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КИРИСИЎ
Өзбекистан Республикасында демократиялық ҳуқуқый 

мəмлекетти қəлиплестириў бойынша социаллық-экономикалық 
ҳəм жəмийетлик-сиясий қатнасықлар тараўларында əмелге 
асырылып атырған түпкиликли өзгерислер физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқық ҳəм еркинликлерин қоллап-
қуўатлаў, сақлаў ҳəм қорғаў бойынша мəмлекетлик орган-
лар менен лаўазымлы шахслардың, пуқаралардың өзин өзи 
басқарыў органларының жуўапкершилигин асырыў зəрүрлигин 
көрсетти.

Бул ўазыйпалардың системалы характери физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың жазба ҳəм аўызша мүрəжатларын 
көрип шығыўды шөлкемлестириў тəртибин жетилистириў та-
лапларын келтирип шығарады.

Мүрəжат етиў ҳуқықы инсан ҳəм пуқараның конституциялық 
ҳуқықларынан бири болып есапланады ҳəм соның ушын да 
оны əмелге асырыўды тəминлеў мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм 
басқарыў органларының биринши дəрежели ўазыйпасы бо-
лып есапланады, əсиресе, мүрəжатлар əйне усы органларға 
берилетуғынын ҳəм жиберилетуғынын есапқа алсақ, бул 
көрсетилген ҳуқық усы органлардың қатнасыўысыз əмелге 
асырылыўы мүмкин емес.

Бул ҳуқық Өзбекистан Республикасы Конституциясының 
35-статьясында белгилеп қойылған, оған муўапық, ҳəр бир 
адам тиккелей өзи ҳəм басқалар менен биргеликте ўəкилликли 
мəмлекетлик органларға, мəкемелерге яки халық ўəкиллерине 
арза, усыныс ҳəм шағымлар менен мүрəжат етиў ҳуқықына ийе. 
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Арзалар, усыныслар ҳəм шағымлар нызамда белгиленген 
тəртипте ҳəм мүддетлерде көрип шығылыўы шəрт.1

Мүрəжат етиў ҳуқықына байланыслы қатнасықларды 
ҳуқықый тəртипке салыў Өзбекистан Республикасы Конститу-
циясы, «Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққында»ғы Нызам ҳəм басқа да бир қатар нызамлар менен 
əмелге асырылады.

Көрсетип өтилген тараўдағы ҳуқықый қатнасықларды 
тəртипке салыўшы ҳəм Өзбекистан Республикасы Конститу-
циясында белгилеп қойылған принциплерди əмелге асырыўға 
кепиллик беретуғын нызамлар арасында биринши нəўбетте 
төмендегилерди атап өтиў лазым: «Олий Мажлистиң Ин-
сан ҳуқықлары бойынша ўəкили (омбудсман) ҳаққында»ғы 
Өзбекистан Республикасы Нызамы2; пуқаралардың өз ҳуқық 
ҳəм еркинликлерин бузған мəмлекетлик органлар, мəкемелер, 
шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың өзин 
өзи басқарыў органларының яки лаўазымлы шахслардың ны-
замсыз ҳəрекетлери (шешимлери) үстинен судқа шағым етиў 
ҳуқықы бекитилген «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинли-
клерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа 
шағым етиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Ныза-
мы3; пуқаралардың Өзбекистан Республикасы прокуратура ор-
ганларына мүрəжат етиў тəртибин белгилеўши «Прокуратура 
ҳаққында»ғы Нызам.4 Усы Нызамның 7-статьясы 1-бөлимине 
муўапық,прокуратура органларында олардың ўəкилликлерине 

1 Өзбекистан Республикасының Коституциясы. – Т.: Өзбекистан, 2014. –14-б.
2 «Олий Мажлистиң Инсан ҳуқықлары бойынша ўəкили (омбудсман) ҳаққында»ғы 
Өзбекистан Республикасы Нызамы. //Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 2004, № 38-39, 420-ст.
3 «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм 
қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Ныза-
мы. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 9, 1-ст.
4 «Прокуратура ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамы. //Өзбекистан Республи-
касы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2001, № 9-10.
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муўапық, пуқаралардың арза ҳəм шағымлары, юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары көрип шығылады, олардың бузылған 
ҳуқықларын тиклеў ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў илажлары 
көриледи.

Мүрəжат етиў туўралы конституциялық ҳуқық бир қатар 
нызам асты норматив ҳүжжетлерде де конкретлестирилген. 
Олардың ишинде ең əҳмийетлиси Өзбекистан Республикасы 
Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-мартта қабыл етилген 
№73 Қарары болып есапланады. Бул Қарар менен мəмлекетлик 
органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби 
ҳаққындағы үлги Реже тастыйықланған.1

Қарарға муўапық, барлық министрликлер ҳəм ведомстволар, 
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўəлаятлар, 
қалалар ҳəм районлар ҳəкимиятлары бир ай мүддетте усы қарар 
менен тастыйықланған үлги Реже тийкарында физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби 
ҳаққындағы режелерди ислеп шығыўы ҳəм тастыйықлаўы, 
сондай-ақ, өзлериниң норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин 
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 
31-мартта қабыл етилген №73 Қарарына муўапықластырыўы 
шəрт.

Демократиялық ҳуқықый мəмлекетте пуқаралар жеке 
ҳəм улыўма (топарлар) мəплерин қорғаўшы, мəмлекетлик 
ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының ўəкиллери тəрепинен 
жол қойылған қəте-кемшиликлер менен жеке мəплер ушын 
пайдаланыўдың алдын алыўшы ҳəм оларды дүзетиўши бел-
сенди баслаўшы күш сыпатында ҳəрекет етеди. Мəмлекетлик 

1 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етил-
ген №73 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Ре-
жени тастыйықлаў ҳаққында»ғы Қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 2015-жыл 6-апрель, №13, 154-ст.
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ҳəкимиятқа бундай тəсир етиўдиң ҳақыйқыйлығы мəмлекетлик 
органларға мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге асырыўдың тəсиршең 
ҳəм нəтийжели механизминиң болыўы менен тəминленеди. 
Буның мəниси соннан ибарат, бириншиден, усы ҳуқық 
ҳəкимиятқа халықтың мəплери менен талапларын жеткериў 
усылы, сондай-ақ, мəмлекетлик ислерди басқарыўда қатнасыў 
усылы болып хызмет етеди, екиншиден, инсан ҳəм пуқараның 
ҳуқық ҳəм еркинликлерин қорғаў қуралы болып есапланады.

Мəмлекетлик ислерди басқарыўда қатнасыў ҳуқықы 
пуқаралардын тийкарғы конституциялық ҳуқық ҳəм еркин-
ликлери қатарына киреди. Заманагөй жəмийетте əйне сия-
сий ҳуқықлар менен еркинликлерге кепилликлердиң болыўы 
ҳəм олардан реал пайдаланыў демократиялық ҳуқықый 
мəмлекеттиң раўажланыў көрсеткиши болып есапланады. Өз 
гезегинде, мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары-
на мүрəжат етиў ҳуқықы – инсанның тийкарғы ҳəм ажырал-
мас ҳуқықларының бири. Ол яки бул жəмийетте инсанның 
мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў ҳуқықы юридикалық 
жақтан рəсмийлестирилгени ҳəм қорғалыўына қарай оты-
рып, усы жəмийеттиң демократиялық дəрежесине баҳа бериў 
мүмкин.

Пуқаралардың мүрəжатлары олар жасайтуғын жерлердеги 
(район, қала, аўыл) халықтың түрли топарларының социаллық-
экономикалық жағдайы туўралы, олардың кеўил-кейпияты ҳəм 
талаплары ҳаққындағы мағлыўматлар дереклеринен бири бо-
лып есапланады. Мүрəжатларда көрсетилген машқалаларды өз 
ўақтында ҳəм сапалы шешиў пуқаралардың мүтəжликлери ме-
нен талапларын қанаатландырыўға, мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм 
басқарыў органларының абырайын асырыўға, олардың халық 
пенен байланысын беккемлеўге əдеўир дəрежеде жəрдем бере-
ди.
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Пуқаралардың мүрəжатлары – бул физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықларын əмелге асырыў 
ҳəм қорғаўдың, мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органларының халық пенен байланы-
сын беккемлеўдиң əҳмийетли қуралы болып есапланады. 
Пуқаралардың мүрəжатлары, бириншиден, мəмлекетлик 
ҳəм жəмийетлик əҳмийетке ийе болған мəселелерди шешиў 
ушын зəрүр болған əҳмийетли мəлимлеме дереги, екинши-
ден, пуқаралардың жəмийетлик ҳəм мəмлекетлик ислерди 
басқарыўда қатнасыўына берилетуғын кепилликлердиң ең 
əҳмийетли формаларынан бири болып есапланады.

Мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў ҳуқықының мазмун-
мағанасы комплексли характерге ийе болып, усы ҳуқыққа ийе 
болыў арқасында пуқаралар мəмлекет ислерин басқарыўда 
қатнаса алады, өз ҳуқуқларын, еркинликлерин ҳəм нызам-
лы мəплерин қорғап, жеке пикирлерин айта алады. Буннан 
тысқары, бул ҳуқық мəмлекет ҳəм жəмийет арасындағы кери 
байланыс хызметин атқарады.

Мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў ҳуқықы – инсан ҳəм 
пуқараның, сондай-ақ шөлкемлердиң тиккелей өзи ямаса өз 
ўəкили арқалы аўызша яки жазба түрде, жеке өзи ямаса жəмəəт 
болып, өзиниң, сондай-ақ басқа шахслардың да ҳуқықларын, 
еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў, қайта тиклеў яки 
əмелге асырыў мақсетинде мəмлекетлик органларға мүрəжат 
етиўиниң ажыралмас мүмкиншилиги болып есапланады.

Өзбекистан Республикасының мəмлекетлик органла-
рына мүрəжат етиў ҳуқықының субъектлери Өзбекистан 
Республикасының, сырт еллердиң физикалық ҳəм юридикалық 
шахслары ҳəм пуқаралығы жоқ шахслар болыўы мүмкин. 
Мүрəжат етиў туўралы конституциялық ҳуқықты əмелге 
асырыў бойынша ҳуқықый қатнасықлардың субъектле-
ри есапланатуғын мəмлекетлик ҳəкимият органлары менен 
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лаўазымлы шахслар, əдетте, мүрəжат етиў адресатлары болып 
есапланады.

Мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў туўралы конститу-
циялық ҳуқықты ҳуқықый тəртипке салыў механизми норматив-
ҳуқықый тəртипке салыў, мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге асырыў 
тəртиби, бул ҳуқықты əмелге асырыў кепилликлери сыяқлы 
əҳмийетли қурам бөлеклерди өз ишине алады. Мəмлекетлик 
органларға мүрəжат етиў туўралы конституциялық ҳуқықты 
əмелге асырыўдың конкрет тəртиби түсиник берилип атырған 
Нызам менен белгиленген. Бул Нызамда юридикалық илимде 
ҳəм ҳуқықты қолланыў əмелиятында ислеп шығылған тийкарғы 
режелер сəўлеленген. Атап айтқанда, онда мүрəжат етиў 
ҳуқықын əмелге асырыўдың тийкарғы кепилликлери көрсетип 
берилген, айырым түрдеги мүрəжатлар туўралы түсиниклер 
ашып берилген, мүрəжат етиўши физикалық ҳəм юридикалық 
шахслар ҳуқықларының дизими белгиленген.

Мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў туўралы конституция-
лық ҳуқықтың мазмуны бул ҳуқық субъектлериниң төмендеги 
ўəкилликлерин өз ишине алады:

бириншиден, мəмлекетлик органлар искерлигин сын көз-
қарастан анализлеў ҳуқықы;

екиншиден, мəмлекетлик органлар ҳəм олардың лаўазымлы 
шахсларынын искерлигин жақсылаў бойынша усыныслар 
бериў ҳуқықы;

үшиншиден, пуқаралардың өз ҳəрекетлери менен (жəмəəт 
болып мүрəжат етиў жолы менен) мəмлекетлик органлардың 
норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин яки басқа шешимлерин 
қабыллаў ҳəм бийкарлаў яки өзгертиў ҳəм қосымшалар 
киргизиў ҳаққында баслама көтериў ҳуқықы;

төртиншиден, мəмлекетлик органлардың конкрет ҳуқық 
ҳəм еркинликлерди əмелге асырыўға жəрдем бериўин талап 
етиў ҳуқықы;



бесиншиден, өзиниң бузылған ҳуқықларын, еркинликле-
рин, сондай-ақ, басқа шахслардың ҳуқықларын, еркинликлерин 
ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў (қайта тиклеў) туўралы мүрəжат 
етиў ҳуқықы;

алтыншыдан, мəмлекетлик органлар ҳəм олардың лаўа-
зымлы шахслары тəрепинен өзине белгили болған нызам 
бузыўшылықлар туўралы хабар бериў ҳуқықы ҳəм басқа да 
ўəкилликлер.

Түсиник берилип атырған Нызамға муўапық, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслар жеке өзи ямаса өзиниң нызамлы ўəкили 
арқалы тек мəмлекетлик органларға, олардың лаўазымлы шахсла-
рына ҳəм пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына мүрəжат 
етиў ҳуқықына ийе. Бул дизимге коммерциялық шөлкемлер, 
жеке исбилерменлер, мəмлекетлик емес кəрханалардың, 
мəкемелердиң ҳəм жəмийетлик бирлеспелердиң басшылары 
кирмейди, себеби олар мүрəжатларды көрип шығыў ҳəм олар 
бойынша шешимлер қабыл етиў ҳуқықына ийе субъектлер сы-
патында түсиник берилип атырған Нызам юрисдикциясына 
кирмейди.

Инсан ҳуқықлары бойынша
Өзбекистан Республикасы
Миллий Орайының директоры                            А. Саидов 
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ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЫЗАМЫ
03.12.2014-ж.
№ ЗРУ-378

ФИЗИКАЛЫҚ ҲƏМ ЮРИДИКАЛЫҚ 
ШАХСЛАРДЫҢ МҮРƏЖАТЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Нызамшылық па-
латасы тəрепинен 2014-жыл 29-октябрьде қабыл етилген. Өзбекистан 
Республикасы Олий Мажлисиниң Сенаты тəрепинен 2014-жыл 
13-ноябрьде мақулланған. Өзбекистан Республикасы Президенти 
тəрепинен 2014-жыл 3-декабрьде имзаланған. 2014-жыл 4-декабрь-
ден баслап күшке кирген.

I бап. УЛЫЎМА РЕЖЕЛЕР
I бапта Нызамның мақсетин (1-ст.), мүрəжат етиў ҳуқықын 

(3-ст.), мүрəжат формаларын ҳəм түрлерин (4-5-ст.) белги-
леп бериўши улыўма режелер бекитилген. Усы баптағы жүдə 
əҳмийетли режелер қатарына 6-статьяда мүрəжатларға, соның 
ишинде  ғалаба хабар қуралларына келип түскен мүрəжатларға 
(7-ст.) қойылатуғын талаплардың белгилениўи киреди.

8-статьяда регламентленген физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў тəртиби 
мүрəжат етиўшилерди қабыллаў процедурасын, физикалық 
шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин 
қабыллаўға жуўапкер болған арнаўлы қурам дүзилмелерин 
дүзиўди ҳəм лаўазымлы шахсларды белгилеўди нəзерде тута-
ды.

1-статья. Усы Нызамның мақсети
Усы Нызамның мақсети мəмлекетлик органларға 

ҳəм мəмлекетлик мəкемелерге (буннан былай текстте 
мəмлекетликк органлар деп жүритиледи) физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары (буннан бы-
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лай текстте мүрəжатлар деп жүритиледи) тараўындағы 
қатнасықларды тəртипке салыўдан ибарат.

1. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмле-
кетлик органларға мүрəжат етиў ҳуқықының нызамшылық 
тийкарлары.

1992-жылы 8-декабрьде Өзбекистан Республикасы 
Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясында қабыл етилген 
Өзбекистан Республикасы Конституциясының 35-статьясы 
ҳəр бир адамның тиккелей өзи ҳəм басқалар менен биргеликте 
ўəкилликли мəмлекетлик органларға, мəкемелерге яки халық 
ўəкиллерине арза, усыныс ҳəм шағымлар менен мүрəжат етиў 
ҳуқықын белгилеп берди.

Арзалар, усыныслар ҳəм шағымлар нызамда белгиленген 
тəртипте ҳəм мүддетлерде көрип шығылыўы шəрт.1

«Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын 
ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў 
ҳаққында»ғы Нызамның 1-статьясына муўапық, ҳəр бир пуқара 
мəмлекетлик органлар, кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, 
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары яки лаўазымлы 
шахслардың нызамсыз ис-ҳəрекетлери (қарарлары) менен өз 
ҳуқықлары яки еркинликлери бузылған деп есапласа, шағым 
менен судқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.2

2014-жыл 4-декабрьде қабыл етилген «Физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы Ны-
зам физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмлекетлик 
органларға ҳəм пуқаралардың өзин өзи басқарыў органла-
рына мүрəжат етиў ҳуқықын əдеўир дəрежеде кеңейтеди 
ҳəм беккемлейди. Жаңа Нызамның бурын ҳəрекетте болған 

1 Өзбекистан Республикасының Конституциясы.– Т.: Өзбекистан, 2014. – 14-б.
2 1995-ж. 30-августта қабыл етилген «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликле-
рин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 9, 
183-ст.
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нызам ҳүжжетлеринен өзгешелиги соннан ибарат, онда 
юридикалық шахсларға да мүрəжат етиў ҳуқықы берилген. Бул 
мəмлекетшиликтиң ҳуқықый тийкарларын беккемлеў тараўында 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың конституциялық 
ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин қорғаўдың судтан тысқары 
формаларын жетилистириўге бағдарланған нəўбеттеги қəдем 
болып есапланады. Жаңа Нызам физикалық ҳəм юридикалық 
шахсларды жəмийет ҳəм мəмлекет ислерин басқарыўда бел-
сенди қатнасыўын тəминлеўди ғана емес, ал демократиялық 
процесслерди буннан былай да раўажландырыўды, пуқаралық 
жəмийети институтларын қəлиплестириўди де нəзерде тутады.

Мүрəжат етиў ҳуқықы физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқық ҳəм еркинликлерин əмелге асырыў ҳəм 
қорғаў қуралы ғана емес, ал мəмлекетлик органлардың, 
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларының искерлиги 
үстинен жəмийетлик қадағалаў жүргизиўдиң жанапай формасы 
да, сондай-ақ, усы органлар искерлигин оптималластырыўдың 
жүдə нəтийжели усылы да болып есапланады.

2. Нызамның мақсети.
Нызамның мақсети – физикалық ҳəм юридикалық 

шахслардың өз ҳуқықларын, еркинлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
қорғаў бойынша мəмлекетлик органларға мүрəжатлары 
тараўындағы қатнасықларды тəртипке салыўдан ибарат.

3. Нызамның мазмуны.
Түсиник берилип атырған Нызам бес бапқа жəмленген 31 

статьядан ибарат: биринши бап усы ҳуқықый қатнасықлар 
тараўындағы улыўма режелер бекитилген 9 статьядан (1-9-
ст.); екинши бап физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжат етиў ҳуқықының кепилликлерин белгилеп берген 6 
статьядан (10-15-ст.) ибарат; үшинши бапта берилген 5 статья-
да мүрəжатларды бериў ҳəм оларды көрип шығыў тəртиби бе-
китилген (16-20-ст.); төртинши бап 4 статьядан ибарат болып 
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(21-24-ст.), оларда физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықлары ҳəм мүрəжатларды көрип шығыўда мəмлекетлик 
органлардың миннетлери  белгилеп қойылған. Тартыслар-
ды шешиўден баслап усы Нызамның күшке кириў тəртибине 
шекемги жуўмақлаўшы режелер бесинши баптағы 7 статьяда 
жəмленген (25-31-ст.).

Нызам төмендегидей бир қатар императив режелерди 
өз ишине алған: мəмлекетлик органлардың ҳəм лаўазымлы 
шахслардың олардың ўəкилликлерине сəйкес физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардан келип түскен мүрəжатларды көрип 
шығыў, бул мүрəжатлар бойынша зəрүр шешимлер қабыллаў 
миннетлери; физикалық ҳəм юридикалық шахсларды жеке 
қабыллаўды шөлкемлестириў; физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатларын көрип шығыў тəртибиниң 
сақланыўын қадағалаўды тəминлеў; физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқық ҳəм еркинликлери бузылыўын 
келтирип шығарыўшы себеплерди анықлаў ҳəм сапластырыў.

Нызамның 21-статьясында мүрəжатларды көрип шығыўда 
физикалық ҳəм юридикалық шахсларға берилген ҳуқықлардың 
дизими келтирилген. Олардың ишинде төмендеги нормалар 
бар: мүрəжат етиўшиниң мүрəжатты көрип шығыў барысы 
туўралы мəлимлеме алыў, жеке өзи ўəжлерин баян етиў ҳəм 
түсиндириўлер бериў, мүрəжатты тексериў материаллары ҳəм 
оны көрип шығыў нəтийжелери менен танысыў, қосымша 
материаллар усыныў ямаса оларды басқа органлардан сорап 
алыў ҳаққында илтимас етиў, адвокат жəрдеминен пайдаланыў 
ҳуқықы. Буннан тысқары, усы Нызамның 18-статьясы 
11-бөлимине муўапық, физикалық ҳəм юридикалық шахслар 
өз мүрəжатларын олар көрип шығылғанға шекем ҳəм көрилип 
атырған ўақытта мүрəжат бойынша қарар қабыл етилгенге ше-
кем жазба ямаса электрон формада арза бериў арқалы қайтарып 
алыў ҳуқықына ийе.
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Исте шубалаңқылыққа жол қоймаў мақсетинде Нызамның 
19-статьясында пуқаралардың мүрəжатлары менен ислеўдиң 
түрли басқышларында  қатаң мүддетлер белгилеп қойылған.

Нызамда мүрəжатларды көрип шығыў ушын тийкар-
сыз рəўиште басқа мəмлекетлик органларға өткериў ямаса 
қарарлары яки ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) үстинен шағым 
етилип атырған органларға яки лаўазымлы шахсларға жибериў 
қадаған етилген (18-ст. 3-б.).

Нызамнын 20-статьясы нызам шығарыўшы тəрепинен 
орынлаўшыларға жазба мүрəжаттың формасына қойылған 
талаплар сақланбағанлығы себепли мүрəжатты көрмей 
қалдырыў ҳуқықын беретуғын жағдайларға бағышланған. Олар 
төмендегилерден ибарат: автор мүрəжатта өзиниң фамилиясын, 
исмин ҳəм əкесиниң исмин, жасайтуғын жерин (почта мəнзилин) 
көрсетпеген болса яки олар туўралы жалған мағлыўматлар 
көрсетилген болса; сондай-ақ, имза (электрон санлы имза) 
менен тастыйықланбаған, яғный аноним мүрəжатлар (бунда 
мүрəжатта қойылған сораўларға жуўап алыў имканиятынан 
айырылыўына мүрəжат етиўшиниң өзи себепкер); мүрəжатлар 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери арқалы 
берилгенде олардың ўəкиллигин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
болмаған жағдайлар; сондай-ақ, Нызамның 20-статьясы 
3-бөлимине муўапық, мүрəжатлар нызамда белгиленген басқа 
талапларға сəйкес болмаған жағдайлар.

Нызамда белгиленген мүрəжатларды көрип шығыў барлық 
түрдеги мүрəжатларға тийисли, көрип шығыў тəртиби тəртиби 
басқа нызамлар менен ретлестирилетуғын мүрəжатлардан 
тысқары (Нызамның 2-ст. 3-б.)

2-статья. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлери

Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлери усы Ны-
зам ҳəм басқа нызам ҳүжжетлеринен ибарат.
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Пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына 
мүрəжатлар тараўындағы қатнасықлар усы Нызамда бел-
гиленген тəртипте ретлестириледи.

Усы Нызамның əмел етиўи:
көрип шығыў тəтиби ҳəкимшилик жуўапкерлик 

ҳаққындағы, пуқаралық-процессуал, жынаят-процессуал, 
жынаят-атқарыў, хожалық-процессуал нызам ҳүжжетлери 
ҳəм басқа нызамлар менен белгиленген мүрəжатларға;

мəмлекетлик органлардың, сондай-ақ, олардың қурам 
бөлимлериниң өз-ара жазысыўларына енгизилмейди.

1. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызамлар системасы.
Мүрəжат етиў ҳуқықына байланыслы қатнасықларды 

ҳуқықый тəртипке салыў Өзбекистан Республикасы Консти-
туциясына, усы Нызамға ҳəм бир қатар басқа да нызамларға 
муўапық əмелге асырылады.1

1 Қараң: 2004-ж. 27-августта қабыл етилген «Олий Мажлистиң Инсан ҳуқықлары 
бойынша ўəкили (омбудсман) ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасының 
нызам ҳүжжетлери топламы, 2004, № 38-39, 420-ст.; 1993-жыл 2-сентябрьде қабыл 
етилген «Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан 
Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Ведомостлары, 1993, № 9, 320-ст.; 2012-ж. 
24-декабрьде қабыл етилген «Норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер ҳаққында»ғы Нызам//
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ведомостлары, 2012, № 
12, 333-ст.; 2007-ж.15-январда қабыл етилген «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ведомостла-
ры, 2007, № 1, 4-ст.; 2013-ж. 22-апрельде қабыл етилген «Пуқаралардың өзин өзи 
басқарыў органлары ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Маж-
лиси палаталарының Ведомостлары, 2013, № 4, 96-ст.; 1995-ж. 30-августта қабыл 
етилген «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер 
ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Рес-
публикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 9, 183-ст.; 1993-ж.7-майда 
қабыл етилген «Мəмлекетлик сырларды қорғаў ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан 
Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Ведомостлары, 1993, №5, 232-ст.; 2001-ж. 29-ав-
густта қабыл етилген «Прокуратура ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республика-
сы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2001, № 9-10, 168-ст.; 1995-ж. 21-декабрьде 
қабыл етилген «Мəмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлисиниң Ведомостлары,1995, №12, 257; 2004-ж. 29-апрельде қабыл етил-
ген «Электрон ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, № 5, 80-ст.; 2003-ж. 11-декабрьде қабыл 
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Сондай-ақ, көрилип атырған тараўдағы қатнасықларды 
тəртипке салыўшы нызамлар ишинде, биринши нəўбетте, 
«Олий Мажлистиң Инсан ҳуқықлары бойынша ўəкили (ом-
будсман) ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасының Ныза-
мын1 атап өтиў лазым. Бул Нызам Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлисиниң Инсан ҳуқықлары бойынша ўəкилин (ом-
будсман) лаўазымға сайлаў тəртибин, искерлик принциплерин 
ҳəм ўəкилликлерин, сондай-ақ, оны ўазыйпасынан босатыў 
тəртибин белгилеп береди.Усы Нызамның 1-статьясында бе-
китилип қойылғанындай, Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисиниң Инсан ҳуқықлары бойынша ўəкили (омбудсман) 
– лаўазымлы шахс болып, оған Өзбекистан Республикасында 
мəмлекетлик органлар, пуқаралардың өзин өзи басқарыў ор-
ганлары, кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик бир-
леспелер ҳəм лаўазымлы шахслар тарепинен инсан ҳуқықлары 
ҳаққындағы əмелдеги нызам ҳүжжетлериниң орынланыўы 
үстинен парламент қадағалаўын тəминлеў ўəкилликлери бе-
рилген. 

Өзбекистан Республикасының Инсан ҳуқықлары бойын-
ша ўəкил институты инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин 
қорғаўдың бар формаларын ҳəм қуралларын толықтырады.

етилген «Электрон санлы имза ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, №1-2, 12-ст.; 2014-ж. 5-майда қабыл етил-
ген «Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары искерлигиниң ашықлығы 
ҳаққында»ғы Нызам//Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының 
Ведомостлары, 2014, №5, 127-ст.; 1998-ж. 24-декабрьде қабыл етилген «Хожалық 
жүргизиўши субъектлердиң искерлигин мəмлекетлик қадағалаў ҳаққында»ғы Ны-
зам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1999, №1, 8-ст; 
1996-ж. 27-декабрьде қабыл етилген «Адвокатура ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан 
Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1997, №2, 48-ст.; 2002-ж. 12-де-
кабрьде қабыл етилген «Мəлимлеме еркинлиги принцциплери ҳəм кепилликлери 
ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 
2003, № 1.
1 «Олий Мажлистиң Инсан ҳуқықлары бойынша ўəкили (омбудсман) ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2004, № 38-39, 
420-ст.
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Ўəкил (Омбудсман) өз ўəкилликлерин өз бетинше, мəмлекетлик 
органлар менен лаўазымлы шахсларға бағынышлы болмаған 
ҳалда əмелге асырады ҳəм Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисине есап береди.

Ўəкил Өзбекистан Республикасы пуқаралары ҳəм Өзбекис-
тан Республикасы аймағында жасап турған сырт ел пуқаралары 
ҳəм пуқаралығы болмаған шахслардың ҳуқықларын, еркин-
ликлерин ҳəм нызамлы мəплерин бузған шөлкемлер яки 
лаўазымлы шахслардың ҳəрекетлери яки ҳəрекетсизлиги 
үстинен берген шағымларды көрип шығады ҳəм өз тексериўин 
өткериў ҳуқықына ийе. Буннан тысқары, Ўəкил үшинши шах-
слар, соның ишинде жəмийетлик бирлеспелердиң анық бир адам 
яки бир топар шахслардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызам-
лы мəплери бузылғанлығы үстинен берген шағымларын көрип 
шығыў ушын қабыл етеди, буның ушын олардың ыразылығы 
болыўы шəрт. Ўəкил судтың ўəкиллигине тийисли болған 
мəселелерди көрип шықпайды. Шағымлар арза бериўшиниң өз 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылғанлығы 
белгили болып қалған пайттан баслап яки арза бериўши өз 
ҳуқықлары ҳəм еркинликлерин қорғаўдың басқа қуралларынан 
пайдаланған ҳəм қабыл етилген қарарлардан қанаатланбаған 
болса, өз шағымы бойынша кейинги қарардан хабардар болған 
пайттан баслап бир жыл даўамында берилген шағымлар көрип 
шығылады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжат етиў 
ҳуқықын əмелге асырыўды тəминлеўши нызамлар арасында 
төмендеги кодификацияланған норматив ҳүжжетлер айырықша 
əҳмийетке ийе: Жынаят кодекси, Жынаят-процессуал кодекси, 
Пуқаралық кодекс, Пуқаралық-процессуал кодекс,  Хожалық-
процессуал кодекси, сондай-ақ, Өзбекистан Республикасының 
ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекси. Бул кодек-
слер физикалық ҳəм юридикалық шахслардың суд қорғаўына 
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мүрəжат етиў ҳуқықын тəртипке салады, шағымлар менен ар-
заларды көрип шығыў тəртибин беккемлейди, мүрəжат етиў 
ҳуқықын бузғанлық ушын жуўапкершиликти белгилейди.

Буннан басқа нызам ҳүжжетлери арасында Өзбекистан 
Республикасының 30.08.1995-ж. қабыл етилген «Пуқаралардың 
ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм 
қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам1 бо-
лып, онда пуқаралардың мəмлекетлик органлар, кəрханалар, 
шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи 
басқарыў органлары яки лаўазымлы шахслардың нызамсыз 
ис-ҳəрекетлери (қарарлары) менен өз ҳуқықлары яки еркин-
ликлери бузылған жағдайда шағым менен судқа мүрəжат етиў 
ҳуқықы белгилеп қойылған.

Пуқаралардың Өзбекистан Республикасы Прокуратура ор-
ганларына мүрəжат етиў тəртиби «Прокуратура ҳаққында»ғы 
Нызам2 менен белгиленеди. Усы Нызамның 7-статьясы 
1-бөлимине муўапық, прокуратура органлары пуқаралардың 
арза ҳəм шағымларын жəне юридикалық шахслардың 
мүрəжатларын көрип шығады, олардың бузылған ҳуқықларын 
тиклеў ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў илажларын көреди.

Прокурор өзине келип түскен усыныс, арза ҳəм шағымларды 
тексериў ўазыйпасын зəрүр жағдайларда тийисли мəмлекетлик 
басқарыў, қадағалаў ҳəм тексериў органларына, кəрхана, 
мəкеме ҳəм шөлкемлердиң лаўазымлы шахсларына тапсырыў 
ҳəм олардан тексериўге тийсли барлық материаллар менен бир-
ге тексериў нəтийжелери бойынша жазба мəлимлеме бериўин 
талап етиў ҳуқықына ийе.

1 «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм 
қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республика-
сы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 9, 1-ст.
2 «Прокуратура ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң 
Ведомостлары, 2001,№ 9-10.



19

Пуқаралардың арза ҳəм шағымлары, юридикалық шахслар-
дың мүрəжатларын көрип шығыў нəтийжелери бойынша про-
курор қарар қабыл етеди, бул қарар үстинен жоқары турыўшы 
прокурорға шағым етилиўи мүмкин.

2. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмле-
кетлик органларға мүрəжатлары ҳаққындағы нызам асты 
ҳүжжетлери.

Ең əҳмийетли нызам асты норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер 
қатарында Өзбекистан Республикасы Министрлер Каби-
нетиниң түсиник берилип атырған Нызам тийкарында 
31.03.2015-ж. қабыл етилген №73 «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
үлги Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы Қарарын, сондай-ақ, 
усы Қарарға қосымша есапланатуғын «Мəмлекетлик органлар-
да ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
үлги Реже»ниң өзин атап өтиў зəрүр.1 

Усы Қарарда Өзбекистан Республикасы Министрлер Каби-
нети министрликлер менен ведомстволарға, Қарақалпақстан 
Республикасы Министрлер Кеңесине, ўəлаятлар, қалалар ҳəм 
районлардың ҳəкимиятларына бир ай мүддетте  өзлериниң 
(усы Режеге сəйкес) физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
1 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етил-
ген №73 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Ре-
жени тастыйықлаў ҳаққында»ғы Қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 15-ст.; «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже» (ӨзР МК 31.03.2015-ж. №73 Қарарына 
қосымша). //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 
2015-ж., №13, 154-ст.; Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
31.03.2015-ж. №74 «Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң айырым қарарларына 
өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы Қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 155-ст.
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мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы Режеле-
рин ислеп шығыў, сондай-ақ, өзлериниң норматив-ҳуқықый 
ҳүжжетлерин усы Қарарға муўапықластырыў ўазыйпасын 
жүкледи.

Үлги Режеде физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары менен ислеў тəртиби айқынластырылған ҳəм 
тастыйықланған.

3. Пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына 
мүрəжатлар тараўындағы қатнасықларды тəртипке салыў.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 
белгилеп қойылған режеге муўапық, пуқаралардың өзин өзи 
басқарыў органларына мүрəжатлар тараўындағы қатнасықлар 
усы Нызамда белгиленген тəртипте ретлестириледи. Бул демек, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың пуқаралардың өзин 
өзи басқарыў органларына беретуғын мүрəжатлары усы Ны-
замда белгиленген нормаларға муўапық көрип шығылады.

4. Пуқаралардың мүрəжатлары ҳаққындағы Нызам 
қолланылмайтуғын тараў.

Түсиник берилип атырған Нызамда оның қолланылыў 
шеңбери анық белгилеп берилген, яғный ол, көрип шығылыў 
тəртиби ҳəкимшилик жуўапкершилиги ҳаққындағы, пуқаралық-
процессуал, жынаят-процессуал, жынаят-атқарыў, хожалық-
процессуал нызам ҳүжжетлери ҳəм басқа нызам ҳүжжетлери 
менен белгиленген мүрəжатлардан тысқары, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мəмлекетлик органларға ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерге мүрəжатларының барлық түрлерине 
енгизиледи. 

Усы Нызамның əмел етиўи мəмлекетлик органлардың, 
сондай-ақ, олардың қурам бөлимлериниң өз-ара жазысыўларына 
байланыслы да енгизилмейди.

Түсиник берилип атырған Нызамның мазмунына көре, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмлекетлик хызмет-
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лер көрсетиў мəселелери бойынша берген сораўлары, арзалары 
ҳəм басқа да мүрəжатлары мүрəжат деп есапланбайды. 

Мəселен, егер физикалық шахс – пуқара банк мəкемесиниң 
конверсиялық бөлимине валюта есап бетин ашыў ҳəм өзине 
«VIZA» карточкасын бериў туўралы арза менен мүрəжат 
етсе, бул мүрəжат түсиник берилип атырған «Физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы Нызам 
мазмунына бола, ҳуқықый қатнасықлар субъекти сыпатындағы 
физикалық шахстың мүрəжаты деп есапланбайды, себе-
би бул мүрəжат хызмет тəртибинде берилгенлиги себепли 
мəмлекетлик хызметлер көрсетиў мəселеси бойынша берилген 
арза болып есапланады, яғный:

бириншиден, пуқараның берген арзасына муўапық, усы 
банк мəкемеси оған дəрҳал хызмет көрсетиўи тийис;

екиншиден, оның бул мəселе бойынша арзасына түсиник 
берилип атырған Нызам менен белгиленген мүддетлерде жуўап 
бериў зəрүр емес, себеби бул арза бойынша мəселе тиккелей 
арза берилген ўақытта шешиледи.

3-статья. Мүрəжат етиў ҳуқықы
Физикалық ҳəм юридикалық шахслар мəмлекетлик 

органларға мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.
Мүрəжат етиў ҳуқықы ықтыярлы əмелге асырылады. 

Ҳешким бирер-бир мүрəжатты қорғаўға ямаса оған қарсы 
қаратылған ҳəрекетлерде қатнасыўға мəжбүр етилиўи 
мүмкин емес.

Мүрəжат етиў ҳуқықының əмелге асырылыўы басқа 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықларын, ер-
кинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин, сондай-ақ, жəмийет 
ҳəм мəмлекет мəплерин бузбаўы керек.

Сырт еллердиң физикалық ҳəм юридикалық шахслары, 
пуқаралығы болмаған шахслар Өзбекистан Республикасы 
мəмлекетлик органларына усы Нызамға муўапық мүрəжат 
етиў ҳуқықына ийе.
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1. Мəмлекетлик органларға мүрəжат етиў ҳуқықы.
Өзбекистан Республикасы Конституциясының 35-статьясы-

на муўапық, ҳəр бир адамның тиккелей өзи ҳəм басқалар менен 
биргеликте ўəкилликли мəмлекетлик органларға, мəкемелерге 
яки халық ўəкиллерине арза, усыныс ҳəм шағымлар менен 
мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

Арзалар, усыныслар ҳəм шағымлар нызамда белгиленген 
тəртипте ҳəм мүддетлерде көрип шығылыўы шəрт.1

Конституцияның усы режеси түсиник берилип атырған 
статьяның биринши бөлиминде ҳəм усы Нызамның бун-
нан кейинги статьяларында (2-баптағы 10-15-статьялар, 
3-баптағы 16-20-статьялар), сондай-ақ, Мəмлекетлик органлар-
да ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
үлги Режеде2 бекитилген. Атап айтқанда, усы Режеде физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың жеке тəртипте ямаса жəмəəт бо-
лып мүрəжат етиўи мүмкинлиги көрсетилген.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларына мүрəжат 
етиў конституциялық ҳуқықы төмендеги ўəкилликлер жыйын-
дысынан ибарат: 

– мəмлекетлик ҳəкимият органлары искерлигин сын 
көзқарастан талқылаў; 

– мəмлекетлик ҳəкимият органлары ҳəм олардағы лаўазымлы 
шахслардың искерлигин жақсылаў бойынша усыныслар бериў 
ҳуқықы; 

– пуқаралардың өз ҳəрекетлери арқалы (жəмəəт бо-
лып мүрəжат етиў жолы менен) мəмлекетлик ҳəкимият 
органларының ҳəм олардың лаўазымлы шахсларының 
1 Өзбекистан Республикасы Конституциясы.– Т.: Өзбекистан , 2014. – 14-б.
2 Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже.Өзбекистан 
Республикасы Министсрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. №73 Қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 
154-ст.
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норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин ҳəм басқа да қарарларын 
қабыллаў ҳəм бийкарлаў яки өзгертиў ҳəм толықтырыў басла-
масын көтериў  ҳуқықы; 

– мəмлекетлик ҳəкимият органларынан конкрет ҳуқық 
ҳəм еркинликлерди əмелге асырыўға жəрдем бериўди талап 
етиў ҳуқықы; өзиниң, сондай-ақ, басқа шахслардың бузылған 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин қорғаўды 
(қайта тиклеўди) сорап мүрəжат етиў ҳуқықы; 

– мəмлекетлик ҳəкимият органлары ҳəм олардың лаўазымлы 
шахслары тəрепинен жол қойылған нызам бузыўшылықлар 
белгили болғанда, олар туўралы хабар бериў ҳуқықы ҳəм басқа 
да ўəкилликлер.

Мəмлекетлик органларға ҳəм мəмлекетлик мəкемелерге 
мүрəжат етиў ҳуқықы – бул инсан ҳəм пуқараның, сондай-
ақ, шөлкемлердиң тиккелей ямаса өз ўəкили арқалы жаз-
ба яки аўызша формада, жеке өзи яки жəмəəт болып өзиниң 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин де, 
басқа шахслардың ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызам-
лы мəплерин де қорғаў (қайта тиклеў) яки əмелге асырыў 
мақсетинде мəмлекетлик ҳəкимият органларына мүрəжат етиў 
ҳуқықы болып есапланады.

2. Мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге асырыўдың 
ықтыярлылығы.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 
бекитилген режеге муўапық, мүрəжат етиў ҳуқықы ықтыярлы 
түрде əмелге асырылады.  Ҳешким бирер-бир мүрəжатты 
қорғаўға ямаса оған қарсы қаратылған ҳəрекетлерде қатнасыўға 
мəжбүр етилиўи мүмкин емес.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар мүрəжат етиў 
ҳуқықын жеке басламасы менен əмелге асырады. Ҳəр бир кон-
крет жағдайда физикалық ҳəм юридикалық шахслар мүрəжат 
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етиў ҳуқықынан пайдаланыўы яки пайдаланбаўы мүмкин. 
Олар еркин ҳəм ықтыярлы түрде ҳəрекет етеди.

Мүрəжат етиў ҳуқықын еркин əмелге асырыў қандай да бир 
тосқынлықлар, шəртлер қойыўға (мүлклик, отырықлылық, ар-
мияда хызмет етиў ҳəм т.б.) жол қойылмайтуғынын аңлатады. 
Физикалық яки юридикалық шахс қəлеген мəмлекетлик 
органларға, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына ҳəм 
қəлеген лаўазымлы шахсларға қəлеген мазмундағы мүрəжатты 
бериўи мүмкин. Өз ҳуқықын еркин əмелге асырыў оны 
ықтыярлы түрде əмелге асырыў менен тиккелей байланыслы. 
Ҳешким пуқараны мəмлекетлик органларға, пуқаралардың өзин 
өзи басқарыў органларына яки лаўазымлы шахсларға мүрəжат 
етиўге ямаса мүрəжат етиўден бас тартыўға мəжбүрлемеўи 
тийис. 

Бирақ пуқараның мүрəжат етиў конституциялық ҳуқықын 
əмелге асырыўы барысында басқа шахслардың ҳуқық ҳəм ер-
кинликлерин бузыўға жол қойылмаслығы ҳаққындағы прин-
цип сақланыўы лазым. 

Усы режеге түсиник берилип атырған статьяның үшинши 
бөлиминде көрсетилген, мүрəжат етиў ҳуқықының əмелге 
асырылыўы басқа физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин, сондай-
ақ, жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерин бузбаўы керек де-
ген конституциялық реже де (Өзбекистан Республикасы 
Конституциясының 20-статьясы)1 сəйкес келеди.

Ҳеш бир жəмийет адамға шекленбеген дəрежеде еркинлик 
бере алмайды. Бундай шеклеўлердиң бири басқа шахслардың 
ҳуқық ҳəм еркинликлери болып есапланады. Бул шеклеў ин-
сан ҳуқықлары бойынша халық аралық ҳүжжетлерде ҳəм 
Өзбекистан Республикасы Конституциясында белгилеп 
қойылған.

1 Өзбекистан Республикасы Конституциясы. –Т.: Өзбекистан , 2014. – 9-б.
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Мəселен, Пүткил жəҳəн инсан ҳуқықлары декларациясы1 
инсанның ҳуқық ҳəм еркинликлерин нызамлы түрде шеклеў 
критерийи сыпатында басқалардың ҳуқық ҳəм еркинликле-
рин миннетли түрде тəн алыўды ҳəм ҳүрмет етиўди (29-ст.), ал 
пуқаралық ҳəм сиясий ҳуқықлар ҳаққындағы  Халық аралық 
пакт2 – басқа шахслардың ҳуқық ҳəм еркинликлерин қорғаўды 
(ст.21) атап көрсетеди. Тап усындай талап Өзбекистан Респу-
бликасы Конституциясының 20-статьясында да бекитилген.

