TÜRKMENISTANYŇ
KANUNY
Raýatlaryň ýüz tutmalar y we olar a garamagyň
ter tibi hakynda
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 1999 ý.¸ № 1¸ 15-madda)

Şu Kanun Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet, jemgyýetçilik edaralaryna we
beýleki edaralara, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärlanalara, guramalara hem-de
edaralara ýüz tutmaga bolan hukugyny durmuşa geçirmekleriniň usulyny
kesgitleýär
hem-de
raýatlaryň
ýüztutmalaryna
garamagyň
tertibini
düzgünleşdirýär.
I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER
1 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary
Ýazmaça görnüşde ýa-da dil üsti bilen beýan edilen teklipler, arzalar we
şikaýatlar raýatlaryň ýüztutmalary bolup durýar.
Raýatlaryň ýüztutmalary şahsyýetiň hukuklaryny amala aşyrmagyň we
goramagyň, raýatlaryň öz garaýyşlaryny erkin beýan etmäge bolan konstitusion
hukuklaryny iş ýüzünde peýdalanmaklarynyň döwlet hem-de jemgyýetçilik işlerini
dolandyrmaga gatnaşmaklarynyň, döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüni dolandyryş
edaralarynyň,
kärhanalaryň,
edaralaryň
hem-de
guramalaryň
işini
kämilleşdirmegiň hukuk tertibini we kanunylygy pugtalandyrmaga ýardam
etmegiň möhüm serişdesidir.
2 madda. Raýatlaryň ýüz tutmaga hukugy
Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we
kanunlaryna laýyklykda döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň
eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň, hem-de edaralaryň işini
gowulandyrmak baradaky teklipleri olara ýazmaça görnüşde ýa-da dil üsti bilen
girizmäge, arzalar we şikaýatlar bilen ýüz tutmaga hukugy bardyr.
3 madda. Ýüztutmalara bildirilýän talaplar
Ýüztutmalar raýatlar tarapyndan ýüztutmalarda orta atylan meseleleri çözmek
gönüden-göni garamagyna degişli bolan edaralara, kärhanalara, edaralara ýa-da
guramalara, ýa bolmasa wezipeli adamlara berilýär.
Ýüztutmada teklipleriň, arzalaryň ýa bolmasa şikaýatlaryň düýp mazmuny
beýan edilmelidir, onda raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy we ýaşaýan ýeri
görkezilýär.

Ýüztutma raýatyň hut özüni wezipeli adam kabul eden mahaly dil üsti bilen
beýan edilip ýa bolmasa degişli edara, kärhana, gurama ýa-da edara poçta bilen
iberilen ýa-da gönüden-göni raýat tarapyndan berlen ýazmaça görnüşde bolup
biler. Ýazmaça ýüztutma senesini görkezmek bilen arzaçy gol çekmelidir.
Raýatda bar bolan, ýüztutma garamak üçin zerur resmi kagyzlar ýa-da olaryň
kopiýasy ýüztutma goşulýar. Raýat tarapyndan berlen asyl nusgadaky resmi
kagyzlar ýüztutma garalandan soň raýata gaýtaryp berilýär.
Familiýasy, ýaşaýan ýeri görkezilmedik ýazmaça ýüztutma, şeýle hem awtory
tarapyndan gol çekilmedik ýüztutma garalmaga degişli däldir.
4 madda. Ýüztutmalar y kabul etmegiň we olara garamagyň tertibi
Göwnejaý ýagdaýda resmileşdirilen we bellenilen tertipde berlen ýüztutmalar
hökmany suratda kabul edilmäge we garalmaga degişlidir.
Jynsy alamatlary, jynsy, ýaşy, durmuş ýa-da emläk ýagdaýy, haýsy partiýa
degişlidigi, milleti, dini ygtykaty, ýa-da raýatyň ýüz tutulýan dili bilmezligi
boýunça ýüztutmalary kabul etmekden we garamakdan boýun gaçyrmagy gadagan
edilýär.
Ýüztutmalarda orta atylan meseleleri çözmek öz ygtyýarlyklaryna girmeýän
döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar¸ kärhanalar, edaralar,
guramalar, olaryň ýolbaşçylary hem-de beýleki wezipeli adamlary ýüztutmalary
bäş güne çenli möhletden gijä galman bu barada arza berijini habardar etmek bilen,
degişli ýerine iberýärler, onuň hut özüni kabul eden mahallarynda bolsa nirä ýüz
tutmalydygyny düşündirýärler.
