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АЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
Азербайжан эли, өзүнүн көп кылымдуу мамлекеттүүлүк салтын улантып,
«Азербайжан Республикасынын көз карандысыздыгы» жөнүндөгү Конституциялык
Актыда чагылдырылган принциптерге негизденип, баардык жана ар бир адамдын
бакубаттыгын камсыздоону, адилеттүүлүктү, эркиндикти, коопсуздукту бекемдөөнү
көздөп, мурунку, азыркы жана келечектеги муундардын алдында өз жоопкерчилигин
аңдап, өзүнүн эгемен укугун колдонуп, төмөндөгү максаттары тууралуу салтанаттуу
жарыялайт:
- Азербайжан Республикасынын көз карандысыздыгын, эгемендүүлүгүн жана
аймактык бүтүндүгүн коргоо;
- Конституциянын алкагында демократиялык түзүлүшкө кепилдик берүү;
- жарандык коомдун калыптануусуна жетишүү;
- элдин мүдөөсүн чагылдырган мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган укуктук,
светтик мамлекетти куруу;
- адилеттүү экономикалык жана социалдык түзүлүшкө ылайык, баарына татыктуу
жашоо деңгээлин камсыз кылуу;
- жалпы адамзаттык баалуулуктарга берилгендикти сактап, башка элдер менен
достук, тынчтык жана коопсуздук шарттарында жашоо менен ал максаттарда эки
тарапка тең пайдалуу кызматташтыкты ишке ашыруу.
Жогоруда сөз болгон бийик умтулууларды туу тутуп, бүткүл элдик добуш берүү –
референдум жолу аркылуу ушул Конституция кабыл алынат.

МАЗМУНУ
БИРИНЧИ БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
•

I бап. ЭЛ БИЙЛИГИ

•

II бап. МАМЛЕКЕТ НЕГИЗДЕРИ

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ.
МИЛДЕТТЕР

НЕГИЗГИ

УКУКТАР,

ЭРКИНДИКТЕР

ЖАНА

•

III бап. АДАМДЫН ЖАНА АТУУЛДУН НЕГИЗГИ УКУКТАРЫ ЖАНА
ЭРКИНДИКТЕРИ

•

IV бап. АТУУЛДАРДЫН НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ

ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ. МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИК
•

V бап. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БИЙЛИГИ
3

•

VI бап. АТКАРУУ БИЙЛИГИ

•

VII бап. СОТ БИЙЛИГИ

•

VIII бап. НАХИЧЕВАН АВТОНОМИЯЛЫК РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ
•

IX бап. МУНИЦИПАЛИТЕТТЕР

БЕШИНЧИ БӨЛҮМ. УКУК ЖАНА МЫЙЗАМ
•

X бап. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ СИСТЕМАСЫ

•

XI бап. АЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

•

XII бап. АЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА
ТОЛУКТООЛОР

ӨТМӨ ЖОБОЛОР
I бап. ЭЛ БИЙЛИГИ
1-берене. Бийлик булагы
I. Азербайжан Республикасында бийликтин жалгыз булагы болуп азербайжан эли
эсептелет.
II. Азербайжан эли, эл аралык укук тарабынан аныкталган нормаларды эске алуу
аркылуу Азербайжан Республикасынын аймагында жана андан сыртта жашаган,
Азербайжан мамлекети менен анын мыйзамдарына баш ийген Азербайжан
Республикасынын атуулдарынан турат.
2-берене. Элдин эгемендүүлүгү
I. Өз тагдырын эркин, көз карандысыз аныктоо жана өз башкаруу формасын тандоо
азербайжан элинин эгемендүү укугу.
II. Азербайжан эли өзүнүн эгемендүү укугун жалпы элдик добуш берүү – референдум
жолу аркылуу эркин, жашыруун, өздүк добуш берүү менен жалпы, тең жана түз шайлоо
укугунан пайдаланып шайлаган өкүлдөрү аркылуу ишке ашырат.
3-берене. Жалпы элдик добуш берүү – референдум жолу менен чечилүүчү
маселелер.
I. Азербайжан эли референдум жолу менен анын укуктарына жана кызыкчылыктарына
тиешелүү баардык маселелерди чече алат.
II. Төмөнкү маселелер референдум жолу менен гана чечилиши мүмкүн:
1. Азербайжан Республикасынын Конституциясын жана ага өзгөртүүлөрдү кабыл
алуу;
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2. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү.
III. Төмөнкү маселелер боюнча референдум өткөрүүгө болбойт:
1. салыктар жана мамлекеттик бюджет;
2. амнистия жана ырайым кылуу;
3. шайланышы, дайындалышы бекитилиши мыйзам чыгаруу же аткаруу
бийлигинин ыйгарым укуктарына кирген кызмат адамдарын шайлоо, дайындоо
жана бекемдөө. (1)
4-берене. Элдин өкүлү болуу укугу
Эл тарабынан шайланган ыйгарым укуктуу өкүлдөрдөн башка эч ким элдин өкүлү
болуу, элдин атынан сүйлөө жана элдин атынан кайрылуу жасоо укугуна ээ эмес.
5-берене. Элдин биримдиги
I. Азербайжан эли биримдиктүү.
II. Азербайжан элинин биримдүүлүгү Азербайжан мамлекетинин негизин түзөт.
Азербайжан Республикасы Азербайжан Республикасынын бардык жарандарынын
жалпы жана бөлүнгүс мекени болуп саналат.
6-берене. Бийликти энчилеп алууга жол берилбестиги
I. Азербайжан элинин эч кандай бөлүгү, эч кандай тобу же уюму, эч кандай адамы
бийликти ишке ашырууну энчилеп ала албайт.
II. Бийликти энчилеп алуу элге каршы эң оор кыянаттык болуп эсептелет.
II бап. МАМЛЕКЕТТИН НЕГИЗДЕРИ
7-берене. Азербайжан мамлекети
I. Азербайжан мамлекети – демократиялык, укуктук, светтик, унитардык
республика.
II. Азербайжан Республикасында мамлекеттик бийлик ички маселелер боюнча укук
тарабынан гана, сырткы маселелер боюнча - Азербайжан Республикасы кол койгон эл
аралык келишимдерден келип чыккан жоболор менен гана чектелет.
III. Азербайжан Республикасында мамлекеттик бийлик бийликтин бөлүнүү
принцибине таянып уюшулат:
•

мыйзам чыгаруу бийлигин Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси
ишке ашырат;

•

аткаруу бийлиги Азербайжан Республикасынын Президентине таандык;

•

сот бийлигин Азербайжан Республикасынын соттору ишке ашырат.
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IV. Ушул Конституциянын жоболоруна ылайык мыйзам чыгаруу, аткаруу жана
сот бийликтери өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде кызматташат жана бирибиринен көз каранды эмес.
8-берене. Азербайжан мамлекетинин жетекчиси
I. Азербайжан мамлекетинин жетекчиси болуп Азербайжан Республикасынын
Президенти эсептелет. Ал Азербайжан мамлекетин өлкөнүн ичинде жана тышкы
иштерде өкүл катары көрсөтөт.
II. Азербайжан Республикасынын Президенти Азербайжан элинин биримдигин
туюндурат жана Азербайжан мамлекеттүүлүгүнүн жоголбостугун камсыз кылат.
III. Азербайжан Республикасынын Президенти Азербайжан мамлекетин көз
карандысыздыгынын жана аймактык бүтүндүгүнүн, ошондой эле Азербайжан
Республикасы кол койгон эл аралык келишимдерди аткаруунун гаранты.
IV. Азербайжан Республикасынын
карандысыздыгынын гаранты.