Мүрəжат етиўшиниң субъектив ҳуқықы шеклериниң ны-
зам менен белгилениўи усы шахстың рухсат етилген минез-
қулқ шеңберинен шетке шықпаўы ҳəм басқа шахслардың, 
жəмийеттиң ҳəм мəмлекеттиң нызамлы мəплерине зыян 
келтирмеўи ушын зəрүр. Тек усы шəртти орынлаған жағдайда 
ғана барлық физикалық ҳəм юридикалық шахслар өзлериниң 
ҳуқық ҳəм еркинликлерин тосқынлықсыз əмелге асырыўы 
мүмкин.

3. Сырт еллердиң физикалық ҳəм юридикалық шахс-
ларының, пуқаралығы болмаған шахслардың мүрəжат 
етиў ҳуқықы.

Түсиник берилип атырған статьяның төртинши бөлиминде 
бекитилген режеге муўапық, сырт еллердиң физикалық 
ҳəм юридикалық шахслары, пуқаралығы болмаған шахслар 
Өзбекистан Республикасының мəмлекетлик органлары-
на усы Нызамға муўапық мүрəжат етиў ҳуқықына ийе. Бул 
Өзбекистан Республикасы Конституциясының 23-статьясын-
да көрсетилген конституциялық режеге сəйкес келеди,3 оған 
1 Пүткил жəҳəн инсан ҳуқықлары декларациясы. – БМШ Бас Ассамблеясының 1948-
ж. 10-декабрьдеги 217 А (III) резолюциясы менен қабыл етилген. //БМШ халық 
аралық шəртнамалар топламы, Нью-Йорк ҳəм Женева. 1994. Том I, 1-бөлим. 1-8-бб.
2 Пуқаралық ҳəм сиясий ҳуқықлар ҳаққындағы Халық аралық пакт (Факульта-
тив протокол менен бирге). 1966-ж. 16-декабрьде БМШ Бас Ассамблеясының 
1491-пленарлық мəжилисинде 2200 (XXI)-резолюция менен қабыл етилген. //БМШ 
халық аралық шəртнамалар топламы, Нью-Йорк ҳəм Женева. 1994. Том I, 1-бөлим. 
22-47-бб.
3 Өзбекистан Республикасы Конституциясы. –Т.: Узбекистан , 2014.-С.10.
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муўапық, Өзбекистан Республикасы аймағындағы сырт ел 
пуқараларының ҳəм пуқаралығы болмаған шахслардың ҳуқық 
ҳəм еркинликлери халық аралық ҳуқық нормаларына муўапық 
тəминленеди. Олар Өзбекистан Республикасының Конституци-
ясында ҳəм халық аралық шəртнамаларында белгиленген мин-
нетлерди орынлайды.

4-статья. Мүрəжатлардың формалары
Мүрəжатлар аўызеки, жазба ямаса электрон формада 

болыўы мүмкин.
Мүрəжат формасы ҳəм мазмуны бойынша классифика-

цияланады. Берилиў формасы бойынша аўызша ҳəм жазба 
мүрəжатлар ажыратылады.

Усы статьяға муўапық, мүрəжатлар аўызша ямаса жаз-
ба яки электрон формада берилиўи мүмкин.

Буннан тысқары, мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби 
ҳаққында үлги Режеде1 көрсетилгениндей, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслар жеке өзи ямаса жəмəəт болып 
мүрəжат етиўи мүмкин.

1. Мүрəжаттың аўызша формасы.
Аўызша формадағы мүрəжат қабыллаў ўақтында, 

мəмлекетлик органның «исеним телефонлары» арқалы яки 
мəмлекетлик орган ўəкиллик берген лаўазымлы шахслардың те-
лефонлары арқалы берилиўи мүмкин.Усы Нызамның 8-статья-
сы 4-бөлимине муўапық, физикалық шахс аўызеки мүрəжат етип 
атырғанда өз шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти, юридикалық 

1 Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже. Минис-
трлер Кабинетиниң 2015-ж. 31-марттағы №73 Қарарына қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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шахстың ўəкили болса өз ўəкилликлерин тастыйықлайтуғын 
ҳүжжетти көрсетиўи керек.

Мəмлекетлик органлардың «исеним телефоны»на келип 
түскен мүрəжатлар аўызеки мүрəжат сыпатында үлги Режеде 
белгиленген тəртипте жазып қойылады, дизимге алынады ҳəм 
көрип шығылады.

Бирақ, əмелий көз-қарастан алғанда, бизиң пикиримизше, 
жазба формадағы мүрəжат абзалырақ, себеби оны қадағалаў 
аңсатырақ болады. Ал аўызеки формадағы мүрəжат берил-
генде болса мүрəжат етиўши мəмлекетлик органға, сондай-
ақ пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына берген 
мүрəжатының тийисли дəрежеде дизимге алынғанына яки жа-
зып қойылғанына итибар бериўи керек. 

Аўызеки мүрəжат пенен келген физикалық шахслар ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин мəмлекетлик органның 
мүрəжатлер менен ислеў бөлиминиң баслығы ямаса басқа 
жуўапкер хызметкери, сондай-ақ, мəмлекетлик органның 
қурамындағы бөлимлер басшылары яки басқа жуўапкер хыз-
меткерлери қабыллайды.

Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлайтуғын ҳүжжетлер 
тексерилгеннен соң үлги Режениң 2-қосымшасына муўапық 
форма бойынша есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа 
алыў карточкасы аўызеки мүрəжат сыпатында дизимге алына-
ды.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери 
мəмлекетлик органға аўызеки мүрəжат еткенде олар тəрепинен 
усынылған жазба мүрəжатлар ҳəм басқа да материаллар қабыл 
етилиўи ҳəм  үлги Режениң 16-бəнтине муўапық толтырылған 
есапқа алыў карточкасына қоса тигилиўи қылыныўы керек.

2. Мүрəжаттың жазба формасы.
Жазба формада мүрəжат еткенде мүрəжат етиўшиниң 

– физикалық яки юридикалық шахстың мəплерин гөзлеген 
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ҳалда мүрəжатты еки дана етип таярлаў ҳəм мүрəжаттың 
көширмесине яки екинши нусқасына қабыл етип алыўшының 
имза қойып бериўин илтимас етиў керек. Мүрəжат Нызамның 
6-статьясында көрсетилген талаплардың ҳəммесин есапқа 
алған ҳалда таярланған болыўы тийис. Жазба мүрəжат мүрəжат 
етиўши физикалық шахстың яки мүрəжат етиўши юридикалық 
шахс басшысының ямаса ол ўəкиллик берген шахстың имзасы 
менен тастыйықланған болыўы керек. Физикалық шахстың жаз-
ба мүрəжатын мүрəжат етиўшиниң имзасы менен тастыйықлаў 
имканы болмаған жағдайда бул мүрəжат оны жазып берген 
шахстың имзасы менен тастыйықланып, оның фамилиясы (исми, 
əкесиниң исми) де қосымша түрде жазып қойылыўы керек.

Жазба мүрəжат алынғанлығы мəлим етилетуғын буйыртпа хат 
пенен почта арқалы да жиберилиўи мүмкин. Жазба мүрəжатлар 
оларды есапқа алыў журналына тийисли жазыўларды киргизиў, 
үлги Режениң 2-қосымшасына муўапық форма бойынша есапқа 
алыў карточкасын толтырыў ҳəм мүрəжаттың биринши бетине 
дизимге алыў штампын қойыў жолы менен дизимге алынады.

3. Мүрəжаттың электрон формасы.
Түсиник берилип атырған статьяда электрон формада 

мүрəжат етиў де нəзерде тутылған. Мəмлекетлик органның 
рəсмий веб-сайты арқалы яки мəмлекетлик органның рəсмий 
электрон почта мəнзилине келип түскен мүрəжатлар электрон 
мүрəжатлар сыпатында жазып қойылады ҳəм үлги Режеде бел-
гиленген тəртипте көрип шығылады.

Өзбекстан Республикасының Бирден-бир интерактив 
мəмлекетлик хызметлер порталы (Ҳүкимет порталы) арқалы 
келип түскен мүрəжатлар электрон мүрəжатлар сыпатында жа-
зып қойылады ҳəм Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 30-де-
кабрьдеги №378 қарары менен тастыйықланған Өзбекистан 
Республикасының Бирден-бир интерактив мəмлекетлик хыз-
метлер порталы ҳаққындағы Реже талапларын есапқа алған 
ҳалда үлги Режеде белгиленген тəртипте көрип шығылады.
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Нызамның 6-статьясы 4-бөлимине муўапық, электрон 
мүрəжат электрон санлы имза1 менен тастыйықланған ҳəм 
электрон ҳүжжеттиң оны идентификациялаў имканиятын 
беретуғын басқа реквизитлерине ийе болған электрон ҳүжжет 
формасында болыўы керек. Өзбекистан Республикасының 
2004-жыл 29-апрельде қабыл етилген №611-II «Электрон 
ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы2 Нызамына муўапық, электрон 
формада жазылған, электрон санлы имза менен тастыйықланған 
ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны идентификациялаў имканиятын 
беретуғын басқа реквизитлерине ийе болған мəлимлеме – элек-
трон ҳүжжет болып есапланады.

Электрон мүрəжат нызам ҳүжжетлеринде белгилен-
ген талапларға сəйкес болыўы тийис. Электрон ҳүжжеттиң 
мəжбүрий реквизитлерине төмендегилер киреди: 

– электрон санлы имза; 
– электрон ҳүжжетти жөнетиўши юридикалық шахстың аты 

яки электрон ҳүжжетти жөнетиўши физикалық шахстың фами-
лиясы, исми, əкесиниң исми; 

– электрон ҳүжжетти жөнетиўшиниң почта ҳəм электрон 
мəнзили; ҳүжжет дүзилген сəне.3

Нызам ҳүжжетлеринде яки электрон ҳүжжет айланысы 
қатнасыўшыларының келисими менен электрон ҳүжжеттиң 
басқа реквизитлери де белгилениўи мүмкин.

«Электрон санлы имза ҳаққында»ғы Нызамның 3-статьясы-
на муўапық, электрон санлы имза – бул электрон ҳүжжеттеги 
усы электрон ҳүжжет мəлимлемесин электрон санлы имзаның 
1 Өзбекистан Республикасының 2003-ж. 11-декабрьде қабыл етилген №562-II 
«Электрон санлы имза ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, № 1-2, 12-ст.
2 Өзбекистан Республикасының 2004-ж. 29-апрельде қабыл етилген №611-II «Элек-
трон ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, №5, 80-ст.
3 Өзбекистан Республикасының 2004-ж. 29-апрельде қабыл етилген №611-II «Элек-
трон ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, №5, 80-ст.
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жабық гилтинен пайдаланған ҳалда арнаўлы өзгертиў нəтийже-
синде жаратылған ҳəм электрон санлы имзаның ашық гил-
ти жəрдеминде электрон ҳүжжеттеги мəлимлемеде қəтелик 
жоқлығын анықлаў ҳəм электрон санлы имза жабық гилтиниң 
ийесин идентификациялаў имканиятын беретуғын имза болып 
есапланады.

Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары ме-
нен ислеў тəртиби ҳаққында үлги Режеге1 муўапық, электрон 
мүрəжатлар келип түскен күни, ал ис ўақты тамамланғаннан 
соң түскен жағдайда болса – келеси ис күни қағазға басып 
шығарылыўы керек.

Жазба ҳəм электрон (қағазға басып шығарылған) мүрəжатлар 
мүрəжатларды дизимге алыў журналына тийисли жазыўлар 
киргизиў, үлги Режениң 2-қосымшасына муўапық форма бой-
ынша есапқа алыў карточкасын толтырыў ҳəм мүрəжаттың би-
ринши бетиниң төменги оң тəрепине дизимге алыў штампын 
қойыў жолы менен мүрəжатлер менен ислеў бойынша бөлимде 
дизимге алынады.

Мүрəжатларды дизимге алыў журналында мүрəжаттың 
тəртип саны, мүрəжат еткен физикалық шахстың фамилия-
сы, исми ҳəм əкесиниң исми, оның жасаў орны, юридикалық 
шахстың аты, оның мəнзили, мүрəжаттың қысқаша мазмуны, 
мүрəжат қабыл етилген сəне, дубликат яки мүрəжатлардың 
тəкирарыйлығы, қадағалаўға алынғаны туўралы белги, 
орынлаўшы етип белгиленген мəмлекетлик органның қурам 
бөлимшесиниң аты, сəне көрсетилген ҳалда орынлаў туўралы 
белги көрсетиледи.

Дизимге алыў штампында мəмлекетлик органның рəсмий 
атамасы (егер мəмлекетлик органның атамасы узын болса, 
1 Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже. Минис-
трлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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улыўма қабыл етилген қысқартылған атама яки қысқартпа 
көрсетилиўи мүмкин), мүрəжат келип түскен сəне ҳəм дизимге 
алыў саны көрсетиледи.

Мүрəжатлардың тəртип саны ҳəр жыл басында жаңадан 
есапланады.

Мүрəжат почта арқалы конвертте келип түскенде конвертте 
мүрəжат ҳəм оған қосымшалар бар екенлиги тексериледи.

Конвертте мүрəжаттың жоқлығы яки оның жарам-
сыз жағдайға келгени, сондай-ақ, мүрəжатта көрсетилген 
қосымшалардың жоқлығы анықланғанда еки нусқада 
акт дүзиледи, олардың биреўи мүрəжатлар менен ислеў 
бөлимшесинде қалады, екиншиси мүрəжат етиўшиге конвертте 
көрсетилген мəнзил бойынша жибериледи.

Келип түскен мүрəжатлар конвертлери мүрəжат етиўшиниң 
мəнзилин, мүрəжаттың жиберилген ҳəм алынған ўақтын 
анықлаў ушын сақлап қалыныўы мүмкин.

5-статья. Мүрəжатлардың түрлери
Мүрəжатлар арзалар, усыныслар ҳəм шағымлар 

түринде болыўы мүмкин.
Арза – ҳуқықларды, еркинликлерди ҳəм нызамлы 

мəплерди əмелге асырыўда жəрдем көрсетиў ҳаққындағы 
илтимас баян етилген мүрəжат.

Усыныс – мəмлекет ҳəм жəмийет искерлигин 
жетилистириўге тийисли усынысларды өз ишине алған 
мүрəжат.

Шағым – бузылған ҳуқықларды, еркинликлерди тиклеў 
ҳəм нызамлы мəплерди қорғаў ҳаққында талап баян етил-
ген мүрəжат.

Мүрəжатлар, олардың түри ҳəм формасына қарамастан, 
бирдей əҳмийетке ийе.

1. Мүрəжатлардың түрлери.
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Түсиник берилип атырған статья мүрəжатлардың үш түрин 
белгилейди: 

– арза;
– усыныс;
– шағым.
Юридикалық ҳүжжетлерде қолланылатуғын терминология-

ның анық болыўы ҳуқықый түсиниклерди дурыс қолланыўға 
ҳəм орынлаўға, пуқаралардың өз ҳуқықларынан жақсырақ 
пайдаланыўына ҳəм өзлерине жүкленген миннетлер-
ди орынлаўына жəрдем береди. Нызам ҳүжжетлеринде 
мүрəжатлардың ҳəр қыйлы түрлериниң айқын ажыратылыўы 
оларды көрип шығыўды тəртипке салыўға, нызамлылықтың 
улыўма жағдайындағы тенденцияларды, шахслардың талапла-
рын қанаатландырыў дəрежесин анықлаў ҳəм т.б. мақсетлерде 
бундай ислерди терең талқылаўға унамлы тəсир етеди. 
Мүрəжатлардың ҳəр бир түри өзине тəн өзгешеликке, демек, 
нормативлик жақтан анықланыўы тийис болған статусқа ийе.

1.1. Арза.
Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлими 

«арза» түсинигине ҳуқықларды, еркинликлерди ҳəм нызамлы 
мəплерди əмелге асырыўда жəрдем көрсетиў ҳаққындағы илти-
мас баян етилген мүрəжат, деп анықлама береди.

Арза түриндеги мүрəжат еки мақсетти гөзлеп берилиўи 
мүмкин: унамлы ҳəм унамсыз. Арза бериўшиге ямаса басқа 
шахсларға қандай да бир конституциялық ҳуқықлар яки ер-
кинликлерди əмелге асырыўда жəрдем көрсетиўди илти-
мас етиў – унамлы мақсет болып есапланады. Нызамлардың 
ҳəм басқа норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң бузылғанлығы, 
мəмлекетлик органлардың, пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органларының ҳəм лаўазымлы шахслардың жумысларындағы 
кемшиликлер ҳаққындағы мəлимлеме, яки көрсетилген ор-
ганлар менен лаўазымлы шахслардың искерлигин сынға алыў 
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– унамсыз мақсетке жатады. Лекин буны шəртли түрде ғана 
унамсыз деп атаў мүмкин, себеби бундай арзалар тийкарынан 
нызамшылықты, мəмлекетлик органлардың, пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органларының ҳəм лаўазымлы шахслардың 
жумысларын оптималластырыў, жетилистириў мақсетин 
гөзлейди.

Унамлы мазмундағы арзаларға мысал ретинде квартира 
ҳақысын төлеў ушын субсидиялар ажыратыўды сорап социаллық 
тəмийнат органларына берилген арзаны, юридикалық шахс 
шөлкемлестирилгенлиги ҳаққында салық инспекциясы орган-
ларына берилген арзаны келтириў мүмкин. Нызамшылықтың 
бузылғанлығы ямаса пуқараның яки юридикалық шахстың 
ҳуқық ҳəм еркинликлериниң бузылғанлығы ҳаққында прокура-
тура органларына берилген арза унамсыз арза болып есаплана-
ды.

1.2. Усыныс.
Түсиник берилип атырған статьяның үшинши бөлиминде 

«усыныс» түсинигиниң мазмуны ашып берилген: мəмлекет ҳəм 
жəмийет искерлигин жетилистириўге тийисли усынысларды өз 
ишине алған мүрəжат.

Мүрəжаттың бул түри – халық ҳəкимиятының ең салмақлы 
көринислеринен бири болып, ол арқалы физикалық ҳəм 
юридикалық шахслар өзлериниң мəмлекет ислерин басқарыўда 
тиккелей қатнасыў ҳуқықын əмелге асырады. 

Усыныс мүрəжат етиўшиниң қандай да бир ҳуқықларының 
бузылыўына да, əмелге асырылыўына да байланыслы емес, ол 
əмелдеги тəртипке өзгерислер киргизиўге қаратылған болады. 
Усыныс, Өзбекистан Республикасы Конституциясының 32-ста-
тьясы 1-бөлиминде белгилеп қойылған,1 пуқаралардың жəмийет 
ҳəм мəмлекет ислерин басқарыўда тиккелей де, өз ўəкиллери 
арқалы да толық қатнасыў ҳуқықын əмелге асырыўдың ең 
əҳмийетли формаларынан бири болып есапланады.
1 Өзбекистан Республикасы Конституциясы. –Т.: Өзбекистан, 2014. –13-б.
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Негизинен, усыныс түриндеги мүрəжатта пуқараның 
нызамшылықты жетилистириў, мəмлекетлик ҳəкимият 
органларының ҳəм пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органларының жəмийеттеги демократиялық қайта өзгерислерде 
искерлигин оптималластырыў бойынша идеялары баян етиле-
ди. Мəмлекетлик органларды шөлкемлестириўди ҳəм олардың 
искерлигин, ҳуқықый ҳүжжетлерди жақсылаўға, ҳəм жергилик-
ли, ҳəм республикалық əҳмийеттеги социаллық-экономикалық 
раўажландырыў мəселелерин шешиўге қаратылған конкрет 
илажлар көрсетилиўи, усыныс етилиўи мүмкин.

Усыныс киргизе отырып, пуқара жеке мақсетти гөзлемейди, 
өз ҳуқықларының бузылыўынан қорғаныўға умтылмайды, ал 
мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары, пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органлары тəрепинен шешимлер қабыл 
етилиўине тəсир жасаўға ҳəрекет етеди, яғный өзиниң ең баслы 
пуқаралық ҳуқықларынан бири – мəмлекетлик ҳəм жəмийетлик 
ислерди басқарыўда тиккелей қатнасыў ҳуқықын əмелге асы-
рады. 

Усыныс пуқараның сиясий процессте қатнасыўының 
тəсиршең қуралы болып есапланады. Бирақ оған итибар 
қаратылыўы, қабыл етилиўи ҳəм əмелге асырылыўы ушын 
усыныс пухта ойланылған ҳəм конкрет, пайдалы ҳəм əмелий 
жақтан орынланыўы жеңил болыўы лазым. 

1.3. Шағым.
Түсиник берилип атырған статьяның төртинши бөлиминде 

мүрəжаттың бундай түрине былайынша анықлама берилген: 
шағым – бузылған ҳуқықларды, еркинликлерди тиклеў ҳəм ны-
замлы мəплерди қорғаў ҳаққында талап баян етилген мүрəжат 
болып есапланады.

Мəмлекетлик органларға ямаса пуқаралардың өзин өзи 
басқарыў органларына шағым етиў арқалы физикалық яки 
юридикалық шахс өзиниң ҳуқықын, еркинлигин, нызамлы 
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мəпин қорғаўды яки бузылған ҳуқықларын қайта тиклеўди 
тəминлеўге умтылады. Шағым етиўши шахс нəмəлим шах-
слар топарының ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы 
мəплерин қорғаў мақсетинде де ҳəрекет етиўи мүмкин. Шағым 
етиў ҳуқықы алып қойылмайтуғын ҳуқық болып есапланады. 
Бул ҳуқықты əмелге асырыў ушын басқа биреўдиң келисими 
де, ҳəтте басқарыў ҳүжжетлерин шығарыў да зəрүр емес.

Шағым физикалық яки юридикалық шахслардың 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин тəртипке 
салыўшы нызам ҳүжжетлери ҳəм басқа нормалар менен беки-
тилген физикалық яки юридикалық шахслардың ҳуқықлары, 
еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылыўына байланыс-
лы жүзеге келген ҳуқықый қатнасықлар тараўында, яғный усы 
шахслар менен мəмлекетлик органлар арасындағы қатнасықлар 
унамлы шеңберден шетке шыққан жағдайларда пайда бола-
ды. Шағым бериўдиң мақсети – ҳуқықларды қорғаў ҳəм қайта 
тиклеўден ибарат. Шағым нызамлылықты сақлаўдың кепили 
сыпатында қаралыўы тийис, себеби ол «төменнен» сынға алыў 
көринислеринен бири болып есапланады.

Шағым, сондай-ақ, шахстың мəмлекетлик органлар, басқа да 
дүзилмелер, лаўазымлы шахслар, хызметкерлердиң ҳəрекетлери 
яки ҳүжжетлери нəтийжесинде бузылған ҳуқықларын, еркинли-
клерин ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў қуралы, усы ҳуқықларды 
əмелге асырыў қуралларынан бири болып есапланады. Шағым 
бере отырып, физикалық яки юридикалық шахслар өзлерине 
мəмлекет тəрепинен берилген ҳуқықларды əмелге асырады 
ямаса бузылған ҳуқықларын қайта тиклеўди талап етеди.

Бирақ шағым бериў тек ғана қорғаў функциясын əмелге 
асырыў менен шекленип қалмайды. Бул институттың 
социаллық-ҳуқықый мазмунын изертлеў шағымның бир 
ўақыттың өзинде еки мəниске ийе екенлиги туўралы болжам 
жасаўға тийкар болады: 
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бириншиден, олар физикалық яки юридикалық шахстың 
мəмлекетлик органлар ҳəрекетлери ямаса ҳəрекетсизлиги 
нəтийжесинде бузылған ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин 
қорғаў қуралы сыпатында көринеди;

екиншиден, мəмлекетлик органлар жумысларындағы кем-
шиликлер туўралы хабарлай отырып, усы кемшиликлерди 
сапластырыўға, мəмлекетлик аппарат жумысларын жақсылаўға, 
нызамлылық режимин беккемлеўге жəрдем береди. 

Шағым бериў конституциялық ҳуқықының тийкарғы 
функцияларынан бири – өз мүрəжаты арқалы жəмийетлик 
ҳəм мəмлекетлик ислерди басқарыўда қатнаса алатуғын, ҳəр 
түрли мəселелер бойынша өз көз-қарасын, жеке пикирин 
билдире алатуғын физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў 
қуралы болып хызмет етеди. Шағым бериў ҳуқықы институты 
аспектлеринен бири де усыннан ибарат. 

Əмелияттың көрсетиўинше, шағым менен мүрəжат етиўши 
физикалық яки юридикалық шахстың баслы мақсети – яки 
жеке өзиниң бузылған ҳуқықларын қорғаў, ямаса өзиниң ҳуқық 
ҳəм еркинликлерин əмелге асырыў ушын тосқынлықларды 
сапластырыў болып есапланады. Усылайынша жанапай түрде, 
өз ҳуқықлары ушын гүрес даўамында жəмийет ҳəм мəмлекет 
ислерин басқарыўда қатнасыў ҳуқықы əмелге асырылады. Ҳəр 
қандай шахс бузылған ҳуқықларын қорғаў мақсетинде шағым 
ете отырып, мəмлекетлик органларға, өзиниң пикиринше, унам-
сыз, оның ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
бузыўға алып келиўши ҳəм сапластырыўды талап ететуғын 
фактлерди мəлим етеди.

Шағым еткен физикалық яки юридикалық шахс түрли 
мəмлекетлик органлар менен лаўазымлы шахслар ис-
ҳəрекетлериниң, минез-қулқының олар ушын белгилен-
ген мəжбүрий ис-ҳəрекет ҳəм минез-қулқ қағыйдаларына 
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сəйкеслигине баҳа берип, орын алған кемшиликлерди 
сапластырыўды талап етеди. Демек, шағым етиў ҳуқықы 
жəмийетлик қадағалаўдың əҳмийетли қуралы болып есапла-
нады. Усы мəнистен қарағанда, шағым берген шахс, шағым 
етиў ҳуқықынан пайдалана отырып, ол яки бул ҳақыйқый 
жағдайларға өз мүнəсибетин билдиреди. Усы мүрəжатларда 
келтирилген  бундай мəлимлемелер жəмийетлик мəплерди 
анықлаўдың əҳмийетли дереги сыпатында баҳаланыўы тийис.

Шағым менен арзаны бир-биринен ажыратыўда итибар 
беретуғын нəрсе соннан ибарат, арза предмети – субъектив 
ҳуқық ҳəм мəплердиң қандай да бир түрде бузылыўы туўралы 
шағым етиў емес, ал, бириншиден, физикалық яки юридикалық 
шахстың өз ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин тийисли ор-
ганлар арқалы əмелге асырыўы ҳəм, екиншиден, ҳəр түрли кем-
шиликлер ҳəм қыянет ислер туўралы мəлим етиў жолы менен 
жəмийет ҳəм мəмлекет ислерин басқарыўда қатнасыў ҳуқықын 
əмелге асырыў болып есапланады. Солай етип, арзалар конкрет 
субъектив ҳуқық ҳəм мəплердиң жүз берген бузылыўларына 
байланыслы болмайды. Ал усы ҳуқықларды, еркинликлерди 
ҳəм нызамлы мəплерди қанаатландырыўдан бас тартыў болса 
шағымды, яғный физикалық ҳəм юридикалық шахстың конкрет 
мəпин қорғаўға бағдарланған ҳəрекетти келтирип шығарады.

6-статья. Мүрəжатларға қойылатуғын талаплар
Физикалық шахстың мүрəжатында физикалық 

шахстың фамилиясы (исми, əкесиниң исми), оның жасаў 
орны туўралы мағлыўматлар көрсетилген ҳəм мүрəжаттың 
мазмуны баян етилген болыўы керек.

Юридикалық шахстың мүрəжатында юридикалық 
шахстың толық аты, оның жайласқан жери (почта мəнзили) 
туўралы мағлыўматлар көрсетилген ҳəм мүрəжаттың маз-
муны баян етилген болыўы керек.
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Мүрəжатлар мəмлекетлик тилде ҳəм басқа тиллерде 
берилиўи мүмкин.

Жазба мүрəжат мүрəжат етиўши физикалық шахстың 
имзасы яки мүрəжат етиўши юридикалық шахс 
басшысының ямаса ўəкилликли шахсының имзасы ме-
нен тастыйықланған болыўы лазым. Физикалық шахстың 
жазба мүрəжатын мүрəжат етиўшиниң имзасы менен 
тастыйықлаў имканы болмаған жағдайда, бул мүрəжат 
оны жазып берген шахстың имзасы менен тастыйықланып, 
оның фамилиясы (исми, əкесиниң исми) да қосымша түрде 
жазып қойылыўы керек.

Электрон мүрəжат электрон санлы имза ме-
нен тастыйықланған ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны 
идентификациялаў имканиятын беретуғын басқа рекви-
зитлерге ийе болған электрон ҳүжжет формасында болыўы 
керек. Электрон мүрəжат нызамда белгиленген талапларға 
муўапық болыўы керек.

Физикалық шахстың фамилиясы (исми, əкесиниң исми), 
оның жасаў орны туўралы мағлыўматлар яки юридикалық 
шахстың толық аты, оның жайласқан жери (почта мəнзили) 
туўралы мағлыўматлар көрсетилмеген ямаса олар туўралы 
жалған мағлыўматлар көрсетилген, сондай-ақ, имза (элек-
трон санлы имза) менен тастыйықланбаған мүрəжатлар 
аноним мүрəжатлар деп есапланады.

Мүрəжат етиўши физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллери арқалы берилген мүрəжатларға 
олардың ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер қоса 
тигиледи.

1. Мүрəжатларға қойылатуғын шəртли талаплар.
Түсиник берилип атырған статья мүрəжатларға қойылатуғын 

конкрет талапларды белгилеп берген. 
Физикалық шахстың мүрəжатында төмендегилер 

шəртли түрде көрсетилиўи тийис:
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бириншиден, физикалық шахстың (пуқараның, сырт ел 
пуқарасының, пуқаралығы болмаған шахстың) фамилиясы, 
исми, əкесиниң исми;

екиншиден, оның жасайтуғын орны туўралы мағлыўматлар;
үшиншиден, мүрəжаттың мазмуны баян етилген болыўы.
ПКниң 19-статьясына муўапық,1 егер нызамнан яки мил-

лий салт-дəстүрден басқаша тəртип келип шықпаса, пуқара өз 
фамилиясы ҳəм исми менен, сондай-ақ, əкесиниң исми менен 
ҳуқық ҳəм миннетлерге ийе болады ҳəм оларды əмелге асыра-
ды.

Нызамда нəзерде тутылған жағдайларда ҳəм тəртипте 
пуқара қупыя (ядтан тоқылған) исмнен пайдаланыўы мүмкин.

Пуқара нызамда белгиленген тəртипте өз исмин өзгертиўге 
ҳақылы. Пуқараның өз исмин өзгертиўи бурынғы исми менен 
алған ҳуқық ҳəм миннетлерди бийкар етиў яки өзгертиў ушын 
тийкар болмайды.

Исмин өзгерткен пуқара өзиниң бурынғы исмине 
рəсмийлестирилген ҳүжжетлерге өз есабынан тийисли 
өзгерислер киргизилиўин талап етиўге ҳақылы.

Пуқара туўылған ўақытта алған исмин, сондай-ақ, 
өзгертилген исмин пуқаралық ҳалаты ҳүжжетлерин жазып 
қойыў ушын белгиленген тəртипте дизимнен өткериўи керек.

ПКниң 21-статьясына муўапық,2 пуқараның турақлы яки 
көбирек жасап турған жери оның жасаў орны болып есаплана-
ды.

Оның жасаў орны туўралы мағлыўматлар пуқараға жуўап 
жибериў ямаса мүрəжаттың басқа мəнзилге жиберилгенин 
хабарлаў ушын зəрүр. Буннан тысқары, мүрəжатта пуқара ме-
нен байланысыў ушын телефонлар да көрсетилиўи көрсетилиўи 
мүмкин.

1 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. – Т.: Адолат, 2012. –13-б.
2 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. – Т.: Адолат, 2012. – 14-б.
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Ал юридикалық шахстың мүрəжатында болса 
төмендегилер шəртли түрде көрсетилиўи тийис:

бириншиден, юридикалық шахстың толық аты;
екиншиден, оның жайласқан орны (почта мəнзили) туўралы 

мағлыўматлар;
үшиншиден, мүрəжаттың мазмуны баян етилген болыўы.
ПКниң 39-статьясына муўапық,1 өз меншигинде, хожалық 

жүргизиўинде яки оператив басқарыўында өз алдына мал-
мүлкке ийе болған ҳəм өз миннетлемелери бойынша усы мал-
мүлк пенен жуўап беретуғын, өз атынан мүлклик яки жеке 
мүлклик емес ҳуқықларға ийе бола алатуғын, миннетлемелерди 
орынлай алатуғын, судта даўагер ҳəм жуўапкер бола алатуғын 
шөлкем юридикалық шахс болып есапланады. Юридикалық 
шахслар өз алдына балансына яки сметасына ийе болыўы ке-
рек.

Юридикалық шахс өзиниң шөлкемлестириў-ҳуқықый фор-
масын билдиретуғын атамасына ийе болады. Коммерциялық 
емес шөлкемлердиң, унитар кəрханалардың атамалары, нызам-
да нəзерде тутылған жағдайларда болса – басқа коммерциялық 
шөлкемлердиң атамалары да юридикалық шахс искерлигиниң 
характерин көрсетиўи керек.

Юридикалық шахстың жайласқан жери, егер нызамға 
муўапық юридикалық шахстың шөлкемлестириў ҳүжжетлеринде 
басқаша тəртип белгиленген болмаса, ол мəмлекетлик дизимнен 
өткерилген жер менен белгиленеди.

Юридикалық шахс өзи менен байланыс əмелге асырылатуғын 
почта мəнзилине ийе болыўы лазым ҳəм өзиниң почта мəнзили 
өзгергенлиги туўралы ўəкилликли мəмлекетлик органларын 
хабардар етиўи шəрт (ПКниң 46-статьясы).2

Физикалық шахстың жасаў орны яки юридикалық шахстың 
жайласқан жери (почта мəнзили) ҳаққындағы мағлыўматлар 
1 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012. – 23-б.
2 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012. – 27-б.
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кейнинен тийисли физикалық яки юридикалық шахсқа жуўап 
жибериў ямаса мүрəжаттың басқа мəнзилге жиберилгенин 
хабарлаў ушын зəрүр. Буннан тысқары, мүрəжатта олар менен 
байланысыў ушын телефонлар да көрсетилиўи көрсетилиўи 
мүмкин.

Мүрəжаттың тийкарғы бөлиминде физикалық яки 
юридикалық шахс билдирип атырған машқаланың мазму-
ны, илтимас ҳəм усыныслар ушын тийкар болатуғын ўəжлер, 
сондай-ақ, илтимаслар менен усыныслардың өзи баян етиледи.

Мүрəжатта баян етилген жағдайлар ҳəм талапларды 
тастыйықлаўшы ҳəр қандай ҳүжжетлер ҳəм материаллар яки 
ҳүжжетлердиң түп нусқалары қоса тигилип, олар қосымшалар 
дизиминде көрсетилиўи керек.

Түсиник берилип атырған Нызамның 16-статьясы үшинши 
бөлиминде көрсетилгениндей, мүрəжатқа ол бойынша бурын 
қабыл етилген бар қарарлар яки олардың көширме нусқалары, 
сондай-ақ, оны көрип шығыў ушын зəрүр болған басқа 
ҳүжжетлер қоса тигилиўи мүмкин, мүрəжат етиўши олар-
ды қайтарыў туўралы жазба арза берген жағдайлардан басқа 
ҳалатларда бул ҳүжжетлер қайтарылмайды. Мүрəжат тийис-
лилиги бойынша басқа мəмлекетлик органға жиберилгенде, 
көрсетип өтилген ҳүжжетлер оған қоса тигилиўи керек.

Жазба мүрəжатларды еки нусқада таярлаў абзалырақ 
болады – екинши нусқаға мүрəжатты қаабыл етип алған 
шахстың (əдетте, мəмлекетлик орган секретариатының яки 
канцеляриясының, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органының 
хызметкери) имзасы қойылады.

2. Мүрəжатлар тили.
Түсиник берилип атырған статьяның үшинши бөлиминде 

нəзерде тутылған қағыйдаға муўапық, мүрəжатлар мəмлекетлик 
тилде ҳəм басқа тиллерде берилиўи мүмкин. Бул «Мəмлекетлик 
тил ҳаққында»ғы Нызамның 14-статьясына1 сəйкес келе-
1 1995-жыл 21-декабрьде қабыл етилген «Мəмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызам. //
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, №12, 257-ст.
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ди, оған муўапық,Өзбекистан Республикасы аймағында 
жасаўшы шахсларға мəмлекетлик органлар менен мəкемелерге, 
жəмийетлик бирлеспелерге арзалар, усыныслар, шағымлар 
менен мəмлекетлик тилде ҳəм басқа тиллерде мүрəжат етиў 
ҳуқықы тəминленеди.

3. Жазба мүрəжатларға қойылатуғын талаплар.
Түсиник берилип атырған статьяның төртинши бөлиминде 

тағы бир шəртли қағыйда нəзерде тутылған, оған муўапық, 
жазба мүрəжатлар мүрəжат етиўши физикалық шахстың им-
засы яки мүрəжат етиўши юридикалық шахс басшысының 
ямаса ўəкилликли шахсының имзасы менен тастыйықланған 
болыўы лазым. Буннан тысқары, Нызамда альтернатив ҳалат 
та нəзерде тутылған, яғный жазба мүрəжатты жеке имза менен 
тастыйықлаў имканы болмаған жағдайда (мəселен, майыплығы 
себепли) бул мүрəжат оны жазып берген шахстың имзасы ме-
нен тастыйықланып, оның фамилиясы (исми, əкесиниң исми) 
де қосымша түрде жазып қойылыўы керек.

4. Электрон мүрəжатларға қойылатуғын талаплар.
Түсиник берилип атырған статьяның бесинши бөлимине 

муўапық, электрон мүрəжат электрон санлы имза менен 
тастыйықланған ҳəм «Электрон ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы1 
ҳəм «Электрон санлы имза ҳаққында»ғы2 нызамларда нəзерде 
тутылған, электрон ҳүжжеттиң оны идентификациялаў имка-
ниятын беретуғын басқа реквизитлерине ийе болыўы тийис. 
Яғный, усы статьяда көрсетилгениндей, электрон мүрəжат ны-
замда белгиленген талапларға муўапық болыўы шəрт.

Электрон ҳүжжеттиң шəртли реквизитлерине төмендегилер 
киреди:

1 2004-жыл 29-апрельде қабыл етилген «Электрон ҳүжжет айланысы ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, №5, 
80-ст.
2 2003-жыл 11-декабрьде қабыл етилген «Электрон санлы имза ҳаққында»ғы Нызам. 
//Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, №1-2, 12-ст.



43

бириншиден, электрон санлы имза;
екиншиден, юридикалық шахстың аты яки электрон 

ҳүжжетти жибериўши – физикалық шахстың фамилиясы, исми, 
əкесиниң исми;

үшиншиден, электрон ҳүжжетти жибериўшиниң почта ҳəм 
электрон мəнзили;

төртиншиден, электрон ҳүжжет дүзилген сəне.
Нызам ҳүжжетлеринде яки электрон ҳүжжет айланысы 

қатнасыўшыларының келисими менен электрон ҳүжжеттиң 
басқа реквизитлери де белгилениўи мүмкин.

5. Аноним мүрəжатларды анықлаў.
Түсиник берилип атырған статьяның алтыншы бөлиминде 

нəзерде тутылған режеге муўапық, физикалық шахстың фа-
милиясы (исми, əкесиниң исми), оның жасаў орны туўралы 
мағлыўматлар яки юридикалық шахстың толық аты, оның 
жайласқан жери (почта мəнзили) туўралы мағлыўматлар 
көрсетилмеген ямаса олар туўралы жалған мағлыўматлар 
көрсетилген, сондай-ақ, имза (электрон санлы имза) менен 
тастыйықланбаған мүрəжатлар аноним мүрəжатлар деп есапла-
нады.

Барлық тийисли реквизитлердиң көрсетилиўи тек мүрəжат 
мазмунын толық үйренип шығыў ушын ғана емес, ал оны ҳəр 
тəреплеме көрип шығыў ҳəм конкрет адресатқа, яғный мүрəжат 
етиўшиге тийисли жуўап жибериў ушын да зəрүр.

Бул қағыйданың мəжбүрийлигиниң себеби соннан ибарат, 
мүрəжат етиўшини идентификациялаў имканиятын беретуғын 
мағлыўматлар көрсетилмеген мүрəжат аноним мүрəжат деп 
есапланады ҳəм көрип шығылмайды. Бул реже түсиник бери-
лип атырған Нызамның 20-статьясында нəзерде тутылған.

6. Мүрəжат етиўши физикалық ҳəм юридикалық шахслар 
ўəкиллериниң ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлерин 
қоса тигиў.
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Түсиник берилип атырған статьяның жетинши бөлиминде 
көрсетилгениндей, мүрəжат етиўши физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллери арқалы берилген мүрəжатларға олардың 
ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер қоса тигиледи. 
Ўəкиллик ПКниң 10-бабында (129-144-статьялар)1 нəзерде 
тутылған нормаларға муўапық əмелге асырылады. Олардың  
ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжет – исеним хаты бо-
лып есапланады. ПКниң 134-статьясына2 муўапық, бир шахс 
(исеним билдириўши) тəрепинен екинши шахсқа (исенимли 
ўəкилге) үшинши шахслар алдында ўəкиллик етиў ушын бе-
рилген жазба ўəкиллик исеним хаты болып есапланады. Исе-
нимли ўəкил өзине исеним хаты менен берилген ўəкилликлер 
шеңберинде ис жүргизеди. ПКниң 138-статьясына муўапық, 
юридикалық шахс тəрепинен берилетуғын исеним хаты баслық 
тəрепинен имзаланып, оған усы юридикалық шахстың мөри ба-
сылады.

7-статья. Мүрəжатлар ҳəм ғалаба хабар 
қураллары

Мəмлекетлик органларға ғалаба хабар қураллары ре-
дакцияларынан келип түскен мүрəжатлар усы Нызам-
да нəзерде тутылған тəртипте ҳəм мүддетлерде көрип 
шығылады.

Ғалаба хабар қуралларына жиберилген мүрəжатлардан 
ғалаба хабар қураллары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине 
муўапық жəмийетлик пикирди үйрениў ҳəм сəўлелендириў 
ушын пайдаланылыўы мүмкин.

1. Мəмлекетлик органларға ғалаба хабар қураллары ре-
дакцияларынан келип түскен мүрəжатларды көрип шығыў 
тəртиби.

1 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012. – 68-73-бб.
2 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012. – 69-б.
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Түсиник берилип атырған Нызам пуқаралардың ғалаба 
хабар қуралларына мүрəжат етиўи ҳəм кейин-ала мүрəжатты 
ўəкилликли мəмлекетлик органға жибериў мүмкинлигин 
нəзерде тутады.

Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 
нəзерде тутылған қағыйдаға муўапық, мəмлекетлик органларға 
ғалаба хабар қураллары редакцияларынан келип түскен 
мүрəжатлар усы Нызамда нəзерде тутылған тəртипте ҳəм 
мүддетлерде көрип шығылады.

Солай етип, түсиник берилип атырған статья ғалаба хабар 
қураллары редакцияларына оларға келип түскен мүрəжатларды 
мəмлекетлик органларға жибериў ҳуқықын (лекин миннетин 
емес) береди. Ал мəмлекетлик органлар өз нəўбетинде бул 
мүрəжатларды нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте 
көрип шығыўы шəрт. Мəмлекетлик органларға ғалаба ха-
бар қураллары редакцияларынан келип түскен мүрəжатларды 
көрип шығыўда мəмлекетлик органлар усы Нызамдағы 
мүрəжатларды көрип шығыўдың улыўма тəртиби нəзерде 
тутылған 18-статьяның ҳəм мүрəжатларды көрип шығыў 
мүддетлери белгиленген 19-статьяның режелерин, сондай-ақ, 
2015-жыл 31-мартта қабыл етилген «Мəмлекетлик органлар-
да ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Реже1 қағыйдаларын басшылыққа алыўы шəрт. 
1 Өзбекистан Республикасы Миниетрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етил-
ген №73 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги 
Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарары//Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 15-ст; Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже (ӨзР МК 31.03.2015-ж. № 73 қарарына 
қосымша). //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 
2015-ж., №13, 154-ст.; Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
31.03.2015-ж. қабыл етилген №74 «Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң ай-
ырым қарарларына өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 155-ст.
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Тап улыўма тəртиптеги сыяқлы, қойылған мəселелерди 
шешиў өзиниң ўəкиллик шеңберине кирмейтуғын мəмлекетлик 
органға келип түскен мүрəжатлар бес күнлик мүддеттен ке-
шиктирместен тийисли органларға жиберилип, бул туўралы 
мүрəжат етиўшиге жазба яки электрон формада хабар етиледи.

