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Bu neşir „Merkezi Aziýadaky Raýat Jemgyýetiniň Hukuk Hemaýaty (№176-А-00-09-00026-

00 Ylalaşygy) Maksatnamasynyň çäklerindäki Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüşi 
boýunça Agentliginiň (USAID) hemaýat bermegi netijesinde Täjirçilik  degişli däl hukuk boýunça 
halkara Merkezi (ICNL) tarapyndan taýýarlanyldy.  
Bu neşiriň çap edilmegi ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça Agentliginiň (USAID) üsti bilen amerikan 
halkynyň beren hemaýatynyň netijesinde mümkin boldy. Täjirçilik  däl hukuk boýunça halkara 
Merkezi neşiriň mazmuny üçin jogapkärçilik çekýär we bu hökmany suratda USAID-iň ýa-da ABŞ-
nyň Hökümetiniň garaýyşy diýmegi aňlatmaýar.   
 

Jogapkärçilikden ýüz döndermek baradaky beýannama: Bu neşirde görkezilen materiallar 
umumy maglumat hökmünde ulanylmaga degişli bolup, okyjylar tarapyndan haýsy-da bolsa bir 
çözgüdi kabul etmekde ýa-da ony kabul etmekden ýüz döndermekde ulanylmaly däldir. 

 

Täjirçilik  däl hukuk boýunça halkara Merkezi bu neşirdäki maglumatyň takyklygy we 
dolylygy, şeýle hem bu neşiriň mazmunynyň ulanylanyndan soňraky netijesi  üçin jogapkärçilik 
çekmeýär. Haýsy-da bolsa bir çözgüdi kabul etmezden ozal okyjy özüni gyzyklandyrýan kesgitli 
mesele boýunça professional hukuk maslahaty üçin ýüz tutup biler. 
 
 
© 2014. Täjirçilik  Degişli Däl Hukuk Boýunça Türkmenistandaky Halklara Merkezi (ICNL) 
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň 
deputatlary bilen, 2012-nji ýylyň ýanwar aýynda bolan duşuşygynda şeýle belleýär „Ýurtda ýokary 
depginler bilen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň mundan buýana hem demokratizasiýalaşmagy, 
raýat jemgyýetiniň institutynyň kämilleşmegi boýunça işler ýokary depginlerde alnyp barylýar“. 
Raýatlaryň başlangyjy boýunça döredilen Jemgyýetçilik birleşikleri raýat jemgyýetiniň düzüm 
bölekleriniň biri bolup durýar. 
 Biziň hukuk döwletimizde raýatlaryň birleşmäge bolan konstitusion hukugynyň durmuşa 
geçirilmegi „Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda“ Türkmenistanyň Kanuny, Türkmenistanyň Raýat 
Kodeksiniň 51, 57-60  maddalarynyň kadalary, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2004-nji ýylyň 14-nji 
ýanwaryndaky 6547 belgili Karary bilen tassyklanan Jemgyýetçilik birleşiklerini hasaba almagyň 
Kadalary,  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 11-nji noýabryndaky 11896 belgili Edara 
görnüşli taraplaryň hasaba alnyşyny kämilleşdirmek hakynda Karary we köp sanly beýleki 
kanunçykaryjy we kadalaşdyryjy hukuknamalary arkaly düzgünleşdirilýär. 
 
Sorag: Jemgyýetçilik birleşiklerinde (eger olaryň tertipnamalarynda agzalyk göz öňünde 
tutulmaýan bolsa) kim dörediji, agza we gatnaşyjy bolup biler? 

„Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda“ Türkmenistanyň Kanunynyň 5-nji maddasyna 
laýyklykda,  Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten raýatlary  jemgyýetçilik birleşikleriniň 
(eger olaryň tertipnamalarynda agzalyk göz öňünde tutulmaýan bolsa) döredijileri, agzalary, şeýle 
hem gatnaşyjylary bolup bilerler. 

Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten raýatlary, şeýle hem  ýaşlar we çagalar 
jemgyýetçilik birleşikleriniň döredijileri bolup bilýärler, 14 ýaşyna ýeten we 8 ýaşyna ýeten 
Türkmenistanyň raýatlary  degişlilikde ýaşlar birleşikleriniň we çagalar birleşikleriniň agzalary we 
gatnaşyjylary bolup bilerler.    
Döredijileriň sany bäş adamdan az bolup bilmez (Kanunyň 15-nji mad.). 

