Türkmenistanyň raýatlygy
Türkmenistanyň raýatlygy — adamyň Türkmenistan bilen durnukly hukuk
arabaglanyşygy bolup, ol özara hukuklaryň we borçlaryň bütin jemini aňladýar.
Türkmenistanyň raýatlary
1. “Türkmenistanyň raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň kanuny güýje giren
gününde Türkmenistanyň raýatlygynda duran, şeýle hem şu Kanuna laýyklykda
Türkmenistanyň raýatlygy berlen ýa-da ony saklamak hukugyna eýe bolan adamlar
Türkmenistanyň raýatlary bolup durýarlar.
2. Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ykrar edilmeýär. Eger
Türkmenistanyň raýatynda başga döwletiň raýatlygy bar bolsa, onda oňa
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda diňe Türkmenistanyň raýaty
hökmünde garalýar.
3. Türkmenistanyň raýatynyň başga döwletiň çäginde ýaşamagy Türkmenistanyň
raýatlygynyň öz-özünden bes edilmegine eltmeýär.
Nika baglaşylanda ýa-da bozulanda Türkmenistanyň raýatlygy
1. Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk adam
bilen nika baglaşmagy ýa-da nikasyny bozmagy raýatlygyň üýtgemegine eltmeýär.
2. Är-aýalyň biriniň raýatlygynyň üýtgemegi olaryň beýlekisiniň raýatlygynyň
üýtgemegine eltmeýär.
3. Nikanyň bozulmagy şol nikada doglan ýa-da nika döwründe ogullyga (gyzlyga)
alnan çagalaryň raýatlygynyň üýtgemegine eltmeýär.
4. Türkmenistanyň raýaty bilen nika baglaşan daşary ýurt raýatynyň ýa-da
raýatlygy bolmadyk adamyň isleg bildirmegi boýunça we “Türkmenistanyň
raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň kanunynda göz öňünde tutulan şertler berjaý
edilende ol Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilip bilner.
Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan resminamalar
1. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýa-da Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet
edaralary tarapyndan berlen Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan gaýry
resminama Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan resminama bolup durýar.
2. On alty ýaşyna ýetmedik çaganyň raýatlygy onuň dogluş hakynda
şahadatnamasy ýa-da Türkmenistanyň raýaty bolup durýan ata-enesiniň biriniň
pasporty bilen tassyklanýar.
Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmeginiň esaslary
1. Türkmenistanyň raýatlygy şu esaslar boýunça berilýär:

1) dogulmagy bilen;
2) raýatlyga kabul edilmegi bilen;
3) raýatlyga dikeldilmegi bilen;
4) şu Kanunda ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan
gaýry esaslar.
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Dogulmagy bilen Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi
1. Adam dogulmagy bilen şu halatlarda Türkmenistanyň raýaty bolup durýar:
1) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň raýaty bolsa, çaganyň
doglan ýerine garamazdan;
2) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi raýatlygy bolmadyk ýa-da
nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen ýa-da bolýan ýeri belli bolmadyk adam
bolsa, çaganyň doglan ýerine garamazdan;
3) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary ýurt raýaty bolsa, çaga
Türkmenistanyň çäginde doglan halatynda;
4) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary ýurt raýaty bolsa, çaga
doglan pursadynda onuň ata-enesiniň ikisi ýa-da biri Türkmenistanyň çäginde
hemişelik ýaşan bolsa, çaganyň doglan ýerine garamazdan;