Мүрəжатларды көрип шығыў ушын тийкарсыз рəўиште 
басқа мəмлекетлик органларға өткериў ямаса қарарлары яки 
ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) үстинен шағым етилип атырған 
органларға яки лаўазымлы шахсларға жибериў қадаған етиледи.

Егер мүрəжатларда оларды тийисли органларға жибериў 
ушын зəрүр мағлыўматлар жоқ болса, бул мүрəжатлар мүрəжат 
етиўшиге бес күнлик мүддеттен кешиктирместен тийкарланған 
түсиниклер бериў менен қайтарылады.

Мүрəжатты толық, қалыс ҳəм өз ўақтында көрип шығыў 
ушын қосымша мағлыўматлар, мағлыўматнамалар ҳəм 
материалларға зəрүрлик пайда болған жағдайда усы мүрəжатты 
көрип шығып атырған мəмлекетлик органның лаўазымлы 
шахсы мүрəжат еткен физикалық яки юридикалық шахстан, 
сондай-ақ, өз ўəкилликлери шеңберинде басқа мəмлекетлик 
органлардан қосымша мəлимлеме сорап алыўы мүмкин.

2. Ғалаба хабар қураллары тəрепинен алынған 
мүрəжатлардан жəмийетлик пикирди үйрениў ҳəм 
сəўлелендириў ушын пайдаланыў.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлими 
ғалаба хабар қуралларына оларға келип түскен мүрəжатлардан 
жəмийетлик пикирди үйрениў ҳəм сəўлелендириў ушын 
пайдаланыў имканиятын береди.

7-статьяның 2-бөлимине муўапық, ғалаба хабар 
қуралларына жолланған мүрəжатлар ғалаба хабар қураллары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине муўапық жəмийетлик пи-
кирди үйрениў ҳəм сəўлелендириў ушын пайдаланылыўы 
мүмкин. Мəселен, «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы 
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Нызамның 32-статьясында1 ҒХҚда авторлық материаллар-
дан, илим, əдебият ҳəм көркем өнер шығармаларынан нызам 
ҳүжжетлерине муўапық пайдаланыў мүмкинлиги көрсетилген.
Буннан тысқары, редакцияға келип түскен хатларды жəриялаўға 
таярлаў ўақтында олардың мазмунын бузбаған ҳалда текстти 
қысқартыўға ҳəм редакциялаўға жол қойылады.

Нызам ҳүжжетлеринде белгиленген жағдайлардан басқа 
ҳалларда физикалық шахстың жеке өмири ҳаққындағы 
мəлимлемени, тап соныңдай, оның жеке өмирине тийис-
ли сырды, хат жазысыў, телефонда сөйлесиў, почта, теле-
граф ҳəм басқа да байланыслары сырларын əшкара етиўши 
мəлимлемени топлаўға, сақлаўға, ислеп шығыўға, тарқатыўға 
ҳəм пайдаланыўға жол қойылмайды.

Түсиник берилип атырған Нызамның 14-статьясына 
муўапық, мүрəжатларды көрип шығыў пайтында:

бириншиден, физикалық шахслардың жеке өмири, 
юридикалық шахслардың искерлиги туўралы мағлыўматлар 
олардың ыразылығысыз, сондай-ақ, мəмлекетлик сырды 
ямаса нызам менен қорғалатуғын басқа сырды қурайтуғын 
мағлыўматлар ҳəм, егер бул физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы 
мəплерин кемситетуғын болса, басқа мəлимлеме мəмлекетлик 
органлар хызметкерлери тəрепинен əшкара етилиўине жол 
қойылмайды;

екиншиден, физикалық ҳəм юридикалық шахс ҳаққындағы, 
мүрəжатқа тийисли болмаған мағлыўматларды анықлаўға жол 
қойылмайды;

үшиншиден, физикалық шахстың илтимасы бойынша оның 
шахсына тийисли бирер-бир мағлыўмат  əшкара етилмеўи ке-
рек;

1 Қараң: «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлиси палаталарының Ведомостлары, 2007, №1, 4-ст.
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төртиншиден, физикалық шахслар туўралы мағлыўматлардан 
оларға материаллық ҳəм мəнаўий зыян келтириў, сондай-ақ, 
оның өз ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
əмелге асырыўына тосқынлық етиў мақсетинде пайдаланыў 
қадаған етиледи.

Пуқаралар ҳаққындағы мағлыўматларды алыўшы, оларға 
ийелик етиўши ҳəм олардан пайдаланыўшы юридикалық 
ҳəм физикалық шахслар усы мағлыўматлардан пайдаланыў 
тəртибин бузғаны ушын нызамда нəзерде тутылған тəртипте 
жуўапкер болады.

Ғалаба хабар қураллары мəлимлеме дерегин ҳəм қупыя исм 
қойған автордың кимлигин оның ыразылығысыз əшкара етиўге 
ҳақылы емес. Мəлимлеме дереги яки автордың кимлиги тек суд 
қарары менен əшкара етиледи.1

8-статья. Физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў
Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды 

ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў 
шөлкемлестириледи. Мəмлекетлик органларда физикалық 
шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин 
қабыллаў мəмлекетлик органның басшысы ямаса 
басқа ўəкилликли шахс тəрепинен əмелге асырыла-
ды. Буның ушын мəмлекетлик органларында арнаўлы 
қурам бөлимшелер шөлкемлестириледи, қабыллаў ушын 
жуўапкер лаўазымлы шахслар белгиленеди.

Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў белги-
ленген күн ҳəм саатларда, қабыллаў кестелерине муўапық 
өткериледи.
1 Қараң: «Мəлимлеме алыў еркинлиги принциплери ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2003, №1, 
7-ст.
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Қабыллаў кестелери ҳəм оны өткериў ўақты, орны ҳəм 
қабыллаўға алдын-ала жазылыў ҳаққындағы мəлимлеме, 
сондай-ақ, қабыллаў тəртиби мəмлекетлик органлардың 
рəсмий веб-сайтларында жəриялаў, сондай-ақ, олардың 
ҳəкимшилик имаратында ҳəмме кириўи мүмкин болған 
орынлардағы стендлерге яки басқа техникалық қуралларға 
жайластырыў арқалы мəпдар шахслардың итибарына жет-
кериледи.

Физикалық шахс аўызша мүрəжат етип атырғанда өз шах-
сын тастыйыққлаўшы ҳүжжетти, юридикалық шахстың 
ўəкили болса өз ўəкилликлерин тастыйықлайтуғын 
ҳүжжетти, сондай-ақ, өз шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти 
көрсетиўи керек.

Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўдан, егер олардың усындай харак-
тердеги бурынғы мүрəжаты бойынша қарар қабыл етилген 
болса ҳəм бул туўралы оларға усы Нызамда белгиленген 
тəртипте хабар берилген болса, бас тартылыўы мүмкин.

Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў тəртиби 
усы органлардың басшылары тəрепинен белгиленеди.

Мəмлекетлик органлардың жеке қабыллаў өткериўши 
басшылары яки басқа ўəкилликли шахслары ҳəр қандай 
мəселелер, соның ишинде өз ўəкилликлерине кирмейтуғын 
мəселелер бойынша мүрəжат етилгенде қабыллаўдан бас 
тартыўға ҳақылы емес, усы статьяның бесинши бөлиминде 
нəзерде тутылған жағдайлардан басқа.

Егер жеке қабыллаў даўамында баян етилген 
мəселелерди шешиў мəмлекетлик органның ўəкиллигине 
кирмесе, тийисли лаўазымлы яки басқа ўəкилликли 
шахслар мүрəжат етиўшиге мүрəжатта баян етилген 
мəселелерди шешиў ушын қайсы органға яки шөлкемге 
мүрəжат етиў лазымлығын түсиндириўи керек.
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Жеке қабыллаў даўамында мəмлекетлик орган 
басшысының қарарына көре ҳəм мүрəжат етиўшиниң 
жазба ыразылығы менен арнаўлы техникалық қураллар 
(аудио- ҳəм видеожазыў, сондай-ақ, фотосүўретке түсириў) 
қолланылыўы мүмкин.

Мəмлекетлик органлардың басшылары яки ўəкилликли 
шахслары тəрепинен көшпели жеке қабыллаўлар 
шөлкемлестирилиўи мүмкин.

1. Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўды шөлкемлестириў.

Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаў ушын мəмлекетлик органларда арнаўлы 
қурам бөлимшелер дүзилиўи мүмкин, қабыллаў ушын жуўапкер 
лаўазымлы шахслар белгиленеди. Физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў, түсиник бе-
рилип атырған статьяның 1-бөлиминде көрсетилгениндей, 
мəмлекетлик орган басшысы ямаса басқа ўəкилликли шахс 
тəрепинен əмелге асырылады.

Аўызша мүрəжат пенен келген физикалық шахслар ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллери мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшениң басшысы ямаса басқа жуўаплы хызмет-
кери, сондай-ақ мəмлекетлик органның қурам бөлимшелериниң 
басшылары ямаса басқа жуўаплы хызметкери тəрепинен 
қабылланады.

Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
тексерилгеннен кейин «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң1 2-қосымшасына муўапық форма бойынша 
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа алыў карточка-
сы аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алынады.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллери тəрепинен олар аўызша мүрəжат еткенде берилген 
жазба мүрəжатлар ҳəм басқа материаллар қабыл етилип, үлги 
Режениң 16-бəнтине1 муўапық толтырылған есапқа алыў кар-
точкасына қоса тигилиўи тийис.

2. Қабыллаў кестелери.
Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 

көрсетилгениндей, физикалық шахсларды ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллерин қабыллаў белгиленген күн ҳəм саат-
ларда, қабыллаў кестелерине муўапық өткериледи.

Мəмлекетлик органларда ҳəм олардың қурам 
бөлимшелеринде белгиленген күн ҳəм саатларда физикалық 
шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў 
шөлкемлестириледи.

Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаў мəмлекетлик органның басшысы яки 
басқа ўəкилликли шахс тəрепинен усы мəмлекетлик орган 
тастыйықланған кестеге муўапық əмелге асырылады.

Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў ушын зəрүр 
жағдайларда өз алдына бөлме ажыратылады.

3. Қабыллаўды өткериў ўақты, орны ҳəм қабыллаўға 
алдын-ала жазылыў ҳаққындағы мəлимлеме.

Қабыллаў кестелери ҳəм оны өткериў ўақты, орны ҳəм 
қабыллаўға алдын-ала жазылыў ҳаққындағы мəлимлеме, 
сондай-ақ, қабыллаў тəртиби мəмлекетлик органлардың рəсмий 

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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веб-сайтларында жəриялаў, сондай-ақ, олардың ҳəкимшилик 
имаратында ҳəмме кириўи мүмкин болған орынлардағы стенд-
лерге яки басқа техникалық қуралларға жайластырыў арқалы 
мəпдар шахслардың итибарына жеткериледи. Мəмлекетлик 
ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының рəсмий веб-сайтлары 
Интернет жəҳəн мəлимлеме тармағындағы усы органларға яки 
бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға тийисли болған 
ҳəм олардың искерлиги ҳаққындағы мəлимлемени өз ишине 
алған рəсмий веб-сайт сыпатында идентификацияланатуғын, 
ҳəмме пайдаланыўы мүмкин болған ресурс болып есапланады.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының 
рəсмий веб-сайтларында, усы Нызамның 8-статьясы үшинши 
бөлиминде нəзерде тутылған шəртли мəлимлемеден тысқары, 
төмендегилер жайластырылыўы мүмкин:

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының бас-
шылары ҳаққындағы мағлыўматнама түриндеги мəлимлеме 
(биографиялық мағлыўматлар, пуқараларды қабыллаў күнлери 
ҳəм т.б.);

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының ҳəм 
олардың қурамындағы ҳəм аймақлық бөлимлериниң ис тəртиби 
ҳаққындағы мағлыўматлар, олардың телефон номерлери менен 
почта мəнзиллери;

– электрон почта мəнзиллери, мағлыўмат хызмети 
телефонларының ҳəм исеним телефонларының номерлери, 
жəмийетлик транспорт қатнаў жоллары, тоқтаў орынларының 
атлары ҳəм жөнелис номерлери;

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының бас-
шылары, сондай-ақ, усы органлар тəрепинен ўəкиллик берилген 
лаўазымлы шахслар шығып сөйлеўлериниң ҳəм баянатларының 
текстлери;

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары жанында 
ғалаба хабар қураллары ўəкиллерин аккредитациялаў тəртиби 
ҳаққында мəлимлеме;
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– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары тəрепинен 
көрсетилетуғын мəмлекетлик хызметлердиң дизими;

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының ис-
керлиги ҳаққындағы аналитикалық баянатлар ҳəм мəлимлеме 
түриндеги шолыўлар;

– арзаларды, усынысларды, шағымларды қабыллаў тəртиби 
ҳаққындағы мəлимлеме;

– мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының ис-
керлиги ҳаққындағы мəлимлеме алыў бойынша сораўларды 
қабыллаў тəртиби ҳаққындағы мəлимлеме;

– келип түскен арзаларды, усынысларды, шағымларды, 
сондай-ақ, мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының 
искерлиги ҳаққындағы мəлимлеме алыўға байланыслы 
сораўларды көрип шығыўдың улыўма нəтийжелери ҳаққындағы 
мəлимлеме.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының рəсмий 
веб-сайтларында нызам ҳүжжетлерине муўапық олардың ис-
керлиги ҳаққындағы басқа мəлимлеме де жайластырылыўы 
мүмкин.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының 
рəсмий веб-сайтларындағы мəлимлеме мəмлекетлик тил-
де жайластырыўы керек. Рəсмий веб-сайт басқа тиллердеги 
версияларға да ийе болыўы мүмкин.1

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары тəрепинен 
өз рəсмий веб-сайтында жайластырылатуғын мəлимлемениң 
сəнеси қойылған болыўы ҳəм ол ўақты-ўақты менен жаңаланып 
барылыўы керек. Мəлимлемени жаңалап барыў ўақты 
мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары тəрепинен бел-
гиленеди, бирақ ол ҳəптесине бир мəртеден кем болмаўы керек.

1 2014-жыл 5-майда қабыл етилген «Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары 
искерлигиниң ашықлығы ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасының ны-
зам ҳүжжетлери топламы, 12-май 2014-ж., № 19, 209-ст.
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Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының 
рəсмий веб-сайтларында жайластырылған мəлимлеме исе-
нимли болыўы керек ҳəм ол ғалаба хабар қуралларында 
жəрияланатуғын мəлимлеме менен тең күшке ийе болады.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары өзлери 
ийелеп турған ҳəмме кириўи мүмкин болған бөлмелерде 
ҳəм (яки) басқа ажыратылған орынларда тийисли органның 
искерлиги ҳаққындағы мəлимлеме менен мəлимлемеден 
пайдаланыўшылар танысыўы ушын мəлимлеме стендлерин 
ҳəм (яки) сондай мақсет ушын арналған басқа техникалық 
қуралларды жайластырыўы шəрт.

Мəлимлеме стендлеринде ҳəм (яки) сондай мақсет ушын 
арналған басқа техникалық қуралларда нызам ҳүжжетлерине 
муўапық мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларының 
искерлиги ҳаққындағы басқа мəлимлеме де болыўы мүмкин.

4. Физикалық шахстың өз шахсын тастыйықлаўшы 
ҳүжжетти, юридикалық шахс ўəкилиниң өз ўəкилликлерин  
ҳəм шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти көрсетиўиниң 
мəжбүрийлиги.

Түсиник берилип атырған статьяның төртинши бөлиминде 
белгиленген қағыйдаға муўапық, физикалық шахс аўызша 
мүрəжат етип атырғанда өз шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти, 
юридикалық шахстың ўəкили болса өз ўəкилликлерин 
тастыйықлайтуғын ҳүжжетти, сондай-ақ, өз шахсын 
тастыйықлаўшы ҳүжжетти көрсетиўи керек.

Аўызша мүрəжат пенен келген физикалық шахслар ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллери мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшениң басшысы ямаса басқа жуўаплы хызмет-
кери, сондай-ақ мəмлекетлик органның қурам бөлимшелериниң 
басшылары ямаса басқа жуўаплы хызметкери тəрепинен 
қабылланады.
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Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
тексерилгеннен кейин «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң1 2-қосымшасына муўапық форма бойынша 
есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа алыў карточка-
сы аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алынады.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллери тəрепинен олар аўызша мүрəжат еткенде берилген 
жазба мүрəжатлар ҳəм басқа материаллар қабыл етилип, үлги 
Режениң 16-бəнтине2 муўапық толтырылған есапқа алыў кар-
точкасына қоса тигилиўи тийис.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери арқалы 
мүрəжатлар келип түскенде мүрəжатлар менен ислеўши дүзилме 
яки қурам дүзилмеси олардың ўəкиллигин тастыйықлаўшы 
ҳүжжетлердиң бар яки жоқ екенлигин тексереди.

Егер мүрəжатта физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң 
ўəкиллигин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер болмаса, бул туўралы 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша дүзилмениң басшысы яки 
қурам дүзилме басшысытəрепинен тастыйықланатуғын жуўмақ 
дүзиледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң ўəкиллигин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер жоқлығы туўралы жуўмақ 
тастыйықланған ўақыттан баслап бул мүрəжат көрип 
шығылмайды, бул туўралы мүрəжат етиўшиге жазба түрде ха-
бар бериледи.

5. Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилин қабыл-
лаўдан бас тартыў жағдайлары ҳаққында.
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
2 Сонда.
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Түсиник берилип атырған статьяның бесинши бөлими 
физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилин қабыллаўдан бас 
тартылыўы мүмкин болған жағдайларды белгилеп берген.

Мəселен, усы статья менен белгиленген қағыйдаға 
муўапық, физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўдан, егер олардың усындай характердеги  
бурынғы мүрəжаты бойынша қарар қабыл етилген болса ҳəм 
бул туўралы оларға усы Нызамда белгиленген тəртипте хабар 
берилген болса, бас тартылыўы мүмкин.

Мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик органның миннет-
лери ҳаққында түсиник берилип атырған Нызамның 23-статья-
сында толығырақ баян етилген.

6. Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў тəртибиниң 
усы органлардың басшылары тəрепинен белгилениўи.

Түсиник берилип атырған статьяның алтыншы бөлими 
мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллерин қабыллаў тəртибин белгилеўди усы 
органлардың басшыларына жүклеген. Буның мəниси соннан 
ибарат, физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўға байланыслы барлық мəселелер – 
қабыллаў кестесин дүзиў ҳəм тастыйықлаў, қабыллаў бойынша 
қурам дүзилмелерди ҳəм жуўапкер хызметкерлерди белгилеў, 
мəмлекетлик органның басқа хызметкерлерин усы иске тартыў 
мəселелери, қабыллаўды өткериў ўақты, орны ҳəм оған ал-
дын-ала жазылыў туўралы мəлимлеме, сондай-ақ, қабыллаў 
тəртиби, мəмлекетлик органлардың рəсмий веб-сайтларында 
жəриялаў, ҳəкимшилик имаратларындағы ҳəмме кире алатуғын 
орынлардағы стендлерде ямаса басқа да техникалық қуралларда 
жайластырыў  жолы менен мəлимлемени мəпдар шахслардың 
итибарына жеткериў, сондай-ақ, зəрүр жағдайларда физикалық 
шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў 
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ушын өз алдына бөлме ажыратыў мəселелери усы мəмлекетлик 
орган басшысы тəрепинен шешиледи.

Мəмлекетлик органда физикалық шахсларды ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллерин қабыллаў усы мəмлекетлик орган бас-
шысы тəрепинен тастыйықланған кесте тийкарында əмелге асы-
рылады.

Зəрүр болған жағдаййларда мəмлекетлик органларда 
физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин 
қабыллаў ушын өз алдына бөлме ажыратылады.

Қабыллаў кестелери ҳəм оны өткериў ўақты, орны ҳəм 
қабыллаўға алдын-ала жазылыў тəртиби туўралы мəлимлеме, 
сондай-ақ, қабыллаў тəртиби мəмлекетлик органлардың рəсмий 
веб-сайтларында жəриялаў, сондай-ақ, ҳəкимшилик имаратын-
да ҳəмме кириўи мүмкин болған орынлардағы стендлерге яки 
басқа техникалық қуралларға жайластырыў арқалы мəпдар 
шахслардың итибарына жеткериледи.

Мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше қабыллаўға 
келген физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўды, сондай-ақ, физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаўға байланыслы 
жумысларды шөлкемлестиреди.

Мəмлекетлик органларда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў мүрəжатлар 
менен ислеў бойынша бөлимше яки тийисли қурам дүзилмеси 
хызметкерлери қатнасыўында əмелге асырылады.

Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўшы басшы ямаса ўəкилликли шахстың 
көрсетпеси бойынша мəмлекетлик органның басқа хызметкер-
лери де қабыллаў процессине қатнастырылыўы мүмкин.

7. Мəмлекетлик органлар басшысының яки басқа 
ўəкилликли шахсларының ҳəр қандай мəселелер бойынша 
қабыллаўдан бас тартыўға ҳақылы емеслиги.
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Түсиник берилип атырған статьяның жетинши бөлмимине 
муўапық, мəмлекетлик органлардың жеке қабыллаўды 
өткериўши басшылары яки басқа ўəкилликли шахслары 
ҳəр қандай мəселелер, соның ишинде өз ўəкилликлерине 
кирмейтуғын мəселелер бойынша мүрəжат етилгенде 
қабыллаўдан бас тартыўға ҳақысы жоқ, усы статьяның бе-
синши бөлиминде нəзерде тутылған жағдайлардан басқа, 
яғный физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўдан, егер олардың усындай характерге 
ийе болған бурынғы мүрəжаты бойынша қарар қабыл етилген 
болса ҳəм бул туўралы усы Нызамда белгиленген тəртипте ха-
бар берилген болса, бас тартылыўы мүмкин.

Түсиник берилип атырған Нызамның 23-статьясында 
мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик органның миннетлери 
ҳаққында толығырақ баян етилген.

8. Жеке қабыллаў даўамында баян етилген, мəмлекетлик 
орган ўəкиллигине кирмейтуғын мəселелерди шешиў 
тəртиби.

Түсиник берилип атырған статьяның тоғызыншы бөлиминде 
белгиленген қағыйдаға муўапық, егер жеке қабыллаў 
даўамында баян етилген мəселелерди шешиў мəмлекетлик 
органның ўəкилликлерине кирмесе, тийисли лаўазымлы яки 
басқа ўəкилликли шахслар мүрəжат етиўшиге мүрəжатта 
баян етилген мəселелерди шешиў ушын қайсы органға яки 
шөлкемге мүрəжат етиў лазымлығын түсиндириўи керек. Бун-
да, «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары ме-
нен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Режениң 51-бəнтинде 
көрсетилгениндей,1 физикалық шахслардың ҳəм юридикалық 

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Реже. Минис-
трлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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шахслардың ўəкиллериниң талабы менен бул туўралы жазба 
түрде жуўап бериледи.

Бул реже физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине мүрəжат 
етиўшилердиң жеке қабыллаў даўамында қойған мəселелерин өз 
ўақтында шешиў ҳəм шубалаңқылыққа жол қоймаў мақсетинде 
киргизилген.

9. Жеке қабыллаў ўақтында арнаўлы техникалық 
қураллардан пайдаланыў (аудио- ҳəм видеожазыў, сондай-
ақ, фотосүўретке түсириў).

Түсиник берилип атырған статьяның тоғызыншы бөлими ме-
нен жеке қабыллаў даўамында мəмлекетлик орган басшысының 
қарарына көре ҳəм мүрəжат етиўшиниң жазба ыразылығы ме-
нен арнаўлы техникалық қураллардан (аудио- ҳəм видеожазыў, 
сондай-ақ, фотосүўретке түсириў) мүмкинлиги нəзерде 
тутылған.

10. Мəмлекетлик органлар басшылары ямаса басқа 
ўəкилликли шахслары тəрепинен көшпели жеке қабыллаўлар 
шөлкемлестирилиўи.

Мəмлекетлик орган басшысы яки басқа ўəкилликли шахсла-
ры тəрепинен көшпели жеке қабыллаўлар шөлкемлестирилиўи 
мүмкин. Көшпели жеке қабыллаўлар ўақтында мүрəжатлар ме-
нен ислеў бойынша бөлимшениң басшысы ҳəм мəмлекетлик 
органның басқа жуўапкер хызметкерлери қатнасыўы мүмкин.
Көшпели жеке қабыллаўлар мəмлекетлик орган басшысы 
тəрепинен тастыйықланатуғын кестеге муўапық өткериледи. 
Зəрүр жағдайларда кестеде нəзерде тутылмаған көшпели 
жеке қабыллаўлар өткерилиўи мүмкин. Көшпели жеке 
қабыллаўларды өткериў ўақты, орны ҳəм қабыллаўға алдын-
ала жазылыў тəртиби ҳаққындағы мəлимлеме «Мəмлекетлик 
органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
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юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби 
ҳаққында»ғы үлги Режениң 47-бəнтинде1 белгиленген тəртипте 
мəмлекетлик органлар рəсмий веб-сайтларында жəриялаў, 
сондай-ақ, олардың ҳəкимшилик имаратындағы ҳəмме кириўи 
мүмкин болған орынлардағы стендлерге яки басқа техникалық 
қуралларға жайластырыў жолы менен мəпдар шахслардың 
итибарына жеткериледи, сондай-ақ, жергиликли ғалаба хабар 
қуралларында жəрияланады.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллериниң көшпели жеке қабыллаўлар ўақтында бе-
рилген аўызша мүрəжатлары «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң 16-бəнтине муўапық рəсмийлестирилип, есапқа 
алынады ҳəм белгиленген тəртипте көрип шығылады. Яғный, 
түсиник берилип атырған статьяның төртинши бөлиминде 
көрсетилгениндей, физикалық шахс аўызша мүрəжат етип 
атырғанда өз шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти, ал юридикалық 
шахс ўəкили болса – өз ўəкилликлерин тастыйықлаўшы 
ҳүжжетти, сондай-ақ, өз шахсын тастыйықлайтуғын ҳүжжетти 
көрсетиўи керек.

Аўызша мүрəжатлар менен келген физикалық шахслар ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллери мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшениң баслығы ямаса басқа жуўапкер хыз-
меткер, сондай-ақ, мəмлекетлик органның қурам дүзилмеси 
басшылары ямаса басқа жуўапкер хызметкерлери тəрепинен 
қабылланады.

Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
тексерилгеннен кейин «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Реже. Минис-
трлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң 2-қосымшасына1 муўапық форма бойынша 
есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа алыў карточка-
сы аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алынады.

9-статья. Мүрəжатлар бойынша ис жүргизиў
Мəмлекетлик органларда мүрəжатлар бойынша ис 

жүргизиў нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте 
алып барылады.

Бул статья мəмлекетлик органларда физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары бойынша ис 
жүргизиўди шөлкемлестириўге ҳəм алып барыў тəртибине 
бағышланған. Ис жүргизиў  «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң 1-қосымшасында2 берилген кестеге муўапық 
əмелге асырылады.

«Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 
ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Реже талапларына муўапық, 
мəмлекетлик органлар мүрəжатлар менен ислеўде электрон 
ҳүжжет айланысы системасын енгизиўи мүмкин.

Мəмлекетлик органда мүрəжатларды қабыл етиў, есапқа 
алыў ҳəм көрип шығыў ушын жибериў, сондай-ақ, оның көрип 
шығылыўын қадағалаў мəмлекетлик органның мүрəжатлар 
менен ислеў ушын жуўапкер болған қурам дүзилмеси яки 
жуўапкерли шахсы, яғный, Нызамда көрсетилгениндей, 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше тəрепинен əмелге 
асырылады.

1 Сонда. №2 қосымшаға қараң.
2 Сонда. №1 қосымшаға қараң.
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Электрон мүрəжатлар келип түскен күни қағазға басып 
шығарылыўы, ал ис ўақты тамам болғаннан соң келип түскен 
жағдайда болса – келеси ис күни қағазға басып шығарылыўы 
керек.

Жазба ҳəм электрон (қағазға басып шығарылған) 
мүрəжатлар мүрəжатларды дизимге алыў журналына тий-
исли жазыўларды киргизиў, «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң №2 қосымшасына муўапық форма1 бойынша 
есапқа алыў карточкасын толтырыў ҳəм мүрəжаттың биринши 
бетиниң төменги оң тəрепине дизимге алыў штампын қойыў 
жолы менен мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимшеде ди-
зимге алынады.

Мүрəжатларды дизимге алыў журналында мүрəжаттың 
тəртип саны, мүрəжат еткен физикалық шахстың фамили-
ясы, исми, əкесиниң исми, оның жасаў орны, юридикалық 
шахстың аты, оның мəнзили, мүрəжаттың қысқаша мазмуны, 
мүрəжат қабыл етилген сəне, дубликат яки мүрəжатлардың 
тəкирарыйлығы, қадағалаўға алынғаны туўралы белги, 
орынлаўшы етип белгиленген мəмлекетлик органның қурам 
дүзилмеси, сəне көрсетилген ҳалда орынлаў туўралы белги 
көрсетиледи. 

Дизимге алыў штампында мəмлекетлик органның рəсмий 
атамасы (егер мəмлекетлик органның рəсмий атамасы узын бол-
са, улыўма қабыл етилген қысқартылған атама яки қысқартпа 
көрсетилиўи мүмкин), мүрəжат келип түскен сəне ҳəм дизимге 
алыў саны көрсетиледи.

Мүрəжатлардың тəртип санлары ҳəр жыл басынан қайтадан 
есапланады.

Мүрəжат почта арқалы конвертте келип түскенде конвертте 
мүрəжат ҳəм оған қосымшалар бар-жоқлығы тексериледи.
1 Сонда. №2 қосымшаға қараң.
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Конвертте  мүрəжаттың жоқлығы яки оның жарамсызланғаны, 
сондай-ақ, мүрəжатта көрсетилген қосымшалардың жоқ екен-
лиги анықланғанда еки нусқада акт дүзиледи, олардың биреўи 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимшеде қалады, екин-
шиси мүрəжат етиўшиге конвертте көрсетилген мəнзил бойын-
ша жибериледи.

Келип түскен мүрəжатлардың конкертлери мүрəжат 
етиўшиниң мəнзилин, мүрəжаттын жиберилген ҳəм алынған 
ўақтын анықлаў ушын сақлап қалыныўы мүмкин. 

Аўызша мүрəжатлар бойынша ис жүргизиў
Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 

ўəкиллерин жеке қабыллаў ўақтында аўызша мүрəжат 
етилгенде мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы 
ҳүжжетлер тексерилгеннен кейин «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң №2 қосымшасына муўапық форма бойынша 
есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа алыў карточка-
сы аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алынады.

Жазба мүрəжатлар бойынша ис жүргизиў
Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 

ўəкиллери мəмлекетлик органға аўызша мүрəжат еткенде 
олар тəрепинен усынылған жазба мүрəжатлар ҳəм басқа ма-
териаллар қабыл етилиўи ҳəм «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режениң 16-бəнтине муўапық1 толтырылған есапқа алыў 
карточкасына қоса тигилиўи керек.
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Реже. Минис-
трлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.; Өзбекистан Ре-
спубликасы Миниетрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етилген №74 «Өзбекистан 
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Дизимге алынған мүрəжатлар келип түскен ўақтынан бас-
лап бир ис күнинен кешиктирместен мəмлекетлик орган бас-
шысына, оның орынбасарына яки қурам дүзилме баслығына 
киргизиледи, ол жуўапкер қурам дүзилмени (хызметкерди) 
белгилеген ҳалда резолюцияны (тапсырманы) қояды.

Мүрəжатты көрип шығыў тəртиби
Резолюция (тапсырма) қойылған ўақыттан баслап бир ис 

күни даўамында мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше 
мүрəжатты орынлаўшы сыпатында белгиленген қурам 
бөлимине (хызметкерге) имза қойдырған ҳалда береди.

Мəмлекетлик органға келип түскен мүрəжатлар мəмлекетлик 
органның ис жүргизиўине қабыл етилиўи, бойсыныў тəртибинде 
мəмлекетлик органның төменги бөлимине (шөлкемге)
жиберилиўи ямаса тийислилиги бойынша басқа мəмлекетлик 
органға жиберилиўи мүмкин. 

Қойылған мəселелерди шешиў өзиниң ўəкиллиги шеңберине 
кирмейтуғын мəмлекетлик органына келип түскен мүрəжатлар 
бес күн мүддеттен кешиктирместен мəмлекетлик органның 
басшысы ямаса оның қурам бөлиминиң басшысы тəрепинен 
имзаланған хат пенен тийисли органларға жибериледи, бул 
туўралы мүрəжат етиўшиге жазба яки электрон формада хабар 
бериледи.

 Егер мүрəжатларда оларды тийисли органларға жибериў 
ушын зəрүр болған мағлыўматлар жоқ болса, ол жағдайда олар 
бес күн мүддеттен кешиктирместеен тийкарланған түсиндириў 
пенен мүрəжат етиўшилерге қайтарылады.

Төменги орган тəрепинен көрип шығылыўы керек болған 
мүрəжатлар олар келип түскен күннен баслап бес күн мүддеттен 
кешиктирместен хат пенен яки мəмлекетлик органның басшы-
сы ямаса қурам бөлиминиң басшысы тəрепинен имзаланған 
Республикасы Ҳүкиметиниң айырым қарарларына өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы 
қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-
ж., №13, 155.



65

тапсырма менен бирге жиберилиўи, бул туўралы мүрəжат 
етиўшиге жазба яки электрон формада хабар берилиўи керек. 

Егер мүрəжатта бир неше қурам бөлимлерге тийис-
ли мəселелер бар болса, олардың ҳəммеси мүрəжатты 
көрип шығыў бойынша орынлаўшылар етип белгиленеди. 
Орынлаўшылар арасында биринши болып көрсетилген қурам 
бөлими басқа қурам бөлимлер менен биргеликте мүрəжаттың 
көрип шығылыўын тəминлейди. 

Мүрəжатты толық, қалыс ҳəм өз ўақтында көрип шығыў 
ушын қосымша мағлыўматлар, мағлыўматнамалар ҳəм 
материалларға зəрүрлик туўылған жағдайда мүрəжатты көрип 
шығыўшы қурам бөлими мүрəжат еткен физикалық яки 
юридикалық шахстан, сондай-ақ, усы мəмлекетлик органның 
ўəкилликлери шеңберинде – белгиленген тəртипте басқа 
мəмлекетлик органлардан қосымша мəлимлеме сорап алыўы 
мүмкин.

Егер мүрəжатта орынның өзинде үйрениўди талап ететуғын 
ҳалат баян етилген болса, сондай-ақ, басқа да зəрүр жағдайларда 
мүрəжатты көрип шығыўшы мəмлекетлик орган мүрəжатты 
орынның өзинде көрип шығыўды тəминлеўи мүмкин. 
Мүрəжатты орынның өзинде көрип шығыў мəмлекетлик орган 
басшысының тапсырмасы яки оның ыразылығы менен əмелге 
асырылады.

Мүрəжатты мүрəжат еткен яки басқа шахстың қатнасыўысыз 
көрип шығыўдың имканияты болмағанда олар мəмлекетлик 
органның лаўазымлы шахсы тəрепинен шақыртылыўы 
мүмкин. Шақыртылған мүрəжат етиўши келмеген жағдайда 
мəмлекетлик органның лаўазымлы шахсы мүрəжатты оның 
қатнасыўысыз көрип шығыў мүмкин емеслиги туўралы  жуўап 
жибереди. 

Егер мүрəжатта ортаға қойылған мəселелер хожалық 
жүргизиўши субъектлер искерлигине тийисли болса, олардың 
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ўəкиллери мүрəжатты көрип шығыўда қатнасыў ушын 
мəмлекетлик органлар тəрепинен өз ўəкилликлери шеңберинде 
шақыртылады. 

Зəрүр жағдайларда мүрəжатларды көрип шығыў ушын 
мəмлекетлик орган тəрепинен тийисли қəнигелер шақыртылыўы 
мүмкин.

Мүрəжатларды көрип шығыў нəтийжелери бойынша 
мəмлекетлик орган тəрепинен тийисли қарар қабыл етиле-
ди, бул туўралы дəрҳал жазба яки электрон формада мүрəжат 
етиўшиге хабар бериледи.

Мүрəжатты қанаатландырмастан қалдырыў ҳаққындағы 
қарарды республикалық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда 
– баслық, оның орынбасарлары, қурам бөлимлер баслықлары; 
ўəлаятлық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда – баслық, 
оның орынбасарлары; районлық ҳəм қалалық əҳмийетке ийе 
мəмлекетлик органларда – баслық қабыл етеди.

Мүрəжатқа жуўап хаты
Мүрəжатқа жуўап хатында мүрəжатта көрсетилген ҳəр бир 

мəселе бойынша ўəжлерди бийкарлаўшы ямаса тастыйықлаўшы 
анық тийкарлар (зəрүрликке қарап нызам ҳүжжетлери нормала-
рына силтеме берилген ҳалда) болыўы керек. 

Мүрəжатқа жуўап хаты мəмлекетлик орган ямаса оның 
қурам бөлими басшысы тəрепинен имзаланады.

Мүрəжатларға жуўап хаты, имканы болғанынша, мүрəжат 
етилген тилде баян етиледи.

Физикалық яки юридикалық шахслар жəмəəт болып мүрəжат 
еткен жағдайда, олардың мүрəжатлары Нызам талапларына 
муўапық көрип шығылады. Бунда мүрəжатқа жуўап мүрəжат 
еткенлердиң дизиминде биринши болып турған шахсқа ямаса, 
олардың талабына бола, басқа шахсқа жибериледи.

Мүрəжат, онда көтерилген барлық мəселелер Нызам тала-
пларына муўапық көрип шығылған ҳəм мүрəжат етиўиге тий-
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исли жуўап жиберилген жағдайда көрип шығылған деп есапла-
нады.

Мүрəжат етиўшиге жуўап жиберилген күн – мүрəжатты 
көрип шығыў тамамланған күн болып есапланады, бул туўралы 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлим мүрəжатларды ди-
зимге алыў журналына ҳəм есапқа алыў карточкасына белги 
қояды.

Аралық жуўаплар берилген ҳəм толық көрип шығылмаған 
мүрəжатлар орынлаўдан яки қадағалаўдан алынбайды.

Егер мүрəжатты көрип шығыў процессинде мүрəжаттың 
дубликаты келип түссе, усы мүрəжат бурын түскен мүрəжат 
пенен биргеликте көрип шығылады ҳəм нəтийжеси бойынша 
бирден-бир жуўап бериледи. 

Егер мүрəжаттың дубликаты мүрəжат көрип шығылғаннан 
ҳəм жуўап жиберилгеннен соң келип түссе, ол жағдайда 
мəмлекетлик орган мүрəжат етиўшини бил туўралы хабардар 
етеди.

Мүрəжатлардың көрип шығылыўын қадағалаў
Қадағалаўға алынған мүрəжат усы мүрəжатты қадағалаўға 

алған басшы яки лаўазымлы шахс тəрепинен қадағалаўдан ҳəм 
орынлаўдан алынады.

Жоқары мəмлекетлик органның қадағалаўында турған 
мүрəжатлар бойынша мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик 
орган мүрəжат етиўшиге жиберилген жуўап хатының 
көширмесин қоса тиккен ҳалда мүрəжатты көрип шығыў 
нəтийжелери туўралы жоқары мəмлекетлик органға жазба 
түрде хабар береди.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар өз мүрəжатларын 
олар көрип шығылғанға шекем ҳəм көрилип атырған ўақытта 
мүрəжат бойынша қарар қабыл етилгенге шекем жазба яма-
са электрон формада арза бериў жолы менен қайтарып алыў 
ҳуқықына ийе. Бундай арза түскен жағдайда мүрəжатты 



көрип шығыў тоқтатылады ҳəм үш күн даўамында мүрəжат 
мəмлекетлик органның хаты менен мүрəжат етиўшиге 
қайтарылады.

Мүрəжатты қайтарып алыў ҳаққындағы арза мəмлекетлик 
органлар тəрепинен нызам бузылыўларын анықлаў ҳəм 
сапластырыў бойынша илажлар көрилиўин бийкарламайды. 

Көрип шығылған мүрəжатларды ҳəм оларға байланыс-
лы материалларды сақлаў мүрəжатлар менен ислеў бойынша 
бөлимде белгиленген тəртипте əмелге асырылады.
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II бап. ФИЗИКАЛЫҚ ҲƏМ ЮРИДИКАЛЫҚ 
ШАХСЛАРДЫҢ МҮРƏЖАТ ЕТИЎ 

ҲУҚЫҚЛАРЫНЫҢ КЕПИЛЛИКЛЕРИ
II баптың атамасынан-ақ көринип турғанындай, ол 

мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларына мүрəжат 
етиўши шахслардың ҳуқық ҳəм мəплерин белгилеўге ҳəм 
тəминлеўге бағышланған.

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 18-статьясы-
на муўапық, усы Нызамның II бабындағы 10-статьяда мүрəжат 
етиў ҳуқықынаан пайдаланыўда ҳəр қандай кемситиўлер 
қадаған етилетуғынлығы ҳаққындағы реже белгилеп қойылған. 
Ҳəр бир мүрəжат етиўши жынысына, расасына, миллети-
не, тилине, динине ҳəм т.б. қарамастан, усы Нызамда бел-
гилеп қойылған ҳуқықларға ийе. Нызамның 11-15-статьяла-
рында төмендеги кепилликлер белгилеп қойылған: мүрəжат 
етиў ҳуқықын əмелге асырыў кепилликлери; мүрəжат етиўде 
ҳуқықлар, еркинликлер ҳəм нызамлы мəплердиң сақланыўы ке-
пилликлери; мүрəжатларды қабыл етип алыў ҳəм көрип шығыў 
кепилликлери; мүрəжатлар мүнəсибети менен аян болып 
қалған мағлыўматларды əшкара етпеў кепилликлери; сондай-
ақ, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатларына 
байланыслы олардың қəўипсизлиги кепилликлери.

10-статья. Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланып 
атырғанда кемситиўге жол қойылмаслығы

Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланып атырғанда 
физикалық шахстың жынысы, расасы, миллети, тили, дини, 
социаллық шығысы, ықтықаты, жеке ҳəм жəмийетлик 
жағдайы, сондай-ақ, юридикалық шахслардың меншик фор-
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масы, жайласқан жери (почта мəнзили), шөлкемлестириў-
ҳуқықый формаларына ҳəм басқа жағдайларына қарап 
кемситиўге жол қойылмайды.

1. Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланыўда тең 
ҳуқықлылық принципи.

Түсиник берилип атырған статья Өзбекистан Республика-
сы Конституциясының 18-статьясы1 мазмунына толығы менен 
сəйкес келеди, оған муўапық, Өзбекистан Республикасында 
барлық пуқаралар бирдей ҳуқық ҳəм еркинликлерге ийе болып, 
жынысы, расасы, миллети, тили, дини, социаллық шығысы, 
ықтықаты, жеке ҳəм жəмийетлик жағдайына қарамастан, ны-
зам алдында тең .

2. Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланыўда гендерлик 
тең ҳуқықлылық.

Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланыўда жынысына қарап 
кемситиўге жол қойылмаслығы Өзбекистан Республикасында 
ҳаял-қызлардың еркеклер менен теңдей ҳуқықларға ийе екен-
лигин аңлатады.

3. Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланыўда тиллик тең 
ҳуқықлылық.

Тилге байланыслы мəселеге келсек, мүрəжат етиў ҳуқықынан 
пайдаланыўда, Өзбекистан Республикасының 1989-жыл 
21-октябрьде қабыл етилген «Мəмлекетлик тил ҳаққында»ғы 
Нызамының 14-статьясына2 муўапық, Өзбекистан Республи-
касы аймағында жасаўшы шахсларға мəмлекетлик шөлкемлер 
ҳəм мəкемелерге, жəмийетлик бирлеспелерге арзалар, усыныс-
лар, шағымлар менен мəмлекетлик тилде ҳəм басқа тиллер-
де мүрəжат етиў ҳуқықы тəминленеди.Тап усындай қағыйда 
түсиник берилип атырған Нызамның 6-статьясы үшинши 
1 Қараң: Өзбекистан Республикасы Конституциясы. –Т.: Өзбекистан, 2014. –9-б.
2 1989-жыл 21-октябрьде қабыл етилген «Мəмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызам. //
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 12, 257-ст.
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бөлиминде нəзерде тутылған, оған муўапық, мүрəжатлар 
мəмлекетлик тилде ҳəм басқа тиллерде берилиўи мүмкин.

4. Мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланыўда диний тең 
ҳуқықлылық.