Jemgyýetçilik birleşigini şu esaslar boýunça bellige almakdan boýun gaçyrylyp bilner: 
eger jemgyýetçilik birleşiginiň tertipnamasy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, 

„Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyň  4, 5, 16, 17-nji maddalarynyň 
düzgünlerine we Türkmenistanyň beýleki kanunlaryna garşy gelýän bolsa; 

eger şol çäkde şol bir at bilen ozal başga bir jemgyýetçilik birleşigi bellige alnan bolsa we şol 
birleşik öz işini ýöredýän bolsa; 

eger dörediliş resminamalary doly sanawynda berilmedik bolsa ýa-da olar talaba laýyk 
resmileşdirilmedik bolsa; 

 
*Şu Ugrukdyrma ABŞ-nyň Türkmenistandaky Halkara ösüş boýunça Agentliginiň 
maliýeleşdirmegi bilen amala aşyrylýan Maksatnamanyň çäklerinde taýýarlanyldy. 

 
eger bellige alynmak üçin berlen dörediliş resminamalarynda görnetin ýalan maglumatlaryň 

bardygy anyklanan bolsa; 
eger jemgyýetçilik birleşiginiň ady raýatlaryň ahlaklylygyny, milli we dini duýgularyny 

masgaralaýan bolsa; 
eger jemgyýetçilik birleşigini döredijileriň biri ozal aýratyn agyr jenaýat üçin kazyýet 

jogapkärçiligine çekilen bolsa. 
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Sorag: Türkmenistanda Jemgyýetçilik birleşikleriniň haýsy guramaçylyk-hukuk 
görnüşleri döredilip bilner? 

Guramaçylyk-hukuk görnüş näme? Bu –  jemgyýetçilik birleşiginiň bellige alynýan kanun 
arkaly bellenilen görnüşidir we şol sebäpli olar, öz guramaçylygy we dolandyrylyşy boýunça 
birneme tapawutlanýarlar. 

Kanunyň 6-njy maddasyna laýyklykda,Türkmenistanda jemgyýetçilik birleşikleri şu aşakdaky 
guramaçylyk-hukuk görnüşleriň biri hökmünde döredilip bilner: 

jemgyýetçilik guramasy; 
jemgyýetçilik hereketi; 
jemgyýetçilik gaznasy; 
jemgyýetçilik höwesjeňlik edarasy. 

Birleşikleriň ählisi diýen ýaly, jemgyýetçilik birleşigi görnüşinde bellige alynandyr, çünki olaryň 
Ýolbaşçy edarasy görnüşinde hemişelik işleýän saýlawly geňeşli edarasy we kesgitlenen agzalary 
bardyr. 
Jemgyýetçilik guramasynyň iň ýokary Ýolbaşçy edarasy gurultaý (konferensiýa) ýa-da umumy 
ýygnak bolup durýar (7-nji mad.).  

Eger köpçülikleýin jemgyýetçilik birleşigi agzalygy bolmadyk gatnaşyjylardan ybarat bolup, 
oňa Ýolbaşçy edarasy görnüşinde hemişelik işleýän, gurultaýa (konferensiýa) ýa-da umumy 
ýygnaga hasabat berýän saýlawly geňeşli edara ýolbaşçylyk edýän bolsa, onda beýle görnüş 
jemgyýetçilik hereketi diýlip atlandyrylýar. 

Jemgyýetçilik gaznasynyň we jemgyýetçilik höwesjeňlik edarasynyň öz aýratynlygy bolup, 
häzirki wagtda şeýle jemgyýetçilik birleşikleri bellige alynan däldir.  

Kanunyň 13-nji maddasyna laýyklykda, jemgyýetçilik birleşikleri işiniň ýerli çygry boýunça 
hem aratapawutlanýarlar: halkara, umumymilli we ýerli jemgyýetçilik birleşikleri. 

Eger bellige alynýan jemgyýetçilik birleşigi Türkmenistanyň ähli çäklerinde ýa-da onuň 
welaýatlarynyň köpüsinde öz işini durmuşa geçirýän bolsa we onuň agzalary ýa-da gatnaşyjylary 
bäş ýüz raýatdan köp bolsa, onda ol  umumymilli jemgyýetçilik birleşiklerine degişli edilýär. 

