ قـويۇشـنى كۆرسـىتـىدۇ. مهزكۇر ئېنىقـلىمـىنـى ھهرقـانـداق شهكـىلـده دۆلهت ئـىچـىدىكـى ھامـىلـدارلـىق 

(تۇغۇت)قا ئاالقىدار قانۇنغا تهسىر يهتكۈزۈش دهپ ئىزاھالشقا بولمايدۇ؛ 
7) «زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش» خهلـقئارا قـانۇنـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه خـىالپـلىق قـىلـىپ، مهلۇم بـىر گۇرۇپ يـاكـى 

كوللېكتىپنىڭ ئاالھىدىلىكىگه قارىتا، ئاساسىي ھوقۇقىنى قهستهن ۋه ئېغىر دهرىجىده تارتىۋېلىشنى كۆرسىتىدۇ؛ 
8) «ئـىرقـىي ئـايـرىمـىچـىلـىق جـىنـايـىتـى» بـىر ئـىرقـىي گۇرۇپـپىنـىڭ بـاشـقا بـىر يـاكـى كۆپـىلـىگهن ئـىرقـىي گۇرۇپـپىغـا 
قـارىتـا، پـىالنـلىق زۇلۇم ۋه ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىدىغـان سـىسـتېمىالشـقان تۈزۈم ئـاسـتىدا، مهزكۇر تۈزۈمـنىڭ مهۋجۇتلۇقـىغـا 
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كـاپـالهتـلىك قـىلـىش مهقسـىتـىده، خـاراكتېرى 1 – تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان قـىلـمىشـالرغـا ئـوخـشايـدىغـان، ئـىنـسانـىيـلىقـقا 
زىت قىلمىشالرنى قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ؛ 

9) «كـىشـىلهرنـى يـوقـاپ كېتىشـكه مهجبۇرالش» دۆلهت يـاكـى سـىيـاسـىي تهشـكىالت بـىۋاسـىته يـاكـى شۇ دۆلهت 
– سـىيـاسـىي تهشـكىالتـنىڭ مـاقۇللۇقـى، قـولـلىشـى، سۈكۈت قـىلـىشـى ئـاسـتىدا، كـىشـىلهرنـى قـولـغا ئېلىش، قـامـاپ قـويۇش 
يـاكـى گۆرۈگه ئېلىش، ئـانـدىن بۇ خـىل (بـاشـقىالرنـى) ئهركـىنـلىكـتىن مهھرۇم قـىلـىش قـىلـمىشـىنـى ئـىقـرار قـىلـغىلـى 
ئۇنـىمـاسـلىق؛ يـاكـى ئـاالقـىدار كـىشـىنـىڭ تهقـدىرى، ئـاقـىۋىتـى ھهقـقىده مهلۇمـات بېرىشـكه ئۇنـىمـاي، ئۇنـى ئۇزۇن مۇددهت 

قانۇننىڭ قوغدىشىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. 
3. مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ نـىشـانـىغـا كۆره، «جـىنـس» ئـىبـارىسـى جهمـئىيهتـتىكـى ئهر – ئـايـالـدىن ئـىبـارهت 

ئىككى جىنىس دهپ چۈشىنىلىشى كېرهك. «جىنس» سۆزى پهقهت يۇقىرىقى مهنىنىال ئىپادىلهيدۇ. 

سهككىزىنچى ماددا 

ئۇرۇش جىنايىتى 

1. مهھكىمه ئۇرۇش جـىنـايـىتـىگه قـارىتـا، بـولۇپمۇ مهلۇم بـىر تۈرلۈك پـىالن يـاكـى سـىيـاسهتـنىڭ بـىر قـىسـمى 
سۈپـىتـىده ئـىجـرا قـىلـىنـغان قـىلـمىشـالرغـا قـارىتـا، يـاكـى مۇشۇ جـىنـايهتـلهر داۋامـىدا قـىلـىنـغان قـىلـمىشـالرنـى كهڭ كۆلهمـده 

سادىر قىلىش قىلمىشىغا قارىتا سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه، 
2. مهزكۇر ئهھدىنامىنىڭ نىشانىغا كۆره، «ئۇرۇش جىنايىتى» شۇالرنى كۆرسىتىدۇ: 

1) 1949 – يـىلـى 8 – ئـايـنىڭ 12 – كۈنـىدىكـى «جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»غـا ئېغىر دهرىجـىده خـىالپ 
قـىلـمىشـالر، يهنـى شۇ «جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»ده قـوغـدىلـىشـى بهلـگىلهنـگهن ئـادهم يـاكـى مـال – مۈلۈكـكه قـارىتـا 

تۆۋهندىكى قىلمىشالرنىڭ ھهرقانداق بىرىنى قىلىش: 
(1) قهستهن ئۆلتۈرۈۋېتىش؛ 

(2) قـىيـىن – قـىسـتاقـقا ئېلىش يـاكـى بـىئـولـوگـىيهلـىك تهجـرىبـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـىنـسانـىيـلىقـقا زىت 
مۇئامىلىلهرنى قىلىش؛ 

(3) بهدهن ياكى ساالمهتلىكنى قهستهن ئېغىر ئازابقا ياكى زهخمىگه ئۇچرىتىش؛ 
(4) ھهربىي زۆرۈرىيهت بولمىسىمۇ، قانۇنسىز ۋه ئۆز مهيلىچه، كهڭ كۆلهمده مال – مۈلۈكنى ئىگىلىۋېلىش؛ 
(5) بـىر ئۇرۇش ئهسـىرىنـى يـاكـى قـوغـدىلـىۋاتـقان بـاشـقا شهخـسنى دۈشـمهن دۆلهتـنىڭ قـوشۇنـىدا خـىزمهت 

قىلىشقا مهجبۇرالش؛ 
(6) بـىر ئۇرۇش ئهسـىرىنـىڭ يـاكـى قـوغـدىلـىۋاتـقان بـاشـقا شهخـسنىڭ ئـادىل ۋه نـورمـال سـوتـقا تـارتـىلـىش 

ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىنىشى؛ 
(7) قانۇنغا زىت ھالدا سۈرگۈن قىلىش، ئۆتكۈزۈپ بېرىش ياكى قاماپ قويۇش؛ 

(8) گۆرۈگه ئېلىش؛ 
2) خهلـقئارا قـانۇنـدا بېكىتـىلـگهن دائـىره ئـىچـىدىكـى خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇشـقا تهدبـىقـلىغـىلـى بـولـىدىغـان 

قانۇن – نىزام ۋه ئادهتلهرگه ئېغىر دهرىجىده خىالپ باشقا قىلمىشالر، يهنى تۆۋهندىكى ھهرقانداق بىر قىلمىش: 
(1) توقۇنۇشقا بىۋاسىته قاتناشمىغان قىسمهن پۇقراالرغا ياكى پۇقرا نوپۇسقا قهستهن ھۇجۇم قىلىش؛ 

(2) ھهربىي نىشان بولمىغان، پۇقراۋى جىسىمالرغا ھۇجۇم قىلىش؛ 
(3) خهلـقئارا قـورالـلىق تـوقۇنۇش قـانۇنـىدا پۇقـراالرغـا ۋه پۇقـراۋى بۇيۇمـالرغـا بېرىلـگهن قـوغـداشـتىن بهھرىمهن 
بـولۇۋاتـقان مۇددهتـته، «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر نـىزامـنامـىسـى»گه ئـاسـاسهن ئېلىپ بېرىلـغان ئـىنـسانـىي يـاردهم يـاكـى 
تـىنچـلىقـنى قـوغـداش ھهرىكهتـلىرىگه ئـاالقـىدار خـادىم، ئهسـلىھه، ئهشـيا، بـىرلـىك يـاكـى مـاشـىنـىالرغـا قهسـتهن ھۇجۇم 

قىلىش؛ 
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(4) ھۇجۇمـنىڭ پۇقـراالرنـىڭ ئۆلۈم – يېتىمـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى، يـاكـى پۇقـراۋى بۇيۇمـالرنـى 
زىيـانـغا ئۇچـرىتـىدىغـانـلىقـىنـى، يـاكـى تهبـىئـىي مۇھىتـنى كهڭ كۆلهمـلىك، ئۇزۇن مۇددهتـلىك ۋه ئېغىر بۇزغۇنـچىلـىقـقا 
ئۇچـرىتـىدىغـانـلىقـىنـى، بۇ خـىل بۇزغۇنـچىلـىقـنىڭ دهرىجـىسـىنـىڭ قـولـغا كهلتۈرۈلـمهكـچى بـولـغان كـونـكرېت ۋه بـىۋاسـىته، 
ئـومۇمـىي ھهربـىي مهنـپهئهتـتىن كۆرۈنهرلـىك ئېشىپ كېتىدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق بـىلـگهن ئهھۋالـدا قهسـتهن ھۇجۇم 

قوزغاش؛ 
(5) ھهربـىي نـىشـان بـولـمىغـان، مۇداپـىئهسـىز شهھهر – بـازار، كهنـت، تۇرالغۇ يـاكـى ئـىمـارهتـلهرگه ھهرقـانـداق 

ۋاسىته بىلهن ھۇجۇم قىلىش ياكى بومباردىمان قىلىش؛ 
(6) قـورالـىنـى تـاشـلىغـان يـاكـى ئۆزىنـى قـوغـداش ئـىقـتىدارىنـى يـوقـاتـقان، شۇنـداقـال شهرتسـىز تهسـلىم بـولـغان 

جهڭچىنى ئۆلتۈرۈش، يارىالندۇرۇش؛ 
(7) ئۇرۇش تـوخـتىتـىش بـايـرىقـىنـى، دۈشـمهن تهرهپـنىڭ يـاكـى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ بـايـرىقـىنـى، 
يـاكـى ھهربـىي بهلـگىلهر ۋه فـورمـىالرنـى، شۇنـداقـال «جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»ده بېكىتـىلـگهن ئـاالھىده بهلـگىلهرنـى 

نامۇۋاپىق قوللىنىپ، كىشىلهرنىڭ ئۆلۈش ياكى ئېغىر يارىلىنىشىغا سهۋهبچى بولۇش؛ 
(8) ئـىشـغالـچى دۆلهتـنىڭ ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ نـوپۇسـىنـى ۋاسـىتـىلـىك يـاكـى بـىۋاسـىته ھالـدا ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان 
زېمىنـغا يۆتـكىشـى يـاكـى ئـىشـغال قـىلـىنـغان زېمىنـنىڭ پۈتۈن يـاكـى قـىسـمهن پۇقـراسـىنـى ئـىشـغان قـىلـىنـغان زېمىنـنىڭ 

ئىچى ياكى سىرتىدىكى جايالرغا قوغلىۋېتىشى ياكى كۆچۈرۈۋېتىشى؛ 
(9) دىن، مـائـارىپ، سهنـئهت، ئـىلـىم – پهن يـاكـى سـاخـاۋهت ئـىشـلىرىغـا مهخسۇس ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئـىمـارهت، 
تـارىخـىي يـادنـامه، دوختۇرخـانـا ۋه يـارىدارالرنـى يـىغـىۋېلىش ئـورۇنـلىرىغـا قهسـتهن ھۇجۇم قـىلـىش، يۇقـىرىدا زىكـىر 

قىلىنغان ئورۇنالرنىڭ ھهربىي نىشان بولۇشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا؛ 
(10) مېدىتسـىنـا، چـىش مېدىتسـىنـاسـى يـاكـى ئـاالقـىدار كـىشـىلهرنـى دوختۇرخـانـىدا داۋاالش سهۋهبـلىرىنـى 
ھازىرلـىمـىغـان ئهھۋالـدا، دۈشـمهن تهرهپـنىڭ بـاشقۇرۇشـى ئـاسـتىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى كۆزلـىمـىگهن ھالـدا، 
ئۇالرنـىڭ ئۆلۈمـىگه يـول ئـاچـىدىغـان يـاكـى سـاالمهتـلىكـىنـى جـىددىي خهتهرگه ئۇچـرىتـىدىغـان ھهرقـانـداق تۈردىكـى 

تىببىي ياكى پهننىي تهجرىبه ئىشلهش ياكى جىسمانىي جهھهتتىن مهجرۇھ قىلىپ قويۇش؛ 
(11) دۈشــمهن دۆلهت يــاكــى شۇالرنــىڭ قــوشۇنــىغــا تهۋه شهخســلهرنــى نــامهردلهرچه ئۆلتۈرۈش يــاكــى 

يارىالندۇرۇش؛ 
(12) تهسلىمنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى ئېالن قىلىش؛ 

(13) جهڭگه ئـاالقـىدار زۆرۈرىيهت بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، دۈشـمهن تهرهپـنىڭ مـال – مۈلـكىنـى ۋهيـران قـىلـىش 
ياكى مۇسادىره قىلىش؛ 

(14) دۈشـمهن تهرهپ پۇقـرالـىرىنـىڭ ھوقۇقـى ۋه دهۋا ھوقۇقـىنـى بـىكـار قـىلـغانـلىقـنى يـاكـى تـوخـتاتـقانـلىقـنى 
جاكارالش، ياكى سوتتا بۇ ھوقۇقالرنى ئىجرا قىلماسلىق؛ 

(15) دۈشـمهن تهرهپـنىڭ پۇقـرالـىرى ئۇرۇش بـاشـلىنـىشـتىن ئـىلـگىرى ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ قـوشۇنـىدا ۋهزىپه ئۆتـىگهن 
بولسىمۇ، ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىگه قارشى ئۇرۇش ھهرىكىتىگه قاتنىشىشقا مهجبۇرالش؛ 

(16) تۇيۇقسىز ھۇجۇم بىلهن قولغا ئالغان شهھهر – بازار ياكى يهرلهرنى بۇالپ – تاالش؛ 
(17) زهھهرلىك بۇيۇم ياكى زهھهرلىك قورال ئىشلىتىش؛ 

(18) تۇنجۇقتۇرغۇچـى، زهھهرلـىك يـاكـى بـاشـقا گـازالرنـى، شۇنـداقـال شۇ تـىپـتىكـى سۇيۇقلۇق، مـاددا يـاكـى 
زاپچاسالرنى ئىشلىتىش؛ 

(19) تـاشـقى قېپى قـاتـتىق، ئهمـما ئـوق ئۆزىكـىنـى تـولۇق ئـورىيـالـمايـدىغـان يـاكـى يېرىپ بۆلۈنـىدىغـان ئـوقـالرغـا 
ئوخشاش ئىنسان بهدىنىده يوغىناپ كېتىدىغان ياكى ياپىالقلىشىدىغان ئوقنى ئىشلىتىش؛ 

(20) خهلـقئارا قـورالـلىق تـوقۇنۇش قـانۇنـىغـا خـىالپـلىق قـىلـىپ، دهرىجـىدىن تـاشـقىرى زىيـان يـاكـى ئـازابـقا سهۋهب 
بـولـىدىغـان يـاكـى ئـاسـاسهن قـااليـمىقـان ئۆلتۈرۈپ، قـااليـمىغـان يـارىالنـدۇرىدىغـان قـورال، ئـوق، ئهسـلىھه ۋه ئۇرۇش 
مېتودىنـى ئـىشـلىتـىش؛ لېكىن بۇ قـورال، ئـوق، ئهسـلىھه ۋه ئۇرۇش مېتودى ئـومۇمـىيۈزلۈك چهكـلهنـگهن بـولۇشـى، 
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شۇندـاقال 121 – ۋه 123 – مـاددىالرنـىڭ ئـاالقـىدار بهلـگىلـىمـىلـىرىگه ئـاسـاسهن، بـىر تۈرلۈك تۈزىتـىش اليـىھهسـى 
سۈپىتىده مهزكۇر ئهھدىنامىدىكى بىر قوشۇمچه ھۆججهتكه كىرگۈزۈلگهن بولۇشى كېرهك؛ 

(21) شهخسىي غۇرۇرنى دهپسهنده قىلىش، بولۇپمۇ ھاقارهتلىك مۇئامىلىده بولۇش؛ 
(22) بـاسقۇنچـلىق قـىلـىش، جـىنسـىي قۇل قـىلـىش، ئـىپـپىتـىنـى سېتىشـقا مهجبۇرالش، 7 – مـاددا 2 – تـارمـاق 
6 – تۈرده دائـىرىسـى بېكىتـىلـگهن مهجبۇرىي ھامـىلـدارلـىق، مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىش يـاكـى «جهنۋه 

ئهھدىنامىسى»غا ئېغىر دهرىجىده بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان باشقا ھهرقانداق شهكىلدىكى جىنسىي زوراۋانلىق؛ 
(23) پۇقـراالرنـى يـاكـى بـاشـقا قـوغـدالغۇچـى خـادىمـالرنـى مهلۇم بـىر جـايـغا، رايـونـغا يـاكـى ھهربـىي قـىسـىمـغا 
ئـورۇنـالشـتۇرۇپ، شۇالرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى دهسـتهك قـىلـىپ تۇرۇپ مهزكۇر جـاي، رايـون ۋه ھهربـىي قـىسـىمـنى ھهربـىي 

ھۇجۇمدىن ساقالپ قېلىش؛ 
(24) خهلـقئارا قـانۇنـغا ئـاسـاسهن «جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»ده بېكىتـىلـگهن ئـاالھىده بهلـگىلهرنـى ئـىشـلهتـكهن 

ئىمارهت، ئهسلىھه، تىببىي بىرلىك ياكى تىرانسىپورت قوراللىرى ۋه خادىمالرغا بىلىپ تۇرۇپ ھۇجۇم قىلىش؛ 
(25) پۇقــراالرغــا قهســتهن ئــوزۇق – تۈلۈك بهرمهســلىكــنى جهڭ ئۇسۇلــى قــىلــىپ، پۇقــراالرنــى «جهنۋه 
ئهھدىنـامـىسـى»ده تهمـىنـلىنـىشـى بهلـگىلهنـگهن قۇتقۇزۇش بۇيۇمـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالشـتا 

كېرهكلىك نهرسىلهرگه ئېرىشهلمهيدىغان قىلىپ قويۇش؛ 
(26) 15 يـاشـقا تـوشـمىغـان بـالـىالرنـى دۆلهتـلىك قـورالـلىق قـىسـىمـغا قـوبۇل قـىلـىش يـاكـى ئۇالرنـى دۈشـمهنـلىك 

ھهرىكهتلىرىگه پائال قاتناشتۇرۇش؛ 
3) غهيـرىي خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇشـالردا، 1949 – يـىلـى 8 – ئـايـنىڭ 12 – كۈنـىدىكـى تۆت تۈرلۈك 
«جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ ئـورتـاق 3 – مـاددىسـىغـا ئېغىر خـىالپ قـىلـمىشـالر، يهنـى قـورالـىنـى تـاشـلىغـان قـورالـلىق 
قـىسـىم خـادىمـلىرى، شۇنـداقـال ئـاغـرىپ قېلىش، يـارىلـىنـىش يـاكـى بـاشـقا ھهرقـانـداق سهۋهبـلهر تۈپهيـلى جهڭگىۋارلـىقـىنـى 
يـوقـاتـقانـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئهمهلـىي دۈشـمهنـلىك ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـمىغـان كـىشـىلهرگه قـارىتـا تۆۋهنـدىكـى 

قىلمىشالردىن ھهرقانداق بىرىنى سادىر قىلىش: 
(1) ھايـاتـلىق ۋه بهدهنـگه زوراۋانـلىق ئـىشـلىتـىش، بـولۇپمۇ ھهرخـىل ئۆلتۈرۈش، نـاكـا قـىلـىش، خـورالش ۋه قـىيـىن 

– قىستاققا ئېلىش؛ 
(2) شهخسىي غۇرۇرنى دهپسهنده قىلىش، بولۇپمۇ ھاقارهتلىك مۇئامىلىده بولۇش؛ 

(3) تۇتقۇن قىلىش؛ 
4) 2- تـارمـاقـنىڭ 3 – تۈرى غهيـرىي خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇشـالرغـا تهدبـىقـلىنـىدىغـان بـولۇپ، تـوپـىالڭ، 
يهكـكه ۋه تـارقـاق زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرى ۋه خـاراكتېرى ئـوخـشاش بـاشـقا ھهرىكهتـلهر دېگهنـدهك ئـىچـكى 

قااليمىقانچىلىق ۋه جىددىي ۋهزىيهتكه تهدبىقالنمايدۇ. 
5) خهلـقئارا قـانۇنـدا بېكىتـىلـگهن دائـىرىدىكـى غهيـرىي خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇشـالرغـا تهدبـىقـلىنـىدىغـان 

قانۇن – نىزام ۋه ئادهتلهرگه ئېغىر دهرىجىده خىالپ باشقا قىلمىشالر، يهنى تۆۋهندىكىلهردىن ھهرقانداق بىرى: 
(1) توقۇنۇشقا بىۋاسىته قاتناشمىغان قىسمهن پۇقراالرغا ياكى پۇقرا نوپۇسقا قهستهن ھۇجۇم قىلىش؛ 

(2) خهلـقئارا قـانۇنـغا ئـاسـاسهن «جهنۋه ئهھدىنـامـىسـى»ده بېكىتـىلـگهن ئـاالھىده بهلـگىلهرنـى ئـىشـلهتـكهن 
ئىمارهت، ئهسلىھه، تىببىي بىرلىك ياكى تىرانسىپورت قوراللىرى ۋه خادىمالرغا بىلىپ تۇرۇپ ھۇجۇم قىلىش؛ 

(3) خهلـقئارا قـورالـلىق تـوقۇنۇش قـانۇنـىدا پۇقـراالرغـا ۋه پۇقـراۋى بۇيۇمـالرغـا بېرىلـگهن قـوغـداشـتىن بهھرىمهن 
بـولۇۋاتـقان مۇددهتـته، «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر نـىزامـنامـىسـى»گه ئـاسـاسهن ئېلىپ بېرىلـغان ئـىنـسانـىي يـاردهم يـاكـى 
تـىنچـلىقـنى قـوغـداش ھهرىكهتـلىرىگه ئـاالقـىدار خـادىم، ئهسـلىھه، ئهشـيا، بـىرلـىك يـاكـى مـاشـىنـىالرغـا قهسـتهن ھۇجۇم 

قىلىش؛ 
(4) دىن، مـائـارىپ، سهنـئهت، ئـىلـىم – پهن يـاكـى سـاخـاۋهت ئـىشـلىرىغـا مهخسۇس ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئـىمـارهت، 
تـارىخـىي يـادنـامه، دوختۇرخـانـا ۋه يـارىدارالرنـى يـىغـىۋېلىش ئـورنـىغـا قهسـتهن ھۇجۇم قـىلـىش، يۇقـىرىدا زىكـىر قـىلـىنـغان 

ئورۇنالرنىڭ ھهربىي نىشان بولۇشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا؛ 
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(5) تۇيۇقسىز ھۇجۇم بىلهن قولغا ئالغان شهھهر – بازار ياكى يهرلهرنى بۇالپ – تاالش؛ 
(6) بـاسقۇنچـلىق قـىلـىش، جـىنسـىي قۇل قـىلـىش، ئـىپـپىتـىنـى سېتىشـقا مهجبۇرالش، 7 – مـاددا 2 – تـارمـاق 6 
–تۈرده دائـىرىسـى بېكىتـىلـگهن مهجبۇرىي ھامـىلـدارلـىق، مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىش يـاكـى تۆت تۈرلۈك «جهنۋه 
ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ ئـورتـاق 3 – مـاددىسـىغـا ئېغىر خـىالپ قـىلـمىشـى شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان بـاشـقا ھهرقـانـداق 

شهكىلدىكى جىنسىي زوراۋانلىق؛ 
(7) 15 يـاشـقا تـوشـمىغـان بـالـىالرنـى دۆلهتـلىك قـورالـلىق قـىسـىمـغا قـوبۇل قـىلـىش يـاكـى ئۇالرنـى دۈشـمهنـلىك 

ھهرىكهتلىرىگه پائال قاتناشتۇرۇش؛ 
(8) تـوقۇنۇشـقا ئـاالقـىدار سهۋهبـلهرگه ئـاسـاسهن پۇقـراالرنـى كۆچۈشـكه بۇيـرۇش، لېكىن ئـاالقـىدار پۇقـراالرنـىڭ 
بـىخهتهرلـىكـى يـاكـى تهخـىرسـىز ھهربـىي سهۋهبـلهر تۈپهيـلى (يۇقـىرىدهك كۆچۈرۈش) زۆرۈرىيهت بـولـغان ئهھۋال 

بۇنىڭدىن مۇستهسنا؛ 
(9) دۈشــمهن دۆلهت يــاكــى شۇالرنــىڭ قــوشۇنــىغــا تهۋه شهخســلهرنــى نــامهردلهرچه ئۆلتۈرۈش يــاكــى 

يارىالندۇرۇش؛ 
(10) تهسلىمنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى ئېالن قىلىش؛ 

(11) مېدىتسـىنـا، چـىش مېدىتسـىنـاسـى يـاكـى ئـاالقـىدار كـىشـىلهرنـى دوختۇرخـانـىدا داۋاالش سهۋهبـلىرىنـى 
ھازىرلـىمـىغـان ئهھۋالـدا، دۈشـمهن تهرهپـنىڭ بـاشقۇرۇشـى ئـاسـتىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى كۆزلـىمـىگهن ھالـدا، 
ئۇالرنـىڭ ئۆلۈمـىگه يـول ئـاچـىدىغـان يـاكـى سـاالمهتـلىكـىنـى جـىددىي خهتهرگه ئۇچـرىتـىدىغـان ھهرقـانـداق تۈردىكـى 

تىببىي ياكى پهننىي تهجرىبه ئىشلهش ياكى جىسمانىي جهھهتتىن مهجرۇھ قىلىپ قويۇش؛ 
(12) تـوقۇنۇشـقا ئـاالقـىدار زۆرۈرىيهت بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، دۈشـمهن تهرهپـنىڭ مـال – مۈلـكىنـى ۋهيـران قـىلـىش 

ياكى مۇسادىره قىلىش؛ 
6) 2- تـارمـاقـنىڭ 5 – تۈرى غهيـرىي خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇشـالرغـا تهدبـىقـلىنـىدىغـان بـولۇپ، تـوپـىالڭ، 
يهكـكه ۋه تـارقـاق زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرى ۋه خـاراكتېرى ئـوخـشاش بـاشـقا ھهرىكهتـلهر دېگهنـدهك ئـىچـكى 
قـااليـمىقـانـچىلـىق ۋه جـىددىي ۋهزىيهتـكه تهدبـىقـالنـمايـدۇ. مهزكۇر بهلـگىلـىمه بـىر دۆلهتـته ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرى 
تهشـكىلـلىك قـورالـلىق گۇرۇھالر بـىلهن، يـاكـى مۇشۇ گۇرۇھالر ئۆزئـارا ئۇزۇن مۇددهت قـورالـلىق تـوقۇنۇشـقان ئهھۋالـدا، شۇ 

دۆلهتنڭ چېگراسى ئىچىده يۈز بهرگهن قوراللىق توقۇنۇشقا تهدبىقلىنىدۇ. 
3. 2- تـارمـاقـنىڭ 3- ۋه 5 – تۈرىدىكـى ھهرقـانـداق بهلـگىلـىمه بـىر دۆلهت ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـارلـىق قـانۇنلۇق 
ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق دۆلهت ئـىچـىدىكـى قـانۇن ۋه تهرتـىپـنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـىگه، يـاكـى دۆلهتـنىڭ بـىرلـىكـىنـى ۋه 

زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش مهسئۇلىيىتىگه تهسىر يهتكۈزمهيدۇ. 

توققۇزىنچى ماددا 

جىنايهت ئامىللىرى 

1. مهھكىمه 6-، 7- ۋه 8 – مـاددىالرنـى شهرھلىگهن ۋه تهدبـىقـلىغـانـدا، «جـىنـايهت ئـامـىلـلىرى»نـى 
قـوشۇمـچه قـىلـىشـى كېرهك. «جـىنـايهت ئـامـىلـلىرى» ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا ئۈچـتىن ئـىكـكى 

قىسىمدىن كۆپرهك ئهزانىڭ ئاۋازىغا ئېرىشىشى كېرهك. 
2. تۆۋهنـدىكـى ھهرقـايسـى تهرهپـلهر «جـىنـايهت ئـامـىلـلىرى»گه قـارىتـا تۈزىتـىش اليـىھهسـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـسا 

بولىدۇ: 
1) ئهھدىنامه تۈزگۈچى ھهرقانداق دۆلهت؛ 

2) سوتچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى؛ 
3) تهپتىش ئهمهلدارى؛ 
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تۈزىتـىش اليـىھهسـى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـىمـدىن كۆپـرهك ئهزانـىڭ 
ئاۋازىغا ئېرىشىشى كېرهك. 

3. «جىنايهت ئامىللىرى» ۋه ئۇنىڭ تۈزىتىش اليىھهلىرى مهزكۇر ئهھدىنامىگه ئۇيغۇن كېلىشى كېرهك. 

ئونىنچى ماددا 

مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ نـىشـانـىغـا ئۇيغۇن بـولـغانـدىن سـىرت، بۇ بۆلۈمـدىكـى ھهرقـانـداق بهلـگىلـىمـىنـى ھازىرقـى 
ياكى تهرهققىي قىلىۋاتقان خهلقئارا قانۇننى چهكلهش ياكى ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزۈش دهپ ئىزاھالشقا بولمايدۇ. 

ئون بىرىنچى ماددا 

زامان نۇقتىسىدىن سوتالش ھوقۇقى 

1. مهھكىمه پهقهت مهزكۇر ئهھدىنـامه كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـدىن كېيىن سـادىر بـولـغان جـىنـايهتـلهرگه قـارىتـا 
سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه. 

2. مهزكۇر ئهھدىنـامه كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـدىن كېيىن ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـكه ئـايـالنـغان دۆلهتـلهرگه 
قـارىتـا، مهھكىمه پهقهت مهزكۇر ئهھدىنـامه شۇ دۆلهتـته كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـدىن كېيىن سـادىر بـولـغان جـىنـايهتـلهرگه 
قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىنـى يۈرگۈزهلهيـدۇ، شۇ دۆلهت 12 – مـاددىنـىڭ 3 – تۈرىگه بـىنـائهن بـايـانـات تـاپشۇرغـان ئهھۋال 

بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 

ئون ئىككىنچى ماددا 

سوتالش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشنىڭ ئالدىنقى شهرتى 

1. بـىر دۆلهت مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـكه ئـايـالنـغانـدىن كېيىن، مهھكىمـىنـىڭ 5 – تـارمـاقـتا بـايـان 
قىلىنغان جىنايهتلهرگه قارىتا ىاشقۇرۇش تهۋهلىكى ھوقۇقىنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ. 

2. 13 – مـاددىنـىڭ 1- ۋه 3 – تۈرىدىكـى ئهھۋالـالرغـا قـارىتـا، تۆۋهنـدىكـى بـىر يـاكـى كۆپـلىگهن دۆلهتـلهر 
مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهت بـولـسا يـاكـى 3 – تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ 

قىلغان بولسا، مهھكىمه ئۇنىڭغا قارىتا سوتالش ھوقۇقىنى يۈرگۈزهلهيدۇ. 
1) ئـاالقـىدار قـىلـمىش ئۆز چېگراسـى ئـىچـىده يۈز بهرگهن دۆلهت؛ ئهگهر جـىنـايهت پـاراخـوت يـاكـى ئـايـروپـىالنـدا 

يۈز بهرگهن بولسا، شۇ پاراخوت ياكى ئايروپىالن تىزىمغا ئالدۇرۇلغان دۆلهت؛ 
2) جىنايهت جاۋابكارىنىڭ دۆلهت تهۋهلىكى قاراشلىق دۆلهت. 

3. ئهگهر 2 – تـارمـاقـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرنـىڭ 
سـىرتـىدىكـى بـىر دۆلهتـنىڭ مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـىغـا ئېھتىيـاج تۇغۇلـسا، شۇ دۆلهت بـاش 
پۈتۈكـچىگه بـايـانـات تـاپشۇرۇپ، مهھكىمـىنـىڭ ئـاالقـىدار جـىنـايهتـكه قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىنـى قـوبۇل قـىلـسا بـولـىدۇ. 
مهزكۇر قـوبۇل قـىلغۇچـى دۆلهت مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ 9 – بۆلۈمـىنـىڭ ئهھدىنـامـىسـىگه ئـاسـاسهن، كېچىكتۈرمهي، 

شۇنداقال ئىستىسناسىز ھالدا مهھكىمه بىلهن ھهمكارلىشىشى كېرهك. 

ئون ئۈچىنچى ماددا 

�9



سوتالش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈش 

تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردا، مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ  بهلـگىلـىمـىلـىرىگه ئـاسـاسهن، 5 – مـاددىدا بـايـان 
قىلىنغان جىنايهتلهرگه قارىتا سوتالش ھوقۇقىنى يۈرگۈزسه بولىدۇ: 

1. ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر 14 – مـاددىنـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا بـىر يـاكـى 
كۆپلىگهن جىنايهتنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى بىلدۈرسه؛ 

2. خهۋپسـزلـىك كېڭىشـى «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر نـىزامـنامـىسـى»نـىڭ 7 – بـابـىغـا كۆره ھهرىكهت قـىلـىپ، 
تهپتىش ئهمهلدارىغا بىر ياكى كۆپلىگهن جىنايهتنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى  بىلدۈرسه؛ 

3. تهپتىش ئهمهلدارى 15 – ماددىغا ئاساسهن بىر جىنايهتنى تهكشۈرۈشنى باشلىسا. 

ئون تۆتىنچى ماددا 

ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهر تهرىپىدىن مهلۇم بىر ئهھۋالنىڭ بىلدۈرۈلۈشى 

1. ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا بـىر يـاكـى كۆپ جـىنـايهتـنىڭ يۈز بهرگهنـلىك ئهھۋالـىنـى 
بـىلـدۈرۈپ، مهلۇم بـىر يـاكـى بـىر بۆلۈك ئـادهمـنى شۇ جـىنـايهتـلهرنـى قـىلـغان دهپ شـىكـايهت قـىلـىش – قـىلـماسـلىق 

توغرىسىدا قارار چىقىرىش ئۈچۈن تهپتىش ئهمهلدارىدىن مهزكۇر ئهھۋالنى تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
2. ئهھۋالـنى مهلۇم قـىلـغانـدا ئـاالقـىدار ھالـقىالرنـى ئـىمـكانـقهدهر كـونـكرېت بـايـان قـىلـىش، شۇنـداقـال ئهھۋالـنى 

مهلۇم قىلغان دۆلهت ئىگىلىگهن ھهرقانداق قوشۇمچه ھۆججهتنى قوشۇپ تاپشۇرۇشى كېرهك. 

ئون بهشىنچى ماددا 

تهپتىش ئهمهلدارى 

1. تهپـتىش ئهمهلـدارى مهھكىمـىنـىڭ بـاشقۇرۇش ھوقۇقـى تهۋهلـىكـىدىكـى جـىنـايهتـكه ئـاالقـىدار مـاتېرىيـالـالرغـا 
ئاساسهن ئۆز ئالدىغا تهكشۈرۈشنى باشلىسا بولىدۇ. 

2. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆزى تـاپشۇرۇۋالـغان مـاتېرىيـالـالرنـىڭ جـىددىيـلىك دهرىجـىسـىنـى تهھلىل قـىلـىشـى 
كېرهك. شۇ مهقـسهت ئۈچۈن، تهپـتىش ئهمهلـدارى دۆلهتـلهردىن، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى ئـاپـپاراتـىدىن، 
ھۆكۈمهتـلهر ئـارا تهشـكىالتـالردىن يـاكـى غهيـرىي ھۆكۈمهت تهشـكىالتـلىرىدىن، يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى مۇۋاپـىق دهپ 
قـارىغـان بـاشـقا ئـىشهنـچىلـىك مهنـبهلهردىن تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ مـاتېرىيـال بـىلهن تهمـىنـلهشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ، 

شۇنداقال مهھكىمه تۇرۇشلۇق جايدا يازمىچه ياكى ئاغزاكى ئىسپات ئالسا بولىدۇ. 
3. ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى تهكشۈرۈشـكه مۇۋاپـىق ئـاسـاس بـار دهپ قـارىسـا، تهيـيارلـىق سـوتـتىن 
تهكشۈرۈشـكه ھوقۇق بېرىشـنى تهلهپ قـىلـىشـى، شۇنـداقـال (مهزكۇر تهلهپـكه) ئۆزى تـوپـلىغـان ھهرقـانـداق قـوشۇمـچه 
مـاتېرىيـالـنى قـوشۇپ تـاپشۇرۇشـى كېرهك. زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»غـا 

ئاساسهن تهييارلىق سوتقا ئهھۋال بايان قىلسا بولىدۇ. 
4. تهيـيارلـىق سـوت ئـىلـتىمـاس ۋه قـوشۇمـچه مـاتېرىيـالـالرغـا قـاراپ چـىقـقانـدىن كېيىن، ئهگهر تهكشۈرۈشـكه 
مۇۋاپـىق ئـاسـاس بـار دهپ قـارىسـا، شۇنـداقـال دېلونـى مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى دېلو دهپ قـارىسـا، 
تهكشۈرۈشـكه ھوقۇق بېرىشـى كېرهك. بۇ مهھكىمـىنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىن دېلونـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى ۋه ئهرز قـوبۇل 

قىلىشچانلىقى مهسىلىسىده قارار چىقىرىشقا توسالغۇ بولمايدۇ. 
5. تهيـيارلـىق سـوت تهكشۈرۈشـكه ھوقۇق بهرمـىسه، تهپـتىش ئهمهلـدارى كېيىنـچه يېڭى پـاكـىت ۋه دهلـىلـلهرگه 
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ئاساسهن ئهينى مهسىله توغرىسىدا قايتىدىن ئىلتىماس سۇنسا بولىدۇ. 
6. تهپـتىش ئهمهلـدارى 1- ۋه 2- تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان دهسـلهپـكى تهكشۈرۈشـلهرنـى قـىلـغانـدىن كېيىن، 
تهمـىنـلهنـگهن مـاتېرىيـال (دېلونـى) تهكشۈرۈشـكه ئـاسـاس بـواللـمايـدۇ دهپ قـارىسـا، بۇ ئهھۋالـنى شۇئـان مـاتېرىيـال 
تهمـىنـلىگۈچـىگه بـىلـدۈرۈشـى كېرهك. بۇ تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ئهيـنى ئهھۋالـغا ئـاالقـىدار يېڭى پـاكـىت ۋه دهلـىلـلهر 

ئاساسىدا ئۆزىگه يېتىپ كهلگهن يېڭى ئۇچۇرالرغا قاراپ چىقىشىغا توسالغۇ بولمايدۇ. 

ئون ئالتىنچى ماددا 

تهكشۈرۈش ياكى ئهيىبلهشنى كېچىكتۈرۈش 

ئهگهر خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى نـىزامـناىسـى»نـىڭ 7 – بـابـىغـا ئـاسـاسهن قـارار 
مـاقۇلـالپ، مهھكىمـىگه تهلهپـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـسا، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 12 ئـاي ئـىچـىده مهھكىمه مهزكۇر 
ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن تهكشۈرۈش يـاكـى ئهيـىبـلهشـنى بـاشـلىسـا يـاكـى ئېلىپ بـارسـا بـولـمايـدۇ؛ خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى 

ئهينى شهرتكه ئاساسهن مهزكۇر تهلهپنىڭ ۋاقتىنى ئۇزارتسا بولىدۇ. 

ئون يهتتىنچى ماددا 

ئهرز قوبۇل قىلىشچانلىق مهسىلىسى 

1. كـىرىش سۆزنـىڭ 10 – تۈرى ۋه 1 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن، مهھكىمه تۆۋهنـدىكـى ئهرزلهرنـى قـوبۇل قـىلـغىلـى 
بولمايدۇ دهپ قارايدۇ: 

1) دېلوغا قارىتا سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه دۆلهت مهزكۇر دېلونى تهكشۈرۈۋاتقان ياكى ئهيىبلهۋاتقان بولسا. 
مهزكۇر دۆلهت ھهقـىقـىي تۈرده دېلونـى تهكشۈرهلـمىگهن يـاكـى ئهيـىبـلىمـىگهن يـاكـى شۇنـداق قـىلـىشـنى 

خالىمىغان ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
2) دېلوغـا قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىغـا ئـىگه دۆلهت مهزكۇر دېلونـى تهكشۈرگهن، شۇنـداقـال ئـاالقـىدار كـىشـىنـى 

ئهيىبلىمهسلىكنى قارار قىلغان بولسا. 
مهزكۇر دۆلهتـنىڭ بۇ قـارارنـى چـىقـىرىشـىغـا بۇ دۆلهتـنىڭ جـاۋابـكارنـى ھهقـىقـىي تۈرده ئهيـىبـلىيهلـمىگهنـلىكـى يـاكـى 

شۇنداق قىلىشنى خالىمىغانلىقى سهۋهب بولغان ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
3) ئـاالقـىدار شهخـس شـىكـايهت قـىلـىنـغان مهسـىله سهۋهبـلىك ئـىلـگىرى سـوتـالنـغان بـولـسا، 20 – مـاددىنـىڭ 3 

– تۈرىغا ئاساسهن، مهھكىمه بۇ دېلونى سوتلىسا بولمايدۇ. 
4) دېلو مهھكىمه ھهرىكهت قولالنغۇدهك دهرىجىده ئېغىر بولمىسا. 

2. مۇئهيـيهن بـىر دېلودا خـالـىمـاسـلىق (ئـىسـتهكسـىزلـىك) بـار – يـوقلۇقـىنـى جهزمـلهشـتۈرۈش ئۈچۈن، مهھكىمه 
خهلـقئارا قـانۇن تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـغان پـىرىنسـىپـالرغـا تـايـىنـىپ تۇرۇپ تۆۋهنـدىكـى بـىر يـاكـى بـىر قـانـچه خـىل 

ئهھۋالنىڭ شۇ ئىشتا مهۋجۇت ياكى ئهمهسلىكىنى نهزهرگه ئالىدۇ: 
1) ئـالـلىقـاچـان تـامـامـالنـغان يـاكـى شۇ تـاپـتا داۋامـلىشـىۋاتـقان دهۋا تهرتـىپـى، يـاكـى مهلۇم بـىر دۆلهت چـىقـارغـان 
قـارار ئـاالقـىدار كـىشـىنـى قـانـات ئـاسـتىغـا ئېلىپ، ئۇنـى 5 – مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى 

دائىرىسىدىكى جىنايهتنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگه سېلىشتىن قوغداپ قېلىش ئۈچۈن بولسا؛ 
2) دهۋا تهرتـىپـى ئـورۇنسـىز كېچىكـىپ كهتـسه، ئهمـما ئهمهلـىي ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن بۇ خـىل كېچىكـىش ئـاالقـىدار 

كىشىنى قانۇنىي جازاغا تارتىش مۇددىئاسىغا ئۇيغۇن كهلمىسه؛ 
3) ئـالـلىقـاچـان تـامـامـالنـغان يـاكـى شۇ تـاپـتا داۋامـلىشـىۋاتـقان دهۋا تهرتـىپـى مۇسـتهقـىل ۋه ئـادىل ئۇسۇلـدا ئېلىپ 
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بېرىلـمىغـان بـولـسا، ئهمـما ئهمهلـىي ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن بۇ خـىل كېچىكـىش ئـاالقـىدار كـىشـىنـى قـانۇنـىي جـازاغـا تـارتـىش 
مۇددىئاسىغا ئۇيغۇن كهلمىسه؛ 

3. مۇئهيـيهن بـىر دېلودا ئـىمـكانسـىزلـىقـنىڭ مهۋجۇت يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى جهزمـلهشـتۈرۈش ئۈچۈن، مهھكىمه 
بـىر دۆلهتـنىڭ شۇ دۆلهتـتىكـى ئهدلـىيه سـىسـتېمىسـىنـىڭ پۈتۈنـلهي يـىمـىرىلـگهنـلىكـى، يـاكـى ئهمهلـىيهتـته 
يـىمـىرىلـگهنـلىكـى يـاكـى مهۋجۇت ئهمهسـلىكـى سهۋهبـلىك جـاۋابـكارنـى قـولـغا ئـااللـمىغـانـلىق يـاكـى زۆرۈر دهلـىل - ئـىسـپات 
ۋه گۇۋاھلىق سۆزى ئـااللـمىغـانـلىق، يـاكـى بـاشـقا جهھهتـلهرده شۇ دۆلهتـنىڭ دهۋا تهرتـىپـىنـى يۈرگۈزهلـمىگهنـلىك ئهھۋالـى 

بار – يوقلۇقىنى نهزهرده تۇتۇشى كېرهك. 

ئون سهككىزىنچى ماددا 

ئهرز قوبۇل قىلىشچانلىقىنى دهسلهپكى قهدهمده بېكىتىش 

1. بـىر ۋهقه 13 – مـاددىنـىڭ 1- تۈرىگه بـىنـائهن مهھكىمـىگه بـىلـدۈرۈلـگهن ۋه تهپـتىش ئهمهلـدارى 
تهكشۈرۈش بـاشـالش ئۈچۈن مۇۋاپـىق دهلـىل بـار دهپ قـارىغـانـدا، يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى 13 – مـاددىنـىڭ 3 – 
تۈرىگه ۋه 15 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن تهكشۈرۈشـنى بـاشـلىغـانـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى بـارلـىق 
دۆلهتـلهرگه، شۇنـداقـال ــــ ئېرىشـكهن ئۇچۇرالرنـى نهزهرده تۇتـقانـدا ــــ نـورمـال ئهھۋالـدا ئـاالقـىدار جـىنـايهتـكه قـارىتـا 

سوتالش ھوقۇقىنى يۈرگۈزىدىغان دۆلهتكه ئۇقتۇرۇش قىلىشى كېرهك.  
تهپـتىش ئهمهلـدارى يۇقـىرىقـى دۆلهتـلهرگه مهخـپىيهتـلىكـنى سـاقـلىغـان ئـاسـاسـتا ئۇقتۇرۇش قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهگهر 
تهپـتىش ئهمهلـدارى شهخـسنى قـوغـداش، دهلـىل – ئـىسـپاتـالرنـىڭ ۋهيـران قـىلـىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش يـاكـى 
(گۇمـانـدارنـىڭ) قېچىپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش زۆرۈرىيـتى بـار دهپ قـارىسـا، ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرگه 

بىلدۈرۈلىدىغان ئۇچۇرالرنىڭ دائىرىسىنى تارايتسا بولىدۇ. 
2. يۇقـىرىقـى ئۇقتۇرۇشـنى تـاپشۇرۇۋالـغانـدىن كېيىنـكى بـىر ئـاي ئـىچـىده، ئـاالقـىدار دۆلهتـلهر 5 – مـاددىدا بـايـان 
قـىلـىنـغان جـىنـايهتـلهرنـى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـى مۇمـكىن بـولـغان، شۇنـداقـال ئۆزى تـاپشۇرۇۋالـغان ئۇقتۇرۇشـتا تهمـىنـلهنـگهن 
ئۇچۇرغـا ئـاالقـىدار جـىنـايـى قـىلـمىشـالرغـا قـارىتـا، ئۆز دۆلهت پۇقـرالـىرىنـى يـاكـى ئۆزىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
بـاشـقا كـىشـىلهرنـى تهكشۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى مهھكىمـىگه ئۇقتۇرۇشـى كېرهك. مهزكۇر دۆلهتـنىڭ تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن، 
تهپـتىش ئهمهلـدارى شۇ دۆلهتـنىڭ ئـاالقـىدار كـىشـىنـى تهكشۈرۈپ بـولۇشـىنـى كۈتۈپ تۇرۇشـى كېرهك. تهيـيارلـىق سـوت 

تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ ئىلتىماسىغا بىنائهن تهكشۈرۈشكه ھوقۇق بهرگهن ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
3. تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ بـىر دۆلهتـنىڭ تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىنـى سـاقـالش قـارارى شۇ قـارارنـى چـىقـارغـان 
كۈنـدىن بـاشـالپ ئـالـته ئـايـدىن كېيىن، يـاكـى شۇ دۆلهتـنىڭ ھهقـىقـىي تۈرده تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارالـمىغـانـلىقـى يـاكـى 
تهكشۈرۈشـنى خـالـىمـىغـانـلىقـى سهۋهبـلىك ئهھۋالـدا زور ئۆزگـىرىش كۆرۈلـگهن ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتا تهپـتىش ئهمهلـدارى 

تهرىپىدىن قايتىدىن قاراپ چىقىلسا بولىدۇ. 
4. تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ كېسىمـىگه قـارىتـا، ئـاالقـىدار دۆلهت يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى 82 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن 

نارازىلىق ئهرزى سوتىغا نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ. نارازىلىق ئهرزى تېزدىن تهرگهۋ قىلىنىشى كېرهك. 
5. ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى 2 – تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن تهكشۈرۈشـنىڭ تۈگـىشـىنـى سـاقـلىسـا، ئـاالقـىدار دۆلهتـتىن 
تهكشۈرۈشـنىڭ ئـىلـگىرىلهش ئهھۋالـىنـى ۋه شۇنـىڭدىن كېيىنـكى ھهرقـانـداق ئهيـىبـلهشـلهرنـى ئۆزىگه قهرهلـلىك ھالـدا 
بـىلـدۈرۈپ تۇرۇشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر بۇ جهھهتـتىكـى تهلهپـلهرگه سهۋهبسـىز 

كېچىكتۈرمهي جاۋاب قايتۇرۇشى كېرهك. 
6. تهيـيارلـىق سـوت كېسىم چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى، يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى مهزكۇر مـاددىغـا ئـاسـاسهن 
تهكشۈرۈشـنى سـاقـالۋاتـقان ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتا، ئهگهر مۇھىم دهلـىل - ئـىسـپاتـقا ئېرىشـىدىغـان ئـاالھىده پۇرسهت 
كۆرۈلـسه، يـاكـى (شۇ پۇرسهتـن قـولـدىن بېرىپ قـويـغان تهقـدىرده) شۇنـىڭدىن كېيىن ئـاشۇ ئـىسـپاتـنى قـايـتا قـولـغا 
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كـىرگۈزۈش ئـاسـاسهن مۇمـكىن بـولـمايـدىغـان بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى تهيـيارلـىق سـوتـقا بۇ ئـىشـقا ئـىسـتىسـنا سۈپـىتـىده 
مۇئـامـىله قـىلـىپ، دهلـىل - ئـىسـپاتـنى سـاقـالپ قېلىش ئۈچۈن زۆرۈر تهكشۈرۈشـلهرنـى ئېلىپ بېرىشـقا ھوقۇق بېرىشـىنـى 

تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
7. تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ مهزكۇر مـاددىغـا ئـاسـاسهن چـىقـارغـان كېسىمـىگه ئېتىراز بـىلـدۈرگهن دۆلهت 19 - 
مـاددىغـا ئـاسـاسهن، تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ مۇھىم پـاكـىتـالرنـى ئـىگـىلهشـنى يـاكـى ئهھۋالـدا مۇھىم ئۆزگـىرىش يۈز 

بهرگهنلىكىنى سهۋهب قىلىپ، ئهرزنىڭ قوبۇل قىلىنىشچانلىقىغا ئېتىراز بىلدۈرسه بولىدۇ.  

ئون توققۇزىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسىنىڭ سوتالش ھوقۇقىغا ياكى دېلونىڭ قوبۇل قىلىنىشچانلىقىغا ئېتىراز بىلدۈرۈش 

1. مهھكىمه ئۆزى تـاپشۇرۇۋالـغان ھهرقـانـداق دېلونـى سـوتـالش ھوقۇقـىغـا ئـىگه. مهھكىمه 17 – مـاددىغـا 
بىنائهن دېلونى قوبۇل قىلىش- قىلماسلىقنى ئۆز ئالدىغا بېكىتسه بولىدۇ. 