Ҳүждан, дин, динге ықтықат еркинлиги ҳуқықы – ҳəр бир 
инсанның конституциялық ҳуқықы болып, инсанның руўхый 
еркинлигиниң тийкарын қурайды.Бул ҳуқық ҳеш қандай ны-
зам менен шеклениўи мүмкин емес ҳəм мəмлекет тəрепинен 
ҳəкимшилик пенен араласыўға жол қойылмайды, соның ме-
нен бирге, мəмлекет, диний толерантлық ҳəм дин еркинли-
ги принциплеринен келип шыға отырып, диний бирлеспелер 
менен жəмəəтлерди қорғаў ўазыйпасын да атқарады. Руўхый 
тараўдағы ең тийкарғы инсан ҳуқықларын сəўлелендириўши 
бул принцип халық аралық ҳүжжетлердиң де принципи болып 
есаспланады (Инсан ҳуқықлары пүткил жəҳəн декларациясы,1 
Пуқаралық ҳəм сиясий ҳуқықлар ҳаққындағы Халық аралық 
пакт2 ҳəм т.б.).

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 31-статьясы-
на муўапық, Өзбекистанда ҳəмме ушын ҳүждан еркинлигине 
кепиллик берилген. Ҳəр бир инсан қəлеген динине ықтықат 
етиў яки ҳеш бир динге ықтықат етпеў ҳуқықына ийе. Диний 
көз-қарасларды мəжбүрий сиңдириўге жол қойылмайды.

Динге ықтықат етиў яки өзге ықтықатлар еркинлиги миллий 
қəўипсизликти ҳəм жəмийетлик тəртипти, басқа пуқаралардың 
өмирин, саламатлығын, əдеп-икрамын, ҳуқық ҳəм еркинликле-

1 Инсан ҳуқықлары пүткил жəҳəн декларациясы. – БМШ Бас Ассамблеясының 1948-
жыл 10-декабрьдеги 217 А (III) резолюциясы менен қабыл етилген. //Халық аралық 
шəртнамалар топламы, БМШ, Нью-Йорк ҳəм Женева. 1994. Том I, 1-бөлим. 1-8-бб.
2 Пуқаралық ҳəм сиясий ҳуқықлар ҳаққындағы Халық аралық пакт (Факульта-
тив протокол менен бирге). 1966-жыл 16-декабрьде БМШ Бас ассамблеясының 
1491-пленар мəжилисинде 2200 (XXI)-резолюция менен қабыл етилген. //Халық 
аралық шəртнамалар топламы, БМШ, Нью-Йорк ҳəм Женева. 1994. Том I, 1-бөлим. 
22-47-бб.
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рин тəминлеў ушын зəрүр болған дəрежеде ғана шеклениўи 
мүмкин.

«Ҳүждан еркинлиги ҳəм диний шөлкемлер ҳаққында»ғы 
Нызамның 3-статьясына1 муўапық, ҳүждан еркинлиги – 
бул пуқаралардың ҳəр қандай динге ықтықат етиў яки ҳеш 
қандай динге ықтықат етпеўден ибарат кепиллик берил-
ген конституциялық ҳуқықы болып есапланады.2 Пуқара 
өзиниң динге, динге ықтықат етиўге яки ықтықат етпеўге, 
сыйыныўда, диний дəстүрлер менен мəресимлерде қатнасыў 
яки қатнаспаўға, диний тəлим алыўға өз мүнəсибетин белгилеп 
атырған ўақытта оны ол яки бул тəризде мəжбүр етиўге жол 
қойылмайды.

Ер жетпеген балаларды диний шөлкемлерге қатнастырыў, 
сондай-ақ, олардың ықтыярына, ата-аналары яки олардың 
орнын басыўшы шахслар ықтыярына қарсы тəризде динге 
оқытыўға жол қойылмайды.

Динге ықтықат етиў яки өзге ықтықатлар еркинлигин əмелге 
асырыў миллий қəўипсизликти ҳəм жəмийетлик тəртипти, 
басқа пуқаралардың өмирин, саламатлығын, əдеп-икрамын, 
ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин тəминлеў ушын зəрүр болған 
дəрежеде ғана шеклениўи мүмкин.

Сырт ел пуқаралары ҳəм пуқаралығы болмаған шахслар 
Өзбекистан Республикасы пуқаралары менен тең рəўиште 
ҳүждан еркинлиги ҳəм диний ықтықат еркинлиги ҳуқықынан 
пайдаланады ҳəм ҳүждан еркинлиги ҳəм диний шөлкемлер 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлық ушын нызамда 
белгиленеген тəртипте жуўапкер болады.

Усы Нызамның 4-статьясында бекитилген қағыйдаға 
муўапық, Өзбекистан Республикасы пуқаралары дин-
1 1998-жыл 1-майда қабыл етилген «Ҳүждан еркинлиги ҳəм диний шөлкемлер 
ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостла-
ры, 1998, № 5-6, 99-ст.
2 Қараң: Өзбекистан Республикасы Конституциясы. – Т.: Өзбекистан, 2014. –13-б.
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ге мүнəсибетине қарамастаан, нызам алдында тең. Рəсмий 
ҳүжжетлерде пуқараның динге мүнəсибети көрсетилиўине 
жол қойылмайды. Пуқаралардың динге мүнəсибетине қарап 
олардың ҳуқықларын ҳəр қандай шеклеў ҳəм оларға тиккелей 
яки жанапай имтиязлар бериў, душпанлық ҳəм жек көриўшилик 
оятыў ямаса олардың диний яки атеистлик ықтықатына бай-
ланыслы сезим-туйғыларды масқаралаў, диний зиярат орын-
ларын аяқ асты етиў нызамда белгиленген жуўапкершиликти 
келтирип шығарады.

Пикирлеў, сөз ҳəм ықтықат еркинлиги ҳуқықы
Өзбекистан Республикасы Конституциясының 29-ста-

тьясында бекитилген режеге муўапық, ҳəрким пикирлеў, 
сөз ҳəм ықтықат еркинлиги ҳуқықына ийе. Бул ҳуқықларды 
əмелге асырыўға «Мəлимлеме алыў кепилликлери ҳəм ер-
кинлиги ҳаққында»ғы,1 «Мəлимлеме еркинлиги принципле-
ри ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы,2 «Мəлимлемелестириў 
ҳаққында»ғы,3 «Журналисттиң профессионал искерлигин 
қорғаў ҳаққында»ғы,4 «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы5 
нызамлар жəрдем береди.

1 Өзбекистан Республикасының 1997-жыл 24-апрельде қабыл етилген «Мəлимлеме 
алыў кепилликлери ҳəм еркинлиги ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республика-
сы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1997, № 4-5, 108-ст.
2 Өзбекистан Республикасының 2002-жыл 12-декабрьде қабыл етилген «Мəлимлеме 
алыў принциплери ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Респу-
бликасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2003, № 1, 2-ст.
3 Өзбекистан Республикасының 2003-жыл 11-декабрьде қабыл етилген 
«Мəлимлемелестириў ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий 
Мажлисиниң Ведомостлары, 2004, № 1-2, 10-ст.
4 Өзбекистан Республикасының 1997-жыл 24-апрельде қабыл етилген «Журналисттиң 
профессионал искерлигин қорғаў ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республика-
сы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1997, № 4-5, 110-ст.
5 Өзбекистан Республикасының 2007-жыл 15-январда қабыл етилген «Ғалаба ха-
бар қураллары ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси 
палаталарының Ведомостлары, 2007, № 1, 4-ст.
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«Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы Нызамның1 5-статьясы-
на муўапық, ҳəр ким, егер нызамда басқаша қағыйда нəзерде 
тутылмаған болса, ғалаба хабар қуралларында шығыў, өз пики-
рин ҳəм ықтықатын əшкара баян етиў ҳуқықына ийе. Ал усы 
Нызамның 7-статьясына муўапық, ғалаба хабар қуралларын 
цензура қылыўға жол қойылмайды. Жəрияланып атырған ха-
барлар ҳəм материаллар алдын-ала келисип алыныўын, сондай-
ақ, олардың текстин өзгертиўди ямаса пүткиллей баспадан 
алып қалыныўын (эфирге беримеўин) талап етиўге ҳеш кимниң 
ҳақы жоқ.

Пикирлер ҳəм оларды билдириў еркинлиги мəмлекетлик яки 
басқа сырларды сақлаў мақсетинде нызам менен шеклениўи 
мүмкин. Сондай-ақ, ғалаба хабар қураллары тəрепинен қыянат 
етиўге, мəселен, миллий, расалық, этникалық яки диний 
өшпенлиликти оятатуғын мəлимлемелерди тарқатыўға жол 
қойылмайды.

Усы статьяда мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдаланып атырған 
тек физикалық шахсты емес, ал юридикалық шахсларды 
да олардың меншик формасына, жайласқан орнына (почта 
мəнзилине), шөлкемлестириў-ҳуқықый формаларына ҳəм басқа 
да жағдайларға байланыслы кемситиўге жол қойылмаслығы 
ҳаққындағы реже сəўлелендирилген.

Буннан тысқары, мүрəжат етиў ҳуқықынан пайдала-
нып атырғанда кемситиўге жол қойылмаслығы туўралы 
конституциялық реже Ҳəкимшилик жуўапкершилик 
ҳаққындағы кодекстиң 43-статьясында (пуқаралардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузыў), 272-ста-
тьясында (Ҳəкимшилик ҳуқықбузарлық ҳаққындағы исти 
пуқаралардың теңлиги тийкарында көрип шығыў) бекитилген 
болып, оларда пуқаралардың теңлигин бузғанлық ушын, жыны-
1 Өзбекистан Республикасының 2007-жыл 15-январда қабыл етилген «Ғалаба ха-
бар қураллары ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси 
палаталарының Ведомостлары, 2007, № 1, 4-ст.
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сына, социаллық шығысына, жеке ҳəм жəмийетлик жағдайына, 
расасына, миллетине, тилине, динине ҳəм ықтықатына 
қарамастан, ҳəкимшилик жуўапкершилик нəзерде тутылған, 
сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң 
141-статьясында1 жынысына, расасына, миллетине, тилине, ди-
нине, социаллық шығысына, ықтықатына, жеке яки жəмийетлик 
жағдайына қарамастан, пуқаралардың ҳуқықларын тиккелей 
яки жанапай бузғанлық яки шеклегенлик ямаса пуқараларға 
тиккелей  яки жанапай абзаллықлар бергенлик ушын жынайый 
жуўапкершилик нəзерде тутылған.

11-статья. Мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге 
асырыўдың кепилликлери

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмлекетлик 
органларға жеке тəртипте ямаса жəмəəт болып мүрəжат 
етиў ҳуқықына кепиллик бериледи.

Түсиник берилип атырған статья ҳəр бир инсанның жеке 
тəртипте де, басқа шахслар менен биргеликте де ўəкилликли 
мəмлекетлик органларға ҳəм мəмлекетлик мəкемелерге арза-
лар, усыныслар ҳəм шағымлар менен мүрəжат етиў ҳуқықын 
бекитип берген.

Усы статьяға муўапық, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мəмлекетлик органларға жеке тəртипте яки жəмəəт 
болып мүрəжат етиў ҳуқықына кепиллик бериледи.

Мəмлекетлик органларға жеке тəртипте яки жəмəəт бо-
лып мүрəжат етиў мүмкинлиги «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында» 
үлги Режеде2  де нəзерде тутылған.
1 Қараң: Өзбекистан Республикасы Жынаят кодекси. – Т.: Адолат, 2014. –295-б.
2 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Режениң 6-бəнти екинши абзацы. Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл 
етилген №73 қарарына қосымша. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери 
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Сырт ел пуқаралары усы Нызамда белгиленген тəртипте 
судқа шағым менен мүрəжат етиў ҳуқықына ийе, егер 
Өзбекистан Республикасының халық аралық шəртнамалары 
ҳəм келисимлери менен басқаша тəртип нəзерде тутылмаған 
болса.

Пуқаралығы болмаған шахслар усы Нызамға муўапық судқа 
шағым менен мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

Мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге асырыўдың ең əҳмийетли ке-
пилликлери мүрəжатларды қабыл етип алыў, рəсмийлестириў 
ҳəм көрип шығыўдың ҳəкимшилик-ҳуқықый процедурала-
ры, яғный Нызамның режелерин əмелге асырыў механизмле-
ри болып есапланады. Оларға муўапық, аўызша мүрəжат пе-
нен келген физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллери мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимшениң бас-
шысы ямаса басқа жуўаплы хызметкери, сондай-ақ мəмлекетлик 
органның қурам бөлимшелериниң басшылары ямаса басқа 
жуўаплы хызметкери тəрепинен қабылланады.

Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
тексерилгеннен кейин белгиленген форма бойынша есапқа 
алыў карточкасы толтырылады. Есапқа алыў карточкасы 
аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алынады.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери 
тəрепинен олар мəмлекетлик органға аўызша мүрəжат еткенде 
берилген жазба мүрəжатлар ҳəм басқа материаллар қабыл ети-
лип, үлги Режениң 16-бəнтине1 муўапық толтырылған есапқа 
алыў карточкасына қоса тигилиўи тийис.

Дизимге алынған мүрəжатлар келип түскен ўақтынан бас-
лап бир ис күнинен кешиктирместен мəмлекетлик орган бас-

топламы, 2015, №13, 154-ст.
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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шысына, оның  орынбасарына яки қурам дүзилме баслығына 
киргизиледи, ол жуўапкер қурам дүзилмени (хызметкерди) 
белгилеген ҳалда резолюцияны (тапсырманы) қояды.

Резолюция (тапсырма) қойылған ўақыттан баслап бир ис 
күни даўамында мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше 
мүрəжатты орынлаўшы сыпатында белгиленген қурам 
бөлимине (хызметкерге) имза қойдырған ҳалда береди.

Мүрəжатлар аўызша яки жазба ямаса электрон формада 
берилиўи мүмкин.

Мəмлекетлик органлардың «исеним телефоны»на келип 
түскен мүрəжатлар аўызеки мүрəжат сыпатында үлги Режеде 
белгиленген тəртипте жазып қойылады, дизимге алынады ҳəм 
көрип шығылады.

Мəмлекетлик органның рəсмий веб-сайты арқалы яки 
мəмлекетлик органның рəсмий электрон почта мəнзилине ке-
лип түскен мүрəжатлар электрон мүрəжатлар сыпатында жа-
зып қойылады ҳəм үлги Режеде белгиленген тəртипте көрип 
шығылады

 Өзбекстан Республикасының Бирден-бир интерактив 
мəмлекетлик хызметлер порталы (Ҳүкимет порталы) арқалы 
келип түскен мүрəжатлар электрон мүрəжатлар сыпатында жа-
зып қойылады ҳəм Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 30-де-
кабрьдеги №378 қарары менен тастыйықланған Өзбекистан 
Республикасының Бирден-бир интерактив мəмлекетлик хыз-
метлер порталы ҳаққындағы Реже талапларын есапқа алған 
ҳалда үлги Режеде белгиленген тəртипте көрип шығылады.1

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжат етиў 
ҳуқықларын бузыў нызам ҳүжжетлеринде нəзерде тутылған 

1 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Интерактив мəмлекетлик 
хызметлер көрсетиўди есапқа алған ҳалда Интернет тармағында Өзбекистан 
Республикасының Ҳүкимет порталы искерлигин жəне де жетилистириў илажлары 
ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 
2013, №2, 23-ст.; 2015, № 10, 113-ст.
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жуўапкершиликти келтирип шығарады (Нызамның 28-статья-
сына берилген түсиниклерге қараң).

12-статья. Мүрəжат етилгенде ҳуқықлар, еркин-
ликлер ҳəм нызамлы мəплер сақланыўының 

кепилликлери
Мəмлекетлик органлар мүрəжатларды көрип шығыўда 

Өзбекистан Республикасының Конституциясы менен 
нызамларының талапларын басшылыққа алыўы, олардың 
толық, қалыс ҳəм өз ўақтында көрип шығылыўы ушын 
илажлар көриўи, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
бузылған ҳуқықларының, еркинликлериниң тиклениўин 
ҳəм нызамлы мəплериниң қорғалыўын тəминлеў бойынша 
өз ўəкилликлери шеңберинде илажлар көриўи шəрт.

Мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў органларына 
мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге асырыўдың ҳуқықый кепил-
лиги Өзбекистан Республикасы Конституциясының 35-ста-
тьясында ҳəм Өзбекистан Республикасы нызамларын-
да1 белгиленген мүрəжат етиў ҳуқықы болып есапланады. 
Сондай-ақ, пуқаралардың ҳуқық ҳəм еркинликлерине қол 
қатыўшы ҳуқықбузарлықлар ушын лаўазымлы шахслардың 
юридикалық жуўапкершилиги шараларының нызам жолы 
менен бекитилген системасы Өзбекистан Республикасының 
Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодексиниң V ба-

1 03.12.2014-ж. қабыл етилген «Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топла-
мы, 9-декабрь 2014-ж., № 49, 578-ст.; 05.05.2014-ж. қабыл етилген «Мəмлекетлик 
ҳəкимият ҳəм басқарыў органлары искерлигиниң ашықлығы ҳаққында»ғы Нызам. 
//Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы,12-май 2014-ж., № 19, 
209-ст.; 24.04.1997-ж. қабыл етилген «Мəлимлеме алыў кепилликлери ҳəм еркин-
лиги ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведо-
мостлары, 1997, № 4-5, 108-ст.; 12.12.2002-ж. қабыл етилген «Мəлимлеме еркинлиги 
принциплери ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы Нызамы. //Өзбекистан Республикасы 
Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2003, № 1, 2-ст.
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бында (40-51-1-статьялар)1 нəзерде тутылған, Өзбекистан Ре-
спубликасы Жынаят кодексиниң VII бабында (Конституциялық 
ҳуқық ҳəм еркинликлерге қарсы жынаятлар)2 усындай жынаят-
лар ушын жынайый жуўапкершилик нəзерде тутылған.

Мəселен, Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы 
кодекстиң 43-статьясы 1-бөлимине (пуқаралардың мүрəжатлары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузыў) муўапық, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатларын қабыл етиўден 
ҳəм көрип шығыўдан бас тартыў, оларды көрип шығыў 
мүддетлерин тийкарлы себеплерсиз бузыў, жуўапты жазба яма-
са электрон формада жибермеў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине 
қайшы келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың бузылған ҳуқықларын тиклеўди, шағым 
мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың орынланыўын 
тəминлемеў, – лаўазымлы шахсларға ең кем ис ҳақының бир 
есесинен үш есесине шекемги муғдарда жəрийма салыўға се-
беп болады.

Ал Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң 144-ста-
тьясы 1-бөлимине муўапық, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатларын қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан 
нызамға қылап рəўиште бас тартыў, оларды көрип шығыў 
мүддетлерин тийкарлы себеплерсиз бузыў, жазба ямаса элек-
трон формада жуўап жибермеў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине 
қайшы келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың бузылған ҳуқықларының тиклениўин, мүрəжат 
мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың орынланыўын 
тəминлемеў яки физикалық шахслардың өмири  туўралы 
ямаса юридикалық шахслардың искерлиги туўралы олардың 
1 Өзбекистан Республикасының Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодек-
си.– Т.: Адолат, 2014. – V бап, 40-51-1-статьялар.
2 Өзбекистан Республикасының Жынаят кодекси. – Т.: Адолат, 2014. –295-б.
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ыразылығысыз əшкара етиў, сондай-ақ, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы ны-
зам ҳүжжетлерин басқаша тəризде бузыў физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине яки 
нызам менен қорғалатуғын мəплерине ямаса жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплерине сезилерли зыян келтирилиўине себеп бол-
са, – ең кем ис ҳақының жигирма бес есесине шекемги муғдарда 
жəрийма яки еки жылға шекем мийнет дүзетиў ислери ямаса 
алты айға шекем қамақ пенен жазаланады.

ЖКниң 144-статьясы екинши бөлимине муўапық, 
физикалық ҳəм юридикалық шахсты, оның ўəкилин, олардың 
шаңарақ ағзаларын, юридикалық шахсты, оның ўəкилин 
ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзаларын олар 
мəмлекетлик органға, мəмлекетлик мəкемеге яки пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органларына мүрəжат еткени мүнəсибети ме-
нен ямаса билдирилген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын, 
сондай-ақ, басқаша формада сынға алғаны ушын лаўазымлы 
шахс тəрепинен қуўдалаў, – ең кем ис ҳақының жигирма бес 
есесинен елиў есесине шекемги муғдарда жəрийма яки еки 
жылдан үш жылға шекем мийнет дүзетиў ислери яки бир жыл-
дан үш жылға шекем еркинлигин шеклеў ямаса үш жылға ше-
кем еркинен айырыў менен жазаланады.

13-статья. Мүрəжатларды қабыл етиў ҳəм көрип 
шығыў кепилликлери

Мүрəжатлар мəмлекетлик органлар тəрепинен қабыл 
етилиўи ҳəм көрип шығылыўы шəрт, усы Нызамның 
20-статьясында нəзерде тутылған жағдайлар буған кирмей-
ди.

Физикалық яки юридикалық шахс мүрəжатты қабыл 
етиў ҳəм көрип шығыўдан нызамға қылап рəўиште бас 
тартылғанлығы үстинен бойсыныў тəртибинде жоқары 
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турыўшы органға яки тиккелей судқа шағым етиўге 
ҳақылы.

1. Мəмлекетлик органлар тəрепинен мүрəжатларды 
қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдың шəртли екенлиги.

Түсиник берилип атырған статьяның 1-бөлимине муўапық, 
усы Нызамның 20-статьясында нəзерде тутылған жағдайлардан 
басқа ҳалатларда мүрəжатлар шəртли түрде қабыл етилиўи ҳəм 
көрип шығылыўы керек. Ал 20-статьяға муўапық, төмендегилер 
көрип шығылмайды:

бириншиден, аноним мүрəжатлар;
екиншиден, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 

ўəкиллери арқалы берилген мүрəжатлар, олардың ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер болмаған жағдайда;

үшиншиден, нызамда белгиленген басқа талапларға 
муўапық болмаған мүрəжатлар.

Физикалық шахстың фамилиясы (исми, əкесиниң исми), 
оның жасаў орны туўралы мағлыўматлар яки юридикалық 
шахстың толық аты, оның жайласқан жери (почта мəнзили) 
туўралы мағлыўматлар көрсетилмеген ямаса олар туўралы 
жалған мағлыўматлар көрсетилген, сондай-ақ, имза (электрон 
санлы имза) менен тастыйықланбаған мүрəжатлар аноним 
мүрəжатлар деп есапланады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер – исеним хатлары болып есапланады.

Жазба мүрəжат мүрəжат етиўши физикалық шахстың им-
засы яки мүрəжат етиўши юридикалық шахс басшысының 
ямаса ўəкилликли шахсының имзасы менен тастыйықланған 
болыўы лазым. Физикалық шахстың жазба мүрəжатын мүрəжат 
етиўшиниң имзасы менен тастыйықлаў имканы болмаған 
жағдайда, бул мүрəжат оны жазып берген шахстың имзасы ме-
нен тастыйықланып, оның фамилиясы (исми, əкесиниң исми) 
да қосымша түрде жазып қойылыўы керек.
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Электрон мүрəжат электрон санлы имза менен тастыйықланған 
ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны идентификациялаў имкания-
тын беретуғын басқа реквизитлерине ийе болған электрон 
ҳүжжет формасында болыўы керек. Электрон мүрəжат нызам 
ҳүжжетлеринде белгиленген талапларға сəйкес болыўы тийис.

Мүрəжат етиўши физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллери арқалы берилген мүрəжатларға олардың ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер қоса тигиледи.

Мəмлекетлик органлар тəрепинен мүрəжатлардың шəртли 
түрде қабыл етилиўи ҳəм көрип шығылыўының ҳуқықый 
кепилликлери Өзбекистан Республикасының Ҳəкимшилик 
жуўапкершилик ҳаққындағы кодексиниң 43-статьясында 
ҳəм Жынаят кодексиниң 144-статьясы биринши бөлиминде 
нызамшылық жолы менен бекитилген (12-статьяға берилген 
түсиниклерге қараң).

Бул мəселелер түсиник берилип атырған Нызамның 6, 
20-статьяларына берилген түсиниклерде толығырақ баян етил-
ген.

2. Мүрəжатты қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан ны-
замсыз бас тартылғанлығы үстинен шағым етиў ҳуқықы 
ҳаққында.

Усы статьяның 2-бөлими менен физикалық яки юридикалық 
шахс ушын альтернатива белгиленген, яғный олар мүрəжатты 
қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан нызамсыз бас тартылғанлығы 
үстинен бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға яки 
тиккелей судқа шағым етиўи мүмкин.

Ҳəр қандай жағдайда да, ҳəтте мүрəжатлар мəмлекетлик 
органларға жоқары турыўшы мəмлекетлик органлар арқалы яма-
са тийислилиги бойынша басқа мəмлекетлик органлар арқалы 
келип түскенде де, олар көрип шығылады. Зəрүр жағдайларда 
пуқаралардың мүрəжатларын көрип шығыў жоқары турыўшы 
мəмлекетлик орган тəрепинен қадағалаўға алынады.1

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
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Бул статьяда ҳəр бир шахстың өз ҳуқық ҳəм еркинликлерин 
суд арқалы қорғаў, мəмлекетлик органлар, лаўазымлы шахслар, 
жəмийетлик бирлеспелердиң нызамсыз ис-ҳəрекетлери үстинен 
судқа шағым етиў ҳуқықына берилген кепилликлер ҳаққындағы 
конституциялық реже сəўлеленген.

Мүрəжатларды қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан нызам-
сыз бас тартылғанлығы үстинен шағым етиў ҳуқықы, сондай-
ақ,«Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын 
ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў 
ҳаққында»ғы Нызамның 1-статьясында1 да нəзерде тутылған 
болып, оған муўапық, ҳəр бир пуқара мəмлекетлик органлар, 
кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, 
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары яки лаўазымлы 
шахслардың нызамсыз ис-ҳəрекетлери (қарарлары) менен өз 
ҳуқықлары яки еркинликлери бузылған деп есапласа, шағым 
менен судқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе. Пуқаралығы болмаған 
шахслар да усы Нызамға муўапық судқа шағым менен мүрəжат 
етиў ҳуқықына ийе. Ал сырт ел пуқаралары, егер Өзбекистан 
Республикасының халық аралық шəртнамалары ҳəм келисим-
леринде басқаша қағыйдалар нəзерде тутылмаған болса, усы 
Нызамда белгиленген тəртипте судқа шағым менен мүрəжат 
етиў ҳуқықына ийе.

Үстинен судқа шағым етилиўи мүмкин болған мəмлекетлик 
органлар, кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик 
бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары 
яки лаўазымлы шахслардың ис-ҳəрекетлерине (қарарларына)

юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
1 30.08.1995-ж. қабыл етилген «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин 
бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Ны-
зам. // Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, №9, 183-
ст.
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төмендеги ақыбетлерге алып келген коллегиал ҳəм жеке ис-
ҳəрекетлер (қарарлар) киреди:

бириншиден, пуқараның ҳуқық ҳəм еркинликлери бузылған 
болса;

екиншиден, пуқараның өз ҳуқық ҳəм еркинликлерин əмелге 
асырыўына тосқынлықлар жаратылған болса.

Сырт ел пуқаралары, егер Өзбекистан Республикасының 
халық аралық шəртнамалары ҳəм келисимлеринде басқаша 
қағыйдалар нəзерде тутылмаған болса, усы Нызамда белгилен-
ген тəртипте судқа шағым менен мүрəжат етиўге ҳақылы.

Пуқаралығы болмаған шахслар да усы Нызамға муўапық 
судқа шағым менен мүрəжат етиў ҳуқықына ийе. 

14-статья. Мүрəжатлар мүнəсибети менен 
аян болып қалған мағлыўматлардың əшкара 

етилмеўиниң кепилликлери
Мүрəжатларды көрип шығыўда физикалық 

шахслардың жеке өмири, юридикалық шахслардың искер-
лиги ҳаққындағы мағлыўматлар олардың ыразылығысыз, 
сондай-ақ, мəмлекетлик сырды ямаса нызам менен 
қорғалатуғын басқа сырды қурайтуғын мағлыўматлар 
ҳəм, егер бул физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплерин 
кемситетуғын болса, басқа мəлимлеме мəмлекетлик ор-
ганлар хызметкерлери тəрепинен əшкара етилиўине жол 
қойылмайды.

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ҳаққындағы, 
мүрəжатқа тийисли болмаған мағлыўматларды анықлаўға 
жол қойылмайды.

Физикалық шахстың илтимасы менен оның шахсына 
тийисли ҳеш бир мағлыўмат əшкара етилмеўи керек.
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1. Мəмлекетлик органлар хызметкерлери тəрепинен 
физикалық шахслардың жеке өмири, юридикалық 
шахслардың искерлиги ҳаққындағы мағлыўматлар 
олардың ыразылығысыз, сондай-ақ, мəмлекетлик сырды 
ямаса нызам менен қорғалатуғын басқа сырды қурайтуғын 
мағлыўматлардың əшкара етилиўине жол қойылмаслығы.

Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 
ҳəр кимниң өз ар-намысы ҳəм абырайына қол қатыўлардан, 
жеке өмирине араласыўдан қорғаныў ҳуқықы ҳаққындағы 
конституциялық реже сəўлеленген. Физикалық шахсларға 
тийисли жеке мағлыўматлар қупыя мəлимлеме категориясына 
киреди, соның ушын да физикалық шахстың ыразылығысыз 
оның жеке өмирине тийисли мəлимлемени, сондай-ақ, жеке 
өмирине тийисли болған сырын, хат жазысыўлар, телефонда 
сөйлесиўлер, почта, телеграф ҳəм басқа да байланысыў сыр-
ларын бузыўшы мəлимлеме топлаўға, сақлаўға, қайта ислеўге, 
тарқатыўға ҳəм оннан пайдаланыўға жол қойылмайды, нызам 
ҳүжжетлеринде белгиленген жағдайлардан басқа.1

Мəмлекетлик сырларды ямаса нызам менен қорғалатуғын 
басқа сырларды қурайтуғын мағлыўматлар мүрəжатларды 
көрип шығыў ўақтында мəмлекетлик органлар хызметкерлер 
тəрепинен əшкара етилиўине жол қойылмайды.

Мəлимлемени қупыяластырыў ҳəм қупыялықтан 
шығарыў «Мəмлекетлик сырларды сақлаў ҳаққында»ғы 
Нызамға,2 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети 
тастыйықлайтуғын мəлимлемелердиң қупыялық дəрежесин 
анықлаў ҳəм белгилеў тəртиби ҳаққындағы Режеге ҳəм 

1 202-жыл 12-декабрьде қабыл етилген «Мəлимлеме еркинлиги принциплери ҳəм 
кепилликлери ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң 
Ведомостлары, 2003 , №1, 2-ст.
2 1993-жыл 7-майда қабыл етилген «Мəмлекетлик сырларды қорғаў ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Ведомостлары, 1993, №5, 
232-ст.
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Өзбекистан Республикасында қупыяластырылыўы лазым 
болған мағлыўматлар дизимине1 муўапық əмелге асырылады. 

Өзбекистан Республикасының Президенти белгилеп 
қоятуғын мəмлекетлик сырларды сақлаўды тəминлеўши 
мəмлекетлик органлар Өзбекистан Республикасы юридикалық 
ҳəм физикалық шахсларының мүлки болып есапланатуғын 
мəлимлемелерди қупыяластырыў ҳəм қупыялықтан шығарыўға 
ҳақылы. 

Мəмлекетлик сырларға тийисли мағлыўматларға ийе болған 
кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, 
айырым пуқаралар бундай мағлыўматларды қупыяластырыў 
зəрүрлиги туўралы мəселе шешилиўи ушын мəмлекетлик 
сырлардың сақланыўын тəминлеўши органларға мүрəжат 
етиўи лазым.

Қупыяластырылыўы пуқараның жеке қəўипсизлигине қəўип 
туўдыратуғын мəлимлеме мəмлекетлике сырларға тийисли деп 
табылыўы мүмкин емес.

Мəлимлеме ийелери мəлимлемелерди қупыяластырыў яки 
қупыялықтан шығарыўға байланыслы нызамсыз ис-ҳəрекетлер 
үстинен судқа шағым етиўге ҳақылы.

Физикалық шахслар ҳаққындағы мағлыўматлардан оларға 
материаллық зыян яки мəнаўий зыян келтириў, сондай-ақ, 
олардың ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
əмелге асырыўына тосқынлық етиў мақсетинде пайдаланыў 
қадаған етиледи.

Пуқаралар ҳаққындағы мағлыўматларды алыўшы, оларға 
ийелик етиўши ҳəм олардан пайдаланыўшы юридикалық 
ҳəм физикалық шахслар усы мағлыўматлардан пайдаланыў 

1 Қупыя мəлимлемелер қатарына киргизилген мағлыўматлар дизими. Министрлер 
Кабинетиниң 07.11.2011-ж. қабыл етилген қарарына №2 қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2011, №45-46, 472-ст.
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тəртибин бузғаны ушын нызамда нəзерде тутылған тəртипте 
жуўапкер болады.1

Пуқараға мəнаўий яки материаллық зыян келтириўи мүмкин 
болған мағлыўматларды əшкара еткенлик ушын Ҳəкимшилик 
ҳəм жынайый жуўапкершилик нəзерде тутылған.

Мəселен, Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы 
кодекстиң 46-статьясына муўапық, шыпакерлик яки 
коммерциялық сырларды, жазысыўлар ҳəм басқа хабарлар, 
нотариал ҳəрекетлер, банк операциялары ҳəм фондлар сырла-
рын, сондай-ақ, пуқараға, оның ҳуқықларына, еркинликлери-
не ҳəм нызамлы мəплерине мəнаўий яки материаллық зыян 
келтириўи мүмкин болған басқа мағлыўматларды əшкара етиў, 
– пуқараларға ең кем ис ҳақының екиден бир бөлегинен еки 
есесине шекемги, лаўазымлы шахсларға болса – еки есесинен 
бес есесине шекемги муғдарда жəрийма салыўға себеп болады.

Ал, Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң 144-ста-
тьясы 1-бөлимине муўапық, физикалық шахслардың өмири  
туўралы ямаса юридикалық шахслардың искерлиги туўралы 
мағлыўматларды олардың ыразылығысыз əшкара етиў, сондай-
ақ, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин басқаша тəризде бузыў 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықларына, ер-
кинликлерине яки нызам менен қорғалатуғын мəплерине 
ямаса жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине сезилерли зыян 
келтирилиўине себеп болса, – ең кем ис ҳақының жигирма бес 
есесине шекемги муғдарда жəрийма яки еки жылға шекем мий-
нет дүзетиў ислери ямаса алты айға шекем қамақ пенен жаза-
ланады.

2. Физикалық ҳəм юридикалық шахс ҳаққындағы, 
мүрəжатқа тийисли болмаған мағлыўматларды анықлаўға 
жол қойылмаслығы.
1 Сонда.
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«Мəлимлеме еркинлиги принциплери ҳəм кепилликлери 
ҳаққында»ғы Нызамның 13-статьясына1 ҳəм Өзбекистан Респу-
бликасы Министрлер Кабинетиниң 07.11.2011-ж. қабыл етил-
ген №296 қарары менен тастыйықланған қупыяластырылыўы 
лазым болған мағлыўматлар дизиминиң 1-бəнтине2 муўапық, 
физикалық шахсларға тийисли жеке мағлыўматлар қупыя 
мағлыўматлар категориясына киреди, соның ушын да 
физикалық шахстың ыразылығысыз оның жеке өмирине тий-
исли мəлимлемени, сондай-ақ, жеке өмирине тийисли болған 
сырын, хат жазысыўлар, телефонда сөйлесиўлер, почта, теле-
граф ҳəм басқа да байланысыў сырларын бузыўшы мəлимлеме 
топлаўға, сақлаўға, қайта ислеўге, тарқатыўға ҳəм оннан 
пайдаланыўға жол қойылмайды, нызам ҳүжжетлеринде белги-
ленген жағдайлардан басқа.

Физикалық шахслар ҳаққындағы мəлимлемеден оларға 
материаллық зыян ҳəм мəнаўий зыян келтириў, сондай-ақ, 
олардың ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
əмелге асырыўына тосқынлық етиў мақсетинде пайдаланыў 
қадаған етиледи, ал пуқаралар ҳаққындағы мəлимлемени 
алыўшы, ийелик етиўши ҳəм пайдаланыўшы юридикалық ҳəм 
физикалық шахслар усы мəлимлемеден пайдаланыў тəртибин 
бузғаны ушын нызамда көзде тутылған тəртипте жуўапкер бо-
лады.

Шахстың мəлимлеме қəўипсизлиги мəлимлемеден еркин 
пайдаланыў ушын зəрүр шараятлар ҳəм кепилликлер жаратыў, 

1 Қараң: «Мəлимлеме рекинлиги принциплери ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы Ны-
зам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2003, №1, 2-ст.
2 Қупыяластырылыўы лазым болған мағлыўматлар дизими. Өзбекистан Республи-
касы Министрлер Кабинетиниң 07.11.2011-ж. қабыл етилген №296 «Өзбекистан 
Республикасы Президентиниң 2011-жыл 8-июльде қабыл еетилген №ПП-1572 
«Мəлимлеме ресурсларын қорғаў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарын 
əмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарына №2 қосымша. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы 2011 г., № 45-46, ст. 472.
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жеке өмир сырын қорғаў, нызамсыз мəлимлеме-психологиялық 
тəсирлерден қорғаў жолы менен тəминленеди.

3. Физикалық шахстың жеке өзи ҳаққындағы ҳеш бир 
мағлыўматтың əшкара етилмеслиги.

Физикалық шахс өз шахсы ҳаққындағы ҳеш бир мағлыўматты 
əшкара етпеўди, ҳəтте ол қупыя мəлимлеме болып есапланбаса 
да, талап етиў ҳуқықына ийе (мəселен, ол ажырасқан ямаса бел-
гили бир кеселликке шалынып, емленген ҳəм т.б.).Сондай-ақ, 
физикалық шахс өз шахсы ҳаққындағы ҳеш бир мағлыўматты 
өз қəлеўи бойынша əшкара етпеўди илтимас етиўи мүмкин.

15-статья. Физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары мүнəсибети менен 
олардың қəўипсизлигиниң кепилликлери

Физикалық шахсты, оның ўəкилин, олардың шаңарақ 
ағзаларын, юридикалық шахсты, оның ўəкилин ҳəм 
юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзаларын олар 
өз ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
жүзеге шығарыў яки қорғаў мақсетинде мəмлекетлик 
органларға мүрəжат еткени, сондай-ақ, мүрəжатларда өз 
пикирин билдиргени, сынға алғаны мүнəсибети менен 
қуўдалаў қадаған етиледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахсларды олардың 
мүрəжат етиўи мүнəсибети менен қуўдалаўдың қадаған 
етилиўи.

Түсиник берилип атырған статьяға муўапық, физикалық шах-
сты, оның ўəкилин, олардың шаңарақ ағзаларын, юридикалық 
шахсты, оның ўəкилин ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ 
ағзаларын олар өз ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы 
мəплерин жүзеге шығарыў яки қорғаў мақсетинде мəмлекетлик 
органларға мүрəжат еткени, сондай-ақ, мүрəжатларда өз пи-
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кирин билдиргени, сынға алғаны мүнəсибети менен қуўдалаў 
қадаған етиледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың олардың мүрəжат 
етиўи мүнəсибети менен қəўипсизлигин тəминлеўдиң ҳуқықый 
кепилликлери Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң 
144-статьясы екинши бөлиминде1 бекитилип қойылған.
Физикалық ҳəм юридикалық шахсты, оның ўəкилин, олардың 
шаңарақ ағзаларын, юридикалық шахсты, оның ўəкилин 
ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзаларын олар 
мəмлекетлик органға, мəмлекетлик мəкемеге яки пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органларына мүрəжат еткени мүнəсибети ме-
нен ямаса билдирилген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын, 
сондай-ақ, басқаша формада сынға алғаны ушын лаўазымлы 
шахс тəрепинен қуўдалаў, – ең кем ис ҳақының жигирма бес 
есесинен елиў есесине шекемги муғдарда жəрийма яки еки 
жылдан үш жылға шекем мийнет дүзетиў ислери яки үш жылға 
шекем еркинен айырыў менен жазаланады.

1 Өзбекистан Республикасы Жынаят кодекси. – Т.: Адолат, 2014. –296-б.
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III бап. МҮРƏЖАТЛАРДЫ БЕРИЎ ҲƏМ      
ОЛАРДЫ КӨРИП ШЫҒЫЎ ТƏРТИБИ

III баптың режелери мүрəжатлар бериў ҳəм оларды көрип 
шығыў тəртибин белгилеп береди. Бул Нызамның ең əҳмийетли 
бөлими болып есапланады, себеби онда алдыңғы – I ҳəм II ба-
пларда баян етилген барлық режелерди əмелге асырыў меха-
низми жəмленген.

Əйне усы мүрəжатлар бериў тəртиби, бериў мүддетлери ҳəм, 
ең баслысы, мүрəжатларды көрип шығыў тəртибин белгилеў 
арқалы физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжат 
бериў ҳуқықын, мүрəжатлардың объектив ҳəм əдил көрип 
шығылыўын, усы Нызамның 2-статьясында нəзерде тутылған 
барлық кепилликлерди əмелге асырыў тəминленеди.

16-статья. Мүрəжатларды бериў тəртиби
Мүрəжатлар оларда қойылған мəселелерди шешиў өз 

ўəкиллиги шеңберине киретуғын мəмлекетлик органына 
тиккелей ямаса бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы 
органға бериледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар мүрəжатты өз 
бетинше бериўге, сондай-ақ, бул бойынша ўəкилликти 
өз ўəкилине бериўге ямаса мүрəжатты почта байланысы 
арқалы яки электрон формада жибериўге ҳақылы. Жасы 
жетпегенлер, қатнасық қəбилети болмаған ҳəм қатнасық 
қəбилети шекленген шахслардың мəплерин гөзлеп, 
мүрəжатлар олардың нызамлы ўəкиллери тəрепинен ны-
зам ҳүжжетлеринде нəзерде тутылған тəртипте берилиўи 
мүмкин.

Мүрəжатқа ол бойынша бурын қабыл етилген бар 
қарарлар яки олардың көширмеле нусқалары, сондай-ақ, 
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оны көрип шығыў ушын зəрүр болған басқа ҳүжжетлер 
қоса тигилиўи мүмкин, бул ҳүжжетлер қайтарылмайды, 
мүрəжат етиўши оларды қайтарыў ҳаққындағы жазба арза 
берген жағдайлар буған кирмейди. Мүрəжат тийислилиги 
бойынша басқа мəмлекетлик органға жиберилгенде, оған 
көрсетип өтилген ҳүжжетлер қоса тигилиўи керек.

1. Мəмлекетлик органларға мүрəжатларды бериў 
тəртиби.

Түсиник берилип атырған статьяның 1-бөлиминде бекитил-
ген режеге муўапық, мүрəжатлар оларда қойылған мəселелерди 
шешиў өз ўəкиллиги шеңберине киретуғын мəмлекетлик 
органға тиккелей ямаса бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы 
органға бериледи.

«Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў 
тəртиби ҳаққында»ғы үлги Режеде1 көрсетилгениндей,мүрəжатлар 
министрликлер менен ведомстволарға жоқары турыўшы ор-
ганлар арқалы ямаса тийислилиги бойынша, сондай-ақ, басқа 
мəмлекетлик органлар арқалы келип түсиўи мүмкин. Зəрүр 
жағдайларда мүрəжатларды көрип шығыў жоқары турыўшы 
мəмлекетлик орган тəрепинен қадағалаўға алынады. 

Төменги орган тəрепинен көрип шығылыўы керек болған 
мүрəжатлар оған келип түскен күннен баслап бес күн мүддеттен 
кешиктирместен хат пенен яки мəмлекетлик орган басшысы 
ямаса қурам бөлиминиң басшысы тəрепинен имзаланған тап-
сырма менен бирге жиберилиўи, бул туўралы мүрəжат етиўшиге 
жазба ямаса электрон формада хабар берилиўи керек.

Егер мүрəжатта бир неше қурам бөлимге тийисли мəселелер 
бар болса, олардың ҳəммеси мүрəжатты көрип шығыў бой-
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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ынша орынлаўшылар етип белгиленеди. Орынлаўшылар ара-
сында биринши болып көрсетилген қурам бөлим басқа қурам 
бөлимлер менен биргеликте мүрəжаттың көрип шығылыўын 
тəминлейди. Бул орынлаўды, яғный мүрəжатты көрип 
шығыўды  тиккелей ҳəм өз ўақтында тəминлеўши жуўапкер 
орынлаўшыны белгилеў мақсетинде исленеди. 