Президенти

сот

бийлигинин

көз

9-берене. Куралдуу күчтөр
I. Азербайжан Республикасы өз коопсуздугун камсыз кылуу максатында Куралдуу
күчтөрдү жана башка куралдуу тутумдарды түзөт.
II. Азербайжан Республикасы башка мамлекеттердин көз карандысыздыгына көз
артуу куралы катары жана эл аралык конфликтилерди чечүү ыкмасы катары согушту
четке кагат.
III. Азербайжан Республикасынын Президенти Азербайжан Республикасынын
Куралдуу күчтөрүнүн Башкы колбашчысы болуп саналат.
10-берене. Эл аралык мамилелердин принциптери
Азербайжан Республикасы өзүнүн башка мамлекеттер менен болгон мамилелерин
жалпыга таанылган эл аралык укуктук нормалардын принциптерине негизденип
түзөт.
11-берене. Аймак
I. Азербайжан Республикасынын аймагы бүтүн, кол тийбегис жана бөлүнгүс.
II. Азербайжан Республикасынын ички суулары, Каспий деңизинин (көлүнүн)
Азербайжан Республикасына тийиштүү бөлүгү, Азербайжан Республикасынын
үстүндөгү аба мейкиндиги - Азербайжан Республикасынын аймагын түзүүчү бөлүктөр
болуп эсептелет.
III. Азербайжан Республикасынын аймагы эч кайсы тарапка берилбейт. Азербайжан
Республикасы эч кимге, эч кандай өлчөмдө жана эч кандай түрдө өз аймагын бербейт;
анын мамлекеттик чек аралары Азербайжан Республикасынын Милли Межилисинин
чечими боюнча Азербайжан Республикасынын жалпы элинин катышуусу менен

