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 تەرجىماندىن كىرىش سۆز ئورنىدا

 

، سۇنكىددبولچەكسىز مەدھىيىلەر ا ددقھئالالرەببى   ددۈن ئالەملەرنىددپۈت

شنى ددا سۆزلىشىددئۇنىڭغ، پديارىتىە ەكىلددل شەگۈزڭ ۇ ئىنساننى ئەددئ

يەر ، پدددددقىلىسددەرخىلى   دددددۈن مەخلۇقاتالرنىدددۇنى پۈتدددئ،ۆگەتتى دددئ

بەھدرىمەن بولۇشدقا انچە دددددىن خالىغدددد  نېمەتلىرىدددئۆزىنىە دددديۈزى

مۇيەسسەر قىلدى ۋە شۇنداقال مىننەتددار بىدر بەنددە بولدۇپ ياشىشدى 

.  ە قىلىپ ياشىشىنى تەلەپ قىلدىئۈچۈن بىرتۈركۈم نىزامنامىلەرگە رېئاي

ئەڭ ئدداخىرقى ئەلچددى گەن        دددتىلۋەپ ئەدددمەت قىلىەھئالەملەرگە ر

ي ددىھۇنى ئىالددئ،    سۇنكى ددداالم بولددسمۇھەممەت ئەلەيھىسساالمغا 

، ساماۋى ۋەھىي بىدلەن قۇرالالنددۇرۇپ پۈتكدۈل ئىنسدانىيەتكە تەمەد

 .نەمۇنە قىلدى

 

 

 :ىك ئوقۇرمەنئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتل

دىننى دۆلەت سىياسىتىدىن ئايرىۋېتىش تەشەببۇسى ئەينى چاغددىكى 

ياۋرۇپا ئەللىرىدە پۇقراالرنى  شىللىسىگە مىنىۋالغان پوپالرنى  دىنندى 

دەستەك قىلىش ئارقىلىق خەلقنى ئىدارە قىلىپ كەلگەن ئۇزۇن تارىخقا 

ئەلدۋەتتە .ەئىگە ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى ئوتتۇرىغا چىققان بىدر نەزەرىدي

ياۋرۇپانى  ھازىرقى تەرەققىياتى ۋە ئادالەت تۈزۈمى پوپالر سىنىپىنى  

ئەممددا .ھۆكۈمرانلىقىغددا خدداتىمە بەرگەندددىن كېدديىن بارلىققددا كەلددگەن

تددۈزۈم ئالالھنىدد  كىتدداۋى قۇرئددان –مۇسددۇلمانالرغا نىسددبەتەن قددانۇن 

نددا بۇ مەنادىن قىلىپ ئېيتقا.كەرىمنى  روھىغا ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك

سىياسددەتنى دىندددىن تامامددامەن ئددايرىۋېتىش ئىسددالمنى  ئى تىمددائى 

تۇرمۇشددقا چېتىلىدددىغان بىرمددۇنچە ھۆكددۈملىرىنى نەزەردىددن سدداقىت 
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 .قىلغانلىق بولىدۇ

قددولىڭىزدىكى كىتاپچىنىدد  بىددز ئددارزۇ قىلىۋاتقددان ئددادالەت تددۈزۈمىنى 

 ئىسدالمى يداكى» روياپقا چىقىرىشدنى  نەزىدرىيەۋى ئاساسدى بولغدان 

ئىسالم تەلىماتلىرىغا مۇناسىپ بىر دۆلەتنى  ئاساسى قدانۇنى قانددا  

دېدگەن سدۇئالالرغا جداۋاپ بولۇشدتىن سدىرت يەنە « بولۇشى كېدرەك 

كۈنددىلىك تۇرمۇشددىمىزدىكى قۇرئددان كەرىدغ روھىغددا مۇناسددىپ قددانۇن 

ئېڭىمىزنى ئۆستۈرۈشدىمىزگىمۇ مەلدۇم دەرى ىددە پايدىسدى بولۇشدىغا 

بولمىغان يەردە دىندارلىقتىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئادالەت .ئىشىنىمەن

 .ئەمەس

ھەممىنىددددد  ئۈسدددددتىدە تۇرۇشدددددقا تېگىشدددددلىك  بولغدددددان دىنىندددددى 

سىياسىيالشددتۇرۇش قانچىلىددك خەتەرلىددك بولسا،سىياسددەتنى دىننىدد  

دەرى ىسددىگە كۆتۈرۈۋېلىشددمۇ شددۇنچىلىك قورقۇنۇچلددۇ  ئدداقىۋەتلەرگە 

اتقۇچى ئاللالھنىددد  ئېلىدددپ بارىددددۇ،تېخىمۇ خەتەرلىكدددى بولسدددا يدددار

 .  ئادالەتسىز بىر تۈزۈم-تەلىماتلىرىغا زىت

بىدرا  .پۇقراالرنى  دىنىنىد  ھەرخىدب بولۇشدى ئالالھنىد  قدانۇنىيىتى 

دۆلەتنىدددد  دىنددددى ئددددادالەت بولۇشددددى كېرەك،ھايددددات كىتدددداۋىمىز 

قۇرئددان،دۆلەت يدداكى ھدداكىمىيەت تۈزۈمىنىدد  قاندددا  بولىدددىغانلىقى 

ئۇنى  ئەكسدىچە، ھداكىمىيەت يداكى . توختالمايدۇھەققىدە تەپسىلى  

سىياسىي كۈچ رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئالەمشۇمۇل پىرىنسىپالرنى ۋە 

ئاساسددى ئددۆلچەملەرنى ئوتتۇرىغددا قويددۇپ، ھۆكۈمدددارالرنى مەزكددۇر 

پىرىنسدددىپالرغا ئەمەل قىلىشدددقا ئۈندەيدۇىئىسدددالمى دۆلەت ئاساسدددى 

غىنى پىرىنسددىپال قددانۇن بولددۇپ قددانۇنى دېگىنىمىزدىمددۇ نەزەردە تۇتددۇل

سىياسىيغا قىىزىقىدىغان ھەربىر دىندار كىشى ئۈچۈن مەلۇم پايدىلنىش 

 .قىمىىتىگە ئىگە
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نى  قەدىمقى ئاساسى 1بۇ ئەسەر تۈرك فرافېسسور ئەھمەت ئاقكۈندۈز

قددانۇنىمىز ۋە ئىسددالم دۆلىتددى ئاساسددى قددانۇنى ندداملىق ئەسددىرىنى  

 .مۇناسىۋەتلىك بۆلۈمىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى

بۇ كىتاپچىنى ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان زايە قىلىۋەتمەي كىتاپ ئامبىرىدا 

ەشددتە سدداقالپ بېددرىش بىددلەن بىددرگە كومپىيوتېرغددا ئددېلىش ۋە تەھرىرل

يددداردىمىنى ئايىمىغدددان ئابددددۇجېلىب تدددۇران ئەپەنددددىمگە ئاالھىددددە 

ئىزدىنىۋاتقان بىر ئاددى قۇرئدان مەستانىسدى .رەھمىتىمنى بىلدۈرىمەن

بولدددۇش سدددۈپىتىغ بىدددلەن يدددا ئۇنددددا  يدددا بۇنددددا  خاتدددالىقالردىن 

سدداقلىنالمىغان بولۇشددۇم مۇمكىن،بايقىغددان قېرىنداشددالرنى  سددەمىمى 

ماڭا .نى ئايىماسلىغىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن ئۆتۈنىمەنتەنقىدى پىكىرلىرى

بۇ ئىمكانىيەتنى بەخىش ئەتكەن ياراتقۇچىمىز ئالالھ تەئاالغا چەكسىز 

-مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرۈش بىدلەن بىدرگە  كەمچىلىكلىرىمنىد  ئەپدۇ

مەغپىرىتىنددى تىلەيددمەن ۋە بددۇ ئدداددى ئەمگىگىمنىدد  سددالى  ئەمەلددلەر 

 .  نى ئارزۇ قىلىمەنقاتارىدا ئورۇن ئېلىشى

 ھۆرمەت بىلەن ھېيتاخۇن مەمتىمىن 

 ئىيۇل.5يىلى .8372

 

 

 

 
 :ئاالقە ئادرىسى

heytahun@hotmail.fi 
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تىپىك ئىسالمى دۆلەت ئاساسى قانۇنى ۋە 

 نىزامنامىسى

 

دەۋرىمىزدىكى ئىسالم دۆلىتى ئاساسى قانۇنى مۇتىخەسسىسلىرىنى  . 7

 بۇ ھەقتە  ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى

 

يانۋار كۈنلىرى پاكىستاننى  كاراچى   81 - 87يىلى  - 7957

 07دىكى شەھىرىدە ئۇستاز سەييىد سۇلەيمان نەدۋى رىياسەتچىلىكى

ئىسالم ”ئەزادىن تەركىب تاپقان بىر قانۇن ھەيئىتى قۇرۇلغان بولۇپ، 

نى رەتلەپ چىققان، مەزكۇر ھەيئەت ئىچىدە “دۆلىتى ئاساسى قانۇنى

بۇ قانۇن . ئاتاقلىق مۇتەپەككۇر، ئالىغ مەۋدۇدىمۇ بار ئىدى

دەۋرىمىزدىكى بارلىق ئىسالم ئەللىرىدە ئى را قىلىنىش ئۈچۈن رەتلەپ 

لغان بولۇپ، شانلىق ئىسالم دىنىنى  ئى تىمائىي جەمئىيەتتىكى چىقى
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دۆلەت تۈزۈمى ۋە تۈپ ئاساسىي قانۇنىدا پىرىنسىپال ئەھمىيەتكە ئىگە 

 :نىزامنامە تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت-مەزكۇر قانۇن. دەپ بېكىتىلگەن

 .د مۇتلە  ھۆكۈم ئالالھقا مەنسۇپ 7

تكە ئاساسلىنىدۇ، بۇ سىياسەت، قۇرئان ۋە سۈننە -قانۇن  - 8

 .ئىككىسىگە زىت تۈزۈلمەيدۇ

دۆلەت، رايون، تىب ۋە ئىر  قاتارلىق بەشەرى پرىنسىپالر  - 0

نى ئەمەس، بەلكى (ت -ئىنسانالر تەرىپىدىن تۈزۈلگەن پرىنسىپالر )

 .نى ئاساس قىلىدۇ“ ئىالھىي تۈزۈمنى”ئىسالم دىنى ئېلىپ كەلگەن 

چەكلىمىلىرىنى ئى را قىلىش  قۇرئان ۋە ھەدىسنى  بۇيرۇ  ۋە - 1

ھەمدە ياخشىلىققا ئۈندەپ، يامانلىقنى  ئالدىنى ئېلىش نېگىزلىق 

 . پرىنسىپتۇر

ئىسالمىي قېرىنداشلىقنى بەرپا قىلىش دۆلەتنى  ئەڭ مۇھىغ  - 5

 . ۋەزىپىسى

دۆلەت ھېچقاندا  سىنىپى ۋە دىنىي ئايرىمچىلىق قىلماستىن،  - 1

 .ىق قىلىش الزىغياردەمگە مۇھتاجالرغا ھېسداشل

گىراژدانالر ئۇمۇم بىر تۇتاش ھالدا كىشىلىك ھوقۇ  ۋە ئەركىنلىك  - 1

 . ئىمتىيازىغا ئىگە بولۇپ، قانۇن ئالدىدا باپ د باراۋەر

ھېچكىغ باشقا بىرسىنى  جىنىايى قىلمىشى تۈپەيلى جاۋابكارلىققا  - 2

 . تارتىلىپ جازاالنمايدۇ

ۆزى توغرا بىلگەن بىرەر دىن مەنسۇپلىرى ئ-پۈتۈن مەزھەپ - 9

 . دىنغا ئېتىقاد قىلىش ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولىدۇ-مەزھەپ

غەيرى مۇسۇلمانالر دىن ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە ئىگە، شەخسى  - 73

يۇسۇنلىرىنى ئى را قىلىشقا يول  -ئىشلىرىدا ئۆزلىرىنى  قائىدە 

 . قويىلىدۇ

زىممىلىق كېلىشىمىگە غەيرى مۇسۇلمانالر بىلەن تۈزگەن  - 77

ماددىدىكى ھۆكۈملەردىن  – 1. دۆلەتنى  ئىزچىب رىئايە قىلىشى كېرەك
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 .بۇالرمۇ بەھرىمەن بولىدۇ