2. Мүрəжатты бериў усыллары.
Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 

мүрəжатты бериўдиң конкрет усыллары нəзерде тутылған:
бириншиден, физикалық ҳəм юридикалық шахслар 

мүрəжатты өз бетинше бериўге, сондай-ақ, бул бойынша 
ўəкилликти өз ўəкилине бериўге ямаса мүрəжатты почта бай-
ланысы арқалы яки электрон формада жибериўге ҳақылы;

екиншиден, жасы жетпегенлер, қатнасық қəбилети 
болмаған ҳəм қатнасық қəбилети шекленген шахслардың 
мəплерин гөзлеп, мүрəжатлар олардың нызамлы ўəкиллери 
тəрепинен нызам ҳүжжетлеринде нəзерде тутылған тəртипте 
берилиўи мүмкин. Яғный, бунда Нызамның барлық талапла-
ры орынланыўы тийис. Мəселен, түсиник берилип атырған 
Нызамның 6-статьясына муўапық, мүрəжат нызамлы ўəкиллер 
тəрепинен берилгенде, Пуқаралық кодекстиң 22, 27-32-статья-
ларына муўапық,1 олардың ўəкилликлерин тастыйықлаўшы 
ҳүжжетлер қоса тигилиўи тийис.

3. Мүрəжатқа қосымшалар ҳаққында.
Түсиник берилип атырған статьяның 3-бөлиминде бе-

китилген қағыйдаға муўапық, мүрəжатқа ол бойынша бу-
рын қабыл етилген бар қарарлар яки олардың көширмеле 
нусқалары, сондай-ақ, оны көрип шығыў ушын зəрүр болған 
басқа ҳүжжетлер қоса тигилиўи мүмкин, бул ҳүжжетлер 
қайтарылмайды, мүрəжат етиўши оларды қайтарыў ҳаққындағы 
жазба арза берген жағдайлар буған кирмейди. Яғный Ны-
1 Қараң: Өзбекистан Республикасының Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012.
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зам мүрəжат етиўшиге оның ушын зəрүр болған жағдайларда 
өзиниң жазба түрдеги арзасы тийкарында бул ҳүжжетлерди 
қайтарып алыў имканиятын береди.

Түсиник берилип атырған статьяның 3-бөлимине муўапық, 
мүрəжат бойсыныў тəртиби бойынша басқа мəмлекетлик органға 
(яғный, бундай мүрəжатларды көрип шығыў ўəкиллигине ийе 
мəмлекетлик органға) жиберилгенде, оған көрсетип өтилген 
ҳүжжетлер қоса тигилиўи керек. Мəселен, шахс бойсыныў 
тəртибиндеги жоқары турыўшы органға мүрəжат еткенде бул 
орган өзине келип түскен мүрəжатты оған қоса тигилген барлық 
ҳүжжетлер менен бирге өзине бойсыныўшы басқа мəмлекетлик 
органға жибереди.

17-статья. Мүрəжатларды бериў мүддетлери
Мүрəжатларды бериў мүддетлери, əдетте, белгиленбей-

ди. Айырым жағдайларда, егер мəмлекетлик органның 
мүрəжатты көрип шығыў бойынша имканиятларына, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықларын, 
еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин өз ўақтында 
əмелге асырыўды ҳəм қорғаўды тəминлеў зəрүрлигине бай-
ланыслы болса, сондай-ақ, нызамларда нəзерде тутылған 
басқа тийкарларға көре тийисли мəмлекетлик органға 
мүрəжатты бериў мүддети белгилениўи мүмкин.

Бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға арза 
яки шағым физикалық яки юридикалық шахсқа оның 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин 
бузыўшы ҳəрекет (ҳəрекетсизлик) исленгенлиги ямаса 
қарар қабыл етилгенлиги белгили болған ўақыттан баслап 
узағы менен бир жылдан кешиктирместен бериледи.

Арза яки шағым бериўдиң тийкарлы себеплерге бола 
өткерип жиберилген мүддети арзаны яки шағымды көрип 
шығыўшы мəмлекетлик орган тəрепинен тикленеди.
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1. Мүрəжатларды бериў мүддетлери.
Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 

мүрəжатлар бериў ушын мүддет шекленбегенлиги ҳаққындағы 
реже бекитилген.

Бул мүрəжаттың оны бериўге себеп болған ўақыя (ҳəдийсе) 
қашан жүз бергенине қарамастан берилиўи мүмкин екенлигин 
аңлатады. Мəселен, буннан бес ямаса он жыл бурын болып 
өткен ўақыя туўралы мəлимлеме бериўди илтимас етип арза 
бериў.

Мүрəжатларды бериў мүддетиниң шекленбегенлиги 
көбинесе усы мүрəжатлардың мазмун-мағанасына байланыслы 
болады.

2. Мүрəжатлар бериў мүддетлерин белгилеўдиң 
зəрүрлиги.

Мүрəжат етиўшилердиң ҳуқықлары бузылғаны ҳаққындағы 
арза ҳəм шағымлар бериўде болса пүткиллей басқаша жағдай 
жүзеге келеди. Мүрəжат етиўшилер тəрепинен арза яки 
шағымлар олар өзлериниң ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм (яки) 
нызамлы мəплери бузылғанлығын билген яки билиўи лазым 
болған күннен баслап бир жыл даўамында берилиўи мүмкин.

Бундай норманың пайда болыў себеби соннан ибарат, 
арза яки шағым, бəринен де бурын, мүрəжат етиўшилердиң 
бузылған ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм (яки) нызамлы 
мəплерин қорғаў қуралы болып есаспланады. Қаншелли көп 
ўақыт өткен сайын жүз берген нызам бузыўшылықты дəлиллеў 
яки бийкарлаў соншелли қыйынырақ болады. Буннан тысқары, 
көп жағдайларда шағымды көрип шығыў нəтийжелери айып-
керлерди жуўапкершиликке тартыўға алып келеди, бул да ис-
ленген ҳуқықбузарлықтан соң белгили бир мүддет даўамында 
əмелге асырылады.

Бундай жағдайда нызам шығарыўшы арза, шағым бериўдиң 
бир жыллық мүддетин белгилей отырып, мүрəжат етиўшилерди 
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өз ҳуқықларының, еркинликлериниң ҳəм (яки) нызамлы 
мəплериниң бузылыў жағдайларында дəрҳал ҳəрекет етиўге 
бағдарлайды. Шағым бериў ушын бир жыллық мүддет мүрəжат 
етиўшилер өзлериниң ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм (яки) 
нызамлы мəплери бузылғанлығын билген яки билиўи лазым 
болған күннен баслап есапланады (белгили бир ҳүжжетлерди 
алыў, мəлимлеме бериўден бас  тартыў, лаўазымлы шахслардың 
нызамсыз ҳəрекетлери ҳəм т.б.).

Белгиленген мүддет өз мазмунына бола үзил-кесил болып 
есапланады. Арза яки шағымның усы мүддет өтип кеткеннен 
соң берилиўи, улыўма қағыйдаға муўапық, арза яки шағым 
мазмунын көрип шықпастан қалдырыўға алып келеди. Соның 
менен бирге, өткерип жиберилген мүддет қайта тиклениўи 
мүмкин, егер ол мүрəжат етиўши тəрепинен усынылған тий-
исли ҳүжжетлер менен тастыйықланған тийкарлы себеплерге 
бола өткерип жиберилген болса (аўыр кеселлик, майыплық, 
узақ мүддетли хызмет сапары ҳəм т.б.). Бул жағдайда арза яки 
шағымды көрип шығыўшы мəмлекетлик органның қарары ме-
нен мүддет қайта тиклениўи тийис.

Бизиң пикиримизше, көрсетилген пүткил мүддет даўамында 
ямаса оның көпшилик бөлегинде бундай жағдайлар орын алған 
болып, шағым яки арза бериўге тосқынлық еткен болса, мүддет 
қайта тиклениўи тийис.

18-статья. Мүрəжатларды көрип шығыў тəртиби
Мəмлекетлик органға келип түскен мүрəжатлар усы ор-

ган тəрепинен яки оның мүрəжатларды көрип шығыў бой-
ынша миннетлер мойнына жүкленген лаўазымлы шахслар 
тəрепинен көрип шығылады.

Қойылған мəселелерди шешиў өз ўəкиллиги шеңберине 
кирмейтуғын мəмлекетлик органға келип түскен 
мүрəжатлар бес күнлик мүддеттен кешиктирместен тийис-
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ли органларға жиберилип, бул туўралы мүрəжат етиўшиге 
жазба ямаса электрон формада хабар етиледи.

Мүрəжатларды көрип шығыў ушын тийкарсыз рəўиште 
басқа мəмлекетлик органларға өткериў ямаса қарарлары 
яки ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) үстинен шағым етилип 
атырған органларға ямаса лаўазымлы шахсларға жибериў 
қадаған етиледи.

Егер мүрəжатларда оларды тийисли органларға жибериў 
ушын зəрүр мағлыўматлар болмаса, бул мүрəжатлар 
мүрəжат етиўшиге бес күнлик мүддеттен кешиктирместен 
тийкарланған түсиндирме менен қайтарылады.

Мүрəжатты толық, қалыс ҳəм өз ўақтында көрип 
шығыў ушын қосымша мағлыўматлар, мағлыўматнамалар 
ҳəм материалларға зəрүрлик пайда болған жағдайда, 
усы мүрəжатты көрип шығып атырған мəмлекетлик 
органның лаўазымлы шахсы мүрəжат еткен физикалық 
яки юридикалық шахстан, сондай-ақ, өз ўəкилликлери 
шеңберинде басқа мəмлекетлик органлардан қосымша 
мəлимлемени сорап алыўы мүмкин. Егер мəлимлеме 
мəмлекетлик сырды яки нызам менен қорғалатуғын 
басқа сырды қурайтуғын мағлыўматларды өз ишине 
алған болмаса, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықларына, еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине, 
жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине зыян келтирмесе, 
мəмлекетлик органлар, олардың лаўазымлы шахслары 
өзлеринен соралып атырған мəлимлемени он күн ишинде 
усыныўы шəрт.

Мүрəжатты көрип шығып атырған мəмлекетлик орган, 
зəрүр жағдайларда, мүрəжат орынның өзине барып көрип 
шығылыўын тəминлеўи мүмкин.

Мүрəжат етиўши яки басқа шахс жоқлығында мүрəжатты 
көрип шығыў имканы болмаса, олар мəмлекетлик 
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органның лаўазымлы шахсы тəрепинен шақыртылыўы 
мүмкин. Шақыртылған мүрəжат етиўши келмеген жағдайда 
мəмлекетлик органның лаўазымлы шахсы мүрəжатты оның 
қатнасыўысыз көрип шығыў имканы жоқлығы туўралы 
жуўап жибереди.

Мүрəжатқа жуўапты мəмлекетлик органның басшысы 
яки басқа ўəкилликли лаўазымлы шахсы имзалайды.

Егер мүрəжатта қойылған мəселелер хожалық жүргизиўши 
субъектлер искерлигине тийисли болса, олардың ўəкиллери 
мүрəжатты көрип шығыўда қатнасыў ушын мəмлекетлик ор-
ганлар тəрепинен өз ўəкилликлери шеңберинде шақырылады.

Егер мүрəжатта хожалық жүргизиўши субъектлердиң ис-
керлигин тексериў, соның ишинде финанс-хожалық искер-
лигин тексериў (ревизия) зəрүрлиги жүзеге келсе, тексериў 
нызам ҳүжжетлерине муўапық əмелге асырылады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар өз мүрəжатларын 
олар көрип шығылғанға шекем ҳəм көрилип атырған 
ўақытта мүрəжат бойынша қарар қабыл етилгенге ше-
кем жазба ямаса электрон формада арза бериў арқалы 
қайтарып алыў ҳуқықына ийе.

Мүрəжатты қайтарып алыў туўралы арза мəмлекетлик 
органлар тəрепинен нызам бузылыўларын анықлаў ҳəм 
сапластырыў бойынша илажлар көрилиўин бийкарламай-
ды.

1. Мүрəжатларды көрип шығыў механизми.
Нызамда мəмлекетлик органлар менен олардың лаўазымлы 

шахсларының мүрəжатларды көрип шығыўға байланыслы 
əдеўир кең көлемдеги миннетлери нəзерде тутылған.

Мүрəжат етиўшиге итибарлы, жуўапкерли, əлпайым 
қатнаста болыўды тəминлеў, сондай-ақ, қағазпазлыққа, 
рəсмиятшылыққа, шубалаңқылыққа, қалыс болмаған, бийəдеп 



99

минез-қулққа жол қоймаў, мүрəжат етиўшилерге қопаллық ҳəм 
ҳүрметсизлик көрсетпеў биринши орынға қойылған.

Бул қағыйда мүрəжат етиўши менен өз-ара ҳүрмет мүнəси-
бетлериниң тийкарын салыўды, ҳəтте өз машқалалары менен 
мүрəжат еткен қатардағы, əпиўайы адам да мəмлекет атынан ис 
жүргизетуғын органлар ҳəм шөлкемлер ушын əҳмийетли екен-
лигин көрсетиўди нəзерде тутады.

Тилекке қарсы, ҳəзирги ўақытта лаўазымлы шахслар ҳəм 
т.б. тəрепинен мүрəжат етиўшилерге итибарсызлық, оларды 
менсинбеўшилик жағдайларын жийи-жийи ушыратыў мүмкин. 
Көплеген ҳəмелдарлар ҳəр бир жаңадан келген мүрəжат 
етиўшини тек қосымша жумыс ҳəм ол ис ҳақының муғдарына 
ҳəм ҳəмел дəрежесиниң көтерилиўине ҳеш қандай тəсир ет-
пейди деп есаплайды, сонлықтан да бундай ҳəмелдарлардың 
əдеттеги нийети – конкрет мүрəжат етиўшиниң машқалаларын 
шешиўден бас тартыў болып есапланады.

Мүрəжатларды толық, қалыс, ҳəр тəреплеме ҳəм өз 
ўақтында көрип шығыў илажларын көриў миннети де жүдə 
əҳмийетли. Мүрəжатларды көрип шығыўшы шөлкемлер менен 
лаўазымлы шахслар пассив төреши позициясында турып алып, 
машқалаларды дəлиллеп бериў миннетин мүрəжат етиўшиниң 
мойнына жүклемеместен, объектив ҳалатларды анықлаў ҳəм 
ҳəр тəреплеме ойлап-пишилген, қанаатландырарлық шешим 
қабыллаў ушын барынша тəсиршең илажлар көриўи керек.

2. Мəмлекетлик органлар ўəкилликлерин белгилеў 
қағыйдалары.

Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 
мүрəжатлар оларда қойылған мəселелерди шешиў өз 
ўəкилликлери шеңберине киретуғын мəмлекетлик органларға 
берилетуғыны нəзерде тутылған.

Нызамның бул талабын əмелий жүзеге шығарыў ушын 
мүрəжат етиўши өзи қойған мəселелерди қандай орган 
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яки лаўазымлы шахс шешиў ўəкиллигине ийе екенлигини 
ҳаққында анық түсиникке ийе болыўы керек. Əдетте, өз шта-
тында юристлер болған юридикалық шахслар ушын бул оншел-
ли үлкен машқала емес, ал пуқаралар ушын əдеўир дəрежеде 
қыйыншылықлар туўдырыўы мүмкин. Көпшилик жағдайларда 
мүрəжат етиўши ол яки бул мəселе бойынша қай жерге мүрəжат 
етиўди, бул мəселе қандай орган арқалы шешилиўи мүмкин 
екенлигин билмейди де.

Соның менен бирге, мəселени шешиўге ўəкиллиги болмаған 
органларға мүрəжат етиўди келтирип шығарыўшы объектив се-
беплер менен бир қатарда, жүзеге келген бул жағдай белгили 
дəрежеде халық менталитетиниң өзгешеликлерине де байла-
ныслы. Халықтың көпшилик бөлеги, жоқары турыўшы орган-
лар машқала мазмунын жақсы түсинеди ҳəм əлбетте зəрүр ше-
шим қабыл етеди, деген нийетте имканы болғанынша жоқары 
турыўшы органларға мүрəжат етиўге умтылады. Жоқары 
турыўшы органларға мүрəжатлардың, соның ишинде оншелли 
əҳмийетли болмаған мəселелер бойынша да, оғада көп санда 
берилиўи де усыған байланыслы.

Соған қарамастан, мүрəжатларды ўəкилликли органларға 
бериў зəрүрлигин нəзерде тута отырып, Нызам бул талаптың 
орынланбағаны ушын ҳеш қандай жуўапкершилик белгилеме-
ген.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 
шөлкемге оның ўəкиллигине кирмейтуғын мүрəжатлар келип 
түскенде ислениўи мүмкин болған ҳəрекетлер ашып берил-
ген. Ҳəр бир жағдайда конкрет вариантты шөлкем басшысы 
таңлайды.

Шөлкемге оның ўəкиллигине кирмейтуғын жазба мүрəжат 
келип түскен жағдайда шөлкемниң төмендеги альтернатив им-
каниятлары бар:

– бес күнлик мүддет ишинде мүрəжатты көрип шығыў ушын 
басқа шөлкемлерге олардың ўəкилликлерине муўапық жибериў 
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ҳəм усы мүддетте бул туўралы мүрəжат етиўшилерге хабар 
бериў. Мүрəжатлар жиберилиўи зəрүр болған органлардың 
ўəкилликлерин билип алыў ушын халық турмысының айы-
рым тараўларында мүрəжатлардың мазмунын көрип шығыўға 
жуўапкер мəмлекетлик органлар, басқа шөлкемлер дизиминде-
ги көрсетпелерди басшылыққа алыў керек.

3. Мүрəжатларды басқа шөлкемлерге жибериў тəртиби.
Жазба мүрəжатта ол берилген шөлкемниң ўəкиллигине де, 

басқа органлардың ўəкиллигине де тийисли болған мəселелер 
баянланған жағдайларда мүрəжатларды басқа органларға 
жибериў мəселесине айырықша тоқтап өтиў лазым. Бул 
жағдайда мүрəжат келип түскен шөлкемниң ўəкиллигине 
тийисли мəселелер бөлеги мүрəжат мазмуны бойынша көрип 
шығылады ҳəм белгиленген мүддетте мүрəжат етиўшиге 
жуўап жибериледи. Соның менен бирге, бес күнлик мүддетте 
мүрəжаттың көширме нусқасы қалған мəселелерди шешиў 
ўəкиллигине ийе органға жибериледи ҳəм бул туўралы мүрəжат 
етиўшиге хабар бериледи. Жазба мүрəжатларда бир неше ҳəр 
түрли шөлкемлердиң ўəкиллигине тийисли мəселелер баян 
етилген жағдайларда бул мүрəжатлардың көширме нусқалары 
бес күнлик мүддетте тийисли шөлкемге жибериледи ҳəм бул 
туўралы мүрəжат етиўшилерге хабар бериледи. 

Егер мүрəжатта тийисли органларға жибериў ушын зəрүр 
мағлыўматлар болмаса, мəмлекетлик органлар бес күнлик 
мүддет ишинде мүрəжат мазмунын көрместен қалдырыўы ҳəм 
мүрəжат етиўшилерге мүрəжатларда баян етилген мəселелерди 
шешиў ушын қайсы шөлкемге ҳəм қандай тəртипте мүрəжат 
етиў кереклиги туўралы түсиндириўлер менен хабар береди. 
Солай етип, Нызам мазмунына муўапық, мүрəжат етиўшиге ол 
ортаға қойған мəселелер шөлкемниң ўəкиллигине кирмейди 
деп ғана жуўап бериўге жол қойылмайды. Мүрəжат етиўшиге 
қайсы конкрет шөлкемге мүрəжат етиў кереклигин анық 
көрсетип бериў керек.
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Еки альтернатив имканияттың (мүрəжатты тийисли 
ўəкилликке ийе шөлкемге жибериў ямаса мүрəжат етиўшиге 
қайсы шөлкемге мүрəжат етиў кереклигин түсиндириў) 
белгилениўи шөлкемниң ўəкиллигине кирмейтуғын барлық 
мүрəжатларға байланыслы қолланылатуғын улыўма қағыйда бо-
лып есапланады. Бирақ нызам ҳүжжетлеринде бул қағыйданың 
тек биреўи қолланылатуғын жағдайлар белгиленген:

бириншиден, суд қарарлары үстинен шағымнан ибарат 
жазба мүрəжат бес күнлик мүддетте мүрəжат бериўшиге суд 
қарарлары үстинен шағым етиў тəртиби туўралы түсиндириўлер 
менен қайтарылады. Бул өзгешелик суд ҳəкимиятының 
бийғəрезлиги принципинен келип шығады;

екиншиден, таярланып атырған, исленип атырған яма-
са исленген жынаят ямаса басқа ҳуқықбузарлық ҳаққында 
мағлыўматлардан ибарат мүрəжатлар бес күнлик мүддеттен 
кешиктирместен бул мүрəжатлар келип түскен шөлкемлер 
тəрепинен тийисли ҳуқық қорғаў яки басқа мəмлекетлик 
органларға жибериледи ҳəм бул туўралы мүрəжат етиўшиге ха-
бар бериледи.

Бундай түсиндириўлер арза бериўшиге өзиниң мүрəжат 
етиў ҳуқықын əмелге асырыўына жəрдем береди. Бул 
илажлардың нəтийжелилиги көп жағынан олардың барлық 
зəрүр мəлимлемелерден ибарат екенлигине ямаса тек улыўма 
пикирлер менен шекленгенине байланыслы. Сонлықтан 
да мүрəжат етиўши мүрəжат етиўи тийис болған орган яки 
шөлкемниң мəнзили, оның қабыллаў ўақты (егер бар болса)
ҳəм т.б. туўралы мағлыўматты алыў имканиятына ийе болыўы 
мақсетке муўапық.

4. Мүрəжатларды көрип шығыўда қосымша 
мағлыўматларды сорап алыў.

Жеке қабыллаў даўамында тийкарынан алғанда майда, 
онша əҳмийетли болмаған машқалаларды шешиў, салыстыр-
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ма жеңил болған мəселе бойынша түсиниклер алыў мүмкин. 
Ал көпшилик мəселелер болса ҳəр тəреплеме талқылаўды ҳəм 
үйрениўди, арза бериўши келтирген мəлимлемени анықлаўды, 
айырым жағдайларда орынларға шығыўды ҳəм т.б. талап етеди 
ҳəм олар тиккелей жеке қабыллаў ўақтында шешилиўи мүмкин 
емес. 

Усыған байланыслы Нызамда бекитилгениндей, егер 
мүрəжатта баян етилген ҳəм мүрəжатты көрип шығып атырған 
шөлкемниң ўəкиллигине киретуғын мəселени шешиў ушын 
қосымша мағлыўматлар, мағлыўматнамалар, қосымша үйрениў 
талап етилген жағдайда мəмлекетлик органның усы мүрəжатты 
көрип шығып атырған лаўазымлы шахсы физикалық яки 
юридикалық шахстан, сондай-ақ, өз ўəкиллиги шеңберинде 
басқа мəмлекетлик органлардан қосымша мəлимлеме сорап 
алыўы мүмкин. 

Мəмлекетлик органлар, олардың лаўазымлы шахслары, егер 
мəлимлеме мəмлекетлик сырды яки нызам менен қорғалатуғын 
басқа сырды қурайтуғын мағлыўматларды өз ишине алған бол-
маса, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықларына, 
еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине, жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплерине зыян келтирмесе, өзлеринен соралып 
атырған мəлимлемени он күн мүддет ишинде усыныўы шəрт.

5. Мүрəжатларды тийкарсыз рəўиште басқа органларға 
өткериўдиң қадаған етилгенлиги.

Жоқарғы мəмлекетлик органларға келип түсетуғын 
мүрəжатларда ол яки бул мəселени шешип бериў туўралы ил-
тимас пенен бир қатарда, көбинесе ҳəкимшилик органларының 
хатларды бир инстанциядан екиншисине тийкарсыз өткергени, 
мүрəжатларды көрип шығыўды өзи боладылыққа салғаны 
үстинен шағымлар келтирилген болады. Əсиресе, бир 
қатар жағдайларда мүрəжат етиўши үстинен шағым еткен 
органның өзинен ақырғы жуўап келген жағдайлар айырықша 
наразылықларды келтирип шығарады.
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Усыған байланыслы, түсиник берилип атырған 
статьяның үшинши бөлиминде мүрəжатларды ҳəрекетлери 
(ҳəрекетсизлиги) үстинен шағым етилип атырған шөлкемлерге 
жибериў қадаған етилетуғыны белгилеп қойылған, бундай 
категориядағы мүрəжатларды көрип шығыў тек ғана сол 
шөлкемлердиң ўəкиллигине киретуғын жағдайлардан басқа.

Соның менен бирге, нызамшылық ҳүжжетлери менен 
қадаған етилгенине қарамастан, бул норманы «жасырын түрде» 
бузыў жағдайларын жийи ушыратыў мүмкин, яғный бунда 
жоқары турыўшы орган тексериў илажларын өткериўди, базыда 
ҳəтте жуўап жойбарын таярлаўды ҳəрекетлери үстинен шағым 
етилип атырған органға тапсырады. Ақырғы шешим қабыллаў 
тийкарынан топланған мағлыўматлардың характерине бай-
ланыслы, сонлықтан да бундай схема арқалы ҳəрекет етиў, 
əлбетте, надурыс шешимлерге, нызамлылықтың бузылыўына 
алып келеди.

Бизиң пикиримизше, көрилип атырған норманы Нызамға 
тийисли тыйым (қадаған етиў) киргизилгени мақсетинен ке-
лип шығып талқылаў керек. Бул тыйым ортаға қойылған 
мəселелерди объектив көрип шығыўды ҳəм шешиўди 
тəминлеўге, ҳəрекетлери үстинен шағым етилип атырған 
органның ақырғы шешимге тəсир етиў мүмкиншилигин 
болдырмаўға, шешимниң жоқары турыўшы орган тəрепинен 
өз бетинше қабыл етилиўин тəминлеўге қаратылған. Соның 
менен бирге, төменги шөлкем тəрепинен қабыл етилген қарар 
үстинен берилген шағымды ҳəр тəреплеме ҳəм толық көрип 
шығыў дəслепки ҳүжжетлерди, түсиндириўлерди ҳəм т.б. алма-
стан турып мүмкин емес, ал шешим қабыллаўға тийкар болған 
бул ҳүжжетлер болса усы шөлкемниң өзинде болады.

Жоқарыда баян етилгенлерди есапқа алған ҳалда, 
ҳəрекетлери үстинен шағым етилип атырған органға өзиниң 
ҳəрекетлери үстинен берилген шағым бойынша тексериў илаж-
ларын өткериўди тапсырыўға, сондай-ақ, усындай органға 
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жуўап жойбарын ямаса шағым бойынша мағлыўматнама 
таярлаў ушын шағымды жибериўге, ҳəтте жуўаптың өзи фор-
мал түрде жоқары турыўшы орган тəрепинен жиберилген 
жағдайда да, жол қойылыўы мүмкин емес. Жоқары турыўшы 
орган ҳəрекетлери үстинен шағым етилип атырған органнан 
үстинен шағым берилип атырған шешим қабылланыўына бай-
ланыслы дəслепки ҳүжжетлер менен материалларды талап 
етип алыўы, оларды көрип шығыўы ҳəм мүрəжат бойынша 
тийкарланған шешим қабыллаўы тийис.

6. Мүрəжатларды орынның өзине барып көрип шығыў.
Түсиник берилип атырған статьяның алтыншы бөлиминде 

белгилеп қойылғанындай, мəмлекетлик органның қарары 
менен мүрəжатларды орынның өзине барып көрип шығыў 
шөлкемлестирилиўи мүмкин. Мүрəжатты орынның өзине 
барып көрип шығыў өз характерине бола дəстүрли жеке 
қабыллаўдан ҳеш қандай парқ қылмайды, тек бунда мүрəжатты 
көрип шығыў тийисли лаўазымлы шахстың жумыс орында 
емес, ал басқа шөлкемде, кəрханада ҳəм т.б. əмелге асырылады.

Нызам мүрəжатты орынның өзине барып көрип шығыў 
мақсетке муўапықлығы мəселесин шешиўди шөлкем 
басшысының ықтыярына берген.

Мəмлекетлик органлар яки шөлкемлердиң басшылары ай-
ырым машқалалы мəселелерди орынлардың өзинде шешиў 
зəрүрлиги туўылған жағдайларда көшпели жеке қабыллаўлар 
өткериў зəрүрлигин ҳəм олардың өткерилиў ўақтын 
белгилеўи мүмкин. Мəселен, мийнет дүзетиў мəкемелериниң, 
мийирбанлық үйлериниң басшылары үстинен берилген 
шағымлар бойынша ҳəм т.б.

7. Мүрəжатты арза бериўшиниң қатнасыўында көрип 
шығыў.

Мүрəжатты арыз етиўшиниң яки басқа шахстың жоқлығында 
көрип шығыў мүмкин болмаса, бул шахслар мəмлекетлик 
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органның лаўазымлы шахсы тəрепинен шақыртылыўы 
мүмкин. Шақыртылған мүрəжат етиўши келмеген жағдайда 
мəмлекетлик органның лаўазымлы шахсы мүрəжатты оның 
қатнасыўысыз көрип шығыў имканы жоқлығы туўралы жуўап 
жибереди.

8. Мүрəжатты көрип шығыў нəтийжелери бойынша 
жуўап.

Мүрəжатқа жуўап хаты мəмлекетлик органның басшысы 
яки ўəкилликке ийе басқа лаўазымлы шахсы тəрепинен имза-
ланады.

Егер мүрəжатта ортаға қойылған мəселелер хожалық 
жүргизиўши субъектлер искерлигине тийисли болса, олардың 
ўəкиллери мүрəжатты көрип шығыўда қатнасыў ушын 
мəмлекетлик органлар тəрепинен өз ўəкилликлери шеңберинде 
шақыртылады.

Егер мүрəжатта хожалық жүргизиўши субъектлердиң ис-
керлигин тексериў, соның ишинде финанс-хожалық искерли-
гин тексериў (ревизия) зəрүрлиги жүзеге келсе, тексериў нызам 
ҳүжжетлерине муўапық əмелге асырылады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар өз мүрəжатларын 
олар көрип шығылғанға шекем ҳəм көрилип атырған ўақытта 
мүрəжат бойынша қарар қабыл етилгенге шекем жазба ямаса 
электрон формада арза бериў арқалы қайтарып алыў ҳуқықына 
ийе.

Мүрəжатты қайтарып алыў туўралы арза мəмлекетлик орган-
лар тəрепинен нызам бузылыўларын анықлаў ҳəм сапластырыў 
бойынша илажлар көрилиўин бийкарламайды.

19-статья. Мүрəжатларды көрип шығыў 
мүддетлери

Арза яки шағым мəселени мазмуны бойынша шешиўи 
шəрт болған мəмлекетлик органға келип түскен күннен бас-



107

лап он бес күн ишинде, қосымша үйрениў ҳəм (яки) тексериў, 
қосымша ҳүжжетлерди сорап алыў талап етилгенде болса, 
бир айға шекем болған мүддетте көрип шығылады.

Арза ҳəм шағымларды көрип шығыў ушын тексериў 
өткериў, қосымша материаллар сорап алыў ямаса басқа 
илажлар көриў зəрүр болған жағдайларда оларды көрип 
шығыў мүддетлери тийисли мəмлекетлик органның бас-
шысы тəрепинен айырықшалық ретинде узағы менен бир 
айға узайтылыўы мүмкин, бул туўралы мүрəжат етиўшиге 
хабар бериледи.

Усыныс мəмлекетлик органға келип түскен күннен 
баслап бир айға шекемги мүддетте көрип шығылады, 
қосымша үйрениўди талап ететуғын усыныслар буған кир-
мейди, бул туўралы усынысты киргизген физикалық яки 
юридикалық шахсқа он күн мүддет ишинде жазба формада 
хабар бериледи.

1. Арза ҳəм шағымларды көрип шығыў мүддетлери.
Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 

бекитилген қағыйдаға муўапық, арза яки шағым мəселени маз-
муны бойынша шешиўи шəрт болған мəмлекетлик органға 
келип түскен күннен баслап он бес күн ишинде, қосымша 
үйрениў ҳəм (яки) тексериў, қосымша ҳүжжетлерди сорап алыў 
талап етилгенде болса – бир айға шекем болған мүддетте көрип 
шығылады.

Нызамда арза яки шағымда ортаға қойылған мəселени 
мазмуны бойынша көрип шығыў ҳəм шешиў ушын опти-
мал мүддетлер белгиленген. «Мəмлекетлик органларда ҳəм 
мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы 
үлги Режеде белгиленгениндей,1 мүрəжатлар менен ислеў 
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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мүддетлери олар мəмлекетлик органға келип түскен күннен 
баслап есапланады. Егер тийисли мүддеттиң соңғы күни дем 
алыс ҳəм байрам күнлерине туўра келсе, нəўбеттеги ис күни 
мүддет тамам болатуғын күн болып есапланады.

2. Арза ҳəм шағымларды көрип шығыў мүддетлерин 
узайтыў.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминде 
арза ҳəм шағымларды көрип шығыў ушын тексериў өткериў, 
қосымша материаллар сорап алыў ямаса басқа илажлар көриў 
зəрүр болған жағдайларда нызам шығарыўшы тəрепинен олар-
ды көрип шығыў мүддетлери тийисли мəмлекетлик органының 
басшысы тəрепинен айырықшалық ретинде узағы менен бир 
айға узайтылыўы мүмкиншилиги берилгенлиги, бул туўралы 
мүрəжат етиўшиге хабар берилиўи лазымлығы белгилеп 
қойылған. Бул жердеги баслы шəрт – белгиленген мүддетлердиң 
сақланыўы ҳəм бул туўралы мүрəжат етиўшиге əлбетте хабар 
берилиўи болып есапланады.

Статьяның биринши ҳəм екинши бөлимлериниң 
өзгешеликлерине итибар қаратыў зəрүрлигин атап өтиў керек. 
Биринши бөлимниң мазмунына көре, узайтыўларды есапқа 
алғанда, арза яки шағымды көрип шығыў мүддети бир айдан 
артық болыўы мүмкин емес. Яғный, 15 күнлик мүддет көби 
менен 15 күнге узайтылыўы мүмкин, бул бир айды қурайды. 
Екинши бөлимниң мазмунына муўапық, көрип шығыў мүддети 
тап сондай тийкарларға бола бир айға узайтылыўы мүмкин, 
бул – 15 күнге бир айды қосқанда 45 күнди қурайды. Мүрəжат 
етиўшилер ҳəм мəмлекетлик органлардың лаўазымлы шахсла-
ры бул көрсетилген қарама-қарсылықты есапқа алыўлары керек.

3. Усынысларды көрип шығыў мүддетлери.
Усынысларға келетуғын болсақ, олардың өзине тəн 

өзгешеликлерин ҳəм басқа түрдеги мүрəжатлардан парқлы екен-
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лигин (қараң: түсиник берилип атырған Нызамның 5-статьясы-
на берилген түсиниклер) есапқа алғанда, нызам шығарыўшы 
оларды көрип шығыў ушын өзгеше мүддетлер белгилеўди 
мақул тапқан.

Түсиник берилип атырған статьяның үшинши бөлимине 
муўапық, усыныс мəмлекетлик органға келип түскен күннен 
баслап бир айға шекемги мүддетте көрип шығылады, қосымша 
үйрениўди талап ететуғын усыныслар буған кирмейди, бул 
туўралы усынысты киргизген физикалық яки юридикалық 
шахсқа он күн мүддет ишинде жазба формада хабар бериледи.

Бунда атап өтетуғын жағдай соннан ибарат, мүддет 
узайтылғаны туўралы физикалық яки юридикалық шахсқа ха-
бар бериў мүддети тек усыныслар ушын белгиленген, ал арза 
ҳəм шағымлар ушын мүрəжат етиўшиге бул туўралы шəртли 
түрде мүддетин көрсетпестен хабар бериў шəртли екенлиги бел-
гиленген, ал бул болса көрип шығыў мүддетиниң узайтылғаны 
туўралы мүрəжат етиўшиге дəрҳал хабар берилиўи шəрт екен-
лигин аңлатады. 

Соны да атап өтиў керек, айырым жағдайларда мəмлекетлик 
органның басшысы ямаса оның орынбасары мүрəжатларды 
көрип шығыў мүддетлерин қысқартыўы мүмкин.

Мүрəжатлар менен ислеў мүддетлерин есаплаўға 
келетуғын болсақ, бул мүддетлер, үлги Режениң 41-бəнтинде 
көрсетилгениндей, мүрəжатлар мəмлекетлик органға келип 
түскен күннен баслап есапланады. Егер тийисли мүддеттиң 
соңғы күни дем алыс ҳəм байрам күнлерине туўра келсе, 
нəўбеттеги ис күни мүддет тамам болатуғын күн болып есапла-
нады.1

20-статья. Мүрəжатларды көрмей қалдырыў
Төмендеги мүрəжатлар көрип шығылмайды:
аноним мүрəжатлар;

1 Сонда, 41-б.
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физикалық ҳəм юридикалық шахслардың  ўəкиллери 
арқалы берилген мүрəжатлар, олардың ўəкиллигин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер болмаған жағдайда;

нызамда белгиленген басқа талапларға муўапық 
болмаған мүрəжатлар.

1. Аноним мүрəжатларды көрмей қалдырыў.
Түсиник берилип атырған статья мүрəжатларды көрмей 

қалдырыў мəселелерине бағышланған. 
Бул статьяның екинши бөлимине муўапық, аноним 

мүрəжатлар көрип шығылмайды.
Түсиник берилип атырған Нызамның 6-статьясы алтыншы 

бөлимине муўапық, физикалық шахстың фамилиясы (исми, 
əкесиниң исми), оның жасаў орны туўралы мағлыўматлар яки 
юридикалық шахстың толық аты, оның жайласқан жери (по-
чта мəнзили) туўралы мағлыўматлар көрсетилмеген ямаса олар 
туўралы жалған мағлыўматлар көрсетилген, сондай-ақ, имза 
(электрон санлы имза) менен тастыйықланбаған мүрəжатлар 
аноним мүрəжатлар деп есапланады. Бул ақылға муўапық 
норма. Мəселен, егер мүрəжатта арыз етиўшиниң мəнзили 
көрсетилмеген болса, оған жуўапты қай жерге жибериў нəмəлим 
екенлиги өз-өзинен түсиникли. Ал мүрəжатта баян етил-
ген фактлерди тексериў зəрүрлиги туўылған, ямаса усы факт 
бойынша басқа да бир ҳүжжетлерди тапсырыў керек болған 
жағдайларда арыз етиўши менен байланысыў мүмкиншилиги 
болмайды. Бул арыз етиўшиниң исми менен имзасына да тий-
исли, оларсыз арыз етиўшини табыў ҳəм идентификациялаў 
мүмкин емес. 

Жазба мүрəжат мүрəжат етиўши физикалық шахстың им-
засы яки мүрəжат етиўши юридикалық шахс басшысының 
ямаса ўəкилликли шахсының имзасы менен тастыйықланған 
болыўы лазым. Физикалық шахстың жазба мүрəжатын мүрəжат 
етиўшиниң имзасы менен тастыйықлаў имканы болмаған 
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жағдайда, бул мүрəжат оны жазып берген шахстың имзасы ме-
нен тастыйықланып, оның фамилиясы (исми, əкесиниң исми) 
да қосымша түрде жазып қойылыўы керек.

Электрон мүрəжат электрон санлы имза ме-
нен тастыйықланған ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны 
идентификациялаў имканиятын беретуғын басқа реквизитле-
рине ийе болған электрон ҳүжжет формасында болыўы керек.

Улги Режениң 43-бəнтине муўапық, мүрəжатты толығы 
менен аноним деп тəн алыў ушын мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше ямаса мүрəжатты көрип шығыўшы қурам 
бөлими тəрепинен əмелге асырылады.1

Мүрəжат аноним деп тəн алынғанда бул туўралы жуўмақ 
дүзиледи. Жуўмақта мүрəжатты аноним деп тəн алыў ушын 
тийкарлар көрсетиледи. Мүрəжатты аноним деп тəн алыў 
туўралы қарар мүрəжатлар менен ислеўши бөлимше басшысы 
яки қурам бөлими басшысы тəрепинен тастыйықланады.

Мəмлекетлик органлардың «исеним телефонлары»на келип 
түскен мүрəжатлар Нызамда ҳəм үлги Режеде нəзерде тутылған 
тəртипте аноним деп тəн алыныўы мүмкин.

Аноним деп тəн алынған мүрəжатлар жуўмақ тастыйықланған 
ўақыттан баслап қадағалаўдан яки орынлаўдан алынады.

2. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери 
арқалы берилген мүрəжатларды олардың ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер болмаған жағдайда көрмей 
қалдырыў.

Түсиник берилип атырған статьяның үшинши бөлиминде 
бекитилген қағыйдаға муўапық, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ўəкиллери арқалы берилген мүрəжатлар, олардың 

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер болмаған жағдайда 
көрилместен қалдырылады.

Үлги Реже (44-б.) менен белгиленген тəртипке муўапық, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери арқалы 
берилген мүрəжатлар келип түскенде, мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше яки қурам бөлими олардың ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлердиң бар яки жоқ екенлигин тексе-
реди.1

Егер мүрəжатта физикалық ҳəм юридикалық шахс 
ўəкилиниң ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
жоқ болса, бул туўралы мүрəжатлар менен ислеў бойын-
ша бөлимшениң басшысы яки қурам бөлиминиң басшысы 
тəрепинен тастыйықланатуғын жуўмақ дүзиледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң 
ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер жоқлығы туўралы 
жуўмақ тастыйықланған ўақыттан баслап бул мүрəжат көрип 
шығылмайды, бул туўралы мүрəжат етиўшиге жазба түрде ха-
бар бериледи. 

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер – исеним хатлары болып есапла-
нады. ПКниң 135-статьясына муўапық, исеним хаты əпиўайы 
жазба формада ямаса нотариал формада рəсмийлестириледи.2 
Нотариал форманы талап етиўши келисимлерди дүзиў яма-
са юридикалық шахсларға байланыслы ҳəрекетлерди əмелге 
асырыў ушын берилген исеним хаты нотариал тастыйықланған 
болыўы керек. Юридикалық шахс атынан берилетуғын исе-
ним хаты баслық тəрепинен имзаланып, оған усы юридикалық 
шахстың мөри басылады (ПКниң 138-ст.)3

1 Сонда, 44-б.
2 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012.
3 Сонда. 138-ст.



3. Нызамда белгиленген басқа талапларға муўапық 
болмаған мүрəжатлар.

Мүрəжатлар мазмуны бойынша көрилместен қалдырылыўы 
мүмкин, егер:

бириншиден, мүрəжатлар конституциялық суд исле-
рин жүргизиў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине, пуқаралық, 
пуқаралық-процессуал, хожалық-процессуал, жынаят-про-
цессуал нызам ҳүжжетлерине, ҳəкимшилик процесс тəртибин 
белгилеўши нызам ҳүжжетлерине муўапық көрип шығылыўы 
шəрт болса, ямаса нызам ҳүжжетлерине муўапық бундай 
мүрəжатларды бериў ҳəм көрип шығыўдың басқаша тəртиби 
белгиленген болса;

екиншиден, шағым бериў мүддети тийкарлы себеплерсиз 
өткерип жиберилген болса;

үшиншиден, арыз етиўши тəрепинен тəкирар мүрəжат, 
соның ишинде, мүрəжатларды дизимге алыў журналына кирги-
зилген мүрəжат берилген болып, бул мүрəжат əллеқашан маз-
муны бойынша көрип шығылған болса ҳəм тəкирар мүрəжатта 
оны мазмуны бойынша қайтадан көрип шығыў ушын əҳмийетли 
болған жаңа ҳалатлар жоқ болса.
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IV бап. МҮРƏЖАТЛАРДЫ КӨРИП ШЫҒЫЎДА 
ФИЗИКАЛЫҚ ҲƏМ ЮРИДИКАЛЫҚ 
ШАХСЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЛАРЫ ҲƏМ 

МƏМЛЕКЕТЛИК ОРГАНЛАРДЫҢ МИННЕТЛЕРИ
IV баптағы берилген режелер менен мүрəжатларды көрип 

шығыўда физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықлары 
беккемленген.

Атап айтқанда, олар мүрəжат көрип шығылыўының барысы 
ҳаққында мəлимлеме алыў, мүрəжатты тексериў материаллары 
менен танысыў, қосымша материаллар усыныў, ең əҳмийетлиси – 
адвокат жəрдеминен пайдаланыў ҳуқықына ийе ҳəм т.б. (21-ст.).

IV баптың 23-статьясы менен мүрəжатты көрип шыққан 
мəмлекетлик органның миннетлери белгиленген. Бунда 
мəмлекетлик органға, оның лаўазымлы шахсларына мүрəжатты 
көрип шығыў нəтийжелери бойынша қабыл етилген қарардың 
орынланыўын қадағалаў ҳəм физикалық яки юридикалық 
шахсқа оның ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери 
бузылыўы нəтийжесинде келтирилген зыянның орнын қаплаў 
бойынша илажлар көриў миннети жүкленгенлиги айырықша 
қызығыўшылық туўдырады.