Raýatlaryň şikaýatlaryny hereketleri ýa-da çözgütleri barada şikaýat edilýän
edaralara ýa bolmasa wezipeli adamlara garamak üçin ibermek gadagan edilýär.
5 madda. Şu Kanuny ulanmagyň ugurlar y
Harby gullukçylaryň¸ içeri işler we milli howpsuzlyk edaralarynyň
işgärleriniň gönüden-göni gulluk işine degişli bolmadyk ýüztutmalary bermäge
hukugy bardyr, şol adamlaryň gullugy geçmek bilen baglanyşykly ýüztutmalary bu
edaralar hakyndaky kanunlar bilen düzgünleşdirilýär.
Daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýüz tutmalary
bermäge Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukugy bardyr.
Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde
raýatlaryň arzalary hem-de şikaýatlary bilen suda ýüz tutmaga hukugy bardyr.
Şu Kanunyň güýji raýatlaryň arzalaryna we şikaýatlaryna garamagyň
Türkmenistanyň raýat-prosessual, jenaýat-prosessual hem-de beýleki kanunlary
bilen bellenilen tertibe degişli edilmeýär.
6 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary boýunça iş ýöretmek
Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalar, edaralar we guramalar raýatlaryň gelip gowşan

ýazmaça we dil üsti bilen aýdan ýüztutmalarynyň hasabyny ýöredýärler hem-de
olara garalyşyna gözegçilik edýärler.
7 madda. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna iberilen ýüztutmalar
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna iberilen ýüztutmalar Türkmenistanyň
kanunlary arkaly bellenilen tertipde berilýär.
II BÖLÜM. RAÝATLARYŇ ÝÜZTUTMALARYNA GARAMAGYŇ
TERTIBI
8 madda. Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak
Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar hem-de olaryň wezipeli
adamlary, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň
ýolbaşçylary hem-de wezipeli adamlary raýatlaryň ýüztutmalaryna öz wagtynda,
dogruçyl we hemmetaraplaýyn garamaga, şolarda beýan edilen ýagdaýlary
barlamaga, ulanylýan kanunlara laýyklykda çözgütleri kabul etmäge, olaryň ýerine
ýetirilmegini üpjün etmäge, raýatlara ýüztutmalara garamagyň netijeleri hakynda
habar bermäge borçludyrlar.
Ýüztutmalara garamagyň netijeleri boýunça jogap ýüztutmany alan we
ýüztutmada orta atylan meseleleri çözmek ygtyýaryna girýän edara, kärhana,
gurama, edara tarapyndan hökmany tertipde berilýär.
Ýüztutmany kanagatlandyrmakdan boýun gaçyrylmagy baradaky çözgüt
ýazmaça görnüşde raýatyň dykgatyna ýetirilýär, şonda ulanylýan kanunlara
salgylanylýar we boýun gaçyrmagyň esaslary hem-de delilleri beýan edilýär, şeýle
hem kabul edilen çözgüt barada şikaýat etmegiň tertibi we möhletleri
düşündirilýär.
Ýüztutmalara garamagyň netijeleri boýunça jogaplara degişli edaranyň,
kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýolbaşçysy ýa-da onuň ygtyýarly eden wezipeli
adamsy gol çekýär.
9 madda. Raýatlaryň hut özüni kabul etmek
Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň ýolbaşçylary hem-de
beýleki wezipeli adamlary raýatlaryň hut özlerini kabul etmäge borçludyrlar.
Kabul etmeklik bellenilen we raýatlaryň dykgatyna ýetirilen günlerde we
sagatlarda, zerur halatlarda bolsa - agşamlaryna raýatlaryň işleýän we ýaşaýan ýeri
boýunça geçirilmelidir.
Ministrlikleriň we wedomstwolaryň ýolbaşçylary, häkimler we arçynlar
bellenilen günlerde we sagatlarda, raýatlar üçin amatly wagtda raýatlaryň hut
özlerini yzygiderli kabul etmäge borçludyrlar. Kabul etmegiň möhletleri raýatlaryň
dykgatyna ýetirilýär. Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynda we beýleki edaralarda,

eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalarda, guramalarda hem-de edaralarda
raýatlary kabul etmegiň tertibi olaryň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenilýär.