2. تۆۋهنـدىكـى ھهرقـايسـى تهرهپـلهر 17 – مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان سهۋهبـلهرگه ئـاسـاسهن دېلونـىڭ قـوبۇل 
قىلىنىشچانلىقىغا قارىتا ياكى مهھكىمىنىڭ سوتالش ھوقۇقىغا ئېتىراز بىلدۈرسه بولىدۇ: 

1) جـاۋابـكار يـاكـى 58 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـى يـاكـى سـوتـقا چـىقـىش چـاقـىرىقـنامـىسـى 
چىقىرىلغان ئادهم؛ 

2) دېلوغـا قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـىغـا ئـىگه دۆلهت، دېلونـى تهكشۈرۈپ بـولـغانـلىقـى يـاكـى تهكشۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى، 
ياكى ئهيىبلهپ بولغانلىقى ياكى ئهيىبلهۋاتقانلىقىنى سهۋهب قىلىپ ئېتىراز بىلدۈرسه؛ ياكى 

3) 12 – ماددىغا ئاساسهن مهھكىمىنىڭ سوتالش ھوقۇقىنى قوبۇل قىلىشىغا ئېھتىياج تۇغۇلغان دۆلهت. 
3، تهپـتىش ئهمهلـدارى مهھكىمـىنـى سـوتـالش ھوقۇقـى يـاكـى ئهرزنـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـىشـچانـلىقـى مهسـىلـىسـىده 
كېسىم چـىقـىرىشـقا تهكـلىپ قـىلـسا بـولـىدۇ. 13 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن ئـىلـتىمـاس سۇنـغانـالر يـاكـى زىيـانـكهشـلىكـكه 
ئۇچـرىغۇچـى سـوتـالش ھوقۇقـى يـاكـى ئهرزنـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـىشـچانـلىقـىغـا ئـاالقـىدار كۆز قـاراشـلىرىنـى مهھكىمـىگه سۇنـسا 

بولىدۇ. 
4. 2 – تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان ھهرقـانـداق شهخـس يـاكـى دۆلهتـلهر بـىر دېلونـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـسا بـولـىدىغـان – 
بـولـمايـدىغـانـلىقـىغـا يـاكـى مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـىغـا پهقهت بـىر قېتىمـال ئېتىراز بـىلـدۈرسه بـولـىدۇ. مهزكۇر ئېتىراز 
سـوتـالش بـاشـلىنـىشـتىن ئـاۋۋال يـاكـى بـاشـالنـغانـدا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلۇشـى كېرهك. ئـاالھىده ئهھۋالـدا، مهھكىمه كۆپ قېتىم 
يـاكـى سـوتـالش بـاشـالنـغانـدىن كېيىن ئېتىراز بـىلـدۈرۈشـكه رۇخـسهت قـىلـسا بـولـىدۇ. سـوتـالش بـاشـالنـغانـدا، يـاكـى 
مهھكىمـىنـىڭ مـاقۇللۇقـىدىن ئۆتكۈزگهنـدىن كېيىن سـوتـالش بـاشـالنـغانـدىن كېيىن مهلۇم بـىر دېلونـىڭ قـوبۇل 
قـىلـىنـىشـچانـلىقـىغـا بـىلـدۈرۈلـىدىغـان ئېتىراز، پهقهت 17 – مـاددىنـىڭ 1- تـارمـاق 3 – تۈرىگه ئـاسـاسهن ئـوتتۇرىغـا 

قويۇلسا بولىدۇ. 
5. 2 – تـارمـاقـنىڭ 2 – ۋه 3 – تۈرىده بـايـان قـىلـىنـغان دۆلهتـلهر ئېتىرازىنـى ئـىمـكانـقهدهر بـالـدۇر ئـوتتۇرىغـا 

قويۇشى كېرهك. 
6. ئهرزنـى جهزمـلهشـتۈرۈشـتىن ئـىلـگىرى، مهلۇم بـىر دېلونـى قـوبۇل قـىلـىشـقا بـولـىدىغـان – بـولـمايـدىغـانـلىقـى يـاكـى 
مهھكىمــىنــىڭ ســوتــالش ھوقۇقــى ھهقــقىدىكــى ئېتىراز تهيــيارلــىق ســوتــقا تــاپشۇرۇلۇشــى كېرهك. ئهرزنــى 
جهزمـلهشـتۈرگهنـدىن كېيىن، سـوت كـوللېگيهسـىگه تـاپشۇرۇلۇشـى كېرهك. سـوتـالش ھوقۇقـى يـاكـى دېلونـىڭ قـوبۇل 
قـىلـىنـىشـچانـلىقـىغـا دائـىر مهسـىلـىلهر ھهقـقىده چـىقـىرىلـغان كېسىمـگه قـارىتـا، 82 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن نـارازىلـىق ئهرزى 

سوتىغا نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ. 
7. ئهگهر ئېتىراز 2- يـاكـى 3- تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان دۆلهتـلهر تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولـسا، 
مهھكىمه 17 - مـاددىغـا ئـاسـاسهن ھۆكۈم چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى، تهپـتىش ئهمهلـدارى تهكشۈرۈشـنى ۋاقـتىنـچه 
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توختىتىپ تۇرۇشى كېرهك. 
8. مهھكىمه كېسىم چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى، تهپـتىش ئهمهلـدارى مهھكىمـىنـىڭ تۆۋهنـدىكـى ئـىشـالرغـا ھوقۇق 

بېرىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ: 
 1) 18- ماددا 6- تارماقتا بايان قىلىنغان زۆرۈر تهكشۈرۈش باسقۇچلىرى ئۈچۈن؛ 

 2) گۇۋاھچىنـىڭ بـايـانـى يـاكـى گۇۋاھلىق سۆزىنـى ئېلىش، يـاكـى ئېتىراز بـىلـدۈرۈشـتىن ئـىلـگىرىال بـاشـالنـغان 
دهلىل - ئىسپات توپالش ۋه تهكشۈرۈش خىزمىتىنى تامامالش ئۈچۈن؛ 

3) ھهر قـايسـى ئـاالقـىدار دۆلهتـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، تهپـتىش ئهمهلـدارى 58 - مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـولـغا 
ئېلىش بۇيرۇقى چىقىرىلىشىنى تهلهپ قىلغان كىشىنىڭ قېچىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن. 

9. ئېتىرازنـىڭ بـىلـدۈرۈلۈشـى تهپـتىش ئهمهلـدارى شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى ئېلىپ بـارغـان ھهرقـانـداق ھهرىكهتـكه، 
يـاكـى مهھكىمه شۇنـىڭدىن بۇرۇن چـىقـارغـان ھهرقـانـداق بۇيـرۇق يـاكـى قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـىنـىڭ ئـىنـاۋهتـلىكـلىكـىگه 

تهسىر يهتكۈزمهيدۇ. 
10. ئهگهر مهھكىمه 17 - مـاددىغـا ئـاسـاسهن، مهلۇم بـىر دېلونـى قـوبۇل قـىلـىشـقا بـولـمايـدۇ دهپ قـارار 
چـىقـارغـان بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى، ئهسـلىده 17 - مـاددىغـا ئـاسـاسهن دېلونـى قـوبۇل قـىلـىشـقا بـولـمايـدۇ دهپ 
ھۆكۈم قـىلـىشـىغـا ئـاسـاس بـولـغان دهلـىلـنى ئـاغـدۇرىۋېتىدىغـان يېڭى پـاكـىتـالرنـى بـايـقىغـانـدا، يۇقـىرىقـى قـارارغـا قـايـتىدىن 

قاراپ چىقىشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
11. ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى 17 - مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان ئـىشـالرنـى نهزهرده تۇتۇپ، بـىر تۈرلۈك 
تهكشۈرۈشـنىڭ تۈگـىشـىنـى كۈتۈۋاتـقان بـولـسا، ئـاالقـىدار دۆلهتـلهردىن تهكشۈرۈش بـاسقۇچـلىرىغـا مۇنـاسـىۋهتـلىك ئۇچۇرالر 
بـىلهن تهمـىنـلهشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. ئـاالقـىدار دۆلهتـلهرنـىڭ تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن، بۇ مـاتېرىيـالـالرنـىڭ 
مهخـپىيهتـلىكـى سـاقـلىنـىشـى كېرهك، تهپـتىش ئهمهلـدارى شۇنـىڭدىن كېيىن تهكشۈرۈشـنى قـارار قـىلـغانـدا، ئۆزى 

تهكشۈرۈشنى تۈگىتىشىنى كۈتۈۋاتقان دۆلهتكه خهۋهر قىلىپ قويۇشى كېرهك. 

يىگىرمىنچى ماددا 

بىر جىنايهتنى ئىككى قېتىم سوتلىماسلىق 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن ئهھۋالـالردىن سـىرت، مهھكىمه ئۆزى بـىراۋنـى شۇ سهۋهبـلىك جـىنـايـىتـى 
بار ياكى جىنايىتى يوق دهپ ھۆكۈم قىلغان قىلمىش ئۈچۈن ئهينى ئادهمنى قايتىدىن سوتلىسا بولمايدۇ. 

2. 5 - مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان جـىنـايهتـكه قـارىتـا، مهھكىمه تهرىپـىدىن جـىنـايـىتـى بـار يـاكـى جـىنـايـىتـى يـوق 
دهپ ھۆكۈم قىلىنىپ بولغان كىشىلهر، شۇ جىنايهت سهۋهبلىك باشقا سوت مهھكىمىسىده سوتالنسا بولمايدۇ. 

3. 6-، 7 – ۋه 8 - مـاددىالردا كۆرسـىتـىلـگهن قـىلـمىشـالرغـا قـارىتـا، بـاشـقا بـىر سـوت مهھكىمـىسـى تهرىپـىدىن 
سـوتـلىنـىپ بـولـغان ئـادهم، ئهيـنى قـىلـمىش سهۋهبـلىك مهھكىمـىده سـوتـالنـسا بـولـمايـدۇ، ئهسـلىدىكـى سـوتـنىڭ دهۋا 

تهرتىپىده تۆۋهندىكى ئهھۋالالردىن بىرى بولغان ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا: 
1) ئـاالقـىدار كـىشـىنـى قـانـات ئـاسـتىغـا ئېلىپ، ئۇنـى مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 

جىنايهتلهرنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىغا تارتىلىشتىن ساقالپ قالماقچى بولغان بولسا؛ ياكى 
2) سـوت خهلـقئارا قـانۇن ئېتىراپ قـىلـغان قـانۇنـىي تهرتـىپ پـىرىنسـىپـى بـويـىچه، مۇسـتهقـىل يـاكـى ئـادىل 
شهكـىلـده ئېلىپ بېرىلـمىغـان بـولـسا، شۇنـداقـال ئهمهلـىي ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن، قـولـلىنـىلـغان ئۇسۇل ئـاالقـىدار كـىشـىنـى 

قانۇنىي جازاغا تارتىش مهقسىتىگه ئۇيغۇن كهلمىسه؛ 

يىگىرمه بىرىنچى ماددا 
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تهدبىقلىنىدىغان قانۇن 

1. مهھكىمه تهدبىقاليدىغان قانۇنالر تهرتىپ بويىچه تۆۋهندىكىدهك: 
1) ئـالـدى بـىلهن، مهزكۇر ئهھدىنـامه، «جـىنـايهت ئـامـىلـلىرى» ۋه مهھكىمـىنـىڭ «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات 

نىزامى» تهدبىقلىنىدۇ؛ 
2) ئـىكـكىنـچىدىن، خهلـقئارالـىق قـورالـلىق تـوقۇنۇش قـانۇنـىدا بهلـگىلهنـگهن پـىرىنسـىپـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

مۇۋاپىق كېلىشىم ۋه خهلقئارا قانۇننىڭ پىرىنسىپ – قائىدىلىرى ئهھۋالغا كۆره تهدبىقلىنىدۇ؛ 
3) يۇقـىرىدا بـايـان قـىلـىنـغان قـانۇنـالرنـى تهدبـىقـالش مۇمـكىن بـولـمىغـانـدا، مهھكىمه دۇنـيادىكـى ھهرقـايسـى 
قـانۇن سـىسـتېمىلـىرىدىكـى دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـلىرىنـى، زۆرۈر تېپىلـغانـدا شۇ جـىنـايهتـكه قـارىتـا سـوتـالش ھوقۇقـى 
يۈرگۈزىدىغـان دۆلهتـنىڭ دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـىدىن ئېرىشـىلـگهن ئـومۇمـىي قـانۇن پـىرىنسـىپـىنـى تهدبـىقـاليـدۇ. لېكىن بۇ 
پـىرىنسـىپـالر مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه، خهلـقئارا قـانۇنـغا ۋه خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان قېلىپ – ئۆلـچهمـلهرگه زىت 

بولماسلىقى كېرهك. 
2. مهھكىمه ئۆزىنـىڭ ئـىلـگىرى ھۆكۈمـلىرىده شهرھلهنـگهن قـانۇنـىي پـىرىنسـىپ ۋه قـائـىدىلهرنـى تهدبـىقـلىسـا 

بولىدۇ. 
3. مهزكۇر مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـانۇنـالرنـى تهدبـىقـالش ۋه شهرھلهش چـوقۇم خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان 
كىـشىـلىـك ھوقۇققـا ئۇيغۇن بوـلۇشىـ، شۇندـاقال 7 – مـاددىنـىڭ 3 – تۈرىده بهلـگىلهنـگهن جـىنـس، يـاش، ئـىرق، تېره 
رهڭگى، تـىل، دىن يـاكـى ئېتىقـاد، سـىيـاسـىي كۆز قـاراش ۋه بـاشـقا كۆز قـاراشـالر، ئېتنىك مهنـبه، قهۋم، ئـىجـتىمـائـىي 
كېلىپ چـىقـىش، بـايـلىق، تۇغۇلۇش يـاكـى بـاشـقا سـاالھىيهت قـاتـارلـىقـالرغـا ئـاسـاسهن ھهرقـانـداق شهكـىلـده پـايـدىسـىز 

پهرقلهندۈرۈلمهسلىكى كېرهك. 

ئۈچىنچى بۆلۈم جىنايى ئىشالر قانۇنىنىڭ ئۇل پىرىنسىپلىرى 

يىگىرمه ئىككىنچى ماددا 

قانۇندا بهلگىلهنمىگهن قىلمىش جىنايهت ھېسابالنمايدۇ 

1. مهلۇم بـىراۋنـىڭ ئـاالقـىدار قـىلـمىشـى يۈز بهرگهنـده مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
جـىنـايهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهنـدىال، شۇ كـىشـى ئـانـدىن مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـىنـى 

ئۈستىگه ئالىدۇ. 
2. جـىنـايهتـلهرنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـى چـوقۇم ئهسـتايـىدىل شهرھلىنـىشـى، قـىيـاس بـىلهن كېڭهيـتىلـمهسـلىكـى 
كېرهك. مهنـا ئېنىق بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، ئېنىقـلىمـا تـوغـرىسـىدىكـى شهرھ تهكشۈرۈلگۈچـىگه، ئهرز قـىلـىنغۇچـىغـا يـاكـى 

جىنايهت ئارتىلغان كىشىگه پايدىلىق بولۇشى كېرهك. 
3. مهزكۇر مـاددا مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىن بـاشـقا خهلـقئارا قـانۇنـغا بـىنـائهن ھهرقـانـداق بـىر قـىلـمىشـنى جـىنـايـى 

قىلمىش دهپ بېكىتىشكه تهسىر يهتكۈزمهيدۇ. 

يىگىرمه ئۈچىنچى ماددا 

قانۇندا بهلگىلهنمىگهن قىلمىشنى سادىر قىلغۇچى جازاالنمايدۇ 

مهھكىمه تهرىپىدىن جىنايهت ئارتىلغان كىشىنى پهقهت مهزكۇر ئهھدىنامه ئارقىلىقال جازاالشقا بولىدۇ. 
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يىگىرمه تۆتىنچى ماددا 

ئۆتمۈش سۈرۈشتۈرۈلمهيدۇ 

1. بـىراۋ مهزكۇر ئهھدىنـامه كۈچـكه ئـىگه بـولۇشـتىن ئـىلـگىرى قـىلـغان قـىلـمىشـى سهۋهبـلىك مهزكۇر 
ئهھدىنامىده بهلگىلهنگهن جىنايى جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ. 

2. ئهگهر ئـاخـىرقـى ھۆكۈمـنى چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى، مهلۇم بـىر دېلوغـا تهدبـىقـلىنـىدىغـان قـانۇنـدا ئۆزگـىرىش 
بـولـغان بـولـسا، تهكشۈرۈلگۈچـىگه، ئهرز قـىلـىنغۇچـىغـا يـاكـى جـىنـايهت ئـارتـىلـغان كـىشـىگه نـىسـبهتهن پـايـدىلـىق قـانۇنـنى 

تهدبىقالش كېرهك. 

يىگىرمه بهشىنچى ماددا 

شهخسنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقى 

1. مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنامىگه ئاساسهن تهبىئىي شهخسنى سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه. 
2. مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلغۇچـى مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ 

بهلگىلىمىلىرىگه ئاساسهن شهخسىي جاۋابكارلىقنى ئۈستىگه ئېلىشى، شۇنداقال جازاغا تارتىلىشى كېرهك. 
3. تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردىن بـىرىدىكـى ئـادهم مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرىگه ئـاسـاسهن مهھكىمـىنـىڭ 
سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى بـىر تۈرلۈك جـىنـايهت ئۈچۈن جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى ئۈسـتىگه ئېلىشـى ۋه 

جازالىنىشى كېرهك: 
1) يـالغۇز يـاكـى بـاشـقىالر بـىلهن شېرىكـلىشـىپ، يـاكـى جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـى بـار – يـوقلۇقـىدىن قهتـئىيـنهزهر، 

يهنه بىر كىشى ئارقىلىق شۇ جىنايهتنى سادىر قىلىش؛ 
2) يۈز بهرگهن ياكى قىلىشقا ئۇرۇنۇلغان جىنايهتنى قىلىشقا بۇيرۇق قىلىش، كۈشكۈرتۈش، قىزىقتۇرۇش 

3) شۇ جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـىشـقا قـواليـلىق يـارىتـىش ئۈچۈن، يـاردهم بېرىش، قۇتـرىتـىش يـاكـى بـاشـقا ئۇسۇلـالردا 
مهزكۇر جـىنـايهتـنىڭ ئـىشـقا ئېشىشـىغـا يـاكـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇلۇش ئۇرۇنۇشـىغـا ھهمـدهم بـولۇش. بۇ جـىنـايهت ۋاسـىتـىسـى 

بىلهن تهمىنلهشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
4) ئـورتـاق نـىشـان ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـىدىغـان گۇرۇھنىڭ مهزكۇر جـىنـايهتـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـىغـا يـاكـى ئـىشـقا 
ئـاشۇرۇشـقا ئۇرۇنۇشـىغـا بـاشـقا ھهرقـانـداق شهكـىلـده يـاردهم قـىلـىش. بۇ خـىل يـاردهم قهسـتهن قـىلـىنـغان بـولۇشـى، 

شۇنداقال تۆۋهندىكى ئهھۋالالرنىڭ بىرىگه ماس كېلىشى كېرهك: 
(1) بۇ گۇرۇھنىڭ جـىنـايـى پـائـالـىيـىتـىنـى يـاكـى جـىنـايـى مهقسـىتـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـىغـا تۈرتـكه بـولۇش ئۈچۈن 
بـولـغان بـولۇش، شۇنـداقـال بۇ پـائـالـىيهت يـاكـى مهقـسهتـلهر مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـى ئـىچـىدىكـى 

جىنايهتنى سادىر قىلىشقا چېتىشلىق بولۇشى كېرهك؛ 
(2) بۇ گۇرۇھنىڭ شۇ جىنايهتنى سادىر قىلىش غهرىزىنى ئېنىق بىلگهن بولۇش؛ 

5) ئـىرقـىي يـوقـىتـىش جـىنـايـىتـى نۇقـتىسـىدىن، بـىۋاسـىته ۋه ئـاشـكارا ھالـدا بـاشـقىالرنـى ئـىرقـىي يـوقـىتـىشـقا 
كۈشكۈرتۈش. 

6) ئهمهلـىي تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىپ، جـىنـايهت سـادىر قـىلـىشـقا نـىيهت قـىلـغان، لېكىن ئۆز ئـىرادىسـىدىن 
ھالقىغان ئهھۋالالر تۈپهيلى جىنايهت يۈز بهرمىگهن ئهھۋالدا. 

لېكىن، جـىنـايهت سـادىر قـىلـىشـتىن ۋاز كهچـكهن يـاكـى جـىنـايهتـنىڭ تـامـامـلىنـىشـىنـى تـوسـقان كـىشـى ئهگهر 
تـامـامهن ۋه ئۆزى خـاالپ تۇرۇپ جـىنـايهت ئۆتكۈزۈش غهرىزىدىن ۋاز كهچـكهن بـولـسا، جـىنـايهتـنى ئهمهلـگه 
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ئاشۇرالمىغانالر قاتارىدا ھېسابالنمايدۇ ۋه مهزكۇر ئهھدىنامىگه ئاساسهن جازاغا تارتىلمايدۇ. 
4. مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىكـى شهخـسنىڭ جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـىغـا ئـاالقـىدار ھهرقـانـداق بهلـگىلـىمه دۆلهتـلهرنـىڭ 

خهلقئارا قانۇنغا كۆره ئۈستىگه ئالىدىغان مهسئۇلىيىتىگه تهسىر كۆرسهتمهيدۇ. 

يىگىرمه ئالتىنچى ماددا 

18 ياشقا توشمىغانالرنى سوتالش ھوقۇقى يوق 

مهھكىمـىنـىڭ شـىكـايهت قـىلـىنـغان جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـغان ۋاقـىتـتا 18 يـاشـقا تـوشـمىغـانـالرنـى سـوتـالش ھوقۇقـى 
يوق. 

يىگىرمه يهتتىنچى ماددا 

ھۆكۈمهت خادىمىلىق ساالھىيىتىنىڭ باغلىنىشسىزلىقى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامه ھهرقـانـداق ئـادهمـگه بـاراۋهر تهدبـىقـلىنـىدۇ، بـىراۋنـىڭ ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرىگه تهۋه 
بـولـغانـلىقـى سهۋهبـلىك ئۇنـىڭغا پهرقـلىق مۇئـامـىله قـىلـىشـقا بـولـمايـدۇ. بـولۇپمۇ دۆلهت بـاشـلىقـى، ھۆكۈمهت بـاشـلىقـى، 
ھۆكۈمهت يـاكـى پـارالمېنت ئهزالـىرى، تـالـالپ تهيـىنـلهنـگهن ۋهكـىل يـاكـى ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ ھۆكۈمهت 
خـادىمـىلـىق سـاالھىيـىتـى ھهرقـانـداق ئهھۋالـدا مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن ئۈسـتىگه ئېلىشـى كېرهك بـولـغان جـىنـايـى 
جـاۋابـكارلـىقـنى سـاقـىت قـىلـىۋېتهلـمهيـدۇ، بۇنـىڭغا ھهم شۇ كـىشـىدىن جـىنـايـى جـازانـى يهڭگىلـلىتـىشـنىڭ سهۋهبـى 

سۈپىتىده مۇئامىله قىلىشقا بولمايدۇ. 
2. دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـى يـاكـى خهلـقئارا قـانۇنـدا مهلۇم بـىر كـىشـىنـىڭ ھۆكۈمهت خـادىمـىلـىق سـاالھىيـىتـى 
سهۋهبـلىك ئۇنـىڭغا بېرىلـىشـى مۇمـكىن بـولـغان كهچۈرۈم يـاكـى ئـاالھىده تهرتـىپ قـائـىدىلـىرى مهھكىمـىنـىڭ شۇ كـىشـىگه 

قارىتا سوتالش ھوقۇقى يۈرگۈزۈشىگه دهخلى قىلمايدۇ. 

يىگىرمه سهككىزىنچى ماددا 

قوماندان ۋه باشقا يۇقىرى دهرىجىلىكلهرنىڭ مهسئۇلىيىتى 

مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
جىنايهتلهرگه قارىتا چوقۇم جىنايى جاۋابكارلىقنى ئۈستىگه ئېلىشى كېرهك بولغان باشقا سهۋهبلهردىن سىرت: 

1. ھهربـىي قـومـانـدان يـاكـى ھهربـىي قـومـانـدان سۈپـىتـىده ئهمهلـىي ئـىش بېجىرىۋاتـقان كـىشـى ئۆزىنـىڭ ئهمهلـىي 
قـومـانـدانـلىقـى ۋه كـونـتروللۇقـىدىكـى قـوشۇنـنى يـاكـى ئۆزىنـىڭ ئهمهلـىي بـاشقۇرۇشـى ۋه كـونـتروللۇقـىدىكـى قـوشۇنـنى 
مۇۋاپـىق تـىزگـىنـلىمـىگهن بـولـسا، تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردا مۇشۇ ھهربـىي قـىسـىمـالر سـادىر قـىلـغان، مهھكىمـىنـىڭ 

سوتالش ھوقۇقى دائىرىسىدىكى جىنايهتلهرنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشى كېرهك: 
(1) مهزكۇر ھهربـىي قـومـانـدان يـاكـى مهزكۇر كـىشـى ئۆز قـوشۇنـىنـىڭ ئـاشۇ جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ياكى قىلماقچى ئىكهنلىكىنى بىلگهن بولسا، ياكى شۇ ۋاقىتتىكى شارائىتقا كۆره بىلىشى كېرهك بولغان بولسا؛ ۋه 
(2) مهزكۇر ھهربـىي قـومـانـدان يـاكـى مهزكۇر كـىشـى بۇ جـىنـايهتـلهرنـىڭ سـادىر بـولۇشـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن ئۆز 
ھوقۇق دائـىرىسـىدىكـى بـارلـىق زۆرۈر ۋه مۇۋاپـىق تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـمىغـان يـاكـى مهسـئۇل دائـىرىلهردىن شۇ ئـىشـنى 
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تهكشۈرۈشنى ۋه ئهيىبلهشنى تهلهپ قىلمىغان بولسا. 
2. 1- تـارمـاقـتا تـىلـغا ئېلىنـمىغـان يۇقـىرى – تۆۋهنـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـىگه قـارىتـا، ئهگهر يۇقـىرى دهرىجـىلـىك خـادىم 
ئۆزىنـىڭ ئهمهلـىي بـاشقۇرۇشـى ۋه كـونـتروللۇقـىدىكـى تۆۋهن دهرىجـىلـىك خـادىمـالرنـى مۇۋاپـىق تـىزگـىنـلىمـىگهن بـولـسا، 
تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردا (قـول ئـاسـتىدىكـى) تۆۋهن دهرىجـىلـىك خـادىمـالر سـادىر قـىلـغان، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش 

ھوقۇقى دائىرىسىدىكى جىنايهتلهرنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشى كېرهك: 
(1) مهزكۇر يۇقـىرى دهرىجـىلـىك خـادىم قـول ئـاسـتىدىكـىلهرنـىڭ ئـاشۇ جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 
يـاكـى قـىلـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـگهن بـولـسا، يـاكـى مۇشۇ رېئالـلىقـنى كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان پـاكـىتـالرنـى قهسـتهن 

كۆرمهسكه سالسا: 
(2) جـىنـايهت مهزكۇر يۇقـىرى دهرىجـىلـىك خـادىم ئهمهلـىي مهسـئۇل بـولـغان ۋه كـونـترول قـىلـىپ تۇرغـان 

پائالىيهتلهرگه چېتىلغان بولسا؛ ۋه 
(3) مهزكۇر يۇقـىرى دهرىجـىلـىك خـادىم بۇ جـىنـايهتـلهرنـىڭ سـادىر بـولۇشـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن ئۆز ھوقۇق 
دائـىرىسـىدىكـى بـارلـىق زۆرۈر ۋه مۇۋاپـىق تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـمىغـان يـاكـى مهسـئۇل دائـىرىلهردىن شۇ ئـىشـنى 

تهكشۈرۈشنى ۋه ئهيىبلهشنى تهلهپ قىلمىغان بولسا. 

يىگىرمه توققۇزىنچى ماددا 

سوتالشنىڭ مۇددهت چهكلىمىسى يوق 

مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـى سـوتـلىيـالـىشـى ئۈچۈن بېكىتـىلـگهن ۋاقـىت چېكى 

يوق. 

ئوتتۇزىنچى ماددا 

پىسخىكىلىق ئامىل 

1. ئهكسـى ئهھۋال ئـىسـپاتـالنـمىغـانـال تهقـدىرده، بـىر شهخـس مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
بـىر جـىنـايهتـنىڭ مـاددىي ئـامـىلـلىرىنـى قهسـتهن ۋه بـىلـىپ تۇرۇپ قـىلـغان بـولـسا، جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى ئۈسـتىگه 

ئېلىشى ۋه جازاغا تارتىلىشى كېرهك.  
2. مهزكۇر مـاددىنـىڭ مهقسـىتـىگه كۆره، تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردىن بـىرى كۆرۈلـسه، بـىراۋدا قهسـتهنـلىك بـار دهپ 

ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ: 
1) قىلمىش جهھهتتىن ئېيتقاندا، مهزكۇر كىشىده شۇ قىلمىشنى قىلىش نىيىتى بار بولۇش؛ 

2) نهتـىجه ئېتىبـارى بـىلهن، مهزكۇر كـىشـىنـىڭ شۇ نهتـىجـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىش نـىيـىتـى بـار بـولۇش، يـاكـى 
ۋهقه تهرهققىياتىنىڭ نورمالدا شۇ نهتىجىگه بارىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن بولۇش. 

3. مهزكۇر مـاددىنـىڭ مهقسـىتـىگه كۆره، «ئېنىق بـىلـىش» مهلۇم بـىر خـىل ئهھۋالـنىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى يـاكـى 
ۋهقهنـىڭ نـورمـال تهرهقـقىيـاتـىنـىڭ مهلۇم نهتـىجـىگه ئـاپـىرىدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىپ يېتىشـنى كۆرسـىتـىدۇ. «بـىلـىش» 

ۋه «ئېنىق بىلگهن ھالدا» دېگهن ئىبارىلهر مۇۋاپىق شهرھلىنىشى كېرهك. 
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ئوتتۇز بىرىنچى ماددا 

جىنايى جاۋابكارلىقنىڭ ساقىت بولۇش سهۋهبلىرى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنىڭ سـاقـىت بـولۇش سهۋهبـلىرىدىن بـاشـقا، 
قـىلـمىشـنى سـادىر قـىلـغانـدا تۆۋهنـدىكـى ھالهتـلهردىن بـىرىده تۇرغـان كـىشـى جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى ئۆز ئۈسـتىگه 

ئالمايدۇ: 
1) مهزكۇر كـىشـى روھىي كېسهل بـولـسا، يـاكـى ئهقـلى ئـاجـىز بـولـسا، شۇ ۋهجـىدىن ئۆز قـىلـمىشـىنـىڭ 
قـانۇنسـىزلـىقـىغـا يـاكـى خـاراكتېرىگه ھۆكۈم قـىلـىش ئـىقـتىدارىدىن؛ يـاكـى ئۆز قـىلـمىشـىنـى قـانۇنـى بهلـگىلـىمـىلهرگه ئۇيغۇن 

شهكىلده تىزگىنلهش ئىقتىدارىدىن مهھرۇم بولغان بولسا؛ 
2) مهزكۇر كـىشـى مهسـت بـولـسا، شۇ ۋهجـىدىن ئۆز قـىلـمىشـىنـىڭ قـانۇنسـىزلـىقـىغـا يـاكـى خـاراكتېرىگه ھۆكۈم 
قـىلـىش ئـىقـتىدارىدىن؛ يـاكـى ئۆز قـىلـمىشـىنـى قـانۇنـى بهلـگىلـىمـىلهرگه ئۇيغۇن شهكـىلـده تـىزگـىنـلهش ئـىقـتىدارىدىن 

مهھرۇم بولغان بولسا؛  
ئهمـما، بۇ كـىشـى مهلۇم بـىر خـىل ئهھۋالـدا قهسـتهن مهسـت بـولۇپ، مهسـت بـولـغانـدىن كېيىن ئۆزىنـىڭ 
مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان قـىلـمىش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـى 
مۇمـكىنـلىكـىنـى ئېنىق بـىلـسه، يـاكـى بۇ كـىشـى شۇ خـىل ئهھۋال كۆرۈلۈش خهتـىرىگه پهرۋا قـىلـمىسـا، بۇ خـىل ئهھۋالـدا 

ئۇنىڭدىن جىنايى جاۋابكارلىق ساقىت بولمايدۇ. 
3) مهزكۇر كـىشـى مۇۋاپـىق قـىلـمىش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى يـاكـى بـاشـقىالرغـا قـوغـدىسـا، يـاكـى ئۇرۇش جـىنـايـىتـى 
جهھهتـته، قـانۇنسـىز ئـىشـلىتـىلـمهكـچى بـولـغان قـورال كۈچـىدىن سـاقـلىنـىش مهقسـىتـىده ئۆزىنـىڭ يـاكـى بـاشـقىالرنـىڭ 
مهۋجۇتلۇقـى ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان مـال – مۈلۈكـنى يـاكـى بـىر تۈرلۈك ھهربـىي ۋهزىپـىنـى تـامـامـالش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان 
مـال - مۈلۈكـنى قـوغـدىسـا، شۇنـداقـال قـوغـدىنـىش ئۇسۇلـى قـوغـدالـغان كـىشـىنـىڭ ئۆزى، يـاكـى بـاشـقىالر، يـاكـى 
(قۇتقۇزۇلـماقـچى بـولـغان) مـال – مۈلۈك دۇچ كهلـگهن خهتهرنـىڭ دهرىجـىسـىگه ئۇيغۇن بـولـسا. مهزكۇر كـىشـىنـىڭ قسـىم 
ئـورۇنـالشـتۇرغـان مۇداپـىئه ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـقانـلىقـىدىن ئـىبـارهت رېئالـلىقـنىڭ ئۆزىال ئۇنـىڭدىن جـىنـايـى 

جاۋابكارلىقنىڭ ساقىت بولۇشىغا سهۋهب بواللمايدۇ. 
4) مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهن دهپ شـىكـايهت قـىلـىنـغان 
قـىلـمىش مهزكۇر كـىشـى يـاكـى بـاشـقىالرنـىڭ ئۆلۈم تهھدىتـىگه يـاكـى داۋامـلىق ئېغىر دهرىجـىدىكـى جـىسـمانـىي 
زىيـانـكهشـلىك تهھدىتـىگه دۇچ كهلـگهن ۋاقـتىدا، مهجبۇرىي سـادىر بـولـغان بـولـسا، مهزكۇر كـىشـى بۇ تهھدىتـتىن 
سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، زۆرۈر ھهم مۇۋاپـىق ھهرىكهت قـولـالنـغان بـولـسا، ئهمـما ئۆزى سـاقـالنـماقـچى بـولـغان زىيـانـدىن 

تېخىمۇ ئېغىر زىيانكهشلىككه سهۋهب بولۇش نىيىتى بولمىغان بولسا. 
يۇقىرىدا بايان قىلىنغان خهتهر، تۆۋهندىكىلهردىن بىرى بولۇشى مۇمكىن: 

(1) باشقىالر كهلتۈرۈپ چىقارغان خهتهر؛ ياكى 
(2) مهزكۇر كىشى كونترول قىاللمايدىغان باشقا ئهھۋالالر سهۋهبلىك كېلىپ چىققان خهتهر. 

2. تهرگهۋ قـىلـىنـىۋاتـقان دېلوغـا قـارىتـا، مهھكىمه مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى 
ساقىت قىلىش سهۋهبلىرىنىڭ تهدبىقالنسا بولىدىغان - بولمايدىغانلىقىغا قارار بېرىشى كېرهك. 

3. سـوتـالش جهريـانـىدا، مهھكىمه 1 – تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى سـاقـىت قـىلـىدىغـان 
سهۋهبـلهرنـى نهزهرده تۇتـسا بـولـغانـدىن سـىرت، يهنه جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى سـاقـىت قـىلـىدىغـان بـاشـقا سهۋهبـلهرنـى 
ئـويـالشسـىمۇ بـولـىدۇ، لېكىن بۇ سهۋهبـلهر چـوقۇم 21 – مـاددىدا تهدبـىقـلىنـىشـى بهلـگىلهنـگهن قـانۇنـالرنـى ئـاسـاس 
قـىلـغان بـولۇشـى كېرهك. «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» بۇ خـىل سهۋهبـلهرنـى نهزهرده تۇتۇش بـاسقۇچـلىرىنـى 
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بېكىتىشى كېرهك. 

ئوتتۇز ئىككىنچى ماددا 

پاكىت خاتالىقى ۋه قانۇن خاتالىقى 

1. پـاكـىت خـاتـالـىقـى پهقهت جـىنـايهت شهكـىلـلهنـدۈرۈشـته زۆرۈر بـولـغان پـىسـخىكـىلـىق ئـامـىلـنى ئـىنـكار قـىلـغانـدا، 
ئاندىن جىنايى جاۋابكارلىقنى ساقىت قىلىدىغان سهۋهب قىلىنسا بولىدۇ. 

2. بـىر تۈرلۈك قـىلـمىشـنىڭ مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهت قـىلـمىشـى 
ھېسابـلىنـىدىغـان – ھېسابـالنـمايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى قـانۇن خـاتـالـىقـى جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى سـاقـىت قـىلـىدىغـان 
سهۋهب قـىلـىنـسا بـولـمايـدۇ. ئهگهر قـانۇن خـاتـالـىقـى جـىنـايهت شهكـىلـلهنـدۈرۈشـته زۆرۈر بـولـغان پـىسـخىكـىلـىق ئـامـىلـنى 
ئـىنـكار قـىلـسا، يـاكـى 33 – مـاددىنـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن  جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـنى سـاقـىت قـىلـىدىغـان سهۋهب 

قىلىنسا بولىدۇ. 

ئوتتۇز ئۈچىنچى ماددا 

يۇقىرىنىڭ بۇيرۇقلىرى ۋه قانۇن بهلگىلىمىلىرى 

1. بـىراۋنـىڭ ھۆكۈمهتـنىڭ بۇيـرۇقـىغـا، يـاكـى يۇقـىرىنـىڭ ھهربـىي يـاكـى مهمۇرىي بۇيـرۇقـىغـا بـىنـائهن، مهھكىمـىنـىڭ 
سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـغانـلىقـىدىن ئـىبـارهت رېئالـلىق مهزكۇر كـىشـىدىن جـىنـايـى 

جاۋابكارلىقنى ساقىت قىلمايدۇ. لېكىن، تۆۋهندىكى ئهھۋالالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا: 
1) مهزكۇر كـىشـىنـىڭ ئـاالقـىدار ھۆكۈمهت يـاكـى يۇقـىرىنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا بـويسۇنـىدىغـان قـانۇنـىي مهجبۇرىيـىتـى بـار 

بولسا؛ 
2) مهزكۇر كـىشـى بۇيـرۇقـنىڭ قـانۇنـغا خـىالپ ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـمىسه ۋه بۇيـرۇقـنىڭ قـانۇنسـىزلـىقـى روشهن 

بولمىسا. 
2. مهزكۇر مـاددىنـىڭ مهقسـىتـىگه كۆره، ئـىرقـىي يـوقـىتـىش جـىنـايـىتـى يـاكـى ئـىنـسانـىيهتـكه زىيـان يهتكۈزۈش 

جىنايىتىنى سادىر قىلىش بۇيرۇقىنىڭ قانۇنسىزلىقى روشهندۇر. 

تۆتىنچى بۆلۈم  مهھكىمىنىڭ تۈزۈلۈشى ۋه مهمۇرىي باشقۇرۇشى 

ئوتتۇز تۆتىنچى ماددا 

مهھكىمىنىڭ ئورگانلىرى 

مهھكىمه تۆۋهندىكى ئورگانالردىن تهشكىل قىلىنىدۇ: 
1. مهھكىمه باشلىقى مهجلىسى؛ 

2. نارازىلىق ئهرزى سوتى، سوت كوللېگيهسى ۋه تهييارلىق سوت؛ 
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3. تهپتىش ئهمهلدارى ئىشخانىسى؛ 
4. پۈتۈكچىلىك باشقارمىسى 

ئوتتۇز بهشىنچى ماددا 

سوتچىنىڭ ۋهزىپه ئۆتۈشى 
1. بـارلـىق سـوتـچىالر سـايـالم ئـارقـىلـىق سـايـلىنـىپ، مهھكىمـىده پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس سـودىيه بـولۇپ 

ئىشلىشى، شۇنداقال ۋهزىپه مۇددىتى باشالنغاندىن تارتىپال شۇ ئاساستا خىزمىتىنى باشلىشى كېرهك. 
2. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـىنـى تهشـكىل قـىلـغان سـوتـچىالر سـايـالنـغان ھامـان، پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس 

خىزمهت شهكلىده خىزمىتىنى باشلىشى كېرهك. 
3. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت مـىقـدارىغـا ئـاسـاسهن پـات - پـات مهھكىمه ئهزالـىرى 
بـىلهن كېڭىشـىپ، بـاشـقا سـوتـچىالرنـىڭ پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس خـىزمهت قـىلـىشـىغـا قـايسـى دهرىجـىده ئېھتىيـاج 

بارلىقىغا قارار بهرسه بولىدۇ. 
4. پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس خـىزمهت قـىلـمىسـىمۇ بـولـىدىغـان سـوتـچىالرنـىڭ مـائـاشـى 49 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن 

بهلگىلىنىشى كېرهك. 

ئوتتۇز ئالتىنچى ماددا 

سوتچىالرنىڭ ساالھىيىتى، نامزاتلىققا كۆرسىتىلىشى ۋه سايلىنىشى 

1. 2 – تارماقنىڭ بهلگىلىمىسىدىن سىرت، مهھكىمىده 18 نهپهر سوتچى بولۇشى كېرهك. 
2. 1) مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى مهھكىمـىگه ۋاكـالـىتهن 1 – تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهن سـوتـچى سـانـىنـى 
كۆپهيـتىش تهكـلىپـىنـى بېرىپ، مهزكۇر تهكـلىپـنى زۆرۈر ۋه مۇۋاپـىق دهپ قـارىشـىدىكـى سهۋهبـنى چۈشهنـدۈرسه بـولـىدۇ. 
بـاش پۈتۈكـچى بۇ تـىپـتىكـى ھهرقـانـداق تهكـلىپ اليـىھهلـىرىنـى تېز سۈرئهتـته بـارلـىق ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرگه 

ئهۋهتىشى كېرهك. 
2) بۇ تـىپـتىكـى ھهرقـانـداق تهكـلىپ اليـىھهلـىرى 122 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن ئېچىلـغان ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى 
دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا قـاراپ چـىقـىلـىشـى كېرهك. ئهگهر تهكـلىپ اليـىھهسـى قۇرۇلـتايـدا ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر 
قۇرۇلـتىيـى ئهزالـىرىنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـىدىن كۆپـرهكـىنـىڭ مـاقۇلـلىشـىغـا ئېرىشهلـىسه، مـاقۇلـالنـغان بـولۇپ ھېسابـلىنـىپ، 

ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهر قۇرۇلتىيى قارار قىلغان كۈندىن باشالپ كۈچكه ئىگه بولۇشى كېرهك. 
3. 1) سـوتـچىالرنـىڭ سـانـىنـى كۆپهيـتىش تهكـلىپ اليـىھىسـى ئـىكـكىنـچى تۈرگه ئـاسـاسهن مـاقۇلـالنـغانـدىن 
كېيىن، كېيىنـكى نۆۋهتـلىك ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا، 3- تـارمـاقـتىن 8 – تـارمـاقـقىچه بـولـغان 

بهلگىلىمىلهرگه، شۇنداقال 37 - ماددىنىڭ 2- تارماقىغا بىنائهن، سوتچىالر كۆپهيتىپ سايلىنىشى كېرهك، 
2) سـوتـچىالرنـىڭ سـانـىنـى كۆپهيـتىش تـوغـرىسـىدىكـى تهكـلىپ اليـىھهسـى 2- تۈر ۋه 3 – تۈرنـىڭ 1 – 
قـوشۇمـچه تۈرىگه ئـاسـاسهن مـاقۇلـالنـغان ۋه يـولـغا قـويۇلـغانـدىن كېيىن، مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى شۇنـىڭدىن 
كېيىنـكى ھهر قـانـداق ۋاقـىتـتا، مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت مـىقـدارىغـا ئـاسـاسهن، سـوتـچىالرنـىڭ سـانـىنـى ئـازايـتىش 
تهكـلىپـىنـى بهرسه بـولـىدۇ. لېكىن سـوتـچىالرنـىڭ سـانـى بـىرىنـچى تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهن سـانـدىن ئـاز بـولـسا بـولـمايـدۇ، 
تهكـلىپ اليـىھهسـى 1- تۈر ۋه 2- تۈرده بهلـگىلهنـگهن تهرتـىپـكه ئـاسـاسهن بـىر تهرهپ قـىلـىنـىشـى كېرهك. ئهگهر 
تهكـلىپ اليـىھهسـى ئـاۋازغـا قـويۇلۇپ مـاقۇلـالنـسا، سـوتـچىالرنـىڭ سـانـى ۋهزىپه ئۆتهۋاتـقان سـوتـچىالرنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى 

توشقاندىن كېيىن زۆرۈر بولغان ئادهم سانىغا قهدهر تهدرىجىي ئازايتىلىشى كېرهك. 
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3. 1) مهھكىمـىنـىڭ سـوتـچىلـىرى ئـالـىي پهزىلهتـلىك، ئـىسـتىلـى يـاخشـى، ئۆز دۆلـىتـىده ئـالـىي ئهدلـىيه 
ۋهزىپىلىرىگه تهيىنلىنىش ساالھىيىتىگه ئىگه كىشىلهر ئارىسىدىن تاللىنىشى كېرهك؛ 

2) مهھكىمىنىڭ سايلىمىغا قاتناشقان ھهربىر نامزات تۆۋهندىكىدهك شهرتلهرنى ھازىرلىشى كېرهك: 
(1) جـىنـايـى ئـىشـالر قـانۇنـى ۋه جـىنـايـى ئـىشـالر دهۋاسـى سـاھهلـىرىده بـىردهك ئېتىراپ قـىلـىنـغان ئـىقـتىدارى 
بـولۇشـى، شۇنـداقـال ئـىلـگىرى سـوتـچى، تهپـتىش ئهمهلـدارى، ئـادۋوكـات يـاكـى بـاشـقا شۇ تۈردىكـى خـىزمهتـلهرنـى 

قىلغانلىقى سهۋهبلىك جىنايى ئىشالر دهۋاسى جهھهتته زۆرۈر ئاالقىدار تهجرىبىلهرگه ئىگه بولغان بولۇشى؛ ياكى 
(2) خهلـقئارا ئـىنـسانـپهرۋهرلـىك قـانۇنـى ۋه كـىشـىلـىك ھوقۇق قـانۇنـى دېگهنـدهك ئـاالقـىدار خهلـقئارا قـانۇن 
سـاھهسـىده بـىردهك ئېتىراپ قـىلـىنـغان ئـىقـتىدارى بـولۇشـى، شۇنـداقـال مهھكىمـىنـىڭ ئهدلـىيه خـىزمهتـلىرىگه ئـاالقـىدار 

مول قانۇن كهسپى تهجرىبىسىگه ئىگه بولۇشى؛ 
3) مهھكىمـىنـىڭ سـايـلىمـىغـا قـاتـناشـقان ھهربـىر نـامـزات ئهڭ ئـاز دېگهنـده مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت تـىلـىدىن 

بىرنى پۇختا ئىگىلىگهن ۋه راۋان ئىشلىتهلهيدىغان بولۇشى كېرهك. 
4. 1) ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر بـىردهك مهھكىمـىنـىڭ سـايـلىمـىغـا نـامـزات كۆرسهتـسه بـولـىدۇ، نـامـزات 

كۆرسىتىش تۆۋهندىكى تهرتىپلهردىن بىرى بويىچه ئېلىپ بېرىلىشى كېرهك:  
(1) ئاالقىدار دۆلهتلهردىكى، ئالىي ئهدلىيه ۋهزىپىسىگه نامزات كۆرسىتىش تهرتىپى؛ ياكى 

(2) «خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـى پۈتۈمـى»ده بهلـگىلهنـگهن خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ سـوتـچى 
نامزاتلىرىنى كۆرسىتىش تهرتىپى.  

نـامـزات كۆرسهتـكهنـده ئـاالقـىدار تهپسـىلـىي مـاتېرىيـالـالر بـىلـله يـولـلىنـىپ، نـامـزاتـنىڭ 3- تـارمـاقـتا تهلهپ قـىلـىنـغان 
ساالھىيهتنى ھازىرلىغانلىقى ئىزاھلىنىشى كېرهك. 

2) ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى ھهر قـانـداق دۆلهت ھهرقـانـداق بـىر قېتىمـلىق سـايـالم ئۈچۈن بـىردىن نـامـزات 
كۆرسـىتهلهيـدۇ، مهزكۇر نـامـزات (ئۆزىنـى نـامـزاتـلىق كۆرسهتكۈچـى) شۇ دۆلهتـنىڭ پۇقـراسـى بـولـمىسـىمۇ بـولـىدۇ لېكىن 

چوقۇم ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهردىن بىرىنىڭ پۇقراسى بولۇشى كېرهك. 
3) ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن، نـامـزات كۆرسـىتـىش ھهقـقىده مهسـلىھهت 
بېرىش كـومـىتېتى قۇرۇشـنى قـارار قـىلـسا بـولـىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا مهزكۇر كـومـىتېتنىڭ تۈزۈلۈشـى ۋه ھوقۇقـى 

ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهر قۇرۇلتىيى تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ. 
5. سايالمنىڭ نىشانىغا كۆره، نامزاتالر تىزىملىكىدىن ئىككىسى تۈزۈلۈشى كېرهك: 

1- تـىزىمـلىكـته كۆرسـىتـىلـگهن نـامـزاتـالر چـوقۇم 3 – تـارمـاقـنىڭ 2- تۈر 1- قـوشۇمـچه تۈرىده بـايـان قـىلـىنـغان 
ساالھىيهتلهرنى ھازىرلىغان بولۇشى كېرهك؛ 

2 - تـىزىمـلىكـته كۆرسـىتـىلـگهن نـامـزاتـالر چـوقۇم 3 – تـارمـاقـنىڭ 2- تۈر 2- قـوشۇمـچه تۈرىده بـايـان قـىلـىنـغان 
ساالھىيهتلهرنى ھازىرلىغان بولۇشى كېرهك. 

ئهگهر نـامـزاتـالر يۇقـىرىدىكـى ئـىكـكى تـىزىمـلىكـكه تهڭال كـىرهلـىگۈدهك تـولۇق سـاالھىيهتـنى ھازىرلـىغـان بـولـسا، 
ئـىكـكى تـىزىمـلىكـتىن خـالـىغـان بـىرىگه كـىرىشـنى تـالـلىسـا بـولـىدۇ. مهھكىمـىنـىڭ تۇنـجى قېتىمـلىق سـايـلىمـىدا، 1 – 
تـىزىمـلىكـتىن ئـاز دېگهنـدهك تـوققۇز سـوتـچى، 2- تـىزىمـلىكـتىن ئـاز دېگهنـده بهش سـوتـچى سـايـالپ چـىقـىلـىشـى 
كېرهك. ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى سـايـالمـالرنـى مۇۋاپـىق ئـورۇنـالشـتۇرۇپ، يۇقـىرىقـى ئـىكـكى تـىزىمـلىكـكه كـىرىش 

ساالھىيىتىگه ئىگه سوتچىالرنى مهھكىمىده مۇناسىپ نىسبهتكه ئىگه قىلىش كېرهك. 
6. 1) 112 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن سـايـالم ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلـگهن ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا، 
يـوشۇرۇن ئـاۋاز بېرىش ئـارقـىلـىق سـوتـچىالر سـايـلىنـىدۇ. 7 – تـارمـاقـنىڭ چهكـلىشـى ئـاسـتىدا، قۇرۇلـتايـغا قـاتـناشـقان ۋه 
ئـاۋاز بهرگهن ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـىدىن كۆپـرهكـىنـىڭ ئـاۋازىغـا ئېرىشـكهن، ئېرىشـكهن 

ئاۋاز سانى ئهڭ كۆپ 18 نامزات مهھكىمىنىڭ سوتچىلىقىغا سايلىنىدۇ. 
2) بـىرىنـچى قېتىمـلىق بېلهت تـاشـالشـتا، يېتهرلـىك سـانـدا سـوتـچى سـايـالپ چـىقـىلـمىغـان بـولـسا، 1 – تۈردىكـى 

بهلگىلهنگهن تهرتىپكه ئاساسهن، يېتهرلىك ساندا سوتچى سايالنغانغا قهدهر داۋاملىق بېلهت تاشلىنىدۇ. 
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7. (سـايـالنـغان سـوتـچىالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى) ھهرقـانـداق ئـىكـكى سـوتـچى ئـوخـشاش بـىر دۆلهتـنىڭ پۇقـراسـى بـولـسا 
بـولـمايـدۇ. مهھكىمه ئهزالـىقـى نۇقـتىسـىدىن، بـىر شهخـسنىڭ بـىردىن كۆپ دۆلهت تهۋهلـىكـى بـار بـولـسا، ئۇ ئـادهتـته 

ئۆزى پۇقرالىق ۋه سىياسىي ھوقۇقىنى ئىشلىتىدىغان دۆلهتنىڭ پۇقراسى دهپ قارىلىشى كېرهك. 
8. 1) ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر سـوتـچى سـايـلىغـانـدا، مهھكىمه سـوتـچىالر قۇرۇلـمىسـىنـىڭ تۆۋهنـدىكـىدهك 

شهرتلهرنى ھازىرلىغان بولۇشىنى نهزهرده تۇتۇشى كېرهك: 
(1) دۇنيادىكى ھهرقايسى قانۇن سىستېمىلىرىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان بولۇش؛ 

(2) ئادىل بولغان رايون ۋهكىللىكلىكى؛ ۋه 
(3) ئهر – ئايال سوتچى سانىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشى؛ 

2) ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر چـوقۇم مهھكىمـىده ئـايـالـالرغـا، بـالـىالرغـا زوراۋانـلىق قـىلـىش دېگهنـدهك 
مهسىلىلهر ھهققىده مهخسۇس بىلىمگه ئىگه سوتچىالر بولۇشىنىمۇ نهزهرده تۇتۇشى كېرهك. 