6

өткөрүлгөн референдум аркылуу Азербайжан элинин эркин билдирген чечимге жараша
өзгөрүшү мүмкүн.
12-берене. Мамлекеттин эң бийик максаты
I. Азербайжан Республикасынын атуулдарынын адамдык, жарандык укуктары менен
эркиндиктерин жана татыктуу жашоо деңгээлин камсыз кылуу - мамлекеттин эң бийик
максаты.
II. Ушул Конституцияда сөз болгон адамдык жана жарандык укуктар менен
эркиндиктер Азербайжан Республикасы кол койгон эл аралык келишимдерге ылайык
колдонулат. (2)
13-берене. Менчик
I. Азербайжан Республикасында менчик кол тийгис жана мамлекет тарабынан
корголот.
II. Менчик мамлекеттик, жеке жана муниципалдык болушу мүмкүн.
III. Менчик атуулдун жана жарандын, укуктары менен эркиндиктерин, инсандын
кадыр-баркын кемсинтүү, коомдун, мамлекеттин кызыкчылыктарын бузуу үчүн
колдонулбашы керек.
14-берене. Жаратылыш байлыктары. Физикалык жана юридикалык тараптардын
укуктары менен кызыкчылыктарына зыян келтирбөө менен жаратылыш байлыктары
Азербайжан Республикасына таандык деп эсептелинет.
15-берене. Экономикалык өнүгүү жана мамлекет
I. Азербайжан Республикасында менчиктин ар кандай түрлөрүнө негизделген
социалдык багыттагы экономиканын өнүгүшү элдин турмуш шартын жакшыртуу үчүн
кызмат кылат.
II. Азербайжан мамлекети базар экономикасынын шартында экономиканын өнүгүшү
үчүн шарт түзүп, эркин ишкердикке кепилдик берет, экономикалык мамилелерде
монополизмге жана туура эмес атаандаштыкка жол бербейт. (2)
16-берене. Социалдык өнүгүү жана мамлекет
I. Азербайжан мамлекети элдин жана ар бир жарандын жашоо деңгээлинин
жогорулашы, социалдык коргоо жана татыктуу жашоо шарты үчүн кам көрөт.
II. Азербайжан мамлекети маданияттын, билимдин, саламаттыкты сактоонун,
илимдин, искусствонун өнүгүшүн камсыз кылат, жаратылышты, элдин тарыхый,
материалдык жана рухий мурастарын сактайт.
17-берене. Үй-бүлөө жана мамлекет
I. Үй-бүлөө коомдун негизги кичинекей бирдиги катары мамлекет тарабынан өзгөчө
камкордукка алынат.
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II. Балдарга кам көрүү жана аларды тарбиялоо ата-энелердин милдети болуп саналат.
Мамлекет бул милдеттин аткарылышын көзөмөлгө алат.
III. Ата-энесиз жана багары жок калган балдар мамлекеттин багуусунда болушат.
IV. Балдарды алардын өмүрүнө, ден- соолугуна жана адеп-ахлагына зыян кeлтирүүчү
иш-аракеттерге тартууга тыюу салынат.
V. Жашы 15ке толбогон балдар жумушка алынбайт.
VI. Мамлекет балдар укуктарынын ишке ашуусун көзөмөлдөйт. (2)
18-берене. Дин жана мамлекет
I. Азербайжан Республикасында дин мамлекеттен бөлүнгөн. Динге ишенгендердин
бардыгы мыйзам алдында бирдей.
II. Адамдын кадыр-баркын кемсинтип, адамгерчиликтин принциптерине карамакаршы келген диндерди жайылтууга жана үгүттөөгө (диний агымдарга) тыюу
салынат.
III. Мамлекеттик билим берүү системасы светтик мүнөздү алып жүрөт. (2)
19-берене. Акча бирдиги
I. Азербайжан Республикасынын акча бирдиги - манат.
II. Акча бирдиктерин айлантууга чыгаруу жана айлантуудан алып салуу укугу
Борбордук банкка гана таандык. Азербайжан Республикасынын Борбордук банкы
мамлекеттин гана менчиги болуп саналат.
III. Азербайжан Республикасынын аймагында төлөө каражаты катары манаттан
башка акча бирдиктерин колдонууга тыюу салынат. (2)
20-берене. Мамлекеттик карыздарга байланыштуу чектөөлөр
Азербайжан мамлекетине каршы көтөрүлүш чыгаруу же мамлекеттик төңкөрүш
жасоо максатын көздөгөн карыздар Азербайжан Республикасы тарабынан милдет
катары кабыл алынбайт жана төлөнбөйт.
21-берене. Мамлекеттик тил
I. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик тили болуп Азербайжан тили
эсептелет. Азербайжан Республикасы Азербайжан тилин өнүктүрүүнү камсыз кылат.
II. Азербайжан Республикасы өзүнүн элдери сүйлөгөн башка тилдерди да өнүктүрүүнү
жана аларды эркин колдонууну камсыз кылат.
22-берене. Борбор
Азербайжан Республикасынын борбору - Баку шаары.
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23-берене. Азербайжан мамлекетинин символдору
I. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик символдору болуп: Азербайжан
Республикасынын мамлекеттик туусу, Азербайжан Республикасынын мамлекеттик
герби жана Азербайжан Республикасынын мамлекеттик гимни эсептелет.
II. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик желеги туурасы бирдей болгон 3
горизонтал бөлүктөн турат. Жогорку бөлүгү - көк, ортоңку бөлүгү - кызыл, төмөнкү
бөлүгү - жашыл түстө, кызыл бөлүгүнүн ортосунда туунун эки бетинде тең сегиз
бурчтуу жылдыз менен ак түстөгү жарым ай тартылган. Желектин туурасы анын
узундугуна 1:2 өлчөмүндө туура келет.
III. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик туусу менен герби, Азербайжан
Республикасынын мамлекеттик гимнинин тексти жана обону Азербайжан
Республикасынын Конституциялык мыйзамдары менен аныкталат.
III бап. АДАМДЫН ЖАНА АТУУЛДУН НЕГИЗГИ УКУКТАРЫ менен
ЭРКИНДИКТЕРИ
24-берене. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин негизги
принциптери
I. Төрөлгөндөн тартып ар бир адам кол тийгис, бузулгус жана ажыратылбас укуктар
менен эркиндиктерге ээ.
II. Укуктар менен эркиндиктер ошондой эле ар бир жарандын коомчулуктун жана
башка адамдардын алдындагы атуулдук жоопкерчилиги менен милдеттерин да өз
ичине камтыйт.
25-берене. Тең укуктуулук
I. Мыйзам жана сот алдында баардыгы тең.
II. Эркектер менен аялдар тең укуктарга жана эркиндиктерге ээ.
III. Мамлекет ар бир жарандын расасына, улутуна, динине, тилине, жынысына,
тегине, турмуштук абалына, кызмат ордуна, ишенимине, кайсы саясий партияга,
кесиптик союзга жана башка коомдук бирикмелерге таандык экендигине карабастан
укуктарынын жана эркиндиктеринин теңдигине кепилдик берет. Адамдын жана
жарандын расасына, улутуна, динине, тилине, жынысына, тегине, турмуштук абалына,
кызмат ордуна, ишенимине, кайсы саясий партияга, кесиптик жана башка коомдук
бирикмелерге таандык экендигине карап укуктары менен эркиндиктерин чектөөгө
тыюу салынат.
IV. Эч кимге жогоруда саналган негиздерге таянып, зыян кылууга, жеңилдик же
артыкчылык берүүгө, тескерисинче аны көрсөтүүдөн баш тартууга жол берилбейт.
V. Мамлекеттик органдар жана укуктар менен милдеттерге байланышкан чечимдерди
кабыл алуучу мамлекеттик бийликтин ыйгарым укуктарын алып жүрүүчүлөр менен
жарандардын ортосундагы мамилелерде ар бир адамга тең укуктуулук камсыз
кылынат(2)
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26-берене. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо
I. Ар бир адам өз укуктары менен эркиндиктерин мыйзам тарабынан тыюу салынбаган
жолдор жана каражаттар аркылуу коргоого укуктуу.
II. Мамлекет ар бир адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргоого кепилдик
берет.
27-берене. Жашоо укугу
I. Ар бир адам жашоого укуктуу.
II. Мамлекетке куралдуу кол салуу учурундагы душмандын аскерлерин өлтүрүүнү,
өлүм жазасына тарткан мыйзамдык күчкө ээ сот чечимин жана мыйзам тарабынан
көрсөтүлгөн айрым учурларды эске албаганда, ар бир адамдын өмүрү (жашоосу) кол
тийбестикке ээ.
III. Өлүм жазасы өзгөчө чара катары өлүм жазасы менен жазалоо жоюлганга чейин
мамлекетке, адам өмүрүнө жана ден- соолугуна каршы өтө оор кылмыш жасалганда
мыйзам аркылуу гана белгиленет.
IV. Мыйзам тарабынан каралган зарыл болгон коргонуу учурун, кылмышкерди
кармоо, абактагылардын андан качуусун, мамлекетке каршы иш -аракеттерди жана
мамлекеттик төңкөрүштү токтотууну, өлкөгө куралдуу кол салууну эске албаганда
адамга каршы курал колдонууга жол берилбейт. (1)
28-берене. Эркиндик укугу
I. Ар бир адам эркин болууга укуктуу.
II. Эркин болуу укугу мыйзам тарабынан белгиленген тартипте кармалганда,
соттолгондо же эркинен ажыратылганда гана чектелиши мүмкүн.
III. Азербайжан Республикасынын аймагында мыйзамдуу түрдө жүргөн ар бир адам
ал аймакта эркин жүрүүгө, жашоо ордун тандоого жана Азербайжан Республикасынын
чегинен сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
IV. Азербайжан Республикасынын жараны каалаган учурда өз өлкөсүнө тоскоолдуксуз
кирүүгө укуктуу.
29-берене. Менчик укугу
I. Ар бир адам менчик укугуна ээ.
II. Менчиктин эч бир түрү артыкчылыкка ээ эмес. Менчик укугу, анын ичинде жеке
менчик укугу мыйзам тарабынан корголот.
III. Ар кимдин менчигинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү болушу мүмкүн.
Менчик укугунда менчик ээси өзү же башкалар менен бирдикте мүлктү колдонууга
жана иштетүүгө боло тургандыгы каралган.