دۆلەت رەئىسى ئەر ۋە شۇنداقال باشقا شەرتلەرگە ئۇيغۇن  - 78

 . بولۇشى الزىغ

دۆلەتنى باشقۇرۇش ھوقۇقى دۆلەت رەئىىسىگە مەنسۇپ، لېكىن  - 70

م بىر شەخس ۋە كومىتېتقا ھاۋالە قىلىش بەزى ھوقۇقنى مەلۇ

 . ئەركىنلىكىگە ئىگە

دۆلەت رەئىسىنى  دۆلەتنى كېڭەش ۋە مەسىلىھەت پرىنسىپىغا  - 71

 .ئۇيغۇن شەكىلدە باشقۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ

دۆلەت رەئىسى تۈپ ئاساسىي قانۇننى دەپسەندە قىاللمايدۇ ۋە  - 75

 .قويۇلمايدۇمۇستەبىت سىياسەت يۈرگۈزۈشكە قەتئى يول 

دۆلەت رەئىسىنى سايالشقا ساالھىيىتى بارالر ئۇنى ئېلىپ  - 71

 . تاشالش ھوقۇقىغىمۇ ئىگە

دۆلەت رەئىسى قانۇن ئالدىدا پۇقراالر بىلەن ئوخشاش ئورۇندا  - 71

 . ئىنتىزامنى  سىرتىغا چىقالمايدۇ -بولۇپ، قانۇن 

قانۇن ئالدىدا دۆلەت ئەربابلىرىدىن ئاددى پۇقراالرغىچە بىردەك  - 72

 . باراۋەر بولۇپ، ئۇنى پەقەت سوت مەھكىمىسى ئى را قىلىدۇ-باپ

 . تۈزۈم مۇستەقىب كۈچكە ئىگە -د قانۇن  79

دۆلەت ئىنتىزامىغا زىت بۇزۇقچىلىق، قااليمىقانچىلىقنى تەشۋىق  - 83

قىلىدىغان، دىننى ھاقارەتلەيدىغان نەشىرىيات ۋە ئاخباراتالرغا قەتئى 

 . قىلىنمايدۇرۇخسەت 

ھەر قايسى ۋىاليەت ۋە رايونالر دۆلەتنى  ئىدارە تەشكىالتلىرى  - 87

تەشكىالتالرغا ( بۆلگۈنچى)بولۇپ، قەبىلە، تىب ۋە ئىرقنى ئاساس قىلغان

 . يول قويۇلمايدۇ

تۈپ ئاساسى قانۇننى  ھېچ بىر ماددىسىغا قۇرئان ۋە ھەدىسكە  - 88

 .زىت مەزمۇندا تەبىر بېرىلمەيدۇ 
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 نى  پائالىيەتلىرى«ئىسالم ھەيئىتى»د  8

 

 5يىلى زۇلھەج ىنى   - 7138ھى رى )نويابىر  - 88يىلى  - 7928

پارىژدا خەلقئارالىق بىر يېغىن ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ يېغىندا ( كۈنى -

ئىسالم دۇنياسىنى  نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان سىياسىي، ئىقتىسادىي، 

ىلىرىدىكى قىيىن نۇقتىالرنى تەھلىب تۈزۈم مەسىل -ئىدارىي ۋە قانۇن 

قىلىش مەقسىتىدە  كۆپلىگەن مۇسۇلمان مۇتەپەككۇر، دۆلەت 

ئەربابلىرى، يازغۇچى ۋە مۇتەخەسسىسلەردىن تەركىب تاپقان ئىسالم 

 . ھەيئىتى قۇرۇلغان

بۇ تەشكىالت ئىسالمىي مەسىلىلەر ھەققىدە جىددى خىزمەتلەرنى ئېلىپ 

. ۈچى بىلەن تەتقىقات ئېلىپ بارماقتابېرىپ، ئىلمىي ساھەدە بار ك

ئالەمشۇمۇل ئىسالم ”نەشىر قىلدۇرۇپ تارقاتقان ئەسەرلىرى ئىچىدە 

ۋە “ ئىسالمنى  ئالەمشۇمۇل كىشىلىك ھوقۇ  باياناتى”، “باياناتى

قاتارلىق ئۈلگىلىك، “ تىپىك ئىسالم دۆلىتى ئاساسىي قانۇنى”

سلىق نىشانى قىسقىچە بۇ تەشكىالتنى  ئاسا. قىممەتلىك كىتابلىرى بار

 .تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت

قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئاساسالنغان ئىسالمىي مۇھىتنى بەرپا قىلىش  - 7

 .يولىدا بار كۈچىنى سەپەرۋەر قىلىش

ئىسالم دىنى ئوتتۇرىغا قويغان كىشىلىك ھوقۇقنى ئەتراپلىق  - 8

 .رەۋىشتە قوغداش ۋە راۋاجالندۇرۇش

ئىتتىپاقلىقىنى تۇرغۇزۇش  -ياسىنى  بىرلىكپۈتكۈل ئىسالم دۇن - 0

 .ئۈچۈن تىرىشىش

ئاسارەت ۋە ئىشغال ئاستىدا بېسىمغا ئۇچراۋاتقان بارلىق ئىسالم  - 1

ئەللىرىنى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن جىددى تۈردە كۈرەش قىلىش 

 .ۋە ھەرخىب خىزمەتلەرنى ئىشلەش

گە قىلىپ، ئىسالم مۇسۇلمانالرنى ھەر ساھەدە توغرا مەلۇماتقا ئى - 5
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دىنى توغرىسىدا ئەڭ توغرا ۋە ساپ ئىدىيىۋىي كۆز قاراشقا ئىگە قىلىش 

 .غەيرى مۇسلىمالرغا ئىسالمىيەتنى يەتكۈزۈش-ھەمدە ئەجنەبىلەرگە

نى  باش كاتىبى سالىغ ئەززامنى  «ئىسالم ھەيئىتى»ئەمدى  

 .مۇناسىۋەتلىك بايانلىرىنى قىسقىچە قىلىپ دىققىتىڭالرغا سۇنىمەن

بۈگۈن ئىسالم دۇنياسىدا يېڭىدىن شەكىللىنىش دولقۇنى قوزغالماقتا، »

بۇنى  نېگىزلىق سەۋەبى ئىسالم ئەللىرىدە يۈگۈزۈلىۋاتقان سىياسىي 

قانۇن ۋە ئى تىمائىي مۇھىتنى  مۇسۇلمانالر چىن يۈرەكتىن سۆيىدىغان 

ئىسالم دىنىغا دېگۈدەك ماس ئەمەس ھەتتا تەلتۈكۈس ئۇيغۇن 

بۇ دولقۇن بولسا ئىسالمىيەتنى  گۈللەنگەن . ىن ئىبارەتئەمەسلىكىد

دۋەرىمىزدىكى ئىسالمىي . كەلگۈسى ئۈچۈن بىر بىشارەتتۇر

ئۆيغىنىشنى  ئەڭ مۇھىغ ئاالھىدىلىكى بولسا مۇسۇلمانالرنى  

رايونغا ماس كېلىدىغان  -ئىسالمىيەتنى  ھەر ئەسىر ۋە ھەر ئەل

بىدىن ئىشىنىشى ۋە بۇ غايە ئالەمشۇمۇل بىر دىن ئىكەنلىكىگە چىن قەل

ئۈچۈن ھەر ساھەدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىشى، ھازىر ئىسالم دۇنياسىدا 

يولغا قويۇلىۋاتقان ئى تىمائىي ۋە سىياسىي تۈزۈملەر پۈتۈنلەي 

تاشقى مەدەنىيەتنى  مىراسى سۈپىتىدە رولىنى جارى -ئەجنەبىي

 . قىلدۇرماقتا

يۇسۇنالرنى  -ىر ئەخالقى قائىدە قۇرئان كەرىغ پەقەتال ئىنسانالرغا بەزىب

يەتكۈزىدىغان كىتاب بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئاساسىي قانۇن، 

دۆلەت تۈزۈمى، جىنايى ئىشالر قانۇنى،ھە  تەلەپ داۋا قانۇنى ۋە 

بۇ ھۆكۈملەرنى ئى را . باشقا ھۆكۈملەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالماقتا

  ئەجنەبىلەر مۇسۇلمانالرنى. قىلغۇچى ئىسالم دۆلىتى، ئەلۋەتتە

ئاسارىتىدە ياشىغانلىرى قۇرئان كەرىمنى  مەزكۇر ھۆكۈملىرىنى ئى را 

قىاللماسلىقتا ئۆزۈرلۈك ھېسابالنسىمۇ لېكىن سىياسىي مۇستەقىللىقنى 

قولغان كەلتۈرگەندىن كېيىن بۇ ئەھۋالغا خاتىمە بەرمەسلىكى تولىمۇ 

 . خاتادۇر
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ئۈچۈن ئىسالم دۆلىتىنى ئىسالمىيەت ئى تىمائىي تۈزۈمنى بەرپا قىلىش 

بۇ تۈزۈمدە قۇرئان كەرىمنى  ئەھكاملىرى . قۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ

شۇنىڭدەك دۆلەت ئى را . ئاساسىي ئورۇننى تەشكىب قىلغان بولىدۇ

قىلىدىغان بۇيرۇ  ۋە چەكلىمىلەرنى مۇقەررەرلەشتۈرگەن بولۇپ، بۇ 

ئىسالم . ىدۇيول بىلەن دۆلەتنى  ئىسالمىيلىقىنى ئەمەلىيلەشتۈرگەن بول

دۆلىتى قۇرئان ۋە سۈننەتنى  پرىنسىپلىرىغا ئاساسالنغان بولۇپ، 

 . ئالالھنى  ئىالھى تۈزۈمىدىن مەنىۋى كۈچ ئالغان بىر دۆلەتتۇر

ئىسالم ھەيئىتى پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدىكى دىنىي ئۆيغىنىشنى 

قۇۋەتلىمەكتە ۋە نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان  -پۈتۈن كۈچى بىلەن قولالپ 

وقتىالردا ئىسالم دىنىنى چۈشەندۈرگەن باياناتالرنى ئېالن قىلىپ ن

بۇ . تارقىتىش ئارقىلىق ئىمكانىيىتىنى  يېتىشىچە غەيرەت قىلماقتا

باياناتالر دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمان ئەللىرىنى  مەسىلىلىرىنى ھەل 

بۇ مەقسەتتە قۇرۇلغان كۈندىن . قىلىشنى چىقىش نوقتىسى قىلىدۇ

. نگىچە ئىككى مۇھىغ باياناتنى ئېالن قىلىپ تارقاتتىئېتىبارەن بۈگۈ

ئالەمشۇمۇل ”يىلى لوندوندا نەشىر قىلىنغان  - 7923بىرىنچىسى 

يىلى نەشىر قىلىنغان  - 7927، ئىككىنچىسى بولسا “ئىسالم باياناتى

ئالالھقا شۈكۈركى . “ئىسالم ئالەمشۇمۇل كىشىلىك ھوقۇ  باياناتى”

تىپىك ”ئۇ بولسىمۇ . نى نەشىر قىلماقتىمىزبۈگۈن بىز ئۈچىنچى بايانات

 .“ئىسالم دۆلىتى ئاساسىي قانۇنى

ئىسالم “ تىپىك ئىسالم دۆلىتى ئاساسىي قانۇنى”نەشىر قىلىنغان 

دىنىنى  ئاساسىي قانۇنى نىزامى بېكىتكەن ھۆكۈملىرىنى  نېگىزلىك 

كونكرېت ۋە . مەزمۇنىنى ئابىستراكىت شەكىلدە ئۆز ئىچىگە ئالماقتا

تىپىك ئىسالم . سىلى نوقتىالر ئى ىتىھادى قاراشالرغا ھاۋالە قىلىندىتەپ

دۆلىتى ئاساسى قانۇنىنى  نېگىزلىق ئاساسىنى تەشكىب قىلغان 

 . مەقسەتنى مۇندا  يېغىنچاقالشقا بولىدۇ -نىشان

ئالالھنى  مۇتلە  ھاكىمىيىتىنى تەكىتلەش بولۇپ، بۇ پەقەت  - 7
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نسىپى سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنىشى ئىسالم تەلىماتىنى  ئاساسىي پرى

يەنى دۆلەتنى  ئاساسى قانۇنى ئىسالم . ئارقىلىق رىئاللىققا ئايلىنىدۇ

 . دىنىغا ماس تۈزۈم بولۇشى كېرەك

ئىنساننى قەدىرلەش ۋە ئۇنى  يەر يۈزىدە ئالالھنى  خەلىپىسى  - 8

 -ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىش، ئەمىلىيەتتىمۇ ئالالھ ئىنسانغا ئاسمان 

ىن ۋە تاغالرنى  ئۆز ئۈستىگە ئېلىشىدىن ئەيمەنگەن بىر ئامانەتنى زېم

تاپشۇردى ۋە ئۇنى شەرەپكە ئىگە قىلىپ ئۆزىگە خەلىپە بوالاليدىغان 

شۈبھىسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى  -شەك ”. بىر شەكىلدە ياراتتى