9. 1) 2 – تۈردىكىـ بهلگـىلىـمىـدىن سىـرت، سوـتچـىنىـڭ ۋهزىپه مۇددىتىـ توـققۇز يىـل بوـلىـدۇ. شۇندـاقال 3 – 
تۈر ۋه 37 – ماددىنىڭ 2 – تارمىقىدا بهلگىلهنگهن ئهھۋالدىن سىرت، سوتچىالر ئۇدا سايالنسا بولمايدۇ. 

2) تۇنـجى قېتىمـلىق سـايـالمـدا، سـايـالنـغان سـوتـچىالر ئـارىسـىدا چهك تـاشـالش ئـارقـىلـىق، ئۈچـتىن بـىر قـىسـىم 
سوتچىنىڭ ۋهزىپه مۇددىتى ئۈچ يىل، يهنه ئۈچتىن بىرىنىڭ ئالته يىل، قالغانلىرىنىڭ توققۇز يىل بولىدۇ. 

3) 2 – تۈردىكـى چهك تـاشـالش قـارارىغـا ئـاسـاسهن، ۋهزىپه مۇددىتـى ئۈچ يـىل بـولـغان سـوتـچى بـىر قېتىم ئۇدا 
سايلىنىپ ۋهزىپه ئۆتىسه بولىدۇ، ۋهزىپه مۇددىتى توققۇز يىل بولىدۇ. 

10. گهرچه 9 – تـارمـاقـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـى بـار بـولسـىمۇ، 39 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن سـوت كـوللېگيهسـىگه يـاكـى 
تهيـيارلـىق سـوتـقا تهيـىنـلهنـگهن سـوتـچىالر ئـاالقـىدار تـارمـاق سـوت سـوراق قـىلـىشـنى بـاشـلىغـان ھهرقـانـداق سـوت يـاكـى 

نارازىلىق ئهرزىنى تامامالش ئۈچۈن ۋهزىپىسىنى داۋامالشتۇرۇشى كېرهك. 

ئوتتۇز يهتتىنچى ماددا 

سوتچىلىق ئورنى بوش قېلىش 

1. سوتچىلىق ئورنى بوش قالسا، 36 – ماددىغا ئاساسهن سايالم ئۆتكۈزۈپ، بوشلۇقنى تولۇقالش كېرهك. 
2. تـولۇقـالپ سـايـالنـغان سـوتـچى سـابـىق سـوتـچىنـىڭ قېلىپ قـالـغان ۋهزىپه مۇددىتـىنـى تـامـامـلىشـى كېرهك. قېلىپ 
قـالـغان مۇددهت ئۈچ يـىل يـاكـى ئۈچ يـىلـدىن ئـاز بـولـسا، بـىر قېتىم ئۇدا سـايـلىنـىپ ۋهزىپه ئۆتـىسه بـولـىدۇ، ۋهزىپه 

مۇددىتى توققۇز يىل بولىدۇ. 

ئوتتۇز سهككىزىنچى ماددا 

مهھكىمه باشلىقى مهجلىسى 

مهھكىمه بـاشـلىقـى ۋه، 1-، 2- مۇئـاۋىن مهھكىمه بـاشـلىقـلىرى مۇتـلهق كۆپ سـانـلىق سـوتـچىالر تهرىپـىدىن 
سـايـلىنـىدۇ، ھهرقـايسـىنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى ئۈچ يـىل يـاكـى ئۆزىنـىڭ سـوتـچىلـىق ۋهزىپه مۇددىتـى تـوشـقانـغا قهدهر 
بـولـىدۇ، شۇنـداقـال (مهھكىمه بـاشـلىقـلىقـى ۋهزىپه مۇددىتـى بـىلهن سـوتـچىلـىق ۋهزىپه مۇددىتـىدىن) قـايسـىسـىنـىڭ ۋاقـتى 

بالدۇر توشىدىغان بولسا، شۇ ئۆلچهم قىلىنىدۇ. ئۇالر بىر قېتىم ئۇدا سايالنسا بولىدۇ. 
2. مهھكىمه بـاشـلىقـى يـوق يـاكـى چهتـلهپ تۇرغـان بـولـسا، 1- مۇئـاۋىن مهھكىمه بـاشـلىقـى مهھكىمه 
بـاشـلىقـىلـىق ۋهزىپـىسـىنـى ۋاكـالـىتهن ئۆتهيـدۇ. مهھكىمه بـاشـلىقـى ۋه  1- مۇئـاۋىن مهھكىمه بـاشـلىقـى ئـىكـكىلـىسـى يـوق 
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ياكى چهتلهپ تۇرغان بولسا، 2- مۇئاۋىن مهھكىمه باشلىقى مهھكىمه باشلىقىلىق ۋهزىپىسىنى ۋاكالىتهن ئۆتهيدۇ. 
3. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى مهھكىمه بـاشـلىقـى، 1 – ۋه 2 – مۇئـاۋىن مهھكىمه بـاشـلىقـىدىن تهركـىب 

تاپىدۇ. ئۇنىڭ فۇنكىسىيهسى تۆۋهندىكىدهك: 
1) مهھكىمىنىڭ تهپتىش ئهمهلدارى ئىشخانىسىدىن باشقا خىزمهتلىرىنى مۇۋاپىق باشقۇرۇپ تۇرۇش؛ ۋه 

2) مهزكۇر ئهھدىنامه مهھكىمه باشلىقى مهجلىسىگه بهرگهن باشقا فۇنكىسىيهلهرنى ئادا قىلىش. 
4. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى 3 – تـارمـاقـنىڭ 1- تۈرىگه ئـاسـاسهن فۇنـكىسـىيهسـىنـى ئـىجـرا قـىلـغانـدا، 
ئـورتـاق كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقان بـارلـىق مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا تهپـتىش ئهمهلـدارى بـىلهن كېڭىشـىپ، بـىرلـىكـكه كېلىشـكه 

تىرىشىشى كېرهك. 

ئوتتۇز توققۇزىنچى ماددا 

تارماق سوتالر 

1. مهھكىمه سـوتـچىالرنـى سـايـالپ بـولـغانـدىن كېيىن، 34 – مـاددىنـىڭ 2 – تۈرىده بهلـگىلهنـگهن ئۈچ سـوتـنى 
تېزدىن قۇرۇپ چـىقـىشـى كېرهك. نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـى مهھكىمه بـاشـلىقـى ۋه بـاشـقا تۆت نهپهر سـوتـچىدىن تهشـكىل 
قـىلـىنـىدۇ. سـوت كـوللېگيهسـى ئهڭ ئـاز بـولـغانـدا ئـالـته نهپهر سـوتـچىدىن تهشـكىل قـىلـىنـىدۇ، تهيـيارلـىق سـوتمۇ ئهڭ ئـاز 
بـولـغانـدا ئـالـته نهپهر سـوتـچىدىن تهشـكىل قـىلـىنـىشـى كېرهك. ھهرقـايسـى سـوتـالرنـىڭ سـوتـچىلـىرىنـى تهيـىنـلىگهنـده، 
ھهرقـايسـى سـوتـالر ئـىجـرا قـىلـىشـى كېرهك بـولـغان فۇنـكىسـىيهنـىڭ خـاراكتېرىنـى ۋه مهھكىمـىگه سـايـالنـغان سـوتـچىالرنـىڭ 
سـاالھىيـىتـى ۋه تهجـرىبـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـىپ، ھهرقـايسـى سـوتـالرنـىڭ جـىنـايـى ئـىشـالر قـانۇنـى، جـىنـايـى ئـىشـالر دهۋاسـى 
ۋه خهلـقئارا قـانۇن جهھهتـتىكـى ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى يـاخشـى مـاسـالشـتۇرۇش كېرهك. سـوت كـوللېگيهسـى ۋه تهيـيارلـىق 

سوت ئاساسلىقى جىنايى ئىشالر بويىچه سوتالش تهجرىبىسىگه ئىگه سوتچىالردىن تهشكىل قىلىنىشى كېرهك.  
2. 1) مهھكىمىنىڭ ئهدلىيه فۇنكىسىيهسىنى ھهرقايسى تارماق سوتالر ئىجرا قىلىدۇ. 

2) (1) نارازىلىق ئهرزى تارماق سوتى نارازىلىق ئهرزى سوتىدىكى بارلىق سوتچىالردىن تهشكىل قىلىنىدۇ؛ 
(2) تارماق سوت كوللېگيهسىنىڭ فۇنكىسىيهسىنى سوت كوللېگيهسىدىكى ئۈچ نهپهر سوتچى ئىجرا قىلىدۇ؛ 
(3) تـارمـاق تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ فۇنـكىسـىيهسـى مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ۋه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات 
نـىزامـى»نـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسهسهن، تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ ئۈچ نهپهر سـوتـچىسـى تهرىپـىدىن ئـىجـرا قـىلـىنـىدۇ يـاكـى 

مهزكۇر سوتنىڭ بىر نهپهر سوتچىسى تهرىپىدىن يالغۇز ئىجرا قىلىنىدۇ. 
3) مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهتـلىرىنـى ئۈنۈملۈك بـىر تهرهپ قـىلـىش ئۈچۈن، مهزكۇر تـارمـاق زۆرۈر تېپىلـغانـدا بـىر 

ۋاقىتتا كۆپلىگهن سوت كوللېگيهسى ياكى تهييارلىق سوت قۇرۇشقا توسالغۇ بولسا بولمايدۇ. 
3. 1) سـوت كـوللېگيهسـى يـاكـى تهيـيارلـىق سـوتـقا تهيـىنـلهنـگهن سـوتـچىالرنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى ئۈچ يـىل 
بـولـىدۇ، يـاكـى ئـاالقـىدار تـارمـاق سـوت مهلۇم بـىر دېلونـى سـوراق قـىلـىشـنى بـاشـلىغـان بـولـسا، شۇ دېلونـى سـوت قـىلـىپ 

ئاياغالشتۇرغانغا قهدهر داۋاملىشىدۇ. 
2) نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـىغـا تهيـىنـلهنـگهن سـوتـچىالر ۋهزىپه مۇددىتـى ئـىچـىده ئـىزچـىل ئـاشۇ سـوتـتا خـىزمهت 

قىلىشى كېرهك. 
4. نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـىغـا تهيـىنـلهنـگهن سـوتـچىالر پهقهت نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـىدىال خـىزمهت قـىلـىشـى 
كېرهك. لېكىن، مهزكۇر مـاددا مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى زۆرۈر دهپ قـارىغـانـدا، مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهتـلىرىنـى 
ئۈنۈملۈك بـىر تهرهپ قـىلـىش ئۈچۈن، سـوت كـوللېگيسى بـىلهن تهيـيارلـىق سـوت ئـارىسـىدا سـوتـچىالرنـى ئۆزئـارا ۋاقـىتـلىق 
يۆتـكهپ ئـىشـلىتـىپ تۇرۇشـنى چهتـكه قـاقـمايـدۇ. لېكىن، مهلۇم بـىر دېلونـىڭ تهيـيارلـىق سـوراق بـاسقۇچـىغـا قـاتـناشـقان 

سوتچى قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر سوت كوللېگيهسىده ئهينى دېلونى تهرگهۋ قىلىشقا قاتنىشالمايدۇ. 
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قىرىقىنچى ماددا 

سوتچىالرنىڭ مۇستهقىللىقى 

1. سوتچىالر ئۆز فۇنكىسىيهسىنى مۇستهقىل ئىجرا قىلىدۇ. 
2. سـوتـچى ئۆزىنـىڭ ئهدلـىيه فۇنـكىسـىيهسـىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـان، يـاكـى ئۆزىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىگه قـارىتـا 

شۈبھه تۇغدۇرىدىغان ھهرقانداق پائالىيهت بىلهن شۇغۇلالنماسلىقى كېرهك.  
3. مهھكىمه تۇرۇشـلۇق جـايـدا پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس خـىزمهت قـىلـىدىغـان سـوتـچىالر بـاشـقا ھهرقـانـداق 

كهسپىي خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنسا بولمايدۇ.  
4. 3 – ۋه 4- تـارمـاقـنى تهدبـىقـالشـقا ئـاالقـىدار ھهرقـانـداق مهسـىله مۇتـلهق كۆپ سـانـلىق سـوتـچى تهرىپـىدىن 
قـارار قـىلـىنـىشـى كېرهك. بۇ تۈردىكـى ھهرقـانـداق مهسـىله قـىسـمهن سـوتـچىالرغـا چېتىلـسا، شۇ سـوتـچى (الر) قـارار 

چىقىرىشقا قاتناشسا بولمايدۇ. 

قىرىق بىرىنچى ماددا 

سوتچىنىڭ مهجبۇرىيىتىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ۋه چهتلهپ تۇرۇشى 

1. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» بـويـىچه، مهلۇم بـىر سـوتـچىنـىڭ 
تهكـلىپـىگه بـىنـائهن، ئۇنـىڭ مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن مهلۇم تۈرلۈك مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـماسـلىقـىغـا 

رۇخسهت قىلسا بولىدۇ. 
2. 1) سـوتـچى ئۆز ئـادىلـلىقـىنـىڭ ھهرقـانـداق سهۋهب بـىلهن ئـورۇنلۇق شۈبھىگه ئۇچـرىشـى مۇمـكىن بـولـغان 
دېلونـى تهرگهۋ قـىلـىشـقا قـاتـناشـسا بـولـمايـدۇ. بـولۇپمۇ سـوتـچى ئۆتمۈشـته ھهر قـانـداق سـاالھىيهتـته مهھكىمه تهرگهۋ 
قـىلـىۋاتـقان مهلۇم بـىر دېلوغـا قـاتـناشـقان، يـاكـى تهكشۈرۈلۈۋاتـقان يـاكـى شـىكـايهت قـىلـىنـغان ئـادهمـگه ئـاالقـىدار جـىنـايـى 
ئـىشـالر دېلوسـىغـا دۆلهت سهۋىيهسـىده قـاتـناشـقان بـولـسا، مهزكۇر سـوتـچى بۇ تـارمـاقـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، بۇ 
دېلونـى تهرگهۋ قـىلـىشـتىن چهتـلهپ تۇرۇشـى كېرهك. سـوتـچى يهنه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»دا 

بهلگىلهنگهن باشقا سهۋهبلهر ئۈچۈنمۇ دېلونى تهرگهۋ قىلىشتىن چهتلهپ تۇرۇشى كېرهك. 
3. سـوتـچىنـىڭ چهتـلهپ تۇرۇشـىغـا ئـاالقـىدار ھهرقـانـداق مهسـىله مۇتـلهق كۆپ سـانـلىق سـوتـچى تهرىپـىدىن قـارار 
قـىلـىنـىشـى كېرهك. شۈبھىلـىنـىلـگهن سـوتـچى شۇ ئـىش ھهقـقىده پـىكـىر بـايـان قـىلـىشـقا ھوقۇقلۇق، لېكىن قـارار 

چىقىرىشقا ئىشتىراك قىاللمايدۇ. 

قىرىق ئىككىنچى ماددا 

تهپتىش ئهمهلدارى ئىشخانىسى 

1. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـى مهھكىمـىنـىڭ مۇسـتهقـىل ئـورگـىنـى بـولۇش سۈپـىتـىده مۇسـتهقـىل ئـىش 
بېجىرىپ، بـىلـدۈرۈلـگهن (دېلو ئهھۋالـىغـا ئـاالقـىدار) ئهھۋال ۋه مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
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جـىنـايهتـلهرگه ئـاالقـىدار ھهرقـانـداق پـاكـىت ئـاسـاسـىنـى قـوبۇل قـىلـىش ۋه تهكشۈرۈشـكه، تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـقا ۋه 
مهزكۇر سـوتـتا ئهرز سۇنۇشـقا مهسـئۇل بـولـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـىنـىڭ خـادىمـلىرى سـىرتـتىن يـولـيورۇق 

ئالسا ياكى سىرتتىن كهلگهن كۆرسهتمه بويىچه ئىش كۆرسه بولمايدۇ. 
2. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـىغـا تهپـتىش ئهمهلـدارى رهھبهرلـىك قـىلـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارى تهپـتىش 
ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـىغـا تـولۇق ھوقۇقلۇق مهسـئۇل بـولـىدۇ، بۇ ئـىشـخانـا خـىزمهتـچىلـىرى، ئهسـلىھهلهر ۋه بـاشـقا 
بـايـلىقـالرنـى بـاشقۇرۇش ۋه مهمۇرىي ئـىشـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا بـىر يـاكـى كۆپ نهپهر مۇئـاۋىن 
تهپــتىش ئهمهلــدارى يــاردهمــلىشــىشــى كېرهك. مۇئــاۋىن تهپــتىش ئهمهلــدارى مهزكۇر ئهھدىنــامــىده تهپــتىش 
ئهمهلـدارىنـىڭ قـولـلىنـىشـى بهلـگىلهنـگهن ھهرقـانـداق تهدبـىرنـى قـولـلىنـىشـقا ھوقۇقلۇق. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه مۇئـاۋىن 
تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ دۆلهت تهۋهلـىكـى ئـوخـشاش بـولـماسـلىقـى كېرهك. ئۇالر پۈتۈن كۈنلۈك مهخسۇس ھالهتـته 

ۋهزىپه ئۆتىشى كېرهك. 
3. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـالـىي پهزىلهتـلىك، جـىنـايـى ئـىشـالر دېلوسـىنـىڭ 
ئهيـىبـلهش ۋه سـوتـالش جهھهتـلىرىده ئـاالھىده ئـىقـتىدارى ۋه مـول ئهمهلـىي تهجـرىبـىسـى بـار ئـادهم بـولۇشـى كېرهك. 
ئۇالر ئهڭ ئـاز دېگهنـده مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت تـىلـىدىن بـىرنـى پۇخـتا ئـىگـىلـىگهن ۋه راۋان ئـىشـلىتهلهيـدىغـان بـولۇشـى 

كېرهك. 
4. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا، يـوشۇرۇن ئـاۋاز بېرىش ئـارقـىلـىق مۇتـلهق 
كۆپ سـانـلىق تهرىپـىدىن سـايـلىنـىشـى كېرهك. مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىمۇ ئـوخـشاش ئۇسۇلـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارى 
ئـوتتۇرىغـا قـويـغان نـامـزاتـالر تـىزىمـلىكـىدىن سـايـالپ چـىقـىلـىشـى كېرهك. تهپـتىش ئهمهلـدارى تـولۇقـلىنـىشـى كېرهك بـولـغان 
ھهربـىر مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىلـىق ئـورنـى ئۈچۈن ئۈچـتىن نـامـزات كۆرسـىتـىشـى كېرهك. سـايـالم ۋاقـتىدا بـاشـقا 
قـىسـقىراق مۇددهت بېكىتـىلـمىگهنـال بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى 

توققۇز يىل بولىدۇ، ئۇدا سايالنسا بولمايدۇ. 
5. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆزىنـىڭ تهپـتىش مهسـئۇلـىيـىتـىگه تـوسقۇنلۇق 
قـىلـىدىغـان، يـاكـى ئۆزىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىگه قـارىتـا شۈبھه تۇغـدۇرىدىغـان ھهرقـانـداق پـائـالـىيهت بـىلهن 

شۇغۇلالنماسلىقى، شۇنداقال باشقا ھهرقانداق كهسپىي خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنماسلىقى كېرهك. 
6. تهپـتىش ئهمهلـدارى يـاكـى مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـىنـىڭ ئۆزىنـىڭ مهلۇم 

بىر دېلونى بىر تهرهپ قىلىشقا قاتناشماسلىقىغا رۇخسهت قىلىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
7. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆز ئـادىلـلىقـىنـىڭ ھهرقـانـداق سهۋهب بـىلهن ئـورۇنلۇق 
شۈبھىگه ئۇچـرىشـى مۇمـكىن بـولـغان ئـىشـالرنـى بـىر تهرهپ قـىلـىشـقا قـاتـناشـسا بـولـمايـدۇ. بـولۇپمۇ تهپـتىش ئهمهلـدارى 
ۋه مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆتمۈشـته ھهر قـانـداق سـاالھىيهتـته مهھكىمه تهرگهۋ قـىلـىۋاتـقان مهلۇم بـىر دېلوغـا 
قـاتـناشـقان، يـاكـى تهكشۈرۈلۈۋاتـقان يـاكـى شـىكـايهت قـىلـىنـغان ئـادهمـگه ئـاالقـىدار جـىنـايـى ئـىشـالر دېلوسـىغـا دۆلهت 
سهۋىيهسـىده قـاتـناشـقان بـولـسا، مهزكۇر سـوتـچى بۇ تـارمـاقـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن، بۇ دېلونـى بـىر تهرهپ 

قىلىشتىن چهتلهپ تۇرۇشى كېرهك. 
8. تهپـتىش ئهمهلـدارى يـاكـى مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ چهتـلهپ تۇرۇش مهسـىلـىسـىگه نـارازىلـىق ئهرزى 

سوتى قارار بېرىشى كېرهك. 
1) تهكشۈرۈلـگهن يـاكـى شـىكـايهت قـىلـىنـغان كـىشـى ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتا مهزكۇر مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن سهۋهبـكه 

ئاساسهن، تهپتىش ئهمهلدارى ياكى مۇئاۋىن تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ چهتلهپ تۇرۇشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
2) تهپتىش ئهمهلدارى ياكى مۇئاۋىن تهپتىش ئهمهلدارى بۇ ئىش ھهققىده پىكىر بايان قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 
9. تهپـتىش ئهمهلـدارى جـىنسـىي زوراۋانـلىق، جـىنـس زوراۋانـلىقـى ۋه بـالـىالرغـا زوراۋانـلىق قـىلـىش دېگهنـدهك 
كـونـكرېت مهسـىلـىلهرده مهخسۇس قـانۇنـىي بـىلـىمـلهرگه ئـىگه مهسـلىھهتـچىلهردىن بـىر قـانـچىنـى ۋهزىپـىگه تهيـىنـلىشـى 

كېرهك. 
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قىرىق ئۈچىنچى ماددا 

پۈتۈكچىلىك باشقارمىسى 

1. تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ 42 – مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن مهسـئۇلـىيهت ۋه ھوقۇقـلىرىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـمىغـان 
ئهھۋال ئـاسـتىدا، پۈتۈكـچىلـىك بـاشـقارمـىسـى مهھكىمـىنـىڭ ئهدلـىيهدىن بـاشـقا جهھهتـلهردىكـى مهمۇرىي بـاشقۇرۇش ۋه 

مۇالزىمهتلىرىگه مهسئۇل بولىدۇ. 
2. بـاش پۈتۈكـچى مهھكىمـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق مهمۇرىي ئهمهلـدارى بـولۇپ، پۈتۈكـچىلـىك بـاشـقارمـىسـىنـىڭ 

خىزمهتلىرىگه رهھبهرلىك قىلىدۇ. باش پۈتۈكچى مهھكىمه باشلىقىنىڭ نوپۇزى ئاستىدا ئىش بېجىرىدۇ. 
3. بـاش پۈتۈكـچى ۋه مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچى ئـالـىي پهزىلهتـلىك، ئـاالھىده ئـىقـتىدارلـىق ئـادهمـلهردىن بـولۇشـى، 
ئهڭ ئـاز دېگهنـده مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت تـىلـىدىن بـىرنـى پۇخـتا ئـىگـىلـىگهن ۋه راۋان ئـىشـلىتهلهيـدىغـان بـولۇشـى 

كېرهك. 
4. سـوتـچىالر ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ ھهرقـانـداق پـىكـرىنـى نهزهرده تۇتۇپ، يـوشۇرۇن 
ئـاۋازغـا قـويۇپ، مۇتـلهق كۆپ ئـاۋاز بـىلهن بـاش پۈتۈكـچىنـى سـايـالپ چـىقـىشـى كېرهك. زۆرۈر تېپىلـغانـدا، سـوتـچىالر بـاش 

پۈتۈكچىنىڭ تهشهببۇسى ئارقىلىق، ئوخشاش ئۇسۇلدا بىر نهپهر مۇئاۋىن باش پۈتۈكچىنى سايالپ چىقسا بولىدۇ. 
5. بـاش پۈتۈكـچىنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى بهش يـىل، بـىر قېتىم ئۇدا سـايـالنـسا بـولـىدۇ، شۇنـداقـال پۈتۈن كۈنلۈك 
مهخسۇس خـىزمهت قـىلـىدۇ. مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىنـىڭ ۋهزىپه مۇددىتـى بهش يـىل يـاكـى سـوتـچىالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ 
قـىسـىمـى ئـايـرىم قـارار قـىلـغان ئۇنـىڭدىن قـىسـقىراق مۇددهت بـولـىدۇ. مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىنـى ئېھتىيـاج بـولـغانـدا كېلىپ 

ۋهزىپه ئۆتهش شهرتى بىلهن سايالپ چىقىشقا بولىدۇ. 
6. بـاش پۈتۈكـچى پۈتۈكـچىلـىك بـاشـقارمـىسـىدا زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالر ۋه گۇۋاھچىالر بۆلۈمـى تهسـىس 
قـىلـىشـى كېرهك. مهزكۇر بۆلۈم تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـى بـىلهن كېڭىشـىپ، گۇۋاھچىالرنـى، سـوتـتا گۇۋاھلىق 
بهرگهن زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـى، شۇنـداقـال مۇشۇ گۇۋاھچىالرنـىڭ گۇۋاھلىق بېرىشـى سهۋهبـلىك خهتهرگه 
دۇچ كېلىدىغـان بـاشـقا كـىشـىلهرنـى قـوغـداش چـارىسـى، بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرى، مهسـلىھهت ۋه بـاشـقا مۇۋاپـىق 
يـاردهمـلهر بـىلهن تهمـىنـلىشـى كېرهك. مهزكۇر بۆلۈمـده جـىنسـىي زوراۋانـلىقـقا ئـاالقـىدار مهنـىۋى زهخـمىنـى ئۆز ئـىچـىگه 
ئالغان مهنىۋى زهخمىلهر مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشقا ماھىر مهخسۇس كهسپىي خىزمهتچىلهر بار بولۇشى كېرهك. 

قىرىق تۆتىنچى ماددا 

خىزمهتچى خادىمالر 

1. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه بـاش پۈتۈكـچى ئېھتىيـاجـغا ئـاسـاسهن بـاشـقارمـا ــ ئـىشـخانـىلـىرىغـا اليـاقهتـلىك 
خـىزمهتـچىلهرنـى ۋهزىپـىگه قـويـسا بـولـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا نـىسـبهتهن، بۇ تهكشۈرگۈچـىنـى ۋهزىپـىگه قـويۇشـنىمۇ 

ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
2. تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه بـاش پۈتۈكـچى خـىزمهتـچى خـادىمـالرنـى ئـىشـلهتـكهنـده ئۈنۈم، ئـىقـتىدار ۋه 
ساـداقىـتىـنىـڭ ئهڭ يۇقىـرى ئۆلچـهمگـه يهتكـهن بوـلۇشىـغاـ كاـپاـلهتلـىك قىـلىـشىـ، شۇندـاقال 36 – مـاددىنـىڭ 8 – 

تارمىقىدا بهلگىلهنگهن ئۆلچهملهرگه اليىقىدا ئهھمىيهت بېرىشى كېرهك. 
3. بـاش پۈتۈكـچى مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى ۋه تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ مـاقۇللۇقـى ئـاسـتىدا، «خـىزمهتـچى 
خـادىمـالر نـىزامـى»نـى تۈزۈپ، مهھكىمه خـىزمهتـچىلـىرىنـى ۋهزىپـىگه تهيـىنـلهش، مـائـاش ۋه ئـىشـتىن بـوشـىتـىش 
شهرتـلىرىنـى بېكىتـىشـى كېرهك. «خـىزمهتـچى خـادىمـالر نـىزامـى» ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى تهرىپـىدىن 
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تهستىقلىنىشى كېرهك. 
4. ئـاالھىده ئهھۋالـدا، مهھكىمه ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر، ھۆكۈمهتـلهر ئـارا تهشـكىالتـالر ۋه غهيـرىي 
ھۆكۈمهت خـاراكتېرلـىك تهشـكىالتـالر ھهقسـىز تهمـىنـلىگهن خـادىمـالرنـىڭ مهخسۇس بـىلـىمـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، 
مهھكىمـىدىكـى ھهرقـانـداق ئـورگـانـنىڭ خـىزمـىتـىگه يـاردهمـلهشـسه بـولـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارى تهپـتىش ئهمهلـدارى 
ئـىشـخانـىسـىغـا بېرىلـگهن بۇ خـىل يـاردهمـلهرنـى قـوبۇل قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى 

بېكىتكهن ئۆلچهمگه ئاساسهن ھهقسىز تهمىنلهنگهن خادىمالرنى ۋهزىپىگه قويۇش كېرهك.  

قىرىق بهشىنچى ماددا 

قهسهم بېرىش 

سـوتـچىالر، تهپـتىش ئهمهلـدارى، مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى، بـاش پۈتۈكـچى ۋه مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىلهر 
مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن ۋهزىپـىگه ئـولتۇرۇشـتىن ئـىلـگىرى ئۆز مهسـئۇلـىيـىتـىنـى ئـادىلـلىق بـىلهن، پۈتۈن ۋۇجۇدى 

بىلهن ئادا قىلىدىغانلىقى ھهققىده ئوچۇق سوتتا بىرمۇبىر قهسهم قىلىشى كېرهك. 

قىرىق ئالتىنچى ماددا 

ۋهزىپىسىدىن قالدۇرۇش 

1. ســوتــچىالر، تهپــتىش ئهمهلــدارى، مۇئــاۋىن تهپــتىش ئهمهلــدارى، بــاش پۈتۈكــچى ۋه مۇئــاۋىن بــاش 
پۈتۈكـچىلهردىن تۆۋهنـدىكـى ئهھۋال كۆرۈلـگهنـلىرى 2 – تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن قـارار چـىقـىرىلـغانـدىن كېيىن ۋهزىپـىسـىدىن 

قالدۇرۇلۇشى كېرهك: 
1) «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»دا كۆرسـىتـىلـگهن ئېغىر دهرىجـىدىكـى نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـالر يـاكـى 

مهزكۇر ئهھدىنامىگه ئېغىر دهرىجىده خىالپ مهسئۇلىيهتسىزلىك قىلمىشلىرى بارلىقى ئېنىقالنسا؛ ياكى 
2) مهزكۇر ئهھدىنامىده بهلگىلهنگهن مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىاللمىسا. 

2. 1- تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن سـوتـچى، تهپـتىش ئهمهلـدارى، مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىنـى ۋهزىپـىسـىدىن 
قـالـدۇرۇش قـارارى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا تۆۋهنـدىكـىدهك يـوشۇرۇن ئـاۋازغـا قـويۇش ئـارقـىلـىق 

چىقىرىلىدۇ: 
1) سـوتـچىالرغـا ئـاالقـىدار قـارارنـى مهھكىمـىدىكـى بـاشـقا سـوتـچىالرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـىدىن كۆپـرهكـى 

ماقۇللىغان تهكلىپكه ئاساسهن، ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهرنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىدىن كۆپرهكى چىقىرىدۇ.  
2) تهپتىش ئهمهلدارىغا ئاالقىدار قارارنى ئهھدىنامه تۈزگۈچى دۆلهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى چىقىرىدۇ. 

3) مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا ئـاالقـىدار قـارارنـى تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تهكـلىپـىگه ئـاسـاسهن، ئهھدىنـامه 
تۈزگۈچى دۆلهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى چىقىرىدۇ. 

3. بـاش پۈتۈكـچى ۋه مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىنـى ۋهزىپـىسـىدىن قـالـدۇرۇش قـارارىنـى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى 
دۆلهتلهرنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىدىن كۆپرهكى چىقىرىدۇ. 

4. ســوتــچىالر، تهپــتىش ئهمهلــدارى، مۇئــاۋىن تهپــتىش ئهمهلــدارى، بــاش پۈتۈكــچى ۋه مۇئــاۋىن بــاش 
پۈتۈكـچىلهرنـىڭ ئـىچـىده مهزكۇر مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـىلـمىشـى يـاكـى مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن مهجبۇرىيهتـنى 
ئـادا قـىلـىش ئـىقـتىدارىدىن گۇمـانـلىنـىلـغانـالر، «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» بـويـىچه يېتهرلـىك دهرىجـىده 
دهلـىل – ئـىسـپات كۆرسـىتـىش، دهلـىل - ئـىسـپات كۆرسـىتـىشـنى تهلهپ قـىلـىش ۋه ئۆزىنـى ئـاقـالش پۇرسـىتـىگه ئـىگه. 
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ئاالقىدار كىشى باشقا شهكىلده مهسىلىنى مۇھاكىمه قىلىشقا قاتناشسا بولمايدۇ. 

قىرىق يهتتىنچى ماددا 

ئىنتىزام تهدبىرلىرى 

سـوتـچىالر، تهپـتىش ئهمهلـدارى، مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى، بـاش پۈتۈكـچى ۋه مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىلهرنـىڭ 
نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـلىرى بـولـسا، بۇ قـىلـمىشـالرنـىڭ ئېغىرلـىق دهرىجـىسـى 46 – مـاددىنـىڭ 1 – تـارمـىقـىدا بـايـان 
قىلىنغاندىكىدىن يېنىك بولسا، «تهرتىپ ۋه دهلىل - ئىسپات نىزامى» بويىچه ئىنتىزام چارىسى كۆرۈلۈشى كېرهك. 

قىرىق سهككىزىنچى ماددا 

ئىمتىياز ۋه كهچۈرۈم قىلىنىش 

1. مهھكىمه ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى ھهربـىر دۆلهتـنىڭ چېگراسـى ئـىچـىده ئۆزىنـىڭ تۈپ غـايـىسـىنـى ئـىشـقا 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىمتىياز ۋه كهچۈرۈم قىلىنىشتىن بهھرىمهن بولۇشى كېرهك. 

2. سـوتـچىالر، تهپـتىش ئهمهلـدارى، مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى، بـاش پۈتۈكـچى قـاتـارلـىقـالر مهھكىمـىنـىڭ 
ۋهزىپـىسـىنـى ئـىجـرا قـىلـغانـدا، يـاكـى مهھكىمـنىڭ ۋهزىپـىلـىرىگه چېتىلـىدىغـان جهھهتـلهرده، دىپـلومـاتـىيه ئۆمـىكـىنـىڭ 
بـاشـلىقـى بهھرىمهن بـولـغانـغا ئـوخـشاش ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم قـىلـىنـىشـتىن بهھرىمهن بـولۇشـى كېرهك. شۇنـداقـال، 
ۋهزىپه مۇددىتـى ئـايـاغـالشـقانـدىن كېيىنمۇ داۋامـلىق كهچۈرۈم قـىلـىنـىشـتىن بهھرىمهن بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـومۇمـنىڭ 
ئـىشـىنـى بېجىرگهنـلىكـىگه ئـاالقـىدار سۆزلـىرى، خهت – ئـاالقـىلـىرى ۋه قـىلـمىشـلىرى ھهرقـانـداق شهكـىلـده قـانۇنـىي 

دهۋاغا تارتىلماسلىقى كېرهك. 
3. مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچى، تهپـتىش ئـىشـخانـىسـىنـىڭ خـىزمهتـچىلـىرى ۋه پۈتۈكـچىلـىك بـاشـقارمـىسـىنـىڭ 
خـىزمهتـچىلـىرى مهھكىمـىنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم قـىلـىنـىش كېلىشـىمـلىرىگه ئـاسـاسهن، ئۆز مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا 

قىلىشتا زۆرۈر بولغان ئىمتىياز، كهچۈرۈم قىلىنىش ۋه قواليلىقالردىن بهھرىمهن بولۇشى كېرهك. 
4. ئـادۋوكـات، بـاھالـىغۇچـى، گۇۋاھچى يـاكـى مهھكىمه تۇرۇشـلۇق جـايـغا كېلىشـى تهلهپ قـىلـىنـغان بـاشـقا 
ھهرقـانـداق كـىشـى مهھكىمـىنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم قـىلـىنـىش كېلىشـىمـلىرىگه ئـاسـاسهن، مهھكىمـىنـىڭ نـورمـال 

خىزمهت قىلىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان مۇئامىلىدىن بهھرىمهن بولۇشى كېرهك. 
5. ئىمتىياز ۋه كهچۈرۈم قىلىنىشنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇش شهكىللىرى تۆۋهندىكىچه: 

1) سـوتـچىالر يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم قـىلـىنـىشـىنـى سـوتـچىالرنـىڭ مۇتـلهق 
كۆپچىلىكى ئهمهلدىن قالدۇرااليدۇ. 

2) بـاش پۈتۈكـچىنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم قـىلـىنـىشـىنـى مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى ئهمهلـدىن 
قالدۇرااليدۇ. 

3) مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىشـخانـىسـىنـىڭ خـىزمهتـچىلـىرىنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه 
كهچۈرۈم قىلىنىشىنى تهپتىش ئهمهلدارى ئهمهلدىن قالدۇرااليدۇ. 

4) مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچى ۋه پۈتۈكـچىلـىك بـاشـقارمـىسـىدىكـى خـىزمهتـچىلهرنـىڭ ئـىمـتىيـاز ۋه كهچۈرۈم 
قىلىنىشىنى باش پۈتۈكچى ئهمهلدىن قالدۇرااليدۇ. 
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قىرىق توققۇزىنچى ماددا 

مائاش، ياردهم پۇلى ۋه خىراجهت 

سـوتـچىالر، تهپـتىش ئهمهلـدارى، مۇئـاۋىن تهپـتىش ئهمهلـدارى، بـاش پۈتۈكـچى ۋه مۇئـاۋىن بـاش پۈتۈكـچىلهر 
ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى بېكىتـكهن مـائـاش، يـاردهم پۇلـى ۋه خـىراجهتـنى ئـالـىدۇ. مـائـاش ۋه يـاردهم 

پۇلى شهخسنىڭ ۋهزىپه مۇددىتى داۋامىدا ئازلىتىلسا بولمايدۇ. 

ئهللىكىنچى ماددا 

رهسمىي تىل ۋه خىزمهت تىللىرى 

1. مهھكىمـىنـىڭ رهسـمىي تـىلـى ئهرهب تـىلـى، خـىتـاي تـىلـى، ئېنگلىز تـىلـى، فـىرانسۇز تـىلـى، رۇس تـىلـى ۋه 
ئـىسـپان تـىلـلىرىدۇر. مهھكىمـىنـىڭ قـارارى ۋه مهھكىمه تهرگهۋ قـىلـىۋاتـقان مۇھىم مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش ئۈچۈن 
چـىقـىرىلـغان بـاشـقا ھۆكۈمـلهر رهسـمىي تـىلـالردا ئېالن قـىلـىنـىشـى كېرهك. مهھكىمه بـاشـلىقـى مهجـلىسـى «تهرتـىپ ۋه 
دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»دا بېكىتـىلـگهن ئۆلـچهم بـويـىچه، مهزكۇر تـارمـاقـنىڭ نـىشـانـىغـا كۆره، قـايسـى قـارارالرنـى مۇھىم 

مهسىلىلهرنى ھهل قىلىدۇ دهپ قاراشقا بولىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشى كېرهك. 
2. مهھكىمـىنـىڭ خـىزمهت تـىلـى ئېنگلىز تـىلـى ۋه فـىرانسۇز تـىلـىدۇر. «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» 

قانداق ئهھۋالدا باشقا رهسمىي تىلالرنى خىزمهت تىلى قىلىپ ئىشلىتىشكه بولىدىغانلىقىنى بهلگىلىشى كېرهك. 
3. مهھكىمه دهۋاالشقۇچـى تهرهپ يـاكـى دهۋاغـا قـاتـنىشـىشـىغـا ئـىجـازهت بېرىلـگهن دۆلهتـنىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، 
ئهگهر ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان سهۋهبـنى يېتهرلـىك دهپ قـارىسـا، دهۋاالشقۇچـى تهرهپ يـاكـى دۆلهتـنىڭ ئېنگلىز تـىلـى ۋه 

فىرانسۇز تىلىدىن باشقا بىر تىل ئىشلىتىشىگه رۇخسهت قىلىشى كېرهك. 

ئهللىك بىرىنچى ماددا 

تهرتىپ ۋه دهلىل - ئىسپات نىزامى 

1. «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى ئهزالـىرىنـىڭ ئۈچـتىن 
ئىككىسىدىن كۆپرهكىنىڭ ماقۇللىشى بىلهن كۈچكه ئىگه بولىدۇ. 

2. تۆۋهنـدىكـى ھهرقـايسـى تهرهپـلهر «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»نـى تۈزىتـىش اليـىھهسـىنـى ئـوتتۇرىغـا 
قويسا بولىدۇ: 

1) ئهھدىنامه تۈزگۈچى ھهرقانداق دۆلهت؛ 
2) سوتچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى؛ 

3) تهپتىش ئهمهلدارى؛ 
تۈزىتـىش اليـىھهسـى ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىدا ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـىمـدىن كۆپـرهك ئهزانـىڭ 

ئاۋازىغا ئېرىشكهندىن كېيىن دهرھال كۈچكه ئىگه بولىدۇ. 
3. «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» مـاقۇلـالنـغانـدىن كېيىن، مهزكۇر «نـىزام»دا مهھكىمه دۇچ كهلـگهن 
كـونـكرېت ئهھۋالـغا قـارىتـا بهلـگىلـىمه تۈزۈلـمىگهن جـىددىي ئهھۋال كۆرۈلـسه، سـوتـچىالرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـىدىن 
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كۆپـرهكـى ۋاقـىتـلىق بهلـگىلـىمه تۈزۈپ، ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ كېيىنـكى قېتىمـلىق قهرهلـلىك 
يـىغـىنـى يـاكـى ئـاالھىده يـىغـىنـىدا مـاقۇلـالنـغان، تۈزىتـىلـگهن يـاكـى رهت قـىلـىنـغانـغا قهدهر ۋاقـتىنـچه تهدبـىقـلىنـىپ تۇرسـا 

بولىدۇ. 
4. «تهرتــىپ ۋه دهلــىل - ئــىســپات نــىزامــى»، ئۇنــىڭ تۈزىتــىش اليــىھهســى ۋه ھهرقــانــداق ۋاقــىتــلىق 
بهلـگىلـىمـىلـىرى مهزكۇر ئهھدىنـامه بـىلهن بـىردهكـلىكـنى سـاقـلىشـى كېرهك. «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»نـىڭ 
تۈزىتـىش اليـىھهسـى ۋه ۋاقـىتـلىق بهلـگىلـىمـىلـىرى ئۆتمۈشـنى سۈرۈشـتۈرۈشـكه ئـىشـلىتـىلـىپ، تهكشۈرۈلۈۋاتـقان، 

شىكايهت قىلىنغان ياكى جىنايهت ئارتىلغان كىشىگه زىيان يهتكۈزمهسلىكى كېرهك. 
5. مهزكۇر ئهھدىنـامه بـىلهن «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» تـوقۇنۇشۇپ قـالـسا، مهزكۇر ئهھدىنـامه 

ئاساس قىلىنىدۇ. 

ئهللىك ئىككىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسى نىزامى 

1. سـوتـچىالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپـچىلـىكـى مهزكۇر ئهھدىنـامه ۋه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى» بـويـىچه، 
مهھكىمىنىڭ دائىمىي خىزمهت ئېھتىياجى ئۈچۈن «سوت مهھكىمىسى نىزامى»نى تۈزۈپ چىقىشى كېرهك. 

2. مهزكۇر «نـىزام» ۋه ئۇنـىڭ ھهرقـانـداق تۈزىتـىش اليـىھهسـىنـى تۈزگهنـده، تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه بـاش 
پۈتۈكچىنىڭ پىكرى ئېلىنىشى كېرهك. 

3. مهزكۇر «نـىزام» ۋه ئۇنـىڭ ھهرقـانـداق تۈزىتـىش اليـىھهسـى مـاقۇلـالنـغان ھامـان كۈچـكه ئـىگه بـولـىدۇ. 
سـوتـچىالرنـىڭ ئـايـرىم قـارارى بـولـغان ئهھۋال بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. بۇ ھۆجـجهتـلهر مـاقۇلـالنـغانـدىن كېيىن، دهرھال 
ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرگه يـولـلىنـىپ، ئۇالرنـىڭ پـىكـرى ئېلىنـىشـى كېرهك. ئـالـته ئـاي ئـىچـىده ئهھدىنـامه 

تۈزگۈچى دۆلهتلهرنىڭ يېرىمىدىن كۆپرهكى قارشى پىكىرده بولمىسا، بۇالر داۋاملىق كۈچكه ئىگه بولىدۇ. 

بهشىنچى بۆلۈم  تهكشۈرۈش ۋه ئهرز سۇنۇش 

ئهللىك ئۈچىنچى ماددا 

تهكشۈرۈشنى باشالش 

1. تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆزىگه تهمـىنـلهنـگهن مـاتېرىيـالـالرنـى بـاھالـىغـانـدىن كېيىن، مهزكۇر ئهھدىنـامه بـويـىچه 
تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـقا مۇۋاپـىق دهلـىل يـوق دهپ قـارىمـىسـىال، تهكشۈرۈشـنى بـاشـلىشـى كېرهك. تهكشۈرۈشـنى 

باشالش – باشلىماسلىقنى قارار قىلغاندا، تهپتىش ئهمهلدارى تۆۋهندىكى نۇقتىالرنى نهزهرده تۇتۇشى كېرهك: 
1) تهپـتىش ئهمهلـدارى ئـىگـىلـىگهن مـاتېرىيـالـالر بـىراۋنـى مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـغان يـاكـى قـىلـىۋاتـىدۇ دهپ قـاراشـقا ئـاسـاس بـوالاليـدىغـان مۇۋاپـىق دهلـىل بـىلهن تهمـىنـلىدىمۇ – 

يوق؛ 
2) 17 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن، مهزكۇر دېلونـى قـوبۇل قـىلـىشـقا يـاكـى كهلگۈسـىده قـوبۇل قـىلـىشـقا بـوالمـدۇ – يـوق؛ 

ۋه 
3) جـىنـايهتـنىڭ ئېغىرلـىق دهرىجـىسـى ۋه زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى نهزهرده تۇتـقانـدا، 
تهكشۈرۈشـنىڭ ئـادالهتـنى بهرپـا قـىلـىشـقا پـايـدىسـى يـوق دهپ قـاراشـقا بـولـىدىغـان مـاھىيهتـلىك سهۋهبـلهر ھېلىھهم 

مهۋجۇتمۇ – يوق. 
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ئهگهر تهپتـىش ئهمهلدـارى تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقـا مۇۋاپىـق دهلىـل يوـق دهپ جهزم قىـلسـا، شۇندـاقال 
ئۇنىڭ قارارى تامامهن يۇقىرىقى 3 – تۈرگه ئاساسهن چىقىرىلغان بولسا، بۇنى تهييارلىق سوتقا بىلدۈرۈشى كېرهك. 

2. تهپـتىش ئهمهلـدارى تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـانـدىن كېيىن، تۆۋهنـدىكـى سهۋهبـلهرگه ئـاسـاسهن ئهرز 
سۇنۇشقا يېتهرلىك ئاساس يوق دهپ ھۆكۈم قىلسا بولىدۇ: 

1) 58 – مـاددا بـويـىچه قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـى يـاكـى چـاقـىرىقـنامه چـىقـىرىشـنى تهلهپ قـىلـىشـقا ئـاسـاس 
بواللىغۇدهك يېتهرلىك قانۇن ياكى پاكىت ئاساسى بولمىسا؛ 

2) 17 – ماددىغا ئاساسهن مهزكۇر دېلونى قوبۇل قىلىشقا بولمىسا؛ ياكى 
3) جـىنـايهتـنىڭ ئېغىرلـىق دهرىجـىسـى، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ مهنـپهئهتـى، شـىكـايهت قـىلـىنـغان 
ھهرىكهت ئـىگـىسـىنـىڭ يېشى يـاكـى كېسىلـى، شۇنـداقـال بۇالرنـىڭ شـىكـايهت قـىلـىنـغان جـىنـايهتـتىكـى رولـى قـاتـارلـىقـالرنـى 

ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن ئهھۋالالرنى نهزهرده تۇتقاندا، ئهيىبلهشنىڭ ئادالهتنى بهرپا قىلىشقا پايدىسى بولمىسا؛ 
بۇ خـىل ئهھۋالـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆزى چـىقـارغـان يهكۈن ۋه ئۇنـىڭ سهۋهبـىنـى تهيـيارلـىق سـوتـقا ۋه 14 – 
مـاددىغـا ئـاسـاسهن ئهھۋال مهلۇم قـىلـغان دۆلهتـلهرگه يـاكـى 13 – مـاددىنـىڭ 2 – تۈرىگه ئـاسـاسهن ئهھۋال مهلۇم 

قىلغان خهۋپسىزلىك كېڭىشىگه بىلدۈرۈشى كېرهك. 
3. 1) ئهگهر 14 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن ئهھۋال مهلۇم قـىلـغان دۆلهتـلهر يـاكـى 13 – مـاددىنـىڭ 2 – تۈرىگه 
ئـاسـاسهن ئهھۋال مهلۇم قـىلـغان خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى تهلهپ قـىلـسا، تهيـيارلـىق سـوت تهپـتىش ئهمهلـدارى 1 – يـاكـى 
2 – تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن چـىقـارغـان ئهيـىبـلىمهسـلىك قـارارىغـا قـايـتىدىن قـاراپ چـىقـسا، شۇنـداقـال تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ 

مهزكۇر قارارنى قايتا مۇھاكىمه قىلىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
2) بۇنـىڭدىن سـىرت، ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تهكشۈرمهسـلىك يـاكـى ئهيـىبـلىمهسـلىك قـارارى تـامـامهن 1 
–تـارمـاقـنىڭ 3 –تۈرى يـاكـى 2 – تـارمـاقـنىڭ 3 – تۈرى ئـاسـاسـىدا چـىقـىرىلـغان بـولـسا، تهيـيارلـىق سـوت ئۆزلۈكـىدىن 
مهزكۇر قـارارغـا قـاراپ چـىقـسا بـولـىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ قـارارى چـوقۇم تهيـيارلـىق سـوت 

ئېتىراپ قىلغاندىن كېيىن ئاندىن كۈچكه ئىگه بولىدۇ. 
4. تهپـتىش ئهمهلـدارى ھهرۋاقـىت يېڭى پـاكـىت يـاكـى مـاتېرىيـالـالرغـا ئـاسـاسهن، تهكشۈرۈشـنى بـاشـالش يـاكـى 

ئهيىبلهش ھهققىده چىقىرىلغان قارارنى قايتىدىن قاراپ چىقسا بولىدۇ.  

ئهللىك تۆتىنچى ماددا 

تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ تهكشۈرۈش جهھهتتىكى مهجبۇرىيىتى ۋه ھوقۇقى 

1. تهپتىش ئهمهلدارى: 
1) ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى ئېنىقـالش ئۈچۈن، بـارلـىق ئـاالقـىدار پـاكـىت ۋه ئـىسـپاتـالرنـى تهكشۈرۈپ، مهزكۇر 

ئهھدىنامىده بهلگىلهنگهن جىنايى جاۋابكارلىقى بار – يوقلۇقىغا ھۆكۈم قىلىشى كېرهك.  
2) مۇۋاپـىق تهدبـىر قـولـلىنـىپ، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـى ئۈنۈملۈك 
تهكشۈرۈش ۋه ئهيـىبـلهشـكه كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـى كېرهك. تهكشۈرۈش داۋامـىدا، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى ۋه 
گۇۋاھچىنـىڭ يـاش قۇرامـى، 7 – مـاددىدا بېكىتـىلـگهن جـىنـس ئـايـرىمـىسـى، سـاالمهتـلىك ئهھۋالـى قـاتـارلـىق 
مهنـپهئهتـلىرى ۋه شهخسـىي ئهھۋالـىغـا ھۆرمهت قـىلـىشـى، شۇنـداقـال جـىنـايهتـنىڭ خـاراكتېرىنـى، بـولۇپمۇ جـىنسـىي 
زوراۋانـلىق، جـىنـس زوراۋانـلىقـى ۋه بـالـىالرغـا زوراۋانـلىق قـىلـىشـقا ئـاالقـىدار جـىنـايهتـلهرنـىڭ خـاراكتېرىنـى نهزهرده تۇتۇشـى 

كېرهك؛ ۋه 
3) مهزكۇر ئهھدىنامىده بهلگىلهنگهن خۇسۇسىي ھوقۇقالرغا تولۇق ھۆرمهت قىلىشى كېرهك. 