IV. Эч ким соттун чечимисиз өз менчигинен ажыратылбайт. Мүлктү толук
конфискациялоого жол берилбейт. Анын баасын алдын ала ордуна келтирүү шарты
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менен гана мамлекетке менчикти өткөрүп берүүгө жол берилет.
V. Мамлекет мурастык укукка кепилдик берет. (2)
30-берене. Интеллектуалдык менчик укугу
I. Ар бир адам интеллектуалдык менчик укугуна ээ.
II. Авторлук укук, ойлоп табуу укугу жана интеллектуалдык менчиктин башка
түрлөрүнө болгон укук мыйзам тарабынан корголот.
31-берене. Коопсуз жашоо укугу
I. Ар бир адам коопсуз жашоо укугуна ээ.
II. Мыйзам тарабынан каралган учурларды эске албаганда, адамдардын жашоосуна,
физикалык жана жан дүйнөсүнүн саламаттыгына, менчигине, турак жайына каршы
зомбулук көрсөтүлүшүнө тыюу салынат.
32-берене. Жеке керт башынын кол тийбестик укугу
I. Ар бир адам жеке керт башына кол тийбестик укугуна ээ.
II. Ар бир адам жеке жана үй-бүлөөлүк сырларын сактоого укуктуу. Мыйзам
тарабынан каралган учурларды эске албаганда, жеке жана үй-бүлөөлүк жашоого
кийлигишүүгө тыюу салынат. Ар бир адам жеке жана үй-бүлөөлүк жашоосуна
мыйзамсыз кийлигишүүдөн коргонуу укугуна ээ.
III. Кимдир бирөөнүн жеке жашоосу жөнүндө маалыматтарды анын уруксатысыз
топтоого, сактоого, колдонууга жана жайылтууга жол берилбейт. Мыйзам тарабынан
бекитилген айрым учурларды эске албаганда, анын уруксатысыз жана каршылык
көрсөтүүсүнө карабастан артынан иликтөө жүргүзүүгө, видео-жана фото- тасмага
түшүрүүгө, үнүн жазып алууга жана ушуга окшогон аракеттерди жасоого тыюу
салынат.
IV. Мамлекет ар бир адамга кат жазышуу сырларын, телефондук сүйлөшүүлөрдү,
почта, телеграф жана башка байланыш каражаттары аркылуу берилүүчү билдирүүлөрүн
жана маалыматтарын сактоого кепилдик берет. Бул укук мыйзам тарабынан каралган
тартипте кылмыштын алдын алуу же кылмыш иштерин изилдөөдө чындыкты табуу
максатында чектелиши мүмкүн.
V. Мыйзам тарабынан бекитилген айрым учурларды эске албаганда, ар бир адам
өзү тууралуу чогултулган маалымат менен тааныша алат. Ар бир адам өзү тууралуу
топтолгон чындыкка туура келбеген маалыматты оңдоону, чындыкка туура келбеген,
толук эмес, мыйзам талаптарын бузуу жолу менен алынган маалыматтарды алып
салууну талап кылууга укуктуу. (2)
33-берене. Турак- жайга кол тийбестик укугу
I. Ар бир адам турак -жайга кол тийбестик укугуна ээ.
II. Мыйзам тарабынан бекитилген айрым учурларды же сот чечимин эске албаганда,
башкалар турак- жайга анда жашоочулардын эркинен сырткары кире албайт.
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34-берене. Нике укугу
I. Ар бир адам мыйзамда көрсөтүлгөн жашка жеткенде үй-бүлөө курууга укуктуу.
II. Нике эркин макулдашуунун негизинде ишке ашат. Эч ким никеге мажбурланып
тургузулбайт.
III. Үй-бүлөө жана нике мамлекеттин камкордугуна алынат. Энелик, аталык жана
балалык мыйзам тарабынан корголот. Мамлекет көп балалуу үй-бүлөөлөргө колдоо
көрсөтөт.
IV. Түгөйлөрдүн укуктары бирдей. Балдарга кам көрүү, аларды тарбиялоо ата-энелер
үчүн укук гана эмес милдет да болуп саналат.
V. Ата-энелерди урматтоо, аларга кам көрүү балдарынын милдети болуп эсептелет.
Жашы 18ге толгон эмгекке жарамдуу балдар ишке жараксыз болуп калган ата-энелерин
камсыздоого милдеттүү.
35-берене. Эмгек укугу
I. Эмгек жеке адамдын жана коомдун бакубaттуулугунун негизи болуп саналат.
II. Ар бир адам өз жөндөмүнө жараша ишмердик түрүн, кесипти, кызматты жана иш
ордун эркин тандоого укуктуу.
III. Эч кимди иштөөгө мажбурлоого жол берилбейт.
IV. Эмгек келишимдери эркин түзүлөт. Эмгек келишимдерин түзүүгө эч ким
тарабынан кысым көрсөтүлбөйт.
V. Сот чечиминин негизинде ишке мажбурлоого, аскердик кызмат учурунда ыйгарым
укуктагы адамдардын буйругун аткаруу үчүн, өзгөчө кырдаал же согуш шартында
белгилүү бир ишти аткарууда жарандарды мыйзам тарабынан каралган шартта жана
мөөнөттө ишке мажбурлоого жол берилет.
IV. Ар бир адам коопсуз жана жакшы шартта эмгектенүүгө, басмырлоого туш
болбоого, мамлекет тарабынан белгиленген минималдык айлык акынын өлчөмүнөн
кем болбогон маяна алууга укуктуу.
VII. Жумушсуздар мамлекеттен социалдык жөлөк пул алууга укуктуу.
VIII. Мамлекет жумушсуздукту жоюу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт.
36-берене. Иш таштоо укугу
I. Ар бир адам өз алдынча же башкалар менен бирдикте иш таштоого укуктуу.
II. Эмгек келишиминин негизинде иштегендердин иш таштоо укугу мыйзам
тарабынан каралган учурларда гана чектелет.
Аскер кызматкерлери, Азербайжан Республикасынын Куралдуу күчтөрүндө жана
башка куралданган органдарда кызмат өтөгөндөр иш таштай алышпайт.
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III. Жумушка байланыштуу жеке жана коллективдүү талаш-тартыштар мыйзам
тарабынан бекитилген тартипте чечилет.
37-берене. Эс алуу укугу
I. Ар бир адам эс алууга укуктуу.
II. Эмгек келишими боюнча иштегендерге мыйзам тарабынан белгиленген,
бирок 8 сааттан ашпаган күнүмдүк жумуш күнү, эс алуу жана майрам күндөрү, 21
календардык күндөн кем эмес убакытка созулган жылына бир жолу акы төлөнүүчү
өргүү кепилденет.
38-берене. Социалдык камсыздоо укугу
I. Ар бир адам социалдык камсыздоо укугуна ээ.
II. Зарыккандарга жардам көрсөтүү биринчи кезекте үй-бүлөө мүчөлөрүнүн милдети
болуп саналат.
III. Ар бир адам мыйзам тарабынан белгиленген жаш курагына, оорусуна,
майыптыгына, багуучусун, эмгекке жарамдуулугун жоготкондугуна, жумушсуздук
жана башка учурларга байланыштуу социалдык камсыздалуу укугуна ээ.
IV. Пенсиянын жана социалдык жөлөк пулдун минималдуу суммасы мыйзам аркылуу
белгиленет.
V. Мамлекет кайрымдуулукту, ыктыярдуу социалдык камсыздандырууну жана
социалдык камсыздоонун башка түрлөрүн өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
39-берене. Таза айлана-чөйрөдө жашоо укугу
I. Ар бир адам таза айлана-чөйрө шарттарында жашоо укугуна ээ.
II. Ар бир адам айлана-чөйрөнүн учурдагы чыныгы абалы тууралуу маалымат
чогултууга, ден-соолугуна, мүлкүнө экологиялык укук бузуулардан улам зыян
келтирилсе, аны калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.
III. Эч ким мыйзам тарабынан белгиленген чектерден ашыкча айлана-чөйрөгө,
жаратылыш байлыктарына коркунуч туудуруп, зыян келтире албайт.
IV. Мамлекет экологиялык тең салмактуулукту сактоого, мыйзам аркылуу белгиленген
жапайы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрүн коргоого кепилдик берет. (2)
40-берене. Маданият укугу
I. Ар бир адам маданий турмушка катышууга, маданий мекемелерди жана маданий
баалуулуктарды колдонууга укуктуу.
II. Ар бир адам тарыхый, маданий жана руханий мурастарга урматтоо менен мамиле
кылууга, ага кам көрүүгө, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоого милдеттүү.
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41-берене. Саламаттыкты сактоо укугу
I. Ар бир адам ден-соолугун коргоого жана медициналык жардам алууга укуктуу.
II. Мамлекет ар кандай менчиктин негизинде ишке ашуучу саламаттыкты
сактоонун бардык түрлөрүн өнүктүрүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт, санитардыкэпидемиологиялык шарттарды түзүүгө кепилдик берет, медициналык камсыздоонун
бардык түрлөрү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
III. Адамдардын өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келтирген фактыларды
жана окуяларды жашырган кызмат адамдары мыйзам негизинде жоопкерчиликке
тартылышат.
42-берене. Билим алуу укугу
I. Ар бир атуул билим алууга укуктуу.
II. Мамлекет милдеттүү акысыз жалпы орто билим берүүгө кепилдик берет.
III. Билим берүү системасы мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт.
IV. Мамлекет таланттуу балдарга турмуштук абалына карабастан билимдерин
улантууга кепилдик берет.
V. Мамлекет билим берүүнүн минималдуу стандарттарын бекитет.
43-берене. Турак-жай укугу
I. Эч ким турак-жайынан мыйзамсыз ажыратылбайт.
II. Мамлекет турак-жай курууга жардамдашат, турак-жай укугун ишке ашыруу үчүн
атайын иш-чараларды кабыл алат.
44-берене. Улутка таандуулук укугу.
I. Ар бир адам өзүнүн кайсы улутка таандык экенин сактоого укуктуу.
II. Эч ким өз улутун өзгөртүүгө мажбурланбайт.
45-берене. Эне тилин колдонуу укугу
I. Ар бир адам эне тилин колдонуу укугуна ээ. Ар ким өз каалоосу боюнча каалаган
тилинде тарбия, билим алууга жана чыгармачылык менен алектенүүгө укуктуу.
II. Эч ким эне тилин колдонуу укугунан ажыратылбайт.