Düzgün bolşy ýaly, raýatlar tertipnamalaýyn maksatlara laýyklykda welaýatyň, şäheriň, 
etrabyň, şäherçäniň we obanyň çäklerinde ýaýraýan, alyp barýan işi jemgyýetçilik birleşiklerine 
degişli bolan, ýerli birleşikleri bellige alýarlar.  

 
 
 
 
Sorag: Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jemgyýetçilik birleşigini bellige 

almak üçin näme talap edilýär? 
Bu soragyň jogaby ilkinji nobatda „Jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky“ Türkmenistanyň 

Kanunynyň 17-nji maddasynda we Türkmenistanyň Raýat Kodeksiniň 57-nji maddasynda öz 
beýanyny tapýar. 

Jemgyýetçilik birleşikleriniň bellige alynmagy özleriniň görnüşlerine garamazdan, 
Türkmenistanyň Raýat kodeksinde we Türkmenistanyň beýleki kanunlarynda bellenilen tertipde 
Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Adalat ministrligi 
bellige almak hakyndaky çözgüdi resminamalar berlen pursatyndan başlap bir aý möhletde kabul 
edýär. 
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Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 11-nji noýabryndaky 11896 belgili Karary bilen 
tassyklanan „Edara görnüşli taraplary bellige almagyň we hasabatyny ýöretmegiň Tertibine“ 
laýyklykda, bellige almak üçin resminamalar bellige almagyň subýektleri tarapyndan ýa-da 
ygtyýarlandyrylan wekilleriniň üsti bilen, Edara görnüşdäki taraplary we maýa goýum 
taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligine döwlet dilinde bermek bellenilendir. 
Zerur bolan halatynda, resminamalar rus dilinde berilip, olaryň terjimesi Türkmenistanyň çägindäki  
terjimeçilik guramalary tarapyndan tassyklanan bolmalydyr. 
 Kanunçylykda we Düzgünlerde bellenilişi ýaly, Adalat ministrligine ýa-da onuň 
welaýatlardaky bölümlerine jemgyýetçilik birleşiklerini bellige almak üçin, şu resminamalar 
berilmelidir: 

Arza; 
Jemgyýetçilik birleşiginiň iki nusgadaky tertipnamasy; 

    Jemgyýetçilik birleşiginiň dörediliş gurultaýynyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy 
ýygnagynyň ony döretmek hakyndaky, onuň tertipnamasyny tassyklamak baradaky we ýolbaşçy 
hem gözegçilik-derňew edaralaryny düzmek hakyndaky maglumatlardan ybarat bolan 
teswirnamasy; 

döredijiler hakyndaky maglumatlar; 
hasaba alyş ýygymynyň tölenilendigi hakyndaky resminama; 
Jemgyýetçilik birleşiginiň ýerleşmeli salgysynyň berlendigi hakyndaky resminama. 

Jemgyýetçilik birleşigini bellige almak baradaky arza, şeýle hem jemgyýetçilik birleşiginiň 
Tertipnamasyndaky soňraky üýtgetmeleri we goşmaçalary belige almak hakyndaky arza Adalat 
ministrligi tarapyndan bellenilen şekilde ýazylyp, ähli döredijiler we ýolbaşçy (Dolandyryjy) 
edaranyň agzalarynyň her biri tarapyndan familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi we  
ýaşaýan ýeri görkezilip gol çekilýär. 
 Jemgyýetçilik birleşigini döretmek, onuň tertipnamasyny tassyklamak we onuň ýolbaşçy 
hem-de gözegçilik-derňew edaralaryny döretmek hakyndaky maglumaty özünde jemleýän 
Jemgyýetçilik birleşiginiň dörediliş gurultaýynyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagynyň 
teswirnamasynda şu maglumatlar hem görkezilmelidir: dörediliş gurultaýynyň 
(konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň geçirilýän senesi we ýeri; dörediliş gurultaýyny 
(konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagy döredijileriň familiýasy we adynyň hem-de atasynyň 
adynyň baş harplary görkezilen sanawy; işçi edaralaryň sany we şahsy düzümi (prezidium, 
kätiplik we ş.m) baradaky maglumatlar; kabul edilen çözgütleriň esasy we olar boýunça ses 
bermäniň netijeleri; ýolbaşçy hem-de gözegçilik-derňew edaralarynyň saýlanan agzalary 
baradaky maglumat (familiýasy, ady, atasynyň ady); teswirnamanyň düzülmegi üçin jogapkär 
bolan, gurultaýyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň başlygynyň we kätibiniň 
familiýasy we goly.  