2. تهپـتىش ئهمهلـدارى تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالردا، بـىر دۆلهتـنىڭ چېگراسـى ئـىچـىده تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارسـا 
بولىدۇ: 
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1) توققۇزىنچى بۆلۈمنىڭ بهلگىلىمىسىگه ئاساسهن؛ ياكى 
2) 57 – مـاددىنـىڭ 3- تـارمـاق 4 – تۈرىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه ئـاسـاسهن تهيـيارلـىق سـوت تهرىپـىدىن ھوقۇق 

بېرىلگهنده. 
3. تهپتىش ئهمهلدارى: 

1) دهلىل – ئىسپاتالرنى توپلىسا ۋه تهكشۈرسه بولىدۇ؛ 
2) تهكشۈرۈلگۈچـى، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى يـاكـى گۇۋاھچىالرنـىڭ سـوتـقا كېلىشـىنـى تهلهپ قـىلـىپ، 

ئۇالردىن سوئال سورىسا بولىدۇ؛ 
3) ھهرقـانـداق دۆلهت يـاكـى ھۆكۈمهتـلهر ئـارا تهشـكىالت يـاكـى ئـورۇنـالشـتۇرمـىنـىڭ خـىزمهت ھوقۇقـى ۋه (يـاكـى) 

ۋهزىپه بهلگىلىمىسى بويىچه ئۆزى بىلهن ھهمكارلىشىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ؛ 
4) دۆلهت، ھۆكۈمهتـلهر ئـارا تهشـكىالت يـاكـى شهخسـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىشـقا پـايـدىلـىق زۆرۈر 
ئـورۇنـالشـتۇرمـىالر ۋه كېلىشـىمـلهرنـى تۈزۈشـسه بـولـىدۇ، لېكىن بۇ خـىل ئـورۇنـالشـتۇرمـا يـاكـى كېلىشـىمـلهر مهزكۇر 

ئهھدىنامه بىلهن توقۇنۇشماسلىقى كېرهك. 
5) دهۋانـىڭ ھهرقـانـداق بـاسقۇچـىدا ئۆزى مهخـپىي شهرت ئـاسـتىدا ئېرىشـكهن، يېڭى دهلـىل - ئـىسـپاتـالرنـى 
ھاسـىل قـىلـىشـقىال ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ھۆجـجهت يـاكـى مـاتېرىيـالـالرنـى ئـاشـكارىلـىمـاسـلىقـقا قـوشۇلـسا بـولـىدۇ. بۇ مـاتېرىيـالـالر 

بىلهن تهمىنلىگهن بىر تهرهپ ئاشكارىالشقا قوشۇلغان ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا؛ ۋه 
6) ئۇچۇرالرنـىڭ مهخـپىيـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش، كـىشـىلهرنـى قـوغـداش يـاكـى دهلـىل – ئـىسـپاتـالرنـى ئـامـان 

ساقالش ئۈچۈن زۆرۈر تهدبىرلهرنى قولالنسا، ياكى زۆرۈر تهدبىر قوللىنىشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 

ئهللىك بهشىنچى ماددا 

تهكشۈرۈش داۋامىدا شهخسلهرنىڭ ھوقۇقى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن تهكشۈرۈش داۋمـىدا، شهخسـلهر تۆۋهنـدىكـىدهك ھوقۇقـالردىن بهھرىمهن 
بولىدۇ: 

1) ئۆزىنىڭ جىنايىتى بارلىقىنى ئىسپاتالشقا ياكى جىنايهتنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇرالنماسلىقى كېرهك؛ 
2) ھهرقـانـداق شهكـىلـدىكـى مهجبۇرالش، بېسىم يـاكـى تهھدىتـكه ئۇچـرىمـاسـلىقـى؛ قـىيـىن – قـىسـتاقـقا 
ئېلىنـماسـلىقـى، يـاكـى بـاشـقا ھهرقـانـداق شهكـىلـدىكـى رهھىمسـىز، ئـىنـسانـىيـلىقـقا زىت، ھاقـارهتـلىك مۇئـامـىله يـاكـى جـازاغـا 

ئۇچرىماسلىقى كېرهك؛ 
3) سـوئـال سـورالـغان تـىل مهزكۇر كـىشـى چۈشـىنـىدىغـان ۋه ئـىشـلىتـىدىغـان تـىل بـولـمىسـا، اليـاقهتـلىك 
تهرجـىمـانـنىڭ يـاردىمـىگه، شۇنـداقـال ئـادالهتـنى تهلهپ قـىلـىشـتا زۆرۈر بـولـغان ھۆجـجهت تهرجـىمـىسـىگه ھهقسـىز 

ئېرىشىشى كېرهك؛ ۋه 
4) خـالـىغـانـچه قـولـغا ئېلىنـماسـلىقـى يـاكـى قـامـاپ قـويۇلـماسـلىقـى، شۇنـداقـال مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ 
بهلـگىلـىمـىلـىرىدىن بـاشـقا سهۋهبـكه ۋه مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرىدىن بـاشـقا تهرتـىپـلهرگه ئـاسـاسهن 

ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم قىلىنماسلىقى كېرهك. 
2. ئهگهر بـىراۋنـىڭ مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـغانـلىقـىغـا 
ئـىشهنگۈدهك سهۋهب بـار بـولـسا، مهزكۇر كـىشـى تهپـتىش ئهمهلـدارى تهرىپـىدىن سـوراق قـىلـىنـىش ئـالـدىدا، يـاكـى 
دۆلهت دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن تـوققۇزىنـچى بۆلۈمـده ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان تهلهپـكه ئـاسـاسهن سـوراق قـىلـىنـىش ئـالـدىدا 
تۇرغـان بـولـسا، مهزكۇر كـىشـى يهنه تۆۋهنـدىكـىدهك ھوقۇقـالردىن بهھرىمهن بـولـىدۇ، شۇنـداقـال سـوراق بـاشـلىنـىشـتىن 

ئىلگىرى بۇ ھوقۇقلىرى ئۇنىڭغا بىلدۈرۈلۈشى كېرهك: 
1) سـوراق قـىلـىنـىشـتىن ئـىلـگىرى، مهزكۇر كـىشـىنـىڭ مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى 
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جىنايهتنى سادىر قىلغانلىقىغا ئىشهنگۈدهك سهۋهب بارلىقى ئۇنىڭغا بىلدۈرۈلۈشى كېرهك؛ 
2) سۈكۈتـته تۇرۇش ھوقۇقـى بـارلـىقـى، شۇنـداقـال بۇ خـىل سۈكۈتـته تۇرۇشـنىڭ جـىنـايـىتـى بـار يـاكـى جـىنـايـىتـى يـوق 

دهپ ھۆكۈم چىقىرىشتا نهزهرده تۇتۇلىدىغان ئامىلالردىن ئهمهسلىكى؛ 
3) ئۆزى تـالـلىغـان قـانۇنـىي يـاردهمـگه ئېرىشهلهيـدىغـانـلىقـى؛ يـاكـى قـانۇن يـاردىمـى بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، ئـادالهتـنى 
بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغانـدا، ئۇنـىڭغا قـانۇنـىي يـاردهم بېرىلـىدىغـانـلىقـى، ئهگهر بۇنـىڭ خـىراجـىتـىنـى تۆلهشـكه 

قۇربى يهتمىسه، بۇ خىل ياردهمنىڭ ھهقسىز تهمىنلىنىدىغانلىقى؛ ۋه 
4) مهزكۇر كـىشـى ئۆزى ئـادۋوكـاتـنىڭ يـاردىمـىگه ئېرىشـىش ھوقۇقـىدىن ۋاز كهچـمىگهنـال بـولـسا، سـوراق 

قىلىنغاندا ئادۋوكاتنىڭ شۇ مهيداندا بولىدىغانلىقى؛ 

ئهللىك ئالتىنچى ماددا 

تهييارلىق سوتنىڭ ئاالھىده تهكشۈرۈش پۇرسىتى جهھهتتىكى رولى 

1. 1) ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى سـوتـالش نۇقـتىسـىدىن، گۇۋاھچىالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىنـى يـاكـى بـايـانـىنـى ئېلىش، 
دهلـىل - ئـىسـپاتـالرنـى تهكشۈرۈش، تـوپـالش يـاكـى دهلـىلـلهش ئۈچۈن مهلۇم بـىر تۈرلۈك تهكشۈرۈشـنى ئېلىپ بېرىشـنى 
كېيىن قـايـتا قـولـغا كهلتۈرگـىلـى بـولـمايـدىغـان ئـاالھىده پۇرسهت دهپ قـارىسـا، بۇ ئهھۋالـنى تهيـيارلـىق سـوتـقا بـىلـدۈرۈشـى 

كېرهك. 
2) بۇ خـىل ئهھۋالـدا، تهيـيارلـىق سـوت تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن زۆرۈر تهدبـىر قـولـلىنـىپ، 

دهۋانىڭ ئۈنۈمىگه ۋه پۈتۈنلۈكىگه، بولۇپمۇ ئاقلىغۇچى تهرهپنىڭ ھوقۇقىغا كاپالهتلىك قىلسا بولىدۇ.  
3) تهيـيارلـىق سـوت بـاشـقا قـارار چـىقـارمـىغـانـال بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى يهنه 1 – تۈرده بـايـان قـىلـىنـغان 
تهكشۈرۈش سهۋهبـلىك قـولـغا ئېلىنـغان يـاكـى سـوتـقا چـاقـىرىلـغان كـىشـىنـى ئـاالقـىدار مـاتېرىيـال بـىلهن تهمـىنـلهپ، مهزكۇر 

كىشىنى شۇ ئىش ھهققىده پىكىر بىلدۈرهلهيدىغان قىلىشى كېرهك. 
2. 1 – ماددىنىڭ 2- تۈرىده بايان قىلىنغان تهدبىرلهر تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىن: 

1) بويسۇنۇشقا تېگىشلىك تهرتىپكه ئاالقىدار تهكلىپ ياكى بۇيرۇق بېرىش؛ 
2) مهزكۇر تهرتىپ ئۈچۈن خاتىره قالدۇرۇشقا بۇيرۇق قىلىش؛ 

3) ياردهملىشىش ئۈچۈن باھالىغۇچى تهيىنلهش؛ 
4) قـولـغا ئېلىنـغان يـاكـى سـوتـقا چـاقـىرتـىلـغان كـىشـىنـىڭ ئـادۋوكـاتـىنـىڭ قـاتـنىشـىشـىغـا؛ يـاكـى قـولـغا ئېلىنـمىغـان، 
سـوتـقا بـارمـىغـان، ئـادۋوكـات بېكىتـمىگهن ۋاقـىتـتا، يهنه بـىر ئـادۋوكـاتـنى ئـاقـلىغۇچـى تهرهپـنىڭ مهنـپهئهتـىگه ۋهكـىلـلىك 

قىلىش ئۈچۈن نهق مهيدانغا بېرىشقا تهيىنلىشىگه ھوقۇق بېرىش؛ 
5) تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ بـىر نهپهر سـوتـچىسـىنـى تهيـىنـلهپ، يـاكـى زۆرۈر تېپىلـغانـدا تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ يـاكـى سـوت 
كـوللېگيهسـىنـىڭ يهنه بـىر نهپهر يۆتـكهپ ئـىشـلهتـكىلـى بـولـىدىغـان سـوتـچىسـىنـى تهيـىنـلهپ، دهلـىل - ئـىسـپاتـالرنـىڭ 
تـوپـلىنـىشـى ــ سـاقـلىنـىشـىنـى ۋه كـىشـىلهرنـى سـوراق قـىلـىش جهريـانـىنـى نـازارهت قـىلـىش، ھهم شۇ خۇسۇسـتا تهكـلىپ 

بېرىش ياكى بۇيرۇق قىلىش؛ 
6) دهلـىل - ئـىسـپاتـالرنـى تـوپـالش ــ سـاقـالش ئۈچۈن زۆرۈرىيـىتـى بـولۇشـى مۇمـكىن بـولـغان بـاشـقا تهدبـىرلهرنـى 

قوللىنىش. 
3. 1) ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى مهزكۇر مـاددىنـىڭ تهلـىپـى بـويـىچه تهدبـىر قـولـالنـمىسـا، لېكىن تهيـيارلـىق 
سـوت دهۋادا ئـاقـلىغۇچـى تهرهپـكه نـىسـبهتهن زور ئهھمىيهتـكه ئـىگه دهپ قـارىغـان دهلـىل - ئـىسـپاتـنى قـوغـداش ئۈچۈن 
ئـاشۇ تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـنى زۆرۈر دهپ قـارىسـا، تهپـتىش ئهمهلـدارىدىن ئۇنـىڭ يۇقـىرىقـى تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـنى 
تهلهپ قـىلـماسـلىقـقا يېتهرلـىك سهۋهبـى بـار – يـوقلۇقـى ھهقـقىده ئهھۋال ئـىگـىلـىشـى كېرهك. ئهھۋال ئـىگـىلـىگهنـدىن 
كېيىن، ئهگهر تهيـيارلـىق سـوت تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ يۇقـىرىقـى تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـماسـلىق سهۋهبـى يـوق دهپ ھۆكۈم 
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قىلسا، ئۆز ئالدىغا مۇشۇ تهدبىرلهرنى قولالنسا بولىدۇ. 
2) تهپـتىش ئهمهلـدارى تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ مهزكۇر تـارمـاق بـويـىچه ئۆز ئـالـدىغـا تهدبـىر قـولـلىنـىش قـارارىغـا قـارىتـا 

نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ. نارازىلىق ئهرزى تېزدىن قاراپ چىقىلىشى كېرهك. 
4. مهزكۇر مـاددىغـا ئـاسـاسهن، سـوتـالش ئۈچۈن ئـامـان سـاقـالنـغان يـاكـى تـوپـالنـغان دهلـىل – ئـىسـپات يـاكـى بـاشـقا 
خـاتـىرىلهرنـىڭ پـايـدىلـىنـىشـچانـلىقـىغـا، سـوتـالش جهريـانـىدا 69 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـارار بېرىلـىشـى كېرهك، ھهم ئۇنـىڭ 

ئىسپاتالش كۈچى سوت كوللېگيهسى تهرىپىدىن بېكىتىلىشى كېرهك. 

ئهللىك يهتتىنچى ماددا 

تهييارلىق سوتنىڭ فۇنكىسىيهسى ۋه ھوقۇقى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامـىده ئـايـرىم بهلـگىلـىمه بـولـمىغـانـال بـولـسا، تهيـيارلـىق سـوت مهزكۇر مـاددا بـويـىچه ئۆز 
فۇنكىسىيهسىنى ئادا قىلىشى كېرهك.  

2. 1) تهيـيارلـىق سـوت 15- مـاددا، 18- مـاددا، 19- مـاددا، 54- مـاددا 2 – تـارمـاق، 61 – مـاددا 7 – 
تـارمـاق ۋه 72 – مـاددىالرغـا ئـاسـاسهن چـىقـارغـان بۇيـرۇق يـاكـى ھۆكۈم تهيـيارلـىق سـوتـتىكـى سـوتـچىالرنـىڭ يېرىمـدىن 

كۆپرهكىنىڭ ماقۇللۇقىدىن ئۆتۈشى كېرهك. 
2) بـاشـقا بـارلـىق ئهھۋالـالردا، تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ بـىر نهپهر سـوتـچىسـى مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن 
فۇنـكىسـىيهنـى يـالغۇز ئـىجـرا قـىلـسا بـولـىدۇ، لېكىن «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»نـىڭ ئـايـرىم بهلـگىلـىمـىلـىرى 
بـولـغان، يـاكـى تهيـيارلـىق سـوتـتىكـى سـوتـچىالرنـىڭ يېرىمـدىن كۆپـرهكـىنـىڭ ئـايـرىم قـارارى بـولـغان ئهھۋال بۇنـىڭدىن 

مۇستهسنا. 
3. مهزكۇر ئهھدىنــامــىده بهلــگىلهنــگهن بــاشــقا فۇنــكىســىيهلهردىن ســىرت، تهيــيارلــىق ســوتــنىڭ يهنه 

تۆۋهندىكىدهك ھوقۇقلىرى بار: 
1) تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـتا زۆرۈر بـولـغان بۇيـرۇق يـاكـى ھوقۇق 

بېرىش بۇيرۇقىنى چىقىرىش؛ 
2) 58 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـولـغا ئېلىنـغان يـاكـى سـوتـقا چـاقـىرتـىلـغان كـىشـىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، 56 – 
مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان زۆرۈر بۇيـرۇقـالرنـى چـىقـىرىش؛ يـاكـى شۇ 
كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـى ئـاقـلىشـىغـا تهيـيارلـىق يـاردهمـلىشـىش ئۈچۈن تـوققۇزىنـچى بۆلۈمـگه ئـاسـاسهن زۆرۈر ھهمـكارلـىقـنى قـولـغا 

كهلتۈرۈش؛ 
3) زۆرۈر تېپىلـغانـدا، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى ۋه گۇۋاھچىالرنـى ھهم ئۇالرنـىڭ مهخـپىيهتـلىكـىنـى قـوغـداش، 
دهلـىل - ئـىسـپاتـالرنـى ئـامـان سـاقـالش، قـولـغا ئېلىنـغان يـاكـى سـوتـقا چـاقـىرىلـغان كـىشـىنـى قـوغـداش ۋه دۆلهت 

بىخهتهرلىك ئۇچۇرلىرىنى قوغداش ھهققىده بۇيرۇق چىقىرىشى كېرهك؛ 
4) ئهگهر تهيـيارلـىق سـوت ئـاالقـىدار ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهتـنىڭ پـىكـرىنـى ئـىمـكانـقهدهر نهزهرده تۇتـقانـدىن 
كېيىن ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى مهزكۇر دۆلهت تـوققۇزىنـچى بۆلۈمـده بهلـگىلهنـگهن ھهمـكارلـىق 
ئـىلـتىمـاسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا ھوقۇقلۇق ھهرقـانـداق دائـىره يـاكـى ئهدلـىيه تۈزۈلـمىسـىدىكـى ھهرقـانـداق ئـورگـانـنىڭ 
مهۋجۇت ئهمهسـلىكـى سهۋهبـلىك مهزكۇر ھهمـكارلـىق ئـىلـتىمـاسـىنـى ئـىجـرا قـىاللـمايـدۇ دهپ ھۆكۈم قـىلـغان بـولـسا، 
تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تـوققۇزىنـچى بۆلۈمـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن مهزكۇر دۆلهتـنىڭ ھهمـكارلـىقـىنـى قـولـغا 
كهلتۈرهلـمىگهن ئهھۋالـدا، شۇ دۆلهتـنىڭ چېگراسـى ئـىچـىده ئـاالھىده تهكشۈرۈش بـاسقۇچـلىرىنـى ئېلىپ بېرىشـىغـا 

ھوقۇق بهرسه بولىدۇ. 
5) ئهگهر 58 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـى يـاكـى چـاقـىرىقـنامه چـىقـىرىپ بـولـغان بـولـسا، مهزكۇر 
ئهھدىنـامـىنـىڭ ۋه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل - ئـىسـپات نـىزامـى»نـىڭ بهلـگىلـىمـلىرىگه ئـاسـاسهن، دهلـىل - ئـىسـپات ۋه 
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ئـىسـپاتـالش كۈچـىنـى ۋه ئـاالقـىدار دهۋاالشقۇچـى تهرهپـلهرنـىڭ ھوقۇقـىنـى مۇۋاپـىق نهزهرده تۇتـقان ئهھۋالـدا، 93 – 
مـاددا 1 – تـارمـاق 11 – تۈرگه ئـاسـاسهن دۆلهتـلهردىن ھهمـكارلـىق ئـىزدهپ، مـال – مۈلۈكـنى مۇسـادىره قـىلـىشـنى، 
بـولۇپمۇ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ ئـاداقـقى مهنـپهئهتـى ئۈچۈن قـوغـداش خـاراكتېرلـىك تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـنى 

تهلهپ قىلىش. 

ئهللىك سهككىزىنچى ماددا 

تهييارلىق سوت قولغا ئېلىش ياكى سوتقا چىقىش ئۇقتۇرۇشىنى چىقىرىدۇ 

1. تهكشۈرۈش بـاشـالنـغانـدىن كېيىن تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ئـىلـتىمـاسـىغـا بـىنـائهن، تهيـيارلـىق سـوت تهپـتىش 
ئهمهلـدارى تـاپشۇرغـان ئـىلـتىمـاسـنامه، ئـىسـپات ۋه مۇنـاسـىۋهتـلىك بـاشـقا مـاتېرىيـالـالرنـى تهكشۈرۈپ چـىقـقانـدىن كېيىن، 
ئهگهر تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـنىڭ مهۋجۇتلۇقـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـسا، مهھكىمه مهلۇم شهخـىسـنى قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـىنـى 

چىقىرىشقا ھوقۇقلۇقتۇر: 
1) مهزكۇر شهخـسنىڭ مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى ئـىچـىده جـىنـايهت ئۆتكۈزگهنـلىكـىگه ئـىشهنـدۈرىدىغـان 

ئۇيغۇن سهۋهبلهر بولسا، ۋه 
2) تۆۋهندىكى سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، مهزكۇر شهخىسنىڭ قولغا ئېلىنىشى زۆرۈر بولسا: 

(1) مهزكۇر شهخىسنىڭ سوت ئېچىلغان ۋاقىتتا سوتقا چىقالىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن؛ 
(2) مهزكۇر شهخـىسـنىڭ تهكشۈرۈش خـىزمـىتـىگه يـاكـى سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ سـوت جهريـانـىغـا تـوسـالغۇ پهيـدا 

قىلماسلىقىنى ۋهياكى زىيانكهشلىك قىلماسلىقىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن؛ 
(3) زۆرۈر بـولـغانـدا مهزكۇر شهخـىسـنىڭ ئـوخـشاش جـىنـايهتـنى داۋامـالشـتۇرۇشـىنـى يـاكـى مهھكىمـىنـىڭ 

باشقۇرۇش دائىرىسى ئىچىده ئوخشاش ئهھۋالدا مۇناسىۋهتلىك جىنايهت ئۆتكۈزۈشىنى توسۇش ئۈچۈن؛ 
2. تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ ئىلتىماسنامىسى تۆۋهندىكى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇشى كېرهك: 

1) شهخىسنىڭ ئىسىم-فامىلىسى ۋه مۇناسىۋهتلىك باشقا ھهر قانداق ماتېرىيالالر؛ 
2) شهخـىسـنىڭ قـىلـغانـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن، مهھكىمـىنـىڭ ھوقۇق دائـىرىسـى ئـىچـىده ئۆتكۈزگهن 

جىنايىتىنىڭ تهپسىالتى؛ 
3) شىكايهتنىڭ بۇ جىنايهتنىڭ راست يۈز بهرگهنلىكى توغرىسىدىكى قىسقىچه بايان؛ 

4) مهزكۇر شهخـىسـنىڭ بۇ جـىنـايهتـنى ئۆتكۈزگهنـلىكـى يېتهرلـىك دهرىجـىده كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان دهلـىل-
ئىسپات ۋه مۇناسىۋهتلىك باشقا ماتېرىيالالرنىڭ مۇھىم قىسىملىرى، شۇنداقال 

5) تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ مهزكۇر شهخسنى چوقۇم قولغا ئېلىش كېرهك دهپ قارىشىنىڭ سهۋهبى. 
 3. قولغا ئېلىش بۇيرۇقى تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇشى كېرهك: 

1) شهخىسنىڭ ئىسىم-فامىلىسى ۋه ئۇنىڭ كىملىكىگه باشقا ھهر قانداق ماتېرىيالالر؛ 
2) شهخـىسـنىڭ قـولـغا ئېلىنـىشـىغـا سهۋهب بـولـغان، مهھكىمـىنـىڭ ھوقۇق دائـىرىسـى ئـىچـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـىڭ 

ئېنىق تهپسىالتى؛ 
3) بۇ جىنايهتلهرنى تهشكىل قىلغان ھهرىكهتلهرنىڭ قىسقىچه تهپسىالتى؛ 

4. مهھكىمه تهرىپـىدىن بـاشـقا خـىل قـارار چـىقـىرىلـمىغـانـلىكـى مۇددهتـته، تۇتۇش بۇيـرۇقـىنـىڭ كۈچـكه ئـىگه 
بولۇشى داۋاملىشىدۇ. 

5. مهھكىمه قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـىغـا ئـاسـاسهن، تـوققۇزىنـچى تـارمـاقـتىكـى بهلـگىمه بـويـىچه مهزكۇر شهخـىسـنىڭ 
ۋاقىتلىق قولغا ئېلىنىشىنى، ياكى قولغا ئېلىپ ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىالاليدۇ. 

6. تهپـتىش ئهمهلـدارى تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـىدىن تۇتۇش بۇيـرۇقـىدا يهر ئـالـغان جـىنـايهتـنى 
ئۆزگهرتـىشـنى يـاكـى ئۇنـىڭغا يېڭى جـىنـايهتـلهرنـى قـوشۇشـنى تهلهپ قـىالاليـدۇ. تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى 
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شهخـىسـنىڭ ئۆزگهرتـىلـىشـى تهلهپ قـىلـىنـغان جـىنـايهتـنى يـاكـى يېڭىدىن قـوشۇلۇشـى تهلهپ قـىلـىنـغان جـىنـايهتـلهرنـى 
ئىشلىگهنلىكى قانائهتلهنسه، تۇتۇش بۇيرۇقىنى تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ تهلهپ قىلغىنىغا ئاساسهن تۈزىتىدۇ. 

7. تهپـتىش ئهمهلـدارى تۇتۇش بۇيـرۇقـى چـىقـىرىشـنى تهلهپ قـىلـىشـتىن سـىرت، شهخـسنىڭ سـوتـقا چـىقـىشـى 
ئۈچۈن چـاقـىرىقـنامه ئهۋهتـىشـنى تهلهپ قـىالاليـدۇ. ئهگهر تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى شهخـسنىڭ 
ئهيـيبنامـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـى قـىلـغانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىشـكه بـولـىدىغـان سهۋهبـلهر يېتهرلـىك دهپ قـارىسـا، چـاقـىرىقـنامه 
چـىقـىرىشـى كېرهك بـولـىدۇ. شۇنـداقـال چـاقـىرىقـنامه شهخـسنىڭ سـوتـقا چـىقـىشـىنـى تـولۇق كـاپـالهتـلهنـدۈرهلهيـدۇ دهپ 
قـارىسـا، دۆلهت ئـىچـىدىكـى قـانۇن نـىزامـالردا بهلـگىلهنـگهن ئهركـىنـلىكـىنـى چهكـلهش (تۇتۇپ تۇرۇش سـىرتـىدا) يـاكـى 
چهكـلىمهسـلىك شهرتـى بـويـىچه، شهخـسنى سـوتـقا چـاقـىرااليـدۇ. چـاقـىرىقـنامه تۆۋهنـدىكـى مهزمۇنـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالغان بولۇشى كېرهك: 
1) شهخسنىڭ ئىسم-فامىلىسى ۋه ئۇنىڭ ساالھىيىتىگه مۇناسىۋهتلىك باشقا ھهرقانداق ماتېرىيالالر؛ 

2) شهخسنىڭ سوتقا چىقىشى ۋاقتى؛ 
3) شهخـسنىڭ ئـىشـلىگهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن ۋه مهھكىمـىنـىڭ ھوقۇق دائـىرىسـىگه كـىرگهن 

جىنايهتلىرىنىڭ تهپسىلىي مهلۇماتى؛ 
4) جىنايهتنى قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن ھهرىكهتلهرنىڭ ئاساسىي مهزمۇنى. 

چاقىرىقنامه شهخسكه يهتكۈزۈلىدۇ. 

ئهللىك توققۇزىنچى ماددا 

دۆلهت ئىچىده قولغا ئېلىش تهرتىۋى 

1. شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر ۋاقـىتـلىق تۇتۇپ تۇرۇش يـاكـى قـولـغا ئېلىپ ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپـنامـىسـىنـى 
تـاپشۇرۇپ ئـالـغان ھامـان، ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ قـانۇنـى ۋه مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ تـوققۇزىنـچى تـارمـىقـىغـا بـىنـائهن، 

مۇناسىۋهتلىك شهخىسنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن دهرھال مۇناسىۋهتلىك خىزمهتلهرگه كىرىشىدۇ. 
2. قـولـغا ئېلىنـىشـى كېرهك بـولـغان شهخـىس تېزدىن شۇ دۆلهتـنىڭ ئهڭ يۇقـىرى ئهدلـىيه ئـورگـىنـىنـىڭ تۇتۇپ 
تۇرۇشـىغـا ئهۋهتـىلـىشـى كېرهك. ئۇشـبۇ ئهڭ يۇقـىرى ئهدلـىيه ئـورگـىنـى ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ قـانۇنـىغـا بـىنـائهن تۆۋهنـدىلـىكـلهرنـى 

بېكىتىشى كېرهك: 
تۇتۇش بۇيرۇقىنى شۇ شهخىسكه ئاالقىدار ياكى ئهمهسلىكىنى؛ 1)
شهخسنىڭ ئۇيغۇن تهرتىپكه ئاساسهن تۇتۇلغانلىقىنى، ۋه 2)
شهخسنىڭ ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىنىشىنى. 3)

3. قولغا ئېلىنغان شهخس ئۆزىنى قولغان ئالغان دۆلهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئهدلىيه ئورگىنىغا ۋاقىتلىق قويۇپ 
بېرىلىشىنى ئىلتىماس قىلىش ھوقۇقىغ ئىگه بولىدۇ. 

4. شهخـسنى تۇتۇپ تۇرغـان دۆلهتـنىڭ مۇنـاسـىۋهتـلىك ئـورگـانـلىرى يۇقـارقـى ھهرقـانـداق ئـىلـتىمـاس تـوغـرىسـىدا 
قـارار چـىقـىرىشـتىن ئـاۋۋال، ئـىشـلهنـگهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن جـىنـايهتـلهرنـىڭ ئېغىر-يېنىكـلىكـىگه ئـاسـاسهن 
شهخـسنى ۋاقـىتـلىق قـويۇپ بېرىشـكه بـولـىدىغـان ئـاالھىده سهۋهبـلهرنـىڭ بـار يـوقلۇقـىغـا، ھهمـده شهخـسنى قـولـىدا تۇتۇپ 
تۇرغـان دۆلهتـنىڭ شهخـسنى سـوتـقا تـاپشۇرۇش مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا قـىاللـىشـى ئۈچۈن يېتهرلـىك كـاپـالهتـنىڭ بـار 
يـوقلۇقـىغـا قـاراپ چـىقـىدۇ. شهخـسنى تۇتۇپ تۇرغـان دۆلهتـنىڭ مۇنـاسـىۋهتـلىك ئـورگـانـلىرىڭ تۇتۇش بۇيـرۇقـىنـىڭ ئهلـلىك 
سهكـكىزىنـچى مـاددا، بـىرىنـجى تـارمـاق، بـىرىنـجى ۋه ئـىكـكىنـجى تۈردىكـىگه ئۇيغۇن ھالـدا چـىقـىرىلـغان، 

چىقىرىلمىغانلىقى توغرۇلۇق تهكشۈرۈپ چىقىش ھوقۇقى بولمايدۇ. 
5. ۋاقـىتـلىق قـويۇپ بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى ھهر قـانـداق تهلهپ تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـىگه خهۋهر 
قـىلـىنـىشـى، تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى بۇنـىڭغا بـىنـائهن شهخـسنى تۇتۇپ تۇرغـان دۆلهتـنىڭ مۇنـاسـىۋهتـلىك 
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ئـورگـانـلىرىغـا پـىكـىر-تهكـلىپ سۇنـىشـى كېرهك. شهخـسنى تۇتۇپ تۇرغـان دۆلهتـنىڭ مۇنـاسـىۋهتـلىك ئـورگـانـلىرى قـارار 
چـىقـىرىشـتىن ئـاۋۋال شهخـىسـنىڭ قېچىپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش تهدبـىرلـىرىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـاسـاسـتا 

تهييارلىق تارماق سوت مهھكىمىسىنىڭ بۇ تهۋسىيهلىرى ھهققىده ئهتراپلىق ئويلىشىپ چىقىدۇ. 
6. شهخـىس ۋاقـتىنـچه قـويۇپ بېرىلـگهن ئهھۋالـدا، تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى ۋاقـىتـلىق قـويۇپ 

بېرىش ئهھۋالى توغرۇلۇق قهرهللىك دوكالت تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
7. شهخـسنى تۇتۇپ تۇرغـان دۆلهت شهخـسنى تـاپشۇرۇپ بېرىشـنى چـىقـارغـان چـاغـدا، شهخـسنى ئهڭ تېز 

مۇددهتته مهھكىمىگه ياالپ ئېلىپ كېلىشى كېرهك. 

ئاتمىشىنچى ماددا 

سوتتىن ئاۋۋال ئهيىبلهشنى مۇقهررهرلهشتۈرۈش 

1. شهخـس مهھكىمـىگه تـاپشۇرۇپ بېرىلـگهنـده، يـاكـى ئۆزى خـاالپ ۋهيـاكـى سـوت چـاقـىرىقـىغـا بـىنـائهن سـوتـقا 
چـىقـقانـدا، تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى شهخـسنىڭ قـىلـغانـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن جـىنـايهتـلهردىن ۋه 
ۋاقـىتـلىق قـويۇپ بېرلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىش ھوقۇقـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھالـدا، بۇ قـائـىده نـىزامـغا مۇنـاسـىۋهتـلىك 

ھهقلهردىن شهخىسنىڭ خهۋهردار بولغانلىقىنى ئېنىق جهزم قىلىشى كېرهك.  
2. تۇتۇش بۇيـرۇقـىغـا دۇچ كهلـگهن شهخـس سـوت بـاشـالنـغا قهدهر ۋاقـىتـلىق قـويۇپ بېرىلـىشـنى تهلهپ 
قـىالاليـدۇ. تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى شهخسـته 58-مـاددا، 1-تۈردىكـى ئهھۋالـنىڭ مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـى 
قـانـائـىتـىده بـولـسا، شهخـس تۇتۇپ تۇرۇلۇشـى داۋامـلىشـىدۇ. نـاۋادا شهخـىسـته بۇ خـىل ئهھۋال مهۋجۇت بـولـمىسـا، 

تهييارلىق سوت تارماق مهھكىمىسى شهخىسنى شهرتسىز ياكى شهرتىسز ھالدا قويۇپ بېرىدۇ. 
3. تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى قهرهلـلىك ھالـدا شهخـسنى قـويۇپ بېرىش يـاكـى تۇتۇپ تۇرۇشـقا 
مۇنـاسـىۋهتـلىك قـارارغـا قـايـتا قـاراپ چـىقـىدۇ. شۇنـداقـال، خـالـىغـان ۋاقـىتـتا تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ يـاكـى شهخـسنىڭ 
تهلـىپـى بـويـىچه قـارارغـا قـايـتا قـاراپ چـىقـىدۇ. قـايـتا قـاراپ چـىقـقانـدىن كېيىن ئهھۋالـدا ئۆزگۈرۈش بـولـغانـلىقـىنـى جهزم 
قـىلـسا، ئهھۋالـغا قـاراپ ئۆزى چـىقـارغـان تۇتۇپ تۇرۇش، قـويۇپ بېرىش يـاكـى قـويۇپ بېرىش شهرتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى 

ھۆكمىگه ئۆزگهرتىش كىرگۈزسه بولىدۇ. 
4. تهيـيارلـىق تـارمـاق سـوت مهھكىمـىسـى تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ سهۋهبسـىز سـوزۇۋېتىشـى سهۋهبـلىك ھهر 
قـانـداق شهخـسنىڭ سـوتـتىن ئـاۋۋال ئۇيغۇنسـىز ھالـدا ئۇزۇن مۇددهت تۇتۇپ تۇرۇلـماسـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـى 
كېرهك. بۇ خـىل سـوزۇۋېتىش يۈز بهرگهنـده، مهھكىمه شهخـسنى شهرتـلىك يـاكـى شهرتسـىز ھالـدا قـويۇۋېتىشـنى 

ئويلىشىشى كېرهك. 
5. زۆرۈر تېپىلـغانـدا تهيـيارلـىق تـارمـاق سـوت مهھكىمـىسـى قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـى چـىقـىرىپ، قـويۇپ 

بېرىلگۈچىنى سوتتا ھازىر بولۇشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ. 

ئاتمىش بىرىنچى ماددا 

سوتتىن ئاۋۋال ئهيىبلهشنى مۇقهررهرلهشتۈرۈش 

1. ئـىكـكىنـچى تـارمـاقـتىكـى بهلـگىلـىمـىدىن سـىرت، شهخـس مهھكىمـىگه تـاپشۇرۇپ بېرىلـگهنـده يـاكـى ئۆزى 
خـاالپ مهھكىمـىگه كېلىپ سـوتـقا قـاتـناشـقان بـىر بۆلۈك ۋاقـىت ئـىچـىده، تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى تهپـتىش 
ئهمهلـدارىنـىڭ سـوتـالش تهلـىپـىنـى مـاقۇلـالش ئۈچۈن بـىر قېتىمـلىق سـوراق ئېلىپ بـارىدۇ. سـوراق تهپـتىش ئهمهلـدارى، 

ئهيىبلهنگهن شهخس ۋه ئادۇۋكات قاتارلىقالر نهق مهيداندا بولغان ئهھۋال ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. 
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2. تۆۋهنـدىكـى ئهھۋالـالرنـىڭ بـىرى كۆرۈلـسه تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ 
تهلـىپـى بـويـىچه يـاكـى ئۆز قـارارى بـويـىچه ئهيـىبـلهنگۈچـى شهخـس نهق مهيـدانـدا بـولـمىغـان ئهھۋال ئـاسـتىدا سـوراق 

ئېلىپ بېرىپ، تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ سوتالش تهلىپىنى ماقۇلاليدۇ: 
1) ئهيىبلهنگۈچى شهخس سوتقا چىقىش ھوقۇقىدىن ۋاز كهچسه؛ ياكى 

2) ئهيـىبـلهنگۈچـى شهخـس قېچىپ كهتـكهن يـاكـى ئـىزدېرىكـى بـولـمىسـا؛ شۇنـداقـال، شهخـسنىڭ سـوتـقا 
چـىقـىشـىغـا ئـائـىت بـارچـى زۆرۈر ۋاسـىتـىلهر قـولـلىلـغان، ئهيـىبـنامه شهخـسكه بـىلـدۈرۈلـگهن ۋه ئۇ پـات ئـارىدا سـوراق 

ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى خهۋهردار قىلىنغان بولسا. 
بۇنـداق ئهھۋالـدا، ئهگهر تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى ئـادالهتـنى بهرپـا قـىلـىشـقا پـايـدىلـىق دهپ قـارالـسا، 

ئادۇۋكات ئهيىبلهنگۈچى شهخسكه ۋهكىل بولىدۇ. 
3. سوراقتىن ئاۋۋالقى بىر بۆلۈك ئۇيغۇن ۋاقىت ئىچىده، ئهيبلهنگۈچى شهخس: 

1) تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ئهيـيىبـلهنگۈچـى شهخـسنى سـوتـقا تـاپشۇرۇشـىغـا ئـاسـاس بـولـغان بـارلـىق 
ئهيىبلهشلىرىدىن بىر نۇسخىسىنى تاپشۇرۇۋالغان بولۇشى، ۋه 

2) تهپـتىش ئهمهلـدارى سـوراق جهريـانـىدا پـاكـىت سۈپـىتـىده ئـىشـلىتـىدىغـان دهلـىل-ئـىسـپاتـالردىن خهۋهردار 
قىلىنغان بولۇشى كېرهك. 

تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى سـوراقـنىڭ مهقسـىدى سهۋهبـلىك مۇنـاسـىۋهتـلىك مـاتېرىيـالـالرنـىڭ 
ئاشكارالش بۇيرۇقى چۈشۈرهلهيدۇ. 

(4) سـوراقـتىن ئـىلـگىرى تهپـتىش ئهمهلـدارى تهكشۈرۈشـنى داۋامـالشـتۇرسـا، شۇنـداقـل ھهر قـانـداق ئهيـىپـلهشـنى 
ئۆزگهرتـسه يـاكـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرسـا بـولـىدۇ. ئهيـىبـلهشـتىن ئۆزگهرتـىش كـىرگۈزۈلـگهنـلىرى يـاكـى ئهمهلـدىن 
قـالـدۇرۇلـغانـلىرى سـوراقـتىن ئـاۋۋال ئۇيغۇن رهۋىشـته شهخـسكه بـىلـدۈرۈلـىدۇ. ئهيـىبـلهشـنى ئهمهلـدىن قـالـدۇرغـانـدا 

تهپتىش ئهمهلدارى ئهمهلدىن قالدۇرۇش سهۋهبىنى تهييارلىق سوت تارماق مهھكىمىسىگه خهۋهر قىلىدۇ. 
5. سـوراق جهريـانـىدا، تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ ھهر بـىر ئهيـىپـلهش ئۈچۈن يېتهرلـىك دهرجـىده دهلـىل-ئـىسـپاتـى 
بـولۇشـى، شهخـسنىڭ ئهيـىبـنامـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـىلـغانـلىقـىنـى رېئال سهۋهبـلىك ئـارقـىلـىق ئـىسـپاتـالپ 
چـىقـىشـى كېرهك. تهپـتىش ئهمهلـدارى يېزىق ھالـىتـىدىكـى دهلـىل ئـىسـپاتـالرنـى يـاكـى دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ 
ئـاسـاسـلىقـلىرىنـى كۆرسهتـسه بـولـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ سـوراقـتا گۇۋاھلىق بېرىدىغـان گۇۋاھچىالرنـى ھازىر 

قىلىشى كېرهك ئهمهس. 
6. سوراقتا شهخس: 

1) ئهيىپلهشكه قارشى پىكىرده بولسا بولسا بولىدۇ؛ 
2) تهپتىش ئهمهلدارى ئوتتۇرىغا قويغان دهلىل-ئىسپاتالردىن گۇمانالنسا بولىدۇ؛ شۇنداقال، 

3) ئۆزى دهلىل-ئىسپاتالرنى كۆرسهتسه بولىدۇ. 
7. تهيـيارلـىق سـوت تـارمـاق مهھكىمـىسـى سـوراقـقا ئـاسـاسهن شهخـسنىڭ ئهيـىبـانـامـىده تـىلـغا ئېلىنـغان ھهرقـايسـى 
جـىنـايهتـلهرنـى قـىلـغانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ يېتهرلـىك يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى بېكىتـىدۇ. تهيـيارلـىق 

سوتنىڭ بۇنىڭغا ئاساسهن قىلىدىغانلىرى تۆۋهندىكىچه: 
1) يېتهرلـىك دهلـىل بـار دهپ قـارىغـان ئهيـىبـلهشـلهرنـى تهسـتىقـاليـدۇ، شهخـسنى ئۇشـبۇ ئهيـىبـلهشـلهر سهۋهبـلىك 

سوتلىنىشى ئۈچۈن ئۇنى سوت مهھكىمىسىگه يولاليدۇ. 
2) تهيـيارلـىق سـوت دهلـىل-ئـىسـپاتـى تـولۇق ئهمهس دهپ قـارىغـان ھهر قـايسـى ئهيـىبـلهشـنىڭ تهسـتىقـلىنـىشـىنـى 

رهت قىلىدۇ. 
3) سوراقنى توختىتااليدۇ ۋه تهپتىش ئهمهلدارىدىن تۆۋهندىكىلهرنى ئويلىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ: 

(1) مهلۇم جهھهتـتىكـى ئهيـىبـلهش ئۈچۈن تېخىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن ھالـدا ئـىسـپات كۆرسـىتـىشـىنـى يـاكـى تېخىمۇ 
ئىلگىرىلىگهن ھالدا تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى؛ ياكى 

(2) ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئـىسـپات مهھكىمـىنـىڭ ھوقۇق دائـىرىسـى ئـىچـىدىكـى بـاشـقا تۈرلۈك جـىنـايهتـنى 
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شهكىللهندۈرگهنلىكى ئۈچۈن، مهلۇم جهھهتتىكى ئهيىبلىشىنى ئۆزگهرتىشىنى. 
8. تهيـيارلـىق سـوت بـىر تۈرلۈك ئهيـىبـلهشـنى مـاقۇلـالشـنى رهت قـىلـغانـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارى بـاشـقا دهلـىل-

ئىسپاتالرنى كهلتۈرۈش ئارقىلىق ئهيىبلهشنىڭ قايتىدىن ماقۇللىشىنى تهلهپ قىلىشتىن چهكلهنمهيدۇ. 
9. ئهيـىبـلهشـنىڭ مـاقۇلـلىنـىشـىدىن كېيىن ۋه سـوتـنىڭ بـاشـلىنـىشـىدىن ئـىلـگىرى، تهپـتىش ئهمهلـدارى تهيـيارلـىق 
سـوتـنىڭ رۇخسـىتـى بـىلهن ئهيـىبـلهنگۈچـى شهخـىسـكه ئۇختۇرۇش قـىلـغانـدىن كېيىن ئهيـبلهشـنى ئۆزگهرتهلهيـدۇ. 
ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى يهنـىمۇ ئهيـىبـلهشـنى يـاكـى تېخىمۇ ئېغىر ئهيـىبـلهشـنى ئهسـلى ئهيـىبـلهشـنىڭ ئـورنـىغـا 
دهسسـىتـىشـنى تهلهپ قـىلـغان تهقـدىرده، بۇ تۈردىكـى بهلـگىلـىمـىگه ئـاسـاسهن سـوراق ئېلىپ بېرىپ بۇ خـىل 
ئهيـىبـلهشـلىرىنـى مۇقـىمـاليـدۇ. سـوتـتىن كېيىن، تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ قـوشۇلـىشـى ئـارقـىلـىق تهپـتىش ئهمهلـدارى 

ئهيىبلهشنى ئهمهلدىن قالدۇرۇۋېتهلهيدۇ. 
10. تهيـيارلـىق سـوت تهرىپـىدىن مـاقۇلـالنـغان يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى تهرىپـىدىن قـايتۇرۇۋېلىنـغان 
ئهيـىبـلهشـلهر بـىلهن مۇنـاسـىۋهتـلىك بـاشـتا چـىقـىرىلـغان ھهر تۈرلۈك تۇتۇپ تۇرۇش، قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـلىرىنـىڭ ھۆكـمى 

ئهمهلدىن قالىدۇ. 
11. ئهيـىبـلهشـلهر بۇ مـاددىغـا كۆره مـاقۇلـالنـغانـدىن كېيىن، مهھكىمه ھهيـئىتـى بـىر سـوت كـوللېگىيـىسـى 
تهشـكىلـلهپ، بۇ مـاددىنـىڭ 8-تۈرى بـىلهن 64-مـاددىنـىڭ 4-تۈرى دائـىرىسـىده سـوت مهشغۇالتـلىرىنـىڭ ئېلىپ 
بېرىلـىشـىغـا ۋه تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ بۇ مهشغۇالتـتا قـولـالنـغان ھهر تۈرلۈك ۋاسـىتـىلـىرىغـا بۇ سـوت كـولـلىگـىيـىسـى جـاۋابـكار 

بولىدۇ. 

ئالتىنجى بۆلۈم: سوتالش 

ئاتمىش ئىككىنچى ماددا 

سوت ئېچىلىدىغان ئورۇن 

باشقىچه قارار بولمىغان ئهھۋالدا، سوت مهھكىمىده ئېچىلىدۇ. 

ئاتمىش ئۈچىنچى ماددا 

ئهيىبلهنگۈچى شهخسنىڭ سوتقا چىقىشى   

سوت ئېچىلغاندا ئهيىبلهنگۈچى شهخس نهق مهيداندا بولۇشى كېرهك. 1.
2 ئهگهر مهھكىمـىده سـوتـقا تـارتـىلـغان ئهيـىبـلهنگۈچـى شهخـس تـوخـتىمـاسـتىن سـوتـنى مـالـىمـان قـىلـسا، 
تهيـيارلـىق سـوت زۆرۈر تېپىلـسا تېخنولـوگـىيـىلـىك ئـىمـكانـالرنـىڭ سـايـىسـىده ئهيـىبـلهنگۈچـىنـى زال سـىرتـىدا سـوتـنى كۆرۈپ 
تۇرۇشـى ۋه ئـادۇۋكـاتـىغـا تهلـىمـات بېرهلـىشـى ئهمهلـگه ئـاشۇرالـىشـىغـا تـوسقۇنلۇق بـولـماسـلىق شهرتـى بـىلهن، 
ئهيـىبـلهنگۈچـى زالـنىڭ سـىرتـىغـا چـىقـىرىۋېتىلـىدۇ. بۇ چهكـلىمه پهقهتـال بـاشـقا چهكـلىمـىلهر نهتـقىجه بهرمـىگهنـده 

قوللىنىلىدۇ، شۇنداقال بۇنداق قىلىشقا مهجبۇر بولغان مۇددهت ئىچىدىال يۈرگۈزىلىدۇ. 

ئاتمىش تۆتىنچى ماددا 

سوت كوللېگىيىسىنىڭ فۇنكىسىيىسى ۋه ھوقۇقى 
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1. سـوت كـوللېگىيـىسـى بۇ ئهھدىنـامـىنـىڭ ۋه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل-ئـىسـپات نـىزامـى» غـا ئـاسـاسهن بۇ 
ماددىدىكى فۇنكىسىيه ۋه ھوقۇقالرنى يۈرگۈزىدۇ. 

2. سـوت كـوللېگىيـىسـى سـوتـنىڭ ئـادىل ۋه ئـوڭۇشـلۇق يۈرگۈزلـىشـىگه، ئهيـىبـلهنگۈچـى شهخـىسـنىڭ ھوقۇقـلىرىغـا 
يېتهرلـىك دهرىجـىده ھۆرمهت قـىلـىنـىشـىغـا، شۇنـداقـال زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ ۋه گۇۋاھلىق بهرگۈچـىلهرنـىڭ 

قوغدىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ. 
3. بۇ ئهھدىنـامـىگه بـىنـائهن دېلونـى سـوتـالشـقا تـاپشۇرۇپ بهرگهنـدىن كېيىن، سـوت ھاۋاله قـىلـىنـغان سـوت 

كوللېگىيىسى تۆۋهندىكىلهرنى ئورۇندايدۇ: 
1) تهرهپـلهر بـىلهن مهسـلهھهتـلىشـىش ئـاسـاسـىدا سـوت قهدهم-بـاسقۇچـلىرىنـىڭ ئـادىل ۋه تېز ھالهتـته رويـاپـقا 

چىقىشىغا ئاسانلىق يارىتىشغا كېرهكلىك جهريانالرنى بهلگىلهيدۇ. 
2) سوتتا ئىشلىتىلىدىغان تىل ياكى تىلالرغا قاراپ چىقىدۇ. 

3) بۇ ئهھدىنـامـىنـىڭ مۇنـاسـىۋهتـلىك بـاشـقا ھۆكۈمـلىرىگه رىئـايه قـىلـىش شهرتـى بـىلهن، سـوتـقا ھازىرلـىنـىش 
ئۈچۈن سـوت بـاشـالشـتىن بـىر مۇددهت ئـاۋۋال، بۇنـىڭدىن بۇرۇن ئېنىقـالشـمىغـان ھۆجـجهت ۋه ئۇچۇرالرنـىڭ 

ئېنىقلىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. 
4. سـوت كـوللېگىيـىسـى ئۆز فۇنـكىسـىيـىسـىنـىڭ ئۈنۈملۈك ۋه ئـادىل بـولۇشـى ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغانـدا تهيـيارلـىقـتىكـى 

بهزى مهسلىلهرنى تهييارلىق سوتقا ئهۋهتىدۇ، ياكى تهييارلىق سوتتىكى مهلۇم بىر سوتچىغا ھاۋاله قىلىدۇ. 
5. سـوت كـوللېگىيـىسـى ھهرقهيسـى تهرهپـلهرگه خهۋهر بهرگهنـدىن كېيىن، ئۇيغۇن ھېسابـلىسـا بـىردىن كۆپ 

ئهيىبلهنگۈچى ھهققىدىكى ئهيىبلهشلهرنىڭ بىرلهشتۈرۈلىشىنى ياكى ئايرىلىپ چىقىلىشىنى قارار قىلىدۇ. 
6. سـوت كـوللېگىيـىسـى سـوت بـاشـلىنـىشـتىن ئـىلـگىرى يـاكـى سـوتـالش دۋامـلىشـىۋاتـقان پهيـتته، زۆرۈر تېپىلـغانـدا 

تۆۋهندىكىلهرنى قىالاليدۇ: 
1) تهيـيارلـىق سـوت ئۈچۈن  ئـاتـمىش بـىرىنـچى مـاددىنـىڭ ئـون بـىرىنـچى تـارمـىقـىدا بـايـان قـىلـىنـغان 

خۇسۇسالردىن ھهر قانداق بىرىنى يۈرگۈزهلهيدۇ. 
2) گۇۋاھچىالرنـىڭ سـوتـقا چـاقـىرتـىپ گۇۋاھلىقـىنـى ئـاالاليـدۇ، مـاتېرىيـال بـىلهن تهمـىنـلهشـنى ۋه بـاشـقا دهلـىل-
ئـىسـپاتـالرنـى تهلهپ قـىالاليـدۇ، زۆرۈر تېپىلـسا مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىكـى بهلـگىلـىمـىلهرگه بـىنـائهن ھهر قـايسـى 

دۆلهتلهرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشهلهيدۇ. 
3) مهخپىي ھۆججهتلهرنىڭ قوغدىلىنىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. 