46-берене. Ар-намысты жана кадыр-баркты коргоо укугу
I. Ар бир адам намысын жана кадыр-баркын коргоо укугуна ээ.
II. Жарандын кадыр-баркы мамлекет тарабынан корголот. Эч кандай шарт инсандын
кадыр-баркын кемсинтүүгө негиз болуп бере албайт.
III. Эч ким кыйноого, адамдык кадыр-баркка шек келтирген мамилеге жана жазалоого
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кабылбашы керек. Эч кимдин үстүнөн анын макулдугусуз медициналык, илимий жана
башка тажрыйбалар жүргүзүлбөйт.
47-берене. Ой жана сөз эркиндиктери
I. Ар бир адам эркин ой жүгүртүү жана сөз эркиндиктерине ээ.
II. Эч ким өзүнүн оюн же ишенимин өзгөртүүгө мажбурланбайт.
III. Расалык, улуттук, диний жана социалдык бөлүнүүгө, араздашууга алып келе
турган агитациялар менен үгүт иштерине жол берилбейт.
48-берене. Абийир эркиндиги
I. Ар бир адам абийир эркиндигине ээ.
II. Ар бир адам динге болгон мамилесин эркин аныктоого, жеке жана башкалар
менен бирдикте кайсы бир динге сыйынганга же эч кандай динге сыйынбай койгонго,
динге байланышкан ишенимин билдирүү жана аны жайылтуу укуктарына ээ.
III. Коомдук тартипти бузбаса жана коомдук адеп-ахлакка каршы келбесе диний
ырым жырымдарды эркин жасоого жол берилет.
IV. Кудайга сыйынуучулук жана диний ишенимдер укук бузууларды актабайт.
V. Эч ким диний ишенимин көрсөтүүгө (демонстрациялоого), диний ырымжырымдарды аткарууга жана ага катышууга мажбурланбайт. (2)
49-берене. Жыйналыш эркиндиги
I. Ар бир адам эркин жыйналыш укугуна ээ.
II. Ар бир адам тийиштүү мамлекет органдарына алдын ала билдирип, башкалар
менен бирдикте тынчтык жолу аркылуу куралсыз жыйналууга, чогулуш, митинг,
демонстрация, көчө жүрүшүн өткөрүүгө, пикет жасоого укуктуу.
50-берене. Маалымат эркиндиги
I. Ар бир адам мыйзам жолу менен маалыматты издөө, алуу, түзүү жана башкаларга
берүү, жайылтуу эркиндигине ээ.
II. Массалык маалымат эркиндигине кепилдик берилет. Массалык маалымат
каражаттарын, анын ичинде басма сөздү мамлекеттик кысымга (цензурага) алууга
тыюу салынат.
III. Ар бир адамга укугун бузган, кызыкчылыктарына зыян келтирген өзү тууралуу
массалык маалымат каражаттарынан кеткен маалыматты жокко чыгаруу же ага жооп
берүү укугу кепилденет. (2)
51-берене. Чыгармачылык эркиндиги
I. Ар бир адам чыгармачылык эркиндигине ээ.
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II. Мамлекет адабий–көркөм, илимий-техникалык жана башка чыгармачылык
түрлөрүнүн эркин болушуна кепилдик берет.
52-берене. Жарандыкка байланыштуу укук
Саясий, укуктук, ошондой эле өз ара укуктук жана башка милдеттер аркылуу Азербайжан
Республикасы менен байланышта болгон адам Азербайжан Республикасынын
атуулу болуп эсептелет. Азербайжан Республикасынын аймагында же Азербайжан
Республикасынын жаранынан төрөлгөн бала Азербайжан Республикасынын атуулу
болуп саналат. Ата- энесинин бири Азербайжан Республикасынын жараны болсо, бала
Азербайжан Республикасынын атуулу болот.
53-берене. Жарандык укук кепилдиктери
I. Азербайжан Республикасынын жараны эч кандай кырдаалда Азербайжан
Республикасынын атуулдук укугунан ажыратылбайт.
II. Азербайжан Республикасынын жараны эч кандай шартта Азербайжан
Республикасынан куулбайт жана чет мамлекетке өткөрүлүп берилбейт.
III. Азербайжан Республикасы анын чегинен сырткары убактылуу жана биротоло
жашаган Азербайжан Республикасынын жарандарын укуктук коргоого жана колдоого
кепилдик берет.
54-берене. Коомдун жана мамлекеттин саясий турмушуна катышуу укугу
I. Азербайжан Республикасынын жарандары коомдун жана мамлекеттин саясий
турмушуна тоскоолдуксуз катышууга укуктуу.
II. Азербайжан Республикасынын ар бир жараны мамлекетке каршы көтөрүлүш
аракеттерине же мамлекеттик төңкөрүшкө өз алдынча каршылык кылууга укуктуу.
55-берене. Мамлекетти башкарууга катышуу укугу
I. Азербайжан Республикасынын жарандары мамлекетти башкарууга катышууга
укуктуу. Бул укукту алар өздөрү же өкүлдөрү тарабынан ишке ашыра алышат.
II. Азербайжан Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарда кызмат өтөөгө
укуктуу. Мамлекеттик органдардын кызматкерлери Азербайжан Республикасынын
жарандарынан дайындалат. Чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар мамлекеттик
кызматка мыйзам тарабынан белгиленген тартипте орношо алышат.
56-берене. Шайлоо укугу
I. Азербайжан Республикасынын жарандары мамлекет органдарына шайлоого жана
шайланууга, ошондой эле референдумга катышууга укуктуу.
II. Сот тарабынан өзүнө жооп бере албайт деп табылган адамдар шайлоого жана
референдумга катышуу укуктары жок.
III. Аскер адамдарынын, соттордун, мамлекет кызматкерлеринин, диний
ишмерлердин, соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими боюнча эркинен
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ажыратылгандардын жана ушул Конституция менен мыйзамда көрсөтүлгөн башка
адамдардын шайлоого катышуу укугу мыйзам аркылуу чектелиши мүмкүн.
57-берене. Кайрылуу укугу
I. Азербайжан Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жеке кайрылуу
же өзүнчө жана коллективдүү кат менен кайрылуу укугуна ээ. Ар бир кайрылууга
мыйзам тарабынан көрсөтүлгөн тартипте жана мөөнөттө жооп берилиши керек.
II. Азербайжан Республикасынын жарандары мамлекет органдарынын, алардын
кызматкерлеринин ишмердигин же иштерин, саясий партиялардын, кесиптик
уюмдардын, башка коомдук бирикмелердин жана айрым бир адамдардын иштери
менен ишмердигин сындоо укугуна ээ. Сындагандыгы үчүн куугунтуктоого тыюy
салынат. Кемсинтүү же курулай ушактоо сын катары эсептелбейт.
58-берене. Биригүү укугу
I. Ар бир жаран башкалар менен эркин биригүү укугуна ээ.
II. Ар бир жаран ар кандай бирикме, анын ичинде саясий партия, кесиптик уюм
жана башка коомдук бирикмелерди түзүү же иштеп жаткан бирикмеге кирүү укугуна
ээ. Бардык бирикмелердин эркин иштөөсүнө кепилдик берилет.
III. Эч кимди кайсы бир бирикмеге мажбурлап киргизүүгө же мажбурлап анын
мүчөсү катары калтырууга жол берилбейт.
IV. Азербайжан Республикасынын бардык аймагында же анын кайсы бир бөлүгүндө
мамлекеттик мыйзамдуу бийликти күч менен кулатууну максат кылган бирикмелерге
тыюу салынат. Конституцияны жана мыйзамдарды бузган бирикмелердин ишмердиги
сот аркылуу гана токтотулат.
59-берене. Ишкердик эркиндигине болгон укук
Ар бир адам мыйзамда белгиленген тартипте, өз мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмүн жана
мүлкүн эркин пайдаланып, өз алдынча же башкалар менен биргеликте ишкердик менен
же мыйзам тыю салбаган экономикалык ишмердиктин башка түрлөрү менен алектене
алат.
60-берене. Укуктар жана эркиндиктер боюнча соттук кепилдик
I. Сотто ар бир адамдын укуктары менен эркиндиктерине кепилдик берилет.
II. Ар бир адам мамлекет органдарынын, саясий партиялардын, кесиптик уюмдардын,
башка коомдук бирикмелердин же кызматкерлердин чечимдери, иш-аракеттери (же
анын болбогондугу) боюнча сотко арыздана алышат.
61-берене. Укуктук жардам алуу укугу
I. Ар бир адам сапаттуу укуктук жардам алууга укуктуу.
II. Мыйзам тарабынан каралган учурларда мамлекеттин эсебинен бекер укуктук
жардам берилет.
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III. Ар бир жаран компетенттүү мамлекеттик органдар тарабынан кылмыш жасады
деп айыпталып кармалган, камалган жана күнөөсү моюнуна коюлган учурдан тартып,
коргоочунун жардамын алуу укугуна ээ.
62-берене. Соттук юрисдикцияны өзгөртүүгө жол бербөө
Ар бир адам ишинин мыйзам боюнча бекитилген сотто каралышына укуктуу.
Жарандын макулдугусуз анын ишинин башка сотто каралышына жол берилбейт.
63-берене. Күнөөлүү эместик презумпциясы
I. Ар бир жаран күнөөлүү эместик презумпциясына укуктуу. Кылмыш жасаган
деп күнөөлөнгөн ар бир адам, анын күнөөсү мыйзам тарабынан бекитилген тартипте
далилденгенге чейин жана ага байланыштуу күчүнө кирген сот чечими жок болсо
күнөөсүз деп эсептелет.
II. Адамдын күнөөлүү экендигине негиздүү шектенүүлөрдүн гана натыйжасында
аны күнөөлүү деп табууга жол берилбейт.
III. Кылмыш жасаган деп күнөөлөнгөн адам, өзүнүн ак экендигин далилдөөгө
милдеттүү эмес.
IV. Мыйзамды бузуу жолу менен алынган далилдер сот адилеттигин ишке ашырууда
колдонулбайт.
V. Соттун чечимисиз эч ким жасалган кылмышка күнөөлүү деп эсептелбейт.
64-берене. Бир эле кылмыш үчүн кайра соттоого жол берилбестиги
Эч ким бир кылмыш үчүн экинчи ирет кайра соттолбойт.
65-берене. Сотко экинчи ирет кайрылуу укугу