مىندۈردۇ ، ( ئۇالغالرغا)ھۆرمەتلىك قىلدۇ ، ئۇالرنى قۇرۇغلۇقتا 

ئۇالرنى شىرىن يېمەكلىكلەر بىلەن ( كىمىلەرگە چىقاردۇ )دېڭىزدا 

رىزىقالندۇردۇ ، ئۇالرنى مەخلۇقاتلىرىمىزنى  كۆپىدىن ئۈستۈن 

 (. ئايەت - 13بەنى ئىسرائىب سۈرىسى، . )“قىلدۇ 

ئىنسانالر ئارىسىدا باراۋەرلىككە رىئايە قىلىش، ئالالھقا قۇللۇ   - 0

شقا كىشىلەر ئارىسىدا ئۈستۈنلۈك قىلىش ۋە تەقۋالىق ئۈستۈنلىكىدىن با

ئامىلى دەپ قارالغان ھەر قاندا  نەرسىنى  ئىزىنى يوقىتىپ، 

ئىرقچىلىق، يۇرتۋازلىق ۋە قەبىلىۋازلىقنى  ئۆزى تۈگۈل سايىسىغىمۇ 

 .ئەسال رۇخسەت قىلماسلىق

ئادەم )، سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر بىر ئايالدىن ئى ئىنسانالر”

بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇ ، ئۆز ئارا ( ىبارەتبىلەن ھاۋۋادىن ئ

. تۇنۇشىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇ  قىلدۇ 

ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنى  دەرگاھىدا ئەڭ 

بىرىدىن ئارتۇ   -يەنى كىشىلەرنى  بىر )ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر 

ئالالھ ( تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس،

ھۇجرات . )“ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر

 (د ئايەت 70سۈرىسى، 

كىشىلىك ھوقۇقنى  مەنبەسىنى پادىشاھلىقنى  ئىرادىسى بويىچە  - 1 
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ئەمەس، بەلكى ئالالھنى  تەلىۋىگە مۇناسىپ، مۇستەھكەم ئاساسقا 

نبىئى ئىالھىي بولغاچقا چېقىلىش، ئەمەلدىن مە. ئىگە قىلىش كېرەك

قالدۇرۇلۇش ھەرىكەتلىرى يۈز بەرمەي، ھېچ بىر كۈچ تەرىپىدىن 

كىشىلىك ھوقۇققا . خىالپلىق قىلىنىپ دەپسەندە قىلىنماسلىغى الزىغ

 .خىالپلىق قىلىش ئالالھقا قارشى گۇناھ ئىشلەش دەپ ھېسابلىنىدۇ

ئادالەت ”ارا مۇناسىۋەتلەردە ئىنسانالرنى  ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز ئ - 5

ئادالەت ھە  . تۇيغۇسىنى تۇرغۇزۇش الزىغ“ بىرىگە كۆيۈنۈش -ۋە بىر 

بىرىگە كۆيۈنۈىش، شەپقەت  -ھوقۇقنى مۇداپىئە قىلسا بىر  -

دەرۋازىلىرىنى ئاچىدۇ، ئادالەت ۋە شەپقەت مەۋجۇد بولغان يەردە 

 . ۇخۇراملىق ئىچىدە ياشايد -ئىنسانالر خاتىرجەم ۋە شاد 

قۇرئاننى  تەۋسىيەسى ۋە رەسۇلۇلالھنى  ئەمەلىيىتىگە  - 1

ئاساسىنى ئى تىمائىي تۇرمۇشنى  تۈپ “ كېڭەش”ئۇيغۇنلىشىپ 

ئەنە . پرىنسىپى ۋە ئىدارى تۈزۈمنى  ئۇمۇرتقا سوڭىكى قىلىش كېرەك

شۇندىال بىرال كىشى ياكى مەلۇم شەخسلەرنى  ئەبەدىي ھاكىمىيەت 

 . دى ئېلىنىدۇبېشىغا چىقىۋېلىشنى  ئال

ئىمان قېرىنداشلىقى، ئىنسان قېرىنداشلىقىنى  ھۇلىنى تەشكىب  - 1

 . قىلغانلىقىنى تۇنۇپ يېتىش

تىپىك ئىسالم دۆلىتى ”يۇقىرىقى پرىنسىپالر ئاساسىدا تۈزۈلگەن 

ئۇزۇن ۋاقىتلىق تىرىشچانلىق ۋە ئىزدىنىش “ ئاساسىي قانۇنىي

تۈزۈشتە كۆپلىگەن ئالىمالر، بۇ قانۇننى . نەتى ىسىدە بارلىققا كەلدى

مۇتەپەككۇرالر، دۆلەت ئەربابلىرى ۋە شۇنىڭدەك ئىسالم 

بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇالرنى  . مۇجتېھىتلىرىنى  زور تۆھپىلىرى بار

ھەممىسىگە چوڭقۇر رەھمەت ئېيتىمىز، ئۇلۇغ ئالالھتىن بۇ خەيرلىك 

 . خىزمەتلەرنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرۈشنى تىلەيمىز

بىزنى بۇندا  بىر ياخشى ئىشتا رول ئېلىشقا مۇيەسسەر قىلغان ئالالھقا 

ئۇنى  ھىدايەت ۋە ياردىمى بولمىغان بولسا، بىز . ھەمدۇ سانا ئېيتىمىز
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ئۇ بىزگە كۇپايە، نېمە دېگەن . بۇ مۇۋەپپىقىيەتكە ئېرىشەلمىگە بۇالتتۇ 

 ...ياخشى ۋەكىب ھە

 د كۈنى 1  يىلى رەبىئۇلئەۋۋەلنى - 7131ھى رىيە 

 د نويابىر 73د يىلى  7920مىالدى 

 ئىسالم ئابات   -باش كاتىب سالىغ ئەززام  

 

 

تىپىك ”يۇقىرىدا ئىسالم ھەيئىتى باش كاتىبى سالىغ ئەززامنى  : ئىالۋە

توغرىسىدىكى پىكرىنى ئۆز ئەينى نەقىب “ ئىسالم ئاساسى قانۇنىي

ۋەتلىك بەزى ئەمدى بىرىنچى قىلىپ قۇرئاندىكى مۇناسى. قىلدۇ 

تىپىك ”ئايەتلەرنى ئەسلى تېكىستى بىلەن بىرگە بايان قىلىپ، ئاندىن 

ماددىدىن  21نى  مۇقەددىمىسىنى ۋە “ ئىسالم دۆلىتى ئاساسى قانۇنى

تەركىب تاپقان تېكىستىنى سۆزمۇ سۆز ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ 

 . دىققىتىڭالرغا سۇنىمەن

 

  

 بىسمىلالھىررەھمانىرراھىيغ

 

، سېنى كىشىلەر ئارىسىدا ئالالھنى  كۆرسەتكىنى (ئى مۇھەممەد)”

بويىچە ھۆكۈم قىلسۇن دەپ ساڭا ھەقىقەتەن ھە  كىتابنى نازىب 

د  735نىسا سۈرىسى )“ قىلدۇ ، خائىنالرنى  تەرىپىنى ئالمىغىن

 .(ئايەت

چىن ( ئالالھقا)ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنى  ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ  ”

“ زىرىدە ھۆكۈمدە ئالالھتىنمۇ ئادىب كىغ بار ئىشىنىدىغان قەۋمنى  نە

 .(د ئايەت 53مائىدە سۈرىسى )

يەنى )پەرۋەردىگارى  بىلەن قەسەمكى، ئۇالر ( ئى مۇھەممەد)”
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ئۆز ئارىسىدىكى دە تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا ( مۇناپىقالر

تەكلىپ قىلمىغۇچە، ئاندىن سېنى  چىقارغان ھۆكمىڭگە ئۇالرنى  

قىلچە غۇم بولسىمۇ يۇقالمىغۇچە ۋە ئۇالر پۈتۈنلەي دىللىرىدىكى 

 .(ئايەت – 15نىسا سۈرىسى )“ بويسۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

مۆمىنلەرنى  ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ئۇالر ( پەيغەمبەر)”

ئاڭلىدۇ  ۋە ”ئالالھقا ۋە ئۇنى  پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر 

ېيىشلىرى كېرەك، مانا شۇندا  كىشىلەر مەقسەتكە د“  ئىتائەت قىلدۇ 

 .(ئايەت – 58نۇر سۈرىسى )“ ئېرىشكۈچىلەردۇر

 

 

 

 

 

  

 د تىپىك ئىسالمى دۆلەت ئاساسى قانۇنى 0

 

 بىسمىلالھىررەھمانىرراھىيغ

 

 كىرىش سۆز

 

ئالالھنى  پۈتۈن ئىنسانىيەتكە ئەۋەتكەن ۋە تاللىغان ― ئىسالم دىنى 

تارىختىن بۇيان ساماۋى ۋەھىيلەر تەرىپىدىن بىردەك دىنى بولۇپ،ئۇ 

بارلىق پەيغەمبەرلەر بىرال دىننى  ئاساسىي . تەكىتلىنىپ كېلىنگەن

ھەر قەۋمنى  بىر . پرىنسىپلىرىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئىدى

يېتەكچىسى ۋە ھەر دىن ئىگىسى بولغان خەلقنى  ئۆزگىچە ھايات 

لالھ تەئاال  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى بۇ ئەھۋال ئا. تۈزۈمى باردۇر
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ئۇنى  . ئەۋەتىپ قۇرئاننى نازىب قىلغانغا قەدەرمۇ شۇندا  داۋامالشقان

پەيغەمبەرلىكى بارلىق پەيغەمبەرلىكنى  ئاخىرقىسى بولغىنىدەك، 

 .ئۆزىمۇ پۈتكۈل پەيغەمبەرلەرنى  ئەڭ ئاخىرقىسى بولدى

ەڭگۈلۈك مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى   ئالەمشۇمۇل ۋە م

پەيغەمبەرلىكى پۈتكۈل ئىنسانىيەت ئۈچۈن بىر چاقىرىق بولۇپ، ھەر 

دەۋر ۋە ھەر رايونغا مۇناسىپلىقتەك ئاالھىدىلىكى بىلەن بىرگە 

دۇنيا ئىشلىرىدا ھېچقاندا  ئېغىر ۋەزىپە  -ئەگەشكۈچىلىرىگە دىن 

يۈكلەنمىگەنلىكى بۇ چاقىرىقنى  يۇقىرى ئاالھىدىلىككە ئىگە 

 .  بىر مىسالىئىكەنلىكىنى

ئىسالمنى  ھىدايىتى ھاياتنى  پۈتكۈل ساھەسى بىلەن زىچ 

ئىسالم دىنى ماددى ۋە مەنىۋى ھەر تەرەپتىن .مۇناسىۋەتكە ئىگە

كامالەتكە يەتكەن شەخس ۋە كوللىكتىپنى  مەنپەئىتىنى 

تەڭپۇڭالشتۇرىدۇ ۋە شۇنىڭدەك بارچە ئىنسانالرنى 

نى ھېساپقا “ ە پەزىلەتئالالھقا ئاڭلىق بولۇش ۋ/تەقۋادارلىق”

بۇ دىن كىشىلىك ھوقۇ  . باراۋەر دەپ قارايدۇ -ئالمىغاندا باپ 

پرىنسىپىنى بېكىتىپ مۇداپىئە قىلىپ كەلگەن بولۇپ، ئىنسانغا مەنسۇپ 

شەخسنى  ئەركىنلىكىنى . ھۆرمەتنى ئاالھىدە قوغدايدۇ -ئىززەت 

ىمۇ چەتكە تولۇ  بەرگىنىدەك، جەمئىيەتنى  خاتىرجەملىكى ۋە تۈزۈمىن

قاقمايدۇ، ھەمدە ئەسىرلەردىن بۇيان ئىنسانىيەتنى ئادالەت ۋە 

 .تىنچلىققا ئاساسالنغان ئىنسانىي قېرىنداشلىققا چاقىرماقتا

ئىسالم دىنى  پرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن شەكىلدىكى بۇندا  بىر تۈزۈمنى  

شەكىللىنىشى ۋە بەرپا قىلىنىشى ئىسالم دۆلىتى قانۇنىنى  تۇلۇ  ئى را 

ئۇنداقتا ئىسالم دىنى  بۇ تۈزۈمنى  تۈپ . ىلىنىشىنى تەقەززا قىلىدۇق

ئاساسى ھۇلى بولۇپ، كىشى بۇ ئارقىلىق ھەم ئۆزىنى ھەمدە خەلقىنى، 

شۇنداقال پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى يېڭى باشتىن ئۇنىڭغا ئۇيغۇن ھالدا 

 . تەرتىپكە سالىدۇ ۋە سېلىشى كېرەك
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غا چىن قەلبىمىزدىن باش ئېگىپ، بىز مۇسۇلمانالر يۇقىرىقى مەزمۇنالر