Raýatlaryň hut özleri kabul edilende olaryň ähli ýüztutmalary bellige alynýar.
Eger ýüztutmalarda orta atylan meseleleri raýatlaryň hut özleri kabul edilen
mahaly çözmek mümkin bolmasa, olara ýazmaça ýüztutmalardaky ýaly tertipde
garalýar.
10 madda. Ýüztutma garalýan mahaly raýatyň hukuklary
Döwlet, jemgyýetçilik edaralaryna we beýleki edaralara, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalara, guramalara hem-de edaralara teklip, arza ýa-da
şikaýat bilen ýüz tutan raýatyň şulara hukugy bardyr:
öz ýüztutmasynyň delillerini ýüztutma garaýan wezipeli adama hut özüniň
beýan etmegine;
goşmaça materiallary bermäge ýa-da ýüztutma garaýan edara tarapyndan
olaryň soralmagy barada towakganama bermäge;
aklawjynyň ýa-da özüniň ygtyýarly eden beýleki adamsynyň hyzmatlaryndan
bu ygtyýarnamany kanuny tertipde resmileşdirmek bilen peýdalanmaga;
ýüztutma garaýan wezipeli adamyň razyçylygy bilen, ol barlanylýan mahaly
şol ýerde bolmaga;
arza berijiniň we onuň maşgala agzalarynyň şahsy durmuş hakynda
ýüztutmadan alnan maglumatlaryň aýan edilmezligi hakynda talap bildirmäge;
ýüztutma garamagyň syrynyň berjaý edilmegi hakynda towakganama etmäge;
ýüztutma garamagyň netijeleri hakynda ýazmaça jogap almaga.
Ol ýa-da beýleki edaranyň, kärhananyň, guramanyň ýa-da edaranyň işini
gowulandyrmak baradaky tankydy belliklerden we tekliplerden ybarat bolan
ýüztutmadan boýun gaçyrylan halatynda ýüztutma garan wezipeli adam kabul eden
çözgüdini ýazmaça esaslandyrmaga hem-de şol barada şikaýat etmegiň tertibini
düşündirmäge borçludyr.
11 madda. Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň,
eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň¸ guramalaryň we edaralaryň,
olaryň ýolbaşçylarynyň hem-de wezipeli adamlarynyň raýatlaryň
ýüztutmalaryna garamak boýunça borçlary
Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalar, guramalar hem-de edaralar, olaryň ýolbaşçylary we
wezipeli adamlary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şulara borçludyr:
ýüztutma ünsli garamaga, ony dogruçyl, hemmetaraplaýyn we öz wagtynda
çözmäge;
zerurlyk ýüze çykan halatynda zerur resmi kagyzlary soramaga we talap
etmäge, barlaglary geçirmek üçin ýerlere gitmäge, ýüztutmalarda orta atylan
meseleleri çözmek üçin beýleki çäreleri görmäge;
işiň bähbitleri üçin raýaty onuň ýüztutmasyny seljermek boýunça çagyrmaga;

Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan halatlarda şikaýat edilen
çözgütleri ýatyrmaga ýa-da üýtgetmäge, hukuga ters hereketleri bes etmek üçin
haýal etmän çäreleri görmäge, bozulmalara ýardam eden sebäpleri we şertleri ýüze
çykarmaga hem-de düzetmäge;
bozulan hukuklary anyk ýagdaýda dikeltmäge we ýüztutma bilen
baglanyşykly kabul edilen çözgüdi durmuşa geçirmäge;
raýatyň kanuny hukuklarynyň we bähbitleriniň kemsidilmegi netijesinde oňa
ýetirilen maddy zyýanyň kanun arkary bellenilen tertipde öwezini dolmak boýunça
çäreleri görmäge, öz günäsi bilen bozulma ýol beren adamlaryň jogapkärçiligi
baradaky meseläni çözmäge;
ýüztutma garamagyň netijeleri, kabul edilen çözgüdiň düýp mazmuny, ol
barada şikaýat etmegiň tertibi hem-de möhletleri hakynda raýata ýazmaça habar
bermäge;
raýatlaryň ýüztutmalary boýunça hasaba alyşy we iş ýöretmäge degişli
kadalaşdyryş talaplary bilen üpjün etmäge;
raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagy hut özleri tarapyndan guramaga we onuň
ýagdaýyny barlamaga, başdansowmalygyň we süýrenjeňligiň ýüze çykmagyna,
ýüztutmalaryň nädogry çözülmegine, arza berijilere delillendirilmedik jogaplaryň
iberilmegine, raýatlaryň gaýtadan ýüztutmagyna getirýän şu ýagdaýlara ýol
bermezlik üçin täsirli çäreleri görmäge;
raýatlaryň ýüztutmalary bilen alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny yzygiderli
seljermäge hem-de bu barada ýokarda durýan edaralara, olaryň wezipeli
adamlaryna hem-de ilata habar bermäge.