Jemgyýetçilik birleşiginiň döwlet tarapyndan hasaba alynmagy üçin, onuň döredijileri – 
raýatlar hakynda talap edilýän maglumatlara şular degişlidir: familiýasy, ady, atasynyň ady, 
doglan ýyly, raýatlygy, hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy we telefony, pasport maglumatlary 
(tapgyry we belgisi, senesi we berilen ýeri, kim tarapyndan berilen). Görkezilen maglumatlar 
döredijileriň şahsy gollary bilen tassyklanylýar. 

 Esasy bellemeli zatlaryň biri hem, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan bellige 
alynmagy barada çözgüdiň kabul edilen senesine garamazdan, jemgyýetçilik birleşiginiň hukuk 
ýagdaýy onuň Edara görnüşdäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba 
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almak müdirligi tarapyndan Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizilen 
pursatyndan gazanylýar.  
 Maglumatlaryň (Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligindäki) Edara görnüşli 
taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizilmegi üçin, şu aşakdakylary bermek zerurdyr: 
 bellenilen nusgadaky bellige almak hakyndaky arza;  

 Türkmenistanyň Adalat ministriginde bellige alnandygy hakyndaky şahadatnamanyň 
nusgasy; 
 dörediji gurultaýyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň teswirnamasynyň nusgasy; 
 iki nusgadaky tertipnama (düzgünnama); 
 hukuk salgysyny tassyklaýan kepilnama (degişli şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan 
berilýär); 
 ýolbaşçynyň şahsy maglumatlary we pasportynyň nusgasy, onuň wezipä bellenendigi 
baradaky çözgüdiň ýa-da kararyň nusgasy; 
 hasaba alyş ýygymynyň tölenilendigini tassyklaýan resminama. 
 Eger resminamalarda (möhüriň ýazgysynda) iňlis dili ulanylýan bolsa, onda birleşigiň 
adynyň tassyklanan terjimesi.  
 Jemgyýetçilik birleşiklerini bellige almagyň tertibi baradaky soraglaryň ählisi 
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2004-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndaky 6547 belgili „Jemgyýetçilik 
birleşiklerini hasaba almak hakynda“ Karary bilen tassyklanan „Jemgyýetçilik birleşiklerini 
hasaba almagyň Kadalarynda“ bellenendir. 
 Jemgyýetçilik birleşigine hukuk salgynyň berilmegi kireýine bermek şertnamasy (töleg 
esasynda) ýa-da uzfrukt (muzdsuz esasda bolup biljek) we onuň ýerleşýän ýerini tassyklaýan 
beýleki resminamalar (mysal üçin, kanuna laýyklykda döredijä ýa-da jemgyýetçilik birleşiginiň 
agzasyna degişli bolan binadan hukuk salgysyny bermek şertnamalary) görnüşinde 
resmileşdirilip bilner. 
 „Jemgyýetçilik birleşiklerini hasaba almagyň Kadalaryna“ laýyklykda, raýatyň 
ýaşaýan ýeriniň (şahsy eýeçilik hukugynda raýata degişli bolan öý, köp öýli ýaşaýyş 
jaýlar) jemgyýetçilik birleşiginiň hukuk salgysy hökmünde berilmegi jemgyýetçilik 
birleşigini hasaba almakdan boýun gaçyrylmagyna getirip bilmez (Kadalaryň 9-njy tesimi). 
   Bu Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 11-13 we 32 maddalaryndan gelip çykýar. 

Kodekse laýyklykda ýaşaýyş jaýynda (öýler ýa-da köp öýli ýaşaýyş jaýlar) kanuny esaslar 
boýunça ýaşaýan raýatlar tarapyndan onuň hünär işini amala aşyrmak üçin peýdalanylmagyna ýol 
berilýär. 

Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýaşaýyş jaýlaryny senagat häsiýetli hajatlar, şeýle hem 
edara jaýlary, dükanlar, ammarlar, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary üçin peýdalanmaga ýa-da 
kireýine bermäge ýol berilmeýär (Kodeksiň 13-nji maddasy). 