ئى تىمائىي تۈزۈمىمىزنى ئىسالم دىنىغا ئۇيغۇنالشتۇرۇش ۋە 

تۆۋەندىكى پرىنسىپالرنى شۇئارىمىزغا ئايالندۇرۇشنى قارار قىلدۇ  ۋە 

 .ماقۇللىدۇ 

 .د پەقەتال ئالالھقا قۇللۇ  قىلىش 7

 .2د مەسئۇلىيەت بىلەن بىرلىكتە شەرئىي ئەركىنلىك 8

 .د شەپقەتتىن ئايرىلمايدىغان ئادالەت 0

 .د قېرىنداشلىق روھىي بىلەن مۇجەسسەملەشكەن باراۋەرلىك 1

 .د كۆپلۈك ئاساسىدىكى بىرلىك 5

 .ھاياتىمىزنى  ئاساسىيد كېڭەش، دۆلەت ۋە ئى تىمائىي  1

ئىسالمىيەت چۈشەنچسىدىكى مەزكۇر پرىنسىپالر ئالالھ تەئاال تەلەپ 

بىز . قىلغان ۋە سۆيگەن بىر مۇھىتنى قۇرۇشنى  بىردىنبىر كاپالىتى

مۇسۇلمانالر بۇ ئاساسىي قانۇنغا بولغان ھەم پىكىرلىكىمىزنى 

بۇ . مىزپارالمېنت ياكى يوللۇ  ئورگان ۋاستىسى بىلەن ئېالن قىلى

قانۇننى  رولىنى جارى قىلدۇرۇش ۋە ھۆكۈملەرگە بويسۇنۇش ھەققىدە 

 .ئالالھقا ۋەدە بېرىمىز، ئالالھ تەئاال سۆزىمىزنى  شاھىدى

 

 د باب نېگىزلىق پرىنسىپالر 7

 :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: د ماددا 7

ۈزىدىغان ھۆكۈمرانلىق تامامەن ئالالھقا مەنسۇپ، ھۆكۈم يۈرگ - 7

 .قانۇن ئىسالم دۆلىتى  قانۇنى

قۇرئان ۋە ھەدىس ئارقىلىق تەرىپلەنگەن ئىسالم دۆلىتى قانۇنى  - 8

تۈزۈم اليىھەسنى  مەنبەسى ۋە ھۆكۈمرانلىقنى  تۈپ ئاساسىي 

 .ھېسابلىنىدۇ

                                                 
2

ئەركىنلىك دېگەندە كىشىلەرئىبادەتكە مەجبۇرلىماسلىق ھەم شۇنداقال توسقۇنلۇقمۇ قىلماسلىق شەرئى . 
 .كۆزدە تۇتۇلىدۇ
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دۆلەت ئەڭ مۇھىغ ئامانەت ۋە مەسئۇلىيەتتۇركى، خەلق ئاممىسى  - 0

 .ۇيغۇن رەۋىشتە بىۋاستە باشقۇرىدۇ ئۇنى شەرىئەت ئەھكاملىرىغا ئ

ھەر بىر ئىسالم دۆلىتى ئىسالم دۇنياسىنى  بىر پارچىسى، : ماددا - 8

شۇنىڭدەك ئۇ يەردە ياشىغان مۇسۇلمانالر ئىسالم ئۈممىتىنى  بىر 

 .بۆلىكىدۇر 

ئىسالم دۆلىتى ۋە كوللېكتىۋى تۆۋەندىكى ئاالھىدىلىكلەرنى : ماددا - 0

 .رىدۇئۆزىدە مۇجەسسەملەشتۈ

شەرىئەت ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇش، ئۇنى كۈندىلىك تۇرمۇشنى   - 7

 .ھەر قايسى ساھەسىدە ئى را قىلىش

كېڭەش پرىنسىپىنى چى  تۇتۇش ۋە ھاكىمىيەتنى  تۈپ ئاساسىي  - 8

مۈلۈكنى   -دەپ قاراش، كائىناتتىكى  پۈتكۈل قۇدرەت ۋە مال 

ئىچىدىكى ھەممە نەرسىنى ئالالھقا مەنسۇپ ئىكەنلىكىگە ۋە ئۇنى  

ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ياراتقانلىقىغا ھەمدە ئۇنىڭغا ھېچكىمنى  

قارشى چىقىش ھوقۇقىنى  يوقلىقىغا چىن قەلبىدىن ئىشىنىش، ئەنە شۇ 

چاغدىال ھەر ئىنساننى  كائىنات ئالىمىدە ئۆزىگە ئاتا قىلىنغان 

تە قانۇن بىلەن تېگىشلىك ئىالھىي نېسىۋىسى بارلىقى تەبىئى رەۋىش

 .كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ

كوللېكتىپ ۋە شەخسلەرگە ئائىت ئىمتىياز، بايلىقالر ئالالھنى   - 0

ئامانىتى ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىش، ئۆزلىرىنى بولسا ئالالھقا 

ۋاكالىتەن ئۇنى ئىشلەتكۈچى، ئاسرىغۇچىسى دەپ بىلىپ، ئۇنى  

ا بېكىتىلگەن ئىرادىسىگە مۇناسىپ ھالدا ئىستېمال قىلىشق

 .خىزمەتچىلەرگە ئوخشاش ئىش ئىكەنلىكىگە قايىب بولۇش

ياراتقۇچى ئالالھ بېكىتكەن شەكىلدە كىشىلىك ھوقۇقنى ماقۇل  - 1

كۆرۈپ، يەر يۈزىنى  قايسى بىر يېرىدە بولمىسۇن زۇلۇمغا 

 .ئۇچرىغانالرغا، ئىكىسپىالتاتىسىيە قىلىنغانالرغا ھېسداشلىق قىلىش

لىشى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۆز قىزغىنلىقى بىلەن دۆلەتنى  زور - 5
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ئىش ئېلىپ بېرىشنى ھايات پەلسەپىسى قىلىپ مېڭىش، شەخسلەرنى  

ئىسالمىي روھىنى تەرەققى قىلدۇرۇپ، كوللېكتىپ ئىچىدە ئىسالم 

تەلىماتى ئاساسىدىكى ئىلغار گەۋدە تەشكىب قىلىش، باشقىچە قىلىپ 

ىقات قاتارلىق ساھەلەردە ئېيتقاندا مائارىپ، مەدەنىيەت، تەشۋ

 .بارغانسىرى گۈللەنگەن بىر ئىسالمىي ئاساسنى بارلىققا كەلتۈرۈش

پۈتكۈل ئىنسانىيەت ئۈچۈن يۇقىرى سەۋىيەدىكى تۇرمۇش  - 1

يوللىرىنى ئېچىش، كۈچ ۋە قابىلىيىتى بارالرغا ئىشلەش پۇرسىتى 

تۇغدۇرۇش بىلەن بىرگە مېيىپ، ساقايماس كېسەل ۋە ياشىنىپ 

تەك ئىشلەش ئىقتىدارىدىن مەھرۇم كىشىلەرگە پاراۋانلىق ۋە قېلىش

 .ئى تىمائىي ياردەم ئىمكانىيىتىنى سۇنۇش

سەھىيە، مائارىپ، مەدەنىيەت ئىشلىرى ۋە ئى تىمائىي  - 1

 .خىزمەتلەرگە كاپالەتلىك قىلىش

ئىسالم مىللىتىنى  بىرلىكىنى ئاساسى ئوبېيكتىپ قىلىپ، بۇنىڭغا  - 2

 .ھەرقاندا  پىداكارلىقالرنى كۆرستىش كېرەكلىك بولغان

ئىسالم دىنىغا چاقىرىش ۋە تەبلىغ خىزمىتىنى ئاكتىپ قانات  - 9

 .يايدۇرۇش 

 

 د باپ  نېگىزلىق ھوقۇ  ۋە ۋەزىپىلەر 8

 
 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 1

سى، نۇمۇ -مۈلكى ۋە ئىپپەت  -بارچە ئىنسانالرنى  ھاياتى، مال  - 7

ئابرۇيى ھۆرمەتكە تېگىشلىك بولۇپ، دەپسەندە قىلىنىشقا يول  -يۈز 

چېقىلىشقا بولمايدۇ، پەقەت ئىسالم قانۇنى ئورناتقان . قۇيۇلمايدۇ

 .مەلۇم جازا بۇنىڭدىن مۇستەسنا

بىراۋنى  مېلى ۋە قېنى دەپسەندە قىلىنمايدۇ، ئادەم ئۆلتۈرۈش،  - 8

مدە ئۆلۈكلەرنى  ھوقۇقىمۇ تاالڭ قىلىشقا رۇخسەت يو  ھە -بوالڭ 



 

17 

 .مۇداپىئە قىلنىدۇ

 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 5

. ھېچكىمگە ماددى ۋە مەنىۋى قىيىن قىستا  قىلىنمايدۇ - 7

 -كىشىلەرنى ئائىلە ئەزالىرىدىن بىرىگە ياكى باشقا يېقىنىغا ئازار 

شۇنداقال . ېلىنمايدۇكۈلپەت ۋە ياكى ھاقارەت قىلىش بىلەن تەھدىد س

جىنايەتنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ياكى ئۆزى ياكى باشقىالرغا زىيانلىق 

ھەرىكەتنى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن  -بولغان بىر ئىش، سۆز 

 . مەجبۇرالنمايدۇ

 (.قىيناش ئارقىلىق جازاالنمايدۇ)د قىيناش جىنايەتتۇر  8

 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 1

بىراۋنى  شەخسى ھاياتىنى ھۆرمەتلەشكە تېگىشلىك بولۇپ،  - 7

 .چېقىلىشقا بولمايدۇ

ئاالقە قىلىش ۋە سۆزلىشىش  -ئولتۇراقىلىشىش، ئۇچۇر  – 8

ئەركىنلىكىنى  مەخپىيەتلىكى ۋە چېقىلىشقا بولمايدىغانلىقى ئاساسىي 

بۇنى پەقەت قانۇنلۇ  سوت مەھكىمىسىنى  قارارى بويىچە . پرىنسىپتۇر

 .ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا بولىدۇ

ھەر بىر ئىنسان دۆلەتنى  تۇرمۇش سەۋىيىسى ئۆلچىمىدە : ماددا - 1

تەربىيە ئېلىش ۋە  -كىچەك كىيىش، تەلىغ  -ئىچىش، كىيىغ  -يەپ 

 . ساقلىقنى ساقالش ھوقۇقىغا ئىگە

ئەركىن پىكىر قىلىش، خالىغان دىنغا ئېتىقاد قىلىش : ماددا - 2

بۇالرنى تارقىتىپ، تەشۋىق . كاپالەتلىك قىلىدۇ ھۆررىيىتىگە دۆلەت

قىلىش ئەركىنلىكى شەرىئەت ئەھكاملىرى يولغا قويغان دائىرە ئىچىدە 

 .رۇخسەت قىلىنىدۇ

 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 9

باراۋەر، شۇنداقال قانۇن  –ھەممە ئىنسانالر قانۇن ئالدىدا باب  - 7

 .ال قوغدىلىدۇئارقىلىق ئوخشاش
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ھەر بىر ئىنسان تۇرمۇشنى  ھەر ساھەسىدە ئىمكانىيەت ۋە  - 8

پۇرسەتتىن باشقىالرغا ئوخشاش پايدىلىنىش ھوقۇقىغا ئىگە، 

ھېچكىمنى  ئىشلەش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىنىشى، بىر خىب ئىشتىن 

باشقىالرغا ئوخشاش ھالدا ھە  ئېلىشتىن مەھرۇم قىلىنىشقا يول 

ىلەر ئوتتۇرىسىدا ئىر ، رەڭ، تىب ۋە دىن تۈپەيلى كىش. قۇيۇلمايدۇ

 .بۇنىڭغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ. ئايرىمچىلىق قىلىشقا يول يو  

 :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 73

ھەر بىر شەخىسنى  پەقەتال شەرىئەت ئەھكاملىرىغا ئۇيغۇن  - 7

 .ھەرىكەت قىلىش ھوقۇقى بار

ھۆكۈملىرى يولغا قويۇلغان كۈندىن ئېتىبارەن كۈچكە ئىگە، قانۇن  - 8

قانۇننى  ئۇچۇ  ئىستىسنالىرى ۋە بەزى جازا خاراكتېرلىك 

 . ھۆكۈملەردىن باشقىسى رەد قىلىنمايدۇ

 :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 77

قانۇننى  سىرتىدا جىنايەت ۋە جازا ئۇقۇمى مەۋجۇت بولمايدۇ  - 7

يەنى جىنايەت دەپ باھا بېرىش ۋە جازاالش پەقەتال قانۇن ئۆلچىمى )

 (. بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ

باشقىسىنى  . ھەر ئىنسان ئۆز قىلمىشىدىن جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ - 8