Соттолгон ар бир адам мыйзамда белгиленген тартипте, ага карата чыккан сот
чечимин кайра карап чыгуу, ырайым кылуу жана жазасын жеңилдетүү тууралуу
жогорку баскычтагы кийинки сотко кайрылганга укуктуу.
66-берене. Туугандарына каршы күбө өтүүгө мажбурлоого жол берилбестиги
Эч ким өзүнө, аялына (күйөөсүнө), балдарына, ата-энесине, кыз же эркек бир
туугандарына каршы күбө болууга мажбурланбайт. Каршы көрсөтмө берүүгө милдеттүү
eмес туугандардын толук тизмеси мыйзам аркылуу аныкталат.
67-берене. Кармалгандардын, камалгандардын жана кылмыш жасаган деп
күнөөлөнгөндөрдүн укугу
I. Мамлекеттик компетенттүү органдар тарабынан кылмыш жасаган деп
күнөөлөнгөн, кармалган, кайтарууда болгон ар бир адамга тез арада анын укуктары
жана кармалуусунун, кайтарууда болуусунун, ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине
тартылуусунун себептери түшүндүрүлөт.
II. Жасалган кылмыш үчүн айыпталган ар бир адамдын сөзү ал соттолгонго чейин
угулушу керек. (2)
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68-берене. Зыянды калыбына келтирүүнү талап кылуу укугу
I. Кылмыштан, бийликти ашыкча колдонуудан жапа чеккен адамдардын укуктары
мыйзам тарабынан корголот. Жапа чеккен адам адилеттикти ишке ашырууга катышууга
жана кеткен чыгымды калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.
II. Ар бир адам мамлекеттик органдар менен алардын кызматкерлеринин
иштебегендигине, мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу пайда болгон чыгымды
мамлекет тарабынан калыбына келтиртип алуу укугуна ээ.
69-берене. Чет элдиктердин жана жарандыгы жок адамдардын укугу
I. Азербайжан Республикасында жашаган чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар
Азербайжан Республикасынын жарандары менен бирдей бардык укуктардан колдоно
алышат жана алар сыяктуу эле милдеттерди аткарышат, эгер мыйзам тарабынан башка
каралбаса же Азербайжан Республикасы катышкан эл аралык келишимдерде эч нерсе
көрсөтүлбөсө.
II. Азербайжан Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган
чет элдиктердин жана жарандыгы жок адамдардын укуктары менен эркиндиктери
Азербайжан Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык укуктук нормаларга
ылайык гана чектелет.
70-берене. Саясий башпаанек алуу укугу
I. Эл аралык укуктук нормаларга ылайык Азербайжан Республикасы чет элдиктерге
жана жарандыгы жок адамдарга башпаанек берет.
II. Өзүнүн саяий ишенимдери үчүн жана Азербайжан Республикасында кылмыш
катары эсептелбеген иштери тууралуу куугунтукталган адамды башка мамлекетке
өткөрүп берүүгө жол берилбейт.
71-берене. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо
I. Адамдын жана жарандын Конституцияда белгиленген укуктары менен
эркиндиктерин сактоо, коргоо мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, сот бийликтеринин
милдети болуп саналат.
II. Эч ким адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин ишке ашырууну
чектей албайт. Ар бир адамдын укуктары жана эркиндиктери ушул Конституция
менен мыйзамдарда бекитилген негиздерде ошондой эле башка инсандардын укук
эркиндиктерине байланыштуу гана чектелиши мүмкүн.
III. Согуш жарыяланганда, аскердик жана өзгөчө кырдаалда, мобилизация учурунда,
Азербайжан Республикасынын эл аралык милдеттерин эске алуу менен, адамдын
жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин ишке ашыруу жарым-жартылай
жана убактылуу чектелиши мүмкүн. Ишке ашырылышы чектелген укуктар менен
эркиндиктер тууралуу коомчулукка алдын ала эскертилет.
IV. Эч ким эч кандай шартта өзүнүн диний жана башка ишенимдерин, оюн ачык
билдирүүгө мажбурланбайт жана алар үчүн куугунтукталбайт.
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V. Конституциянын бир дагы жобосу адамдын жана жарандын укуктары менен
эркиндиктерин жоюyга багытталып чечмелениши мүмкүн эмес.
VI. Азербайжан Республикасынын аймагында адамдын жана жарандын укуктары
менен эркиндиктери түздөн-түз күчкө ээ.
VII. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин бузулушуна
байланышкан талаштар сот аркылуу чечилет.
VIII. Аткарылган убагында укук бузуу катары эсептелбеген иштер үчүн эч ким
жоопкерчиликке тартылбайт. Укук бузуу болгондон кийин кабыл алынган мыйзамда
андай иш-аракет үчүн жоопкерчилик алынып салынса же жумшартылса, анда жаңы
мыйзам колдонулат.
IX. Ар бир адам мыйзам тарабынан тыюу салынбаган аракеттерди жасай алат,
мыйзамда каралбаган аракеттерди жасоого эч ким мажбурланбайт.
Х. Мамлекеттик органдар ушул Конституциянын негизинде мыйзамда бекитилген
тартипте жана анын чегинде гана иш алып барышат. (1,2)
IV бап. ЖАРАНДАРДЫН НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ
72-берене. Жарандардын милдеттеринин негиздери
I. Ар бир адам мамлекеттин жана коомдун алдында өзүнүн укуктары менен
эркиндиктерине түздөн-түз байланышкан милдеттерди аткарууга жооптуу. Ар бир
адамдын милдеттери ушул Конституцияда жана мыйзамда көрсөтүлгөн.
II. Ар бир адам Азербайжан Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын
сактоого, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтоого, мыйзамда
белгиленген милдеттерди аткарууга тийиш.
III. Мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен бошотпойт. (2)
73-берене. Салыктар жана башка мамлекеттик жыйымдар
I. Мыйзамда белгиленген салыктарды жана башка мамлекеттик жыйымдарды толук
түрдө жана өз убагында төлөө ар бир адамдын милдети болуп саналат.
II. Эч кимге кыйноо жолу менен мыйзамда көрсөтүлбөгөн жана анда белгиленген
өлчөмдөн ашык салыктарды, башка мамлекеттик жыйымдарды төлөөгө кысым
жасалбайт.
74-берене. Мекенге берилгендик
I. Мекенге берилгендик ыйык.
II. Мыйзам чыгаруу, аткаруу же сот бийлиги органдарында иштеген, кызматка
шайлоо же дайындоо жолу менен келген адамдар өздөрүнүн милдеттерин так, ак ниет
аткарууга жоопкер жана мыйзамда белгиленген учурларда ант беришет.
III. Мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бийлиги органдарында иштеген, кызматка шайлоо
же дайындоо жолу менен келген, Азербайжан Республикасынын Конституциясына
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берилгендиги тууралуу ант берген адамдар, эгер алар мамлекеттик кылмышка же
мамлекетке каршы көтөрүлүшкө, төңкөрүшкө тиешеси бар деп күнөөлөнүп, ал күнөөсү
үчүн соттолсо, анда алар экинчи жолу ал кызматка кайра дайындалышпайт.
75-берене. Мамлекеттик белгилерди (символдорду) урматтоо
I. Ар бир жаран Азербайжан Республикасынын мамлекеттик белгилерин - анын
туусун, гербин жана гимнин урматтоого милдеттүү.
II. Мамлекеттик белгилерди урматтабагандыгын көрсөткөн адам мыйзамда
белгиленген жоопкерчиликке тартылат. (2)
76-берене. Мекенди коргоо
I. Мекенди коргоо – ар бир жарандын милдети. Жарандар мыйзамда белгиленген
тартипке ылайык аскер кызматын өтөшөт.
II. Эгер аскердик кызматты өтөө жарандардын диний ишенимдерине туура келбесе
аскердик кызмат альтернативалык кызмат менен алмашылат. (1)
77-берене. Тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо
Тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо – ар бир жарандын милдети.
78-берене. Айлана- чөйрөнү коргоо
Айлана-чөйрөнү коргоо – ар бир жарандын милдети.
79-берене. Мыйзамга карама-каршы келген милдеттерди аткарууга жол бербөө
Азербайжан Республикасынын мыйзамдарына жана Конституциясынынa каршы келген
милдеттерди аткарууга эч ким мажбурланбайт.
80-берене. Жоопкерчилик
Ушул Конституцияны жана Азербайжан Республикасынын мыйзамдарын бузуу,
анын ичинде, Азербайжан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарында
каралган укуктар менен эркиндиктерди ашыкча туура эмес колдонуу аркылуу
милдеттерди аткарбоо мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке алып келет.
V бап. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БИЙЛИГИ
81-берене. Мыйзам чыгаруу бийлигин ишке ашыруу
Азербайжан Республикасында мыйзам чыгаруу бийлигин Милли Межлис ишке
ашырат.
82-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин сандык курамы 125
депутаттан турат.
83-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине депутаттарды
шайлоонун негиздери.
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Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттары мажоритардык
шайлоо системасы боюнча жалпы, тең жана түз шайлоо аркылуу, эркин, жеке,
жашыруyн добуш берүү менен шайланат. (1)
84-берене.
Азербайжан
Республикасынын
чакырылышынын ыйгарым мөөнөтү