Kodeksiň 32-nji maddasynda, hususy ýaşaýyş jaýynyň eýesi öz islegine görä oňa erkin 
eýelik etmäge, peýdalanmaga we ygtyýar etmäge haklydygy sebäpli, hususy ýaşaýyş jaýyny ýa-
da onuň bölegini ýaşalmaýan jaý hökmünde eýesiniň peýdalanmagy üçin döwlet edaralarynyň 
rugsady talap edilmeýändigi bellenendir. Şunda ýeke täk talap, şahsy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da 
onuň böleginiň ýaşalmaýan jaý hökmünde ulanylmagynyň beýleki raýatlaryň hukuklaryny we 
kanuny bähbitlerini bozmazlygy bolup durýar. 

Raýatlara degişli bolan ýaşaýyş jaýlarda jemgyýetçilik birleşikleriň hukuk salgysy hakyndaky 
resminamalary kabul etmekden we resmileşdirmekden bikanun boýun gaçyrylan halatynda, hereket 
edýän kanunçylygyň şu kadalaryna salgylanmak zerurdyr. 
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Dörediji gurultaýyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň teswirnamasy, döredijiler 
barada maglumat we jemgyýetçilik birleşigine hukuk salgysynyň berilendigi hakynda resminama 
iki nusgada berilýär. Meňzeşligi kesgitlenenden soňra, bu resminamalaryň asyl nusgalary 
jemgyýetçilik birleşiginiň wekillerine resminamanyň nusgasynda gol çekdirilip gaýtarylýar. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2004-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndaky 6547 belgili 
„Jemgyýetçilik birleşiklerini hasaba almak hakynda“ Kararynda jemgyýetçilik birleşiginiň hasaba 
alynmagy üçin, hasaba alyş ýygymlary şu aşakdaky möçberde kesgitlenendir: 

ýerli jemgyýetçilik birleşikleriniň hasaba alynmagy üçin - binýatlyk möçberiň alty essesi (600 
манат); 

umumymilli jemgyýetçilik birleşikleriniň hasaba alynmagy üçin - binýatlyk möçberiň on 
essesi (1000 манат); 

Maýyplaryň, weteranlaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň 
hasaba alnandygy üçin ýygymyň görkezilen möçberleri 50 göterim azaldylýar. 

Çagalar jemgyýetçilik birleşikleri hasaba alyş ýygymyny tölemekden boşadylýar. 
Jemgyýetçilik birleşikleriniň tertipnamalaryna olaryň derejesiniň üýtgemegine getirmeýän, 

soňraky girizilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň hasaba alynmagy üçin jemgyýetçilik birleşiginiň 
hasaba alynmagy boýunça tölenilen ýygymyň ýüzden 20 bölegi möçberde ýygym alynýar. 

Öz derejesini üýtgeden jemgyýetçilik birleşikleriniň gaýtadan hasaba alnandygy üçin, 
jemgyýetçilik birleşiginiň hasaba alynmagy boýunça tölenilen ýygymyň ýüzden 50 bölegi 
möçberde hasaba alyş ýygymy alynýar. 

Öň hasaba alnan jemgyýetçilik birleşikleri gaýtadan hasaba alnanda jemgyýetçilik birleşiginiň 
hasaba alynmagy üçin tölenilen ýygymyň möçberiniň ýüzden 50 bölegi alynýar. 

Hasaba alnandygy hakyndaky şahadatnamanyň, jemgyýetçilik birleşiginiň tertipnamasynyň 
öwezlikleriniň berlendigi üçin jemgyýetçilik birleşiginiň hasaba alynmagy boýunça tölenilen 
ýygymyň möçberiniň ýüzden 20 bölegi alynýar. 

 
 
Sorag: Dörediji gurultaýyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň teswirnamasy we 

jemgyýetçilik birleşiginiň Tertipnamasy nähili ýazylmaly? 
 
 Dörediji gurultaýyň (konferensiýanyň) ýa-da umumy ýygnagyň teswirnamasy erkin şekilde 
resmileşdirilmelidir we kanunçylykda bellenen maglumatlary öz içine almalydyr. 
 Ilkinji nobatda resminamanyň ady (Dörediji gurultaýyň teswirnamasy), geçirilýän ýeri we 
senesi görkezilýär. Soňra gatnaşyjylar we gün tertibi görkezilýär. 
Gün tertibiniň her bir meselesi boýunça şu aşakdaky maglumatlar gysgaça beýan edilýär: 