 .جىنايىتى تۈپەيلى جازاالندۇرۇلمايدۇ

تۇتۇپ تۇرۇلغان كىشى سوتنى  رەسمىي قارارى چىقمىغۇچە  - 0

 .ېسابلىنىدۇجىنايەتسىز ھ

ئۆزىنى ئاقالش ھوقۇقى تۇلۇ  بېرىلگەن ئادىب سوت ئېچىلماستىن  - 1

 . ئىلگىرى ھېچكىغ جازاالندۇرۇلمايدۇ 

 : تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 78

ھەر شەخسنى  ئىدارى دىكتاتۇرلۇ  زۇلمىدىن ئۆزىنى مۇداپىئە  - 7

ئىشىنى ياكى ئەھۋالىنى باھاالشقا  قىلىش ھوقۇقى بار، ھېچكىغ ئۆزىنى 

 .زورالنمىغاندەك پاكىت بولماي تۇرۇپ ئۇنى قارىالشقىمۇ بولمايدۇ
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ھوقۇقىنى مۇداپىئە قىلىشقا  -شەخسى ياكى ئومۇمنى  ھە   - 8

 .تىرىشقانلىق تۈپەيلى ھېچكىغ سوراققا تارتىلمايدۇ 

 : تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: د ماددا 70

چېگرا دائىرسىدە ئۆيلىنىش ھەر بىر  -ئىسالمىي چەك  - 7

مۇسۇلماننى  ھەققى بولۇپ، ئائىلە بىناسىنى قۇرۇشتىكى  بىردىنبىر 

 .يوللۇ  ئىشتۇر

ئايال ۋە پەرزەنتلىرىنى  چىقىمىنى كۈچىنى  يېتىشچە قامداش  - 8

 .ئەرنى  ۋەزىپىسى

الھىدە دۆلەت ۋە كوللىكتىپ ئىچىدىكى ئا― ئانىلىق ۋە ئائىلە  – 0

 . مەخسۇس قوغدىلىشقا تېگىشلىك بىر ھوقۇ 

ئانا پەرزەنتىنى ئەڭ گۈزەل رەۋىشتە تەربىيىلەش،  -ھەر بىر ئاتا  - 1

 .ئوقۇتۇپ يېتىلدۈرۈش ئۇالرنى  ئۈستىدىكى ۋەزىپىسىدۇر

 . بالىالرنى  كىچىك يېشىدا ئىشقا سېلىنىشىغا يول قويۇلمايدۇ  - 5

 :نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇتۆۋەندىكى مەزمۇنالر: د ماددا 71

ۋەتەنداشلىق، گىراژدانلىق ئىشلىرىنى قانۇن ئەمەلىي ئەھۋالغا  - 7

 .قاراپ بىر تەرەپ قىلىدۇ

ئىسالم دۆلىتىنى  گىراژدىنى بولۇش ھەر بىر مۇسۇلماننى   - 8

تېگىشلىك ھەققى، بۇنىمۇ قانۇن ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ بىر تەرەپ 

 . قىلىدۇ 

بېكىتكەن ئەھۋالالردىن سىرت ھەر بىر گىراژدان قانۇن :  ماددا - 75

مەلۇم بىر رايوندا ياشاش، كۆچۈپ كېتىش ھوقۇقىغا ئىگە، ھېچكىغ 

ۋەتىنىدىن سۈرگۈن قىلىنمايدۇ ۋە ۋەتىنىگە قايتىپ كەلگەنلەر 

 . توسقۇنلۇققا ئۇچرىمايدۇ 

 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: د ماددا 71

ھېچكىمنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە ياكى )يو د دىندا زورالش  7

 (چىقىىشقا زورالشقا بومايدۇ
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ئادەتلىرىنى  -غەيرى مۇسۇلمان ئازسانلىقالرنى  دىنى، ئورپ  - 8

 . ساقالش ھوقۇقى بار

غەيرى مۇسلىغ ئازسانلىقالرنى  شەخسىي ئىشلىرىدا ئۆزلىرىنى   – 0

قانۇنىنى ئى را دىنى ھۆكۈملىرى كۈچكە ئىگە، لېكىن ئۆزلىرى ئىسالم 

 . قىلىشنى خالىسا ئىسالمىي قانۇن بويىچە بىر تەرەپ قىلنىدۇ 

كوللىتىپنى  ئىدارى ۋە سىياسىي ئىشلىرىغا قاتنىشىش :  ماددا - 71

 .مۇئەييەن ياشتىن كېيىن ھەر بىر پۇقرانى  ھوقۇقى ۋە ۋەزىپىسى 

 :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 72

دانالرنى  يىغىن ئۇيۇشتۇرۇش ھوقۇقى بار، شەرىئەت گىراژ - 7

ئەھكاملىرىغا زىت بولماسلىق شەرتى ئاستىدا ھەر تۈرلۈك سىياسىي، 

ئىلمىي، مەدەنىي ۋە ئى تىمائىي جەمئىيەت ۋە ئۇيۇشما قۇرۇش 

 . ھوقۇقىغا ئىگە

مەزكۇر تەشكىالتالرنى  مەخسۇس پرىنسىپ ۋە قائىدىلىرىنى  - 8

 .ىلەيدۇ  ۋە كونترول قىلىدۇئاالھىدە قانۇن بەلگ

شەرىئەت ئەھكاملىرى دائىرىسى ئىچىدە خالىغانالرغا :  ماددا - 79

دۆلەت بۇالرنى  ئامانلىق . ئىلتى ا قىلىش ئىمكانىيىتى يارتىپ بېرىلىدۇ

قوغداش ئىشلىرىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ ۋە ئېھتىياجلىق بولسا تۇرىدىغان 

تەلەپ قىلغان تەقدىردە . ئالىدۇيېرىنى  چىقىملىرىنى ئۆز ئۈستىگە 

 .خاتىرجەم بوالاليدىغان رايونغا يەتكۈزۈپ قويۇش مەجبۇرىيىتى بار 

 

 د باپ كېڭەش كومىتېتى 0

 
 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 83

ئۇالرنى . كېڭەش كومېتىتى بىر تۈركۈم ئەزاالردىن تەركىب تاپىدۇ - 7

 .ئۆزلىرى تالاليدۇخەلق سايالم ئارقىلىق 

كېڭەش كومېتىتىنى  ۋەزىپە ئۆتەش مۇدددىتى ئەمەلى شارائىتقا  - 8
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 .قاراپ بەلگىلىنىدۇ

كېڭەش كومېتىتىغا ئەزا بولۇش شەرتى قانۇن تەرىپىدىن  - 0

 .بىكىتىلىدۇ

كېڭەش كومىتېتنى  مەسئۇلىنى  خىزمەت ۋەزىپىلىرى : ماددا - 87 

 : تۆۋەندىكىچە

ا ئۆلىماالر كومېتىتىنى  پىكرىنى ئېلىش بىلەن بىرگە زۆرۈر تېپىلغاند - 7

يېڭى تۈزۈم ئورنىتىش ئارقىلىق ئىسالم قانۇنىنى  ئوبېكتىپ غايىلىرىنى 

 . ئەمەلگە ئاشۇرۇش

 . تۈزۈملەرنى ئېالن قىلىش -د قانۇن  8

 -دۆلەتنى  ئومۇمى ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، يىللىق كىرىغ  - 0

ۆلەت ئىقتىسادى كىرىمىنى چىقىغ چىقىمالرنى تەكشۈرۈش ۋە د

 . قىلىدىغان ئورگانالرنى قۇرۇش ۋە بۇھەقتە قارار چىقىرىش

 -بىۋاستە ياكى ۋاكالىتەن مىنىستىرالر دۆلەتنى  ئىدارە  - 1

جەمئىيەتلىرى قاتارلىقالرنى  ئىشلىرىنى تەپتىش قىلىپ تۇرۇش ۋە 

 . ھۆكۈمەتنى باشقۇرۇش

ىگەن ئەھۋالالردا دۆلەت ئۇرۇش، تىنچلىق ۋە ياكى كۈتۈلم - 5

 . رەئىسىگە تۇلۇ  ھوقۇ  بېرىش

 .د دۆلەتلەر ئارا ماقۇلالنغان كېلىشىملەرنى تەستىقالش 1

كېڭەش كومىتېتى ئەزالىرى ۋەزىپە ئۆتەش جەريانىدا : ماددا - 88

مەلۇم كۆز . شەخسى كۆز قاراش ۋە پىكىرلەرنى بايان قىلىشقا ھوقۇقلۇ 

تۇتقۇن قىلىنمايدۇ، جازاالنمايدۇ ۋە قاراش ۋە پىكىرلىرى تۈپەيلى 

 .كېڭەش ئەزالىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنمايدۇ

 

 (ئىمامەت)د باپ  دۆلەت رەئىسلىكى 1
 

دىنىي ئەھكامالرنى ئى را قلىش ۋە ― دۆلەت رەئىسلىكىى 
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مۇسۇلمانالرنى  مەنپەئىتى يولىداخىزمەت ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن مۇھىغ 

 . بىر ئور گاندۇر

 :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 80

ئۇ سايالم . دۆلەت رەئىسى دۆلەتنى  ئىدارە ئىشلىرىنى  باشلىقى - 7

ئارقىلىق سايلىنىدۇ، ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتى سايالنغان كۈندىن 

 .  ئىتىبارەن مۇئەييەن ۋاقىتقىچىلىك بولىدۇ

خەلق دۆلەت رەئىسى كوللېكتىپ خەلقنى  مەسئۇلى بولۇپ،  - 8

ئاالھىدە . ئاممىسى ۋەكېڭەش كومېتىتى ئالدىدا جاۋابكاردۇر

 . ھۆكۈملەرنى بىۋاستە قانۇن بىكىتىدۇ 

دۆلەت رەئىسىدە بولۇشقا تېگىشلىك شەرتلەر : ماددا - 81

 :تۆۋەندىكىچە

مۇسۇلمان بولۇش بىلەن بىرگە رەئىسلىك ساالھىيىتىگە تۇلۇ  ئىگە  - 7

 (. قوشۇلىشىمۇ مۇمكىنمۇئەييەن ياش چەكلىمىسى )بولۇش 

 .د ئادىب يەنى شەرىئەت گۇۋاھلىق ساالھىيىتى  بار بولۇش 8

ئىسالم دىنىغا سادىقلىقى بىلەن تۇنۇلغان ۋە ئىسالمى قانۇننى  - 0

 . ياخشى بىلىدىغان سەۋىيەلىك كىشى بولۇش

ئەقلى ۋە جىسمانى جەھەتتىن بۇ ماقامنى  يۈكىنى ئۆز ئۈستىگە  - 1

 . قابىلىيەتكە ئىگە بولۇشئاالاليدىغان 

دۆلەت رەئىسلىك ماقامىغا سەلبى تەسىر يەتكۈزىدىغان ھەرقاندا   - 5

 . ئەيىپ ۋە نۇقساندىن خالىي بولۇش

دۆلەت رەئىسى ۋەزىپىسىنى باشالشتىن بۇرۇن بەيئەت : ماددا - 85

كومىتېت رەئىسلىكى ئالدىدا رەئىسلىكى ئېالن « ۋەدە بېرىش»

تېتى، كېڭەش كومىتېتى، ئۆلىماالر كومېتىتى، بەيئەت كومى. قىلىنىدۇ

ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتى ئەزالىرى بىلەن سوت ئورگان رەھبەرلىرى 

. ۋە سايالم ھەيئىتى ئەزالىرى، ئارمىيە قوماندانلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ

. كومىتېت دۆلەت رەئىسىدىن تۆۋەندىكى  مەزمۇنالردا ۋەدە ئالىدۇ
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ى ۋە روھىغا سادىق بولىدىغانلىقى، ئىسالم ئىسالم قانۇنىنى  تېكىست

دىلى بىلەن ئەگىشىدىغانلىقى، ئاساسى قانۇنغا  -پرىنسىپىغا جان 

ئىزچىب بويسۇنىدىغانلىقى، دۆلەتنى  جۇغراپى، پىكرى، سىياسى 

 -ھەمدە ئىقتىسادى مۇستەقىللىقىنى، شۇنداقال خەلقنى  يوللۇ  ھە  

تىپ ئىچىدە ئايرىمچىلىق ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغانلىقىنى، كوللېك