4) ھهر قـايسـى تهرهپـلهر سـوتـلىنـىشـتىن ئـىلـگىرى تـوپـلىغـان يـاكـى سـوتـلىنـىشـا دهريـانـىدا ئـوتتۇرىغـا قـويـغان دهلـىل 
ئىسپالتالردىن باشقا دهلىل-ئىسپاتالرنىڭ تهمىنلىنىشىنى بۇيرۇق قىلىدۇ. 

5) مۇناسىۋهتلىك باشقا خۇسۇسالردا قارار چىقىرىدۇ. 
7. سـوت ئـاشـكارا ئېچىلـىشـى كېرهك. بـىراق، سـوت كـوللېگىيـىسـى ئـاالھىده ئهھۋال بـولـسا 68-مـاددىدىكـى 
مهزمۇن بـويـىچه، يـاكـى دهلـىل-ئـىسـپات سۈپـىتـىده سۇنۇلـغان مۇھىم يـاكـى سهزگۈرل مـاتېرىيـالـالرنـى قـوغـدىلـىشـى ئۈچۈن 

مهلۇم شىكايهت جهريانالرنى يېپىق ھالهتته ئېلىپ بارسا بولىدۇ. 
8. 1) سـوت بـاشـالنـغانـدا سـوت كـوللېگىيـىسـىده تهيـيارلـىق سـوت تهسـتىقـلىغـان ئهيـىبـنامـىنـىڭ ئـوقۇپ ئۆتۈلـىشـى 
كېرهك. سـوت كـوللېگىيـىسـى ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ئهيـىبـلهشـنىڭ خـاراكېتىرىنـى بـىلـگهن بـولۇشـىنـى جهزمـلهشـتۈرۈشـى، 
شۇنـداقـال ئهيـىبـلهنگۈچـىگه ئـايـتمىش بهشـىنـجى مـادىدىغـا ئـاسـاسهن گۇنـاھىنـى تـونۇش يـاكـى گۇنـاھىنـى ئـىنـكار قـىلـىش 

پۇرسىتىنى بېرىشى كېرهك. 
2) سـوت كـوللېگىيـىسـى بـاشـلىقـى سـوت جهريـانـىدا ئهيـىبـلىنـىشـنىڭ داۋامـلىشـىشـى ئۈچۈن كۆرسهتـمه بېرىدۇ. 
ئهيـىبـلىنـىشـنىڭ ئـادىل شهكـىلـده بـولۇشـى ئۈچۈن كۆرسهتـمه بېرىشـىمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىده. ئـىش ئۈسـتىدىكـى ھهر قـايسـى 
تهرهپ سـوت كـوللېگىيـىسـى بـاشـلىقـىنـى كۆرسهتـمىلـىرىگه خـىالپـلىق قـىلـمىغـان ئـاسـاسـتا بۇ ئهھدىنـامـىدىكـى 

بهلگىلىمىلهرگه ئاساسهن دهلىل-ئىسپاتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 
9. سـوت كـوللېگىيـىسـى سـوت كـوللېگىيـىسـى يۇقـارقـىالردىن سـىرت تهرهپـلهر ئـوتتۇرىغـا قـويـغان تهلهپـلهرگه 
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نىسبهتهن: 
1) دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـمايـدىغـانـلىقـى ۋه مهزمۇن بـىلهن مۇنـاسـىۋهتـلىك ئهمهسـلىكـىگه قـارار 

قىلىدۇ. 
2) سـوت جهريـانـىدا تهرتـىپـنىڭ سـاقـلىنـىشـى ئۈچۈن كېرهكـلىك بـولـغان پۈتكۈل ئـالـدىنـى ئېلىش چـارىلـىرىنـى 

قوللىنىدۇ. 
10. سـوت كـولېلگىيـىسـى سـوت جهريـانـىنـى ئۆز ئهيـنى بـويـىچه ئهكـس ئهتتۈرگهن سـوت خـاتـىرىسـىنـى تهيـيار 

قىلىدۇ، شۇنداقال بۇ سوت خاتىرىسى نۇسخىسى باش پۈتۈكچى تهرىپدىن ساقلىنىدۇ. 

ئاتمىش بهشىنچى ماددا 

جىنايىتىنى ئېتراپ قىلىشقا مۇناسىۋهتلىك مهشغۇالتالر 

1. ئهگهر ئهيـىبـلهنگۈچـى 64-مـاددىنـىڭ 8-تـارمـىقـى، 1-تۈرىگه بـىنـائهن جـىنـايـىتـىنـى ئېتىراپ قـىلـسا، سـوت 
كوللېگىيىسى تۆۋهندىكى نۇقتىالرنى مۇقهررهرلهشتۈرۈشى كېرهك: 

1) ئهيىبلهنگۈچى جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ خاراكتېرى ۋه ئاقىۋىتىنى بىلگهن بولۇشى؛ 
2) ئهيـىبـلهنگۈچـى ئـاقـلىغۇچـى ئـادۇۋكـاتـتىن تهپسـىالتـالرنـى يېتهرلـىك دهرىجـىده سۈرۈشـتۈرگهنـدىن كېيىن، 

ئۆزى خاالپ جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلغان بولۇشى، ۋه 
3) جـىنـايـىتـىنـىڭ ئېتىراپ قـىلـىنـىشـى دېلوغـا ئـاالقـىدار دهلـىل-ئـىسـپاتـالر تهرىپـىدىن دهلـىلـلهنـگهن بـولۇشـى ۋه 

تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇشى كېرهك: 
(1) تهپتىش ئهمهلدارى ئوتتۇرىغا قويغان ۋه ئهيىبلهنگۈچى ئېتىراپ قىلغان ئهيىبلهش؛ 

(2) تهپـتىش ئهمهلـدارى تهرىپـىدىن ئهيـىبـنامـىنـىڭ تـامـامـلىنـىشـى ئۈچۈن سۇنۇلـغان ۋه ئهيـىبـلهنگۈچـى 
تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان ماتېرىيالالرغا ئۇيغۇنلۇق ۋه 

(3) تهپـتىش ئهمهلـدارى يـاكـى ئهيـىبـلهنگۈچـى تهرىپـىدىن سۇنۇلـغان گۇۋاھچىنـىڭ گۇۋاھلىقـى قـاتـارلـىق دهلـىل-
ئىسپاتالرغا ئۇيغۇنلۇق. 

2. ئهگهر سـوت كـوللېگىيـىسـى ئهھۋالـنىڭ 1-تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغانـالرغـا مۇنـاسـىۋهتـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى 
مۇقـىمـالشـتۇرسـا، جـىنـايهت ئـىقـرارىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـقا بـولـىدىغـان بـاشـقا قـوشۇمـچه دهلـىلـلهر بـىلهن بـىرلـىكـته 
مۇقـىمـالشـتۇرىدۇ، شۇنـدقـال جـىنـايهت ئـىقـرارىغـا مۇنـاسـىۋهتـلىك بـولـغان جـىنـايهت سهۋهبـلىك ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـارلـىق 

ئاساسلىق ئامىلالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى ھلىتىده، ئهيىبلهنگۈچىگه بۇ جىنايهت سهۋهبلىك جازا ھۆكۈم قىلىدۇ. 
3. ئهگهر سـوت كـوللېگىيـىسـى 1-تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان خۇسۇسـالرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانـلىقـىنـىغـا 
قـانـائهتـلهنـمىسه، سـوت كـوللېگىيـىسـى دېلونـى جـىنـايهتـنى ئېتىراپ قـىلـمىغـانـلىق بـويـىچه بـىر تهرهپ قـىلـىدۇ. بۇ خـىل 
ئهھۋال ئـاسـتىدا سـوت كـوللېگىيـىسـى بۇ شهرتـنامـىده بهلـگىلهنـگهن ئـادهتـتىكـى سـوت مهشغۇالتـى بـويـىچه سـوت 

ئېچىلىش بۇيرۇقىنى چىقىرىدۇ، شۇنداقال دېلونى باشقا سوت كوللېگىيىسىنى بىر تهرهپ قىلىشىغا سۇنسا بولىدۇ. 
4. ئهگهر سـوت كـوللېگىيـىسـى ئـادىلـلىقـنىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىنـى، بـولۇپمۇ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ 
مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ئـادىلـلىقـنىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىنـى كۆزلـىسه، دېلونـى تېخىمۇ كهڭ دائـىرىلـىك تهپشۈرۈپ چـىقـىشـى 

كېرهك، بۇ ھالدا سوت كوللېگىيىسىنىڭ تۆۋهندىكى مهشغۇالتالرنى قايسى بىرىنى ئېلىپ بېرىشىغا بولىدۇ: 
1) تهپـتىش ئهمهلـدارىدىن تېخىمۇ ئـىچـكىرىلـىگهن ھالـدا دهلـىل-ئـىسـپات تهلهپ قـىلـىدۇ، گۇۋاھچى ۋه 

گۇۋاھلىق سۆزىمۇ مۇشۇنىڭ ئىچىده. ياكى، 
2) بۇ ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن ئـادهتـتىكـى سـوت مهشغۇالتـى بـويـىچه سـوت داۋامـالشـتۇرۇشـقا بۇيـرۇق 
چۈشۈرىدۇ. بۇ خىـل ئهھۋال ئاـستـىدا، دېلو جىـناـيىـتىـنىـ ئېتىراپ قىـلمـىغاـنلـىق بوـيىـچه بىـر تهرهپ قىـلىـنىـدۇ، شۇندـاقال 

دېلونى باشقا سوت كوللېگىيىسىنى سوتلىشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه بولىدۇ. 
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5. تهپـتىش ئهمهلـدارى بـىلهن ئـاقـلىغۇچـى ئـادۇۋكـات ئـارىسـىدا ئهيـىبـلهشـنىڭ ئۆزگهرتـلىشـى، جـىنـايهتـنىڭ 
ئـىقـرارى يـاكـى ھۆكۈم قـىلـىنـىدىغـان جـازا قـاتـارلـىق جهھهتـلهرده ئېلىپ بـارغـان ھهرقـانـداق كۆرۈشۈش مهھكىمه بـىلهن 

مۇناسىۋىتى يوق. 

ئاتمىش ئالتىنچى ماددا 

جىنايهت ئۆتكۈزمىگهنلىك ھۆكمى 

1. ھهر قـانـداق شهخـس مهھكىمه تهرىپـىدىن يۈرگۈزۈلـىدىغـان قـانۇنـالرغ بـىنـائهن، جـىنـايـىتـى ئـىسـپاتـالنـغانـغا 
قهدهر گۇناھسىزدۇر. 

2. ئهيىبلهنگۈچىنىڭ جىنايهت ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئىسپاتالش تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر. 
3. ئهيـىبـلهنگۈچـىنـى گۇنـاھكار دهپ ھۆكۈم قـىلـىنـىشـى ئۈچۈن مهھكىمه ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ جـىنـايهتـنى 

ئۆتكۈزگهنلىكىگه شۈبھه قالمىغۇدهك دهرىجىده قانائهتلىنىشى كېرهك. 

ئاتمىش يهتتىنچى ماددا 

ئهيىبلهنگۈچىنىڭ ھهقلىرى 

1. ھهر قـانـداق تۈردىكـى ئهيـىبـلهش مۇقهررهرلهشـتۈرۈلـگهنـده، ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ بۇ ئهھدىنـامـىدىكـى ھهر 
قـايسـى بهلـگىلـىمـىلهرگه مـاس ھالـدا سـوراق قـىلـىنـش، سـوراقـنىڭ ئـادىلـلىق بـىلهن ئېلىپ بېرىلـىشـىغـا ئېرىشـىش ھهقـقى 

بولىدۇ، شۇندقال تهڭ-باراۋهرلىك ئاساسىدا تۆۋهندىكى ئهڭ تۆۋهن كاپالهتلهرگه ئېرىشىش ھهققى بولىدۇ: 
1) ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ئۆزى يـاخشـى بـىلـىدىغـان ۋه سۆزلـىشـىدىغـان بـىر تـىلـدا ئهيـىبـلهشـنىڭ مـاھىيـىتـى، سهۋهبـى 

ۋه ئهيىبلهش مهزمۇنلىرىنى تېزدىن ۋه تهپسىلىي ھالدا خهۋهردار بولۇشى. 
2) ئۆز خـاھىشـى بـويـىچه تـالـلىيـااليـدىغـان بـىر ئـادۇۋكـات بـىلهن چهكـلىمـىسـىز ھالـدا كۆرۈشهلهش 
مۇمـكىنـچىلـىكـىگه ئـىگه بـولۇش ۋه ئهيـىبـلهنگۈچـىگه ئۆزىنـى ئـاقـلىشـىغـا تهيـيارلـىنـالـىشـى ئۈچۈن يېتهرلـىك ۋاقـىت 

بېرىلگهن بولۇشى. 
3) سهۋهبسىز ھالدا كېچىكتۈرۈلمهستىن سوتلىنىشى. 

4) 63-مـاددىنـىڭ 2-تـارمـىقـىغـا رىئـايه قـىلـىش شهرتـى بـىلهن سـوتـتا ھازىر بـولۇشـى، ئـاقـلىنـىشـى ئۆزى 
تهرىپـىدىن يـاكـى ئۆزى تۇتـقان ئـادۇۋكـات تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـىشـى، ئهگهر ئهيـىبـلهنگۈچـىنـى ئـادۇۋكـاتـى بـولـمىس، 
بۇنـىڭدىن خهۋهردار بـولۇشـى، ئـادالهتـنىڭ يۈكـسهك مهنـپهئهتـلىرى بـويـىچه ھهر قـانـداق ئهھۋالـدا ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ 
مـاددىي ئـىمـكانـالرغـا ئـىگه بـولـمىغـان تهقـدىرده مهھكىمه تهرىپـىدىن ئهيـىبـلهنگۈچـىگه ھهقسـىز ئـادۇۋكـات تۇتۇپ 

بېرىلىشى. 
5) ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ زىيـىنـىغـا گۇۋاھلىق بهرگۈچـىلهردىن مهھكىمـىده سـوئـال سـوراش ۋه ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ 
زىيـىنـىغـا گۇۋاھلىقـى ئېلىنـغان گۇۋھچىالرنـىڭكىگه ئـوخـشاش ھالـدا، ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ پـايـدىسـىغـا گۇۋاھلىق 
بهرگۈچـىلهرمۇ نهق مهيـدانـدا بـولۇشـى ۋه پـايـدىسـىغـا گۇۋاھلىق بهرگۈچـىلهردىنمۇ سـوئـال سـورۇلۇشـى؛ ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ 
بۇ ئهھدىنامىگه رىئايه قىلغان ئاسستا ئۆزىنى ئاقالشقا ۋه باشقا دهلىل-ئىسپاتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشىغا ھهققى بار. 
(6) مهھكىمـىگه سۇنۇلـغان ھهر قـانـداق ھۆجـجهتـنىڭ يـاكـى سـوراق قهدهم-بـاسقۇچـلىرىدىن ھهر قـانـداق بـىرى 
ئهيـىبـلهنگۈچـى تـولۇق چۈشـىنـىدىغـان ۋه سۆزلهيـدىغـان تـىل بـىلهن ئېلىپ بېرىلـغان ئهھۋالـدا، ئـادالهتـنىڭ ۋۇجۇدقـا 

چىقىشى ئۈچۈن پىشقان تهرجىماندىن  بىرىنىڭ ياردىمىگه ھهق تۆلىمهستىن ئېرىشهلىشى؛ 
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(7) گۇۋاھلىق بېرىشـته، جـىنـايـىتـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـتا يـاكـى سۈكۈت قـىلـىشـتا مهجبۇرالنـماسـلىقـى، 
ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ سۈكۈتـى ئۇنـىڭغا جـىنـايـىتـى بـار يـاكـى جـىنـايـىتـى يـوق دهپ ھۆكۈم چـىقـىرىشـتا ئـويـلىشـىلـىدىغـان ئـامـىل 

بولۇپ قالماسلىقى. 
(8) ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن قهسهم قىلماستىن ھهر تۈرلۈك يېزىقچه ياكى ئاغزاكى بايان قوللىنىشى؛ 

(9) دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ بۇرمۇلـىشـىنـى يـاكـى قـارشـى دهلـىل ئـارقـىلـىق يـوقـقا چـىقـىرىلـىش مهجبۇرىيـىتـى 
ئهيىبلهنگۈچىگه يۈكلهنمهسلىكى. 

2. بۇ ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن بـاشـقا ھهرقـانـداق مـاتېرىيـالـالرنـى ئـاشـكارىالش بهلـگىلـىمـىسـىدىن سـىرت، 
ئهگهر تهپـتىش ئهمهلـدارى ئۆزى ئـىگه بـولـغان دهلـىل-ئـىسـپاتـالر ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ گۇنـاھسىزلـىقـىنـى يـاكـى گۇنـاھسىز 
بـولۇش ئېھتىمـالـىنـى ئـىپـادىلهيـدۇ دهپ قـارىسـا، يـاكـى ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـىنـى يهڭگىلـلىتـىدۇ، ۋهيـاكـى 
ئهيـىبـلىگۈچـى تهرهپـنىڭ دهلـىل-ئـىسـپاتـلىرىنـىڭ ئـىشهنـچىلـىكـلىكـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ دهپ قـارىسـا، تهپـتىش 
ئهمهلـدارى بۇ دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى تېزدىن ئـاقـلىغۇچـى تهرهپـكه ئـاشـكارىاليـدۇ. بۇ تـارمـاقـتىكـى ھۆكۈمـنىڭ 

يۈرگۈزۈلىشىده شۈبھىلهنسه، قارارنى مهھكىمه چىقىرىدۇ. 

ئاتمىش سهككىزىنچى ماددا 

زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ۋه گۇۋاھچىالرنىڭ قوغدىلىشى ھهمده سوتقا قاتنىشىشى 

1. مهھكىمه مۇۋاپـىق چـاره-تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىپ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ ۋه گۇۋاھچىالرنـىڭ 
بـىخهتهرلـىكـىنـى، جـىسـمىي ۋه مهنـىۋىي جهھهتـتىكـى سـاغـالمـلىقـىنـى، قهدر-قـىمـمىتـىنـى ۋه مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـى 
قـوغـدايـدۇ. بۇ چـاره-تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـغانـدا مهھكىمه يـاش-قـورامـى، يهتـتىنـچى مـاددا، ئۈچـىنـچى تـارمـاقـتا 
بهلـگىلهنـگهن جـىنسـى، سـاالمهتـلىك ئهھۋالـى، شۇنـداق جـىنـايهتـنىڭ خـاراكتېرى، بـولۇپمۇ زوراۋانـلىق يـاكـى جـىنسـىي 
زوراۋانـلىق ۋه يـاكـى يـاش-ئۆسمۈرلهرگه قـىلـىنـغان زوراۋانـلىق قـاتـارلـىق تهرهپـلهرنـى ئـويـلىشـىدۇ. بۇ خـىل جـىنـايهتـلهر 
تهكشۈرۈلـىۋتـقان ۋه ئهرز قـىلـىنـىۋاتـقان پهيـتته، تهپـتىش ئهمهلـدارىمۇ بۇنـىڭغا ئـوخـشاش چـاره-تهدبـىرلهرگه 
مۇقـراجـىئهت قـىلـىدۇ. بۇ خـىل چـاره-تهدبـىرلهر ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ھوقۇقـىغـا قـارشـى بـولـماسـلىقـى ۋه زىيـان سـالـماسـلىقـى، 

شۇنداقال سوتنىڭ ئادىللىق بىلهن ئېلىپ بېرىلىش پىرىنسىپىغا قارشى بولماسلىقى كېرهك. 
2. ئـاتـمىش يهتـتىنـچى مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن ئـوچۇق-ئـاشـكارا سـوراق قـىلـىش پـىرىنسـىپـىدىن تـاشـقىرى، 
زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـى، گۇۋاھچىنـى يـاكـى ئهيـىبـلهنگۈچـىنـى قـوغـداش ئۈچۈن مهھكىمـىنـىڭ سـوت 
كـوللېگىيـىسـى ھهر قـانـداق قـىسـمىي شـىكـايهت قهدهم-بـاسقۇچـلىرىنـى ئـاشـكارلـىمـىسـا بـولـىدۇ. يـاكـى ئېلىكـترونلۇق ۋه 
يـاكـى بـاشـقا ئـاالھىده ئۇسۇلـدا دهلـىل-ئـىسـپات ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـقا يـول قـويـسا بـولـىدۇ. جـىنسـىي زوراۋانـلىقـقا ئۇچـرىغـان 
زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى يـاكـى يـاش-ئۆسمۈرلهر زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى بـولـغان ۋهيـاكـى گۇۋاھچى بـولـغان 
ئهھۋالـدىمۇ بۇ خـىل چـره-تهدبـىر قـولـلىنـىلـىدۇ. مهھكىمه بـارچه ئـامـىلـالرنـى ئـويـالشـقان، بـولۇپمۇ زىيـانـكهشـلىكـكه 

ئۇچرىغۇچى ياكى گۇۋاھچىنىڭ پىكىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، باشقا خىل قارار چىقىرىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
3. زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ مهنـپهئهتـلىرىنـىڭ زىيـانـغا ئۇچـرايـدىغـان ئهھۋال بـولـسا، مهھكىمه 
زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ پـىكـىرلـىرىنـىڭ ۋه ئهنـدىشـىلـىرىنـىڭ مهھكىمه تهرىپـىدىن بهلـگىلهنـگهن ئۇيغۇن ۋاقـىتـتا 
ۋه ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ھهقـلىرى بـىلهن ئـادىل ۋه تهرهپسـىز سـوتـلىنـىش كېرهكـلىكـىنـى زىيـانـغا ئۇچـراتـمايـدىغـان ۋه 
تـوسقۇنلۇق قـىلـمايـدىغـان شهكـىلـده سۇنۇلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـسا بـولـىدۇ. بۇ خـىل پـىكـىر ۋه ئهنـدىشـىلهر مهھكىمه 
ئۇيغۇن دهپ قـارىغـان تهقـدىرده، ئۇسۇل ۋه دهلـىلـلهرگه رىئـايه قـىلـغان ئـاسـاسـتا زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ 

قانۇنىي ۋاكالهتچىلىرى تهرىپىدىن سۇنۇلسىمۇ بولىدۇ. 
4. زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالر ۋه گۇۋاچـىالر 43-مـاددىنـىڭ 6-تـارمـىقـىدا بهلـگىلهنـگىنـى بـويـىچه قـوغـداش 
چـارىلـىرى، بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرى، مهسـلىھهتـچىلـىك ۋه يـاردهم قـاتـارلـىقـالردا تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا ۋه مهھكىمـىگه 
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مۇۋاپىق شهكىلده تهۋسىيهلىرىنى سۇنااليدۇ. 
5. بۇ ئهھدىنـامه رامـكىسـى ئـىچـىده دهلـىل-ئـىسـپات ۋه مـاتېرىيـالـالرنـىڭ سۇنۇلۇشـى سهۋهبـلىك گۇۋاھچىنـىڭ 
يـاكـى ئۇنـىڭ ئـائـىلـىسـىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت يېتىدىغـان ئهھۋالـالردا، تهپـتىش ئهمهلـدارى سـوتـلىنـىشـتىن 
ئـاۋۋالـقى قهدهم-بـاسقۇچـالر جهھهتـتىن مهۋجۇت دهلـىل-ئـىسـپات ۋه مـاتېرىيـالـالرنـى سۇنۇشـتىن يـالـتايـسا بـولـىدۇ، 
شۇنـداقـال بۇالرنـىڭ ئـاسـاسـىي مهزمۇنـىنـى سۇنۇش بـىلهن كۇپـايـىلهنـسه بـولـىدۇ. بۇ تهدبـىرلهر ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ھهق-
ھوقۇقـلىرى ۋهيـا ئـادىل ۋه تهرهپسـىز سـوتـلىنـىشـى كېرهكـلىكـى بـىلهن بـىردهك بـولـغان ۋه بۇ جهھهتـلهرگه زىيـان 

يهتمهيدىغان ھالهتته ئېلىپ بېرىلىدۇ. 
6. بـىر دۆلهت ئۆزى ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان شهخـىسـلهرنـىڭ يـاكـى ئـاخـبارات خـادىمـلىرىنـىڭ، مهخـپىي يـاكـى 

مۇھىم ماتېرىيالالرنىڭ قوغدىلىشى مهقسىدىده كېرهكلىك تهدبىرلهرنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى ئىلتىماس قىالاليدۇ. 

ئاتمىش توققۇزىنچى ماددا 

دهلىل-ئىسپاتالر 

1. ھهربـىر گۇۋاھچى گۇۋاھلىق بېرىشـتىن ئـىلـگىرى بـىردهك ھالـدا «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» ئـاسـاسـىدا 
قهسهم بېرىپ، ئۆزى تهمىنلهيدىغان دهلىل ئىسپاتالرنىڭ راستلىقىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ. 

2. سـوت جهريـانـىدا گۇۋاھچى سـوتـقا چـىقـىپ گۇۋاھلىق بېرىشـى كېرهك، بـىراق 68-مـاددىدا يـاكـى  «تهرتـىپ ۋه 
ئـىسـپات نـىزامـى» دا بهلـگىلهنـگهن تهدبـىرلهر بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. مهھكىمه ئۇشـبۇ ئهھدىنـامه ۋه  «تهرتـىپ ۋه 
ئىـسپـات نىـزامىـ» غاـ بىـناـئهن، ئۈن-سىـن تېخنلوگىـيىـسىـنىـڭ ياـردىمىـده گۇۋاھچىنىـڭ ئاـۋازلىـق گۇۋاھلىقىـنىـ، شۇندـاقال 
مۇنـاسـىۋهتـلىك ھۆجـجهت يـاكـى قـولـيازمـىسـىنـى تهمـىنـلىسـىمۇ بـولـىدۇ. بۇ چـاره-تهدبـىرلهر ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ ھهق-

ھوقۇقلىرىنى زىيانغا ئۇچراتماسلىقى ۋه ئۇنىڭغا خىالپ بولماسلىقى الزىم. 
3. دهۋاالشقۇچـى تهرهپـلهر ئـاتـمىش تۆتـىنـچى مـاددىغـا بـىنـائهن دېلوغـا مۇنـاسـىۋهتـلىك دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى 
تهمـىنـلىسه بـولـىدۇ. مهھكىمه ئۆزى زۆرۈر دهپ قـارىغـان بـارلـىق دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى تهلهپ قـىلـىشـقا، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ 

ھهقىقىي ماھىيىتىنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالشقا ھوقۇقلۇق. 
4. مهھكىمه  «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» غـا بـىنـائهن ھهر تۈرلۈك ئـامـىلـالرنـى ئـويـلىشـىدۇ. دهلـىل-
ئـىسـپاتـنىڭ ئـىسـپاتـالش قـىمـمىتـى، بۇ دهلـىل ئـىسـپاتـنىڭ ئـادىل سـوتـالشـقا يـاكـى گۇۋاھچىنـىڭ گۇۋاھلىق سۆزىگه ئـادىل 
بـاھا بېرىشـىگه سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىش-كۆرسهتـمهسـلىكـىمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىده. مهھكىمه دهلـىل ئـىسـپاتـنىڭ دهۋاغـا 

مۇناسىۋهتلىك ياكى ئهمهسلىكىگه، شۇنداقال ئىشلهتكىلى بولىدىغان-بولمايدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىدۇ. 
5) مهھكىمه  «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دا بهلـگىلهنـگهن مهخـپىيهتـلىكـنى سـاقـالش ئـاالھىده ھوقۇقـىغـا 

ھۆرمهت قىلىدۇ ۋه رىئايه قىلىدۇ. 
6) مهھكىمه ھهمـمىگه تـونۇشـلۇق بـولـغان پـاكـىتـالر ئۈچۈن دهلـىل-ئـىسـپات تهلهپ قـىلـمايـدۇ، بـىراق بۇ خـىل 

پاكىتالرغا ئهدلىيىلىك تونۇش ئېلىپ بارسا بولىدۇ. 
7) بۇ ئهھدىنـامـىگه يـاكـى خهلـقئارادا قـوبۇل قـىلـىنـغان ئـىنـسان ھهقـلىرىگه رىئـايه قـىلـىنـماسـتىن قـولـغا 

چۈشۈرۈلگهن دهلىل-ئىسپاتالر تۆۋهندىكىدهك ئهھۋالالردا قوبۇل قىلىنمايدۇ: 
(1) رىئايه قىلىنماسلىق سهۋهبلىك دهلىل-ئىسپاتالرنىڭ ئىشهنچلىكلىكىگه شۈبھه سالغان بولسا، 

(2) دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـىشـى سـوتـنىڭ ئـىنـاۋىتـىگه زور دهرىجـىده تهسـىر يهتكۈزىدىغـان يـاكـى بۇ 
ئىناۋهتكه زىت كهلگهن بولسا. 

8. مهھكىمه بـىر دۆلهت تهرىپـىدىن تـوپـالنـغان دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ داۋا بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى يـاكـى قـوبۇل 
قـىلـىنـىشـچانـلىقـى تـوغـرۇلۇق قـارار چـىقـارغـانـدا، ئۇ دۆلهتـنىڭ خهلـقئارالـىق قـانۇنـلىرىنـىڭ يۈرگۈزۈلـىشـى تـوغـرىسـىدا ھۆكۈم 

چىقارمايدۇ. 
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يهتمىشىنچى ماددا 

ئادالهتنىڭ يۈرگۈزىلىشىگه قارشى جىنايهتلهر 

1. مهھكىمه ئـادالهتـنىڭ يۈرگۈزۈلـىشـىگه قـارشـى تۆۋهنـدىكـى جـىنـايهتـلهر قهسـتىن سـادىر بـولـغان ئهھۋالـدا، 
سوتالش ھوقۇقىغا ئىگه بولىدۇ: 

1) 69-مـاددىنـىڭ 1-تۈرىگه بـىنـائهن، ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى ئـوتتۇرىغـا قـويۇش مهجبۇرىيـىتـى بـار تۇرۇپ، يـالـغان 
گۇۋاھلىق بېرىش؛ 

2) ئۆزى چـىن ئهمهس يـاكـى يـالـغان دهلـىل-ئـىسـپات ئـىكهنـلىكـىگه ئـىشـىنـىپ تۇرۇغلۇق، ئۇنـى دهلـىل-ئـىسـپات 
قىلىپ كۆرسىتىش؛ 

3) گۇۋاھچىنـى مـاددىي مهنـپهئهتـكه مـايـىل قـىلـىپ ئۆزىگه قـارىتـىۋېلىش، گۇۋاچـىنـىڭ سـوتـقا قـاتـنىشـىشـىغـا يـاكـى 
گۇۋاھلىق بېرىشـىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىش يـاكـى ئـارىلـىشـىۋېشى، گۇۋاھچىنـىڭ گۇۋاھلىق بېرىشـىگه قـارشـى تهھدىت 

سالماق، دهلىل-ئىسپاتالرغ قارا چاپالش ياكى دهلىل-ئىسپاتنىڭ توپلىنىشىغا توسالغۇ بولۇش. 
4) مهھكىمـىنـىڭ مهمۇرىنـى خـىزمـىتـىنـى قـىلـماسـلىقـى يـاكـى قۇسۇرلۇق ھالـدا قـىلـىشـى ئۈچۈن ئـازدۇرمـاق يـاكـى 

شۇنىڭغا زورالش ئۈچۈن توسالغۇ بولۇش، قورقۇتۇش ياكى مهنپهئهت بېرىپ ئۆزىگه قارىتىۋېلىش. 
5) مهھكىمـىنـىڭ بـىر مهمۇرى يـاكـى بـاشـقا مهمۇرى ۋهزىپه ئـىجـرا قـىلـغانـلىقـى سهۋهبـلىك بۇ مهمۇردىن ئۆچ 

ئېلىش. 
6) مهھكىمه مهمۇرى بولۇش سۈپىتى بىلهن، ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ پارا ئېلىش. 

2. مهھكىمه بۇ مـاددىدا بـايـان قـىلـىنـغان قـانۇنسـىز قـىلـمىشـالرغـا نـىسـبهتهن سـوتـالش ھوقۇقـى پـىرىنسـىپ ۋه 
ئۇسۇللىرىنى يۈرگۈزىدۇ، بۇ  «تهرتىپ ۋه ئىسپات نىزامى» بويىچه بهلگىلىنىدۇ.  

3. جـىنـايـىتـى بـار دهپ ھۆكۈم قـىلـىنغۇچـىنـى مهھكىمه بهش يـىلـدىن تۆۋهن قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـسا 
بـولـىدۇ. يـاكـى  «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى»غـا ئـاسـاسهن جـىنـايهتـچىگه پهقهتـال مـاددىي جـازا بهرسـىمۇ، ۋهيـاكـى ھهم 

قاماق جازاسى، ھهم ماددىي جازا بهرسىمۇ بولىدۇ. 
4. 1) ئهھدىنـامـىگه ئـىمـزا قـويـغان دۆلهتـلهردىن ھهر بـىرى ئۆزىنـىڭ ئهدلـىيـىلـىك تهكشۈرۈش ۋه سـوتـالش 
جهريـانـىنـىڭ ئېتىبـارىغـا ۋه ئـىشهنـچىلـىكـلىكـىگه قـارشـى قـىلـىنـغان جـىنـايهتـلهرگه ئۇيغۇن دهپ قـارىغـان جـازاالرنـى، 
جـىنـايهت ئۆز تۇپـرىقـىدا يـاكـى ئۆز ۋهتهنـدېشىدىن بـىرى تهرىپـىدىن قـىلـىنـغان بـولـسا، بۇ مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن 

ئادالهتنىڭ يۈرگۈزىلىشىگه قارشى جىنايهتلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان شهكىلده بېكىتىدۇ. 
2) مهھكىمـىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، ئۇيغۇن كۆرۈلـگهن ئهھۋالـدا ئهھدىنـامـىگه ئـىمـزا قـويـغان دۆلهتـلهر بۇ داۋانـى 
جـىنـايهتـنىڭ سۈرۈشـتۈرۈلۈشـق مهقسـىدىده ئۆزىنـىڭ ئهدلـىيه مهھكىمـىلـىرىگه ھاۋاله قـىلـىدۇ. بۇ ئـورگـانـالر مهزكۇر 
داۋانـى ئېچىش ئۈچۈن يېتهرلـىك ئـىمـكانـالرنـى ھازىراليـدۇ ۋه داۋاغـا قهتـئىي شهكـىلـده ئـارىلـىشـىپ، نهتـىجـىسـىنـى 

چىقىرىدۇ. 

يهتمىش بىرىنچى ماددا 

مهھكىمىدىكى ئۇيغۇنسىز قىلمىشالرغا بېرىلىدىغان جازاالر 

1. مهھكىمه ئۆز ھۇزۇرىدا ئېلىپ بېرىلـغان نـابـاپ قـىلـمىشـالرغـا نـىسـبهتهن ئۇ قـىلـمىشـنى سـادىر قـىلغۇچـىغـا ـــ 
قـامـاق جـازاسـىدىن سـىرت ـــ ۋاقـىتـلىق يـاكـى مهڭگۈلۈك رهۋىشـته سـوت مهيـدانـىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىش، ئـىقـتىسـادىي 
جـازا بېرىش يـاكـى  «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دا بهلـگىلهنـگهن بـاشـقا تۈرلۈك چـارىلهر ئـارقـىلـىق جـازا بېرىدۇ. 
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شۇنـداقـال، بۇ خـىل جـازاالر مهھكىمـىنـىڭ سـوت تهرتـىپـلىرىگه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىش يـاكـى مهھكىمـىنـىڭ بۇيـرۇقـلىرىغـا 
قهستهن رىئايه قىلماسلىق قاتارلىق جىنايهتلهرگىمۇ بېرىدۇ. 

2. بـىرىنـجى تۈرده بهلـگىلهنـگهن چـارىلهر  «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» بهلـگىلـىگهن قهدهم بـاسقۇچـالر 
بويىچه يۈرگۈزىلىدۇ. 

يهتمىش ئىككىنچى ماددا 

خهلقئارالىق بىخهتهرلىك ماتېرىياللىرىنىڭ قوغدىلىشى 

1. بۇ مـاددا بـىر دۆلهتـكه ئـائـىت مـاتېرىيـال يـاكـى ھۆجـجهتـلهر ئـاشـكارىلـىنـىپ كهتـكهن تهقـدىرده، بۇ دۆلهتـنىڭ 
خهۋپسـىزلـىكـىگه زىيـان سـالـىدۇ دهپ قـارالـغان ھهر قـانـداق ئهھۋالـدا يۈرگۈزىلـىدۇ. تۆۋهنـدىكـى مـاددىالرغـا چېتىشـلىق 
بـولـغانـدىمۇ ھهم شۇنـداق: ئهلـلىك ئـالـتىنـجى مـاددىنـىڭ 2-ۋه 3-تـارمـىقـى، ئـاتـمىش بـىرىنـجى مـاددىنـىڭ ئۈچـىنـچى 
تـرمـىقـى، ئـاتـمىش تۆتـىنـجى مـاددىنـىڭ ئۈچـىنـچى تـارمـىقـى، ئـاتـمىش يهتـتىنـچى مـاددىنـىڭ ئـىكـكىنـچى تـارمـىقـى، 
سهكـسهن يهتـتىنـچى مـاددىنـىڭ ئـالـتىنـچى تـرمـىقـى ۋه تـوقـسان ئۈچـىنـچى مـاددا، شۇنـداقـال بـاشـقا ھهر قـانـداق 

باسقۇچالردا بۇ خىل ئاشكارىلىنىپ كېتىش سهۋهبلىك ئوتتۇرىغا چىققان ئهھۋالالر. 
2. بۇنـىڭدىن سـىرت بۇ مـاددا مهھكىمه تهرىپـىدىن ھۆجـجهت ۋه مـاتېرىيـالـالرنـىڭ ئـاشـكارىلـىنـىشـى تهلهپ 
قـىلـىنـغان شهخـسنىڭ بۇ ھۆجـجهت ۋه مـاتېرىيـالـالرنـىڭ ئـاشـكارىلـىنـىشـى بـىلهن دۆلهتـنىڭ خهلـقئارالـىق بـىخهتهرلـىك 
مهنـپهئهتـىنـىڭ زىيـانـغا ئۇچـرايـدىغـانـلىقـىنـى سهۋهب كۆرسـىتـىپ بۇنـى قـوبۇل قـىلـمىغـان ۋه بۇ سهۋهب مهزكۇر دۆلهت 

تهرىپىدىن ئېتىبارغا ئېلىنغان ئهھۋالدىمۇ يۈرگۈزىلىدۇ. 
3. بۇ مـاددىنـىڭ ھېچبىر ھۆكـمى مهخـپىيهتـلىك بـىلهن مۇنـاسـىۋهتـلىك ئهھۋالـالردا يۈرگۈزىلـىدىغـان، 54-
مـاددىنـنىڭ 3- تۈرىنـىڭ 5- ۋه 6- تـارمـىقـىنـىڭ ھۆكـمىنـىڭ يـاكـى 73-مـاددىنـىڭ ھۆكۈمـىنـىڭ يۈرگۈزىلـىشـىگه تـوسـالغۇ 

بواللمايدۇ. 
4. بـىر دۆلهت ئۆز دۆلـىتـىگه ئـائـىت مـاتېرىيـال يـاكـى ھۆجـجهتـلىرىنـىڭ داۋانـىڭ مهلۇم بـىر بـاسقۇچـىدا 
ئـاشـكارىلـىۋېتىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى يـاكـى ئـاشـكارىلـىۋېتىلـىنـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى ئۇقـسا، ھهمـده مهزكۇر دۆلهت بۇ خـىل 
ئـاشـكارلـىنـىشـنى ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه زىيـان ئېلىپ كېلىدۇ دهپ قـارىسـا، دۆلهتـنىڭ بۇ مهسـىلـىگه 

ئارىلىشىپ، مۇشۇ ماددا بويىچه مهسىلىنى ھهل قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ. 
5. ئهگهر بـىر دۆلهت مـاتېرىيـالـالرنـىڭ ئـاشـكارىلـىنـىشـى بۇ دۆلهتـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى مهنـپهئهتـىگه زىيـان 
ئېلىپ كېلىدۇ دهپ قـارىسـا، بۇ دۆلهت ئهھۋالـغا قـاراپ تهپـتىش ئهمهلـدارى، ئـاقـلىغۇچـى تهرهپ، تهيـيارلـىق سـوت يـاكـى 
سـوت كـوللېگىيـىسـى بـىلهن بـىرلـىكـته مۇۋاپـىق قهدهم-بـاسقۇچـالر ئـارقـىلـىق، ھهمـكارلـىق ئـاسـاسـىدا بۇ مهسـىلـىنـى ھهل 

قىلىدۇ. بۇ قهدهم باسقۇچالر تۆۋهندىكىدىن ئىبارهت: 
1) مۇناسىۋهتلىك تهلهپلهرنى ئۆزگهرتىش ياكى ئېنىقالشتۇرۇش؛ 

2) مهھكىمه تهرىپـىدىن قـارار قـىلـىنـغان تـاپشۇرۇشـقا تېگىشـلىك مـاتېرىيـالـالرنـىڭ يـاكـى دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ 
بـاغـلىنـىشـچانـلىقـىنـىڭ يـاكـى مۇنـاسـىۋهتـلىك دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ تهلهپ قـىلـىنـغان دۆلهتـتىن سـىرتـقى مهنـبهلهردىن 

ئېرىشىلگهن-ئېرىشىلمىگهنلىكىنى ئېنىقالش؛ 
3) باشقا مهنبهدىن ياكى باشقا ئۇسۇل ئارقىلىق ماتېرىيالغا ۋه دهلىل-ئىسپاتقا ئېرىشىش. ياكى، 

4) يـاردهم بـىلهن تهمـىنـلهش شهرتـلىرى تـوغـرىسـىدا كېلىشـىش، بۇنـىڭدىن سـىرت ئـاسـاسـىي مهزمۇن بـىلهن 
يـاكـى قـىسـقارتـمىسـى بـىلهن تهمـىنـلهش، ئـاشـكارىلـىنـىش دائـىرىسـىگه چهكـلىمه قـويۇش، يېپىق شهكـىلـنى يـاكـى داۋاغـا 
يهكـكه تهرهپ قـاتـنىشـىش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىش، يـاكـى ئۇشـبۇ ئهھدىنـامه ۋه «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» يـول قـويـغن 

باشقۇ قوغدىشىنى چارىلىرىنى قوللىنىش. 
6. بـارلـىق ئۇيغۇن قهدهم-بـاسقۇچـالر ئـارقـىلـىق، ھهمـكارلـىق شهكـلىده مهسـلىنـى ھهل قـىلـىش يـولـىدا 
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ئـىزدهنـگهنـدىن كېيىن، ئهگهر مهزكۇر دۆلهت ھهر قـانـداق چـاره-تهدبـىر يـاكـى ھهر قـانـداق شهرت مـاتېرىيـال ۋه 
ھۆجـجهتـلهرنـىڭ سۇنۇلۇشـىنـىڭ يـاكـى ئـاشـكارىلـىنـىشـىنـىڭ مهزكۇر دۆلهتـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه خهۋىپ 
كهلتۈرۈشـىنـى تـوسۇپ قـااللـمايـدۇ دهپ قـارىسـا، مهزكۇر دۆلهت بۇ ئهھۋالـنى ۋه ئۆزى چـىقـارغـان قـارارنـىڭ كـونكېرت 
سهۋهبـىنـى تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا يـاكـى مهھكىمـىگه خهۋهر قـىلـىشـى كېرهك. بۇ سهۋهبـلهرنـى كـونكېرت ھالهتـته بـايـان 
قـىلـىشمۇ ئـوخـشاشـال بۇ دۆلهتـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك مهنـپهئهتـىگه مۇقهررهر زىيـان سـالـىدىغـان بـولۇشـى بۇنـىڭدىن 

مۇستهسنا. 
7. مۇشۇالردىن كېيىن، ئهگهر مهھكىمه دهلـىل-ئـىسـپاتـالر بـىر-بـىرىگه ئـاالقـىدار، شۇنـداقـال ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ 
گۇنـاھكار يـاكـى گۇنـاھسىزلـىقـىنـى بهلـگىلهشـتىن چـوقۇم كېرهكـلىك دهپ ھۆكۈم چـىقـارغـان تهقـدىرده، مهھكىمه 

تۆۋهندىكىدهك ئىجرائاتالرنى يۈرگۈزسه بولىدۇ: 
1) ئهگهر مۇنـاسـىۋهتـلىك مـاتېرىيـال يـاكـى ھۆجـقهتـنى ئـاشـكارىلـش تهلـىپـى تـوققۇزىنـچى بۆلۈمـدىكـى 
ھهمـكارلـىشـىش تهلـىپـىگه بـىنـائهن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان، يـاكـى ئـىكـكىنـچى تـارمـاقـتا بـايـان قـىلـىنـغان ئهھۋالـالر سهۋهبـلىك 
ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولـسا، ھهمـده مهزكۇر دۆلهت تـوقـسان ئۈچـىنـچى مـاددىنـىڭ تۆتـىنـچى تۈرىده بـايـان قـىلـىنـغان رهت 

قىلىش سهۋهبىنى قولالنغان بولسا: 
(1) مهھكىمه يهتـتىنـچى تـارمـاقـنىڭ بـىرىنـچى تۈر، ئـىكـكىنـچى قـوشۇمـچه تۈرىدىكـى بهلـگىلـىمـىلهرگه بـىنـائهن 
خۇالسه چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى تېخىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن ھالـد مۇزكـىرىلـىشـىپ، مۇنـاسـىۋهتـلىك دۆلهتـنىڭ پـىكـىرىنـى 
ئـاڭلىسـا بـولـىدۇ. مۇۋاپـىق پهيـتته يېپىق ھالهتـته يـاكـى يهكـكه تهرهپ قـاتـناشـقان ھالهتـته ئۇچۇر ئـىگـىلهشمۇ شۇنـىڭ 

ئىچىده؛ 
2) ئهگهر مهھكىمه داۋا شهرتـلىرى بـويـىچه، 93-مـاددىنـىڭ 4-تـارمـىقـىغـا بـىنـائهن رهت قـىلـىش سهۋهبـىنـىڭ 
ئــىلــگىرى سۈرۈلــىشــىنــىڭ تهلهپ قــىلــغان دۆلهتــنىڭ ئهھدىنــامــىده بهلــگىلهنــگهن مهجبۇرىيهتــلىرىگه ئۇيغۇن 
كهلـمىگهنـلىكـىنـى قـارار قـىلـسا، قـارارىنـىڭ سهۋهبـلىرىنـى بـايـان قـىلـىش يـولـى ئـارقـىلـىق 87-مـاددىنـىڭ 7-پـاراگـرافـى 

بويىچه ھهرىكهت قىلسا بولىدۇ، ۋه 
3) مهھكىمه ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىنـىڭ سـوتـلىنـىشـى جهريـانـىدا ئهھۋالـغا قـاراپ مهلۇم بـىر رىئـالـلىقـنىڭ مهۋجۇت 

ياكى ئهمهسلىكىنى قىياس بىلهن بېكىتسه بولىدۇ؛ ياكى، 
2. باشقا بارچه ئهھۋال ئاستىدا: 

1) ئاشكارىلىنىشىغا بۇيرۇق قىالاليدۇ، ياكى 
2) ئهگهر ئـاشـكارىلـىنـىشـقا بۇيـرۇق قـىلـمىسـا، ئهيـىبـلهنگۈچـىنـىڭ سـوتـلىنـىش جهريـانـىدا ئهھۋالـغا قـاراپ مهلۇم 

خىل رېئاللىقنىڭ مهۋجۇت ياكى ئهمهسلىكىگه قىياسقا ئاساسهن ھۆكۈم چىقىرىدۇ. 

يهتمىش ئۈچىنچى ماددا 

ئۈچىنچى تهرهپنىڭ ماتېرىيالى ياكى ھۆججىتى 

ئهگهر مهھكىمه ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهردىن مهلۇم بـىر دۆلهت، ھۆكۈمهتـلهر ئـارا تهشـكىالت يـاكـى 
خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـتىن نۆۋهتـته بۇالردىن بـىرىده سـاقـلىنـىۋاتـقان، بـار بـولـغان يـاكـى كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا بـولـغان 
ھۆجـجهت يـاكـى مـاتېرىيـالـنى ـــ ئۇ مـاتېرىيـالـنى مهخـپىيهتـلىك سـاقـالش ئـاسـاسـىدا ئۆزىگه ئـاشـكارىالشـنى ـــ تهلهپ 
قـىلـسا، ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن مهزكۇر دۆلهت ئۆزىده بـار بـولـغان ھۆجـجهت يـاكـى مـاتېرىيـالـنى شۇ ھۆجـجهت يـاكـى 
مـاتېرىيـالـنى تهمـىنـلىگۈچـى تهرهپـنىڭ رۇخسـىتـى ئـاسـاسـىدا ئـاشـكارىلـىشـى كېرهك بـولـىدۇ. ئهگهر مـاتېرىيـال تهمـىنلگۈچـى 
تهرهپ ئهھدىنـامه تۈزۈشـكه دۆلهت بـولـسا، بۇ ھالـدا مهزكۇر مـاتېرىيـال يـاكـى ھۆجـجهتـنى ئـاشـكارىالشـقا قـوشۇلۇشـى، 
يـاكـى يهتـمىش ئـىكـكىنـچى مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه بـىنـائهن مهھكىمه بـىلهن بـىرلـىكـته ئـاشـكارىالش مهسـىلـىسـىنـى 
بـىر تهرهپ قـىلـىشـقا ھهرىكهتـلىنـىشـى كېرهك. ئهگهر مـاتېرىيـال تهمـىنلگۈچـى تهرهپ ئهھدىنـامه تۈزۈشـكه دۆلهت 
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بـولـمىسـا، شۇنـداقـال ئـاشـكارىالشـنى رهت قـىلـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئۆزىنـىڭ بۇ تهلهپـتىن ئـىلـگىرىال مـاتېرىيـال 
مهنـبهسـى ھېسابـالنـغان تهرهپـكه مهخـپىيهتـلىكـنى سـاقـالش كـاپـالـىتـى بهرگهنـلىكـىنـى، بۇ ۋهجـىدىن مۇنـاسـىۋهتـلىك 

ھۆججهت ياكى ماتېرىيالالرنى تهمىنلىيهلمهيدىغانلىقىنى مهھكىمىگه بىلدۈرۈشى كېرهك. 

يهتمىش تۆتىنچى ماددا 

ھۆكۈم قىلىش شهرتلىرى 

1. سـوت كـوللېگىيـىسـىدىكـى بـارچه سـوتـچىالر سـوتـنىڭ ھهر-بـىر قهدهم بـاسقۇچـىدا سـوتـتا ھازىر بـولۇشـى، 
شۇنـداقـال مۇھاكـىمه جهريـانـىغـا بـاشـتىن ئـايـاق قـاتـنىشـىشـى كېرهك. مهھكىمه بـاشقۇرۇش ھهيـئىتـى دېلو ئېنىقـالش 
جهريـانـىدا بـىر يـاكـى بـىردىن ئـارتۇق زاپـاس سـوتـچىنـىڭ سـوتـنىڭ ھهر-بـىر بـاسقۇچـىدا نهق مهيـدانـدا بـولۇشـى 
كېرهكـلىكـىنـى بهلـگىلهيـدۇ، يـاكـى سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ بـىر ئهزاسـىنـىڭ قـاتـنىشـىشـى مۇكـمىنسـىز ئهھۋالـالردا بۇ 

ئهزانىڭ ئورنىنى ئالىدىغان سوتچىنى تهيىنلىسه بولىدۇ. 
2. سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ ھۆكۈمـى سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ دهلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى ۋه پۈتكۈل سـوت جهريـانـىنـى 
بـاھالـىنـىشـى ئـاسـاس قـىلـىدۇ. ھۆكۈم ئهيـىبـلهش يـاكـى ھهر قـانـداق تۈردىكـى ئهيـىبـلهشـلهردىكـى پـاكـىت ۋه 
تهپسـىالتـالردىن ھالـقىپ كهتـسه بـولـمايـدۇ. سـوت جهريـانـىدا مهھكىمـىگه سۇنۇلـغان ۋه مۇھاكـىمـىدىن ئۆتـكهن دهلـىل-

ئىسپاتالر مهھكىمىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىشتىكى بىردىنبىر ئاساسى بولىدۇ. 
3. ھۆكۈمـنى پـىكـىر بـىرلـىكـى ئـاسـاسـىدا ھۆكۈم چـىقـىرىشـقا تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىدۇ. پـىكـىر بـىرلـىكـى ۋۇجۇدقـا 

چىقمىغان تهقدىرده، ھۆكۈم سوتچىالرنىڭ تهڭدىن تولىسىنىڭ قانائىتىنى ئاساس قىلىدۇ. 
4. سوت كوللېگىيىسىنىڭ مۇزاكىرىسى مهخپىي تۇتۇلىدۇ. 