21-статья. Мүрəжатларды көрип шығыўда 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 

ҳуқықлары
Мүрəжат мəмлекетлик органлар тəрепинен көрип 

шығылып атырғанда физикалық ҳəм юридикалық 
шахс мүрəжат көрип шығылыўының барысы туўралы 
мəлимлеме алыў, жеке өзи ўəжлерин баян етиў ҳəм 
түсиндириўлер бериў, мүрəжатты тексериў материалла-
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ры ҳəм оны көрип шығыў материаллары менен танысыў, 
қосымша материаллар усыныў яки оларды басқа органлар-
дан сорап алыў туўралы илтимас етиў, адвокат жəрдеминен 
пайдаланыў ҳуқықына ийе.

Мүрəжатты көрип шығып атырған мəмлекетлик 
органлардың лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахсла-
ры физикалық ҳəм юридикалық шахсқа олардың нызам-
лы мəплерине, еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине 
тийисли ҳүжжетлер, қарарлар ҳəм басқа материаллар 
менен, егер оларда мəмлекетлик сыр яки нызам менен 
қорғалатуғын басқа сырды қурайтуғын мағлыўматлар 
болмаса, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықларына, еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине, 
жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине зыян келтирмесе, таны-
сып шығыў имканиятын тəминлеўи шəрт.

1. Мүрəжатларды көрип шығыўда физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықлары.

Усы статьяның биринши бөлими менен мүрəжатларды 
көрип шығыўда физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықлары белгилеп берилген. Нызам арыз етиўши физикалық 
ҳəм юридикалық шахсларға өзлериниң мүрəжат етиў ҳуқықын 
əмелге асырыўында түрли мүмкиншиликлер береди:

бириншиден, мүрəжатты көрип шығыў барысы ҳаққында 
мəлимлеме алыў;

екиншиден, жеке өзи ўəжлерин баян етиўи ҳəм 
түсиндириўлер бериўи;

үшиншиден, мүрəжатты тексериў материаллары менен ҳəм 
оны көрип шығыў нəтийжелери менен танысыў;

төртиншиден, қосымша материаллар бериў ямаса оларды 
басқа органлардан сорап алыўды илтимас етиў;

бесиншиден, адвокат жəрдеминен пайдаланыў.
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Мүрəжатты көрип шығыў барысы ҳаққындағы мəлимлемени 
алыў ҳуқықы мəмлекетлик органның мүрəжат етиўшиден тий-
исли сораў алғаннан соң дəрҳал оған исти көрип шығыў ба-
рысы, мүрəжатты көрип шығыў бойынша исленген жумыслар 
туўралы мəлимлеме бериў миннети менен тəминленеди.

Мүрəжат етиўши мүрəжат бойынша ис жүргизиўде 
түсиндириўлер бериў, қосымша материаллар усыныў, яки 
оларды басқа органлардан талап етип алыўды илтимас етиў 
жолы менен өзиниң қатнасыўын талап етиў  ҳуқықына ийе ҳəм 
мəмлекетлик орган оған бундай мүмкиншилик жаратып бериўи  
шəрт.

Усы статьяда нəзерде тутылған ҳуқықлар мүрəжат 
авторының статусын түптен өзгертеди: бул ҳуқықлар мүрəжат 
етиўшиге оның мүрəжатын көрип шығып атырған шахсқа өз 
позициясын дəлиллеп бериў имканиятын береди, мүрəжат 
етиўшини ҳуқықый қатнасықлардың толық ҳуқықлы субъек-
тине айландырады, мүрəжатларды «жабық есиклерде» көрип 
шығыў ҳəм олар бойынша шешимлер қабыл етиў əмелиятына 
тыйым салады, мəмлекетлик ҳəкимият пенен инсан арасындағы 
ҳуқықый қатнасықларды жəне де айқынластырады.

Мəмлекетлик органлар тəрепинен мүрəжатлардың көрип 
шығылыўында физикалық ҳəм юридикалық шахс адвокат 
жəрдеминен пайдаланыў ҳуқықына ийе. Нызам ҳүжжетлерине 
муўапық, белгиленген тəртипте адвокатлық искерлиги ме-
нен шуғылланыў ҳуқықын бериўши лицензияны алған ҳəм 
адвокатлық дүзилмелердиң: адвокатлар коллегиясының, 
адвокатлық фирмаларының, адвокатлық бюроларының 
ағзалары болған шахслар адвокатлар болып есапланады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахсларға юридикалық 
жəрдем көрсетиў мақсетинде адвокат:

бириншиден, ҳуқықый мəселелер бойынша мəслəҳəтлер 
ҳəм түсиндириўлер, нызам ҳүжжетлери бойынша аўызша ҳəм 
жазба мағлыўматнамалар береди;
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екиншиден, ҳуқықый характердеги арзалар, шағымлар ҳəм 
басқа ҳүжжетлерди дүзеди;

үшиншиден, пуқаралық ислер ҳəм Ҳəкимшилик 
ҳуқықбузарлықлар ҳаққындағы ислер бойынша судта, басқа 
мəмлекетлик органларда, физикалық ҳəм юридикалық шахслар 
алдында ўəкилликти əмелге асырады.

Адвокат төмендеги ҳуқықларға ийе:
бириншиден, нызамда белгиленген тəртипте истиң барлық 

материаллары менен танысыў ҳəм оннан зəрүр мағлыўматларды 
көширип алыў;

екиншиден, ис материаллары менен танысыў ҳəм исти суд-
та ҳəм басқа органларда көрип шығыў ўақтында даўыс жазыў 
қурылмалары жəне басқа да техникалық қураллардан нызам 
ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте пайдаланыў;

үшиншиден, егер жынаят исин жүритиўде, сондай-ақ, 
пуқаралық, хожалық исин яки ҳəкимшилик жуўапкерлик 
ҳаққындағы исти көрип шығыў ҳəм шешиўде қорғаўды ямаса 
ўəкилликти əмелге асырыў зəрүрлиги талап етсе, мəмлекетлик 
сырлар, коммерциялық сыр яки басқа сыр болып есапланған 
мағлыўмат пенен нызам ҳүжжетлеринде нəзерде тутылған 
тəртипте танысыў.

Адвокат:
бириншиден, юридикалық жəрдем сорап мүрəжат еткен 

физикалық ҳəм юридикалық шахсларға олардың ҳуқықлары 
ҳəм миннетлери туўралы мəслəҳəт бериўи;

екиншиден, юридикалық жəрдем сорап мүрəжат еткен 
шахстың исине оның жағдайын аўырластыратуғын професси-
онал көз-қарас пенен жандаспаўы;

үшиншиден, исеним билдириўши шахстың (өз қорғаўы 
астындағы шахстың) көз-қарасына көре, нызамсыз қарар 
шығарылған жағдайда, бул қарар үстинен нызамда белгиленген 
тəртипте шағым етиўи шəрт.1

1 Өзбекистан Республикасының 25.12.1998-ж. қабыл етилген № 721-I «Адвокатлық 
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2. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың өз 
ҳуқықларына, еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине 
тийисли ҳүжжетлер, қарарлар ҳəм басқа материаллар ме-
нен танысып шығыў шəртлери.

Түсиник берилип атырған статьяның екинши бөлиминдеги 
режелер «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик 
мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Режениң 
58-бəнтинде де бекитилген болып, оған муўапық, физикалық 
ҳəм юридикалық шахсқа олардың ҳуқықларына, еркинликлери-
не ҳəм нызамлы мəплерине тийисли ҳүжжетлер, қарарлар ҳəм 
басқа материаллар менен, егер оларда мəмлекетлик сырларды 
яки нызам менен қорғалатуғын басқа сырларды қурайтуғын 
мағлыўматлар бар болмаса, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине ҳəм нызамлы 
мəплерине, жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине зыян келтирме-
се, танысып шығыў имканиятын тəминлеўи шəрт.1

Мəселен, «Мəлмимлеме алыў принциплери ҳəм кепилли-
клери ҳаққында»ғы Нызамның 10-статьясына муўапық,2 егер 
соралып атырған мəлимлеме қупыя болса яки оны əшкара етиў 
нəтийжесинде шахстың ҳуқықларына ҳəм нызамлы мəплерине, 
жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине зыян келиўи мүмкин болса, 
мəлимлемени бериўден бас тартылыўы мүмкин.

Соралып атырған мəлимлемени бериўден бас тартылғаны 
ҳаққындағы хабар сораў менен мүрəжат еткен шахсқа сораў 
алынған сəнеден баслап бес күнлик мүддет ишинде жибериледи.
искерлигиниң кепилликлери ҳəм адвокатларды социаллық қорғаў ҳаққында»ғы Ны-
замы. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1990, № 1, 12-
ст.
1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
2 «Мəлимлеме еркинлиги принциплери ҳəм кепилликлери ҳаққында»ғы Нызам. //
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 2003, №1, 2-ст.
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Бас тартыў ҳаққындағы хабарда соралып атырған мəлимлемени 
бериў мүмкин емеслиги себеби көрсетилиўи керек.

Усы Нызамның 13-статьясы менен физикалық шахс 
ҳаққындағы мəлимлемеден оларға материаллық зыян ҳəм 
мəнаўий зыян келтириў, сондай-ақ, олардың ҳуқықларын, 
еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин əмелге асырыўына 
тосқынлық етиў мақсетинде пайдаланыў қадаған етиледи.

Шахстың мəлимлеме тараўындағы қəўипсизлиги оның 
мəлимлемеден еркин пайдаланыўы ушын зəрүр шараятларды 
ҳəм кепилликлерди жаратыў, жеке өмирине тийисли сырларды 
сақлаў, мəлимлеме қуралы арқалы нызамсыз рəўиште руўхый 
тəсир көрсетилиўинен қорғаў жолы менен тəминленеди.

Физикалық шахсларға тийисли жеке мағлыўматлар қупыя 
мағлыўматлар категориясына киреди.

Мəмлекеттиң мəлимлеме тараўындағы қəўипсизлиги 
төмендеги жоллар менен тəминленеди:

бириншиден, мəлимлеме тараўындағы қəўипсизликке 
қəўиплерге қарсы ҳəрекетлер бойынша экономикалық, сиясий, 
шөлкемлестириў ҳəм басқа илажларды əмелге асырыў;

екиншиден, мəмлекетлик сырларды сақлаў ҳəм 
мəмлекетлик мəлимлеме ресурсларын олардан рухсатсыз түрде 
пайдаланыўдан қорғаў;

22-статья. Мүрəжатларды көрип шығыўда 
қолланылатуғын илажлар

Мəмлекетлик органлар мүрəжатларды көрип шығыўда 
нызамға қайшы келетуғын ҳəрекетлерге (ҳəрекетсизликке) 
шек қойыў бойынша илажларды дəрҳал көриўи, өз 
ўəкилликлери шеңберинде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқықларының, еркинликлериниң ҳəм ны-
замлы мəплериниң бузылыўына алып келип атырған се-
беплер менен шараятларды анықлаўы, мүрəжат еткенлиги 
мүнəсибети менен физикалық шахс, оның ўəкили, олардың 



120

шаңарақ ағзалары, юридикалық шахс, оның ўəкили 
ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзалары 
қуўдаланыўына белгиленген тəртипте шек қойыўы шəрт.

1. Мүрəжатларды көрип шығыўда мəмлекетлик 
органлардың миннетлери.

Түсиник берилип атырған статья мəмлекетлик органларға  
мүрəжатларды көрип шығыўда физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў илаж-
ларын көриў, сондай-ақ, мəмлекетлик органларға арзалар яки 
шағымлар менен мүрəжат еткен шахслардың ҳуқықлары менен 
нызамлы мəплерин бузыўға алып келетуғын себеплер менен 
шараятларды анықлаў миннетин жүклейди.

Ҳəр қандай мəмлекетлик орган мүрəжатларды көрип 
шығыў барысында физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин бузатуғын нызамсыз 
ҳəрекетлерди (ҳəрекетсизликти) анықласа, өз ўəкилликлери 
шеңберинде бундай ҳəрекетлерге шек қойыўы тийис. Мəселен, 
төменги органның лаўазымлы шахсының нызамсыз бийлигин 
бийкарлаў, нызам ҳүжжетлерин бузған ҳəмелдарға интизамый 
тəсир (жаза) шараларын қолланыў ҳəм т.б.

Егер бундай ҳəрекетлерге шек қойыў мүрəжатты көрип 
шығыўшы лаўазымлы шахстың ўəкилликлери шеңберине кир-
месе, ол нызам бузыўшыға байланыслы материалларды ҳуқық 
қорғаў органларына яки судқа жибериўге ҳақылы.

Пуқаралық процессуал кодекстиң (ППК) 48-статьясына 
муўапық,1 мəмлекетлик басқарыў органлары, шөлкемлер ҳəм 
айырым пуқаралар нызамда нəзерде тутылған жағдайларда 
басқа шахслардың ҳуқықларын ҳəм нызам менен қорғалатуғын 
мəплерин қорғаў ушын судқа арза менен мүрəжат етиў ҳуқықына 
ийе. Түсиник берилип атырған Нызам бундай жағдайларды 
нəзерде тутқан ҳəм мəмлекетлик органларға басқа шахслардың  
1 Өзбекистан Республикасы пуқаралық процессуал кодекси. – Т.: Адолат, 2012.
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ҳуқықларын ҳəм нызам менен қорғалатуғын мəплерин қорғаў 
ушын судқа арза менен мүрəжат етиў ҳуқықын берген. Көбинесе 
бундай ҳуқықтан қəўендерлик органлары ҳəм ҳəкимиятлар 
пайдаланады.

Мəмлекетлик органлар ППК 48-статьясында нəзерде 
тутылған тəртипте судқа мүрəжат еткен жағдайда олар ППК 
34-статьясында нəзерде тутылған процессуал ҳуқықлардан 
пайдаланады, сондай-ақ, басқа шахслардың ҳуқықларын ҳəм 
нызам менен қорғалатуғын мəплерин қорғаў ушын берил-
ген талапларды толығы менен ямаса олардың бир бөлегин 
қоллап-қуўатлаў, олардан ўаз кешиў, өзлери қойған талаплар 
бойынша түсиндириўлер бериў ҳуқықына ийе.1 Көрсетилген 
органлардың, шөлкемлердиң ҳəм пуқаралардың  басқа шахстың 
ҳуқықларын ҳəм нызам менен қорғалатуғын мəплерин қорғаў 
ушын судқа берген арзадан ўаз кешиўи бул шахстың исти маз-
муны бойынша судта көрип шығыўды талап етиў ҳуқықын 
бийкарламайды. 

Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекстиң 
7-статьясында2 белгиленгениндей,мəмлекетлик органлар, 
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары, жəмийетлик 
бирлеспелер ҳəкимшилик ҳуқықбузарлықтың алдын алыўға, 
олардың ислениўине алып келиўши себеплер ҳəм шараятларды 
анықлаў жəне сапластырыўға, пуқараларды аңлы, интизамлы 
болыў, Өзбекистан Республикасы Конституциясы ҳəм нызам-
ларын басшылыққа алыў руўхында тəрбиялаўға бағдарланған 
илажлар ислеп шығады ҳəм оларды əмелге асырады.

Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият органлары Өзбекистан 
Республикасы Конституциясына, Қарақалпақстан Республика-
сы аймағында болса Қарақалпақстан Республикасы Конститу-
циясына да муўапық нызамлылық, ҳуқық тəртиби ҳəм пуқаралар 
1 Сонда. ст. 34.
2 Өзбекистан Республикасының Ҳəкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекси. 
Т.: Адолат, 2014.
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қəўипсизлигин тəминлей отырып, өз аймақларында барлық 
мəмлекетлик органлар менен жəмийетлик бирлеспелердиң 
ҳəкимшилик ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў бойынша жу-
мысларын муўапықластырып турады, ишки ислер органлары, 
жасы жетпегенлер ислери менен шуғылланыўшы комиссиялар 
ҳəм оларға есап беретуғын ҳəкимшилик ҳуқықбузарлықлар ме-
нен гүрес жүргизиўши басқа органлар искерлигине басшылық 
етеди.

2. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлық 
ушын юридикалық жуўапкершилик.

ҲЖҲК 43-статьясына муўапық, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатларын қабыл етиўден ҳəм 
көрип шығыўдан нызамсыз бас тартыў, оларды көрип шығыў 
мүддетлерин тийкарлы себеплерсиз бузыў, жуўапты жазба яма-
са электрон формада жибермеў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине 
қайшы келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың бузылған ҳуқықларын тиклеўди, шағым 
мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың орынланыўын 
тəминлемеў, – лаўазымлы шахсларға ең кем ис ҳақының бир 
есесинен үш есесине шекемги муғдарда жəрийма салыўға се-
беп болады.1

ЖКниң 144-статьясы2 физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин 
бузғанлық ушын жынайый жуўапкершиликти нəзерде ту-
тады. Мəселен, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатларын қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан нызамға 
қылап рəўиште бас тартыў, оларды көрип шығыў мүддетлерин 
тийкарлы себеплерсиз бузыў, жазба ямаса электрон формада 
1 Сонда. 43-ст.
2 Өзбекистан Республикасы Жынаят кодекси. – Т.: Адолат, 2014.



123

жуўап жибермеў, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине қайшы 
келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың бузылған ҳуқықларының тиклениўин, мүрəжат 
мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың орынланыўын 
тəминлемеў яки физикалық шахслардың өмири  туўралы 
ямаса юридикалық шахслардың искерлиги туўралы олардың 
ыразылығысыз əшкара етиў, сондай-ақ, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы ны-
зам ҳүжжетлерин басқаша тəризде бузыў физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине яки 
нызам менен қорғалатуғын мəплерине ямаса жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплерине сезилерли зыян келтирилиўине себеп бол-
са, – ең кем ис ҳақының жигирма бес есесине шекемги муғдарда 
жəрийма яки еки жылға шекем мийнет дүзетиў ислери ямаса 
алты айға шекем қамақ пенен жазаланады.

Физикалық ҳəм юридикалық шахсты, оның ўəкилин, олардың 
шаңарақ ағзаларын, юридикалық шахсты, оның ўəкилин 
ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзаларын олар 
мəмлекетлик органға, мəмлекетлик мəкемеге яки пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органларына мүрəжат еткени мүнəсибети ме-
нен ямаса билдирилген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын, 
сондай-ақ, басқаша формада сынға алғаны ушын лаўазымлы 
шахс тəрепинен қуўдалаў, – ең кем ис ҳақының жигирма бес 
есесинен елиў есесине шекемги муғдарда жəрийма яки еки 
жылдан үш жылға шекем мийнет дүзетиў ислери ямаса үш 
жылға шекем еркинен айырыў менен жазаланады.

23-статья. Мүрəжатты көрип шыққан 
мəмлекетлик органның миннетлери

Мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик орган мүрəжат 
етиўшиге көрип шығыў нəтийжелери ҳəм қабыл етилген 
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қарар ҳаққында мүрəжат көрип шығылғаннан соң жазба 
яки электрон формада хабар бериўи шəрт .

Мүрəжатларға жуўаплар, имканы болғанынша, мүрəжат 
етилген тилде баянланады, мүрəжатта көрсетилген 
ҳəр бир мəселе бойынша ўəжлерди бийкарлаўшы яки 
тастыйықлаўшы анық тийкарларды (зəрүрликке қарап, 
нызам ҳүжжетлери нормаларына силтемелер берген ҳалда) 
өз ишине алған болыўыкерек.

Мүрəжат бойынша қарар қабыл еткен мəмлекетлик 
органның лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахсы, егер 
физикалық яки юридикалық шахс қарарға ыразы болмаса, 
оның үстинен шағым бериў тəртибин түсиндириўи шəрт.

Мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик орган, оның 
лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахслары мүрəжатты 
көрип шығыў нəтийжелери бойынша қабыл етилген 
қарардың орынланыўын қадағалаўы, сондай-ақ, егер 
физикалық яки юридикалық шахсқа оның ҳуқықлары, ер-
кинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылыўы нəтийжесинде 
материаллық яки мəнаўий зыян келтирилген болса, ны-
замда белгиленген тəртипте материаллық зыянның орнын 
қаплаў яки мəнаўий зыянды компенсациялаў бойынша 
илажлар көриўи шəрт.

1. Қабыл етилген қарардың мазмуны.
Мүрəжатларды көрип шығыў нəтийжелери бойынша 

мəмлекетлик орган тəрепинен тийисли қарар қабыл етиле-
ди, бул туўралы дəрҳал жазба яки электрон формада мүрəжат 
етиўшиге хабар бериледи.

Мүрəжатты қанаатландырмастан қалдырыў ҳаққындағы 
қарарды республикалық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда 
– баслық, оның орынбасарлары, қурам бөлимлер баслықлары; 
ўəлаятлық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда – баслық, 
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оның орынбасарлары; районлық ҳəм қалалық əҳмийетке ийе 
мəмлекетлик органларда – баслық қабыл етеди.

Мүрəжатқа жуўап хатында мүрəжатта көрсетилген ҳəр бир 
мəселе бойынша ўəжлерди бийкарлаўшы ямаса тастыйықлаўшы 
анық тийкарлар (зəрүрликке қарап нызам ҳүжжетлери нор-
маларына силтеме берилген ҳалда) болыўы керек.Тийкарла-
малар норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерге силтемелер берилген, 
дереклер (хатлар, бийликлер, басқа ҳүжжетлер) көрсетилген 
ҳалда анық фактлерге тийкарланған, жетерли дəрежеде айқын 
ҳəм кең баян етилген болыўы тийис. Яғный жуўап мəзи бир 
жүзеки жуўап болмаўы керек, ҳəм мəмлекетлик органның 
қарары мүрəжатта баян етилген машқаланы мазмуны бойынша 
шешиўи тийис.

Мүрəжатқа жуўап хаты мəмлекетлик орган яки оның қурам 
бөлими басшысы тəрепинен имзаланады.

Мүрəжатларға жуўап хаты, имканы болғанынша, мүрəжат 
етилген тилде баян етиледи.

Физикалық яки юридикалық шахслар жəмəəт болып мүрəжат 
еткен жағдайда, олардың мүрəжатлары Нызам талапларына 
муўапық көрип шығылады. Бунда мүрəжатқа жуўап мүрəжат 
еткенлердиң дизиминде биринши болып турғаан шахсқа ямаса, 
олардың талабына бола, басқа шахсқа жибериледи.

Мүрəжат, онда көтерилген барлық мəселелер Нызам тала-
пларына муўапық көрип шығылған ҳəм мүрəжат етиўиге тий-
исли жуўап жиберилген жағдайда көрип шығылған деп есапла-
нады.

Мүрəжат етиўшиге жуўап жиберилген күн – мүрəжатты 
көрип шығыў тамамланған күн болып есапланады, бул туўралы 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлим мүрəжатларды ди-
зимге алыў журналына ҳəм есапқа алыў карточкасына белги 
қояды.1

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
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Аралық жуўаплар берилген ҳəм толық көрип шығылмаған 
мүрəжатлар орынлаўдан яки қадағалаўдан алынбайды.

Қадағалаўға алынған мүрəжат усы мүрəжатты қадағалаўға 
алған басшы яки лаўазымлы шахс тəрепинен қадағалаўдан ҳəм 
орынлаўдан алынады.

2. Қарардың орынланыўын қадағалаў.
Жоқары мəмлекетлик органның қадағалаўында турған 

мүрəжатлар бойынша мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик 
орган мүрəжат етиўшиге жиберилген жуўап хатының 
көширмесин қоса тиккен ҳалда мүрəжатты көрип шығыў 
нəтийжелери туўралы жоқары мəмлекетлик органға жазба 
түрде хабар береди.

Мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик органның 
лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахслары:

бириншиден, мүрəжатты көрип шығыў нəтийжелери бой-
ынша қабыл етилген қарардың орынланыўын қадағалаўы, 
сондай-ақ, егер физикалық яки юридикалық шахсқа оның 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылыўы 
нəтийжесинде материаллық яки мəнаўий зыян келтирилген 
болса, нызамда белгиленген тəртипте материаллық зыянның 
орнын қаплаў яки мəнаўий зыянды компенсациялаў бойын-
ша илажлар көриўи (толығырақ 11-12-статьяларға берилген 
түсиниклерге қараң);

екиншиден, мүрəжатларды көрип шығыў нəтийжелери ҳəм 
қабыл етилген қарар туўралы мүрəжат көрип шығылғаннан соң 
дəрҳал жазба яки электрон формада мүрəжат етиўшиге хабар 
бериўи шəрт.

Мүрəжат бойынша қарар қабыл еткен мəмлекетлик органның 
лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахсы, егер физикалық 
яки юридикалық шахс қарарға ыразы болмаса, оның үстинен 

Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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шағым бериў тəртибин түсиндириўи шəрт. Шағым бериў 
ҳуқықы мəмлекетлик органлардың физикалық ҳəм юридикалық 
шахслар мүрəжатларына берген жуўапларының ҳəммесинде де 
көрсетилиўи тийис.

24-статья. Мүрəжатларды улыўмаластырыў ҳəм 
анализлеў

Мүрəжатларды көрип шығып атырған мəмлекетлик 
органлар физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплериниң, 
сондай-ақ, жəмийет ҳəм мəмлекет мəплериниң бузылыўын 
келтирип шығарыўшы себеплерди анықлаў ҳəм 
сапластырыў мақсетинде мүрəжатларды бир жылда ке-
минде бир мəрте улыўмаластырады ҳəм анализлеп барады.

Түсиник берилип атырған статья мəмлекетлик органларға 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықлары, еркин-
ликлери ҳəм нызамлы мəплери тараўындағы өз искерлигиниң 
мониторингин жүргизиў миннетин жүклейди. Мониторинг 
процесси үлги Режеде (59-б.) толығырақ белгилеп берилген.1 
Мəселен, онда нəзерде тутылғанындай, мүрəжатлар менен 
ислеў бойынша бөлимше мониторинг нəтийжелери бойынша 
ҳəр айда мəмлекетлик орган басшысына мүрəжатларды көрип 
шығыўдың жағдайы туўралы мəлимлемени, зəрүрлик болса, 
бар кемшиликлерди сапластырыў, мүрəжатлар ҳаққындағы 
нызам ҳүжжетлериниң бузылыўына жол қойған мəмлекетлик 
орган хызметкерлерине жуўапкерлик шараларын қолланыў 
туўралы тийисли усыныслар менен бирге береди.

Мəмлекетлик орган физикалық ҳəм юридикалық шахслардың  
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплериниң, сондай-
ақ, жəмийет ҳəм мəмлекет мəплериниң бузылыўын келтирип 
шығарыўшы себеплерди анықлаў ҳəм сапластырыў мақсетинде 

1 Сонда.



ҳəр шеректе мүрəжатларды улыўмаластырыў ҳəм анализлеўди 
тəминлейди.

Анализ нəтийжелери бойынша мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше яки қурам бөлими мəмлекетлик орган бас-
шысына мəмлекетлик органда мүрəжатларды көрип шығыўдың 
нызамлылығын тəминлеў ҳəм нəтийжелилигин асырыў, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықлары, еркин-
ликлери ҳəм нызамлы мəплериниң, сондай-ақ, жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплериниң бузылыўын келтирип шығарыўшы себе-
плерди сапластырыў, нызам ҳүжжетлерин жетилистириў бой-
ынша усыныслар киргизеди.
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V бап. ЖУЎМАҚЛАЎШЫ РЕЖЕЛЕР

V бапқа физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары тараўындағы тартысларды шешиў, мүрəжат 
етиўшиниң арзасы ямаса шағымы қанаатландырылған 
жағдайларда материаллық зыянды қаплаў ҳəм мəнаўий зыян-
ды компенсациялаў тəртибин (26, 26-статьялар), сондай-ақ, 
мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлық ушын 
жуўапкерликти белгилеп бериўши статьялар киргизилген.

25-статья. Тартысларды шешиў
Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 

тараўындағы тартыслар нызам ҳүжжетлеринде белгилен-
ген тəртипте шешиледи.

1. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мəмлекетлик органларға мүрəжатлары тараўындағы тар-
тысларды шешиўдиң нызамшылық тийкарлары.

Түсиник берилип атырған статья силтеме характерде бо-
лып, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мəмлекетлик 
органларға мүрəжатлары тараўындағы тартысларды шешиўге 
бағышланған. Усы статьяға муўапық, бул тартыслар нызам 
ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте шешиледи.

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 44-статья-
сына муўапық, ҳəр бир шахстың өз ҳуқық ҳəм еркинликлерин 
суд арқалы қорғаў, мəмлекетлик органлар, лаўазымлы шах-
слар, жəмийетлик бирлеспелердиң нызамға қайшы келетуғын 
ис-ҳəрекетлери үстинен судқа шағым етиў ҳуқықына кепиллик 
бериледи.1

1 Өзбекистан Республикасы Конституциясы.- Т.: Узбекистан, 2014. – 16-б.
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Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжат етиў 
ҳуқықын əмелге асырыўды тəминлеўши нызамлар арасында, 
биринши нəўбетте, кодификацияланған норматив ҳүжжетлер 
ажыратылады: Жынаят-процессуал кодекси, Пуқаралық-
процессуал кодекс, Хожалық-процессуал кодекс, сондай-ақ, 
Ҳəкимшилик жуўапкерлик ҳаққындағы кодекс. Бул норма-
тив ҳүжжетлер физикалық ҳəм юридикалық шахслардың суд 
арқалы қорғаўды сорап мүрəжат етиў ҳуқықын тəртипке сала-
ды, сондай-ақ, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың арза 
ҳəм шағымларын көрип шығыў формасын белгилеп береди.

Пуқаралық-процессуал кодекстиң 1-статьясы екинши 
бөлимине муўапық, ҳəр қандай мəпдар шахс бузылған яки тар-
тысып атырған ҳуқықы ямаса нызам менен қорғалатуғын мəпин 
қорғаў ушын нызамда белгиленген тəртипте судқа мүрəжат 
етиўге ҳақылы, буның үстине, судқа мүрəжат етиў ҳуқықынан 
ўаз кешиў ҳақыйқый емес.1

Пуқаралық суд ислерин жүргизиў ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлери, басқа ислер менен бир қатарда, органлар ҳəм 
лаўазымлы шахслардың ис-ҳəрекетлери (қарарлары) үстинен 
берилген шағымлар бойынша ислерди көрип шығыў тəртибин 
де белгилейди.

Пуқаралық суд ислерин жүргизиў ўазыйпалары 
пуқаралардың жеке, сиясий, экономикалық ҳəм социаллық 
ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм мəплерин, сондай-ақ, 
кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспе-
лер менен пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларының 
ҳуқықларын ҳəм нызам менен қорғалатуғын мəплерин қорғаў 
мақсетинде пуқаралық ислерди дурыс, өз ўақтында көрип 
шығыў ҳəм шешиўден ибарат.

ПКниң 10-статьясына муўапық, пуқаралық ҳуқықлары про-
цессуал нызамлар яки шəртнамада белгилеп қойылғанындай, 
1 Өзбекистан Республикасының Пуқаралық-процессуал кодекси. – Т.: Адолат, 2012 
– 187-б.
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ислер қайсы иске тийисли болыўына қарап, суд, хожалық суды 
яки ҳакамлық суды тəрепинен қорғалады.

Пуқаралық ҳуқықларды ҳəкимшилик тəртипте қорғаў тек 
нызамда нəзерде тутылған жағдайларда ғана əмелге асырыла-
ды. Ҳəкимшилик тəртипте қабыл етилген қарар үстинен судқа 
шағым етилиўи мүмкин.

Пуқаралардың прокуратура органларына мүрəжат етиў 
тəртиби «Прокуратура ҳаққында»ғы Нызам1 менен белгилене-
ди. Усы Нызамның 7-статьясына муўапық, прокуратура орган-
лары пуқаралардың арза ҳəм шағымларын жəне юридикалық 
шахслардың мүрəжатларын көрип шығады, олардың бузылған 
ҳуқықларын тиклеў ҳəм нызамлы мəплерин қорғаў илажларын 
көреди.

Прокурор пуқараларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин жеке өзи қабыллайды.

Прокурор өзине түскен усыныс, арза ҳəм шағымларды 
тексериў ўазыйпасын зəрүр жағдайларда тийисли мəмлекетлик 
басқарыў, қадағалаў ҳəм тексериў органларына, кəрхана ҳəм 
шөлкемлердиң лаўазымлы шахсларына тапсырыў ҳəм олардан 
тексериўге тийисли барлық материаллар менен бирге тексериў 
нəтийжелери бойынша жазба мəлимлеме бериўин талап етиў 
ҳуқықына ийе.

Пуқаралардың арза ҳəм шағымларын жəне юридикалық 
шахслардың мүрəжатларын көрип шығыў нəтийжелери бой-
ынша прокурор қарар қабыл етеди, бул қарар үстинен жоқары 
турыўшы прокурорға шағым етилиўи мүмкин.

Пуқараның арзасы, шағымы яки юридикалық шахстың 
мүрəжаты бойынша қарар қабыл етилгеннен кейин прокурату-
ра органларында олар бойынша ис жүргизиў тоқтатылады.

1 «Прокуратура ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң 
Ведомостлары, 2001 г. № 9-10, 168-ст.
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2. Тартыслардың жоқары турыўшы орган тəрепинен 
шешилиўи.

Пуқара өз ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-
ҳəрекетлер (қарарлар) үстинен шағым менен тиккелей судқа 
яки бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға ямаса 
лаўазымлы шахсқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

Бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы орган, лаўазымлы 
шахс шағымды бир ай мүддетте көрип шығыўы шəрт. Егер 
пуқараның шағымын қанаатландырыўдан бас тартылған болса 
яки ол шағым берген күннен баслап бир ай даўамында жуўап 
алмаған болса, судқа шағым менен мүрəжат етиўге ҳақылы.

3. Тартысларды суд тəртибинде шешиў.
Мəмлекетлик органлар, кəрханалар, мəкмелер, шөлкемлер, 

жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органлары ҳəм лаўазымлы шахслардың судқа шағым етиўге 
ылайық коллегиал яки жеке тəртиптеги ис-ҳəрекетлери 
(қарарлары) қатарына:

бириншиден, пуқараның ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин 
бузған;

екиншиден, пуқараның өз ҳуқықлары ҳəм еркинликлерин 
жүзеге шығарыўына тосқынлық туўдырған;

үшиншиден, пуқараның мойнына нызамға қайшы рəўиште 
қандай да бир миннетлеме жүлениўине себеп болған ис-
ҳəрекетлер (қарарлар) киреди.

Судлар пуқаралардың ҳуқықларын яки еркинликлерин 
бузатуғын ҳəр қандай ис-ҳəрекетлер (қарарлар) үстинен берил-
ген шағымларды көрип шығады, буған:

бириншиден, тексерилиўи нызам ҳүжжетлеринде тек 
ғана Өзбекистан Республикасы Конституциялық судының 
ўəкилликлери шеңберине киргизилген ис-ҳəрекетлер (қарарлар;

екиншиден, нызам ҳүжжетлеринде үстинен судқа шағым 
етиўдиң өзгеше тəртиби белгиленген ис-ҳəрекетлер (қарарлар) 
кирмейди.
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4. Суд қарары.
Шағымды көрип шығыў нəтийжелери бойынша суд қарар 

шығарады.
Суд шағымның тийкарлы екенлигин анықлағаннан соң, 

үстинен шағым берилген ис-ҳəрекетти (қарарды) нызамсыз 
деп табады, пуқараның талапларын қанаатландырыў миннетин 
жүклейди ямаса оның бузылған ҳуқықларын ҳəм еркинликле-
рин басқаша жол менен тиклейди.

Егер үстинен шағым берилген ис-ҳəрекетти (қарарды) 
суд пуқараның ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузбайтуғын 
нызамлы ис-ҳəрекет (қарар) деп тапса, ол шағымды 
қанаатландырыўдан бас тартады.

Судтың қарары үстинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген 
тəртипте жоқары судқа шағым берилиўи мүмкин.

Судтың нызамлы күшке кирген қарары барлық мəмлекетлик 
органлар, кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик 
бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары, 
лаўазымлы шахслар, пуқаралар ушыш мəжбүрий ҳəм оны 
орынлаў шəрт.

Судтың қарары ис-ҳəрекетлери (қарарлары) үстинен шағым 
берилген орган яки лаўазымлы шахсқа, сондай-ақ, пуқараға 
қарар нызамлы күшке киргеннен кейин он күннен кешиктир-
местен жибериледи.

Қарардың орынланғанлығы туўралы судқа ҳəм пуқараға суд 
қарары алынған күннен баслап бир айдан кешиктирместен ха-
бар берилиўи шəрт. Қарар орынланбаған жағдайда суд нызам 
ҳүжжетлеринде белгилеп қойылған шара-илажларды көреди.

26-статья. Материаллық зыянның орнын қаплаў 
ҳəм мəнаўий зыянды компенсациялаў

Физикалық яки юридикалық шахстың арзасы яма-
са шағымы мине усы мүрəжат бойынша нызамға қайшы 
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келетуғын қарар қабыл еткен мəмлекетлик орган тəрепинен 
қанаатландырылған жағдайда, арза яки шағым бериў ҳəм 
оны көрип шығыўға байланыслы зыянның орны, арзаны 
яки шағымды көрип шығыў ушын тийисли мəмлекетлик 
органның талабы бойынша орынларға барыў мүнəсибети 
менен жумсалған қəрежетлердиң ҳəм мине усы ўақыт 
ишинде жоғалтылған ис ҳақының орны мүрəжат етиўшиге 
суд тəртибинде қапланады. Суд тəртибинде мəнаўий зыян 
да компенсацияланыўы мүмкин.

Физикалық яки юридикалық шахстың арза-
сын яки шағымын көрип шығыўда нызам талапла-
ры бузылғанлығы мүнəсибети менен оған келтирилген 
материаллық зыянның орнын қаплаў ҳəм мəнаўий зыянды 
компенсациялаў сыпатында мəмлекетлик орган тəрепинен 
төленген қаржылар айыпкер лаўазымлы шахстан регресс 
тəртибинде өндирип алыныўы мүмкин.

1. Нызамға қайшы келетуғын қарар қабыл еткен 
мəмлекетлик орган тəрепинен шағым қанаатландырылған 
жағдайда зыянды мүрəжат етиўшиниң пайдасына суд 
тəртибинде өндириў.

Түсиник берилип атырған статьяның биринши бөлиминде 
белгиленген қағыйдаға муўапық,  физикалық яки юридикалық 
шахстың арзасы ямаса шағымы мине усы мүрəжат бойынша 
нызамға қайшы келетуғын қарар қабыл еткен мəмлекетлик ор-
ган тəрепинен қанаатландырылған жағдайда, арза яки шағым 
бериў ҳəм оны көрип шығыўға байланыслы зыянның орны, ар-
заны яки шағымды көрип шығыў ушын тийисли мəмлекетлик 
органының талабы бойынша орынларға барыў мүнəсибети 
менен жумсалған қəрежетлердиң ҳəм мине усы ўақыт ишин-
де жоғалтылған ис ҳақының орны мүрəжат етиўшиге суд 
тəртибинде қапланады. Суд тəртибинде мəнаўий зыян да 
компенсацияланыўы мүмкин.
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ПКниң 15-статьясына муўапық, мəмлекетлик орган-
лар, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары яки усы 
органлардың лаўазымлы шахсларының нызамсыз ҳəрекетлери 
(ҳəрекетсизлиги), соның ишинде мəмлекетлик орган ямаса 
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары тəрепинен ны-
зам ҳүжжетлерине муўапық болмаған ҳүжжет шығарылыўы 
нəтийжесинде пуқараға яки юридикалық шахсқа келтирилген 
зыян мəмлекет тəрепинен яки пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органы тəрепинен төлениўи керек.1

ПКниң 14-статьясы екинши бөлими тийкарында, зыян-
ды келтирилген шығынның пул формасы сыпатында қараў 
мүмкин.2

Нызам шығарыўшы тəрепинен арза яки шағым бериўге ҳəм 
оны көрип шығыўға байланыслы зыянды өндириўден тысқары, 
арзаны яки шағымды көрип шығыў ушын тийисли мəмлекетлик 
органының талабы бойынша орынларға барыў мүнəсибети 
менен жумсалған қəрежетлердиң ҳəм мине усы ўақыт ишин-
де жоғалтылған ис ҳақының орны мүрəжат етиўшиге суд 
тəртибинде өндирилиўи туўралы реже киргизилген.

Буннан тысқары, ПКниң 15-статьясында көрсетилгениндей, 
мəмлекетлик органлардың, пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органларының лаўазымлы шахсларының айыбы менен келти-
рилген зыянларды қаплаў судтың қарары менен усы лаўазымлы 
шахслар мойнына жүклениўи мүмкин.

Мəнаўий зыянды компенсациялаў ҳуқықы ПКниң 1021, 
1022-статьяларында3 нəзерде тутылған.

Мəнаўий зыян дегенде жəбирлениўшиге қарсы исленген 
ҳуқықбузарлық ҳəрекети (ҳəрекетсизлик) ақыбетинде ол ба-
сынан кеширген (өткерген) руўхый ҳəм физикалық (кемситиў, 

1 Өзбекистан Республикасының Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012.
2 Сонда.
3 Сонда.
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физикалық азапланыў, зыян көриў, қолайсыз ҳал-жағдай ҳəм 
т.б.) азаплар түсиниледи.

Нызамсыз ҳəрекетлер (ҳəрекетсизлик) объектлери пуқараға 
ол туўылғаннан баслап яки нызамға муўапық тийисли болған 
материаллық емес байлықлар (шахстың өмири, денсаўлығы, 
ар-намысы, қəдир-қымбаты, исбилерменлик абырайы, жеке 
өмирине қол қатылмаслығы, жеке өзиниң ҳəм шаңарағының 
сырлары), жеке мүлклик емес ҳəм мүлклик ҳуқықлары 
(турақжайына қол қатылмаслығы, меншик ҳуқықы, өз исми-
нен пайдаланыў ҳуқықы, авторлық ҳуқықы ҳəм т.б.) болыўы 
мүмкин.

Мəнаўий зыян, атап айтқанда, туўысқанларынан айырылыў, 
актив жəмийетлик турмысты даўам ете алмаў, жумыссызлық, 
шаңарақ яки шыпакерлик сырының əшкара етилиўи, шахстың 
ар-намысын ҳəм қəдир-қымбатын түсиретуғын жалған 
мағлыўматлардың тарқатылыўы, шахстың белгили бир 
ҳуқықларының ўақытша шеклениўи яки оның белгили бир 
ҳуқықлардан айырылыўы, келтирилген жарақат ямаса руўхый 
жəбирлениў нəтийжесинде кеселликке шалыныўына байланыс-
лы физикалық қыйналыўлар ақыбетинде руўхый азап шегиўден 
ибарат болыўы да мүмкин.

ПКниң 1022-статьясында мəнаўий зыянды қаплаў усы-
лы ҳəм муғдары белгилеп берилген. Бул статьяға муўапық, 
мəнаўий зыян пул менен қапланады.1

Мəнаўий зыянды қаплаў муғдары жəбирлениўшиге кел-
тирилген физикалық ҳəм руўхый азаплардың өзгешелигине, 
сондай-ақ, айып компенсация төлеўге тийкар болған 
жағдайларда зыян келтириўшиниң айыбы дəрежесине қарап 
суд тəрепинен анықланады. Физикалық ҳəм руўхый азаплардың 
өзгешелиги мəнаўий зыян келтирилген ҳақыйқый ҳалатлар ҳəм 
жəбирлениўшиниң индивидуал өзгешеликлерин есапқа алған 

1 Сонда.
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ҳалда суд тəрепинен баҳаланады. Мəнаўий зыян төлениўи ла-
зым болған мүлклик зыянға қарамастан қапланады.

Мəнаўий зыянды қаплаў муғдарын келтирилген мүлклик ҳəм 
басқа материаллық зыянды өндириў даўа талабының қапланыў 
муғдарына қарап белгилеў мүмкин емес. Зыянды қаплаў 
муғдарын белгилеўде ПКниң 1022-статьясында көрсетилген 
əдалатлық ҳəм ақылға муўапықлық талаплары инабатқа 
алыныўы лазым. Судларда ислерди көрип шығыў даўамында 
мəнаўий зыян муғдарын анықлаўда усы жағдайларды есапқа 
алыў зəрүрлиги Жоқарғы суд Пленумының 2000-жыл 28-апрель-
деги №7 «Мəнаўий зыянды компенсациялаў ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлерин қолланыўдың айырым мəселелери ҳаққында»ғы 
қарарының 13-бəнтинде1 көрсетип өтилген.

Материаллық зыянды қаплаў ҳəм мəнаўий зыян-
ды компенсациялаў тəртиби ҳаққында 28-статьяға берил-
ген түсиниклерге қараң (Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлерин бузғанлық ушын жуўапкерлик).

2. Материаллық зыянның орнын қаплаў ҳəм мəнаўий 
зыянды компенсациялаў сыпатында мəмлекетлик орган 
тəрепинен төленген қаржылардың айыпкер лаўазымлы 
шахстан регресс тəртибинде өндирип алыныўы.