قىلماستىن شەخسلەر ئارا ئادالەتنى بەرپا قىلىدىغانلىقى، كىشىلەرنى  

شىكايەتلىرىنى بەجا كەلتۈرىدىغانلىقى ھەققىدە  -ھەقلىق تەلەپ، ئەرز 

دۆلەت رەئىسى يىغىلغان خەلق ئاممىسىدىن ئۇالر ئۈچۈن بىۋاستە ۋە 

 .ئالىدۇ ( للۇ ماقۇ)يىغىلمىغانالر ئۈچۈن ۋاكالىتەن بەيئەت 

دۆلەت رەئىسىنى  بەزى ئۆزگىچە كۆز قاراش ۋە پىكرى : ماددا - 81

بولسىمۇ يەنىال پۇقراالردىن توپىالڭ ۋە ئىسيان چىقارماي ئۆزىگە 

 .بۇيسۇنۇشنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار 

دۆلەت رەئىسىنى  ھېچقاندا  ئايرىمچىلىق قىلماي، : ماددا - 81

 . رىيىتىنى ئادا قىلىش مەسئۇلىيىتى بار پۇقراال ر ئالدىدىكى  مەجبۇ

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 82

دۆلەت رەئىسى ئۈچۈن دۆلەتكە ئائىت بىر نەرسىنى سېتىۋېلىشى  - 7

ياكى كىراغا ئېلىشى چەكلەنگەندەك ئۆزىنى  شەخسى نەرسىسىنىمۇ 

شۇنداقال مەيلى . قىلىنىدۇ دۆلەتكە سېتىشى ياكى كىراغا بىرشى مەنئى

دۆلەت ئىچى بولسۇن ياكى چەتئەلدە بولسۇن دۆلەت مۈلكىگە ئائىت 

 . سېتىغ ۋە كىرا، ئى ارە ئىشلىرىدىن ئۇزا  تۇرىدۇ -باشقا ئېلىغ 

مەنسىپى يۈزىسىدىن دۆلەت رەئىسىگە، ئائىلىسىگە ۋە باشقا  - 8

الرنى  بەيتۇل دۆلەت خادىملىرىغا تەقدىغ قىلىنغان سوغاتالر مۇسۇلمان

 . قويۇلىدۇ ( دۆلەت غەزىنىسىگە)مالى 

، قىساس ۋە دىيەت جازالىرىدىن باشقا (تەن جازاسى)ھەد: ماددا -89

جازالىرىنى دۆلەت رەئىسى كەچۈرۈم قىلىش ( ئاگاھالندۇرۇش)تەئزىر 

بىرا  يۇقىرىقى جازاالرنى كەچۈرۈم قىاللمايدۇ، . ھوقۇقىغا ئىگە
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را قىلىشنى توختىتىپ قويۇش، بۇ ھۆكۈمنى يېنىكلىتەلمەيدۇ ياكى ئى 

 . ئۆزگەرتىش ھوقۇقىغا ئىگە ئەمەس 

دۆلەت رەئىسى ياكى بىكىتىلگەن مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر : ماددا - 03

باشقا دۆلەتلەر بىلەن ياكى خەلقئارالىق تەشكىالتالر بىلەن كېلىشىغ 

ى تۈزۈش، ھەمكارلىشىش ۋە ئۇندىن باشقا دۆلەتلەر ئارا ھۆج ەتلەرن

 . ئىمزاالش، قول قويۇش ھوقۇقىغا ئىگە 

 -دۆلەت رەئىسى كېڭەش كومىتېتى ماقۇللىغان قانۇن : ماددا - 07

ئەگەر كېڭەش كومىتېتى قارار قىلغان بىرەر . تۈزۈملەرنى ئېالن قىلىدۇ

 03تۈزۈمگە قېتىلمىسا قارار قىلىنغان كۈندىن ئېتىبارەن  -قانۇن 

ىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كېڭەش كۈنگىچە قېتىلماسلىقتىكى سەۋەبلىر

كومىتېىت ئۈچتەن ئىككى كۆپچىلىكنى  . كومىتېتىغا ئەۋەتىدۇ

 .ماقۇللۇقى بىلەن قايتا قارار قىلسا مەزكۇر قانۇن  كۈچكە ئىگە

دۆلەت رەئىسى ئىككى مۇئاۋىنىنى، مىنىستىرالرنى، : ماددا - 08

 . ئەلچىلەرنى ۋە ئارمىيە قوماندانلىرىنى ئۆزى تەيىنلەيدۇ

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: د ماددا 00

دۆلەت رەئىسى ئاساسى قانۇن ھۆكۈملىرى ۋە شەرىئەت  - 7

سوراققا تارتىش . ئەھكاملىرىغا خىالپلىق قىلسا سوراققا تارتىلىدۇ

ئۈچۈن كېڭەش كومىتېت ئەزالىرىنى  ئۈچتەن ئىككى كۆپچىلىكى قارار 

گە « ۋەدىنامە»قىلىش ئارقىلق بەيئەت سورا  . چىقىرىشى الزىغ

-خىالپلىق قىلغانلىقى ئېنىقالنسا، دۆلەت رەئىسلىك ھوقۇقى

شۇڭا ئەزاالرنى  ئۈچتەن ئىككى . مەنسىۋىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ

 . نى  قارارى شەرت«بەيئەت كومىتېتى»كۆپچىلىكى بىلەن چىقىرىلغان 

ۋەزىپىسىدىن  دۆلەت رەئىسىنى  ئەيىبلىنىشى، سوراققا تارتىلىشى، - 8

ئېلىپ تاشلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى ۋە بۇ ھەقتىكى 

 .پرىنسىپنى قانۇن بەلگىلەيدۇ 
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 :  بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا  - 01

دۆلەت رەئىسى ئۆز ئىختىيارى بىلەن ۋەزىپىسىدىن ئايرىلماقچى  - 7

 . كېڭەش كومىتېتىغا سۇنىدۇبولسا، ئىستىپا ئىلتىماسىنى 

دۆلەت رەئىسلىك ئورنى بوش قالسا ئۇنى  ئورنىغا ۋاقىتلىق  - 8

كېڭەش كومىتېتى رەئىسى ئىش بى ىرىدۇ ۋە مۇئەييەن ۋاقىت ئىچىدە 

 . يېڭى بىر دۆلەت رەئىسى سايلىنىدۇ

دۆلەت رەئىسى نۆۋەتتىكى خىزمەت ۋە ۋەزىپىسىنى  - 0

بۇ . ومىتېتى رەئىسىنى ۋەكىب قىلىدۇئورۇندىيالمىسا ئورنىغا كېڭەش ك

مەلۇم ۋاقىتقىچىلىكال مۇمكىن، مۇبادا ئۇ ۋاقىت ئىچىدە خىزمەتنى 

 . قولىغا ئالمىسا، دۆلەت رەئىسلىك مەنسىپىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ

 

 

 (قازىخانا)د باپ   سوت  5

 
سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن سورا  قىلىنىش ۋە زۆرۈر : ماددا - 05

تەرۇز  -كىمىگە ئىلتىماس قىلىش، دەخلى تېپىلغاندا بۇ مەھ

يەتكۈزۈشكە مۇمكىن بولمايدىغان بىر ھوقۇقتۇركى، بارلىق 

 .ئىنسانالرنى  سوت مەھكىمە ھوقۇقى ھىمايە قىلىنىدۇ 

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 01

ئۇنى  ئوبيېكتىپ . سوت مەھكىمىسى مۇستەقىب ئورگاندۇر - 7

غايىسى ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدا ھەققانىيەت ۋە ئادالەتنى  بەرپا 

 . قىلىنىشدۇر

الرمۇ مۇستەقىب بولۇش بىلەن بىرگە قانۇن ( سوتچى)ھاكىغ  - 8

 . قانۇنغا خىالپ ھالدا ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقى يو . سىرتىغا چىقالمايدۇ 

بۇنى  . ئېلىپ بېرىلىدۇ( پۇلسىز)سوت ھەقسىز : ماددا - 01



 

26 

 . تېمال قىلىنماسلىقى ئۈچۈن قانۇن تەرىپىدىن چارە قوللىنىلىدۇ سۈيئىس

ئابرۇي، ئىپپەت،  –سوت ئۇچۇ  ئېچىلىدۇ، لېكىن يۈز : ماددا - 02

ئامانلىققا ئاالقىدار سىرالر بىلەن  -شەخسى ھەقلەر، ئائىلە ۋە تىنچ 

ئاممىنى  ئەخالقىنى چىرىتىشكە سەۋەب بولىدىغان دېلوالر مەخپى 

 . ىپ بېرىلىدۇ، مەخپى سوت ئېچىلىدۇ رەۋىشتە ئېل

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 09

 . شەخسى مەھكىمە قۇرۇش مەنئى قىلىنىدۇ - 7

قوراللىق ئارمىيە مەنسۇپلىرىنى  ئەسكىرى قانۇنالرغا  خىالپلىق  - 8

مىيە سوت قىلىشتەك دېلولىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن قۇرۇلغان ئار

مەھكىمىسى بۇنىڭدىن مۇسستەسنا بولسىمۇ ھەربىي ئىشالردىن باشقا 

 . دېلولىرى ئادەتتىكى سوت مەھكىمىسىدە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ

مەھكىمە قارارىنى ئى را قىلش مۇناسىۋەتلىك مەمۇرى : ماددا - 13

خادىمالرنى  ۋەزىپىسى بولۇپ، ئۇنى كېچىكتۈرۈش ياكى يېتەرلىك 

ىق جىنايى قىلمىش ھىساپلىنىدۇ ۋە قانۇن بۇيىچە جازاغا ئى را قىلماسل

 .تارتىلىدۇ 

مەزكۇر ئاساسى قانۇنغا زىت بولماسلىق شەرتى بىلەن : ماددا - 17

سوت مەھكىمىسىنى  تۈزۈملىرى، سوتقا تارتىشتىكى شەرت، ھاكىغ 

الرنى تەيىنلەش، ئۇالرنى ئېلىپ تاشالش بىلەن (سوتچى -قازى )

لەرنى ھەمدە سوت مەھكىمىسى بىلەن دۆلەتنى  مۇناسىۋەتلىك تۈزۈم

باشقا ئورگانلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقىدىن تارتىپ سوتقا ئاالقىدار 

 .ھەر بىر مەسىلىنى قانۇن بەلگىلەيدۇ

 

 د باپ  ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى 1

 
بۇ تەشكىالت شەھەر، رايۇن تۈزۈملىرىنى ياخشىالش ۋە : ماددا - 18

، يامانلىقتىن توسۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئېلىپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ
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 . بارىدىغان ھەيئەت بولۇپ، تۆۋەندىكى مەسىلىلەرنى ئوبېيكتى قىلىدۇ

شەرىپىنى قوغداپ، ھەرخىب تاجاۋۇزدىن  -ئىسالمنى  شان  - 7

مۇداپىئە قىلىش مەقسىتىدە ياخشىلىققا تەشەببۇس قىلىپ، يامانلىقتىن 

 . توسۇش

 -پەريات، ئەرز  -لەت ئورگانلىرى ھەققىدىكى دات پۇقراالرنى  دۆ - 8

 . شىكايەتلىرىنى تەكشۈرۈش

 .گىراژدانالرنى  كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش - 0

دۆلەت مەمۇرى كادىرلىرىنى  خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش،  - 1

خىزمەت جەريانىدىكى كەمچىلىكلەرنى، يېتەرسىزلىكلەرنى بايقاپ، 

للىنىش ۋە بۇ ھەقتە ئىمكانىيەتنى  ئۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن چارە قو

 . بېرىچە خىزمەت ئىشلەش

ئىدارى قارارنى  يوللۇ ، ئادىب ۋە شەرىئەتكە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى  - 5

 .تەكشۈرۈپ تۇرۇش 

ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنى  بىر باش رەئىسىدىن : ماددا - 10

ىنلەنگەن باشقا يەنە ھەر مەھەللە، ئىدارە ئورگىنىدا قانۇن بۇيىچە تەي

بۇ ھەقتىكى تەپسىلى . ئىنتىزام تەكشۈرۈش خادىملىرى بولىدۇ

 . پرىنسىپالرنى قانۇن بىكىتىدۇ

ئىنتىزام تەكشۈرۈش خادىملىرى بىۋاستە ئۆزلىرى : ماددا - 11

تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغىنىدەك، باشقىالرنى  خەۋەر قىلىشى ياكى 

ردىن ھەرتېمىدا كىشىلە. ئەرزلىرى مۇناسىۋىتى بىلەنمۇ تەپتىش قىلىدۇ

. مەلۇمات سوراش ۋە ھۆج ەت سۈرۈشتە قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە

ئۇالرنى  بۇ ھەقتىكى تەلىۋىگە ماسلىشىش ھەر بىر گىراژداننى  

 . مەجبۇريىتى

تۈزۈم،  –ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومېتىتى رەئىسى قانۇن : ماددا - 15

خىالپ  ئى رائاتتىكى خاتالىق، ئادالەتسىزلىك ھەمدە ئاساسى قانۇنغا

ئەھۋالالرنى بايقىسا، ئۇ تۈزۈمنى  ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ياكى 
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قىسمەن ئۆزگەرتىلىشى ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ئورگانالرغا ئىلتىماس 

 . سۇنىدۇ

بۇ كومېتىتنى  سوت ئورگىنى ساھەسىدىكى نۇقتىالردا : ماددا - 11

 .قارار بېرىش ھوقۇقى يو 

  

 د باپ  ئىقتىسادى تۈزۈم 1

 