- çykyş ediji, 
- onuň tarapyndan berilýän teklipler; 
- sese goýlan  soragyň takyk düzülmegi we ses bermegiň netijeleri; 
- karar edilýän böleginde bolsa, kabul edilen çözgüt. 
Umumy ýygnagyň teswirnamasy ýygnagyň başlygy we kätip tarapyndan, Dörediji ýygnagyň 
teswirnamasy bolsa, ähli döredijiler tarapyndan gol çekilýär. 
 Kanunçylyga laýyklykda dörediji ýygnagyň Teswirnamasy gün tertibine laýyklykda, 
jemgyýetçilik birleşiginiň döredilmegi hakyndaky, onuň tertipnamasynyň we ýolbaşçy 
(Dolandyryjy) hem-de gözegçilik-derňew (Derňew topary) edarasynyň düzülmegi 
hakyndaky maglumaty özünde jemlemelidir. 
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  Jemgyýetçilik birleşiginiň guralyşy we düzümi tertipnama arkaly düzgünleşdirilýär. 
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2004-nji ýylyň 10-njy martyndaky 14 ÖB belgili Karary 
bilen, döredilýän takyk bir jemgyýetçilik birleşigine degişli edilen düzgünler bilen 
goşmaçalar girizilen, Jemgyýetçilik birleşiginiň Birkysmy tertipnamasy tassyklanyldy. 
  „Jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky“ Kanunyň 16-nji maddasyna we 
Türkmensitanyň Raýat Kodeksiniň 58-nji maddasyna laýyklykda, Tertipnamada şular göz 
öňüne tutulmalydyr we düzgünleşdirilmelidir:  
jemgyýetçilik birleşiginiň adyny, maksatlaryny we wezipelerini, onuň guramaçylyk-hukuk 
görnüşini; 

  jemgyýetçilik birleşiginiň öz işini amala aşyrýan çäklerinde jemgyýetçilik birleşiginiň 
düzümini, onuň ýolbaşçy we gözegçilik-derňew edaralaryny; 

  jemgyýetçilik birleşiginde (tertipnamasynda agzalygy göz öňünde tutulan birleşik üçin) 
agzalygy gazanmagyň we ýitirmegiň şertleri hem tertibi, agzalygy göz öňünde tutýan birleşik üçin 
şol birleşigiň agzalarynyň we oňa gatnaşyjylaryň hukuklaryny hem borçlaryny; 

jemgyýetçilik birleşiginiň ýolbaşçy edaralarynyň ygtyýarlylyklaryny we düzüminiň tertibini, 
olaryň ygtyýarlylyk möhletlerini, şeýle hem RK-niň 58-nji maddasynyň 2-nji böleginiň „d“ 
tesimine laýyklykda bolsa, ýolbaşçy edaranyň ähli agzalarynyň atlary we familiýalary, olaryň 
doglan ýeri we wagty, ýaşaýan ýeri; 

hemişelik işleýän ýolbaşçy edaranyň ýerleşýän ýerini; 
ýolbaşçy edaranyň maslahatlaryny bellemegiň we olar tarapyndan çözgütleri kabul etmegiň 

tertibi; 
jemgyýetçilik birleşiginiň pul serişdelerini we beýleki emlägini emele getirmegiň çeşmelerini, 

emlägi ulanmak boýunça jemgyýetçilik birleşiginiň hem-de onuň düzüm birlikleriniň hukuklaryny; 
jemgyýetçilik birleşiginiň tertipnamasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň tertibini; 
jemgyýetçilik birleşigini gaýtadan guramagyň, ýapmagyň, şeýle hem jemgyýetçilik birleşigi 

ýapylanyndan soň galýan emlägi paýlamagyň tertibini. 
Mundan başgada, tertipnama beýleki dolandyryş we gözegçilik edaralarynyň  (Gözegçilik 

ediş merkezleri we ş.m.) wezipelerini, şeýle hem jemgyýetçilik guramasynyň agzalarynyň 
ýygnagynyň ygtyýarlygyny özünde jemleýär.  

Tertipnama notarial tertipde tassyklanmalydyr. 
 

Sorag: Bellige alynmadyk jemgyýetçilik 
birleşigini döretmegiň we onuň işini guramagyň netijeleri 

 “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 17-nji maddasyna 
laýyklykda bellige alynmadyk jemgyýetçilik birleşigiň işi gadagandyr. Bellige alynmadyk 
jemgyýetçilik birleşigiň adyndan işi amala aşyrýan adam Türkmenistanyň kanunçylygyna 
laýyklykda jogapkärçilik çekýär. 