Нызам шығарыўшы түсиник берилип атырған статьяның 
екинши бөлиминде физикалық яки юридикалық шахстың 
арзасын яки шағымын көрип шығыўда нызам талаплары 
бузылғанлығы мүнəсибети менен оған келтирилген материаллық 
зыянның орнын қаплаў ҳəм мəнаўий зыянды компенсациялаў 
сыпатында мəмлекетлик орган тəрепинен төленген қаржылар 
айыпкер лаўазымлы шахстан регресс тəртибинде өндирип 
алыныўы мүмкинлигин нəзерде тутқан.

1 Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының 28.04.2000-ж. №7 «Мəнаўий 
зыянды компенсациялаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин қолланыўдың айырым 
мəселелери ҳаққында»ғы қарарының 13-бəнти
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Айыпкер лаўазымлы шахстан физикалық яки юридикалық 
шахстың арзасын яки шағымын көрип шығыўда нызам тала-
плары бузылғанлығы мүнəсибети менен оған келтирилген 
материаллық зыянның орнын қаплаў ҳəм мəнаўий зыянды 
компенсациялаў сыпатында мəмлекетлик орган тəрепинен 
төленген қаржыларды өндириў тəртиби Өзбекистан Республи-
касы пуқаралық нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте 
ҳəм муғдарда əмелге асырылады.

27-статья. Биле-тура жалған мағлыўматлар 
баян етилген мүрəжатларды көрип шығыўда 
жумсалған қəрежетлердиң орнын қаплаў

Биле-тура жалған мағлыўматлар баян етил-
ген мүрəжатларды көрип шығыўда мəмлекетлик ор-
ган тəрепинен жумсалған қəрежетлер физикалық яки 
юридикалық шахстан судтың қарары менен өндирип 
алыныўы мүмкин.

Түсиник берилип атырған статья физикалық яки 
юридикалық шахстан биле-тура жалған мағлыўматлар бая-
ян етилген мүрəжатларды көрип шығыўда мəмлекетлик ор-
ган тəрепинен жумсалған қəрежетлерди судтың қарары менен 
өндирип алыў мүмкинлигин нəзерде тутады. Мəмлекетлик ор-
ган мүрəжатта биле-тура жалған мағлыўматлар баян етилгенин 
анықлап, мүрəжатты көрип шығыўға жумсалған қəрежетлерди 
мүрəжат берген шахстан өндирип алыў ҳаққында судқа даўа 
арзасы менен мүрəжат етиўге ҳақылы.

Суд, өз гезегинде, мүрəжат етиўшиниң инсапсыз ҳəрекет 
етип, биле-тура жалған мағлыўматлардан пайдаланғанын 
анықлап, оннан мүрəжатларды көрип шығыўда мəмлекетлик 
орган тəрепинен жумсалған қəрежетлерди өндирип алыўы 
мүмкин.
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Нызам шығарыўшы тəрепинен бул қағыйданың киргизилге-
ни ақылға муўапық. Себеби, айырым жағдайларда физикалық 
яки юридикалық шахслар өзлериниң ғəрезғөйлик яки басқа 
да жеке мəплерин гөзлеп, мəмлекетлик органларға биле-ту-
ра жалған мағлыўматлар баян етилген арзалар яки шағымлар 
менен мүрəжат етеди. Бул жағдайда жүзеге келетуғын 
қыйыншылық – мəмлекетлик органлар көрсетип өтилген 
мүрəжатларды көрип шығыўда жумсалған қəрежетлерин 
қалайынша есаплайды ҳəм тийкарлайды деген мəселе. Себеби 
мəмлекетлик хызметкерлердиң мүрəжатларды көрип шығыўға 
кеткен ис ўақтына жумсалатуғын қəрежетлер, мүрəжатлардың 
мазмунына қарамастан, олардың хызмет ўазыйпаларында 
нəзерде тутылған. Биле-тура жалған мағлыўматлар баян етил-
ген мүрəжатларды көрип шығыўда хызмет сапары қəрежетлери 
жумсалған болса, оларды өндириў мүмкин. Ҳəр қандай 
жағдайда да мəмлекетлик орган мүрəжатты көрип шығыўда 
жумсалған өз қəрежетлерин судта дəлиллеп бериўи тийис бо-
лады. 

28-статья. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлерин бузғанлық ушын жуўапкерлик
Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузыў, 

сондай-ақ, жала ҳəм кемситиўден ибарат мүрəжат бериў 
белгиленген тəртипте жуўапкерликке себеп болады.

1. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузыў 
түсиниги.

«Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 
ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги Режениң 61, 62-бəнтлерине1 

1 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққында»ғы үлги 
Реже. Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 31-марттағы №73 қарарына қосымша. //
Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015, №13, 154-ст.
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муўапық, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатларын қабыл етиўден ҳəм көрип шығыўдан нызамға 
қайшы рəўиште бас тартыў, оларды көрип шығыў мүддетлерин 
тийкарлы себеплерсиз бузыў, жазба ямаса электрон формада 
жуўап жибермеў, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине қайшы 
келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың бузылған ҳуқықларының тиклениўин, мүрəжат 
мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың орынланыўын 
тəминлемеў, физикалық шахслардың жеке өмири туўралы ямаса 
юридикалық шахслардың искерлиги туўралы мағлыўматларды 
олардың ыразылығысыз əшкара етиў, физикалық ҳəм 
юридикалық шахсты мүрəжат еткени мүнəсибети менен 
ямаса билдирилген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын 
қуўдалаў, сондай-ақ, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин басқаша тəризде 
бузыў нызамға муўапық жуўапкерликке себеп болады.

Нызам ҳəм үлги Реже талапларын басшылыққа алыўды 
тəминлеў ушын жуўапкерлик мəмлекетлик органлар басшыла-
рына ҳəм олардың орынбасарларына, мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшелер ҳəм тийисли қурам бөлимлери басшыла-
рына жүкленеди.

Өзбекистан Республикасының бир қатар нызамлары 
мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлықта ай-
ыпкер шахслардың жуўапкерлигин нəзерде тутады.

2. Мүрəжатлар ҳаққындағы ҳəрекеттеги нызам 
ҳүжжетлери бойынша пуқаралық жуўапкерлик.

Мүрəжат етиў ҳуқықын бузғанлықта айыпкер шахслардың 
жуўапкерлиги бир қатар нызамларда нəзерде тутылған.

1995-жыл 30-августта қабыл етилген «Пуқаралардың 
ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм 
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қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызамға1 

муўапық, пуқара өз ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын 
ис-ҳəрекетлер (қарарлар) үстинен шағым менен тикелей судқа 
ямаса бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға яки 
лаўазымлы шахсқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе. Шағымды 
көрип шығыў нəтийжелери бойынша суд қарар шығарады.

Суд, шағымның тийкарлы екенлигин анықлап, үстинен 
шағым берилген ис-ҳəрекетти (қарарды) нызамсыз деп табады, 
пуқараның талапларын қанаатландырыў миннетин жүклейди 
яки оның бузылған ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин өзгеше 
жол менен тиклейди.

1993-жыл 2-сентябрьде қабыл етилген «Жергиликли 
мəмлекетлик ҳəкимият ҳаққында»ғы2 Нызамның 28-статьясын-
да нəзерде тутылған режеге муўапық, ҳəким қабыл еткен ҳəм 
шығарған ҳүжжетлер үстинен пуқаралар, жəмийетлик бирле-
спелер, кəрханалар, мəкемелер ҳəм шөлкемлер тəрепинен судқа 
шағым етилиўи мүмкин.

2007-жыл 4-январда қабыл етилген «Мəмлекетлик емес, 
коммерциялық емес шөлкемлер искерлигиниң кепилликлери 
ҳаққында»ғы Нызамның3 10-статьясында МКШди мəмлекетлик 
органлардың нызамсыз қарарларынан, лаўазымлы шахслардың 
ҳəрекетлеринен (ҳəрекетсизлигинен) қорғаў нəзерде тутылған. 
Нызамның бул статьясына муўапық, мəмлекетлик емес, 
коммерциялық емес шөлкемлер мəмлекетлик органлардың 
нызамсыз қарарлары, олардың лаўазымлы шахсларының ны-
1 1995-жыл 30-августта қабыл етилген «Пуқаралардың ҳуқықларын ҳəм еркинликле-
рин бузатуғын ис-ҳəрекетлер ҳəм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы 
Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведомостлары, 1995, № 9, 
183-ст.
2 1993-жыл 2-сентябрьдеқабыл етилген «Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият 
ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Ведомостла-
ры, 1993, № 9, 320-ст.
3 2007-жыл 3-январда қабыл етилген «Мəмлекетлик емес, коммерциялық емес 
шөлкемлер искерлигиниң кепилликлери ҳаққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Респу-
бликасы Олий Мажлиси палаталарының Ведомостлары, 2007, № 1, 2-ст.
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замсыз ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) үстинен бойсыныў 
тəртибинде жоқары турыўшы органға ямаса судқа шағым етиў 
ҳуқықына ийе.

Буннан тысқары, мəмлекетлик емес, коммерциялық 
емес шөлкемлер өз ҳуқықларын ҳəм нызамлы мəплерин 
бузатуғын мəмлекетлик органлардың нызамсыз қарарлары, 
олардың лаўазымлы шахсларының нызамсыз ҳəрекетлери 
(ҳəрекетсизлиги) үстинен судқа шағым еткенде мəмлекетлик 
бажы төлеминен азат етиледи, ал мəмлекетлик органлардың ны-
замсыз қарарлары, олардың лаўазымлы шахсларының нызам-
сыз ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) нəтийжесинде мəмлекетлик 
емес, коммерциялық емес шөлкемлерге келтирилген зыянның 
орны суд қарары тийкарында қапланыўы керек.

Өзиниң ар-намысын, қəдир-қымбатын яки исшеңлик абы-
райын кемситиўши мағлыўматлар тарқатылған пуқара бун-
дай мағлыўматлар бийкарланыўы менен бир қатарда, оларды 
тарқатыў ақыбетинде келтирилген материаллық ҳəм мəнаўий 
зыянлардың орнын қаплаўды талап етиўге ҳақылы.

ПКниң 100-статьясына муўапық, пуқара өзиниң ар-намысын, 
қəдир-қымбатын яки исшеңлик абырайын кемситиўши 
мағлыўматлар бойынша, егер бундай мағлыўматларды 
тарқатқан шахс олардың ҳақыйқатқа туўры келиўин дəлиллей 
алмаса, суд жолы менен бийкарлаў талап етиўге ҳақылы.1

Пуқараның исшеңлик абырайын кемситиўши 
мағлыўматлардың тарқатылыўы себепли мəнаўий зыян-
ды қаплаўды тəртипке салыўшы қағыйдалар юридикалық 
шахстың исшеңлик абырайын қорғаўға байланыслы да тий-
ислисинше енгизиледи (ПКниң 100-статьясы 9-бөлими; 
Жоқарғы суд Пленумының 28.04.2000 г. №7 «Мəнаўий зыянды 
компенсациялаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин қолланыўдың 
айырым мəселелери ҳаққында»ғы қарарының 7-бəнти).2

1 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. –Т.: Адолат, 2012.
2 Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының28.04.2000-ж. № 7 «Мəнаўий 
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Бунда судлар соны нəзерде тутыўы керек, ҳақыйқатқа туўра 
келмейтуғын мағлыўматларды тарқатыўға ақыбетинде келти-
рилген мəнаўий зыян бундай мағлыўматларды жыйнаған шах-
стан, егер бул мағлыўматлар мағлыўматнамаға, баянатқа ҳəм 
т.б. киргизилип, топар (комиссия) тəрепинен мақулланған бол-
са, оларды мақуллаған топар (комиссия) ағзаларының ҳəр би-
ринен өндирилиўи керек.

Буның мəниси соннан ибарат, мүрəжат етиўши нызамда бел-
гиленген тəртипте өзиниң мүрəжат етиў ҳуқықының бузылыўы 
ақыбетинде келтирилген зыянды өндириўди талап етиў 
ҳуқықына ийе. Бул реже ПКниң 900-статьясына1 уйғын келе-
ди. Усы статьяның биринши бөлимине муўапық, мəмлекетлик 
органлардың, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларының 
нызамға қайшы келетуғын қарарлары нəтийжесинде пуқараға 
яки юридикалық шахсқа келтирилген зыян, олардың лаўазымлы 
шахсларының айыбына қарамастан, судтың қарары тийкарын-
да қапланыўы лазым.

Ал усы статьяның екинши бөлимине муўапық, мəмлекетлик 
органлар, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары 
лаўазымлы шахсларының нызамға қайшы келетуғын ҳəрекетлери 
(ҳəрекетсизлиги) нəтийжесинде пуқараға яки юридикалық 
шахсқа келтирилген зыян суд қарары тийкарында қапланыўы 
лазым. Бул еки жағдайда да зыян Пуқаралық кодексиниң 
15-статьясында нəзерде тутылған тəртипте өндириледи.2 Ле-
кин əйне қандай зыян туўралы айтылғаны конкретлестирилме-
ген: мүлклик пе ямаса мəнаўий ме. Бизиң пикиримизше, екеўи 
де өндирилиўи тийис, себеби мүрəжат етиў ҳуқықын əмелге 
асырыўдан бас тартыў, əлбетте, пайдаланыўшының руўхый 

зыянды компенсациялаў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин қолланыўдың айырым 
мəселелери ҳаққында»ғы қарарының 7-бəнти.
1 Өзбекистан Республикасы Пуқаралық кодекси. – Т.: Адолат, 2012.
2 Сонда.
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азапланыўын, демек, мəнаўий зыянды компенсациялаўды кел-
тирип шығарады (ПКниң 1021-ст.)1

ПКниң 15, 990-статьяларында2 мəмлекетлик ҳəкимият 
ҳəм басқарыў органларының тек нызамларға емес, ал басқа 
норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерге де қайшы келетуғын нызам-
сыз ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) ҳаққында айтылған. Бул 
– пуқараларға ҳəм юридикалық шахсларға жиберилген ҳəм 
орынланыўы мəжбүрий болған қарарлар, буйрықлар, бий-
ликлер, көрсетпелер ҳəм басқа да ҳəкимиятлық ҳүжжетлер 
(олардың жазба ямаса аўызша формада екенлиги əҳмийетли 
емес) болып есапланады. 

3. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин 
бузғанлық ушын ҳəкимшилик жуўапкерлик.

Ҳəкимшилик жуўапкерлик ҳаққындағы кодекстиң 43-ста-
тьясына3 муўапық, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатларын қабыл етиўден ҳəм көрип шығыўдан бас тартыў, 
оларды көрип шығыў мүддетлерин тийкарлы себеплерсиз 
бузыў, жуўапты жазба ямаса электрон формада жибермеў, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине қайшы келетуғын қарар 
қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың бузылған 
ҳуқықларын тиклеўди, шағым мүнəсибети менен қабыл етилген 
қарардың орынланыўын тəминлемеў, – лаўазымлы шахсларға 
ең кем ис ҳақының бир есесинен үш есесине шекемги муғдарда 
жəрийма салыўға себеп болады.

Түсиник берилип атырған статьяда физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлерин бузғанлық ушын жуўапкерлик пенен бир қатарда, 

1 Сонда.
2 Сонда.
3 Өзбекистан Республикасының Ҳəкимшилик жуўапкерлик ҳаққындағы кодекси.– Т.: 
Адолат, 2014.
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жала ҳəм кемситиў баян етилген мүрəжат бергенлик ушын да 
жуўапкерлик нəзерде тутылған.

Атап айтқанда, ҲЖҲКтиң 40-статьясына1 муўапық, жала, 
яғный биле-тура жалған, басқа бир шахсты шерменде етиўши 
ядтан тоқылған гəплерди тарқатыў, – ең кем ис ҳақының жи-
гирма есесинен алпыс есесине шекемги муғдарда жəрийма 
салыўға себеп болады.Ал усы Кодекстиң 41-статьясында2 
кемситиў ушын жуўапкерлик белгиленген. Кемситиў, яғный 
шахстың ар-намысын ҳəм қəдир-қымбатын қастан кемситиў, – 
ең кем ис ҳақының жигирма есесинен қырық есесине шекемги 
муғдарда жəрийма салыўға себеп болады.

4. Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин 
бузғанлық ушын жынайый жуўапкерлик.

Мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлық, 
сондай-ақ, жала ҳəм кемситиў баян етилген мүрəжат бергенлик 
ушын жынайый жуўапкерлик те белгиленген.

Жынаят кодексиниң 144-статьясы (физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы ны-
зам ҳүжжетлерин бузыў) 1-бөлимине муўапық, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатларын қабыл етиў ҳəм 
көрип шығыўдан нызамға қылап рəўиште бас тартыў, оларды 
көрип шығыў мүддетлерин тийкарлы себеплерсиз бузыў, жаз-
ба ямаса электрон формада жуўап жибермеў, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы нызам 
ҳүжжетлерине қайшы келетуғын қарар қабыл етиў, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың бузылған ҳуқықларының 
тиклениўин, мүрəжат мүнəсибети менен қабыл етилген қарардың 
орынланыўын тəминлемеў яки физикалық шахслардың өмири  
туўралы ямаса юридикалық шахслардың искерлиги туўралы 
олардың ыразылығысыз əшкара етиў, сондай-ақ, физикалық 
1 Сонда.
2 Сонда.
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ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққындағы ны-
зам ҳүжжетлерин басқаша тəризде бузыў физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине яки 
нызам менен қорғалатуғын мəплерине ямаса жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплерине сезилерли зыян келтирилиўине себеп бол-
са, – ең кем ис ҳақының жигирма бес есесине шекемги муғдарда 
жəрийма яки еки жылға шекем мийнет дүзетиў ислери ямаса 
алты айға шекем қамақ пенен жазаланады.1

Усы статьяның екинши бөлимине муўапық, физикалық 
ҳəм юридикалық шахсты, оның ўəкилин, олардың шаңарақ 
ағзаларын, юридикалық шахсты, оның ўəкилин ҳəм юридикалық 
шахс ўəкилиниң шаңарақ ағзаларын олар мəмлекетлик органға, 
мəмлекетлик мəкемеге яки пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органларына мүрəжат еткени мүнəсибети менен ямаса бил-
дирилген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын, сондай-
ақ, басқаша формада сынға алғаны ушын лаўазымлы шахс 
тəрепинен қуўдалаў, – ең кем ис ҳақының жигирма бес есеси-
нен елиў есесине шекемги муғдарда жəрийма яки еки жылдан 
үш жылға шекем мийнет дүзетиў ислери яки бир жылдан үш 
жылға шекем еркинлигин шеклеў ямаса үш жылға шекем ерки-
нен айырыў менен жазаланады.

Жынаят кодексинде де жала (139-статья) ҳəм кемситиў 
(140-статья) ушын жынайый жуўапкерлик нəзерде тутылған.

Атап айтқанда, жала жабыў, яғный биле-тура басқа шахсты 
шерменде ететуғын ядтан тоқылған гəплерди тарқатыў, сондай 
ҳəрекетлер ушын ҳəкимшилик жаза қолланылғаннан кейин ис-
ленген болса, – ең кем ис ҳақының еки жүз есесине шекемги 
муғдарда жəрийма яки еки жылға шекем мийнет дүзетиў исле-
ри менен жазаланады.

1 Өзбекистан Республикасы Жынаят кодекси. – Т.: Адолат, 2014. – 296-б. 
(Өзбекистан Республикасының 11.12.2014-ж. қабыл етилген № ЗРУ-381 Нызамы 
редакциясындағы статья).
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Баспадан шығарыў яки басқаша усылда көбейтилген тек-
стте ямаса ғалаба хабар қураллары арқалы жала жабыў, – ең 
кем айлық ис ҳақының еки жүз есесинен төрт жүз есесине 
шекемги муғдарда жəрийма яки еки жылдан үш жылға шекем 
мийнет дүзетиў ислери ямаса алты айға шекем қамақ пенен жа-
заланады.

Жала жабыў:
а) аўыр яки жүдə аўыр жынаят ислегенликте айыплап;
б) аўыр ақыбетлер келип шығыўына себеп болған ҳалда;
в) қəўипли рецидивист тəрепинен;
г) гəрезғөйлик яки басқа пəс нийетлерде исленсе, –үш жылға 

шекем еркинен айырыў менен жазаланады.
Кемситиў, яғный шахстың ар-намысын ҳəм қəдир-қымбатын 

бийəдеплик пенен қастан масқаралаў, егер сондай ҳəрекетлер 
ушын ҳəкимшилик жаза қолланылғаннан кейин исленген болса, 
– ең кем айлық ис ҳақының еки жүз есесине шекемги муғдарда 
жəрийма яки бир жылға шекем мийнет дүзетиў ислери менен 
жазаланады.

Баспадан шығарыў яки басқаша усылда көбейтилген тек-
стте ямаса ғалаба хабар қураллары арқалы кемситиў, – ең кем 
айлық ис ҳақының еки жүз есесинен төрт жүз есесине шекемги 
муғдарда жəрийма яки бир жылдан еки жылдан шекем мийнет 
дүзетиў ислери менен жазаланады.

Кемситиў:
а) жəбирлениўшини өз хызмет яки пуқаралық миннетин 

орынлаўы мүнəсибети менен байланыслы ҳалда;
б) қəўипли рецидивист тəрепинен ямаса жала жапқаны 

ушын бурын судланған шахс тəрепинен исленген болса, – ең 
кем айлық ис ҳақының төрт жүз есесинен алты жүз есесине 
шекемги муғдарда жəрийма яки еки жылдан үш жылға шекем 
мийнет дүзетиў ислери ямаса алты айға шекем қамақ пенен жа-
заланады.
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29-статья. Айырым нызам ҳүжжетлерин өз күшин 
жоғалтқан деп табыў

Төмендегилер өз күшин жоғалтқан деп табылсын:
1) Өзбекистан Республикасының 1994-жыл 6-майда қабыл 

етилген «Пуқаралардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы 1064–XII-
санлы Нызамы (Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң 
Хабарнамасы, 1994-жыл, № 5, 140-статья);

2) Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң 1994-
жыл 6-майда қабыл етилген «Пуқаралардың мүрəжатлары 
ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамын əмелге 
киргизиў ҳаққында»ғы 1065–XII-санлы қарары (Өзбекистан 
Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Хабарнамасы, 1994-жыл, 
№ 5, 141-статья);

3) Өзбекистан Республикасының 2002-жыл 13-декабрь-
де қабыл етилген«Пуқаралардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы 
Өзбекистан Республикасы Нызамына өзгерислер ҳəм 
қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 446-II-санлы Нызамы 
(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Хабарнамасы, 
2003-жыл, № 1, 7-статья).

30-статья. Нызам ҳүжжетлерин усы Нызамға 
муўапықластырыў

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети:
ҳүкимет қарарларын усы Нызамға муўапықластырсын;
мəмлекетлик басқарыў органлары усы Нызамға қйшы 

келетуғын өз норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин қайта 
көрип шығыўын ҳəм бийкарлаўын тəминлесин.

1. Нызам ҳүжжетлерин мүрəжатлар ҳаққындағы 
Нызамға муўапықластырыў түсиниги.

Түсиник берилип атырған статья нызам ҳүжжетлерин усы 
Нызамға муўапықластырыў мəселесине бағышланған. Тикке-
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лей Нызамның өзинде Өзбекистан Республикасы Министрлер 
Кабинетине:

бириншиден, Ҳүкимет қарарларын усы Нызамға 
муўапықластырыў;

екиншиден, мəмлекетлик органлар тəрепинен олардың усы 
Нызамға қайшы келетуғын норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин 
қайта көрип шығыўын ҳəм бийкарлаўын тəминлеў тапсырылған. 
Бул – министрликлер менен ведомстволардың мүрəжатларды 
көрип шығыўдың басқаша мүддетлери яки өзгеше тəртиби 
нəзерде тутылған инструкциялары, режелери ҳəм басқа 
ҳүжжетлери болыўы мүмкин.

Өзбекистан Республикасының «Физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы Нызамына муўапық, 
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тəрепинен 
31.03.2015-ж. №74 «Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң 
айырым қарарларына өзгерислер киргизиў ҳаққында»ғы 
қарары қабыл етилип, Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң 
айырым қарарларына қосымшаға муўапық өзгерислер кирги-
зилди.

Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасы Минис-
трлер Кеңеси, ўəлаятлар, қалалар ҳəм районлар ҳəкимиятлары 
аппаратларында физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатларын көрип шығыў ҳəм орынланыўын қадағалаў 
ҳаққындағы №4 схема ҳəм министрликлер менен ведомство-
ларда физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатларын 
көрип шығыў ҳəм орынланыўын қадағалаў ҳаққындағы №4 
схема тексти жаңа редакцияда баян етилди.1

1 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етил-
ген№74 «Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң айырым қарарларына өзгерислер 
киргизиў ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери 
топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 155-ст.
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Министрликлер менен ведомстволарға бир ай мүддет ишин-
де өзлериниң норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин усы қарарға 
муўапықластырыў ўазыйпасы тапсырылды.

Сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Министрлер Каби-
нети тəрепинен 31.03.2015-ж. №73 «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
үлги Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарары1 қабыл етил-
ди. Министрликлер менен ведомстволарға, Қарақалпақстан 
Республикасы Министрлер Кеңесине, ўəлаятлар, қалалар ҳəм 
районлар ҳəкимиятларына бир ай мүддетте усы қарар ме-
нен тастыйықланған үлги Реже тийкарында физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби 
ҳаққындағы режелерди ислеп шығыў ҳəм тастыйықлаў, сондай-
ақ, өзлериниң норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин усы қарарға 
муўапықластырыў тапсырылды.

Үлги Реже,2 Өзбекистан Республикасының«Физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары ҳаққында»ғы Ны-
замына муўапық, мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик 
мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 
мүрəжатлары менен ислеў тəртибин белгилеп береди.

Үлги Реже тийкарында барлық министрликлер менен ведом-
стволар физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
менен ислеў тəртибин шөлкемлестириў бойынша өз механизм-
лерин ҳəм дүзилислерин ислеп шығыўы тийис.

Түсиник берилип атырған статьяға муўапық, ны-
зам ҳүжжетлерин түсиник берилип атырған Нызамға 

1 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етил-
ген №73 «Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Ре-
жени тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан Республикасының нызам 
ҳүжжетлери топламы, 6-апрель 2015-ж., №13, 154-ст.
2 Сонда.
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муўапықластырыў мақсетинде усы тараўдағы барлық норматив-
ҳуқықый база инвентариязацияланады.

31-статья. Усы Нызамның күшке кириўи
Усы Нызам рəсмий жəрияланған күннен баслап күшке 

киреди.
Усы «Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 

ҳаққында»ғы Нызам Нызамшылық палатасы тəрепинен 2014-
жыл 29-октябрьде қабыл етилген, Сенат тəрепинен 2014-
жыл 13-ноябрьде мақулланған ҳəм 2014-жыл 3-декабрьде 
Өзбекистан Республикасы Президенти тəрепинен имзаланған.

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 84-статья-
сына1 муўапық, нызам Нызамшылық палатасы тəрепинен 
қабыл етилип, Сенат тəрепинен мақулланып, Өзбекистан Ре-
спубликасы Президенти тəрепинен имзаланып, рəсмий басы-
лымларда жəрияланғаннан соң юридикалық күшке ийе бола-
ды. Нызам бурын қабыл етилген редакцияда тийислисинше 
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Нызамшылық 
палатасы депутатлары ҳəм Сенаты ағзалары улыўма санының 
кеминде үштен еки бөлегинен ибарат көпшилик даўыс пе-
нен мақулланған жағдайда нызам Өзбекистан Республикасы 
Президенти тəрепинен он төрт күн ишинде имзаланыўы ҳəм 
жəрияланыўы керек.

Нызамлардың ҳəм басқа норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң 
баспасөзде жəрияланыўы оларды қолланыўдың мəжбүрий 
шəрти болып есапланады.

Өзбекистан Республикасының «Норматив-ҳуқықый 
ҳүжжетлер ҳаққында»ғы Нызамының2 30-статьясына муўапық, 
норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер, егер усы ҳүжжетлердиң өзинде 

1 Өзбекистан Республикасы Конституциясы. – Т.: Өзбекистан, 2014. – 35-37-бб.
2 2012-жыл24-декабрьде қабыл етилген редакциядағы «Норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер 
ҳақққында»ғы Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының Ве-
домостлары, 2012, №12, 333-ст.
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кейинирек мүддет көрсетилген болмаса, рəсмий жəрияланған 
күннен баслап күшке киреди. 

Нызамның рəсмий дереклерде басып шығарылыўы рəсмий 
жəрияланыўы болып есапланады.

Өзбекистан Республикасының «Норматив-ҳуқықый 
ҳүжжетлер ҳаққында»ғы Нызамының1 29-статьясына муўапық, 
төмендегилер норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди жəриялаўдың 
рəсмий дереклери болып есапланады:

«Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының 
Ведомостлары»;

«Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери топла-
мы»;

«Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң қарарлар топла-
мы»;

«Халқ сўзи» ҳəм «Народное слово» газеталары;
Өзбекистан Республикасы министрликлери, мəмлекетлик 

комитетлери ҳəм ведомстволарыныңрəсмий басылымлары;
Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият органларының рəсмий 

басылымлары.
Нызам 2014-жыл 4-декабрьде «Халқ сўзи» ҳəм «Народное 

слово» газеталарында жəрияланды, демек, Нызам 2014-жыл 
4-декабрьден баслап күшке кирген.

1 Сонда.
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Нызам. //Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Ведо-
мостлары, 1995, № 12, 262-ст.

– Өзбекистан Республикасының Пуқаралық кодекси.– Т.: 
Адолат, 2012.

– Өзбекистан Республикасының Пуқаралық процессуал ко-
декси.– Т.: Адолат, 2012.

– Өзбекистан Республикасының Жынаят кодекси.– Т.: Адо-
лат, 2012.

– Өзбекистан Республикасының Жынаят-процессуал кодек-
си. – Т.: Адолат, 2012.

– Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
1999-жыл 29-мартта қабыл етилген № 140 «Өзбекистан 
Республикасының мəмлекетлик ҳəкимият ҳəм басқарыў ор-
ганларында ис жүргизиў ҳəм орынланыўын қадағалаўды 
шөлкемлестириў бойынша норматив ҳүжжетлерди тастыйықлаў 
ҳаққында»ғы қарары.

– Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, 
ҳəлаятлар, қалалар ҳəм районлар ҳəкимиятлары аппаратларын-
да ис жүргизиў ҳəм ҳүжжетлердиң орынланыўын қадағалаўды 
шөлкемлестириў бойынша Инструкция (Өзбекистан Республи-
касыМинистрлер Кабинетиниң 29.03.1999-ж. № 140 қарарына 
№1 қосымша).

– Өзбекистан Республикасындағы министрликлер, 
мəмлекетлик комитетлер, ведомстволар, корпорациялар, кон-
цернлер, ассоциациялар, компаниялар ҳəм басқа орайлық 
мəкемелер аппаратларында ис жүргизиў бойынша үлги Ин-
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струкция (Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
29.03.1999-ж. № 140 қарарына №2 қосымша) .

– Өзбекистан РеспубликасыМинистрлер Кабинетиниң 
14.02.2005-ж. № 62 «Өзбекистан Республикасы Министрлер 
Кабинетиниң Регламенти ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан 
Республикасы Ҳүкиметиниң қарарлар топламы, 2005, № 2, 8-ст.

– Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң Рег-
ламенти. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
14.02.2005-ж. № 62 қарарына қосымша. //Өзбекистан Респу-
бликасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2005, № 7, 55-ст.

– Қупыя мəлимлеме қатарына киретуғын мағлыўматлар ди-
зими. (Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
07.11.2011-ж. № 296 «Өзбекистан Республикасы Президентиниң 
«Миллий мəлимлеме ресурсларын қорғаў бойынша қосымша 
илажлар ҳаққында»ғы 2011-жыл 8-июльдеги №ПҚ-1572 
қарарын əмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарына №2 
қосымша). //Өзбекистан Республикасы нызам ҳүжжетлери то-
пламы, 2011, № 45-46, 472-ст.

– Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының 
28.04.2000-ж. №7 «Мəнаўий зыянды компенсациялаў 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин қолланыўдың айырым 
мəселелери ҳаққында»ғы қарары.

– Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
31.03.2015-ж. қабыл етилген №73 «Мəмлекетлик органларда 
ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
үлги Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы Қарары. //Өзбекистан 
Республикасының нызам ҳүжжетлери топламы, 2015-жыл 
6-апрель, №13, 154-ст.

– Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 
ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже (Өзбекистан Республи-



касы Министрлер Кабинетиниң 31.03.2015-ж. қабыл етилген 
№73 қарарына қосымша). //Өзбекистан Республикасы нызам 
ҳүжжетлери топламы, 2015-жыл 6-апрель, № 13, 154-ст.

– Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 
31.03.2015-ж. қабыл етилген №74 «Өзбекистан Республика-
сы Ҳүкиметиниң айырым қарарларына өзгерислер киргизиў 
ҳаққында»ғы қарары. //Өзбекистан Республикасы нызам 
ҳүжжетлери топламы, 2015-жыл 6-апрель, № 13, 155-ст.
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№2 Қосымша
ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР 

КАБИНЕТИНИҢ ҚАРАРЫ
2015-жыл 31-март, 73-сан, Ташкент қ.

Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 

менен ислеў тəртиби ҳаққындағы
үлги режени тастыйықлаў ҳаққында

(Өзбекистан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 
2015-ж., 13-сан, 154-статья)

«Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамына муўапық 
Министрлер Кабинети қарар етеди:

1. Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 
ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Реже қосымшаға муўапық 
тастыйықлансын.

2. Министрликлер ҳəм ведомстволар, Қарақалпақстан Ре-
спубликасы Министрлер Кеңеси, ўəлаятлар, қалалар ҳəм рай-
онлар ҳəкимиятлары бир ай мүддетте:

усы қарар менен тастыйықланған үлги Реже тийкарында 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары ме-
нен ислеў тəртиби ҳаққындағы режелерди ислеп шықсын ҳəм 
тастыйықласын;

өзлериниң норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин усы қарарға 
муўапықластырсын.

3. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Респу-
бликасы Бас ўəзириниң орынбасарлары мойнына жүкленсин.

Өзбекистан Республикасының Бас ўəзири
Ш. МИРЗИЁЕВ
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Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 
31-марттағы №73 қарарына 

Қосымша 
Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 

менен ислеў тəртиби ҳаққындағы 
ҮЛГИ РЕЖЕ

I. Улыўма режелер
1. Усы Реже «Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың 

мүрəжатлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасының 
Нызамына (буннан былай Нызам деп жүритиледи) муўапық, 
мəмлекетлик органларда ҳəм  мəмлекетлик мəкемелерде (бун-
нан былай мəмлекетлик органлар деп жүритиледи) физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары (буннан былай 
мүрəжат деп жүритиледи) менен ислеў тəртибин белгилейди.

2. Нызамға муўапық, Өзбекистан Республикасының 
ҳəм сырт еллердиң физикалық ҳəм юридикалық шахсла-
ры, пуқаралығы болмаған шахслар мəмлекетлик органларға 
мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

3. Усы Режениң əмел етиўи:
көрип шығыў тəртиби ҳəкимшилик жуўапкерлик 

ҳаққындағы, пуқаралық-процессуал, жынаят-процессуал, 
жынаят-атқарыў, хожалық-процессуал нызам ҳүжжетлери ҳəм 
басқа нызамлар менен белгиленген мүрəжатларға;

мəмлекетлик органлардың, сондай-ақ, олардың қурам 
бөлимлериниң өз-ара жазысыўларына байланыслы енгизил-
мейди.

4. Усы Режеде төмендеги тийкарғы түсиниклер қолланылады:
арза – ҳуқықларды, еркинликлерди ҳəм нызамлы мəплерди 

əмелге асырыўда жəрдем көрсетиў ҳаққындағы илтимас баян 
етилген мүрəжат;
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усыныс – мəмлекет ҳəм жəмийет искерлигин жетилистириў 
бойынша усынысларды өз ишине алған мүрəжат;

шағым – бузылған ҳуқықларды, еркинликлерди тиклеў ҳəм 
нызамлы мəплерди қорғаў ҳаққындағы талап баян етилген 
мүрəжат;

аноним мүрəжат – физикалық шахстың фамилиясы (исми, 
əкесиниң исми), оның жасаў орны ҳаққындағы мағлыўматлар 
яки юридикалық шахстың толық аты, оның жайласқан жери 
(почта мəнзили) ҳаққындағы мағлыўматлар көрсетилмеген яма-
са олар туўралы жалған мағлыўматлар көрсетилген, сондай-ақ, 
имза (электрон санлы имза) менен тастыйықланбаған мүрəжат;

мүрəжаттың дубликаты – əйне бир физикалық яки 
юридикалық шахс мүрəжатының нусқасы;

тəкирар мүрəжат – бурынғы мүрəжатлар бойынша қабыл 
етилген қарар бойынша шағым етилген яки басқаша тəризде 
наразылық билдирилген, сондай-ақ, егер тəкирар мүрəжат ке-
лип түскен ўақытта көрип шығыўдың нызам ҳүжжетлеринде 
белгиленген мүддети тамамланған болса, бурынғы мүрəжат 
өз ўақтында көрип шығылмағанлығы туўралы хабар етилген, 
əйне бир физикалық яки юридикалық шахстан келип түскен 
мүрəжат;

электрон мүрəжат – электрон санлы имза ме-
нен тастыйықланған ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны 
идентификациялаў имканын беретуғын басқа реквизитлерине 
ийе болған электрон ҳүжжет формасындағы мүрəжат.

5. Мүрəжатлар аўызша яки жазба ямаса электрон формада 
берилиўи мүмкин.

Мəмлекетлик органлардың «исеним телефоны»на келип 
түскен мүрəжатлар аўызша мүрəжат сыпатында усы Режеде 
белгиленген тəртипте жазып қойылады, дизимге алынады ҳəм 
көрип шығылады.



162

Мəмлекетлик органның рəсмий веб-сайты арқалы яки 
мəмлекетлик органның рəсмий электрон почта мəнзилине 
келип түскен мүрəжатлар электрон мүрəжатлар түринде жа-
зып қойылады ҳəм усы Режеде белгиленген тəртипте көрип 
шығылады.

Өзбекистан Республикасы Бирден-бир интерактив 
мəмлекетлик хызметлер порталы (Ҳүкимет порталы) арқалы 
келип түскен мүрəжатлар электрон мүрəжатлар түринде жазып 
қойылады ҳəм Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 30-декабрь-
деги 378-санлы қарарыменен тастыйықланған Өзбекистан Ре-
спубликасы Бирден-бир интерактив мəмлекетлик хызметлер 
порталы ҳаққындағы Реже талаплары есапқа алынған ҳалда 
усы Режеде белгиленген тəртипте көрип шығылады.

6. Мүрəжатлар арзалар, усыныслар ҳəм шағымлар түринде 
болыўы мүмкин.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслар жеке тəртипте яки 
жəмəəт болып мүрəжат етиўи мүмкин.

7. Мүрəжатлар мəмлекетлик тилде ҳəм басқа тиллерде 
берилиўи мүмкин.

8. Физикалық шахстың мүрəжатында оның фамилиясы 
(исми, əкесиниң исми), жасаў орны ҳаққындағы мағлыўматлар 
ҳəм мүрəжаттың мазмуны баян етилген болыўы керек.

Юридикалық шахстың мүрəжатында юридикалық шахстың 
толық аты, оның жайласқан жери (почта мəнзили) ҳаққындағы 
мағлыўматлар көрсетилген ҳəм мүрəжаттың мазмуны баян 
етилген болыўы керек.

Жазба мүрəжат мүрəжат етиўшифизикалық шахстың им-
засы яки мүрəжат етиўши юридикалық шахс басшысының 
ямаса ўəкилликли шахсының имзасы менен тастыйықланған 
болыўы лазым. Физикалық шахстың жазба мүрəжатын мүрəжат 
етиўшиниң имзасы менен тастыйықлаў имканы болмаған 
жағдайда, бул мүрəжат оны жазып берген шахстың имзасы ме-
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нен тастыйықланып, оның фамилиясы (исми, əкесиниң исми) 
де қосымша рəўиште жазып қойылыўы керек.

Электрон мүрəжат электрон санлы имза менен 
тастыйықланған ҳəм электрон ҳүжжеттиң оны идентификация-
лаў имканиятын беретуғын басқа реквизитлерине ийе болған 
электрон ҳүжжет формасында болыўы лазым. Электрон 
мүрəжат нызамда белгиленген талапларға муўапық болыўы ке-
рек.

Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери 
арқалы берилген мүрəжатларға олардың ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер қоса тигиледи.

9. Мүрəжатларды бериў мүддетлери, əдетте, белгиленбей-
ди. Айырым жағдайларда, егер бул мəмлекетлик органның 
мүрəжатты көрип шығыў бойынша имканиятларына, физикалық 
ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм 
нызамлы мəплерин өз ўаытында əмелге асырыў ҳəм қорғаўды 
тəминлеў зəрүрлигине байланыслы болса, сондай-ақ, нызам 
ҳүжжетлеринде нəзерде тутылған басқа тийкарларға бола, 
тийисли мəмлекетлик органларға мүрəжатты бериў мүддети 
белгилениўи мүмкин.

Бойсыныў тəртибинде жоқары органға арза яки шағым 
физикалық яки юридикалық шахсқа оныңҳуқықлары, ер-
кинликлери ҳəм нызамлы мəплерин бузыўшы ҳəрекет 
(ҳəрекетсизлик) исленгени ямаса қарар қабыл етилгенлиги бел-
гили болғанўақыттан баслап узағы менен бир жылдан кешик-
тирместен бериледи.

Арза яки шағым бериўдиң тийкарлы себеплерге бола 
өткерип жиберилген мүддети арзаны яки шағымды көрип 
шығыўшы мəмлекетлик орган тəрепинен тикленеди.

10. Мəмлекетлик органларда физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың мүрəжатлары менен ислеў усы Режениң 
1-қосымшасына муўапық схема бойынша əмелге асырылады.
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11. Мəмлекетлик органлар усы Реже талапларына муўапық, 
мүрəжатлар менен ислеўде электрон ҳүжжет айланысы систе-
масын енгизиўи мүмкин.

II. Мүрəжатларды көрип шығыў тəртиби
12. Мəмлекетлик органда мүрəжатларды қабыл етиў, дизимге 

алыў ҳəм көрип шығыў ушын жибериў, сондай-ақ, оның көрип 
шығылыўын қадағалаў мəмлекетлик органның мүрəжатлар 
менен ислеў ушын жуўапкер болған қурам бөлимшеси яки 
жуўапкер хызметкери (буннан былай мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше деп жүритиледи) тəрепинен əмелге асыры-
лады.

13. Электрон мүрəжатлар түскен күни қағазға басып 
шығарылыўы, жумыс ўақты тамам болғаннан соң түскен 
жағдайда болса – келеси жумыс күнинде қағазға басып 
шығарылыўы керек.

14. Жазба ҳəм электрон (қағазға басып шығарылған) 
мүрəжатлар мүрəжатларды дизимге алыў журналына тийисли 
жазыўларды киргизиў, усы Режениң 2-қосымшасына муўапық 
форма бойынша есапқа алыў карточкасын толтырыў ҳəм 
мүрəжаттың биринши бетиниң төменги оң бөлегине дизимге 
алыў штампын қойыў жолы менен мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшеде дизимге алынады.

Мүрəжатларды дизимге алыў журналында мүрəжаттың 
тəртип саны, мүрəжат еткен физикалық шахстың фамилия-
сы, исми ҳəм əкесиниң исми, оның жасаў орны, юридикалық 
шахстың аты, оның мəнзили, мүрəжаттың қысқаша мазмуны, 
мүрəжат қабыл етилген сəне, дубликат яки мүрəжатлардың 
тəкирарлығы, қадағалаўға алынғанлығы ҳаққындағы бел-
ги, орынлаўшы етип белгиленген мəмлекетлик орган қурам 
бөлимшесиниң аты, сəне көрсетилген ҳалда орынлаў 
ҳаққындағы белги көрсетиледи.
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Дизимге алыў штампында мəмлекетлик органның рəсмий 
аты (егер мəмлекетлик органның рəсмий аты узын болса, 
улыўма қабыл етилген қысқартылған атама яки қысқартпа 
көрсетилиўи мүмкин), мүрəжаттың келип түскен сəнеси ҳəм 
дизимге алыў номери көрсетиледи.

Мүрəжатлардың тəртип санлары ҳəр жыл басынан жаңадан 
есапланады.

15. Мүрəжат почта арқалы конвертте келип түскенде кон-
вертте мүрəжат ҳəм оған қосымшалар бар-жоқлығы тексериле-
ди.

Конвертте мүрəжаттың жоқ екенлиги яки оның 
жарамсызланғаны, сондай-ақ, мүрəжатта көрсетилген 
қосымшалардың жоқлығы анықланғанда еки нусқада акт 
дүзиледи, олардын биреўи мүрəжатлар менен ислеў бойынша 
бөлимшеде қалады, екиншиси мүрəжат етиўшиге конвертте 
көрсетилген мəнзил бойынша жибериледи.