جەمئىيەتنى  ئىقتىسادى تۈزۈمى ئىسالمى پرىنسىپالرغا : ماددا - 11

ئادالەت، باراۋەرلىك، ئىنسانى ھۆرمەت، ئىقتىسادىي . ئاساسلىنىدۇ

ئەركىنلىك، ئىقتىسادىي ئاالقىنى  تەڭپۇڭلىنىشى، چىقىغ قىلىش 

چېگرا ئىچىگە ئېلىنىشى، ئىنسان كۈچى  -نىسبىتىنى  مۇۋاپىق چەك 

ئەڭ ياخشى رەۋىشتە ئىشلىتىلىشى ۋە  ۋەكىرىغ مەنبەلىرىنى 

يۇقىرىقىالرنى  جەمئىيەت تەلىۋىگە ئۇيغۇن ۋە پىالنلىق تۈردە 

 .قوللىنىلىشى قاتارلىقالر بولسا ئىقتىسادى تۈزۈمنى  مۇھىغ مەقسىتى 

بارلىق كىرىغ ۋە بايلىق مەنبەلىرىنى ئېچىپ، ئاكتىپ : ماددا - 12

بىرا  . دۆلەتنى  ۋەزىپىسىھالغا ئەكىلىش ھەمدە راۋاجالندۇرۇش 

چېگرىسى دائىرىسىدە شەخسىلەرمۇ بۇنىڭغا قېتىلىشى  -قانۇن چەك 

دۆلەتكە ئائىت كىرىغ مەنبەلىرىنى  ئىشتىن توختىتىلىشى، . توغرا

بۇزۇۋېتىلىشى ياكى بولمىسا ھەددىن زىيادە ئىسراپ قىلىنىشىغا يول 

 . قويۇلمايدۇ

 :رنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇبۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىال: ماددا - 19

ئاممىنى  مۈلكى ئاساستۇر، بۇ مەملىكەتنى  تەبىئىي بايلىقى،  - 7

مۈلكى ئارقىلىق قۇرۇپ چىققان  -دۆلەتنى  ئاممىۋى مال 

 . مۇئەسسىسەسى ۋە ئاممىۋى مەبلەغلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

تەرۇز قىلىشقا  -خۇسۇسى ئىگىلىك يوللۇ  بولۇپ، دەخلى  - 8

لېكىن قانۇن يول قويغان دائىرە ئىچىدە ئىشلەپ تېپىلغان . بولمايدۇ
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 . بولۇپ، شەرىئەت مۇباھ قىلغان يولالرغا ئىشلىتىلىشى شەرت

مۈلۈك ئومۇمنى  زۆرۈر ئېھتىياجىغا ئىشلىتىشدىن  -ئاممىۋى مال  - 0

سىرت سەۋەبسىز تۈگىتىۋېتىلىشقا بولمىغىنىدەك خۇسۇسى مۈلۈكمۇ 

نى  ئېھتىياجىغا سەرپ قېلىنىۋېلىشى نەخ بەدەل تۆلىمەستىن ئاممى

 .توغرا ئەمەس 

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا -53

ئىقتىسادى تەرەققىيات ئەركىنلىكى قانۇن دائىرىسى ئىچىدە  – 7

 . كاپالەتكە ئىگە

 . چىقىغ مەنئى قىلىنىدۇ -شەرىئەتكە خىالپ بولغان بارلىق كىرىغ  - 8

مۈلۈك  -ۇ  شەكىلدە قولغا كەلتۈرگەن كىرىغ ۋە مال يولل - 0

 .مۇسادىرە قىلىنمايدۇ 

مۈلۈك ئالماشتۇرۇش ۋە قىممەت  -ئىگىلىك، مال -پۇل: ماددا - 57

ئېلىپ ( ئاالھىدىلىكىدىن)ئۆلچىمى بولۇپ، ئۇنى بۇ شەكىلدىن 

تاشاليدىغان ھەرقاندا  ئىقتىسادى سىياسەت ئېلىپ بېرىلماسلىقى 

 . كېرەك 

 .مۈلۈك دۆلەتكە مەنسۇپ  -ئىگىسىز ھەرقاندا  مال : ماددا - 58

، ئىگىلىكنى مونوپۇل قىلىۋېلىش (جازانە)ئۆسۈم : ماددا - 50

، مالنى ساتماي يېغىۋېلىش، ناتوغرا يولدىن پۇل تېپىش (ئېھتىكار)

ھەمدە جەمئىيەتكە زىيانلىق  ئىقتىسادى يولغا ئارىلىشىش پۈتۈنلەي 

 .مەنئى قىلىنىدۇ 

ئەجنەبىلەرنى  ئىقتىسادى ھۆكۈمرانلىق قېلىۋېلىشىنى  : ماددا - 51

 . ئالدىنى ئېلىش دۆلەتنى  ۋەزىپىسى 

نامىدا بىر تەشكىالت « ئى تىمائى ئىقتىساد ھەيئىتى»: ماددا - 55

بۇ تەشكىالت ئىسالم قانۇنشۇناسلىرى، ئى تىمائىي . قۇرۇشقا بولىدۇ

. دىن تەركىب تاپىدۇپەن ئالىملىرى ۋە ئىقتىساد مۇتىخەسسىسلىرى

 : ۋەزىپىسى تۆۋەندىكىچە
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ئاساسى قانۇن دائىرىسى ئىچىدە ماقۇللىنىدىغان ئىقتىسادىي  - 7

 . قارارالرغا ئىشتىراك قىلىش

ھۆكۈمەت ۋە كېڭەش كومىتېتىغا ئى تىمائىي ئىقتىسادىي پىالن  - 8

تۈزۈپ دۆلەتنى  بۇ ھەقتىكى مەسىلىلىرىدە دوكىالت ھازىرالپ 

 . سۇنۇش

ۋە ئۇنى  خىزمەت « ئى تىمائىي ئىقتىساد ھەيئىتى»: ماددا - 51

 .ئۇسۇللىرىنى قانۇن ئۆزى بېكىتىدۇ

 

 

 ۋە قوراللىق ئارمىيە( غازات)د باپ  ئۇرۇش  2

 
 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:  ماددا - 51

بىر  دائىمى ۋە دىنى( ئالالھ يولىدا غازات قىلىش ۋاھاكاز)جىھاد  - 7

 . پەرزدۇر

تۈزۈمنى ۋە ئىسالم ئەللىرىنى قوغداش ھەر بىر  -ئىسالمى قانۇن  - 8

 .مۇسۇلماننى  ۋەزىپىسى 

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 52

بۇ . دۆلەت قوراللىق ئارمىيە ئارقىلىق مۇستەھكەم تۇرىدۇ - 7

زۆرۈر تېپىلغاندا ئېھتىياجنى ۋەجىدىن ئىمكانىيەتنى  يېتىشچە ۋە 

قامدىيالىغۇدەك دەرى ىدە ئارمىيەنى قورالالندۇرۇپ تەييارالش ئەڭ 

 . مۇھىغ ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە ئاممىۋى خىزمەت

دۆلەت خەلقنى بىۋاستە ئۇرۇشقا قاتنىشااليدىغان رەۋىشتە  - 8

 . يېتىشتۈرىدۇ ۋە ھازىراليدۇ

پروگراممىلىرى ۋە  -ن قوراللىق ئارمىيە مەنسۇپلىرىنى  پىال - 0

ئوبېيكتىپ نىشانى پەقەتال يەر يۈزىدە ئالالھنى  نامىنى ۋە سۆزىنى 

دىن ئىبارەت بولغان بۇ ( ئىاليى كەلىمەتۇلالھ)يۇقىرى كۆتۈرۈش 
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 .جىھادنى  روھى، مەزمۇنىنى ئاساس قىلغان  بولۇشى كېرەك 

 :دۇبۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالى: ماددا - 59

 .دۆلەت رەئىسى قوراللىق ئارمىيەنى  بىرىنچى قوماندانى  - 7

دۆلەت رەئىسى ئۇرۇش ۋە كېلىشىغ قارارىنى پەقەت كېڭەش  - 8

كومىتېتنى  ماقۇللىقىنى ئالغاندىن كېيىن ئاندىن بېكىتىدۇ ۋە ئېالن 

 . قىلىدۇ 

بۇ كومىتېت . قۇرۇشقا بولىدۇ« ئالى ئۇرۇش كومىتېتى»: ماددا - 13

كومىتېت بىلەن . ۋە كېلىشىغ سىتراتىگىيىسىنى بەلگىلەيدۇ ئۇرۇش

 .مۇناسىۋەتلىك ئاالھىدە ھۆكۈملەرنى قانۇن ئۆزى بىكىتىدۇ

 

 د باپ  ئالىي ئاساسى قانۇن كومتېتى 9

 
ئالى ئاساسى قانۇن كومتېتى ئاساسى قانۇننى : ماددا - 17

لىدىغان قوغدايدىغان ۋە دۆلەتنى  ئىسالم پرىنسىپلىرىنى مۇھاپىزەت قى

 . مۇستەقىب بىر سوت تەشكىالتى

ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتىنى  ۋەزىپە ۋە ھوقۇقى : ماددا - 18

 : تۆۋەندىكىچە

يېڭى چىقىرىلغان تۈزۈملەرنى  ئاساسى قانۇنغا توغرىالپ  - 7

 . ماقۇلالش

تۈزۈملەرنى  تېكىستىنى كەڭ دائىرىلىك شەرھلەپ  -قانۇن  - 8

 . ئىزاھالش

 . الرنى ھەل قىلش( ئەنزە -دېلو )ھاسىب قىاللمىغان دەۋا كېلىشىغ  - 0

سايالم ھەيئىتىگە بولغان ئېتىرازالرنى تەكشۈرۈپ ئېنىقالپ بىر  - 1

 . تەرەپ قىلىش

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:  ماددا - 10

ئالىي ئاساسى قانۇن كومېتىتىنى  قۇرۇلۇشىغا ئاالقىدار  - 7
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ھۆكۈملەرنى، كومېتت ئەزاسىدا بولۇشقا تېگىشلىك شەرتلەرنى، 

كومېتىت ئەزاسى بېكىتىش  ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالش، پىنسىيەگە 

مېتودلىرىنى قانۇن  -چىقىرىش ۋاھاكازا نوقتىالرنى  ئۇسۇل 

شۇنداقال كومېتىتنى  خىزمەت ئۇسۇللىرىمۇ قانۇن بۇيىچە . بەلگىلەيدۇ

 .بىكىتىلىدۇ

نۇننى  كۈچكە ئىگە بولۇشى ئۈچۈن كېڭەش كومېتىت بۇ قا - 8

 .ئەزالىرىنى  ئەڭ ئاز بولغاندا ئۈچتەن ئىككىسى ماقۇللىشى شەرت

 

 ( مەجلىسى ئۈلەما)د باپ  ئۆلىماالر كومېتىتتى 73

 
ئۆلىماالر كومېتىتى دىندار، تەقۋادار ۋە سەۋىيەلىك ھەمدە : ماددا - 11

رەك، يىراقنى كۆرەرلىك دەۋىرنى  مەسىلىلىرىدىن خەۋەردار، زې

ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن تۇنۇلغان ئىسالم قانۇنشۇناس ئۆلىمالىرىنى  

 .ئىچىدىن تاللىنىپ تەشكىب قىلىنىدۇ

ئۆلىماالر كومېتىتىنى  ۋەزىپە ۋە ھوقۇقلىرى : ماددا - 15

 : تۆۋەندىكىچە

ئالالھنى  ھۆكۈملىرىنى بايان قىلىش، بىر مەنىدە مۇسۇلمان خەلق  - 7

سىنى  مەسىلىلىرىگە جاۋاب بىرىپ، ئىسالم قانۇنىدىكى ئى تىھات ئاممى

 .ۋەزىپىسىنى ئۆتەش

كېڭەش كومېتىتى ئوتتۇرىغا قويغان قانۇنالر ھەققىدە شەرىئەت  - 8

 . ئەھكاملىرىنى بايان قىلىش ۋە ئوتتۇرىغا تاشالش

مۇسۇلمانالرغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىغ مەسىلىلەر ھەققىدە دەرھال  - 0

 .دىنىنى  ھۆكمىنى جاكارالشئىسالم 

نى  تەشكىللىنىش ئۇسۇلى، ئەزا «ئۆلىماالر كومېتىتى»: ماددا - 11

سانى، ئەزاالردا بولۇشقا تېگىشلىك شەرتلەر ۋە بۇھەقتىكى باشقا 

 .مەسىلىلەر قانۇن تەرىپىدىن بىكىتىلىدۇ
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 د باپ  سايالم ھەيئىتى 77