5) ata-enesiniň biri Türkmenistanyň raýaty, beýlekisi daşary ýurt raýaty bolsa, çaga
doglan pursadynda onuň ata-enesiniň ikisi hem Türkmenistanyň çäginden daşarda
hemişelik ýaşan we çaga Türkmenistanyň çäginden daşarda doglan bolsa, ataenesiniň bilelikdäki arzasy boýunça. Şeýle arzanyň bolmadyk halatynda çaga
raýatlygy bolmadyk adam bolýan bolsa, oňa Türkmenistanyň raýatlygy berilýär;
6) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň çäginde hemişelik
ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlar bolsa, çaga Türkmenistanyň çäginde doglan
halatynda;
7) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) Türkmenistanyň çäginde hemişelik
ýaşaýan daşary ýurt raýatlary bolsa, çaga Türkmenistanyň çäginde doglan we onuň
ata-enesiniň (ýeke-täk atasynyň ýa-da enesiniň) raýatlary bolup durýan döwletleri
oňa raýatlyk bermeýän halatynda;
8) ata-enesi (ýeke-täk atasy ýa-da enesi) bolýan ýeri we raýatlygy belli bolmadyk
adam bolsa, çaga Türkmenistanyň çäginde doglan halatynda.
2. Çaganyň atasy diýlip Türkmenistanyň raýaty anyklanan halatynda çaganyň enesi
raýatlygy bolmadyk adam bolup durýan bolsa, doglan ýerine garamazdan çaga
Türkmenistanyň raýaty bolýar.
3. Ata-enesi belli bolmadyk Türkmenistanyň çäginde bolýan çaga Türkmenistanda
doglan we Türkmenistanyň raýaty diýlip hasap edilýär. Bu çaganyň ata-enesinden
biri, hossary ýa-da howandary ýüze çykan halatynda onuň raýatlygy
“Türkmenistanyň raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda
üýtgedilip bilner.
Dogulmagy bilen Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi
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Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmegiň şertleri
1. On sekiz ýaşyna ýeten, kämillik ukyply adam onuň ýazmaça arzasy boýunça şu
aşakdaky halatlarda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilip bilner, eger ol:
1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny berjaý etmäge hem-de
hormatlamaga borçlansa;
2) Türkmenistanyň döwlet dilini gep alyşmagyň çäklerinde bilýän bolsa;
3) soňky bäş ýylyň dowamynda Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan bolsa;
4) eklenjiniň kanuny çeşmesi bar bolsa.
Eger adam Türkmenistanyň çäginden daşyna bir ýylyň dowamynda üç aýdan köp
bolmadyk möhlete giden bolsa, onuň Türkmenistanyň çäginde hemişelik
ýaşamagynyň möhleti üzülmeýär, “Türkmenistanyň raýatlygy hakynda”
Türkmenistanyň Kanunyň 34-nji maddasynda göz öňünde tutulan halatlar muňa
girmeýär.
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmegiň şertleri
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Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek
“Türkmenistanyň raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda göz önünde
tutulan esaslar boýunça Türkmenistanyň raýatlygy bes edilen adamyň ýazmaça
arzasy boýunça, eger ol Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan bolsa ýa-da
onuň Türkmenistana göçüp gelmek niýeti bar bolsa, şeýle hem “Türkmenistanyň
raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 12-nji maddasynyň birinji

böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde bellenilen şertleri berjaý edende ol
Türkmenistanyň raýatlygyna dikeldilip bilner.
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmekden ýa-da oňa dikeltmekden yüz
döndermek üçin esaslar
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmegini ýa-da oňa dikeldilmegini sorap ýüz
tutan adamyň arzasy şu halatlarda kanagatlandyrylmaýar, eger ol:
1) halkara hukugynda göz öňünde tutulan parahatçylyga we adamzadyň
howpsuzlygyna garşy jenaýatlary, harby jenaýatlary eden, terrorçylykly hereketi
alyp barýan bolsa;
2) Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslaryny zorlukly üýtgetmäge
çagyryş bilen çykyş edýän ýa-da beýleki hereketleri bilen döwletiň howpsuzlygyna
we ilatyň saglygyna wehim döredýän bolsa;
3) döwletara, milli we dini duşmançylygy öjükdirýän bolsa;
4) galp resminamalary tabşyran ýa-da göz-görtele ýalan maglumatlary beren bolsa;
5) agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýaty edendigi üçin iş kesilen we eden jenaýaty üçin
öz-özünden aýrylmadyk ýa-da aýrylmadyk iş kesilenlik aýyby bar bolsa;
6) azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jeza çäresini çekýän bolsa;
7) başga döwletiň raýatlygynda durýan bolsa.
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TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLYGYNYŇ BES EDILMEGI
Türkmenistanyň raýatlygyny bes etmek üçin esaslar
Türkmenistanyň raýatlygy şu aşakdaky halatlarda bes edilýär:
1) raýatlykdan çykylmagy;
2) raýatlygyň ýitirilmegi;
3) “Türkmenistanyň raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda ýa-da
Türkmenistanyň halkara şertnamasynda göz öňünde tutulan beýleki esaslar
boýunça.
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Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagyň tertibi
1. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak “Türkmenistanyň raýatlygy hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynda bellenilen tertipde raýatyň isleg bildirmegi boýunça
onuň ýazmaça arzasy esasynda amala aşyrylýar.
2. Çaganyň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagy onuň kanuny wekilleri
tarapyndan amala aşyrylýar.
3. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak barada ýüz tutan raýatyň arzasy şu
halatlarda kanagatlandyrylmaýar, eger-de ol:
1) aýyplanýan hökmünde jenaýat jogapkärçiligine çekilýän ýa-da ol barada
kazyýetiň güýje giren we ýerine ýetirilmäge degişli hökümi bar bolsa;
2) döwletiň, fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň öňünde ýerine ýetirilmedik borjy ýa-da
bergisi bar bolsa;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda milli howpsuzlygyň bähbitlerine
ters gelýän bolsa;
4) raýatlygy bolmadyk adam bolmaga getirýän bolsa.
Türkmenistanyň raýatlygynyň ýitirilmegi
Türkmenistanyň raýatlygy şu aşakdaky halatlarda ýitirilýär:
1) adamyň başga döwletde harby gulluga, howpsuzlyk, polisiýa, adalat
edaralaryna, diplomatik gulluga ýa-da beýleki döwlet häkimiýet we dolandyryş
edaralaryna gulluga girmegi netijesinde, muňa Türkmenistanyň döwletara
şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýär;
2) Türkmenistanyň raýatlygy göz-görtele ýalan maglumatlaryň ýa-da galp
resminamalaryň berilmeginiň netijesinde berlen bolsa;
3) Türkmenistanyň döwletara şertnamalarynda göz öňünde tutulan esaslar
boýunça.
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE DÖWLET
EDARALARYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLYGYNYŇ
MESELELERI BOÝUNÇA YGTYÝARLYKLARY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri
boýunça ygtyýarlyklary
1. Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti
çözgüt kabul edýär.
2. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri boýunça şu
aşakdaky çözgütleri kabul edýär:
1) Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, oňa dikeltmek we Türkmenistanyň
raýatlygyndan çykarmak hakynda;
2) Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, oňa dikeltmek boýunça arzalary
kanagatlandyrmakdan ýüz döndermek hakynda;
3) “Türkmenistanyň raýatlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyň 17-nji maddasy
esasynda Türkmenistanyň raýatlygynyň ýitirilmegi hakynda.
3. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň raýatlygynyň meselelerine
garamagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklaýar.
Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri boýunça ygtyýarly döwlet
edaralary
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenistanyň Daşary işler
ministrligi we daşary ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik
wekilhanalary we konsullyk edaralary Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri
boýunça Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralarydyr.
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklary
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy:
1) Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan adamlardan Türkmenistanyň raýatlygynyň
meseleleri boýunça arzalary kabul edýär, şeýle arzalaryň we olara goşulan