5. ھۆكۈم يـازمـىچه شهكـىلـده چـىقـىرىلـىدۇ. ھۆكۈمـنىڭ سهۋهبـلىرى، سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ دهلـىل ئـىسـپاتـالرغـا 
چـىقـارغـان ھۆكـمى ۋه ئۇنـىڭ خۇالسـىسـى يېتهرلـىك دهرىجـىده بـايـان قـىلـىنـىدۇ. سـوت كـوللېگىيـىسـى پهقهت بـىرال خـىل 
ھۆكۈم چـىقـىرىدۇ. ئـورتـاق پـىكـىرگه كهلـگىلـى بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ ھۆكـمى كۆپـچىلـىكـنىڭ 
پـىكـىرىنـى ۋه ئـازسـانـلىقـنىڭ پـىكـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئېلىشـى كېرهك. ھۆكۈم يـاكـى ئۇنـىڭ ئـاسـاسـلىق مهزمۇنـى ئـوچۇق 

سوتتا ئېالن قىلىنىدۇ. 

يهتمىش بهشىنچى ماددا  

زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىغا بېرىلىدىغان تۆلهم 

1. مهھكىمه زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىغـا يـاكـى زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى تهرهپـكه تۆلهم بېرىشـنىڭ 
پـىرىنسـىپـىنـى بېكىتـىشـى كېرهك.  تۆلهم تۈرلـىرى قـايتۇرۇپ بېرىش، تـولۇقـلىمـا بېرىش ۋه ئهسـلىگه ئهكـىلـىپ بېرىش 
قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. مهھكىمه مۇشۇ ئـاسـاسـتا زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى يـاكـى زىيـانـكهشـلىكـكه 
ئۇچـرىغۇچـى تهرهپـنىڭ ئۇچـرىغـان زىيـىنـى، چـىقـىمـى ۋه تـاالپـىتـىنـىڭ دائـىرىسـى ھهم دهرىجـىسـىنـى ھۆكۈمـده ئېنىق 
بېكىتـىشـىنـى تهلهپ قـىلـسا يـاكـى ئـاالھىده ئهھۋالـدا ئۆزى قـارار قـىلـسا، شۇنـداقـال ئۆزىنـىڭ ئـاسـاسـالنـغان پـىرىنسـىپـلىرىغـا 

چۈشهنچه بهرسه بولىدۇ. 
2. مهھكىمه جـىنـايهت بېكىتـىلـگهن شهخـسگه بـىۋاسـته بۇيـرۇق چـىقـىرىپ، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى  يـاكـى 
زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى تهرهپـكه تهمـىنـلهيـدىغـان مۇۋاپـىق تۆلهم، يهنـى، قـايتۇرۇپ بېرىش، تۇلۇقـلىمـا بېرىش ۋه 
ئهسـلىگه ئهكـىلـىپ بېرىش قـاتـارلـىقـالرنـى كـونكېرت ۋه ئېنىق بـىلـدۈرسه بـولـىدۇ. مهھكىمه ئهھۋالـغا قـاراپ، 79 – 
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ماددىدا بهلگىلهنگهن، ھاۋاله فوندىغا تاپشۇرۇشنى ھۆكۈم قىلغان تۆلهم پۇلىنى بۇيرۇسا بولىدۇ. 
3. مهھكىمه بۇ مـاددىغـا بـىنـائهن بۇيـرۇق چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى جـىنـايهت بېكىتـىلـگهن شهخـس، 
زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى، پـايـدا – زىيـان مۇنـاسـىۋىتـى بـار شهخـس، پـايـدا – زىيـان مۇنـاسـىۋىتـى بـار دۆلهت يـاكـى 

يۇقارقى ھهر قايسى تهرهپ ۋهكىللىرىنىڭ پىكرىنى ئالسا بولىدۇ ۋه ئالغان پىكىرلهرنى ئويلىشىپ كۆرۈشى كېرهك. 
4. مهھكىمه بۇ مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن ھوقۇقـنى يۈرگۈزگهنـده، مهلۇم شهخـسنىڭ مهھكىمـىنـىڭ بـاشقۇرۇش 
ھوقۇقـى تهۋهلـىكـىدىكـى جـىنـايهتـنى ئـىشـلىگهنـلىكـىنـى بېكىتـكهنـدىن كېيىن، ئۆزىنـىڭ بۇ مـاددىغـا بـىنـائهن چـىقـىرىشـى 
مۇمـكىن بـولـغان ھهر قـانـداق بۇيـرۇقـنى ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن، 93 – مـاددىنـىڭ 1 – تـارمـىقـىدا بهلـگىلهنـگهن تهدبـىرنـى 

قوللىنىشنى تهلهپ قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بار – يوقلىقىنى بېكىتىشى كېرهك. 
5. ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر بۇ مـاددىغـا بـىنـائهن چـىقـىرىلـغان ھۆكۈمـنى جهزمهن ئـىجـرا قـىلـىشـى، 109 

– ماددىنىڭ بهلگىلىمىسىنى مهزكۇر ماددىغا ماس كېلىدۇ، دهپ قارىشى كېرهك. 
6. مهزكۇر مـاددىنـى چۈشهنـدۈرۈش، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـى ۋه خهلـقئارالـىق 

قانۇنالردىكى ھوقۇقلىرىغا زىيان كهلتۈرمهسلىكى كېرهك. 

يهتمىش ئالتىنچى ماددا 

جازا بېكىتىش 

1. سـوت كـوللېگىيـىسـى جـىنـايهت ھۆكۈمـنامـىسـىنـى چـىقـارغـانـدا، سـوتـتا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان جـازا بېكىتـىشـكه 
ئـاالقـىدار دهلـىل–ئـىسـپات ۋه پـىكـىرلهرنـى ئـويـلىشـىپ كۆرۈشـى، ھۆكۈم قـىلـىشـقا تېگىشـلىك مۇنـاسـىپ جـازانـى 

كېڭىشىش ئاساسىدا بېكىتىشى كېرهك. 
2. ئـاتـمىش بهشـىنـجى مـاددىدىكـى ھۆكۈمـلهرگه مۇراجـىئهت قـىلـغانـدىن سـىرت، سـوت كـوللېگىيـىسـى سـوت 
يېپىلـىشـتىن بۇرۇن ئۆزى قـارار چـىقـارسـا بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، تهپـتىش ئهمهلـدارى يـاكـى ئهيـىپـلهنگۈچـى تهلهپ سۇنـغانـدا، 
« تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» بـويـىچه جـازا بېكىتـىشـكه مۇنـاسـىۋهتـلىك يهنـىمۇ ئـىلـغار ھهر قـانـداق دهلـىل – ئـىسـپات 

ۋه پىكىرلهردىن خهۋهردار بولسا ھهم ئۇنى قۇبۇل قىلسا بولىدۇ. 
3. 2 – تـارمـاق قـولـلىنـىلـغان ئهھۋالـدا، 2 – تـارمـاقـقا بـىنـائهن قـايـتا ئهھۋال ئـىگـىلـىگهنـده ۋه زۆرۈر بـولـغان ھهر 
قـانـداق ئـىچـكىرىلهپ ئهھۋال ئېگىلهشـته، يهتـمىش بهشـىنـجى مـاددىدا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ھهر قـانـداق بـايـانـنى قۇبۇل 

قىلىش كېرهك. 
4. جـىنـايـى جـازا جهزمهن ئـاشـكارا ھالهتـته ۋه ئـىمـكان بـار ئهيـىپـلهنگۈچـى نهق مهيـدانـدا بـار ھالهتـته 

جاكالىنىشى كېرهك. 

يهتتىنچى بۆلۈم بۆلۈم: جىنايى جازا 

يهتمىش يهتتىنچى ماددا 

قوللىنىلىدىغان جىنايى جازاالر 

1. يۈز ئـونـىنـجى– مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىدىن بـاشـقا، مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهشـىنـجى – مـاددىسـىدا بـايـان 
قـىلـىنـغان مهلۇم تۈردىكـى ئهمهلـيىلهشـتۈرۈش ھۆكۈم قـىلـىنـغان جـىنـايهتـنى سـادىر قـىلـغان شهخـسكه نـىسـبهتهن، 

مهھكىمه تۆۋهندىكى جىنايى جازاالردىن بىرىنى ھۆكۈم قىلسا بولىدۇ: 
1) مۇدداتلىك قاماق جازاسى؛ ئهڭ يوقۇرى جازا مۇددىتى 30 يىلدىن ئېشىپ كهتمهسلىكى كېرهك؛ ياكى 
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2) مۇددهتسـىز قـامـاق جـازاسـى جـىنـايـىتـى ئـىنـتايـىن ئېغىر بـولۇش ۋه جـىنـايـىتـى بېكىتـىلگۈچـىنـىڭ شهخسـىي 
ئهھۋالىغا ئاساسهن شۇ زۆرۈرىيهتنىڭ بارلىقى ئىسپاتالنغان بولۇش بىلهن چهكلىنىدۇ. 

2. قاماققا ئېلىشتىن باشقا، مهھكىمه يهنه تۆۋهندىكىدهك بۇيرۇقالرنى چىقىرااليدۇ: 
1) جهرىمانه قويۇش. جهرىمانه ئۆلچىمى «تهرتىپ ۋه ئىسپات نىزامى» بويىچه بهلگىلىنىدۇ؛ 

2) مهزكۇر جـىنـايـى قـىلـمىش ئـارقـىلـىق بـىۋاسـته يـاكـى ۋاسـتىلـىك ھالـدا ئېرىشـىلـگهن تـاپـاۋهت، مـال – مۈلۈك ۋه 
مهبـلهغـنى مۇسـادىره قـىلـىش. لېكىن، خـالـىس نـىيهتـلىك 3 – تهرهپـنىڭ ھوقۇق–مهنـپهئهتـىنـى زىيـانـغا ئۇچـراتـماسـلىق 

كېرهك. 

يهتمىش سهككىزىنچى  ماددا 

جازا بېكىتىش 

1. جـازا بېكىتـكهنـده، مهھكىمه «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» غـا بـىنـائهن چـوقۇم جـىنـايهتـنىڭ دهرىجـىسـى ۋه 
جىنايىتى بېكىتىلگۈچىنىڭ شهخسىي ئهھۋالى قاتارلىق ئامىلالرنى ئويلىشىشى كېرهك. 

2. قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـغانـدا، مهھكىمه ئۆزىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى بۇيـرۇقـىغـا بـىنـائهن تۇتۇپ تۇرۇلـغان ھهر 
قــانــداق ۋاقــىتــنى، ھۆكۈم يــىلــىدىن جهزمهن چــىقــىرىۋېتىشــى كېرهك. مهھكىمه شۇ جــىنــايــى قــىلــمىشــنى 
شهكىللهندۈرگهنلىكى سهۋهبلىك تۇتۇپ تۇرۇلغان باشقا ھهر قانداق ۋاقىتنى، ھۆكۈم يىلىدىن چىقىرىۋهتسه بولىدۇ. 

3. بـىر شهخـس بـىر نهچـچه جـىنـايهت بـىلهن ھۆكۈم قـىلـىنـغانـدا، مهھكىمه جهزمهن ھهر بـىر تۈردىكـى 
جـىنـايهتـنىڭ جـازا مۇددىتـىنـى ئېالن قـىلـىشـى، ئـانـدىن بـىرلهشـتۈرۈپ ئـىجـرا قـىلـىدىغـان ئـومۇمـىي جـازا مۇددىتـىنـى ئېالن 
قـىلـىشـى كېرهك. ئـومۇمـىي جـازا مۇددىتـى بـىر قـانـچه جـازا ئـىچـىدىكـى ئهڭ يـوقۇرى جـازا مۇددىتـىدىن يـوقۇرى بـولۇشـى، 
ئهمـما  30 يـىلـدىن ئېشىپ كهتـمهسـلىكـى، يـاكـى يهتـمىش يهتـتىنـجى مـاددىنـىڭ 1- تـارمـاق 2-تۈرىگه بـىنـائهن ھۆكۈم 

قىلىنىدىغان مۇددهتسىز قاماق جازاسى بولۇشى كېرهك. 

يهتمىش توققۇزىنچى ماددا 
ھاۋاله فوندى 

1. ئهھدىلهشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـىنـىڭ قـارارىغـا بـىنـائهن، ھاۋاله فـونـدىدىن بـىرنـى قۇرۇپ، مهھكىمـىنـىڭ 
سـوتـالش ھوقۇقـى تهۋهلـىكـىدىكـى جـىنـايهت بـىلهن زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى ۋه ئۇنـىڭ ئـائـىله – تـاۋابـاتـلىرىغـا يـاردهم 

بېرىشكه ئىشلىتىش كېرهك. 
2. مهھكىمه، مهھكىمـىنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا بـىنـائهن جهرىمـانه قـويۇش يـاكـى مۇسـادىره قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئېرىشـكهن 

پۇل ـ مالنى  ھاۋاله فوندىغا كىرگۈزىۋهتسه بولىدۇ. 
3. ھاۋاله فـونـدى جهزمهن ئهھدىلهشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـى قـارار قـىلـغان ئۆلـچهمـگه بـىنـائهن بـاشقۇرۇلـىشـى 

كېرهك. 

سهكسىنىنچى ماددا 

دۆلهتلهرنىڭ جىنايى جازا ۋه دۆلهت ئىچى قانۇنىنى يۈرگۈزۈشىگه دهخلى قىلماسلىق 

مهزكۇر بۆلۈمـدىكـى بهلـگىلـىمـىلهر دۆلهتـلهرنـىڭ ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ قـانۇنـلىرىدا بهلـگىلهنـگهن جـىنـايـى جـازانـى 
يۈرگۈزشـىگه تهسـىر كۆرسهتـمهيـدۇ. ئـوخـشاشـال، مهزكۇر بۆلۈمـده بېكىتـىلـگهن جـىنـايـى جـازاالرنـى بهلـگىلـىمـىگهن 
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دۆلهتلهرنىڭ قانۇنلىرىغىمۇ تهسىر كۆرسهتمهيدۇ. 

سهككىزىنجى بۆلۈم: نارازىلىق ئهرزى ۋه ھۆكۈمنى ئۆزگهرتىش 

سهكسهن بىرىنچى ماددا 

گۇناھسىزلىقىغا ياكى گۇناھكارلىقىغا ھۆكۈم قىلىش ياكى جازا بېكىتىشكه قارشى نارازىلىق ئهرزى سۇنۇش 
1.  يهتـمىش تۆتـىنـجى– مـاددىغـا ئـاسـاسهن چـىقـىرىلـغان ھۆكۈمـگه نـىسـبهتهن، « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» 

غا بىنائهن نارازىلىق ئهرزى سۇنۇشقا بولىدۇ: 
1) تهپـتىش ئهمهلـدارى تۆۋهنـدىكـى ھهر قـانـداق بـىر سهۋهبـكه ئـاسـاسـلىنـىپ تۇرۇپ  نـارازىلـىق ئهرزى سۇنـسا 

بولىدۇ: 
(1) تهرتىپتىكى خاتالىق؛ 

(2) پاكىتتىكى خاتالىق؛ ياكى 
(3)  قانۇننىڭ خاتا تهدبىقالنغانلىقىنى مۇقىمالشتۇرۇش؛ 

2 ) تهپـتىش ئهمهلـدارى جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى يـاكـى جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـىگه ۋاكـالـىتهن تۆۋهنـدىكـى ھهر 
قانداق بىر سهۋهبكه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ: 

(1) تهرتىپتىكى خاتالىق؛ 
(2)  پاكىتنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇش؛ 

(3) قانۇننىڭ خاتا تهدبىقالنغانلىقىنى مۇقىمالشتۇرۇش، ياكى 
 (4) دهۋا تهرتـىپـىگه يـاكـى ھۆكۈمـنىڭ ئـادىلـلىقـى يـاكـى ئـىشهنچـلىكـلىكـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان بـاشـقا ھهر 

قانداق سهۋهب. 
2. 1) تهپـتىش ئهمهلـدارى يـاكـى جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» غـا بـىنـائهن، جـازا 
بـىلهن جـىنـايهتـنىڭ مـاس كهلـمىگهنـلىكـىنـى سهۋهب سهۋهب كۆرسـىتـىپ، جـازا ھۆكـمىگه نـارازىلـىق ئهرزى سۇنـسا 

بولىدۇ. 
2) جـازا ھۆكـمىگه بـىنـائهن سۇنۇلـغان نـارازىلـىق ئهرزىگه قـارىتـا، ئهگهر مهھكىمه جـىنـايهت ھۆكۈمـنامـىسـىنـى 
پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن ھالـدا ئهمهلـدىن قـالـدۇرىۋېتىشـكه ئـاسـاس بـار دهپ قـارىسـا، مهھكىمه تهپـتىش ئهمهلـدارى ۋه 
جـىنـايـىتـى بېكىتـىلگۈچـىنـى سهكـسهن بـىرىنـجى – مـاددىنـىڭ 1-تـارمـاق، 1-تۈرىگه يـاكـى 2-تۈرىگه ئـاسـاسهن 
سهۋهبـلهرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـقا تهكـلىپ قـىلـسا بـولـىدۇ. شۇنـداقـال سهكـسهن ئۈچـىنـجى مـاددىغـا بـىنـائهن جـىنـايهت 

بېكىتىشكه ھۆكۈم چىقارسا بولىدۇ. 
3) پهقهت جـىنـايهت بېكىتـىشـكىال قـارىتـىلـغان نـارازىلـىق ئهرزىگه نـىسـبهتهن، ئهگهر مهھكىمه 2-تـارمـاقـنىڭ 
1-تۈرىگه ئاساسهن جىنايى جازانى يېنىكلىتىشكه ئاساس بار دهپ قارىسا، ئوخشاش تهرتىپنى قوللىنىشى كېرهك. 
3. 1) سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ بـاشـقا قـارارى بـولـمىسـىال، نـارازىلـىق ئهرزى سۇنـغان مهزگـىلـده جـىنـايهت 

بېكىتىلگۈچىنى جهزمهن داۋاملىق قاماش كېرهك. 
2) قـامـاق مۇددىتـى جـازا مهزگـىلـىدىن ئېشىپ كهتـكهنـده، جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـىنـى قـويۇۋېتىش كېرهك. ئهگهر 
تهپـتىش ئهمهلـدارى شۇ ۋاقـىتـتا نـارازىلـىق ئهرزى سۇنۇۋاتـقان بـولـسا، جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـىنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىشـى 
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جهزمهن تۆۋهندىكى ئۈچىنچى تارماقنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىشى كېرهك. 
3) گۇناھسىز دهپ ھۆكۈم قىلىنغاندا، ئهيىپلهنگۈچىنى جهزمهن دهرھال قويۇۋېتىش كېرهك. لېكىن: 

(1) سـوت كـوللېگىيـىسـى ئـاالھىده ئهھۋالـدا  قېچىپ كېتىش مۇمـكىنـچىلـىكـى، ئهيـىپـلهنـگهن جـىنـايهتـنىڭ 
دهرىجـىسـى، شۇنـداقـال نـارازىلـىق ئهرزىنـىڭ مۇۋهپـپهقـىيهتـكه ئېرىشـىش پۇرسـىتـى قـاتـارلـىق ئـامـىلـالرنـى ئـويـلىشـىپ، 

تهپتىش ئهمهلدارىنىڭ تهلىۋى بويىچه بۇ شهخسنى نارازىلىق ئهرزى مهزگىلىده داۋاملىق تۇتۇپ تۇرسا بولىدۇ. 
(2) «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى » غـا بـىنـائهن، سـوت كـوللېگىيـىسـىنـىڭ 3-تـارمـاق 1-–تۈرىگه ئـاسـاسهن 

چىقارغان ھۆكمىگه نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ. 
4. ئۈچـىنـجى – تـارمـاقـنىڭ 1-تۈرى ۋه 2-تۈرىدىكـى بهلـگىلـىمـىدىن بـاشـقا، نـارازىلـىق ئهرزى قۇبۇل 
قـىلـىنـىۋاتـقان ۋه قـاراپ چـىقـىلـىۋاتـقان مهزگـىلـده، ھۆكۈم قـىلـىش ۋه جـىنـايـى جـازانـىڭ ئـىجـرا قـىلـىنـىشـى ۋاقـتىنـچه 

توختىتىلىشى كېرهك. 

سهكسهن ئىككىنچى ماددا 

باشقا ھۆكۈملهرگه نارازىلىق ئهرزى سۇنۇش 

1. دهۋاالشقۇچـى ئـىكـكى تهرهپ بـىردهك ھالـدا « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى » غـا بـىنـائهن، تۆۋهنـدىكـى 
ھۆكۈملهرگه نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ: 

1) سوتالش ھوقۇقى ياكى ئهرزنىڭ قوبۇل قىلىنىشچانلىقى توغرىسىدىكى ھۆكۈم؛ 
2) تهكشۈرىلىۋاتقان ياكى ئهرز قىلىنغان شهخسنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى ماقۇللىغان ياكى رهت قىلغان ھۆكۈم؛ 
3) تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ ئهلـلىك ئـالـتىنـجى مـاددىنـىڭ 3-تـارمـىقـىغـا ئـاسـاسهن ئۆز ئـىخـتىيـارىچه ھهرىكهت 

قىلغانلىق قارارى. 
4) دهۋانـىڭ ئـادىلـلىقـى ۋه تېز ئېلىپ بېرىلـىشـى يـاكـى سـوت نهتـىجـىسـىگه ئېغىر تهسـىر يهتكۈزۈشـكه 
چېتىلـىدىغـان، يهنه كېلىپ، تهيـيارلـىق سـوت يـاكـى نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـى، بۇ مهسـىله دهرھال ھهل قـىلـىنـسا دهۋانـىڭ 

يۈرۈشۈشى مۇتلهق ھالدا  ئالغا سۈرۈلىدۇ، دهپ قارىسا. 
2. تهيـيارلـىق سـوت ئهلـلىك يهتـتىنـجى مـاددا، 3-تـارمـاق 4-تۈرگه ئـاسـاسهن چـىقـارغـان ھۆكۈمـگه تهيـيارلـىق 
سـوتـنىڭ قـوشۇلـىشـى بـىلهن، ئـاالقـىدار دۆلهتـلهر يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارلـىرى نـارازىلـىق ئهرزى سۇنـسا بـولـىدۇ. نـارازىلـىق 

ئهرزىگه جهزمهن تېزدىن قراپ چىقىلىشى كېرهك. 
3. نـارازىلـىق ئهرزى ئۆز ئۈنۈمـىنـى يـوقـىتـىپ، نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـى « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» غـا بـىنـائهن 

بۇنداق قارار چىقىرىشنى جىددىي تهلهپ قىلىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
4. زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ قـانۇنـىي ۋاكـالهتـچىسـى، جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى يـاكـى يهتـمىش بهشـىنـجى 
مـاددىنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا ئـاالقـىدار بـىر تۈرلۈك بۇيـرۇق سهۋهبـلىك سهلـبىي تهسـىرگه ئۇچـرىغـان خـالـىس نـىيهتـلىك پۇل- مـال 

ئېگىسى « تهرتىپ ۋه ئىسپات نىزامى » غا بىنائهن تۆلهم  بۇيرۇقىغا نارازىلىق ئهرزى سۇنسا بولىدۇ. 

سهكسهن ئۈچىنچى ماددا 

نارازىلىق ئهرزىگه قاراپ چىقىش تهرتىۋى 

1. سهكـسهن بـىرىنـجى مـاددا ۋه مهزكۇر مـاددىدا بهلـگىلهنـگهن قـاراپ چـىقـىش تهرتـىۋىنـىڭ مهقسـىدى ئۈچۈن 
نارازىلىق ئهرزى كوللېگىيىسى سوت كوللېگىيىسىنىڭ بارلىق ھوقۇقلىرىغا ئىگه بولىدۇ. 

�53



2. ئهگهر نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـى نـارازىلـىق ئهرزى قـارىتـىلـغان سـوت تهرتـىپـىده ئـادالهتسـىزلـىك بـار، بۇ 
ھال كېسىم يـاكـى جـازا ھۆكـمىنـىڭ ئـىشهنچـلىكـلىكـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ، دهپ قـارىسـا يـاكـى نـارازىلـىق ئهرزى 
قـارىتـىلـغان كېسىم يـاكـى جـازا ھۆكـمى پـاكـىت جهھهتـتىكـى خـاتـالـىق، قـانۇنـنى تهدبـىقـالشـتىكـى خـاتـالـىق يـاكـى 

تهرتىپتىكى خاتالىق سهۋهبلىك زور تهسىرگه ئۇچرىغان دهپ قارىسا، نارازىلىق ئهرزى كوللېگىيىسى: 
1) ئاالقىدار ھۆكۈم ياكى جىنايى جازانى ئاغدۇرۇپ  تاشلىسا ياكى ئۆزگهرتسه بولىدۇ؛ ياكى 

2) باشقا بىر سوت كوللېگىيىسىنى قايتىدىن سوت ئېچىشقا بۇيرىسا بولىدۇ. 
يۇقـارقـى مهقـسهد ئۈچۈن، نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـى پـاكـىتـلىق مهسـىلـىلهرنـى ئهسـلىدىكـى سـوت 
كـوللېگىيـىسـىنـىڭ قـايـتىدىن بېكىتـىپ، ئۆزلـىرىگه دوكـالت يـولـلىشـى ئۈچۈن قـايتۇرۇپ بهرسه بـولـىدۇ. نـارازىلـىق ئهرزى 
كـوللېگىيـىسـى بۇ مهسـىلـىنـى بېكىتـىش ئۈچۈن، ئۆزى دهلـىل ـــ ئـىسـپات ئـالسـىمۇ بـولـىدۇ. ئهگهر بۇ ھۆكۈم يـاكـى جـازا 
ھۆكـمى پهقهت جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى يـاكـى ئۇنـىڭغا ۋهكـالـىتهن تهپـتىش ئهمهلـدارى تهرىپـىدىنـال ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـسا، 

ئۇ ھالدا بۇ شهخسگه پايدىسىز ھۆكۈم چىقىرىشقا بولمايدۇ. 
3. جـازا ھۆكـمىگه قـايـىل بـولـماي سۇنۇلـغان نـارازىلـىق ھۆكـمىگه نـىسـبهتهن، ئهگهر نـارازىلـىق ئهرزى 
كـوللېگىيـىسـى جـىنـايهت بـىلهن جـازانـىڭ مـاس كهلـمىگهنـلىكـىنـى مۇقـىمـالشـتۇرسـا، 7-بۆلۈمـگه ئـاسـاسهن جـازا ھۆكـمىنـى 

ئۆزگهرتسه بولىدۇ. 
4. نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـىنـىڭ ھۆكـمى جهزمهن يېرىمـدىن ئـارتۇق سـانـدىكـى سـوتـچىالر تهرىپـىدىن 
چـىقـىرىلـىپ، ئـوچۇق سـوتـتا جـاكـارلـىنـىشـى ۋه ھۆكۈمـنامـىده ئـاسـاسـالنـغان سهۋهبـلهرگه چۈشهنـچه بېرىلـىشـى كېرهك. 
پـىكـىر بـىرلـىكـىگه ئېرىشهلـمهيـدىغـان ئهھۋالـدا، نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـىنـىڭ ھۆكۈمـنامـىسـى جهزمهن كۆپ 
سـانـلىقـالرنـىڭ پـىكـىرىنـى ۋه ئـاز سـانـلىقـالرنـىڭ پـىكـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئېلىشـى الزىم. ئهمـما، تهپـتىش ئهمهلـدارى 

قانۇنىي مهسىلىلهر توغرىسىدا ئايرىم پىكىرلهرنى ياكى قارشى پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويسا بولىدۇ.  
5. نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـى گۇنـاھسىز دهپ ھۆكۈم قـىلـىنغۇچـى يـاكـى جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى يـوق 

ئهھۋالدا ھۆكۈمنامىنى جاكالىسا بولىدۇ. 

سهكسهن تۆتىنچى ماددا 

جىنايهت بېكىتىش ھۆكمىنى ياكى جازا ھۆكمىنى ئۆزگهرتىش 

1. جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـى يـاكـى ئۇ ئۆلـگهنـدىن كېيىن ئۇنـىڭ يـولـدىشـى، پهرزهنـتلىرى، ئـاتـا – ئـانـىسـى يـاكـى 
جـاۋابـكار ئۆلـگهنـده ھايـات بـولۇپ، ئۇنـىڭ بۇ خـىل تهلهپـنى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـى ئۈچۈن جـاۋاپـكارنـىڭ يـازمـىچه ئېنىق 
كۆرسهتـمىسـىگه ئېرىشكۈچـى يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـىگه ۋاكـالـىتهن تۆۋهنـدىكـى سهۋهبـلهر 
ئـاسـاسـىدا نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـىگه ئهڭ ئـاخـىرقـى جـىنـايهت بېكىتـىش ھۆكـمىنـى يـاكـى جـازا ھۆكـمىنـى 

ئۆزگهرتىشكه ئىلتىماس سۇنسا بولىدۇ: 
1) يېڭى دهلىل-ئىسپاتالرنى بايقاش. بۇ يېڭى دهلىل – ئىسپاتالر تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 

 (1) سـوت جهريـانـىدا ئېرىشـىش ئـامـالسـىز بـولـغان، يهنه كېلىپ بۇ دهلـىل - ئـىسـپاتـالرغـا ئېرىشـىشـتىكـى 
ئـامـالسـىزلـىقـنىڭ مهسـئۇلـىيـىتـى پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن ھالـدا ئـىلـتىمـاس سۇنـغان ئـاالقـىدار تهرهپـكه دۆڭگهلـمىگهن 

بولۇش؛ شۇندقال، 
(2) يېتهرلـىك دهرىجـىده مۇھىم بـولـغان، نـاۋادا سـوتـتا ئـىسـپاتـالنـسا ئـوخشـىمـىغـان ھۆكۈمـنى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىش 

ئېھتىمالى زور بولغان بولۇش؛ 
2) سـوت مهزگـىلـىده قۇبۇل قـىلـىنـغان، شۇنـداقـال جـىنـايهت بېكىتـىش ئـاسـاسـىنـىڭ ھهل قـىلغۇچ دهلـىل-ئـىسـپاتـى 
سـاالھىيـىتـىده، يېقىنـدىال بـايـقىلـىشـىنـىڭ ئهمهلـىيهتـكه ئۇيغۇن بـولـماسـتىن، ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىلـغان يـاكـى سـاخـتا 

بولۇشى؛ 
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3) جـىنـايهت بېكىتـىش يـاكـى ئهيـىبـلهشـنى مۇقـىمـالشـتۇرۇشـقا قـاتـناشـقان بـىر نهپهر يـاكـى كۆپـلىگهن 
سـوتـچىالرنـىڭ بۇ دېلودا زور دهرىجـىده نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـلىرى يـاكـى خـىزمهتـته ئېغىر مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك قـىلـمىشـلىرى 
بـار بـولۇپ، بۇنـىڭ تهخـىرسـىزلـىكـى قـىرىق ئـالـتىنـجى مـاددىغـا بـىنـائهن ئـاالقـىدار سـوتـچىالرنـى ۋهزىپـىسـىدىن قـالـدۇرۇشـقا 

يېتهرلىك بولۇش. 
2. نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـى ئهگهر ئـىلـتىمـاس سهۋهبـىنـى پۇت تـىرهپ تۇرالـمايـدۇ دهپ قـارىسـا، 
ئـىلـتىمـاسـنى جهزمهن رهت قـىلـىشـى كېرهك. نـارازىلـىق ئهرزى كـوللېگىيـىسـى ئهگهر ئـىلـتىمـاسـنىڭ ئـاسـاسـى بـار دهپ 

بېكىتسه، ئهھۋالغا ئاساسهن:  
1) ئهسلىدىكى سوت كوللېگىيىسىنى قايتا تهشكىللىسه بولىدۇ. 

2) يېڭىدىن سوت كوللېگىيىسى تهشكىللىسه بولىدۇ. ياكى، 
3) بۇ ئـىشـقا نـىسـبهتهن سـوتـالش ھوقۇقـىنـى سـاقـالپ قېلىپ، «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى»  غـا ئـاسـاسهن 
بهلـگىلهنـگهن ئۇسۇل ئـارقـىلـىق ئـاالقـىدار تهرهپـلهرنـىڭ بـايـانـىنـى ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن، ھۆكۈمـنامـىنـى ئۆزگهرتـىش يـاكـى 

ساقالپ قېلىشنى بېكىتسه بولىدۇ. 

سهكسهن بهشىنچى 

قولغا ئېلىنغۇچى ياكى جىنايهت بېكىتىلگۈچىگه بېرىلىدىغان تۆلهم 

1. قـانۇنسـىز قـولـغا ئېلىنـغان يـاكـى قـامـالـغان ھهر قـانـداق شهخـىسـنىڭ تۆلهمـگه ئېرىشـىش ھوقۇقـى بـولۇشـى 
كېرهك. 

2. ئهڭ ئـاخـىرقـى ئـارقـىلـىق جـىنـايـى ئـىشـالر جـىنـايـىتـى ئۆتكۈزگهنـلىكـى ھۆكۈم قـىلـىنـغان شهخـسكه چـىقـىرىلـغان 
گۇنـاھكارلـىق ھۆكۈمـده كېيىن يېڭى پـاكـىت يـاكـى يېڭىدىن بـايـقالـغان پـاكـىت ئـارقـىلـىق ھهل قـىلغۇچ خـاراكتېرلـىك 
ئهدلـىيـىلـىك نـامۇۋاپـىق ئهھۋال مهۋجۇدلۇقـىنـى ئـىسـپاتـلىنـىپ ئـاغـدۇرۇلـسا، ئۇ ھالـدا گۇنـاھكارلـىق ھۆكـمى سهۋهبـلىك 
جـازاالشـقا ئۇچـرىغـان شهخـس جهزمهن قـانۇن بـويـىچه تۆلهمـگه ئېرىشـىشـى كېرهك. ئهلۋهتـته، بـاشـقىالر بـىلـمهيـدىغـان بۇ 
پـاكـىتـنىڭ ۋاقـتىدا ئـاشـكارىالنـماسـلىقـىدىكـى مهسـئۇلـىيهتـنىڭ پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن ھالـدا مهزكۇر شهخـسگه 

يۈكلىنىشىنى ئىسپاتلىغىلى بولمىغان ئهھۋالدا مۇشۇنداق قىلىنىدۇ. 
3. ئـاالھىده ئهھۋالـدا، ئهگهر مهھكىمه ھهل قـىلغۇچ پـاكـىتـنى بـايـقاپ، ئېغىر ۋه رۇشهن ھالـدىكـى ئهدلـىيهلـىك 
نـامۇۋاپـىق ئهھۋالـنىڭ مهۋجۇتـلىقـىنـى ئـىسـپاتـالپ چـىقـسا، مهھكىمه «تهرتـىپ ۋه دهلـىل–ئـىسـپات نـىزامـى »دا 
بهلـگىلهنـگهن ئۆلـچهمـنى ھېسابـقا ئېلىپ، ئهڭ ئـاخـىرىدا گۇنـاھسىز دهپ ھۆكۈم قـىلـىنـغان يـاكـى يـوقـارقـى سهۋهب 

بويىچه دهۋا توختىتىلىپ، قويۇپ بېرىلگهن شهخسكه تۆلهم بهلگىلىسه بولىدۇ. 

توققۇزىنچى بۆلۈم: خهلئارالىق ھهمكارلىق ۋه ئهدلىيهلىك ماسلىشىش 

سهكسهن ئالتىنچى ماددا 

ئادهتتىكى ھهمكارلىق مهجبۇرىيىتى 
ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىكـى بهلـگىلـىمـىلهرگه ئـاسـاسهن، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش 
ھووقۇقـى دائـىرىسـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـى تهكشۈرۈش ۋه ئهرز قـىلـىش جهھهتـلهرده جهزمهن مهھكىمه بـىلهن تـولۇق 

ماسلىشىشى كېرهك. 
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سهكسهن يهتتىنچى ماددا 

ھهمكارلىق تهلىپى: ئادهتتىكى بهلگىلىمه 

1. 1) مهھكىمـىنـىڭ ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرگه ھهمـكارلـىق تهلـىپـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇش ھوقۇقـى 
بـولـىدۇ. تهلهپـنامه دىپـلومـاتـىك يـولـالر يـاكـى ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهرنـىڭ تهسـتىقـلىشـى، قـوبۇل قـىلـىشـى، 
تهكشۈرۈپ تهسـتىقـلىشـى يـاكـى ئهھدىنـامـىگه قېتىلـغانـدا بهلـگىلهنـگهن بـولـىشـى مۇمـكىن بـولـغان مۇۋاپـىق يـول ئـارقـىلـىق 

يهتكۈزىلىدۇ. 
ئهھدىلهشكۈچـى ھهر قـايسـى دۆلهتـلهر كېيىنـچه بۇ خـىل بهلـگىلـىمـىنـى ئۆزگهرتـىپ « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات 

نىزامى» غا بىنائهن ئىش كۆرۈشى كېرهك. 
2) بـىرىنـجى تۈردىكـى بهلـگىلـىمـىگه دهخـلى قـىلـمىغـان ئهھۋالـدا، مۇنـاسـىپ ۋاقـىتـتا خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر 
سـاقـچى تهشـكىالتـى ئـارقـىلـىق يـاكـى مۇۋاپـىق كهلـگهن ھهر قـانـداق  بـىر رايۇن خـاراكتېرلـىك تهشـكىالت ئـارقـىلـىق 

تهلهپنامىنى يهتكۈزسه بولىدۇ. 
2. تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهسـتىقـلىشـى، قۇبۇل قـىلـىشـى، تهكشۈرۈپ تهسـتىقـلىشـى يـاكـى قېتىلـغانـدىكـى 
تـالـلىشـىغـا ئـاسـاسهن ھهمـكارلـىق تهلهپـنامـىسـى ۋه ئۇنـىڭ قـوشۇمـچه ھۆجـجهتـلىرى تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ قـانۇنـىدا 
بهلـگىلهنـگهن تـىلـالردىن بـىرى بـىلهن تهيـيارلـىنـىشـى كېرهك يـاكـى بۇ تـىلـدىكـى تهرجـىمه نۇسـخىسـىنـى قـوشۇمـچه 

قىلىپ، مهھكىمىنىڭ خىزمهت تىللىرىنىڭ بىرى بىلهن تهييارالنسىمۇ بولىدۇ. 
كېيىنچه بۇ خىل تالالشنى ئۆزگهرتىپ، «تهرتىپ ۋه ئىسپات نىزامى » غا بىنائهن ئىش كۆرۈشى كېرهك. 

3. تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن ئـاشـكارىالش زۆرۈرىيـىتـى تۇغۇلـغانـدىن بـاشـقا، 
ھهمكارلىق تهلهپنامىسى ۋه ئۇنىڭ قوشۇمچه ھۆججهتلىرىنىڭ مهخپىيهتلىكىنى جهزمهن ساقلىشى كېرهك. 

4. مهزكۇر بۆلۈمـده ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ھهر قـانـداق ھهمـكارلـىق تهلـىپـىگه بـىنـائهن مهھكىمه زۆرۈر تهدبـىرلهرنـى 
قـولـالنـسا بـولـىدۇ. بۇ ھهر قـانـداق زىيـانـكهشـلىكـكى ئۇچـرىغۇچـى، ئېھتىمـالـلىقـتىكـى گۇۋاھچى ۋه ئۇنـىڭ ئـائـىله – 
تـاۋابـاتـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـى، شۇنـداقـال جـىسـمانـىي ۋه روھىي سـاغـالمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن مـاتېرىيـالـالرنـى 
قـوغـداش جهھهتـتىكـى تهدبـىرنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. مهزكۇر بۆلۈمـگه بـىنـائهن تهمـىنـلهنـگهن ھهر قـانـداق مـاتېرىيـالـغا 
نـىسـبهتهن، مهھكىمه ئۇنـى تهمـىنـلهش ۋه بـىر تهرهپ قـىلـىش شهكـلىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى، 
ئېھتىمـالـلىقـتىكـى گۇۋاھچى ۋه ئۇنـىڭ ئـائـىله – تـاۋابـاتـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـى، شۇنـداقـال جـىسـمانـىي ۋه روھىي 

ساغالملىقىنى جهزمهن قوغدىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
5. 1) مهھكىمه مهزكۇر كېلىشـىمـنى ئـاالھىده ئـورۇنـالشـتۇرۇش، مهزكۇر دۆلهت بـىلهن تۈزگهن كېلىشـىم يـاكـى 
بـاشـقا ھهر قـانـداق مۇۋاپـىق ئـاسـاسـقا بـىنـائهن، مهزكۇر بۆلۈمـدىكـى بهلـگىلـىمـىلهرگه ئـاسـاسهن ئهھدىنـامـىگه 

قاتناشمىغان ھهر قانداق دۆلهتنى ياردهملىشىشكه تهكلىپ قىلسا بولىدۇ.  
2) ئهگهر مهزكۇر كېلىشـىمـنى ئهھدىنـامـىگه قـاتـناشـمىغـان دۆلهت مهھكىمه بـىلهن ئـاالھىده ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان 
يـاكـى كېلىشـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ خـىل ئـورۇنـالشـتۇرۇش يـاكـى كېلىشـىمـگه ئـاسـاسهن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ھهر قـانـداق 
تهلهپـكه ھهمـكارالشـمىسـا، مهھكىمه ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر يـىغـىنـىغـا يـاكـى ئـاالقـىدار ئهھۋالـالر خهۋپسـىزلـىك 

كېڭىشى تهرىپىدىن مهھكىمىگه تاپشۇرۇلغان ئهھۋالدا، خهۋپسىزلىك كېڭىشىگه ئۇقتۇرۇش قىلسا بولىدۇ. 
6. مهھكىمه ھۆكۈمهتـلهر ئـارا ھهر قـانـداق تهشـكىالتـتىن مـاتېرىيـال ۋه ھۆجـجهت تهمـىنـلهشـنى تهلهپ قـىلـسا 
بـولـىدۇ. مهھكىمه يهنه، ئـاالقـىدار تهشـكىالتـالرنـىڭ ئۆزى بـىلهن ھاسـىل قـىلـغان كېلىشـىمـلىرىگه بـىنـائهن، ئۇالرنـىڭ 
ئـاسـاسـلىق بـاشقۇرۇش يـاكـى خـىزمهت ھوقۇقـى دائـىرىسـىده، بـاشـقا شهكـىلـلهردىكـى ھهمـكارلـىقـى ھهم مـاسـلىشـىشـىنـى 

تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
7. ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر نـاۋادا مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرى بـويـىچه ئـىش قـىلـماي، 
مهھكىمـىنـىڭ ھهمـكارلـىشـىش تهلـىپـىنـى ئـىجـرا قـىلـمىسـا، ھهمـده مهھكىمـىنـىڭ مهزكۇر ئهھدىنـامـىده بهلـگىلهنـگهن 
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فۇنـكىسـىيـىسـى ۋه ھوقۇقـىنـى يۈرگۈزىشـىگه چـارىسـىز قېلىشـىغـا سهۋهب بـولـسا، مهھكىمه مۇشۇنـداق ئهھۋالـنىڭ 
مهۋجۇتـلىقـىنـى مۇقـىمـالشـتۇرغـانـدىن كېيىن، بۇ مهسـىلـىنـى ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر يـىغـىنـىغـا سۇنـسا يـاكـى 
مۇنـاسـىۋهتـلىك ئهھۋالـالر خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى تهرىپـىدىن مهھكىمـىگه تـاپشۇرۇلـغان ئهھۋالـدا، خهۋپسـىزلـىك 

كېڭىشىگه تاپشۇرسا بولىدۇ. 

سهكسهن سهككىزىنچى ماددا 

دۆلهت ئىچى قانۇنىنى قوللىنىشقا بولىدىغان تهرتىپلهر 

ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر مهزكۇر بۆلۈمـده بېكىتـىلـگهن تۈرلۈك شهكـىلـدىكـى ھهمـكارلـىقـالرنـى ئـىجـرا 
قـىلـىش ئۈچۈن، ئۆزلـىرىنـىڭ دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـلىرىدىكـى قـولـلىنـىشـقا بـولـىدىغـان مهۋجۇت تهرتـىپـلهرگه ھهقـىقـىي 

رهۋىشته كاپالهتلىك قىلىشى كېرهك.  

سهكسهن توققۇزىنچى ماددا 

ئاالقىدار شهخسلهرنى سوت مهھكىمىسىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىش 

1. مهھكىمه مهلۇم شهخـىسـنى قـولـغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپـنامـىسـىنـى، تـوقـسان بـىرىنـجى مـاددىدا 
كۆرسـىتـىلـگهن تهلهپـنامه قـوشۇمـچه مـاتېرىيـالـلىرى بـىلهن قـوشۇپ مهزكۇر شهخـس تهۋهلـىكـىده بـولۇشـى مۇمـكىن بـولـغان 
ھهر قـانـداق دۆلهتـكه تـاپشۇرسـا، ھهم بۇ دۆلهتـنىڭ ئۆزىگه ھهمـكارلـىشـىپ ئۇ شهخـسنى قـولـغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ 
بېرىشـىنـى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهھدىنـامـىنـى تۈزگۈچـى دۆلهتـلهر مهزكۇر بۆلۈمـدىكـى بهلـگىلـىمـىلهر ۋه ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ 

قانۇنلىرىدا بېكىتىلگهن تهرتىپكه ئاساسهن، قولغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى ئىجرا قىلىشى كېرهك. 
2. ئهگهر ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپ قـىلـىنـغان شهخـس يـىگـىرمـىنـجى مـاددىغـا ئـاسـاسهن ۋه بـىر جـىنـايهتـنى 
ئـىكـكىنـجى قېتىم سـوت قـىلـماسـلىق پـىرىنسـىپـىغـا ئـاسـاسهن،  تۇرۇشـلۇق دۆلهتـتىكـى سـوت مهھكىمـىسـىگه گۇمـانـىنـى 
ئـوتتۇرىغـا قـويـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت دهرھال مهھكىمه بـىلهن كېڭىشـىپ، مهھكىمـىنـىڭ قۇبۇل قـىلـىنـشچان 
مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا ئـاالقـىدار ھۆكۈم چـىقـارغـان – چـىقـارمـىغـانـلىقـىنـى ئېنىقـلىشـى كېرهك. دېلونـى قۇبۇل قـىلـغىلـى 
بـولـىدىغـان بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىشـقا دهرھال تۇتۇش قـىلـىشـى الزىم. تېخى  
بېكىتـىلـمىگهن  قۇبۇل قـىلـىنـىشـچان مهسـىلـىلهرگه كهلـسهك، تـاكـى مهھكىمه قۇبۇل قـىلـىنـىشـچان مهسـىلـىلهر 
تـوغـرىسـىدا ھۆكۈم قـىلـغانـغا قهدهر، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهزكۇر شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلـىپـىنـىڭ 

ئىجراسىنى كېچىكتۈرسه بولىدۇ. 
3. 1)  ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت جهزمهن دۆلـىتـىنـىڭ تهرتـىپ قـانۇنـىغـا بـىنـائهن، بـاشـقا بـىر دۆلهتـنىڭ ئۆز 
دۆلهت تهۋهلـىكـى ئـارقـىلـىق، مهھكىمـىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغـان شهخـسنى يـاالپ ئېلىپ مېڭىشـىنـى تهسـتىقـلىشـى 
كېرهك. بۇ ئهھۋال مهزكۇر دۆلهت چېگراسـىدىن ئۆتۈش ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه تـوسـالغۇ بـولـمىسـا يـاكـى ئۆتكۈزۈپ بېرىش 

ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈۋهتمىگهن شارائىتتا بولىدۇ.  
2) مهھكىمـىنـىڭ چېگرادىن ئۆتۈش تهلهپـنامـىسـى سهكـسهن يهتـتىنـجى مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه بـىنـائهن 

يهتكۈزىلىشى كېرهك. چېگرادىن ئۆتۈش تهلهپنامىسى جهزمهن تۆۋهندىكى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرهك:  
 (1) ياالپ ماڭىدىغان شهخىسنىڭ ساالھىيىتىگه چۈشهنچه بېرىش؛ 

 (2) دېلو پاكىتلىرى ۋه بۇ پاكىتالرنىڭ قانۇنىي خاراكتېرىنى قىسقىچه بايان قىلىش؛ شۇنداقال، 
 (3) قولغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه ھوقۇق بېرىش بۇيرۇقىنى قوشۇمچه قىلىش؛ 
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3) ياالپ ئېلىپ مېڭىلغان شهخس چېگرادىن ئۆتۈش داۋامىدا جهزمهن قامالغان ھالهتته بولۇش؛ 
4) ئهگهر ئۇچـار قـاتـناش ۋاسـتىلـىرى ئـارقـىلـىق يـاالپ ئېلىپ مېڭىش ۋه ئـارىلـىقـتا ئۇ دۆلهت زېمىنـىغـا قـونۇپ 

ئۆتۈش پىالنالنمىسا، ئۇ ھالدا تهستىقلىنىشقا ئىلتىماس سۇنۇشنىڭ ھاجىتى يوق. 
5) ئهگهر پـىالنـلىمـىغـان ئهھۋال يۈز بېرىپ، ئۇ دۆلهت زېمىنـىغـا قـونۇشـقا تـوغـرا كهلـسه، مهزكۇر دۆلهت 
ئـىكـكىنـجى تۈردىكـى بهلـگىلـىمـىگه بـىنـائهن چېگرىدىن ئۆتۈش تهلهپـنامـىسـى سۇنۇشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. 
چېگرىدىن ئۆتۈش تهلهپـنامـىسـىنـى تـاپشۇرىۋالـغان ۋه چېگرىدىن ئۆتۈش تـامـامـالنـغانـغا قهدهر، چېگرىدىن ئۆتـىلـىدىغـان 
دۆلهت يـاالپ ئېلىپ مېڭىلـغان شهخـسنى جهزمهن قـامـىشـى كېرهك. لېكىن ئـىكـكىنـجى تۈر بـىلهن ئـاالقـىدار بـولـغان 
قـامـاش پـىالنـلىمـىغـان ئهھۋالـدىكـى قـونۇشـتىن بـاشـالپ ھېساپـلىغـانـدا، 96 سـائهتـتىن ئېشىپ كهتـمهسـلىكـى كېرهك. بۇ 

مۆھلهتته تهلهپنامه تاپشۇرۇپ ئالسا، ئۇنىڭ يولى باشقا.  
4. ئهگهر ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپ قــىلــىنــغان شهخــس، مهھكىمه ئۆتكۈزۈپ بېرىشــنى تهلهپ قــىلــىشــتا 
ئـاسـاسـالنـغان مهلۇم جـىنـايهتـتىن بـاشـقا بـىر جـىنـايهت بـىلهن تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـته ئهرز قـىلـىنـغان يـاكـى جـازا 
مۇددىتـىنـى ئۆتهۋاتـقان بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه رۇخـسهت قـىلـىپ قـارار بهرگهنـدىن 

كېيىن، مهھكىمه بىلهن كېڭىشىشى كېرهك.  