Милли

Межлисинин

I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин ар бир чакырылышынын
мөөнөтү 5 жыл.
Согуш шарттарында аскер операцияларын жүргүзүүгө байланыштуу Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисин шайлоого мүмкүнчүлүк жок болсо, Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү согуш
операциялары аяктаганча узарат. Бул тууралуу чечим Азербайжан Республикасынын
Конституциялык соту тарабынан шайлоо өткөрүүнү (референдумду) камсыз кылуучу
мамлекеттик органдардын кайрылуусунун негизинде кабыл алынат.
II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин ар бир чакырылышынын
шайлоосу ар беш жылда, ноябрдын биринчи жекшембисинде өткөрүлөт.
III. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарынын
ыйгарым укуктарынын мөөнөтү Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
чакырылышынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү менен чектелет.
IV. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинен кеткен депутаттардын ордуна
эгер жаңы шайлоо өткөрүлүп, башкалары шайланса, жаңы шайланган депутаттын
ыйгарым укуктарынын мөөнөтү мурунку депутаттын калган мөөнөтү менен гана
чектелет. (2)
85-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттыгына
талапкерлерге коюлган талаптар
I. Азербайжан Республикасынын 25 жаштан ашкан ар бир жараны Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин депутаттыгына мыйзамда бекитилген тартипте
шайлана алат.
II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттыгына эки
мамлекеттин жарандыгын алган адамдар, башка мамлекет алдында милдеттүүлөр,
аткаруу жана сот бийлигинде иштегендер, илимий, педагогикалык жана чыгармачыл
ишмердиктен тышкары акы төлөнүүчү ишмердик менен алектенгендер, диний
ишмерлер, сот тарабынан өзүнө жооп бере албайт деп аныкталгандар, оор кылмыш
үчүн соттолгондор, соттун чечими боюнча эркинен ажыратылып, жаза мөөнөтүн өтөп
жаткандар шайлана алышпайт.
86-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарын
шайлоонун жыйынтыктарын текшерүү жана бекитүү
Шайлоо жыйынтыгынын тууралыгы Азербайжан Республикасынын Конституциялык
соту тарабынан мыйзамда бекитилген тартипте текшерилет жана бекитилет.
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87-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарынын
ыйгарым укуктарынын бүтүшү
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарынын ыйгарым
укуктары, Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин жаңы чакырылышынын
биринчи жыйыны өткөн күнү аяктайт.
II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарынын ыйгарым
укуктарынын бүтүшүнө 120 күндөн аз убакыт калса, Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинен кеткен депутаттарынын ордуна шайлоо өткөрүлбөйт.
III. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси анын 83 депутатынын ыйгарым
укугу бекигенден тартып укуктуу.
88-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин сессиялары
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси жылына жазгы жана күзгү эки
кезектеги сессияга жыйналат.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин 83 депутатынын ыйгарым
укуктары таанылгандан кийин Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
биринчи жыйыны ошол күндөн тартып бир жумадан кечиктирилбестен чакырылат.
Эгер Азербайжан Республикасынын Милли Межлисин шайлоодон кийин 10-мартка
чейин 83 депутаттын ыйгарым укуктары таанылбаса, биринчи жыйынды өткөрүү
убактысы Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту тарабынан аныкталат.
II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин кезексиз сессиясы
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин төрагасы тарабынан Азербайжан
Республикасынынын Президентинин же Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин 42 депутатынын талабы боюнча чакырылат.
III. Кезексиз сессиянын күн тартиби аны чакырууну талап кылгандар тарабынан
түзүлөт. Күн тартибиндеги маселелер каралгандан кийин кезексиз сессия өз ишин
аяктайт.
IV. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин жыйындары ачык өткөрүлөт.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин 83 депутатынын талабы боюнча
же Азербайжан Республикасынынын Президентинин сунушу менен Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин жыйыны жабык өткөрүлүшү мүмкүн. (1,2)
89-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутатын
мандаттан ажыратуу жана Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
депутатынын ыйгарым укуктарын алып салуу
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты мандатынан
төмөндөгү учурларда ажыратылат:
1. Шайлоодо добуштардын туура эмес саналышы аныкталганда;
2. Азербайжан Республикасынын жарандыгынан чыкканда же башка мамлекеттин
жарандыгын кабыл алганда;
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3. Кылмыш жасаганда жана күчүнө кирген сот чечими болгондо;
4. Мамлекеттик органдарда кызматта турса, диний ишмер болсо, ишкерлик,
коммерциялык же илимий, педагогикалык жана чыгармачыл ишмердиктен
сырткары башка акы төлөнүүчү иштер менен алектенсе;
5. Өз каалоосу менен баш тартса.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттыгынан кетирүү
чечими мыйзамда бекитилген тартипте ишке ашырылат.

II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттары өздөрүнүн
ыйгарым укуктарын дайыма аткарууга жөндөмсүз болсо жана мыйзамда каралган
башка учурларда алардын ыйгарым укуктары жоюлду деп эсептелет. Тийиштүү чечим
кабыл алуу тартиби мыйзам аркылуу белгиленет. (1)
90-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутатынын
кол тийбестиги
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты ыйгарым
укуктарынын мөөнөтү аяктагыча кол тийбестикке ээ. Кылмыш жасоо учурунда
кармалгандан сырткары, Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты
ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөнчө кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт,
кармалбайт, соттук тартипте административдик чаралар колдонулбайт, аны тинтүүгө,
жеке текшерүүгө жол берилбейт. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
депутаты кылмыш жасоо убагында колго түшсө, кармалышы мүмкүн. Мындай учурда
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутатын кармаган орган тез
арада Азербайжан Республикасынын Башкы прокуроруна билдирүүгө милдеттүү.
II. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутатынын кол тийбестиги
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисининин чечими менен гана Азербайжан
Республикасынын Башкы прокурорунун сунушунун негизинде алынып салынышы
мүмкүн.
91-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутатын
жоопкерчиликке тартууга тыюу салуулар
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаты Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисиндеги ишмердиги, добуш бергендиги жана оюн
билдиргендиги үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Алардын макулдугусуз бул учурларга
байланышкан түшүндүрмөлөр жана көрсөтмөлөр талап кылынбайт.
92-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин иштерин
уюштуруу
Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси өзүнүн иш тартибин бекитет жана
Милли Межлистин тийиштүү органдарын калыптандырат, анын ичинде өздөрүнүн
төрагасын жана анын орун басарларын тандайт, комитеттерди жана комиссияларды
уюштурат, Эсептик палатаны түзөт. (2)
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93-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин актылары
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси өзүнө караштуу маселелер боюнча
Конституциялык мыйзамдарды, мыйзамдарды жана токтомдорду кабыл алат.
II. Конституциялык мыйзамдар, мыйзамдар жана токтомдор Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинде ушул Конституцияда каралган тартипке ылайык
кабыл алынат.
III. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин депутаттары добуш берүү
укугун жеке өздөрү гана ишке ашырат.
IV. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин мыйзамдары менен
токтомдорунда аткаруу бийлигине жана сот органдарына берилүүчү конкреттүү
тапшырмалар каралышы мүмкүн эмес.
94-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси бекитүүчү жалпы
жоболор
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси төмөндөгү маселелер боюнча
жалпы жоболорду бекитет:
1. Ушул Конституцияда кабыл алынган адамдын жана жарандын укуктары менен
эркиндиктерин колдонуу, бул укуктарга жана эркиндиктерге мамлекеттик
кепилдиктер;
2. Азербайжан Республикасынын Президентин шайлоо;
3. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисин шайлоо жана Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин депутаттарынын статусу;
4. референдум;
5. соттук түзүлүш жана соттордун статусу; прокуратура; адвокатура жана
нотариат;
6. сот өндүрүшү, сот чечимдерин аткаруу;
7. муниципалитетке шайлоо жана муниципалитеттердин статусу;
8. өзгөчө кырдаал тартиби; согуштук абал тартиби;
9. мамлекеттик сыйлыктар;
10. физикалык жана юридикалык адамдардын статусу;
11. жарандык укуктун обьектилери;
12. макулдашуулар,
мураскерлик;

жарандык

–

укуктук

келишимдер,

өкүлчүлүк

жана

13. менчик укугу, анын ичинде мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчиктер
маселеси; интеллектуалдык менчик укугу; башка мүлктүк укуктар; милдеттүүлүк
укуктары;
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14. үй-бүлөөлүк мамиле, анын ичинде карамагына алуу жана кам көрүү;
15. каржы ишмердигинин негиздери: салыктар, төлөмдөр жана жыйымдар;
16. эмгек маселелери жана социалдык камсыздоо;
17. кылмыштарды жана башка укук бузууларды аныктоо; алардын жасалышына
жоопкерчиликти аныктоо;
18. коргонуу жана аскердик кызмат;
19. мамлекететтик кызмат;
20. коопсуздуктун негиздери;
21. аймактык түзүлүш; мамлекеттик чек ара маселеси;
22. эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана денонсациялоо;
23. байланыш жана транспорт иштери;
24. статистика, метрология жана стандарттар;
25. бажы иштери;
26. соода иштери жана биржа ишмердиги;
27. банк иштери, бухгалтерия, камсыздандыруу.
II. Ушул берененин 2, 3, 4 пункттарында көрсөтүлгөн маселелер боюнча мыйзамдар
көпчүлүк 83 добуш менен, калган маселелер болсо, көпчүлүк 63 добуш менен кабыл
алынат.
III. Бул берененин биринчи бөлүгү Конституциялык мыйзам менен толукталышы
мүмкүн.
95-берене. Азербайжан
чечилүүчү маселелер