Келип түскен мүрəжатлар конвертлери мүрəжат етиўшиниң 
мəнзилин, мүрəжаттың жиберилген ҳəм алынған ўақтын 
анықлаў ушын сақлап қалыныўы мүмкин.

16. Аўызша мүрəжатлар менен келген физикалық шахслар 
ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери мүрəжатлар менен 
ислеў бойынша бөлимшениң басшысы ямаса басқа жуўапкер 
хызметкер, сондай-ақ, мəмлекетлик орган қурам бөлимлериниң 
(буннан былай қурам бөлими деп жүритиледи) басшылары яма-
са басқа жуўапкер хызметкерлери тəрепинен қабыл етиледи.

Мүрəжат етиўшиниң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
тексерилгеннен соң усы Режениң 2-қосымшасына муўапық 
форма бойынша есапқа алыў карточкасы толтырылады. Есапқа 
алыў карточкасы аўызша мүрəжат сыпатында дизимге алына-
ды.

17. Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллери мəмлекетлик органға аўызша мүрəжат еткенде олар 
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тəрепинен усынылған жазба мүрəжатлар ҳəм басқа матери-
аллар қабыл етилиўи ҳəм усы Режениң 16-бəнтине муўапық 
толтырылған есапқа алыў карточкасына қоса тигилиўи керек.

18. Дизимге алынған мүрəжатлар келип түскен ўақтынан 
баслап бир ис күнинен кешиктирместен мəмлекетлик орган 
басшысына, оның орынбасарына яки қурам бөлими басшы-
сына киргизиледи, ол жуўапкер қурам бөлимин (хызметкерди) 
белгилеген ҳалда мүрəжатты көрип шығыў бойынша резолю-
ция (тапсырма) қояды.

19. Резолюция (тапсырма) қойылған ўақыттан баслап бир ис 
күни даўамында мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше 
мүрəжатты орынлаўшы сыпатында белгиленген қурам 
бөлимине (хызметкерге) имза қойдырған ҳалда береди.

20. Мəмлекетлик органға келип түскен мүрəжатлар 
мəмлекетлик органның ис жүргизиўине қабыл етилиўи, 
бойсыныў тəртибинде мəмлекетлик органның төменги 
бөлимшесине (шөлкемге) (буннан былай төменги орган деп 
жүритиледи) жиберилиўи яки тийислилиги бойынша басқа 
мəмлекетлик органға жиберилиўимүмкин.

21. Қойылған мəселелерди шешиў өзиниң ўəкиллиги 
шеңберине кирмейтуғын мəмлекетлик органға келип түскен 
мүрəжатлар бес күн мүддеттен кешиктирместен мəмлекетлик 
органның басшысы яки қурам бөлиминиң басшысы тəрепинен 
имзаланған хат пенен тийисли органларға жибериледи, бул 
туўралы мүрəжатетиўшиге жазба ямаса электрон формада ха-
бар етиледи.

Мүрəжатты көрип шығыў ушын тийкарсыз рəўиште 
басқа мəмлекетлик органларға өткериў ямаса қарарлары яки 
ҳəрекетлери (ҳəрекетсизлиги) үстинен шағым етилип атырған 
органларға яки лаўазымлы шахсларға жибериў қадаған етиле-
ди.
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Егер мүрəжатларда оларды тийисли органларға жибериў 
ушын зəрүр болған мағлыўматлар жоқ болса, ол жағдайда 
олар бес күн мүддеттен кешиктирместен тийкарланған 
түсиндириўлер менен мүрəжат етиўшилерге қайтарылады.

22. Төменги орган тəрепинен көрип шығылыўы керек 
болған мүрəжатлар оған келип түскен күнинен баслап бес 
күн мүддеттен кешиктирместен хат пенен яки мəмлекетлик 
органның басшысы яки қурам бөлиминиң басшысы тəрепинен 
имзаланған тапсырма менен бирге жиберилиўи, бул туўралы 
мүрəжат етиўшиге жазба ямаса электрон формада хабар 
берилиўи керек.

23. Егер мүрəжатта бир неше қурам бөлимлерине тий-
исли мəселелер бар болса, олардың ҳəммеси мүрəжатты 
көрип шығыў бойынша орынлаўшылар етип белгиленеди. 
Орынлаўшылар арасында биринши болып көрсетилген қурам 
бөлими басқа қурам бөлимлери менен биргеликте мүрəжаттың 
көрип шығылыўын тəминлейди.

24. Мүрəжатты толық, қалыс ҳəм өз ўақтында көрип шығыў 
ушын қосымша мағлыўматлар, мағлыўматнамалар ҳəм мате-
риаллар зəрүр болған жағдайда мүрəжатты көрип шығыўшы 
қурам бөлими мүрəжат еткен физикалық яки юридикалық 
шахстан, сондай-ақ, усы мəмлекетлик органның ўəкилликлери 
шеңберинде – белгиленген тəртипте басқа мəмлекетлик орган-
лардан қосымша мəлимлемени сорап алыўымүмкин.

25. Егер мүрəжатта орынның өзинде үйрениўди талап 
ететуғын ҳалат баян етилген болса, сондай-ақ, басқа зəрүр 
жағдайларда мүрəжатты көрип шығыўшы мəмлекетлик орган 
мүрəжатты орынның өзинде көрип шығыўды тəминлеўи мүмкин. 
Мүрəжатты орынның өзинде көрип шығыў мəмлекетлик орган 
басшысының тапсырмасы яки оның ыразылығы менен əмелге 
асырылады.
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26. Мүрəжатты мүрəжат еткен яки басқа шахстың 
қатнасыўысыз көрип шығыўдың имканияты болмаған жағдайда, 
олар мəмлекетлик органның лаўазымлы шахсы тəрепинен 
шақырылыўы мүмкин. Шақырылған мүрəжат етиўши келмеген 
жағдайда мəмлекетлик органның лаўазымлы шахсы мүрəжатты 
оның қатнасыўысыз көрип шығыў мүмкин емеслиги туўралы 
жуўап хатын жибереди.

27. Егер мүрəжатта ортаға қойылған мəселелер хожалық 
жүргизиўши субъектлер искерлигине тийисли болса, олардың 
ўəкиллери мүрəжатты көрип шығыўда қатнасыў ушын 
мəмлекетлик органлар тəрепинен өз ўəкилликлери шеңберинде 
шақырылады.

28. Зəрүр жағдайларда мүрəжатларды көрип шығыў ушын 
мəмлекетлик орган тəрепинен тийисли қəнигелер шақырылыўы 
мүмкин.

29. Мүрəжатларды көрип шығыў нəтийжелери бойынша 
мəмлекетлик орган тəрепинен тийисли қарар қабыл етиле-
ди, бул туўралы дəрҳал жазба яки электрон формада мүрəжат 
етиўшиге хабар бериледи.

Мүрəжатты қанаатландырмастан қалдырыў ҳаққындағы 
қарарды республикалық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда 
–баслық, оның орынбасарлары, қурам бөлимлер баслықлары; 
ўəлаятлық əҳмийетке ийе мəмлекетлик органда – баслық, оның 
орынбасарлары; район ҳəм қалалық əҳмийетке ийе мəмлекетлик 
органда – баслық қабыл етеди.

Мүрəжатқа жуўап хатында мүрəжатта көрсетилген ҳəр бир 
мəселе бойынша ўəжлерди бийкарлаўшы яки тастыйықлаўшы 
анық тийкарлар (зəрүрликке қарап нызам ҳүжжетлери нормала-
рына силтемелер берилген ҳалда) болыўы керек.

30. Мүрəжатқа жуўап хаты мəмлекетлик орган яки оның 
қурам бөлими баслығы тəрепинен имзаланады.
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Мүрəжатларға жуўап хаты, мүмкин болғанынша, мүрəжат 
етилген тилде баян етиледи.

31. Физикалық яки юридикалық шахслар жəмəəт болып 
мүрəжат еткен жағдайда, олардың мүрəжатлары нызам тала-
пларына муўапық көрип шығылады. Бунда мүрəжатқа жуўап 
мүрəжат еткенлердиң дизиминде биринши болып көрсетилген 
шахсқа яки, олардың талабы бойынша, басқа шахсқа жибери-
леди.

32. Мүрəжат, онда көтерилген барлық мəселелер нызам та-
лапларына муўапық көрип шығылған ҳəм мүрəжат етиўшиге 
тийисли жуўап жиберилген жағдайда көрип шығылған болып 
есапланады.

Мүрəжат етиўшиге жуўап жиберилген күн мүрəжатты 
көрип шығыў тамамланған күн деп есапланады, бул туўралы 
мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше мүрəжатларды ди-
зимге алыў журналына ҳəм есапқа алыў карточкасына белги 
қояды.

Аралық жуўаплар берилген ҳəм толық көрип шығылмаған 
мүрəжатлар орынланыўдан яки қадағалаўдан алынбайды.

33. Егер мүрəжатты көрип шығыў процессинде мүрəжаттың 
дубликаты келип түссе, усы мүрəжат бурын түскен мүрəжат пе-
нен бирге көрип шығылады ҳəм нəтийжеси бойынша бирден-
бир жуўап бериледи.

Егер мүрəжаттың дубликаты мүрəжат көрип шығылған 
ҳəм жуўап жиберилгеннен соң келип түссе, ол жағдайда 
мəмлекетлик орган мүрəжат етиўшиге бул туўралы жазба түрде 
хабар береди.

34. Қадағалаўға алынған мүрəжат усы мүрəжатты 
қадағалаўға алған баслық яки лаўазымлы шахс тəрепинен 
қадағалаўдан ҳəм орынлаўдан алынады.

35. Жоқары мəмлекетлик органның қадағалаўында турған 
мүрəжатлар бойынша мүрəжатты көрип шыққан мəмлекетлик 
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орган мүрəжат етиўшиге жиберилген жуўап хатының нусқасын 
қоса тиккен ҳалда мүрəжатты көрип шығыў нəтийжелери 
туўралы жоқары мəмлекетлик органға жазба түрде хабар бере-
ди.

36. Физикалық ҳəм юридикалық шахслар өз мүрəжатларын 
олар көрип шығылғанға шекем ҳəм көрип шығылып атырған 
ўақытта мүрəжат бойынша қарар қабыл етилгенге шекем жаз-
баямаса электрон формада арза бериў жолы менен қайтарып 
алыў ҳуқықына ийе. Бундай арза түскен жағдайда мүрəжатты 
көрип шығыў тоқтатылады ҳəм үш күн даўамында мүрəжат 
мəмлекетлик органның хаты менен мүрəжат етиўшиге 
қайтарылады.

Мүрəжатты қайтарып алыў ҳаққындағы арза мəмлекетлик 
органлар тəрепинен нызам бузылыўларын анықлаў ҳəм 
сапластырыў бойынша илажлар көрилиўин жоққа шығармайды.

37. Көрип шығылған мүрəжатларды ҳəм оларға байланыс-
лы материалларды сақлаў мүрəжатлар менен ислеў бойынша 
бөлимшеде белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

III. Мүрəжатларды көрип шығыў мүддетлери
38. Арза яки шағым мəселени мазмуны бойынша шешиўи 

шəрт болған мəмлекетлик органға келип түскен күннен баслап 
он бес күн даўамында, қосымша үйрениў ҳəм (яки) тексериў, 
қосымша ҳүжжетлерди сорап алыў талап етилгенде болса бир 
айға шекемги мүддетте көрип шығылады.

Арза ҳəм шағымларды көрип шығыў ушын тексериў 
өткериў, қосымша материалларды сорап алыў ямаса басқа 
илажлар көриў зəрүр болған жағдайларда, оларды көрип шығыў 
мүддетлери тийисли мəмлекетлик орган басшысы тəрепинен, 
айырықшалық сыпатында, көби менен бир айға узайтылыўы 
мүмкин, бул туўралы мүрəжат етиўшиге хабар бериледи.

39. Усыныс мəмлекетлик органға келип түскен күннен бас-
лап бир айға шекемги мүддетте көрип шығылады, қосымша 
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үйрениўди талап ететуғын усыныслар буған кирмейди, бул 
туўралы усынысты киргизген физикалық яки юридикалық 
шахсқа он күн мүддетте жазба түрде хабар бериледи.

40. Айырым жағдайларда мəмлекетлик органның басшы-
сы яки оның орынбасарлары мүрəжатларды көрип шығыў 
мүддетлерин қысқартыўымүмкин.

41. Мүрəжатлар менен ислеў мүддетлери олар мəмлекетлик 
органға келип түскен күндан баслап есапланады. Егер тийисли 
мүддеттиң кейинги күни дем алыс ҳəм байрам күнлерине туўра 
келсе, келеси ис күни мүддет тамамланатуғын күн болып еса-
планады.

IV. Мүрəжатларды көрмей қалдырыў
42. Төмендеги мүрəжатлар көрип шығылмайды:
аноним мүрəжатлар;
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери арқалы 

берилген мүрəжатлар, олардың ўəкиллигин тастыйықлаўшы 
ҳүжжетлер болмаған жағдайда;

нызамда белгиленген басқа талапларға муўапық болмаған 
мүрəжатлар.

43. Мүрəжатты аноним деб табыў мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше яки мүрəжатты көрип шығыўшы қурам 
бөлими тəрепинен əмелге асырылады.

Мүрəжат аноним деб табылғанда бул туўралы жуўмақ 
дүзиледи. Жуўмақта мүрəжатты аноним деп табыў ушын тий-
карлар көрсетиледи. Мүрəжатты аноним деп табыў ҳаққындағы 
жуўмақ мүрəжатлар менен ислеўши бөлимше баслығы яки 
қурам бөлими баслығы тəрепинен тастыйықланады.

Мəмлекетлик органлардың «исеним телефонлары»на 
түскен мүрəжатлар Нызамда ҳəм усы Режеде нəзерде тутылған 
тəртипте аноним деп табылыўымүмкин.

Аноним деп табылған мүрəжатлар жуўмақ тастыйықланған 
ўақыттан баслап қадағалаўдан яки орынлаўдан алынады.
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44. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллери 
арқалы берилген мүрəжатлар келип түскенде, мүрəжатлар 
менен ислеў бойынша бөлимше яки қурам бөлими олардың 
ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер бар-жоқлығын тек-
середи.

Егер мүрəжатта физикалық ҳəм юридикалық шахс 
ўəкилиниң ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетлер 
жоқ болса, бул туўралы мүрəжатлар менен ислеў бойынша 
бөлимшениң баслығы яки қурам бөлими баслығы тəрепинен 
тастыйықланатуғын жуўмақ дүзиледи.

Физикалық ҳəм юридикалық шахс ўəкилиниң ўəкилликлерин 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер жоқ екенлиги ҳаққындағы 
жуўмақ тастыйықланған ўақыттан баслап усы мүрəжат көрип 
шығылмайди, бул туўралы мүрəжат етиўшиге жазба түрде ха-
бар бериледи.
V. Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 

ўəкиллерин қабыллаўды шөлкемлестириў
45. Мəмлекетлик органларда ҳəм олардың қурам 

бөлимлеринде белгиленген күнлер ҳəм саатларда физикалық 
шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў 
шөлкемлестириледи.

Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыл етиў мəмлекетлик орган баслығы ямаса 
басқа ўəкилликли шахс тəрепинен əмелге асырылады.

46. Мəмлекетлик органда физикалық шахслар ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллери усы мəмлекетлик ор-
ган баслығы тəрепинен тастыйықланған кестеге муўапық 
қабылланады.

Мəмлекетлик органларда, зəрүрлик болса, физикалық шах-
сларды ҳəм юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў 
ушын өз алдына бөлме ажыратылады.



173

47. Қабыллаў кестелери ҳəм оны өткериў ўақты, орны 
ҳəм қабыллаўға  алдын-ала жазылыў тəртиби ҳаққындағы 
мəлимлеме, сондай-ақ, қабыллаў тəртиби мəмлекетлик 
органлардың рəсмий веб-сайтларында жəриялаў, сондай-ақ, 
олардың ҳəкимшилик имаратында ҳəмме кириўи мүмкин болған 
орынлардағы стендлерге яки басқа техникалық қуралларға 
жайластырыў арқалы мəпдар шахслар итибарына жеткериледи.

Физикалық шахс аўызша мүрəжат етип атырғанда өз шах-
сын тастыйықлаўшы ҳүжжетти, юридикалық шахстың ўəкили 
болса – өз ўəкилликлерин тастыйықлаўшы ҳүжжетти, сондай-
ақ, өз шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжетти көрсетиўи керек.

48. Мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше қабыллаўға 
келген физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўды, сондай-ақ, физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаўға байланыслы 
жумысларды шөлкемлестиреди.

49. Мəмлекетлик органда физикалық шахсларды ҳəм 
юридикалық шахслардың ўəкиллерин қабыллаў мүрəжатлар 
менен ислеў бойынша бөлимше яки тийисли қурам бөлими 
хызметкерлери қатнасыўында əмелге асырылады.

50. Физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин қабыллаўшы баслық яки ўəкилликли шахстың 
көрсетпеси бойынша мəмлекетлик органның басқа хызметкер-
лери де қабыллаў процессине қатнастырылыўы мүмкин.

51. Егер физикалық шахсларды ҳəм юридикалық шахслардың 
ўəкиллерин жеке қабыллаў ўақтында мүрəжатта баян етил-
ген мəселелерди шешиў мəмлекетлик органның ўəкиллигине 
кирмейтуғыны анықланған жағдайда, оларға мүрəжатта баян 
етилген мəселелерди шешиў ушын қайсы органға яки шөлкемге 
мүрəжат етиў кереклиги түсиндириледи. Бунда физикалық 
шахслардың ҳəм юридикалық шахслар ўəкиллериниң талабы-
менен бул туўралы жазба түрде жуўап бериледи.
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52. Мəмлекетлик органның баслығы яки басқа 
ўəкилликли шахслары тəрепинен көшпели жеке қабыллаўлар 
шөлкемлестирилиўи мүмкин.

53. Көшпели жеке қабыллаўлар ўақтында мүрəжатлар ме-
нен ислеў бойынша бөлимшениң баслығы ҳəм мəмлекетлик 
органның басқа жуўапкер хызметкерлери қатнасыўы мүмкин.

54. Көшпели жеке қабыллаўлар мəмлекетлик орган баслығы 
тəрепинен тастыйықланатуғын кестеге муўапық өткериледи.

Зəрүр жағдайларда кестеде нəзерде тутылмаған көшпели 
жеке қабыллаўлар өткерилиўи мүмкин.

55. Көшпели жеке қабыллаўларды өткериў ўақты, орны 
ҳəм қабыллаўға алдын-ала жазылыў тəртиби ҳаққындағы 
мəлимлеме усы Режениң 47-бəнтинде белгиленген тəртипте 
мəпдар шахслар итибарына жеткериледи, сондай-ақ, жергилик-
ли ғалаба хабар қуралларында жəрияланады.

56. Физикалық шахслар ҳəм юридикалық шахслар 
ўəкиллериниң көшпели жеке қабыллаўлар ўақтында берил-
ген аўызша мүрəжатлары усы Режениң 16-бəнтине муўапық 
рəсмийлестирилип, дизимге алынады ҳəм белгиленген тəртипте 
көрип шығылады.

VI. Мүрəжатларды көрип шығыўда физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықлары ҳəм мəмлекетлик 

органлардың миннетлери
57. Мүрəжат мəмлекетлик органлар тəрепинен көрип 

шығылып атырғанда физикалық ҳəм юридикалық шахс 
мүрəжатты көрип шығыў барысы туўралы мəлимлеме алыў, 
жеке ўəжлерин баян етиў ҳəм түсиндириўлер бериў, мүрəжатты 
тексериў материаллары ҳəм оны көрип шығыў нəтийжелери 
менен танысыў, қосымша материаллар усыныў яки оларды 
басқа органлардан сорап алыў туўралы илтимас етиў, адвокат 
жəрдеминен пайдаланыў ҳуқықына ийе.
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Физикалық ҳəм юридикалық шахслар нызам ҳүжжетлерине 
муўапық мүрəжатларды көрип шығыўда басқа ҳуқықлардан да 
пайдаланады.

58. Мəмлекетлик органлардың мүрəжатты көрип шығыўшы 
лаўазымлы шахслары яки басқа ўəкилликли шахслары:

физикалық ҳəм юридикалық шахсқа олардыңҳуқықларына, 
еркинликлерине ҳəм нызамлы мəплерине тийисли ҳүжжетлер, 
қарарлар ҳəм басқа материаллар менен, егер оларда мəмлекет 
сырларын яки нызам менен қорғалатуғын басқа сырлар-
ды қурайтуғын мағлыўматлар жоқ болса, физикалық ҳəм 
юридикалық шахслардың ҳуқықларына, еркинликлерине ҳəм 
нызамлы мəплерине, жəмийет ҳəм мəмлекет мəплерине зыян 
келтирмесе, танысып шығыў имканиятын тəминлеўи;

мүрəжатты көрип шығыў нəтийжелери бойынша қабыл 
етилген қарардың орынланыўын қадағалаўы, сондай-ақ, егер 
физикалық яки юридикалық шахсқа оның ҳуқықлары, ер-
кинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылыўы нəтийжесинде 
материаллық яки мəнаўий зыян келтирилген болса, нызамда 
белгиленген тəртипте материаллық зыянның орнын қаплаў яки 
мəнаўий зыянды компенсациялаў бойынша илажлар көриўи;

мүрəжат етиўшиге көрип шығыў нəтийжелери ҳəм қабыл 
етилген қарар туўралы мүрəжат көрип шығылғаннан соң дəрҳал 
жазба ямаса электрон формада хабар бериўи шəрт.

Мүрəжат бойынша қарар қабыл еткен мəмлекетлик органның 
лаўазымлы яки басқа ўəкилликли шахсы, егер физикалық яки 
юридикалық шахс қарарға ыразы болмаса, ол бойынша шағым 
бериў тəртибин түсиндириўи шəрт.

VII. Мүрəжатлар көрип шығылыўын қадағалаў. 
Мүрəжатларды улыўмаластырыў ҳəм анализлеў

59. Мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше қурам 
бөлимлери тəрепинен мүрəжатлар көрип шығылыўын турақлы 
қадағалайды ҳəм оның мониторингин жүргизеди, олардың 
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өз ўақтында ҳəм зəрүр болған тəризде көрип шығылыўын 
тəминлеў илажларын көреди.

Мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше мүрəжатларды 
көрип шығыў мүддетлери ҳəм тəртиби қурам бөлимлери 
тəрепинен бузылыўы туўралы мəмлекетлик орган баслығына 
дəрҳал хабар береди.

Мүрəжатлар менен ислеў бойынша бөлимше мониторинг 
нəтийжелери бойынша ҳар айда мəмлекетлик орган баслығына 
мүрəжатлар көрип шығылыўының жағдайы ҳаққындағы 
мəлимлемени, зəрүр болса, бар кемшиликлерди сапластырыў, 
мүрəжатлар ҳаққындағы нызам ҳүжжетлериниң бузылыўына 
жол қойған мəмлекетлик орган хызметкерлерине жуўапкерлик 
шараларын көриў бойынша тийисли усыныслар менен бирге 
береди.

60. Мəмлекетлик орган физикалық ҳəм юридикалық 
шахслардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери, 
сондай-ақ, жəмийет ҳəм мəмлекеттиң мəплери бузылыўын 
келтирип шығаратуғын себеплерди анықлаў ҳəм сапластырыў 
мақсетинде ҳəр шеректе мүрəжатларды улыўмаластырыў ҳəм 
анализлеўди тəминлейди.

Анализ нəтийжелери бойынша мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимше яки қурам бөлими мəмлекетлик ор-
ган баслығына мəмлекетлик органда мүрəжатларды көрип 
шығыўдың нызамлылығын тəминлеў ҳəм нəтийжелилигин 
асырыў, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың ҳуқықлары, 
еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери, сондай-ақ, жəмийет ҳəм 
мəмлекет мəплери бузылыўын келтирип шығарыўшы себе-
плерди сапластырыў, нызам ҳүжжетлерин жетилистириў бой-
ынша усыныслар киргизеди.

VIII. Мүрəжатларды көрип шығыўмүддетлери ҳəм 
тəртиби бузылғанлығы ушын жуўапкерлик
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61. Физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатларын 
қабыл етиў ҳəм көрип шығыўдан нызамға қайшы рəўиште бас 
тартыў, оларды көрип шығыў мүддетлерин тийкарлы себеплер-
сиз бузыў, жазба ямаса электрон формада жуўап жибермеў, 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине қайшы келетуғын қарар 
қабыл етиў, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың бузылған 
ҳуқықларының тиклениўин, мүрəжат мүнəсибети менен қабыл 
етилген қарардың орынланыўын тəминлемеў, физикалық 
шахслардың жеке өмири ҳаққындағы ямаса юридикалық 
шахслардың искерлиги ҳаққындағы мағлыўматларды олардың 
ыразылығысыз əшкара етиў, физикалық ҳəм юридикалық шах-
сты мүрəжат еткенлиги мүнəсибети менен ямаса билдирил-
ген пикири ҳəм мүрəжатындағы сын ушын қуўдалаў, сондай-
ақ, физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары 
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин басқаша тəризде бузыў 
нызамға муўапық жуўапкерликке себеп болады.

62. Нызам ҳəм усы Реже талапларын басшылыққа алыўды 
тəминлеў ушын жуўапкерлик мəмлекетлик органлар басшыла-
рына ҳəм олардың орынбасарларына, мүрəжатлар менен ислеў 
бойынша бөлимшелер ҳəм тийисли қурам бөлимлер басшыла-
рына жүкленеди.

  
Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекетлик мəкемелерде 

физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 
ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Режеге

1-Қосымша
Мəмлекетлик органларда ҳəм 

мəмлекетлик мəкемелердефизикалық ҳəм 
юридикалықшахслардыңмүрəжатлары билан ислеў

СХЕМАСЫ
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Мəмлекетлик органларда ҳəм мəмлекет мəкемелерде 
физикалық ҳəм юридикалық шахслардың мүрəжатлары менен 

ислеў тəртиби ҳаққындағы үлги Режеге 
2-Қосымша

(Алды тəрепи) 
ФИЗИКАЛЫҚ ҲƏМ ЮРИДИКАЛЫҚ ШАХСЛАРДЫҢ 
МҮРƏЖАТЛАРЫН ЕСАПҚА АЛЫЎ КАРТОЧКАСЫ

Тəртип саны: Сораў:
Мүрəжат етиўши:
Мəнзили:
Мүрəжат келип түскен сəне: Мүрəжат етиўшилер саны:
Мүрəжаттың формасы: Бетлер саны:
Қабыллаў формасы: Дубликат/тəкирар
Мүрəжаттың түри: Алдыңғы мүрəжаттың сəнеси ҳəм 

номери:Қадағалаў түри:
Мүрəжаттың қысқаша мазмуны: 
Резолюцияны (тапсырманы) имзалаған баслық:
Баслықтың резолюциясы (тапсыр-

масы):
Орынлаў мүддети:

Қурам бөлими: Орынлаўшы:

(Арқа тəрепи)
Мүрəжатлардыкөрип шығыўдыңжағдайы

Жиберилген 
сəне

Қай жерге 
жиберилген

Жуўап хатының номери ҳəм 
сəнеси

Мүддети узайтылған: Ким тəрепинен: (имза)
Жуўап хаты келген сəне:
Көрип шығыў нəтийжелериниң қысқаша мазмуны:
Қадағалаўдан алынды 
(ким тəрепинен):
Сəне:

Орынлаўшының 
имзасы:
Орынланған сəне:

Мүрəжатты көрип шығыў мүддети бузылғанлығы туўралы белги:



181

№2 Қосымша
Өзбекистан Республикасының Нызамы

ОЛИЙ МАЖЛИСТИҢИН САН ҲУҚЫҚЛАРЫ 
БОЙЫНША ЎƏКИЛИ (ОМБУДСМАН) ҲАҚҚЫНДА

(Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери 
топламы, 2004, №38-39, 420-ст.)

10-статья. Ўəкил тəрепинен шағымларды көрип шығыў. 
Ўəкил Өзбекистан Республикасы пуқараларының ҳəм 

Өзбекистан Республикасы аймағындағы сырт ел пуқаралары 
ҳəм пуқаралығы болмаған шахслардың өз ҳуқықларын, 
еркинликлерин ҳəм нызамлы мəплерин бузып атырған 
шөлкемлер яки лаўазымлы шахслардың ҳəрекетлери ямаса 
ҳəрекетсизлиги үстинен берген шағымларын көрип шығады 
ҳəм ол өз тексериўин өткериў ҳуқықына ийе.

Ўəкил үшинши шахслардың, соның ишинде мəмлекетлик 
емес, коммерциялық емес шөлкемлердиң белгили бир адам яки 
бир топар шахслардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы 
мəплери бузылғанлығы үстинен берген шағымларын көрип 
шығыў ушын, егер олардың буған ыразылығы болса, қабыл 
етеди.

Ўəкил судтың ўəкиллик шеңберине киретуғын мəселелерди 
көрип шықпайды.

11-статья. Ўəкил тəрепинен шағымларды көрип шығыў 
шəртлери.

Ўəкил арыз етиўшиге өз ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм 
нызамлы мəплери бузылғанлығы мəлим болып қалған ўақыттан 
баслап яки арыз етиўши, егер ол ҳуқықларын ҳəм еркинликле-
рин қорғаўдың басқа қуралларынан пайдаланған ҳəм қабыл 
етилген қарарлардан қанаатланбаған болса, өз шағымы бойын-
ша қабыл етилген соңғы қарардан хабар тапқан ўақыттан бас-
лап бир жыл даўамында берилген шағымларды көрип шығады.
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12-статья. Шағымлардың мазмуны.
Ўəкилге берилген шағымда арыз етиўшиниң фамилиясы, 

исми, əкесиниң исми ҳəм мəнзили, ҳəрекетлери яки 
ҳəрекетсизлиги үстинен шағым етилип атырған шөлкемниң 
аты, лаўазымлы шахстың фамилиясы, исми, əкесиниң исми 
көрсетилген, арыз етиўшиниң пикиринше, оның ҳуқықларын  
бузған ҳəрекетлердиң яки ҳəрекетсизликтиң мазмуны баян 
етилген болыўы керек. Шағымға арыз етиўшиниң талапларын 
тастыйықлаўшы ҳүжжетлер ҳəм басқа дəлиллер қоса тигиледи.

Ўəкилге берилген шағым ушын мəмлекетлик бажы пулы 
өндирилмейди.

13-статья. Ўəкилдиң ҳуқықлары.
Ўəкил төмендеги ҳуқықларға ийе:
шағымды көрип шығыў;
арыз етиўши өз ҳуқықларын, еркинликлерин ҳəм нызамлы 

мəплерин қорғаў ушын пайдаланыўы мүмкин болған қураллар 
ҳəм формаларды көрсетиў;

шағымды оның мазмунына көре шешиў ўəкиллигине ийе 
шөлкемге яки лаўазымлы шахсқа жибериў;

арыз етиўшини оның ҳуқықларына ҳəм нызамлы мəплерине 
тийисли ҳүжжетлер, қарарлар ҳəм басқа материаллар менен 
таныстырыў;

себебин шəртли түрде көрсеткен ҳалда шағымды көрип 
шығыўдан бас тартыў;

нызам ҳүжжетлерине қайшы келмейтуғын басқа илажларды 
көриў.

14-статья. Ўəкилдиң шағымды көрип шығыў 
ўақтындағы ҳуқықлары.

Ўəкил шағымларды көрип шығыў, сондай-ақ, пуқаралардың 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылғанлығы 
жағдайларын өз басламасы менен тексериў ўақтында төмендеги 
ҳуқықларға ийе:
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анықланыўы лазым болған жағдайларды тексериўде 
көмеклесиўди сорап шөлкемлерге ҳəм лаўазымлы шахсларға 
мүрəжат етиў;

анықланыўы лазым болған жағдайларды тексериў ушын 
шөлкемлердиң ўəкиллерин ҳəм лаўазымлы шахсларын мирəт 
етиў. Тексериўди ҳəрекетлери яки ҳəрекетсизлиги үстинен 
шағым берилген шөлкемге яки лаўазымлы шахсқа тапсырыў 
мүмкин емес.

шөлкемлерге ҳəм лаўазымлы шахслар алдына тосқынлықсыз 
кириў;

шөлкемлерден ҳəм лаўазымлы шахслардан ҳүжжетлерди, 
материалларды ҳəм басқа мағлыўматларды сораў ҳəм алыў;

лаўазымлы шахслардан түсиндириўлер алыў;
анықланыўы лазым болған мəселелер бойынша шөлкемлерге 

ҳəм кəнигелерге жуўмақлар таярлаўды тапсырыў;
инсан ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплерине 

тийисли мəселелер бойынша шөлкемлер ҳəм лаўазымлы 
шахслар тəрепинен өткерилип атырған тексериўлерде қатнасыў;

услап турылған яки қамақта сақланып атырған шахс пенен 
ушырасыў ҳəм сəўбетлесиў;

ҳəрекетлеринде инсан ҳуқықлары ҳəм еркинликлери 
бузылғанлығы анықланған шахсларды жуўапкерликке тартыў 
ҳаққында тийисли органларға илтимаснама менен кириў;

Пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы 
мəплери бузылғанлығы жағдайларын тексерип атырғанда 
мəлим болып қалған, арыз етиўшиниң ҳəм басқа шахслардың 
жеке өмирине тийисли мағлыўматлар олардың ыразылығысыз 
əшкара етилиўи мүмкин емес.

16-статья. Ўəкилдиң шағымды тексериў нəтийжелеринен 
келип шығатуғын миннетлери.

Ўəкил шағымды тексериў нəтийжелери бойынша:
арыз етиўшиге көрип шығыў нəтийжелерин мəлимлеў;
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ҳəрекетлери яки ҳəрекетсизлигинде пуқаралардың 
ҳуқықлары, еркинликлери ҳəм нызамлы мəплери бузылғанлығы 
анықланған шөлкемге яки лаўазымлы шахсқа бузылған 
ҳуқықларды тиклеў бойынша усыныслар болған өз жуўмағын 
жибериўи шəрт. Бунда Ўəкилдиң жуўмағын алған шөлкем 
яки лаўазымлы шахс оны көрип шығыўы ҳəм бир айдан 
кешиктирместен тийкарланған жуўап жибериўи шəрт.

 
Өзбекистан Республикасының Нызамы

ПРОКУРАТУРА ҲАҚҚЫНДА

Усы Нызам Өзбекистан Республикасының 2001-жыл 
29-августта жаңа редакцияда қабыл етилген № 257-II 
«Өзбекистан Республикасының «Прокуратура ҳаққында»ғы 
Нызамына өзгерислер ҳəм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы 
Нызамы менен тастыйықланған.

10-статья. Арзалар ҳəм шағымларды көрип шығыў.
Прокуратура органлары пуқаралардың арза ҳəм 

шағымларын, мəмлекетлик, жəмийетлик ҳəм басқа 
шөлкемлердиң мүрəжатларын қарап шығады ҳəм, егер 
шешиўдиң басқа тəртиби белгиленбеген болса, пуқаралардың 
ҳəм шөлкемлердиң бузылған ҳуқықларын тиклеў ҳəм нызамлы 
мəплерин қорғаў илажларын көреди.

Прокурорлар пуқараларды жеке өзи қабыл етеди.
Прокурор өзине түскен усыныс, арза ҳəм шағымларды 

тексериў ўазыйпасын зəрүр жағдайларда тийисли мəмлекетлик 
басқарыў ҳəм қадағалаў органларына, кəрхана, мəкеме ҳəм 
шөлкемлердиң лаўазымлы шахсларына тапсырыў ҳəм олардан 
тексериўге тийисли барлық материаллар менен бирге тексериў 
нəтийжелери бойынша жазба мəлимлеме бериўин талап етиў 
ҳуқықына ийе.



Прокурордың шағым ҳəм арза бойынша қабыл еткен қарары 
үстинен жоқары турыўшы прокурорға шағым етиў мүмкин.

Өзбекистан Республикасы Бас прокуроры шағым бойынша 
қарар қабыл еткеннен кейин прокуратура органларында бундай 
шағымларға тийисли ислер тоқтатылады, жаңадан мəлим 
болған жағдайларға тийисли шағымлар буған кирмейди.

28-статья. Прокурордың əмирнамасы
Нызам бузылыўын сапластырыў ҳаққындағы əмирнама 

прокурор тəрепинен мине усы нызам бузыўшылыққа жол 
қойған орган яки лаўазымлы шахсқа, ямаса жоқары органға яки 
мине усы нызам бузыўшылықты сапластырыў ўəкиллигине ийе 
шахсқа жибериледи.

Нызам бузылғанлығы айқын көзге тасланған жағдайларда 
ҳəм бул пуқаралардың, мəмлекеттиң, кəрхананың, шөлкемниң 
ҳуқықларына ҳəм нызамлы мəплерине сезилерли зыян 
келтириўи мүмкин болғанда əмирнама киргизиледи. Əмирнама 
тезлик пенен орынланып, бул туўралы прокурорға хабар 
берилиўи шəрт.

Əмирнамадағы талапқа наразы болған жағдайда орган яки 
лаўазымлы шахс усы əмирнама үстинен жоқары турыўшы 
прокурорға шағым етиўи мүмкин. Прокурор шағымды 
үш күнлик мүддет ишинде қарап шығыўы шəрт. Шағым 
əмирнаманың орынланыўын тоқтатып қоймайды.
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Өзбекистан Республикасының Нызамы
ПУҚАРАЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН ҲƏМ ЕРКИН-
ЛИКЛЕРИН БУЗАТУҒЫН ИС-ҲƏРЕКЕТЛЕР ҲƏМ 
ҚАРАРЛАР ҮСТИНЕН СУДҚА ШАҒЫМ ЕТИЎ 

ҲАҚҚЫНДА
(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң 

Ведомостлары, 1995, №9, 183-ст)

1-статья. Судқа шағым менен мүрəжат етиў ҳуқықы.
Ҳəр бир пуқара мəмлекетлик органлар, кəрханалар, 

мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың 
өзин өзи басқарыў органлары яки лаўазымлы шахслардың 
нызамға қайшы келетуғын ис-ҳəрекетлери (қарарлары) менен 
өз ҳуқықлары яки еркинликлери бузылған деп есапласа, шағым 
менен судқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

Егер Өзбекистан Республикасының халық аралық 
шəртнамалары ҳəм келисимлеринде өзгеше қағыйдалар 
нəзерде тутылмаған болса, сырт ел пуқаралары усы Нызамда 
белгиленген тəртипте судқа шағым менен мүрəжат етиўге 
ҳақылы.

Пуқаралығы болмаған шахслар усы Нызамға муўапық судқа 
шағым менен мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

2-статья. Судқа шағым берилиўине ылайық ис-
ҳəрекетлер (қарарлар).

Мəмлекетлик органлар, кəрханалар. мəкемелер, шөлкемлер, 
жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи басқарыў 
органлары ҳəм лаўазымлы шахслардың судқа шағым етиўге 
ылайық коллегиал яки жеке тəртиптеги ис-ҳəрекетлери 
(қарарлары)қатарына:

пуқараның ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузған;
пуқараның өз ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин жүзеге 

шығарыўына тосқынлық туўдырған;
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пуқараның мойнына нызамға қылап рəўиште қандай да бир 
миннет жүклениўине себеп болған ис-ҳəрекетлер (қарарлар) 
киреди.

4-статья. Шағым бериў.
Пуқара өзҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузатуғын ис-

ҳəрекетлер (қарарлар) үстинен шағым менен тиккелей судқа 
ямаса бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы органға яки 
лаўазымлы шахсқа мүрəжат етиў ҳуқықына ийе.

Бойсыныў тəртибинде жоқары турыўшы орган, лаўазымлы 
шахс шағымды бир ай мүддетте көрип шығыўы шəрт. Егер 
пуқараның шағымын қанаатландырыўдан бас тартылған болса 
яки ол шағым берген күннен баслап бир ай даўамында жуўап 
алмаған болса, судқа шағым менен мүрəжат етиўге ҳақылы.

Шағымды ҳуқықлары, еркинликлери бузылған пуқара 
яки оның ўəкили, сондай-ақ, пуқараның илтимасы менен 
жəмийетлик бирлеспениң, мийнет жəмəəтиниң ўəкиллик 
берген ўəкили бериўи мүмкин.

Шағым пуқараның қəлеўине қарап я ол жасайтуғын жердеги 
судқа яки орган жайласқан жердеги, ямаса ис-ҳəрекетлери 
(қарарлары) үстинен шағым етилип атырған лаўазымлы 
шахстың жумыс орнындағы судқа бериледи.

 Əскерий хызметкер өзиниң ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин 
бузып атырған əскерий басқарыў органлары ҳəм əскерий 
лаўазымлы шахслардың ис-ҳəрекетлери (қарарлары) үстинен 
шағым менен əскерий судқа, сондай-ақ, жоқары турыўшы 
лаўазымлы шахсларға усы статьяда нəзерде тутылған тəртипте 
мүрəжат етиўге ҳақылы.

5-статья. Шағым бойынша суд ҳəрекетлери.
Суд шағымды көрип шығыўға қабыл етип:
тийисли органлар ҳəм лаўазымлы шахслардан зəрүр 

материалларды талап етип алады;
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пуқараның илтимасы менен ямаса өз басламасы менен 
шағым етилиўине себеп болған ис-ҳəрекет (қарар)дың 
орынланыўын тоқтатып турыў мəселесин шешеди.

6-статья. Судқа шағым менен мүрəжат етиў мүддетлери.
Судқа шағым менен мүрəжат етиў ушын төмендеги 

мүддетлер белгиленеди:
пуқара өз ҳуқықлары ҳəм еркинликлери бузылғанынан 

хабар тапқан күннен баслап үш ай;
пуқара жоқары турыўшы орган, лаўазымлы шахстың 

шағымды қанаатландырыўдан бас тартқаны ҳаққындағы жазба 
билдириўин алған күннен баслап бир ай;

егер пуқара өз шағымына жазба жуўап алмаған болса, 
шағым бергеннен кейин бир ай мүддет өткен күннен баслап 
бир ай.

Шағым бериўдиң тийкарлы себеплерге көре өткерип 
жиберилген мүддети суд тəрепинен тиклениўи мүмкин.

7-статья. Шағымды көрип шығыў тəртиби.
Пуқараның мəмлекетлик органлар, кəрханалар, мəкемелер, 

шөлкемлер, жəмийетлик бирлеспелер, пуқаралардың өзин 
өзи басқарыў органлары, лаўазымлы шахслар ис-ҳəрекетлери 
(қарарлары) үстинен шағымы суд тəрепинен пуқаралық судлаў 
ислерин жүргизиў қағыйдалары тийкарында көрип шығылады.

8-статья. Шағым бойынша суд қарары.
Шағымды көрип шығыў нəтийжелери бойынша суд қарар 

шығарады.
Суд шағымның тийкарлы екенин анықлағаннан соң, үстинен 

шағым берилген ис-ҳəрекетти (қарарды) нызамсыз деп табады, 
пуқараның талапларын қанаатландырыў миннетин жүклейди 
яки оның бузылған ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин басқаша 
жол менен тиклейди.

Егер үстинен шағым берилген ис-ҳəрекетти (қарарды) суд 
пуқараның ҳуқықларын ҳəм еркинликлерин бузбайтуғын ис-



ҳəрекет (қарар) деп тапса, ол шағымды қанаатландырыўдан бас 
тартады.

Судтың қарары үстинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген 
тəртипте жоқары судқа шағым берилиўи мүмкин.

9-статья. Суд қарарын орынлаў.
Судтың нызамлы күшке кирген қарары барлыы мəмлекетлик 

органлар, кəрханалар, мəкемелер, шөлкемлер, жəмийетлик 
бирлеспелер, пуқаралардың өзин өзи басқарыў органлары, 
лаўазымлы шахслар, пуқаралар ушын мəжбүрий ҳəм оны 
орынлаў шəрт.

Судтың қарары ис-ҳəрекетлери (қарары) үстинен шағым 
берилген органға яки лаўазымлы шахсқа, сондай-ақ, пуқараға 
пуқараға қарар нызамлы күшке киргеннен соң он күннен 
кешиктирместен жибериледи.

Қарар орынланғаны ҳаққында судқа ҳəм пуқараға суд 
қарары алынған күннен баслап бир айдан кешиктирместен 
хабар етилиўи шəрт. Қарар орынланбаған жағдайда суд нызам 
ҳүжжетлеринде белгилеп қойылған шараларды көреди.

10-статья. Шағымды көрип шығыўға байланыслы суд 
қəрежетлерин жүклеў.

Шағымды көрип шығыўға байланыслы суд қəрежетлери, 
суд шағымды қанаатландырыўдан бас тартыў ҳаққында қарар 
шығарған жағдайда пуқараның мойнына яки суд орган ямаса 
лаўазымлы шахстың ис-ҳəрекетлерин (қарарын) нызамлы емес 
деп тапқан жағдайда олардың мойнына жүклениўи  мүмкин
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