توقسىنىنچى ماددا 

رىقابهتلىك تهلهپ 

1. ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ سهكـسهن تـوققۇزىنـچى مـاددىغـا بـىنـائهن ئـوتتۇرىغـا قـويـغان مهلۇم 
شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى تهلـىپـىنـى تـاپشۇرىۋالـغانـدا، ئهگهر ھهر قـانـداق يهنه بـىر دۆلهتـنىڭ 
مهھكىمــىنــىڭ ئۇ شهخــسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشــنى تهلهپ قــىلــىشــىدا تــايــانــغان جــىنــايهتــنىڭ ئــاســاســىنــى 
شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان ئـوخـشاش بـىر قـىلـمىش سهۋهبـلىك شۇ شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى تهلـىپـىنـى 
تـاپشۇرىۋالـسا، بۇ ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت ئهھۋالـنى جهزمهن مهھكىمه ۋه تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۇقتۇرىشـى 

كېرهك. 
2. ئهگهر تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتمۇ ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت بـولـغان بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت 

تۆۋهندىكىدهك ئهھۋالالردا، چوقۇم مهھكىمىنىڭ تهلىپىنى ئالدىن ئويلىشىشى كېرهك: 
1) مهھكىمه ئـون سهكـكىزىنـچى مـاددا يـاكـى ئـون تـوققۇزىنـچى مـاددىغـا بـىنـائهن، ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلـىپـى 
چېتىلـىدىغـان دېلونـى قۇبۇل قـىلـىشـقا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى قـارار چـىقـارغـان، شۇنـداقـال بۇ ھۆكۈم تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ 

ئۆزىنىڭ ئۆتكۈزىۋېلىش تهلىپى توغرىلىق ئېلىپ بارغان تهكشۈرۈشلىرى ۋه ئهرزىنى ئويالشقان بولسا؛ ياكى 
2) مهھكىمه تهلهپ قــىلــىنغۇچــى دۆلهتــنىڭ بــىرىنــجى تــارمــاقــقا بــىنــائهن چــىقــارغــان ئۇقتۇرىشــىنــى 

تاپشۇرىۋالغاندىن كېيىن، بىرىنجى– تۈرده بايان قىلىنغان قارارنى چىقارغان بولسا.  
3. ئهگهر ئـىكـكىنـجى تـارمـاقـنىڭ بـىرىنـجى تۈرىده بـايـان قـىلـىنـغان قـارار بـولـمىسـا، مهھكىمـىنـىڭ ئـىكـكىنـجى 
تـارمـاقـنىڭ ئـىكـكىنـجخ تۈرىگه ئـاسـاسهن قـارار چـىقـىرىشـىنـى سـاقـالشـتىن ئـىلـگىرى، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئهھۋالـغا 
قـاراپ تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ ئۆتكۈزىۋېلىش تهلـىپـىنـى قـول سېلىپ بـىر تهرهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. لېكىن، مهھكىمه 
دېلونـى قۇبۇل قـىلـىشـقا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى قـارار قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى، ئۇ شهخـسنى ئۆتكۈزۈۋېلىشـقا بـولـمايـدۇ. شۇڭا، 

مهھكىمه تېزدىن قارار چىقىرىشى كېرهك. 
4. ئهگهر تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهت مهزكۇر كېلىشـىمـنى ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت بـولـمىسـا، يهنه كېلىپ تهلهپ 
قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بېرىش خهلـقئارا مهجبۇرىيـىتـى بـولـمىسـا، مهھكىمه دېلونـى 
قۇبۇل قـىلـىشـقا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى قـارارالشـتۇرغـان ئهھۋالـدا تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ ئۆتكۈزۈۋېلىش 

تهلىپىنى جهزمهن ئالدىن ئويلىشىشى كېرهك.  
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5. ئهگهر مهھكىمه تۆتـىنـجى تـارمـاقـتا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان دېلونـى قۇبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى بېكىتـسه، 
تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئهھۋالـغا قـاراپ تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهت ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئۆتكۈزىۋېلىش تهلـىپـىنـى بـىر 

تهرهپ قىلىشقا كىرىشسه بولىدۇ.  
6. تۆتـىنـجى تـارمـاقـتىكـى ھۆكۈمـنى يۈرگۈزگهن ئهھۋالـدا، نـاۋادا تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ مهزكۇر 
كېلىشـىمـنامـىنـى ئهھدىلهشكۈچـى بـولـمىغـان تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۇ شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھهقـقىده ئۆز 
ئۈسـتىگه ئېلىۋاتـقان خهلـقئارا مهجبۇرىيـىتـى بـار بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئۇ شهخـسنى مهھكىمـىگه يـاكـى 
تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى جهزمهن ئۆزى قـارار قـىلـىشـى كېرهك. تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت قـارار 

چىقارغاندا چوقۇم بارلىق ئاالقىدار ئامىلالرنى ئويلىشىشى كېرهك. لېكىن، تۆۋهندىكىلهر بۇنىڭ سىرتىدا: 
     1) ھهر تۈرلۈك تهلهپلهرنىڭ ۋاقتى؛ 

     2) تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ ھوقۇق-مهنـپهئهتـى ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن  جـىنـايهت ئۆزىنـىڭ تهۋهلـىكـىده 
ئېلىپ بېرىلـغانمۇ – يـوق، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ دۆلهت تهۋهلـىكـى ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپ قـىلـىنـغان 

شهخسنىڭ دۆلهت تهۋهلىكى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛ ۋه  
3) مهھكىمــىنــىڭ بۇنــىڭدىن كېيىن تهلهپ قــىلغۇچــى دۆلهت بــىلهن شۇ شهخــسنى ئۆز  ئــارا ئۆتكۈزۈپ 

بېرىشىش مۇمكىنچىلىكى.  
7. ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلـىپـىنـى تـاپشۇرىۋالـغانـدا، ئهگهر يهنه بـاشـقا ھهر 
قـانـداق بـىر دۆلهتـنىڭ مهھكىمـىنـىڭ ئۇ شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـىشـىدا تـايـانـغان جـىنـايهتـنىڭ 
ئـاسـاسـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان قـىلـمىشـتىن سـىرت، بـاشـقا بـىر قـىلـمىشـى سهۋهبـلىك شۇ شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش 

توغرىسىدىكى تهلىپىنى تاپشۇرىۋالسا: 
1) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه نـىسـبهتهن، مهزكۇر شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش 
ھهقـقىده ئۆز ئۈسـتىگه ئېلىۋاتـقان خهلـقئارا مهجبۇرىيـىتـى بـار بـولـمىسـا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت جهزمهن 

مهھكىمىنىڭ تهلىپىنى ئالدىن ئويلىشىشى كېرهك؛ 
2) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه مهزكۇر شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھهقـقىده ئۆز 
ئۈسـتىگه ئېلىۋاتـقان خهلـقئارا مهجبۇرىيـىتـى بـار بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت بۇ شهخـسنى مهھكىمـىگه يـاكـى 
تهلهپ قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى ئۆزى قـارار قـىلـىشـى كېرهك. قـارار چـىقـارغـانـدا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى 
دۆلهت جهزمهن بـارلـىق ئـاالقـىدار ئـامـىلـالرنـى ئـويـلىشـىشـى زۆرۈر. لېكىن، ئـالـتىنـجى تـارمـاقـتا كۆرسـىتـىلـگهن تۈرلۈك 
ئـامـىلـالر بۇنـىڭ سـىرتـىدا بـولۇپ، چېتىشـلىق قـىلـمىشـالرنـىڭ نـىسـپىي خـاراكتېرى ۋه ئېغىرلـىق دهرىجـىسـىنـى جهزمهن 

ئاالھىده ئويلىشىشى الزىم.  
8. ئهگهر مهھكىمه مهزكۇر مـاددىدا كۆرسـىتـىلـگهن ئۇقتۇرۇشـنى تـاپشۇرىۋالـغانـدىن كېيىن، مهلۇم دېلونـى قـارار 
قىـلىـشقـا بوـلمـايدـۇ، دهپ قاـرار قىـلغـان، تهلهپ قىـلغۇچىـ دۆلهتكـه سۇنغـان ئۆتكۈزىۋېلىش تهلىـپىـمۇ كهينـىدىنال 

كهسكىن رهت قىلىنغان بولسا، تهلهپ قىلىنغۇچى دۆلهت بۇ قارارنى جهزمهن مهھكىمىگه ئۇقتۇرىشى كېرهك. 

توقسان بىرىنچى ماددا 

قولغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلىپىنىڭ مهزمۇنى 

1. قـولـغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلـىپـى جهزمهن يـازمـىچه شهكـىلـده سۇنۇلـىشـى كېرهك. ئـاالھىده 
ئهھۋالـالردا، تهلهپـنى يـازمـىچه خـاتـىرىنـى يـولـلىيـااليـدىغـان ھهر قـانـداق ئۇسۇلـدا ئـوتتۇرىغـا قـويـسا بـولـىدۇ. بـىراق، 
شۇنـىڭدىن كېيىن چـوقۇم سهكـسهن يهتـتىنـجى مـاددىنـىڭ بـىرىنـجى– تـارمـىقـىدىكـى بـىرىنـجى– تۈرده بهلـگىلهنـگهن 

يول ئارقىلىق جهزملهشتۈرۈش كېرهك. 
2. تهيـيارلـىق سـوتـنىڭ ئهلـلىك سهكـكىزىنـچى مـاددىسـىغـا ئـاسـاسهن، ئۆزلـىرىگه يـولـلىغـان قـولـغا ئېلىش 
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بۇيـرۇقـىدىكـى شهخـسنى قـولـغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـىش ئۈچۈن، تهلهپـنامـىگه چـوقۇم تۆۋهنـدىكـى 
ماتېرىيالالر قېتىلغان ياكى قوشۇمچه قىلىنغان بولۇشى كېرهك: 

1) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـسنىڭ سـاالھىيـىتـىنـى بېكىتـىشـكه يېتهرلـىك مـاتېرىيـالـالر، شۇنـداقـال مهزكۇر 
شهخسنىڭ دېرىكىنى قىلىشقا مۇمكىن بولىدىغان ماتېرىيالالر؛ 
2) قولغا ئېلىش بۇيرۇقىنىڭ قوشۇمچه نوسخىسى؛ ۋه  

3) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهرتـىۋى تهلهپ قـىلـىدىغـان بـارلـىق زۆرۈر ھۆجـجهت، 
بـايـانـات ۋه مـاتېرىيـالـالر. ئهمـما، بۇ تهلهپـلهر مهزكۇر دۆلهتـنىڭ بـاشـقا دۆلهتـلهر بـىلهن تۈزگهن كېلىشـىمـنامه يـاكـى 
ئـورۇنـالشـتۇرۇشـلىرىغـا بـىنـائهن، ئۆتكۈزىۋېلىش تهلهپـنامـىسـىده قـولـلىنـىلـىدىغـان شهرتـلهردىن ئېغىر بـولـماسـلىقـى كېرهك. 

شۇنداقال، مهھكىمىنىڭ ئاالھىده خاراكتېرىنى ئويلىشىپ، مۇمكىن بولغان ئهھۋالدا بۇ تهلهپلهرنى ئازايتىشى كېرهك.  
3. جـىنـايهت بېكىتـىلگۈچـىنـى قـولـغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزىۋېلىشـنى تهلهپ قـىلـىش ئۈچۈن، تۆۋهنـدىكـى مـاتېرىيـالـالر 

قېتىلغان ياكى قوشۇمچه قىلىنغان بولىشى كېرهك: 
1) مهزكۇر شهخسنى قولغا ئېلىشنى تهلهپ قىلىدىغان قولغا ئېلىش بۇيرۇقىنىڭ قوشۇمچه نوسخىسى؛  

2) جىنايهت ھۆكۈمنامىسىنىڭ قوشۇمچه نوسخىسى؛ 
3) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـسنىڭ جـىنـايهت ھۆكۈمـنامـىسـىدىكـى شهخـس ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان 

ماتېرىيالالر؛ ۋه، 
4) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـس جـازاغـا ھۆكۈم قـىلـىنـىپ بـولـغان ئهھۋالـدا، جـازا ھۆكۈمـنامـىسـىنـىڭ قـوشۇمـچه 
نـوسـخىسـىنـى تهمـىنـلهش. ئهگهر جـازا ھۆكـمى قـامـاق جـازاسـى بـولـسا، ئۆتهپ بـولـغان قـامـاق مۇددىتـى ۋه قېلىپ قـالـغان 

قاماق مۇددىتى توغرىسىدا چۈشهنچه بېرىش.  
4. مهھكىمـىنـىڭ تهلـىپـى بـويـىچه ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت جهزمهن ئـىكـكىنـجى تـارمـاقـنىڭ ئۈچـىنـجى تۈرىگه 
ئـاسـاسهن قـولـلىنـىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىدىكـى دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـىنـىڭ تهلـىپـى تـوغـرىسـىدا مهھكىمه بـىلهن ئـومۇمـىي 
خـاراكتېرده كېڭىشـىش ئېلىپ بېرىشـى يـاكـى كـونكېرت ئـىشـالرغـا نـىسـبهتهن كېڭىشـىش ئېلىپ بېرىشـى كېرهك. 
كېڭىشـىش داۋامـىدا، ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت ئۆزىنـىڭ دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـىدىكـى كـونكېرت تهلهپـلىرىنـى چـوقۇم 

مهھكىمىگه ئۇقتۇرىشى كېرهك.  

توقسان ئىككىنچى ماددا 

ۋاقىتلىق قولغا ئېلىش 

1. مهھكىمه جـىددىي ئهھۋالـدا تـوقـسان بـىرىنـچى مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه بـىنـائهن، ئۆتكۈزىۋېلىش 
تهلهپـنامـىسـى ۋه ئۇنـىڭ قـوشۇمـچه ھۆجـجهتـلىرىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـتىن بۇرۇن، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـسنى ۋاقـىتـلىق 

قولغا ئېلىشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ.  
2. ۋاقـىتـلىق قـولـغا ئېلىش تهلـىپـى، يـازمـىچه خـاتـىرىنـى يـولـلىيـااليـدىغـان ھهر قـانـداق ئۇسۇلـدا يـولـلىنـىشـى ۋه 

تۆۋهندىكى ماتېرىيالالر قېتىلغان بولۇشى كېرهك: 
1) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـسنىڭ سـاالھىيـىتـىنـى بېكىتـىشـكه يېتهرلـىك مـاتېرىيـالـالر، شۇنـداقـال مهزكۇر 

شهخسنىڭ دېرىكىنى قىلىشقا مۇمكىن بولىدىغان ماتېرىيالالر؛ 
2) مهزكۇر شهخـسنى قـولـغا ئېلىشـنى تهلهپ قـىلـىشـتا ئـاسـاسـالنـغان جـىنـايـىتـى ۋه ئهيـىپـلهنـگهن بۇ  جـىنـايهتـنى 
شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان پـاكـىتـالر تـوغـرىسـىدىكـى قـىسـقىچه چۈشهنـدۈرۈش، شۇنـداقـال، ئـىمـكان بـار جـىنـايهت سـادىر بـولـغان 

ۋاقىت ۋه ئورۇن؛  
3) تهلهپ قـىلـىنغۇچـىغـا چـىقـىرىلـغان قـولـغا ئېلىش بۇيـرۇقـى يـاكـى جـىنـايهت ھۆكۈمـنامـىسـى چـىقـىرىلـغانـلىق 

باياناتى؛ ۋه، 
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4) تهلهپ قـىلـىنغۇچـىنـى ئۆتكۈزۈپ بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى تهلهپـنامه ۋه سـوڭداشـتۇرۇپ تـاپشۇرىلـىدىغـان 
بايانات. 

3. ئهگهر تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت « تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دا بهلـگىلهنـگهن مۆھلهتـته، تـوقـسان 
بــىرىنــجى– مــاددىدا بهلــگىلهنــگهن ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپــنامــىســى ۋه ئۇنــىڭ قــوشۇمــچه ھۆجــجهتــلىرىنــى 
تـاپشۇرىۋالـمىسـا، ۋاقـىتـلىق قـولـغا ئېلىنـىپ قـامـالـغان شهخـسنى قـويۇپ بهرسه بـولـىدۇ. لېكىن، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى 
دۆلهتـنىڭ قـانۇنـى يـول قـويـغان ئهھۋالـدا، بۇ مهزگـىلـلىك مۆھلهت تـوشۇشـتىن ئـىلـگىرى مهزكۇر شهخـس ئۆتكۈزۈپ 
بېرىلـىشـكه قـوشۇلـسا بـولـىدۇ. بۇنـداق ئهھۋالـدا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت تېزرهك تۇتۇش قـىلـىپ، مهزكۇر شهخـسنى 

مهھكىمىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىشى كېرهك.  
4. ئهگهر ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپـنامـىسـى ۋه ئۇنـىڭ قـوشۇمـچه ھۆجـجهتـلىرى كېيىنـكى كۈنـلهرده تـاپشۇرۇپ 
بېرىلـسه، ئۈچـىنـجى تـارمـاقـقا بـىنـائهن قـامـالـغان تهلهپ قـىلـىنغۇچـى شهخـسكه ئـائـىت دهلـىل-ئـىسـپاتـالر كېيىن بۇ 

شهخسنى قولغا ئېلىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه دهخلى قىلمايدۇ. 

توقسان ئۈچىنچى ماددا 

باشقا شهكىللهردىكى ھهمكارلىق 

1. ئهھدىنــامــىنــى تۈزگۈچــى دۆلهت مهزكۇر بۆلۈم ۋه ئۆزىنــىڭ دۆلهت ئــىچــى قــانۇنــى تهرتــىپــىدىكــى 
بهلـگىلـىمـىلهرگه بـىنـائهن مهھكىمـىنـىڭ تهلـىپـىنـى ئـىجـرا قـىلـىپ، تهكشۈرۈش ۋه ئهيـىبـلهش جهھهتـلهرده تۆۋهنـدىكـى 

ياردهملهرنى تهمىنلىشى كېرهك: 
1) مهلۇم شهخسنىڭ ساالھىيىتى ۋه دېرىكىنى ياكى ماددىي بۇيۇمنىڭ بار جايىنى ئېنىقالش؛ 

2) ئـىسـپات ئېلىش. بۇ قهسهم قـىلـىنـغان گۇۋاھلىق سۆزىنـى ۋه مهزكۇر مهھكىمـىگه الزىم بـولـغان بـاھاالش 
پىكرى ھهم دوكالتىنى ئۆزئىچىگه ئالغان دهلىل ـــ ئىسپاتالر بىلهن تهمىنلهشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛ 

3) تهكشۈرۈلگهن ۋه ئهيىبلهنگهن ھهر قانداق شهخسنى سوراق قىلىش؛ 
4) ئهدلـىيهلـىك ھۆجـجهت ـــ مـاتېرىيـالـالرنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھالـدا ھۆجـجهت – مـاتېرىيـالـالرنـى 

يهتكۈزۈپ بېرىش؛ 
5) ئـاالقـىدار خـادىمـالرنـىڭ گۇۋاھچى يـاكـى بـاھالـىغۇچـى سـاالھىيـىتـىده ئۆز ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن مهھكىمـىگه 

كېلىپ سوتقا چىقىشىغا قواليلىق يارىتىپ بېرىش؛ 
6) يهتتىنجى تارماقتىكى بهلگىلىمىگه بىنائهن خادىمالرنى ۋاقىتلىق ئۆتكۈزۈپ بېرىش؛ 

7) جهسهت قېزىش ۋه قهبـرىلهرنـى تهكشۈرۈشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھالـدا، ئـاالقـىدار ئـورۇن ۋه سـورۇنـالرنـى 
تهكشۈرۈپ ئېنىقالش؛ 

8) ئاختۇرۇپ تىنىتىش ۋه نهزهربهند قىلىشنى ئىجرا قىلىش؛ 
9) قـالـدۇرۇلـغان خـاتـىره ۋه ھۆجـجهتـلهر بـىلهن تهمـىنـلهش، بۇ ھۆكۈمهت تهرهپـنىڭ قـالـدۇرغـان خـاتـىرىسـى بـىلهن 

ھۆججهتلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛  
10)  زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى ۋه گۇۋاھچىالرنـى قـوغـداش، شۇنـداقـال، دهلـىل-– ئـىسـپاتـالرنـى تـولۇقـى 

بىلهن ساقالش؛ 
11) ئهڭ ئـاخـىرىدا مۇسـادىره قـىلـىشـقا قـوالي بـولـىشـى ئۈچۈن جـىنـايهتـتىن ئېرىشـىلـگهن تـاپـاۋهت، مـال-مۈلۈك، 
مهبـلهغ، شۇنـداقـال جـىنـايهت قـورالـلىرىنـى ئېنىقـالش، ئـىزىغـا چۈشۈش ھهم تـوڭلىتـىپ قـويۇش يـاكـى تۇتۇپ قېلىش. 

لېكىن، خالىس نىيهتلىك ئۈچىنجى تهرهپنىڭ ھوقۇق-مهنپهئهتىگه زىيان سالماسلىق؛ ۋه، 
12) مهھكىمـىنـىڭ بـاشقۇرۇش ھوقۇقـى تهۋهلـىكـىدىكـى جـىنـايهتـلهرنـى تهكشۈرۈش ۋه ئهيـىپـلهشـكه قـوالي 

بولغان ھالهتته تهلهپ قىلىنغۇچى دۆلهتنىڭ قانۇنى چهكلىمىگهن باشقا شهكىللهردىكى ياردهملىشىش. 
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2. مهھكىمـىنـىڭ مهھكىمهده  سـوتـقا چـىقـقان گۇۋاھچى ۋه بـاھالـىغۇچـىغـا، مهزكۇر شهخـسنىڭ تهلهپ 
قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـتىن ئـايـرىلـىشـتىن ئـىلـگىرىكـى ھهر قـانـداق تـوغـرا يـاكـى نـاتـوغـرا قـىلـمىشـلىرى سهۋهبـلىك، مهھكىمهده 
شـىكـايهت قـىلـىنـماسـلىقـى، قـامـالـماسـلىقـى يـاكـى جـىسـمانـىي ئهركـىنـلىكـىنـىڭ ھهر قـانـداق چهكـلىمـىگه ئۇچـرىمـاسـلىقـىغـا 

كاپالهت بېرىش ھوقۇقى بار.  
3. بـىرىنـجى تـارمـاقـقا بـىنـائهن سۇنۇلـغان تهلهپـكه نـىسـبهتهن، ئهگهر ئـومۇمـىيۈزلۈك قـولـلىنـىلـىدىغـان ۋه 
يۈرگۈزىلـىۋاتـقان بـىر تۈرلۈك ئـاسـاسـىي قـانۇن پـىرىنسـىپـىنـى چـىقـىش قـىلـىپ تۇرۇپ، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت تهلهپـته 
بـايـان قـىلـىنـغان بـىر تۈرلۈك يـاردهمـلىشـىش تهدبـىرىنـى ئـىجـرا قـىاللـمىسـا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت تېزدىن مهھكىمه 
بـىلهن كېڭىشـىپ، مهسـىلـىنـى بـار كۈچ بـىلهن ھهل قـىلـىشـى كېرهك. كېڭىشـىش جهريـانـىدا بـاشـقا ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق 
يـاكـى شهرتـلىك ھالـدا يـاردهم بـىلهن تهمـىنـلهشـكه بـولۇش -- بـولـماسـلىقـىنـى ئـويـلىشـىپ بېقىشـى كېرهك. ئهگهر 
كېڭهشـكهنـدىن كېيىنمۇ يهنـىال مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـقا ئـىمـكانـى بـولـمىسـا، مهھكىمه تهلهپـنى ئۆزگهرتـىشـنىڭ 

زۆرۈرلىكىنى ئويلىشىشى كېرهك. 
4. يهتـمىش ئـىكـكىنـجى مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه بـىنـائهن، پهقهت تهمـىنـلىنـىش تهلهپ قـىلـىنـغان ھۆجـجهت 
يـاكـى ئـاشـكارىالنـغان دهلـىل ـــ ئـىسـپات ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه چېتىلـىدىغـان ئهھۋالـدىال ئهھدىلهشكۇچـى 

دۆلهت ياردهملىشىش تهلىپىنى پۈتۈنلهي ياكى قىسمهن ھالدا رهت قىلسا بولىدۇ.  
5. بـىرىنـجى تـارمـاقـنىڭ 12- تۈرىگه بـىنـائهن چـىقـىرىلـغان يـاردهمـلىشـىش تهلـىپـىنـى كهسـكىن رهت قـىلـىشـتىن 
ئـىلـگىرى، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت يـاردهمـلىشـىشـنى ئـاالھىده شهرت بـىلهن يـاكـى كېچىكـىپـرهك ۋه يـاكـى بـاشـقىچه 
ئۇسۇلـدا تهمـىنـلىگـىلـى بـولـىدىغـان- بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى چـوقۇم ئـويـلىشـىشـى كېرهك. نـاۋادا مهھكىمه يـاكـى تهپـتىش 
ئهمهلـدارى شهرتـلىك يـاردهمـلىشـىشـنى قۇبۇل قـىلـسا، ئۇنـداقـتا، مهھكىمه يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارى بۇ شهرتـلهرگه 

جهزمهن رىئايه قىلىشى كېرهك.  
6. تهلهپ قـىلـىنغۇچـى ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن دۆلهت ئهگهر يـاردهمـلىشـىش تهلـىپـىنـى كهسـكىن رهت قـىلـسا، 

رهت قىلىش سهۋهبىنى جهزمهن تېزلىكته مهھكىمه ياكى تهپتىش ئهمهلدارىغا ئۇقتۇرىشى كېرهك.  
7. 1) مهھكىمه پهرقـلهنـدۈرۈشـكه قـوالي بـولۇش، گۇۋالـىق سۆزىنـى قۇبۇل قـىلـىش يـاكـى بـاشـقا يـاردهمـلهرگه 
ئـىگه بـولۇش ئۈچۈن  قـامـاقـتىكـى شهخـسنى ۋاقـىتـلىق ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. مهزكۇر شهخـسنى 

ئۆتكۈزۈپ بېرىشته، تۆۋهندىكى شهرتلهرنى قانائهتلهندۈرىشى كېرهك: 
 مهزكۇر شهخسكه ئۇقتۇرۇلغاندىن كېيىن، ئۇ ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه: 

(1) ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن قوشۇلغان بولۇشى؛  
(2) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت ئۆزىنـىڭ مهھكىمه بـىلهن پۈتۈشۈشـى مۇمـكىنـچىلـىكـىدىكـى شهرتـلهرگه 

بىنائهن، بۇ شهخسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه قوشۇلىشى.  
2) ئۆتكۈزۈپ بېرىلــگهن شهخــس جهزمهن داۋامــلىق قــامــىلــىشــى كېرهك. ئۆتكۈزۈپ بېرىش مهقســىدى 
تامامالنغاندىن كېيىن، مهھكىمه مۇمكىنقهدهر بۇ شهخسنى تهلهپ قىلىنغۇچى دۆلهتكه قايتۇرۇپ بېرىشى كېرهك.  
8. 1) تهلهپـنامـىده بـايـان قـىلـىنـغان تهكشۈرۈش ۋه ئهرز تهرتـىۋىگه زۆرۈر بـولـغانـدىن سـىرت، مهھكىمه 

ھۆججهت ۋه ماتېرىيالالرنىڭ مهخپىيهتلىكىگه جهزمهن كاپالهتلىك قىلىشى كېرهك.  
2) زۆرۈرىيـىتـى تۇغۇلـغانـدا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهخـپىيهتـلىكـنى سـاقـلىغـان ئـاسـاسـتا ھۆجـجهت ۋه 
مـاتېرىيـالـالرنـى تهپـتىش ئهمهلـدارىغـا يهتكۈزۈپ بهرسه بـولـىدۇ. تهپـتىش ئهمهلـدارى بۇ مـاتېرىيـالـالرنـى پهقهت يېڭى 

دهلىل ـــ ئىسپاتالرنى توپالش مهقسىتىدىال ئىشلهتسه بولىدۇ.  
3) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت كېيىنـچه ئۆزلـىكـىدىن بېكىتـىش يـاكـى تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ تهلـىپـى بـويـىچه بۇ 
ھۆجـجهت ۋه مـاتېرىيـالـالرنـى ئـاشـكارىالشـقا قـوشۇلـسا بـولـىدۇ. ئـاشـكارىالنـغانـدىن كېيىن، بهشـىنـجى بۆلۈم ۋه ئـالـتىنـجى 
بۆلۈم، شۇنـداقـال «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دىكـى بهلـگىلـىمـىلهرگه ئـاسـاسـلىنـىپ، مۇنۇ ھۆجـجهت ۋه مـاتېرىيـالـالرنـى 

دهلىل ـــ ئىسپات سۈپىتىده قولالنسا بولىدۇ: 
(1) ئهگهر ئهھدىنـمه تۈزۈشكۈچـى دۆلهت مهھكىمه ۋه ئۆزى بـىلهن خهلـىقـئارا مهجبۇرىيـىتـى بـار يهنه بـىر 
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دۆلهتـنىڭ تـاپشۇرۇپ بېرىش يـاكـى ئۆتكۈزىۋېلىش تهلـىۋىدىن سـىرت بـولـغان رىقـابهتـلىك تهلهپ تـاپشۇرىۋالـسا، شۇ 
ئهھدىلهشكۈچـى دۆلهت مهھكىمه ۋه يهنه بـىر دۆلهت بـىلهن كېڭىشـىپ، ئـامـال بـار ئـىكـكىال تهرهپـنىڭ تهلـىپـىنـى 
قـانـدۇرىشـى، زۆرۈر تېپىلـغانـدا ئۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىر تۈرلۈك تهلهپـنى يـاكـى تهلهپـكه قـوشۇلـغان شهرتـنىڭ ئـىجـراسـىنـى 

كېچىكتۈرسه بولىدۇ.  
(2) مهسـىلـىنـى يـوقۇرىقـىدهك ھهل قـىلـىش چـارىسـىز بـولـغانـدا تـوقسـىنـىنـجى مـاددىدا بېكىتـىلـگهن پـىرىنسـىپـقا 

بىنائهن، رىقابهتلىك تهلهپنى ھهل قىلىشى كېرهك.  
2) ئهگهر مهھكىمـىنـىڭ تهلـىپـى بـىر تۈرلۈك خهلـقئارا كېلىشـىم سهۋهبـلىك، ئۈچـىنـجى دۆلهت يـاكـى مهلۇم 
خهلـىقـئارالـىق تهشـكىالت كـونـتروللۇقـىدىكـى مـاتېرىيـال، مـال ـــ مۈلۈك يـاكـى شهخـسكه چېتىشـلىق بـولـسا، تهلهپ 
قـىلـىنغۇچـى دۆلهت بۇ ئهھۋالـنى چـوقۇم مهھكىمـىگه ئۇقتۇرىشـى، مهھكىمه ئۈچـىنـجى بـىر دۆلهت يـاكـى خهلـىقـئارالـىق 

تهشكىالتقا تهلهپ سۇنۇشى كېرهك.  
10. 1) ئهگهر ئهھدىنـامه تۈزۈشكۈچـى دۆلهتـلهردىن بـىرى مهھكىمـىنـىڭ سـوتـالش ھوقۇقـى تهۋهلـىكـىدىكـى 
جـىنـايهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان قـىلـمىش يـاكـى دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـىدا ئېغىر جـىنـايهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ دهپ 
بېكىتـىلـگهن قـىلـمىش تـوغـرىسـىدا تهكشۈرۈش يـاكـى سـوت ئېلىپ بېرىۋاتـقان بـولـسا، مهھكىمه ئهھدىلهشكۈچـى 

دۆلهتنىڭ تهلىپىگه بىنائهن مهزكۇر دۆلهت بىلهن ھهمكارلىشىپ ئۇنىڭغا ياردهم قىلسا بولىدۇ.  
2) (1) بـىرىنـچى تۈرگه بـىنـائهن قـىلـىنـىدىغـان يـاردهم بـاشـقىسـىدىن سـىرت، يهنه تۆۋهنـدىكـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ: 
ئـا)  مهھكىمـىنـىڭ تهكشۈرۈش يـاكـى سـوت مهزگـىلـىده ئېرىشـكهن بـايـانـلىرى، ھۆجـجهتـلهر يـاكـى بـاشـقا تۈردىكـى 

دهلىل ــ ئىسپاتالر؛ ۋه  
ئه) مهھكىمه قاماققا ئهمىر قىلغان شهخسنى سوراق قىلىش؛ 

(2) ئىككىنجى تۈرنىڭ 1-تارماق تۈرىنىڭ 1-تۈركۈمىگه قارىتا تهمىنلهنگهن ياردهم: 
ئـا) ئهگهر ھۆجـجهت يـاكـى بـاشـقا تۈردىكـى دهلـىل ـــ ئـىسـپاتـالر بـىرهر دۆلهتـنىڭ يـاردىمـىده ئېرىشـىلـگهن بـولـسا، 

بۇ ماتېرىيالالرنى تهمىنلهشته شۇ دۆلهتنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىش كېرهك؛ 
ئه) ئهگهر بـايـانـالر، ھۆجـجهت يـاكـى بـاشـقا تۈردىكـى دهلـىل ـــ ئـىسـپاتـالرنـى گۇۋاھچى يـاكـى بـاھالـىغۇچـى 

تهمىنلىگهن بولسا، بۇ ماتېرىيالالرنى تهمىنلهش ئاتمىش سهككىزىنجى ماددىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرايدۇ.  
مهھكىمه بۇ تارماقتا بهلگىلهنگهن شهرتكه بىنائهن بۇ ئهھدىنامىنى ئىمزالىمىغان 4)

دۆلهتنىڭ بۇ تارماققا ئاساسهن سۇنغان ياردهملىشىش تهلىپىگه قوشۇلىدۇ. 

توقسان تۆتىنچى ماددا 

داۋاملىشىۋاتقان تهكشۈرۈش ياكى ئهيىبلهش سهۋهبلىك تهلهپنى كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىش 

1. ئهگهر تهلهپـنى دهرھال ئـىجـرا قـىلـىش تهلهپ چېتىشـلىق دېلودىن بـاشـقا دېلونـىڭ نۆۋهتـتىكـى تهكشۈرۈش 
يـاكـى ئهيـىبـلىشـىگه تـوسـالغۇ بـولـىدىغـان بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهھكىمه بـىلهن پۈتۈشـكهن مۇددهت ئـىچـىده 
تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىشـنى كېچىكتۈرسه بـولـىدۇ. لېكىن، كېچىكتۈرۈش مۇددىتـى تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ 
تهكشۈرۈش يـاكـى ئهيـىبـلىشـىگه كېتىدىغـان زۆرۈر ۋاقـىتـتىن ئېشىپ كهتـمهسـلىكـى كېرهك. تهلهپـنى كېچىكتۈرۈپ 
ئـىجـرا قـىلـىشـنى قـارار قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت بهزى شهرتـلهرگه ئـاسـاسهن دهرھال يـاردهم 

بىلهن تهمىنلهشكه بولىدىغان – بولمايدىغانلىقىنى ئويلىشىشى كېرهك. 
2. ئهگهر تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت 1 – تـارمـاقـنىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه ئـاسـاسهن تهلهپـنى كېچىكتۈرۈپ ئـىجـرا 
قـىلـىشـنى قـارار قـىلـغان بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى 93 – مـاددىنـىڭ 1 – تـارمـاق 10 – تۈرىگه ئـاسـاسهن، دهلـىل – 

ئىسپاتنى ئامان ساقالشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
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توقسان بهشىنچى ماددا 

دېلونىڭ قوبۇل قىلىنىشچانلىقىغا ئېتىراز بىلدۈرۈلگهنلىك سهۋهبلىك تهلهپنى كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىش 

ئهگهر مهھكىمه 18 – يـاكـى 19 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن دېلونـىڭ قـوبۇل قـىلـىنـىشـچانـلىقـىغـا بـىلـدۈرۈلـگهن 
ئېتىرازغـا قـاراپ چـىقـىۋاتـقان بـولـسا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهھكىمه ھۆكۈم چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى مهزكۇر 
بۆلۈمـگه ئـاسـاسهن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىشـنى كېچىكتۈرسه بـولـىدۇ، مهھكىمه تهپـتىش ئهمهلـدارىنـىڭ 
18 – يـاكـى 19 – مـاددىغـا ئـاسـاسهن دهلـىل – ئـىسـپات تـوپـلىشـىغـا بـولـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىده ئېنىق بۇيـرۇق چۈشۈرگهن 

ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 

توقسان ئالتىنچى ماددا 

توقسان ئۈچىنچى– ماددىدا بهلگىلهنگهن باشقا شهكىلدىكى ياردهملهرنى تهلهپ قىلىش مهزمۇنى 

1. 93 – مـاددىدا كۆرسـىتـىلـگهن بـاشـقا شهكـىلـدىكـى يـاردهمـلهر يـازمـا شهكـىلـده تهلهپ قـىلـىنـىشـى كېرهك. 
جـىددىي ئهھۋالـدا، تهلهپ مۇمـكىن بـولـغان ھهرقـانـداق يـازمـا خـاتـىره شهكـلىده ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـسا بـولـىدۇ، لېكىن 
شۇنىڭدىن كېيىن 87 – ماددىنىڭ 1- تارماق 1- تۈرىده بهلگىلهنگهن يول ئارقىلىق مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈشى كېرهك. 
2. كـونـكرېت ئهھۋالـغا ئـاسـاسهن، تهلهپـنامـىدا تۆۋهنـدىكـى مـاتېرىيـالـالر بـولۇشـى يـاكـى قـوشۇمـچه قـىلـىنـغان بـولۇشـى 

كېرهك: 
1) تهلهپـنىڭ قـانۇنـىي ئـاسـاسـى ۋه سهۋهبـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، تهلهپـنىڭ مهقسـىتـى ۋه ئېرىشـىش تهلهپ 

قىلىنغان ياردهم توغرىسىدىكى قىسقىچه چۈشهندۈرۈش؛ 
2) تهلهپ قـىلـىنـغان يـاردهم بـىلهن تهمـىنـلهش ئۈچۈن چـوقۇم تېپىش يـاكـى ئېنىقـالش كېرهك بـولـغان ھهرقـانـداق 

ئادهم ياكى ئورۇننىڭ جايلىشىشى ياكى ئاالھىدىلىكىگه مۇناسىۋهتلىك ئىمكانقهدهر تهپسىلىي ماتېرىيالالر؛ 
3) تهلهپكه ئاالقىدار ئاساسىي پاكىت توغرىسىدىكى قىسقىچه چۈشهندۈرۈش؛ 

4) ھهرقانداق تهرتىپ ياكى تهلهپنى چوقۇم ئورۇنداش كېرهكلىكىنىڭ سهۋهبى ۋه بۇنىڭ تهپسىالتلىرى؛ 
5) تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ قـانۇنـىنـىڭ تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن، تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن تهمـىنـلىنـىشـى 

كېرهك بولغان ماتېرىيالالر؛ 
6) تهلهپ قىلىنغان ياردهم بىلهن تهمىنلهشكه كېرهكلىك باشقا ھهرقانداق ماتېرىيال. 

3. مهھكىمـىنـىڭ تهلهپ قـىلـىشـى بـىلهن، ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى ھهرقـايسـى دۆلهتـلهر 2- تـارمـاقـنىڭ 5 – تۈرىگه 
ئـاسـاسهن تهدبـىقـلىغـىلـى بـولـىدىغـان دۆلهت ئـىچـى قـانۇنـى جهھهتـته، مهھكىمه بـىلهن ئـومۇمـىي شهكـىلـده، يـاكـى مهلۇم 
بـىر كـونـكرېت مهسـىله ھهقـقىده كېڭىشـىشـى كېرهك. كېڭىشـىش جهريـانـىدا، ئهھدىنـامه تۈزگۈچـى دۆلهت ئۆزىنـىڭ 

دۆلهت ئىچى قانۇنىنىڭ كونكرېت تهلهپلىرىنى مهھكىمىگه بىلدۈرۈشى كېرهك. 
4. مهزكۇر مـاددىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرى، تهدبـىقـلىغـىلـى بـولـىدىغـان جـايـالردا مهھكىمـىگه سۇنۇلـغان يـاردهمـلىشـىش 

تهلهپلىرىگىمۇ تهدبىقلىنىدۇ. 

توقسان يهتتىنچى ماددا 

كېڭىشىش 
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شهرتـنامه تۈزۇشـكهن دۆلهتـلهر مهزكۇر بۆلۈمـده ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان تهلهپـنى تـاپشۇرۇۋالـغان بـولسـىمۇ، لـىكـىن 
ئـىلـتىمـاسـتا مهسـىله بـارلـىقـىنـى، ئـىلـتىمـاسـنىڭ ئـىجـرا قـىلـىنـىشـىغـا كـاشـىال بـولۇش يـاكـى تـوسقۇنلۇق قـىلـىش ئېھتىمـالـىنـى 
بـايـقىسـا، دهرھال مهھكىمه بـىلهن كېڭىشـىپ، مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـى كـىرهك. ئۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ مهسـىلـلهر 

تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 
1. تهلهپنى ئىجرا قىلىشقا كېتهرلىك ماتىرىيالالر تولۇق بولماسلىق. 

2. ئۆتكۈزۇپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـغان ئهھۋال ئـاسـتىدا، گهرچه ئهڭ زور تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـكهن بـولسـىمۇ، 
ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـغان شهخـسنى يهنـىال تـاپـالـمىسـا، يـاكـى ئېلىپ بېرىلـغان تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـى تهلهپ 
قـىلـىنـغان دۆلهتـتىكـى ئـاالقـىدار شهخـىسـلهر ئېنىقـال قـولـغا ئېلىش گۇۋاھنامـىسـىدا كۆرسـىتـىلـگهن شهخـس ئهمهس 

بولسا. 
3. نۆۋهتـتىكـى ئۇسۇل بـويـىچه تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـغانـدا، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت يهنه بـىر دۆلهت ئۈسـتىگه 

ئالغان شهرتنامه مهجبۇرىيىتىگه خىالپلىق قىلسا. 

توقسان سهككىزىنچى ماددا 

كهچۈرۈم ھوقوقۇدىن ۋاز كېچىش ۋه ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه قوشۇلۇش 
جهھهتتىكى ھهمكارلىق 

  1. ئهگهر تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ بـىر تۈرلۈك ئۆتكۈزۈپ بېرىش يـاكـى يـاردهم بېرىش 
تهلـپىنـى ئـىجـرا قـىلـغان تهقـدىرده، ئۈچـىنـچى دۆلهتـتىكـى شهخـس يـاكـى مـال-مۈلۈكـنىڭ دۆلهت يـاكـى دىپـلومـاتـىيه 
كهچۈرۈم ھوقۇقـى ئۈسـتىگه ئـالـغان خهلـىقـئارالـىق قـانۇن مهجبۇرىيـتىگه خـىالپـلىق قـىلـىدىغـان بـولـسا، ئۇ ھالـدا مهھكىمه 
بۇ تهلهپـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـسا بـولـمايـدۇ، پهقهت مهھكىمه ئـالـدى بـىلهن بۇ ئۈچـىنـچى دۆلهتـنىڭ ھهمـكارلـىقـىغـا 

ئېرىشهلىسه،  ئۈچىنىچى دۆلهت تهرىپىدىن كهچۈرۈم قىلىش ھوقوقىدىن ۋاز كېچىدۇ. 
2. ئهگهر تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ بـىر تۈرلۈك ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلـىپـىنـى ئـىجـرا قـىلـسا، شۇ 
دۆلهت خهلـىقـئارا كېلىشـىم بـويـىچه ئۈسـتىگه ئـالـغان مهجبۇرىيـىتـىگه خـىالپـلىق قـىلـىپ، مهھكىمهگه ئۆتكۈزۈپ 
بهرگۈچـى خـادىم مهزكۇر شهخـس ئهۋهتكۈچـى دۆلهتـنىڭ مـاقۇلـلىقـىنـى ئېلىشـى شهرت بـولـسا، مهھكىمه بۇ ئۆتكۈزۈپ 
بېرىش تهلـىپـىنـى ئـوتتۇرغـا قـويـسا بـولـمايـدۇ، مهھكىمه مهزكۇر شهخـس ئهۋهتكۈچـى دۆلهتـنىڭ ھهمـكارلـىقـىغـا ئـاۋۋال 

ئېرىشكهندىن باشقا، شۇ ئهۋهتكۈچى دۆلهت ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه قوشۇلسا بولىدۇ. 

 توقسان توققۇزىنچى  ماددا 

توقسان ئۈچىنچى ماددىغا ۋه توقسان ئالتىنچى ماددىغان ئاساسالنغا تهلهپنىڭ ئىجرا قىلىنىشى 

1. يـاردهمـلىشـىش تهلـپى، تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهتـنىڭ قـانۇنـىدا بهلـگىلهنـگهن ئـاالقـىدار تهرتـىپ بـويـىچه، شۇ 
دۆلهتـنىڭ قـانۇنـىدا چهكـلهنـمىگهن ئهھۋالـدا، تهلهپـنامه ئېنىق كۆرسهتـكهن شهكـىل بـويـىچه ئېجرا قـىلـىش، يهنـى 
تهلهپـنامـىده تـىزىپ چـىقـىلـغان تهرتـىپ بـويـىچه ئېجرا قـىلـىش، يـاكـى تهلهپـنامـىده كۆرسـىتـىلـگهن شهخـس تهرتـىپـنى 

ئىجرا قىلىش جهريانىدا نهق مهيدانغا كىلىپ ياردهم بىلهن تهمىنلهش. 
2. جـىددىي تهلهپـكه دۇچ كهلـگهنـده، مهھكىمهنـىڭ تهلـپى بـويـىچه، جـاۋاپ بېرىلـگهن ھۆجـجهت يـاكـى دهلـىل-

ئىسپاتالر جىددىي يوللىنىشى كېرهك.  
3. تهلهپ قىلىنغۇچى دۆلهتنىڭ جاۋابى ئۇنىڭ دهسلهپكى تىل-يېزىقى ۋه شهكلى ئارقىلىق يهتكۈزىلىدۇ. 
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4. مهزكۇر قـىسـىمـنىڭ بـاشـقا مـاددىلـىرىغـا دهخـلى يهتكۈزمـىگهن ئهھۋالـدا، ئـىجـرا قـىلـىشـقا بـولـىدىغـان بـىر تۈرلۈك 
تهلهپـنى ئـوڭۇشـلۇق ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن ھهرقـانـداق مهجبۇرالش تهدبـىرى قـولـلىنـىش ھاجهتسـىز. بـولۇپمۇ ئـىخـتىيـار 
قـىلـىش ئـاسـاسـىدا مهلۇم شهخـس بـىلهن يۈزتۇرانه سۆزلـىشـىش يـاكـى شۇ شهخسـدىن ئـىسـپات ئېلىش، جۈمـلىدىن 
ئـىجـرا تهلـىپـى ئۈچۈن ھهقـىقهتهن زۆرۈر بـولـغانـدا، شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت دائـىرىلـىرى نهق مهيـدانـدا بـولـماسـلىق 
تهلهپ قـىلـىنـغان ئهھۋال ئـاسـتىدا يۇقـارقـى پـائـالـىيهتـلهرنـى ئـىلـىپ بېرىش، شۇنـىڭدهك ئۆزگـىرىش بـولـمىغـان شـارائـىتـتا 
جـامـائهت نهق مهيـدانـى يـاكـى بـاشـقا جـامـائهت سـورۇنـلىرىنـى تهكشۈرۈش ئۈچۈن، تهپـتىش ئهمهلـدارى زۆرۈر تـىپـىلـغانـدا 

تۆۋهندىكى بهلگىلىمه بويىچه بىر دۆلهت چېگىرسى ئىچىده بۇخىل تهلهپنى بىۋاسته ئىجرا قىلسا بولىدۇ: 
1) ئهگهر تهلهپ قـىلـىنـغان شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت شـىكـايهت قـىلـىنـغان جـىنـايهت ئۆزى تهۋهسـىده يۈز 
بهرگهن دۆلهت بـولـسا، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ئـون سهكـكىزىنـچى يـاكـى ئـون تـوققۇزىنـچى مـاددىغـا ئـاسـاسهن قـوبۇل قـىلـىشـقا 
بـولـىدىغـان ھۆكۈم بـولـسا، تهپـتىش ئهمهلـدارى كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر بـىلهن بـارلـىق مۆمـكىنـچىلـىك ئۈسـتىده 

كېڭهشكهندىن كىيىن بۇ خىل تهلهپنى بىۋاسته ئىجرا قىلسا بولىدۇ. 
2) بـاشـقا ئهھۋالـدا، تهپـتىش ئهمهلـدارى كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر بـىلهن كېڭهشـكهنـدىن كـىيـىن، 
شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر ئـوتتۇرغـا قـويـغان ھهرقـانـداق مۇۋاپـىق شهرت بـويـىچه بۇخـىل تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىشـقا 
دىقـقهت قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهگهر كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهت مۇشۇ تـارمـاقـتىكـى بهلـگىلـىمه بـويـىچه ئـىجـرا قـىلـىش 
تهلـىپـىده مهسـىله بـارلـىقـىنـى بـايـقىسـا، مهزكۇر كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهت دهرھال مهھكىمه بـىلهن كېڭىشـىپ ھهل 

قىلىشى كېرهك. 
 5. يهتـمىش ئـىكـكىنـجى مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه ئـاسـاسهن، مهھكىمـىنـىڭ سـوتـقا قـاتـنىشـىپ گۇۋاھلىق 
بهرگهن يـاكـى گهپ سـوراشـنى قـوبۇل قـىلـغان شهخـسنىڭ دۆلهت خهۋىپسـىزلـىكـىگه ئـاالقـىدار مـاتېرىيـالـالرنـى نهقـىل 
كهلتۈرۈشـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـقا بـولـىدىغـان چهكـلهش شهرتـلىرى بۇ مـاددىدا كۆرسـىتـىلـگهن يـاردهمـلىشـىش تهلـپىنـى 

ئىجرا قىلىشقىمۇ تهتبىقلىنىدۇ. 

يۈزىنچى ماددا 

خىراجهت 

1. تهلهپ قـىلـىنغۇچـى دۆلهت چېگىرسـى ئـىچـىده تهلهپـنى ئـىجـرا قـىلـىشـقا كېتىدىغـان نـورمـال ھالهتـتىكـى 
خىراجهتلهرنى مهزكۇر دۆلهت ئۈستىگه ئالىدۇ. لېكىن تۆۋهندىكى خىراجهتلهرنى مهھكىمه ئۈستىگه ئالىدۇ: 

1) گۇۋاچـىالر ۋه بـاھالـىغۇچـىالرنـىڭ يـول خـىراجـىتـى ۋه بـىخهتهرلـىكـىگه مۇنـاسـىۋهتـلىك خـىراجهت، يـاكـى تـوقـسان 
ئۈچىنجى ماددىغا ئاساسهن ئۆتكۈزۈپ بىرىلگۈچىگه ئاالقىدار خىراجهت. 

2) يېزىقچه تهرجىمه، ئاغزاكى تهرجىمه ۋه پۈتۈكچىلىك خىراجىتى. 
3) ســوتــچى، تهپــتىش ئهمهلــدارى، يــاردهمــچى تهپــتىش ئهمهلــدارى، بــاش پۈتۈكــچى، بــاش پۈتۈكــچى 
يـاردهمـچىسـى، مهھكىمـىنـىڭ ھهرقـايسـى ئـورۇنـلىرىدىكـى خـىزمهتـچىلهرنـىڭ سـايـاھهت ۋه تۇرمۇش خـىراجـىتـى 

تولۇقلىمىسى. 
4) مهھكىمه تهلهپ قىلغان ھهرقانداق باھاالش پىكىرى ياكى دوكىالتىغا سهرپ قىلىنىدىغان خىراجهت. 

5) قاماپ تۇرغان دۆلهت مهھكىمهگه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن شهخسكه مۇناسىۋهتلىك خىراجهت. 
6) كېڭىشىپ بىكىتىلگهن ھهرقانداق ئىجرا تهلىپى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئاالھىده خىراجهت. 

2. بـىرىنـجى تـارمـاقـتىكـى بهلـگىلـىمه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـنىڭ مهھكىمهگه قـويـغان تهلـىپـىگه ئۇيغۇن 
كىلىشى كېرهك. بۇنداق ئهھۋالدا، مهھكىمه ئىجرا تهلىپىنىڭ ئادهتتىكى خىراجىتىنى ئۈستىگه ئالىدۇ. 

بىر يۈز بىرىنچى ماددا 
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ئاالھىده بهلگىلىمه 

1. بۇ ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن مهھكىمـىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلـگهن شهخـس ئۆتكۈزۈپ بېرىلـىشـتىن ئـىلـگىرى 
سـادىر قـىلـغان، مهزكۇر شهخـسنىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرلـىشـىگه سهۋب بـولـغان جـىنـايـى قـىلـمىشـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى بـاشـقا 

ھهرقانداق قىلمىش ياكى ھهرىكهت جهريانى سهۋهبلىك سۈرۈشتۈرۈلسه، جازاالنسا ياكى قاماپ قويۇلسا بولمايدۇ. 
2. مهھكىمه ئۆزىگه خـادىم ئۆتكۈزۈپ بهرگهن دۆلهتـتىن بـىرىنـجى تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهن تهلهپـتىن ۋاز 
كېچىشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. ھهمـده زۆرۈر تېپىلـغانـدا تـوقـسان بـىرىنـجى مـاددا بـويـىچه قـوشۇمـچه مـاتېرىيـال بـىلهن 
تهمـىنـلىسه بـولـىدۇ. شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت مهھكىمـىگه قـارشـى ھالـدا بۇ ھۆكۈمـدىن ۋاز كېچىش ھوقۇقـىغـا ئـىگه، 

ھهم بۇ جهھهتته تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ. 

 بىر يۈز ئىككىنچى ماددا 

ئاتالغۇالرنىڭ ئىشلىتىلىشى 

بۇ كېلىشىمنىڭ مهقسىدى ئۈچۈن: 
1. ئۆتكۈزۈپ بېرىش ـــ بـىر دۆلهتـنىڭ بۇ بهلـگىلـىمه بـويـىچه مهھكىمهگه مۇئهيـيهن شهخـسنى ئۆتكۈزۈپ 

بېرىشىنى كۆرسىتىدۇ. 
2. قـايتۇرۇپ بېرىش ـــ بـىر دۆلهتـنىڭ شهرتـنامه، ئهھدىنـامه يـاكـى ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ قـانۇنـىغـا بـىنـائهن يهنه بـىر 

دۆلهتكه مۇئهييهن شهخسنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشىنى كۆرسىتىدۇ. 