12 madda. Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagyň möhletleri
Raýatlaryň ýüztutmasy gelip gowşan gününden başlap bir aýdan köp
bolmadyk möhletde, goşmaça barlamak zerur bolmadyklary bolsa haýal edilmän,
olar alnan gününden başlap, on bäş günden gijä galynman çözülýär. Ýüztutmany
çözmek üçin ýörite barlaglaryň geçirilmegi ýa-da uly möçberdäki materialyň
öwrenilmegi zerur bolan halatlarynda degişli edaranyň, kärhananyň, guramanyň,
edaranyň ýolbaşçysy ýa-da onuň orunbasary şol ýüztutmany çözmek üçin zerur
bolan möhleti belleýär, bu barada ýüztutmany beren adama habar berilýär.
Şunda ýüztutmany çözmegiň umumy möhleti kyrk bäş günden geçmeli däldir.
III BÖLÜM. RAÝATLARYŇ ÝÜZTUTMALARY BARADAKY
KANUNLARYŇ BOZULMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK,
ONUŇ BERJAÝ EDILIŞINE GÖZEGÇILIK ETMEK
13 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň bozulmagy
üçin wezipeli adamlaryň jogapkärçiligi
Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagyň şu Kanun arkaly bellenilen tertibiniň
bozulmagy, şolarda gozgalan meselelere ýüzleý we başdansowma garalmagy,
süýrenjeňlige ýol berilmegi, arza berijiler barasynda etiki kadalaryň bozulmagy,

ýüztutmalary çözmekden esassyz boýun gaçyrylmagy, şeýle hem ýüztutmalaryň
berilmegi bilen baglanyşykly raýatlaryň yzarlanmagy üçin günäkär adamlar
Türkmenistanyň kanunlary arkaly göz öňünde tutulan administratiw, emläk ýa-da
jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.
14 madda. Hukuga ters häsiýetdäki ýüztutmalaryň berilmegi üçin
raýatlaryň jogapkärçiligi
Raýatyň töhmet atmak häsiýetindäki ýüztutmany, milli we dini duşmançylygy
tutaşdyrmaga ýa-da beýleki hukuga ters hereketleri amala aşyrmaga çagyryşdan
ybarat bolan ýüztutmany bermegi Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde
tutulan jogapkärçilige eltýär.
15 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý
edilişine gözegçilik etmek
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ministrlikler we wedomstwolar,
jemgyýetçilik guramalary, häkimler hem-de arçynlar, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň ýolbaşçylary öz
ygtyýarlyklaryna laýyklykda raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý
edilişine gözegçilik edýärler.
16 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý
edilişine prokuror gözegçiligi
Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar raýatlaryň
ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýärler. Olar öz
ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şu Kanunyň berjaý edilişini yzygiderli barlamaga,
raýatlaryň hukuklaryny goramak we bozulan hukuklaryny dikeltmek üçin çäreler
görmäge¸ raýatlaryň ýüztutmalary baradaky Kanunyň we olara garamagyň
tertibiniň bozulmagynda günäkär wezipeli adamlary jogapkärçilige çekmäge, şu
ugurda kanunyň ýerine ýetirilişini yzygiderli, ýöne azyndan ýarym ýylda bir gezek
umumylaşdyrmaga, raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagy gowulandyrmak
baradaky teklipleri Türkmenistanyň Ministrler kabinetine, ministrliklere we
wedomstwolara, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryna, eýeçiligiň ähli
görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň hem-de edaralaryň ýolbaşçylaryna
girizmäge borçludyrlar.
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