Şeýle jogapkärçilik 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje giren „Administratiw hukuk 
bozulmalar hakynda“ Türkmenistanyň Kodeksinde hem göz öňüne tutulandyr. 

 
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 29-njy noýabryndaky „Administratiw jerimäniň 

möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk mukdary bellemek hakynda“ Permany bilen, administratiw 
jerimeleriň binýatlyk mukdary 100 manat möçberinde kesgitlenendir. 

Jemgyýetçilik birleşigini bellige almakdan boýun gaçyrmak, şeýle hem ýok edilen 
jemgyýetçilik birleşiginiň işine ýolbaşçylyk etmegiň ýa-da onuň işine gatnaşmagyň 
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Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde işi bes edilen ýa-da gadagan edilen  
jemgyýetçilik birleşigine ýolbaşçylyk eden bilen birmeňzeş bolup, Kodeksiň 65-nji maddasyna 
laýyklykda binýatlyk mukdary bäşisinden (500 manat) onysyna çenli (1000 manat) möçberde 
jerime salynmaga eltýändigini bilmek zerurdyr. 

Bellige alynmadyk jemgyýetçilik birleşigini ýa-da işi ýatyrylan jemgyýetçilik birleşigini ýa-da 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde işi bes edilen ýa-da gadagan edilen 
jemgyýetçilik birleşigini maliýeleşdirmek binýatlyk mukdaryň bäşisinden  (500 manat) onysyna 
çenli (1000 manat) möçberde, maliýe serişdeleri döwletiň haýryna geçirmek arkaly ýa-da muny 
etmezden jerime salynmaga eltýär. 

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertibiň bozulyp, şeýle kömegiň jemgyýetçilik 
birleşikler, şol sanda bellige alynmadyklar, olaryň agzalary ýa-da gatnaşyjylary tarapyndan daşary 
ýurt döwletleriň edara görnüşli ýa-da şahsy taraplaryndan maliýe, maddy we gaýry kömekleriň 
alynmagy maliýe, maddy we beýleki serişdeleri döwletiň haýryna geçirmek bilen, şahsy taraplara 
binýatlyk mukdaryň ikisinden (200 manat) bäşisine çenli (500 manat) möçberde, wezipeli adamlara 
– bäşisinden (500 manatdan) onusyna (1000 manada) çenli möçberde, edara görnüşli taraplar üçin –
binýatlyk mukdaryň ellisinden (5000 manatdan) ýüzüsine (10000 manada) çenli möçberde jerime 
salynmagyna eltýär. 

Jemgyýetçilik birleşigini döredijiler bilen birlikde wezipeli adamlara hem gönümel degişli  
bolan Türkmenistanyň kanunçlygynda bellenilen tertibe laýyklykda olar tarapyndan jemgyýetçilik 
birleşigini bellige almagyň tertibini berjaý etmek boýunça jogapkärçilik Kodeksiň ýene-de bir 
kadasydyr. 

Jemgyýetçilik birleşigini döretmegiň tertibiniň bozulandygy üçin ýa-da olaryň işine bikanun 
goşulandygy üçin, Kodeksiň 60-njy maddasynyň 3-nji bölegi esasynda fiziki şahslar binýatlyk 
mukdaryň ikisine çenli (200 manat), wezipeli adamlar  bolsa, -  bäşisine (500 manat) çenli 
möçberde jerime görnüşinde administratiw jogapkärçilige çekilýär. 

Raýatlaryň ynam ygtykadyna erkin eýermäge we olary erkin beýan etmäge bolan hukugyny 
gorap, raýatlaryň jemgyýetçilik birleşigine birleşmegine we işe erkin gatnaşmagyna garşy bolanlara 
kanunçykaryjy administratiw jogapkärçiligi kesgitledi. 

Eger-de wezipeli adamlar tarapyndan jemgyýetçilik birleşikleriniň döredilmegine ýa-da 
birleşikleriň döredijilerine ýa-da bellige almak üçin, olar tarapyndan berilen  resminamalara 
kanunçylykda bellenilemedik  talaplary bildirmek arkaly bikanun we bilkastlaýyn päsgel 
berenlerinde Kodeksiň 60-njy maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda binýatlyk mukdaryň bäşisine 
(500 manat) çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär. 
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