ئونىنچى بۆلۈم:  ئىجرا قىلىش 

بىر يۈز ئۈچىنچى ماددا 

دۆلهتنىڭ قاماق جازاسىنى ئىجرا قىلىش جهھهتتىكى رولى 

1. 1) مهھكىمه جـازا ھۆكۈم قـىلـىنـغان شهخـسنى قـوبۇل قـىلـىنشـى خـااليـدىغـان دۆلهتـلهر تـىزىمـلىكـىدىكـى بـىر 
دۆلهتنى تالالپ، شۇ دۆلهتته جازانى ئىجرا قىلىشى كېرهك. 

2) بـىر دۆلهت جـازاالنغۇچـى شهخـسنى قـوبۇل قـىلـىشـنى خـااليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهنـده، بۇ بۆلۈمـده 
بهلگىلهنگهنلهرگه ئۇيغۇن بولغان ۋه مهھكىمه قوشۇلىدىغان قوبۇل قىلىش شهرتلىرىنى قويسا بولىدۇ. 

3) كـونكېرت بهلـگىلهنـگهن دۆلهت مهھكىمه چـىقـارغـان ئۇقتۇرىشـىنـى قـوبۇل قـىلـىدىغـان-قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى  
تېز سۈئهتته مهھكىمىگه ئۇقتۇرۇشى كېرهك. 

2. 1) ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهت قـامـاق جـازاسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىش شهرتـى يـاكـى دهرىجـىسـىگه ئېغىر تهسـىر 
يهتكۈزۈش ئېھتىمـالـى بـولـغان ھهرقـانـداق ئهھۋالـنى، جۈمـلىدىن بـىرىنـجى تـارمـاقـتا پۈتۈشـكهن ھهرقـانـداق شهرتـكه 
ئـاسـاسهن مهھكىمهگه ئۇقتۇرۇش قـىلـىشـى كېرهك. مهھكىمه ئـاز دىگهنـده 45 كۈن بۇرۇن ھهرقـانـداق ئهھۋالـنى 
ئـالـدىن بـىلـىش ئۇقتۇرىشـىغـا ئېرىشـىشـى كېرهك. بۇ مهزگـىلـده، ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهت شۇ دۆلهتـنىڭ 110- مـاددا 
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ئۈستىگه ئالغان مهجبۇرىيىتىگه خىالپلىق قىلىش ئېھتىمالى بولغان ھهرقانداق ھهرىكهتنى قولالنسا بولمايدۇ. 
2) ئهگهر مهھكىمه بـىرىنـچى تـارمـاقـتىكـى ئهھۋالـغا قـوشۇلـمىسـا، ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۇقتۇرۇش قـىلـىشـى 

ھهمده 104- ماددىنىڭ 1- تارمىقىدىكى بهلگىلىمه بويىچه ئىش كۆرۈشى كېرهك. 
3. مهھكىمه 1- تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهن دۆلهتـنىڭ ئهھۋالـىغـا قـاراپ بېكىتـىش ھوقـوقـىنـى يۈرگۈزگهنـده، 

تۆۋهندىكى ئامىلالرنى ئويلىشىشى كېرهك: 
1) شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر قـامـاق جـازاسـى جـاۋاپـكارلـىقـىنـى ئـىجـرا قـىلـىش پـىرىنسـىپـى. يهنـى شهرتـنامه 
تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر تهرتـىپ ۋه دهلـىل- ئـىسـپات قـائـىدىسـىدىكـى بهلـگىلـىمـىلهر بـويـىچه، ئـادىل تهقسـىم قـىلـىش 

پىرىنسىپىغا ئاساسهن بۇ مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشى كېرهك.  
2) مهھبۇسـالر تهمـىنـاتـى جهھهتـته كهڭ دائـىرىده قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان خهلـىقـئارا شهرتـنامه ئۆلـچىمـى 

تهتبىقلىنىدۇ. 
3) جازاالنغۇچىنىڭ پىكىرى.  

4) جازاالنغۇچىنىڭ دۆلهت تهۋهلىكى. 
5) ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنى بهلـگىلـىگهن ۋاقـىتـتا ئهھۋالـغا قـاراپ ئـويـلىنـشقا تېگىشـلىك بـاشـقا ئـامـىلـالر، 
جۈمـلىدىن جـىنـايـى قـىلـمىشـى، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ ئهھۋالـى يـاكـى ئۈنۈملۈك ئـىجـرا قـىلـىش ئـامـىلـىنـى ئۆز 

ئىچىگه ئالىدۇ. 
4. ئهگهر بـىرىنـجى تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهن ھهرقـانـداق دۆلهت بـولـمىسـا، ئۈچـىنـجى مـاددىنـىڭ ئـىكـكىنـجى 
تـارمـىقـىدىكـى بـاش شـىتـاپ كـىلـىشـىمـىده بهلـگىلهنـگهن شهرت بـويـىچه، سـاھىبـخان دۆلهت تهمـىنـلىگهن تۈرمه 
ئهسـلىھهلـىرىده قـامـاق جـازاسـى ئـىجـرا قـىلـىنـىدۇ. بۇنـداق ئهھۋالـدا، مهھكىمه قـامـاق جـازاسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا 

كېتىدىغان خىراجهتنى ئۈستىگه ئالىدۇ.  

بىر يۈز تۆتىنچى ماددا 

بهلگىلهنگهن ئىجرا قىلغۇچى دۆلهتنى ئۆزگهرتىش 

1. مهھكىمه جازاالنغۇچىنى ھهرۋاقىت باشقا بىر دۆلهتنىڭ تۈرمىسىگه يۆتكهشنى قارار قىلسا بولىدۇ. 
2. جـازاالنغۇچـى ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـكه يۆتـكىلـىشـى ئۈچۈن ھهر ۋاقـىت مهھكىمـىگه ئـىلـتىمـاس سۇنـسا 

بولىدۇ. 

 بىر يۈز بهشىنچى ماددا 

جازانىڭ ئىجرا قىلىنىشى 

1. بـىر دۆلهتـنىڭ 103- مـاددا بـىرىنـجى تـارمـاقـنىڭ ئـىكـكىنـجى تۈرىدىكـى قـوشۇمـچه شهرتـلهردىن بـاشـقىسـىغـا 
ئـاسـاسـلىنـىش ئېھتىمـالـى بـولـسا، قـامـاق جـازاسـى ھۆكۈمـى شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرگه نـىسـبهتهن چهكـلهش 

كۈچىگه ئىگه بولىدۇ، شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتلهر بۇنىڭغا ھهرقانداق شهكىلده تۈزىتىش كىرگۈزهلمهيدۇ.  
2. نـارازىلـىق ئهرزى ۋه ھهر قـانـداق تۈردىكـى ئۆزگهرتـىلـگهن ھۆكۈمـگه ئـاالقـىدار ئـىلـتىمـاسـقا ھۆكۈم چـىقـىرىشـق 
پهقهت مهھكىمـىال ھوقۇقلۇق. ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ جـازاالنغۇچـىنـىڭ ئـىلـتىمـاسـىغـا ھهر قـانـداق شهكـىلـده 

توسقۇنلۇق قىلىشىغا يول قويۇلمايدۇ.  

 بىر يۈز  ئالتىنچى ماددا 
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جازا ھۆكۈم قىلىشنى نازارهت قىلىش ۋه قاماش شهرتلىرى 

1. قـامـاق جـازاسـىنـىڭ ئـىجـراسـى مهھكىمـىنـىڭ نـازارىتـىده بـولۇشـى، ھهمـده مهھبۇسـنىڭ تهمـىنـاتـى جهھهتـته 
كهڭ دائىرده قوبۇل قىلىنغان خهلىقئارالىق شهرتنامىنىڭ ئۆلچىمىگه ئۇيغۇن كېلىشى كېرهك. 

2. قـامـاش شهرتـى ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ قـانۇنـى تهرىپـىدىن بهلـگىلـىنـىدۇ، ھهمـده مهھبۇس تهمـىنـات 
جهھهتـته كهڭ دائـىرده قـوبۇل قـىلـىنـدىغـان خهلـىقـئارا شهرتـنامـىنـىڭ ئۆلـچىمـىگه ئۇيغۇن كېلىشـى كېرهك، لېكىن 
شهرتـنىڭ كهڭچىلـىك قـىلـىنـىشـى ۋه قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـىنـىشـى ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ ئـوخـشاش تۈردىكـى 

جىنايهتلىرىدىن پهرقلهنمهسلىكى كېرهك. 
3. جاــزاالنغۇچىــ بىــلهن مهھكىمه ئوــتتۇرسىــدىكىــ ئاــالقه توــسقۇنلۇققــا ئۇچىــرىماــسلــىقىــ، شۇندــاقال 

مهخپىيهتلىكنى ساقلىشى كېرهك. 

بىر يۈز يهتتىنچى ماددا 

جازا ئۆتىگۈچىنىڭ جازا مۇددىتى توشقاندىن كېيىنكى ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى 

1. ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ پۇقـراسـى بـولـمىغـان شهخـس جـازا مۇددىتـى تـوشـقانـدىن كېيىن، ئىجـرا قـىلغۇچـى 
دۆلهت مهزكۇر شهخـسنىڭ شۇ دۆلهتـته قېلىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـغانـدىن بـاشـقا، مهزكۇر شهخـس ئـىجـرا قـىلغۇچـى 
دۆلهتـنىڭ قـانۇنـىغـا ئـاسـاسهن شۇ شهخـسنى قـوبۇل قـىلـىش مهجبۇرىيـتى بـار دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بـىرىلـسه يـاكـى شۇ 
شهخـسنى قـوبۇل قـىلـىشـقا قـوشۇلـغان يهنه بـىر دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بېرىلـسه بـولـىدۇ. لـىكـىن مهزكۇر شهخـسنىڭ شۇ 

دۆلهتكه ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى خااليدىغان خالىمايدىغانلىقى ئويلىشىلىشى كېرهك.  
2. بـىرىنـجى تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن مهزكۇر شهخـسنى يهنه بـىر دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه كېتىدىغـان 

خىراجهتنى ھېېچقايسى دۆلهت ئۈستىگه ئالمىسا، مهھكىمه ئۈستىگه ئالىدۇ.  
3. 108- مـاددىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه خـىالپـلىق قـىلـمىغـان ئهھۋالـدا، ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهت ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ 
قـانۇنـى بـويـىچه مهزكۇر شهخـسنى سـوت قـىلـىش يـاكـى ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن شۇ شهخـسنى تهلهپ قـىلـغان دۆلهتـتىن 

بىرىگه ئۆتكۈزۈپ بهرسه بولىدۇ. 

 بىر يۈز سهككىزىنچى ماددا 

باشقا جىنايهتلهر ئۈچۈن ئهرز قىلىنغان ياكى جازاالنغان چهكلىمىسى 

1. ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـتىكـى قـوبۇل قـىلـىنغۇچـى مهزكۇر شهخـسنىڭ ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـكه ئۆتكۈزۈپ 
بېرىلـىشـتىن ئـىلـگىرى سـادىر قـىلـغان ھهرقـانـداق ھهرىكـىتـى تۈپهيـلىدىن دهۋا قـىلـىشـقا يـاكـى جـازاغـا تـارتـىلـىشـقا يـاكـى 3- 
دۆلهتـكه بېرىلـىشـىگه يـول قـويۇلـمايـدۇ، مهھكىمه ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهلـپى بـويـىچه، بۇخـىل دهۋا، جـازا يـاكـى 

ئۆتكۈزۈپ بىرىشكه قوشۇلىشىنى ھىسابقا ئالماسلىقى بۇنىڭ سىرتىدا. 
2. مهھكىمه جازاالنغۇچىنىڭ پىكىرىنى ئاڭلىغاندىن كىيىن بۇ ئىش توغرىسىدا قارار چىقىرىش كېرهك.  

3. ئهگهر جـازاالنغۇچـى مهھكىمه جـازا مۇددىتـىنـى تـولۇق ئـىجـرا قـىلـغانـدىن كېيىن، ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهت 
تهۋهسـىده ئۆز ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن قېلىپ 30 كۈنـدىن ئېشىپ كهتـسه يـاكـى چـىگـىردىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن يهنه 
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ئىجرا قىلغۇچى دۆلهت چىگىرىسى ئىچىگه قايتىپ كهلسه، بىرىنجى تارماق قايتا تهتبىقالنمايدۇ. 

 بىر يۈز توققۇزىنچى ماددا 

جهرىمانه قويۇش ۋه مۇسادىره قىلىش تهدبىرىنى ئىجرا قىلىش 

1. شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر ئۆزىنـىڭ دۆلهت ئـىچـى قـانۇن تهرتـىپـىگه ئـاسـاسهن، مهھكىمهنـىڭ 7- 
بۆلۈمـدىكـى بۇيـرۇقـىغـا ئـاسـاسهن جهرىمـانه قـويۇش يـاكـى مۇسـادىره قـىلـىش جـازاسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـى كېرهك، لـىكـىن 3- 

تهرهپنىڭ ھوقوقىغا زىيان يهتكۈزمهسلىكى الزىم. 
2. ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر مۇسـادىره قـىلـىش بۇيـرۇقـىنـى ئـىجـرا قـىلـمىغـان تهقـدىرده، ئۈچـىنـجى 
شهخـىسـنىڭ ھهق-ھوقۇقـىغـا زىيـان سـالـمىغـان ئـاسـاسـتا مهھكىمـىنـىڭ مۇسـادىره قـىلـىش ئهمـرىگه ئۇيغۇن ھالـدىكـى 

پايدىنى ياكى مۈلۈكنى مۇسادىره قىلىش تهدبىرىنى ئىشقا سالىدۇ. 
3. شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر مهھكىمـىنـىڭ ھۆكۈمـىنـى ئـىجـرا قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئېرىشـكهن مـال- مۈلۈك، 
يـاكـى ئـىجـرا قـىلـىپ ئېرىشـكهن كۆچـمهس مۈلۈكـنى سېتىش پـايـدىسـى، يـاكـى بـاشـقا ئـىجـرا قـىلـىپ ئېرىشـكهن مـال-

مۈلۈكنىڭ پايدىسىنىڭ ئهھۋالغا قاراپ ساتسا، مهھكىمهگه تاپشۇرۇپ بېرىشى كېرهك.  

 بىر يۈز ئونىنچى ماددا 

سوت مهھكىمىسىنىڭ جازا كىمهيتىشىنى قايتا تهكشۈرۈشى 

1. مهھكىمه ھۆكۈم ئېالن قـىلـغان جـازا مۇددىتـى تـوشۇشـتىن ئـىلـگىرى، ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهت جـازاالنغۇچـىنـى 
قويۇپ بهرسه بولمايدۇ. 

2. پهقهت مهھكىمه جـازانـى يېنىكـلىتـىش قـارارى چـىقـىرىشـقا ھوقـوقلۇق. ھهمـده مهزكۇر شهخـسنىڭ پـىكـىرىنـى 
ئاڭلىغاندىن كېيىن بۇ ئىش توغۇرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشى كېرهك. 

3. جـازا مۇددىتـىنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـمى ئـىجـرا قـىلـىنـىپ بـولـغان يـاكـى ئۆمۈرلۈك قـامـاقـقا ھۆكۈم قـىلـىنـىپ 
ئـالـلىقـاچـان 25 يـىل جـازا مۇددىتـىنـى تـوشقۇزۇپ بـولـغان شهخسـلهرنـى مهھكىمه قـايـتا تهكشۈرۈپ، ئۇنـىڭغا بېرىلـىدىغـان 
جـازازىنـى يېنىكـلىتهمـدۇق يـوق، دېگهنـنى بېكىتـىشـى كېرهك. بۇخـىل قـايـتا تهكشۈرۈشـنى يۇقـارقـى مۇددهت تـوشۇشـتىن 

بۇرۇن ئېلىپ بېرىشقا بولمايدۇ.  
4. مهھكىمه ئۈچـىنـجى تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن قـايـتا تهكشۈرگهنـده، ئهگهر تۆۋهنـدىكـى بـىر يـاكـى بـىر قـانـچه ئـامـىل 

مهۋجۇت دهپ قارىسا، جازانى يېنىكلىتىشكه بولىدۇ: 
1) مهزكۇر شهخـس مهھكىمـىنـىڭ تهكشۈرىشـى ۋه دهۋا قـىلـىشـى جهھهتـته مهھكىمه بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـقا 

بىرقهدهر بالدۇر ھهمده ئىزچىل رازى بولۇپ كهلگهن بولسا،  
2) مهزكۇر شهخـس بـاشـقا جهھهتـته ئۆز ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، مهھكىمـىنـىڭ ھۆكۈم ۋه 
بۇيـرۇقـنى ئـىجـرا قـىلـىشـىغـا، بـولۇپمۇ جهرىمـانه قـويۇش، مۇسـادىره قـىلـىش يـاكـى تۆلهم بېرىش بۇيـرۇقـىغـا مۇنـاسـىۋهتـلىك 
ئـىشـالرنـى تهكشۈرۈپ ئېنىقـلىشـىغـا يـاردهمـلهشـكهن بـولـسا، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىنـىڭ مهنـپهئهتـىگه 

مۇناسىۋهتلىك مال- مۈلۈكنىڭ ئىز- دېرىكىنى قىلىشقا بولىدۇ.  
3) «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دىكـى بهلـگىلـىمـىگه ئـاسـاسهن، بـاشـقا ئـامـىلـالر ئهھۋالـدا روشهن دهرىجـىده 

زور ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى ئىسپاتلىشى، جازانى يېنىكلىتىشته يېتهرلىك سهۋهب ھازىرلىغان بولىدۇ. 
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5. ئهگهر مهھكىمه ئۈچـىنـجى تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن تۇنـجى قـىتـىم قـايـتا تهكشۈرگهنـدىن كېيىن جـازا 
يېنىكـلىتـىشـكه بـولـمايـدۇ دهپ ھۆكۈم قـىلـسا، «تهرتـىپ ۋه ئـىسـپات نـىزامـى» دا بهلـگىلهنـگهن ۋاقـىت ئـارىلـىقـى ۋه 

تهتبىقالش ئۆلچىمىگه ئاساسهن، جازانى يېنىكلىتىش مهسىلىسىنى قايتا تهكشۈرىشى كېرهك. 

بىر يۈز ئون بىرىنچى ماددا 

تۈرمىدىن قېچىش 

ئهگهر جـىنـايـىتـى بـىكـىتـىلـگهن شهخـس تۈرمـىدىن قـاچـقان ھهمـده ئـىجـرا قـىلغۇچـى دۆلهتـتىن قېچىپ كهتـكهن 
بـولـسا، شۇ دۆلهت مهھكىمه بـىلهن كېڭهشـكهنـدىن كېيىن، جـىنـايهتـچى تۇرۇشـلۇق دۆلهتـتىن ھازىر يـولـغا قـويۇلـىۋاتـقان 
ئـىكـكى تهرهپـلىك يـاكـى كۆپ تهرهپـلىك كېلىشـىم بـويـىچه جـىنـايهتـچىنـى ئۆتكۈزۈپ بـىرىشـنى تهلهپ قـىلـسا، يـاكـى 
مهھكىمهنـىڭ تـوققۇزىنـجى بۆلۈمـى بـويـىچه جـىنـايهتـچىنـى ئۆتكۈزۈپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـسا بـولـىدۇ. مهھكىمه شۇ 
شهخـسنى ئهسـلىدىكـى جـايـىدىكـى دۆلهت يـاكـى مهھكىمه بـىكـىتـكهن يهنه بـىر دۆلهتـنى يـىشـىشـكه يـولـيورۇق بهرسه 

بولىدۇ. 

ئون بىرىنجى بۆلۈم: شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتلهر يىغىنى 

بىر يۈز ئون ئىككىنچى ماددا 

شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتلهر يىغىنى 

1. مهزكۇر ئهھدىنـامه ئـارقـىلـىق شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـى تهسسـىس قـىلـىنـدى. شهرتـنامه 
تۈزۈشـكهن ھهربـىر دۆلهتـنىڭ يـىغـىنـدا بـىردىن ۋهكـىلـى بـولۇشـى كېرهك، ھهمـده بـىرقـانـچه مۇئـاۋىن ۋهكـىلـى ۋه 
مهسـىلـىھهتـچىسـى بـولـسا بـولـىدۇ. مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه يـاكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى ھۆجـجهتـكه ئـىمـزا قـويـغان دۆلهتـلهر 

يىغىننىڭ كۈزهتكۈچىسى بولسا بولىدۇ.  
2. يىغىندا:  

1) تهييارلىق كومىتىتىنىڭ تهكلىپىنى ئۇيغۇن كۆرسه، ئۇنى تهكشۈرۈپ چىقىپ، تهستىقاليدۇ. 
2) مهھكىمه بـاشـلىقـلىرى يـىغـىنـىغـا، تهپـتىش ئهمهلـدارلـىرىغـا ۋه بـاش پۈتۈكـچىگه مهھكىمـىنـىڭ مهمۇرىي 

خىزمىتىنى باشقۇرۇش ۋه نازارهت قىلىش ئۇچىرىنى تهمىنلهيدۇ. 
3) 3- تـارمـاقـتا تهسسـىس قـىلـىنـغان ھهيـئهت رىيـاسـىتـىنـىڭ دوكـالتـى ۋه پـائـالـىيـتىگه قـاراپ چـىقـىدۇ ھهمـده 

مۇۋاپىق ھهرىكهت قوللىنىدۇ. 
4) مهھكىمىنىڭ خام چوتىغا قاراپ چىقىش ۋه قارار قىلىش. 

5) ئوتتۇز ئالتىنجى ماددىغا ئاساسهن سوتچىالرنىڭ سانىنى تهڭشهش – تهڭشىمهسلىكنى قارار قىلىش.  
6) سهكـسهن يهتـتىنـجى مـاددىنـىڭ بهشـىنـجى ۋه يهتـتىنـجى تـارمـىقـىغـا ئـاسـاسهن ھهرقـانـداق ھهمـكارالشـماسـلىق 

مهسىلىسىگه قاراپ چىقىش. 
7، مهزكۇر قــائــىده ۋه «تهرتــىپ ۋه ئــىســپات نــىزامــى» غــا ئۇيغۇن كېلىدىغــان ھهرقــانــداق بــاشــقا 

فونكىسسىيهلهرنى ئادا قىلىش. 
3. 1) رهھبهرلـىك يـىغـىن رهئـىسـى ھهيـئىتـى تهسسـىس قـىلـىشـى، يـىغـىنـدا بـىر رهئـىس، ئـىكـكى مۇئـاۋىن رهئـىس، 

18 ئهزا سايالپ چىقىش، ۋهزىپه مۇددىتى ئۈچ يىل بولۇشى كېرهك.  
2) رهئـىسـلىك ھهيـئىتـى ۋهكـىلـلىك خـاراكېترىگه ئـىگه بۇلۇشـى، بـولۇپمۇ ئـادىل رايۇن تهقسـىمـاتـى پـىرىنسـىپـى ۋه 
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دۇنيادىكى ھهرقايسى ئاساسلىق قانۇن سېستىمىسىغا تولۇق ۋهكىللىك قىلىشى كېرهك.  
3) رهئـىسـلىك ھهيـئىتـى ئېھتىيـاجـغا قـاراپ خـالـىغـان ۋاقـىتـتا يـىغـىن ئـاچـىدۇ، لـىكـىن ئـاز دىگهنـده يـىلـدا بـىر قېتىم 

يىغىن ئېچىشى كېرهك. ھهيئهت رىياسىتى رهھبهرلىكنىڭ مهسئۇلىيتىنى ئادا قىلىشىغا ياردهملىشىدۇ. 
4. يـىغـىن يهنه ئـىھتىيـاجـغا قـاراپ شۆبه ئـورگـان تهسسـىس قـىلـسا بـولـىدۇ. تهكشۈرۈش، بـاھاالشـقا ۋه 
تهكشۈرۈشـكه مهسـئۇل بـولـىدىغـان مۇسـتهقـىل نـازارهت قـىلـىش مېخانـىزىمـىنـى تهسسـىس قـىلـىشمۇ مۇشۇنـىڭ ئـىچـىده. 

بۇنداق قىلىش مهھكىمىنىڭ خىزمهت ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، چىقىمىنى تېېجهيدۇ. 
5) مهھكىمـىنـىڭ بـاشـلىقـى، تهپـتىش ئهمهلـدارى، بـاش پۈتۈكـچى يـاكـى ئۇنـىڭ ۋهكـىلـى مۇۋاپـىق ۋاقـىتـتا يـىغـىنـغا 

ياكى رهئىسلىك ھهيئىتىنىڭ يىغىنىغا قاتناشسا بولىدۇ. 
6) يـىغـىن مهھكىمه تۇرۇشـلۇق جـايـدا يـاكـى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ بـاش شـىتـابـىدا يـىلـدا بـىر 
قېتىم يـىغـىن ئېچىشـى ھهمـده ئهھۋالـغا قـاراپ ئـاالھىده يـىغـىن ئېچىشـى كېرهك. بۇ بهلـگىلـىمـىده كـونكېرت 
بهلـگىلهنـگهن ئهھۋالـنى ھىسـابـقا ئـالـمىغـانـدا، ئـاالھىده يـىغـىنـنى ھهيـئهت رىيـاسـىتـى ئۆزى قـارار قـىلـىشـى يـاكـى شهرتـنامه 

تۈزۈشكهن دۆلهتنىڭ ئۈچتىن بىر قىسم تهلپىگه ئاساسهن ئېچىشى كېرهك.  
7) ھهر بـىر شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـنىڭ بـىر ئـاۋاز بېرىش ھوقۇقـى بـولـىشـى كېرهك. يـىغـىن ۋه ھهيـئهت 
رىيـاسـىتـى كېڭىشـىش ئـارقـىلـىق بـىردهك قـارار چـىقـىرىشـى كېرهك. كېڭىشـىپ بـىرلـىكـكه كېلهلـمىگهنـده، بۇ كېلىشـىمـده 

ئايرىم بهلگىلىمه بولمىسىال، تۆۋهندىكى ئۇسۇلالر بويىچه قارار چىقىرىشى كېرهك:  
1) مـاھىيهتـلىك ئـىشـالرغـا ئـاالقـىدار قـارارالرنـى چـوقۇم يـىنـىغـا قـاتـناشـقان ھهمـده ئـاۋاز بېرىشـكه قـاتـناشـقان 
كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـمىدىن كۆپ سـانـدىكـىلـىرى مـاقۇلـلىشـى كېرهك، لـىكـىن ئـاۋاز 
بېرىشـته قـانۇنـدا بهلـگىلهنـگهن شهخـس سـانـى كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ كۆپـچىلـىكـىنـى تهشـكىل قـىلـىشـى 

كېرهك. 
2) ئـاالقـىدار تهرتـىپ ئـىشـلىرىنـى قـارارى ئـاۋاز بېرىشـكه قـاتـناشـقان كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ كۆپ 

ساندىكىلىرى قارار چىقىرىشى كېرهك.  
8. ھهرقـانـداق كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهت ئهگهر مهھكىمـىنـىڭ خـىراجـىتـىگه چېچىلـغان پۇلـنى نېسى 
قـالـدۇرسـا، ئۇنـىڭ نېسى قـالـغان سـومـمىسـى ئـىلـگىرىكـى ئـىكـكى يـىلـلىق تـاپشۇرۇشـقا تېگىشـلىك چېچىلـغان پۇلـغا تهڭ 
بـولـسا يـاكـى ئۇنـىڭدىن ئېشىپ كهتـسه، يـىغـىن ۋه ھهيـئهت رىيـاسـىتـىنـىڭ ئـاۋاز بېرىش ھوقـوقـىدىن مهھرۇم بـولـىدۇ. 
ئهگهر قۇرۇلـتاي نېسى قـىلـىشـنى شۇ شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت كـونـتىرول قـىاللـمايـدىغـان ئهھۋال كهلتۈرۈپ چـىقـاغـان 
دهپ قـارىسـا، يـىغـىن يهنـىال شۇ شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـنىڭ يـىغـىنـغا قـاتـنىشـىشـىغـا ۋه ھهيـئهت رىيـاسـىتـىنـىڭ ئـاۋاز 

بېرىشىگه يول قويىدۇ.  
9. يىغىن كېڭىشىش پىرىنسىپىنى ئۆز ئالدىغا تۈزۈشى كېرهك. 

10. يـىغـىن بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى يـىغـىنـىنـىڭ رهسـمىي تـىل- يېزىقـى ۋه خـىزمهت تـىل-يېزىقـىنـى 
ئۆزىنىڭ رهسمىي تىل-يېزىقى ۋه خىزمهت تىل-يېزىقى قىلىشى كېرهك. 

12- بۆلۈم: مالىيىۋىي ئىشالر 

بىر يۈز ئون ئۈچىنچى ماددا 

مالىيه نىزامى 
ئـايـرىم كـونكېرت بهلـگىلـىمه بـولـغانـلىرىنـى ھېساپـقا ئـالـمىغـانـدا، مهھكىمه ۋه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر 
قۇرۇلـتىيـىنـىڭ يـىغـىنـلىرى، جۈمـلىدىن ھهيـئهت رىيـاسـىتـى ۋه شۆبه ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ يـىغـىنـلىرىدىكـى بـارلـىق مـالـىيه 
ئـىشـلىرىنـى مۇشۇ ئهھدىنـامه ۋه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـى مـاقۇلـلىغـان مـالـىيه نـىزامـى ۋه تهپسـىلـى 
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قائىدىسىدىكى بهلگىلىمىلهر بويىچه بىر تهرهپ قىلىش كېرهك.  

بىر يۈز ئون تۆتىنچى ماددا 

خىراجهتنى تۆلهش ئۇسۇلى 

مهھكىمه ۋه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى، ئۇالرنـىڭ رهئـىسـلىك ھهيـئىتـى ۋه شۆبه ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ 
خىراجىتى، مهھكىمىنىڭ خىراجىتىدىن چىقىم قىلىندۇ. 

بىر يۈز  ئون بهشىنچى ماددا 

سوت ۋه شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتلهر قۇرۇلتىيىنىڭ خىراجىتى 

شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر قۇرۇلـتىيـى بېكىتـكهن خـام چـوتـنى مهھكىمه ۋه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر 
قۇرۇلـتىيـى، جۈمـلىدىن ئۇنـىڭ ھهيـئهت رىيـاسـىتـى ۋه شۆبه ئـاپـپاراتـلىرى ئېھتىيـاجـلىق خـىراجهتـنى تۆۋهنـدىكـى 

مهنبهلهردىن تهمىنلهيدۇ: 
1) شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتنىڭ تهقسىمات سوممىسى 

2) بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى يـىغـىنـىنـىڭ تهسـتىقـلىشـى بـىلهن تهمـىنـلهنـگهن خـىراجهت، بـولۇپمۇ 
بىخهتهرلىك كېڭىشى تاپشۇرغان ئهھۋالغا مۇناسىۋهتلىك خىراجهت. 

بىر يۈز ئالتىنچى ماددا 

ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ياردهم قىلىش 

115- مـاددىغـا تهسـىر يهتكۈزمـىگهن ئهھۋالـدا، مهھكىمه شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـىدا مـاقۇلـالنـغان 
ئـاالقـىدار ئۆلـچهم بـويـىچه، ئـارتۇقـچه خـىراجهت قـىلـىپ، ھهرقـايسـى دۆلهت ھۆكۈمهتـلىرى، خهلـىقـئارالـىق تهشـكىالتـالر، 
شهخـىسـلهر، كـارخـانـىالر ۋه بـاشـقا ئهمهلـىي گهۋدىلهرنـىڭ ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن قـىلـىنـغان يـاردىمـىنـى قـوبۇل قـىلـسا ۋه 

ئۇنىڭدىن پايدىالنسا بولىدۇ. 

بىر يۈز ئون يهتتىنچى ماددا 

تهقسىمات سوممىسى 

پۈتۈشـكهن نـىسـبهت سـومـمىسـى جهدىۋىلـىگه ئـاسـاسهن كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ پۇلـىنـى چېچىش 
كېرهك. بۇ نـىسـبهت سـومـمىسـى جهدىۋىلـىده بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى دائـىمـلىق خـام چـوت قـىلـىپ تۈزگهن 
نـىسـبهت سـومـمىسـى جهدىۋىلـىنـى ئـاسـاس قـىلـىش، ھهمـده شۇ نـىسـبهت سـومـمىسـى جهدىۋىلـىده قـولـلىنـىلـغان 

پىرىنسىپ بويىچه تهڭشهش كېرهك. 
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 بىر يۈز ئون سهككىزىنچى ماددا 

يىللىق تهكشۈرۈش 

مهھكىمهنـىڭ خـاتـىرىسـى، ھېسابـات دهپـتىرى ۋه ھېسابـاتـى، جۈمـلىدىن يـىلـلىق مـالـىيه مهلۇمـات جهدىۋىلـىنـى 
ھهر يىلى مۇستهققىل مۇپهتتىش خادىمى تهكشۈرىدۇ. 

ئون ئۈچىنجى قىسىم: ئاخىرقى ماددا 

بىر يۈز ئون توققۇزىنچى ماددا 

ئىختىالپنى ھهل قىلىش 

1. مهھكىمـىنـىڭ قـانۇن يۈرگۈزۈش فۇنـكىسـىيسـى تـوغـرىسـىدىكـى ھهرقـانـداق ئـىخـتىالپ مهھكىمـىنـىڭ قـارارى 
بويىچه ھهل قىلىنىدۇ. 

2. ئـىكـكى يـاكـى ئـىكـكىدىن ئـارتۇق شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مهزكۇر كېلىشـىمـنى 
ئـىزاھالش يـاكـى تهتـبىقـالشـقا ئـائـىت ھهرقـانـداق بـاشـقا ئـىخـتىالپ، سۆھبهت ئـارقـىلـىق سۆھبهت بـاشـالنـغانـدىن كېيىنـكى 
ئۈچ ئـاي ئـىچـىده ھهل قـىلـىنـمىسـا، كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـىغـا تـاپشۇرۇش كېرهك. يـىغـىن ئۆز ئـالـدىغـا ئـامـال 
قـىلـىپ ھهل قـىلـسا بـولـىدۇ، بـاشـقا چـارىلهر ئـارقـىلـىق ھهل قـىلسـىمۇ بـولـىدۇ، جۈمـلىدىن خهلـىقـئارا سـوت 

مهھكىمىسىنىڭ بهلگىلىمىسى بويىچه خهلىقئارا سوت مهھكىمىسىگه تاپشۇرىدۇ. 

بىر يۈز يىگىرمىنچى ماددا 

ئۆز پىكىرىنى ساقالپ قېلىش 

بۇ كېلىشىمگه قارىتا ئۆز پىكىرىنى ساقالپ قىلىشقا بولمايدۇ. 

 بىر يۈز يىگىرمه بىرىنچى ماددا 

تۈزىتىش 

1. مهزكۇر كېلىشـىم كۈچـكه ئـىگه بـولۇپ يهتـته يـىلـدىن كېيىن، ھهرقـانـداق شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت 
مهزكۇر كېلىشـىمـگه تۈزىتـىش كـىرگۈزۈش الھىيسـىنـى ئـوتتۇرغـا قـويـسا بـولـىدۇ. ھهرقـانـداق تهكـلىپـنىڭ الھىيسـى 
بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ بـاش كـاتـىپـىغـا سۇنۇلـىدۇ، بـاش كـاتـىپ ئۇنـى تېزدىن بـارلـىق كېلىشـىم تۈزۈشـكهن 

دۆلهتلهرگه يهتكۈزۈپ بىرىدۇ. 
2. ئۇقتۇرۇش قـىلـىغـان كۈنـدىن بـاشـالپ ئۈچ ئـايـدىن كېيىن ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتا ئۆتكۈزىلـىدىغـان شهرتـنامه 
تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـىنـىڭ كـيىنـكى قېتىمـلىق يـىغـىنـىنـى، يـىغـىنـغا قـاتـناشـقان ۋه ئـاۋاز بېرىشـكه قـاتـناشـقان 
دۆلهتـلهرنـىڭ يـىرىمـدىن كۆپـرهكـى بۇ تهكـلىپـنى بـىر تهرهپ قـىلـىش قـىلـماسـلىقـنى قـارار قېلىشـى كېرهك. يـىغـىن شۇ 

تهكلىپنى بىۋاسته بىر تهرهپ قىلسا ياكى چېتىشلىق مهسىللهر ئۈچۈن ئېھتىياجغا قاراپ يىغىن ئاچسا بولىدۇ.  
3. تۈزىتـىش دوكـىالتـىنـى شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـدا يـاكـى تهكشۈرۈش يـىغـىنـىدا كېڭىشـىپ 
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بـىرلـىكـكه كېلهلـمىسه، چـوقۇم كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـمىدىن كۆپـچىلـىكـى مـاقۇلـلىشـى 
كېرهك. 

4. بهشـىنـجى تـارمـاقـتا بهلـگىلهنـگهنـلىرىنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، تۈزىتـىش دوكـالتـى شهرتـنامه تۈزىشـكهن 
دۆلهتـلهرنـىڭ 8\7 قـىسـمى ب د ت بـاش كـاتـىپـىغـا تهسـتىقـنامه يـاكـى قـوبۇل قـىلـىش خېتىنـى تـاپشۇرۇپ بـىر يـىلـدىن 

كېيىن، شهرتنامه تۈزۈشكهن بارلىق دۆلهتلهرگه كۈچكه ئىگه بولىدۇ.  
5. بۇ قـائـىدىنـىڭ 5-،6-،7-،8- مـاددىسـىدىكـى ھهرقـانـداق تۈزىتـىش الھىيسـى، شۇ تۈزىتـىش الھىيسـىنـى 
قـوبۇل قـىلـغان شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر تهسـتىقـنامه يـاكـى قـوبۇل قـىلـىش خېتىنـى تـاپشۇرۇپ بـىر يـىلـدىن كېيىن 
كۈچـكه ئـىگه بـولـىدۇ. تۈزىتـىش الھىيسـىنـى قـوبۇل قـىلـمىغـان شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرگه قـارىتـا، مهھكىمه شۇ 
شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت پۇقـراسـى سـادىر قـىلـغان يـاكـى ئۇ تهۋهسـىده سـادىر قـىلـغان تۈزىتـىش الھىيسـىدىكـى 

جىنايهتلهرگه، باشقۇرۇش تهۋهلىكى ھوقوقىنى يۈرگۈزسه بولمايدۇ.  
6. ئهگهر تۈزىتـىش الھىيسـى تۆتـىنـجى تـارمـاقـقا ئـاسـاسهن 8\7 شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ قـوبۇل 
قـىلـىشـىغـا ئېرىشـسه، تۈزىتـىش الھىيـىسـىنـى قـوبۇل قـىلـمىغـان ھهرقـانـداق بـىر دۆلهت تۈزىتـىش الھىيسـى كۈچـكه ئـىگه 
بـولۇپ بـىر يـىل ئـىچـىده ئۇقتۇرۇش قـىلـىپ بۇ ئهھدىنـامـىدىن چـىكـىنـسه بـولـىدۇ، دهرھال كۈچـكه ئـىگه بـولـىدۇ، 127- 
مـاددىنـىڭ 1- تـارمـىقـىدىكـى چهكـلىمـىگه ئۇچـىرىمـايـدۇ، لـىكـىن 127- مـاددىنـىڭ 2- تـارمـىقـىدىكـى بهلـگىلـىمه بـويـىچه 

ئىش بېجىرىشىى كېرهك.  
7. ب د ت بـاش كـاتـىپـى چـوقۇم شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـى ۋه تهكشۈرۈش يـىغـىنـى مـاقۇلـلىغـان 

تۈزىتىش الھىيسىنى ھهرقايسى شهرتنامه تۈزۈشكهن دۆلهتلهرگه يهتكۈزىدۇ. 

 بىر يۈز يىگىرمه ئىككىنچى ماددا 

تۈزۈلمه خارهكتىرلىك بهلگىلىمىنىڭ تۈزۈتىلىشى 

1. 121- مـاددنـىڭ بـىرىنـجى تـارمـىقـىدا، ھهرقـانـداق شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهت بۇ ئهھدىنـامـىدىكـى تۈزۈلـمه 
مهسـىلـىسـىگه چېتىلـىدىغـان بهلـگىلـىمـىلهرگه تۈزىتـىش كـىرگۈزۈش الھىيسـىنـى ھهرۋاقـىت ئـوتتۇرغـا قـويـسا بـولـىدۇ دهپ 
بـىكـىتـىلـگهن. بۇ بهلـگىلـىمـىلهر 35- مـاددا، 36- مـاددىنـىڭ 8-9،- تـارمـىقـى، 37-، 38- مـاددا، 39- مـاددىنـىڭ 1- 
تـارمـىقـى ھهمـده 2-ۋه 4- تـارمـىقـى، 42- مـاددىنـىڭ 4-تـارمـىقـىدىن 9- تـارمـىقـىغـىچه، 43- مـاددىنـىڭ 2-ۋه 3- 
تـارمـىقـى، 44-،46-،47-، 49- مـاددا قـاتـارلـىقـالرنـى تۈزىتـىش الھىيهسـىنـىڭ مهزمۇنـىنـى ب د ت بـاش كـاتـىپـى يـاكـى 
شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـىدا بهلـگىلهنـگهن بـاشـقا شهخسـلهرگه تـاپشۇرۇش، ئۇنـى تېز سۈرئهتـته شهرتـنامه 

تۈزۈشكهن بارلىق دۆلهتلهر ۋه يىغىنغا قاتناشقان باشقا تهرهپلهرگه يهتكۈزۈپ بېرىش كېرهك. 
2. بۇ مـاددىدا ئـوتتۇرغـا قـويۇلـغان تۈزىتـىش الھىيسـىگه ئـاسـاسهن، كېڭىشـىپ بـىرلـىكـكه كېلهلـمىسه، كېلىشـىم 
تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـى يـاكـى تهكشۈرۈش يـىغـىنـى ئـارقـىلـىق شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ ئۈچـته ئـىكـكى 
قـىسـىمـدىن كۆپـچىلـىكـى مـاقۇلـلىشـى شهرت. بۇ خـىل تۈزىتـىش الھىيسـى يـىغـىن ۋه تهكشۈرۈش يـىغـىنـىدا مـاقۇلـلىنـىپ 

ئالته ئايدىن كىيىن شهرتنامه تۈزۈشكهن بارلىق دۆلهتلهرگه كۈچكه ئىگه بولىدۇ.  

بىر يۈز يىگىرمه ئۈچىنچى ماددا 

ئهھدىنامىگه قاراپ چىقىش 
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1. مهزكۇر ئهھدىنـامه كۈچـكه ئـىگه بـولۇپ يهتـته يـىلـدىن كـىيـىن ب د ت بـاش كـاتـىپـى بـىر قـىتـىمـلىق 
تهكشۈرۈش يـىغـىنـى ئېچىشـى كېرهك. مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ ھهرقـانـداق تۈزىتـىش الھىيسـىنـى تهكشۈرۈپ چېقىش 
كېرهك. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، تهكشۈرۈش دائـىرىسـى ئۇنـىڭدىن بـاشـقا يهنه 5- تۈرده كۆرسـىتـىلـگهن جـىنـايهت 
تـىزىمـلىكـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ.يـىغـىنـدا شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر يـىغـىنـغا قـاتـناشـقان دۆلهتـلهر ئـوخـشاش بـىر 

شهرت بويىچه قاتنىشىدۇ. 
2. ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتا، كېلىشـىم تۈزۈشـكهن بـىر دۆلهتـنىڭ تهلـىپـى بـويـىچه، 1- تـارمـاقـتىكـى مهقـسهت ئۈچۈن، 
كېلىشـىم تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ يـىرىمـىدىن كۆپـرهكـى قـولـلىسـا، ب د ت بـاش كـاتـىپـى تهكشۈرۈش يـىغـىنـى ئېچىشـى 

كېرهك. 
3. تهكشۈرۈش يـىغـىنـىدا قـاراپ چـىقـىلـغان ھهرقـانـداق كېلىشـىم تۈزىتـىش الھىيـسنىڭ مـاقۇلـلىنـىشـى ۋه كۈچـكه 

ئىگه بولىشى ئۈچۈن، 121- ماددىنىڭ 3- تارمىقىدىن 7- تارمىقىغىچه قوللىنىشى كېرهك. 

 بىر يۈز يىگىرمه تۆتىنچى ماددا 

ئۆتكۈنچى تارماق 

گهرچه 2- مـاددىنـىڭ 1- ۋه 2- تـارمـىقـىدا، بـىر دۆلهت بۇ ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن دۆلهت قـاتـارىغـا كـىرسه 
مهھكىمـىنـىڭ سهكـكىزىنـچى مـاددىدا بـايـان قـىلـغان بـىر تۈرلۈك جـىنـايهتـنى سـوتـالش ھوقۇقـىنـى قـوبۇل قـىلـمايـدىغـانـلىقـى 
ئېالن قـىلـسا بـولـىدۇ. بۇ ئهھدىنـامه شۇ دۆلهتـكه كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـدىن كـىيـىنـكى 7 يـىل ئـىچـىده، ئهگهر ئۇنـىڭ 
پۇقـراسـى بـىر تۈرلۈك جـىنـايهت سـادىر قـىلـدى دهپ ئهيـىبـلهنـگهن بـولـسا، يـاكـى بـىرى ئۆزىنـىڭ چـىگـراسـى ئـىچـىده بـىر 
تۈرلۈك جـىنـايهت ئۆتكۈزدى دهپ ئهيـىبـلهنـگهن بـولـسا، شۇ دۆلهت مهھكىمـىنـىڭ 8- مـاددىسـىدىكـى بـىر خـىل 
جـىنـايهتـنى بـاشقۇرۇش تهۋهلـىكـى ھوقـوقـىنـى قـوبۇل قـىلـمايـدۇ. بۇ مـاددىغـا ئـاسـاسهن چـىقـىرىلـغان بـايـانـاتـنى خـالـىغـان 
ۋاقـىتـتا قـايتۇرۋالـسا بـولـىدۇ. 123- مـاددىنـىڭ 1- تـارمـىقـى بـويـىچه چـاقـىرىلـغان تهكشۈرۈش يـىغـىنـىنـى، مۇشۇ 

ماددىدىكى بهلگىلىمه بويىچه تهكشۈرۈش كېرهك. 

 بىر يۈزيىگىرمه بهشىنچى ماددا 

ئىمزا قويۇش، تهستىقالش، قوبۇل قىلىش، مۇقىمالشتۇرۇش ياكى قاتنىشىش 

1. مهزكۇر ئهھدىنــامه 1998- يــىلــى 7- ئــايــنىڭ 17- كۈنــى رىم ب د ت ئــاشــلىق ۋه يېزا ئــىگــىلــىك 
تهشـكىالتـىنـىڭ بـاش شـىتـابـىدا بـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىمـزالـىشـىغـا ئېچىۋىتـىلـگهن. شۇنـىڭدىن كېيىن، مهزكۇر ئهھدىنـامه 

رىم ئىتالىيه دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقىدا داۋاملىق ئېچىۋېتىلگهن ھالدا ئىمزاالندى. 
2. مهزكۇر ئهھدىنـامه ئـىمـزا قـويغۇچـى دۆلهتـنىڭ تهسـتىقـى، قـوبۇل قـىلـىشـى ۋه تهكشۈرىشـىدىن ئۆتۈشـى 

كېرهك. تهستىقنامه، قوبۇل خېتى ۋه تهكشۈرۈش خېتى ب د ت باش كاتىپىنىڭ ساقلىشىغا تاپشۇرۇلۇشى كېرهك.  
3. بۇ كېلىشـىم چـوقۇم بـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ قـاتـنىشـىشـىغـا  ئېچىۋىتـىلـىشـى كېرهك. قـاتـنىشـىش ئـىلـتىمـاسـى 

خىتى ب د ت باش كاتىپىنىڭ ساقلىشىغا تاپشۇرۇلۇش كېرهك.  

بىر يۈز يىگىرمه ئالتىنچى ماددا 

كۈچكه ئىگه بولۇش 
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1. بۇ ئهھدىنـامه 60 - تهسـتىقـنامه، قـوبۇل قـىلـىش خېتى، تهكشۈرۈش خېتى يـاكـى قـوشۇلۇش خېتىنـى  ب د 
ت باش كاتىپىغا تاپشۇرۇلغان كۈندىن 60 كۈندىن كىيىنكى 1- ئاينىڭ 1- كۈنىدىن باشالپ كۈچكه ئىگه بولىدۇ.  
2. 60- تهسـتىقـنامه، قـوبۇل قـىلـىش خېتى، تهكشۈرۈش خېتى يـاكـى ئهزا بـولۇش ئـىلـتىمـاسـى سـاقـالشـقا 
تـاپشۇرۇلـغانـدىن كـىيـىن، بۇ كېلىشـىمـگه ئهزا بـولـغان  تهسـتىقـالش، قـوبۇل قـىلـىش، تهكشۈرۈش يـاكـى كـىرگهن ھهربـىر 
دۆلهتـكه نـىسـبهتهن، مهزكۇر كېلىشـىم شۇ دۆلهت تهسـتىقـنامه، قـوبۇل قـىلـىش خېتى، تهكشۈرۈش خېتى يـاكـى كـىرىش 
خېتىنـى تـاپشۇرغـان كۈنـدىن بـاشـالپ 60 كۈنـدىن كـيىنـكى بـىرىنـچى ئـايـنىڭ 1- كۈنـىدىن بـاشـالپ شۇ دۆلهتـكه 

نىسبهتهن كۈچكه ئىگه بولىدۇ. 

بىر يۈز يىگىرمه يهتتىنچى ماددا 

چېكىنىش 

1. شهرتـنامه تۈزۈشـكهن دۆلهتـلهر ب د ت بـاش كـاتـىپـىغـا مهزكۇر ئهھدىنـامـىدىن چېكىنـىپ چـىقـىشـىنـى 
يـازمـىچه  ئۇقتۇرۇش قـىلـىشـى كېرهك. بۇ كېلىشـىمـدىن چېكىنـىپ چـىقـىش ئۇقتۇرشـنى تـاپشۇرۇۋالـغان كۈنـدىن بـاشـالپ 
ھېسابـلىغـانـدا بـىر يـىلـدىن كېيىن كۈچـكه ئـىگه بـولـىدۇ. ئۇقتۇرۇشـتا بۇنـىڭدىنمۇ كېيىىنـكى ۋاقـىت كۆرسـىتـىلـگهن 

بولۇشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 
2. بـىر دۆلهتـنىڭ ئهھدىنـامه تۈزۈشـكهن دۆلهت بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن بۇ ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن ئۈسـتىگه 
ئـالـىدىغـان مهجبۇرىيـتى، جۈمـلىدىن ئۈسـتىگه ئېلىش ئېھتىمـالـى بـولـغان ھهرقـانـداق مـالـىيه مهجبۇرىيـتى كېلىشـىمـدىن 
چېكىنـىش سهۋهبـىدىن بـىكـار قـىلـىنـمايـدۇ. كېلىشـىمـدىن چـىكـىنـىپ چـىقـىش كېلىشـىمـدىن چـىكـىنـىپ چـىقـقان 
دۆلهتـنىڭ ئهسـلىدىكـى ھهمـكارلـىق مهجبۇرىيـتىگه تهسـىر يهتكۈزمهيـدۇ. كېلىشـىمـدىن چـىكـىنـىش كۈچـكه ئـىگه 
بـولۇشـتىن ئـىلـگىرى بـاشـالنـغان جـىنـايـى ئـىشـالر بـويـىچه تهكشۈرۈش بـىلهن دهۋادا مهھكىمه بـىلهن ھهمـكارلـىشـىدۇ. 
شۇنـداقـال شۇ سـوت مهھكىمـىسـنىڭ كېلىشـىمـدىن چـىكـىنـىشـى كۈچـكه ئـىگه بـولۇشـتىن ئـىلـگىرى، مهھكىمـىنـىڭ قـاراپ 

چىقىش جهريانىدىكى ھهرقانداق ئىشقا توسقۇنلۇق قىلمايدۇ.  

بىر يۈز يىگىرمه سهككىزىنچى ماددا 

ئۆلچهملىك تېكىست 

بۇ ئهھدىنـامـىنـىڭ ئهسـلى نۇسـخىسـى ب د ت بـاش كـاتـىپـىنـىڭ سـاقـلىشـىغـا تـاپشۇرۇلـىدۇ،  ئۇ ئهرهبـچه، خـىتـايـچه، 
ئېنگىلـىزچه، فـىرانسۇزچه، رۇسـچه ۋه ئـىسـپانـچه تېكىسـتالردا ئـوخـشاش ئۆلـچهمـده بـولـىدۇ. ب د ت بـاش كـاتـىپـى بۇ 
كېلىشـىمـنى تهكشۈرۈپ بـىكـىتـىپ خـاتـالـىق بـولـمىغـان قـوشۇمـچه نۇسـخىسـىنـى ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرگه يهتكۈزۈپ 

بىرىدۇ. 
تۆۋهنـدىكـى ئـىمـزا قـويغۇچـىالر ئۆز ھۆكۈمـىتـىنـىڭ رهسـمىي ھوقـوق بېرىشـى بـىلهن بۇ ئهھدىنـامـىگه ئـىمـزا قـويۇپ، 

ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىدۇ.  

1998-يىلى 7-ئاينىڭ 17- كۈنى رىمدا ئىمزاالندى 
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