 
ۈن مەلۇم ساندىكى سايالم ئىشلىرىنى ئى را قىلىش ئۈچ: ماددا - 11

ئەزاالردىن تەركىب تاپقان مۇستەقىب ۋە دائىمى بىر ھەيئەت 

 . تەشكىللىنىدۇ

 :سايالم ھەيئىتىنى  ۋەزىپە ۋە ھوقۇقلىرى تۆۋەندىكىچە: ماددا - 12

دۆلەت رەئىسى كېڭەش كومىتېت ئەزالىرى بىلەن سايالم ھەيئىتىگە  - 7

 . ئاالقىدار خۇسۇسى سايالمنى ئۆزى باشقۇرىدۇ

 . خەلق پىكرىنى ئېلىش ئىشلىرىنى باشقۇرىدۇ - 8

يۇقىرى دەرى ىلىك ئورگان نامزاتلىرىدا بولۇشقا تېگىشلىك  - 0

سايالم ئۇسۇلىنى قانۇن . يوقلىقىنى ئېنىقاليدۇ -شەرتلەرنى  بار 

 . بەلگىلەيدۇ

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: د ماددا 19

ئارىسىدىن ( قازى)ئەزالىرى پىشقەدەم ھاكىمالر سايالم ھەيئەت  - 7

 . تەيىنلىنىدۇ

سايالم ھەيئەت ئەزالىرىنى  بۇ ھەيئەتكە ئەزالىق مۇددىتى ئىچىدە  - 8

 .  باشقا ۋەزىپىگە تەيىنلىنىشى توغرا ئەمەس

سايالم ھەيئىتىنى  تەشكىللىنىش، سايالمنى  ئېلىپ : ماددا - 13

ك باشقا مەسىلىلەرنى قانۇن بېرىلىشى ۋە سايالمغا مۇناسىۋەتلى

شۇنداقال سايالم ھەيئىتنى  چەكلىمىسى كېڭەش كومېتىتى . بېكىتىدۇ

بىلەن ھەيئەت ئېلىپ بېرىشقا تېگىشلىك ئىشالر ۋە نامزاتالر بىلەن 

ئاالقىدار شەرتلەر قانۇن ئارقىلىق قارار قىلىنىدۇ ھەمدە تەشۋىقات، 

نۇقتىالر قانۇن بۇيىچە سايالم نەتى ىسىنى  ئېالن قىلىنىشى قاتارلىق 

 .بىكىتىلگەن شەكىلدە ھەيئەت  تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىدۇ

ئاممىۋى ئىدارە ئورگانلىرىنى  سايالم ھەيئىتى تەلەپ : ماددا - 17
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قىلغان ھەرقاندا  بۇيرۇقنى بى ا كەلتۈرۈش مەجبۇريىتى بولغىنىدەك، 

قتىدا سايالم ھەيئىتى چىقارغان قارارنامىنى ئارقىغا سۈرمەستىن ۋا

 . ئورۇنداش مەسئۇلىيىتى بار

 

 باپ  مۇسۇلمانالرنى  بىرلىكى ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر - 78

مۇسۇلمانالرنى  بىرلىكى دۆلەتنى  ئەڭ مۇھىغ غايىسى : ماددا - 18

بولۇپ، بارلىق ئىمكانىيىتىنى سەپەرۋەر قىلىپ ئۇنى ئەمەلگە 

 .ئاشۇرۇشقا تىرىشىشى كېرەك 

ياسەت، خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر، ئەركىنلىك، تاشقى سى: ماددا - 10

ئادالەت ۋە تىنچلىق پرىنسىپى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىپ، يالغۇز توغرا 

نىيەت ئۈستىدە پۈتۈن ئىنسانىيەتنى  سائادىتى ئۈچۈن ئىشلەشنى 

 . چىقىش نۇقتىسى قىلغان بولۇشى الزىغ 

لىك روھىغا مۇسۇلمانالر ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى باراۋەر: ماددا - 11

دۆلەت . ھەرىكەتتىن ئۇزا  تۇرىدۇ -زىت ھەرقاندا   سۆز 

باراۋەرلىكىنى بۇزىدىغان ھەرقاندا  ئامىلنى يوقىتىش ئۈچۈن قولىدىن 

 .كېلىشچە ھەرىكەت قىلىدۇ 

يۇقىرىقىالردىن باشقا يەنە دۆلەتنى  ئىسالم دىنى : ماددا - 15

ىشقا تېگىشلىك بىكىتكەن پرىنسىپالر دائىرىسى ئىچىدە ئېلىپ بېر

 : ئۇالرنى  بەزىسى تۆۋەندىكىچە. نۇرغۇن ۋەزىپىلىرى بار

 . دۇنيادىكى پۈتكۈل ئىنسانالرنى  ئىنسانى ئەركىنلىكىنى قوغداش - 7

زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرغا ياردەم قىلىش ۋە قىيىن ئەھۋالالرغا  - 8

 . چۈشۈپ قالغانالرغا ھېسداشلىق قىلىش

جايالر بولغان مەس ىد، چېركاۋ ۋە  ئالالھقا ئىبادەت قىلىنغان - 0

 .ماناستىرالردەك بارلىق ئىبادەت ئورۇنلىرىنى ھىمايە قىلىش 

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 11

دىن پەرقلىقى تۈپەيلى ئۇرۇش قىلىش ياكى بەزى ئەللەرنى  - 7
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ى  بېشىغا تاراج قىلىش ۋە ئۇالرن –ئىقتىسادىي جەھەتتىن تاالن 

 .مىنىۋېلىشقا بولمايدۇ 

ئىسالم دۆلىتى مىللەتلەرنى  ئېكىسپىالتاتسىيە قىلىش ۋە : ماددا - 11

ئۇالرنى  كەلگۈسى ئىستىقبالىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئويىدا بولىۋاتقان 

جاھانگىرالر ۋە بۇالر بىلەن ھەمكارلىق ئورناتقان گۇرۇھالرغا قارشى 

 .تۇرىدۇ 

تەرۇز يەتكۈزىدىغان  -دۆلەتنى  ھۆكۈمرانلىقىغا دەخلى : ماددا - 12

ياكى باشقا بىر ئىسالم دۆلىتىنى  مەنپەئىتىگە زىيان سالىدىغان 

رەۋىشتە ئەجنەبى قوشۇنغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىش ياكى 

 .ئەجنەبىلەرنى  ئەسكىرى سىياسىتىنى ئۆزلەشتۈرۈشكە بولمايدۇ 

كېلىشىغ ۋە تۈزگەن ئىتتىپاقلىق دۆلەت قول قويغان : ماددا - 19

خائىنلىق قىلغان ياكى . شەرتنامىلىرىگە ئىزچىب ئەمەل قىلنىشى الزىغ

 .كېلىشىمنى بۇزغان دۆلەتلەرگە شۇ بۇيىچە مۇئامىلە قىلىنىدۇ 

 

 د باپ نەشرىيات ۋە ئاخبارات ئورگانلىرى 70

 
دا سۆزلەش ئەركىنلىكى ۋە ئۇنى  كاپالىتى ئىسالم مۇھىتى: ماددا - 23

نەشىرىيات، . بىرىدىن ئايرىلمايدىغان قوش كېزەك ھوقۇ  -بىر 

ئاالقە ۋە ھەر تۈرلۈك تەشۋىقات بۇيۇملىرى بىلەن  -ئاخبارات، ئۇچۇر 

مۇناسىۋەتلىك ئەركىنلىكلەر ئىسالمى پرىنسىپ ۋە تۈزۈم دائىرىسى 

 .ئىچىدە كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان 

نلىرىنى  ۋەزىپىلىرى  نەشىرىيات ۋە ئاخبارات ئورگا: ماددا - 27

 :تۆۋەندىكىچە

پائىلى كىغ بولىشىدىن قەتئىينەزەر ھەرقاندا  زۇلۇم ۋە  - 7   

 . ئىستىبداتنى ئاشكارىالش ۋە پاش قىلىش

شەخسلەرنى  كىشىلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش ۋە كىشىلىك  - 8
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 . مەسىلىلىرىگە يېپىشىۋالماسلىق

-ئابرۇيىغا دەخلى –ەت يالغان ئېيتىش، بۆھتان چاپالش، ئىزز - 0

ياۋىدا  خەۋەر ئويدۇرۇشالردىن قەتئىي -تەرۈز يەتكۈزۈش ۋە يالغان

 . ساقلىنىش

ھەقىقەتنى بۇرمىلىماسلىق ۋە ناتوغرىنى ھەقتەك كۆرسىتىشكە  - 1

 . تىرىشماسلىق

 . ئەدەپلىك ۋە مەدەنىيەتلىك ئۇسۇلنى قوللىنىش - 5

 .ەت قىلىشجەمئىيەتتىكى ئەخالقى پرىنسىپالرغا ھۆرم - 1

زىنايى ھارام، گۇناھ ۋەبۇزۇ  ئىللەتلەرنى نەشىر قىلىپ  - 1

 .تارقىتىشتىن ساقلىنىش

جىنايى قىلمىش ۋە ئىسالم دىنىغا مۇخالىپ ھەرقاندا  قىلمىشقا  - 2

 .قەتئىي قارشى تۇرۇش

ئېالن قىلىنسا ئاممىغا زىيانلىق خەۋپى بولمىغاندا پاكىتالرنى  - 9

 . يوشۇرۇشتىن ساقلىنىش

پاسات،  -نەشرىيات ۋە ئاخبارات ئورگانلىرىنى  پىتنە  - 73

 .قااليمىقانچىلىق ۋاستىسىگە ئايلىنىپ قېلىشىدىن ئېھتىيات قىلىش 

ئىدارى ئى رائىيە ئورگانلىرىنى  نەشرىيات ۋە ئاخبارات : ماددا - 28

ئورگانلىرىغا قارشى سەلبى قارار چىقىرىشى توغرا بولمىغىنىدەك، سوت 

قارارى بولماي تۇرۇپ ئۇالرغا ياكى ئاخبارات  مەھكىمىسىنى 

 .جازاالش بۇيرۇقى چۈشۈرەلمەيدۇ(مۇخپىرالرغا)خادىملىرىغا 

 

 د باپ  ئۆزلۈكسىز ۋە ۋاقىتلىق ھۆكۈملەر 71

 
. ھى رىيە كالىندارى دۆلەتنى  رەسمى كالىندارى بولىدۇ: ماددا - 20

 .لىدۇرەسمى تىب ھەر دۆلەتنى  ئەمەلى ئەھۋالىغا قاراپ بىكىتى

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 21



 

37 

دۆلەت رەئىسى ۋە كېڭەش كومىتېتى بۇ ئاساسى قانۇن  - 7

. ھۆكۈملىرىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويااليدۇ

ئاساسى قانۇننى  ئۆزگەرتىلىشى كېڭەش كومىتېتىنى  ئۈچتەن ئىككى 

 .ىشى بىلەن مۈمكىن بولىدۇكۆپلىكىنى  قول قوي

تەرۇز يەتكۈزىدىغان  -دۆلەتنى  ئىسالمى پرىنسىپلىرىغا دەخلى  - 8

شەرىئەت ئەھكاملىرىغا زىت رەۋىشتە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش توغرا 

 .ئەمەس

 :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ماددا - 25

 -مۇددەت ئىچىدە قانۇن بۇ ئاساسى قانۇن كۈچگە ئىگە بولغان  - 7

تۈزۈم ئورنىتىش، ئى را قىلىش، سوت مەھكىمە ئورگانلىرى بىلەن 

دۆلەتنى  باشقا مۇئەسسىسە ۋە ئورگانلىرى ئاساسى قانۇنغا ئۇيغۇن 

 . ھالدا ۋەزىپە ئۆتەپ، ئىش ئېلىپ بارىدۇ

ئاساسى قانۇن كۈچكە ئىگە بولغان مۇددەت ئىچىدە قانۇنالر،  - 8

قارارالر ئەمەلدىن قالدۇرۇلماي ياكى ئۆزگەرتىش  پىالنالر، ئىدارى 

 . كىرگۈزۈلمىسىال كۈچكە ئىگە

ئاساسى قانۇنغا خىالپ بولماسلىق شەرتى ئاستىدا ئاساسى  - 0

تۈزۈم  -قانۇننى  قوبۇل قىلىنىش ئەسناسىدا مەۋجۇت بولغان قانۇن 

ئورنىتىش كومىتېتى، تۇن ى كېڭەش كومىتېتى، تۇن ى سايالم ھەيئىتى 

تۇن ى ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتىنى  قۇرۇلۇش پرىنسىپلىرىنى ۋە 

 .بىكىتىدىغان قانۇن تۈزەلەيدۇ

بارلىق مەمۇرى خادىمالر ئاساسى قانۇن قوبۇل : ماددا - 21

قىلىنغاندىن باشالپال ئۇنى  پۈتۈن ھۆكۈملىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ئى را 

 . قىلىشقا ۋە يۈرگۈزۈشكە مەجبۇر

ئېالن ( رەپەراندۇم)قانۇن خەلق پىكرى  بۇ ئاساسى: ماددا - 21

قىلىنىش ياكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانالرنى   ماقۇللىشىدىن باشالپ 

 .كۈچكە ئىگە
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