resminamalaryň degişli barlagyny geçirýär hem-de olary Türkmenistanyň
Prezidentiniň garamagyna hödürleýär;
2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda adamyň Türkmenistanyň
raýatlygyna degişlidigini kesgitleýär we oňa degişli resminamany berýär;
3) Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan adamlaryň
Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri boýunça kabul eden çözgütlerini ýerine
ýetirýär;
4) Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlygyny bes
eden, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen ýa-da oňa dikeldilen, şonuň ýalyda Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigi kesgitlenen adamlaryň hasabyny
ýöredýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, daşary ýurt döwletlerindäki
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň
ygtyýarlyklary
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, daşary ýurt döwletlerindäki
Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary:
1) Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan adamlardan Türkmenistanyň
raýatlygynyň meseleleri boýunça arzalary kabul edýärler hem-de şeýle arzalary we
olara goşulan resminamalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde
Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna hödürleýärler;
2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen Türkmenistanyň
raýatlygyna degişlidigi baradaky ýazmaça tassyknamanyň esasynda adama degişli
resminamalary berýärler;
3) Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan
adamlaryň Türkmenistanyň raýatlygynyň meseleleri boýunça kabul eden
çözgütlerini ýerine yetirýärler;
4) Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň
raýatlarynyň hasabyny ýöredýärler;
5) Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň
raýatlygyny bes eden adamlaryň hasabyny ýöredýärler.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE DÖWLET
EDARALARYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLYGYNYŇ
MESELELERI BOÝUNÇA YGTYÝARLYKLARY

Türkmenistanyň
Döwlet migrasiýa
gullugy

Türkmenistanyň raýatlygynyň
meseleleri boýunça arzalary
kabul edýärler

Türkmenistanyň Daşary işler
ministrligi, daşary ýurt
döwletlerindäki Türkmenistanyň
diplomatik wekilhanalarynyň we
konsullyk edaralary

çözgüt kabul
edýär
Türkmenistanyň Prezidenti

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul
etmek, oňa dikeltmek we
Türkmenistanyň raýatlygyndan
çykarmak hakynda

Türkmenistanyň raýatlygynyň
ýitirilmegi hakynda

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul
etmek, oňa dikeltmek boýunça
arzalary kanagatlandyrmakdan ýüz
döndermek hakynda