Республикасынын

Милли

Межлиси

тарабынан

I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси тарабынан төмөндөгү маселелер
чечилет:
1. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин иштерин уюштуруу;
2. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Азербайжан
Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүк мекемелерин ачуу;
3. административдик-аймактык бөлүү;
4. Азербайжан Республикасынын мыйзамдарынан айырмаланган нормаларды
камтыган мамлекеттер, өкмөттөр ортосундагы келишимдерди ратификациялоо
жана денонсациялоо;
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5. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Азербайжан
Республикасынын мамлекеттик бюджетин бекитүү жана анын аткарылышын
көзөмөлдөө;
6. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу менен Азербайжан
Республикасынын адам укуктары боюнча өкүлүн шайлоо;
7. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу менен Азербайжан
Республикасынын аскердик доктринасын бекитүү;
8. Конституцияда
каралган
учурларда
Президентинин жарлыгын бекитүү;

Азербайжан

Республикасынын

9. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Азербайжан
Республикасынын Премьер-министрин дайындоого макулдук берүү;
10. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Азербайжан
Республикасынын Конституциялык сотун, Азербайжан Республикасынын
Жогорку сотун жана Азербайжан Республикасынын Апелляциялык сотторун
дайындоо;
11. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Азербайжан
Республикасынын Башкы прокурорун иштен бошотууга жана дайындоого
макулдук берүү;
12. Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун сунушу боюнча
Азербайжан Республикасынын Президентине жарыяланган импичментке
байланыштуу аны кызматтан ажыратуу;
13. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча сотторду өз
кызматтарынан ажыратуу;
14. Азербайжан Республикасынын Миинистрлер Кабинетине ишеним көрсөтүү
тууралуу маселени чечүү;
15. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Борбордук
банктын башкармалыгынын мүчөлөрүн кызматка дайындоо жана бошотуу;
16. Азербайжан Республикасынын Президентинин сунушу менен Азербайжан
Республикасынын куралдуу күчтөрүн алардын милдеттерине байланышпаган
маселелерди чечүү үчүн колдонууга макулдук берүү;
17. Азербайжан Республикасынын Президентинин кайрылуусуна негизденип, согуш
жарыялоого жана тынчтык келишимин түзүүгө макулдук берүү;
18. референдумду өткөрүүнү белгилөө;
19. амнистия;
20. муниципалитеттердин отчетторун угуу.
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II. Бул берененин 1-5 пункттарында көрсөтүлгөн маселелер боюнча мыйзамдар
63төн ашык көпчүлүк добуш менен, калган маселелер боюнча токтомдор, эгер ушул
Конституцияда башка тартип каралбаса, мурунку тартипте кабыл алынат.
III. Ушул Конституцияда Милли Межлистин кароосуна таандык катары көрсөтүлгөн
башка маселелер, Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин ишин
уюштурууга байланышкан маселелер жана Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин мамилесин билдирүүнү талап кылган суроолор боюнча да токтомдорду
кабыл алат.
IV. Ушул берененин биринчи бөлүгүнө, Конституциялык мыйзам аркылуу
кошумчалар киргизилиши мүмкүн. (1,2)
96-берене. Мыйзам чыгаруу боюнча демилгечи болуу укугу
I. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин мыйзам чыгаруу боюнча
демилгечи болуу укугу (Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине мыйзам
долбоорлорун жана башка маселелерди киргизүү укугу) - Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин депутаттарына, Азербайжан Республикасынын Президентине,
Азербайжан Республикасынын Жогорку сотуна, шайлоо укугуна ээ болгон Азербайжан
Республикасынын 40 миң жаранына, Азербайжан Республикасынын Прокуратурасына
жана Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисине таандык.
II. Азербайжан Республикасынын Президенти, Азербайжан Республикасынын
Жогорку соту, шайлоо укугуна ээ болгон Азербайжан Республикасынын 40 миң жараны,
Азербайжан Республикасынын Прокуратурасы жана Нахичеван Автономиялык
Республикасынын Али Межлиси тарабынан мыйзам чыгаруу боюнча демилге
катары Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинде каралууга сунушталган
мыйзамдардын же токтомдордун долбоорлору алар даярдаган түрүндө талкууга коюлат
жана добуш берүүгө сунушталат.
III. Мындай мыйзамдар менен токтомдордун долбоорлоруна өзгөртүү мыйзам
чыгаруу боюнча демилге укугун колдонгон субъектинин макулдугу менен киргизилет.
IV. Азербайжан Республикасынын Президентинин, Азербайжан Республикасынын
Жогорку сотунун, шайлоо укугуна ээ болгон Азербайжан Республикасынын 40 миң
жаранынын, Азербайжан Республикасынын Прокуратурасынын же Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин мыйзам чыгаруу боюнча демилгеси
катары сунушталган мыйзамдар менен токтомдордун долбоорлору эки айдын ичинде
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине добуш берүүгө коюлат.
V. Эгер мыйзам долбоору же токтом Азербайжан Республикасынын Президенти,
Азербайжан Республикасынын Жогорку соту, Азербайжан Республикасынын
Прокуратурасы же Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси
тарабынан шашылыш деп жарыяланса, анда аны кабыл алуунун мөөнөтү 20 күн.
VI. Шайлоо укугуна ээ болгон Азербайжан Республикасынын 40 миң жараны
тарабынан мыйзам чыгаруу боюнча демилгечи болуу укугун пайдалануунун тартиби
мыйзам аркылуу аныкталат.
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VII. Мыйзам жана токтом долбоорлору негиздүү болушу керек жана аны кабыл
алуунун максаты көрсөтүлүшү зарыл. (1,2)
97-берене. Мыйзамдарды кол коюуга берүү мөөнөтү
I. Мыйзамдар кабыл алынгандан тартып 14 күн аралыгында Азербайжан
Республикасынын Президентине кол коюу үчүн берилиши керек.
II. Тез арада кабыл алуу зарыл болгон мыйзам долбоорлору кабыл алынгандан тартып
24 саат ичинде Азербайжан Республикасынын Президентине кол коюуга берилет.
98-берене. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин актыларынын
күчүнө кириши
Эгерде мыйзамдын, токтомдун өзүндө башка тартип каралбаса, анда Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин мыйзамдары менен токтомдору жарыяланган
күндөн тартып күчүнө кирет.
VI Бап. АТКАРУУ БИЙЛИГИ
99-берене. Аткаруу бийлигинин таандык болуусу
Азербайжан Республикасында аткаруу бийлиги Азербайжан Республикасынын
Президентине таандык.
100-берене. Азербайжан Республикасынын Президенттигине талапкерлерге
коюлган талаптар
Азербайжан Республикасынын Президенти болуп 35 жаштан ашкан, Азербайжан
Республикасынын аймагында 10 жылдан ашык туруктуу жашаган, шайлоо укугуна ээ,
оор кылмыш үчүн соттолбогон, башка мамлекеттер астында милдеттүү эмес, жогорку
билимдүү, эки жарандыгы жок, Азербайжан Республикасынын жараны шайлана алат.
101-берене. Азербайжан Республикасынын Президентин шайлоонун негиздери
I. Азербайжан Республикасынын Президенти 5 жылдык мөөнөткө жалпы, тең жана
түз шайлоо укуктарынын негизинде эркин, жеке жана жашыруун добуш берүү менен
шайланат.
II. Азербайжан Республикасынын Президенти шайлоого катышкан шайлоочулардын
жарымынан көбүнүн добушу менен шайланат.
III. Эгер шайлоонун биринчи турунда мынчалык көпчүлүк добуш чогултулбаса,
анда экинчи тур биринчи шайлоо турунан кийинки экинчи жекшембиде өткөрүлөт.
Шайлоонун экинчи туруна биринчи турда эң көп добуш топтогон эки гана талапкер
же эң көп кол топтоп, бирок өз талапкерлигин алып коюшкан талапкерлерден кийинки
талапкерлер гана катыша алат.
IV. Шайлоонун экинчи турунда көпчүлүк добушка ээ болгон талапкер Азербайжан
Республикасынын Президенти болуп эсептелет.
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V. Эгер согуш шарттарында аскердик операцияларды жүргүзүү Азербайжан
Республикасынын Президентин шайлоого тоскоолдук кылса, анда Азербайжан
Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү согуш операциялары
бүткүчө уланат. Мындай чечим шайлоо өткөрүүнү (референдумду) камсыз кылуучу
мамлекеттик органдын кайрылуусунун негизинде, Азербайжан Республикасынын
Конституциялык соту тарабынан кабыл алынат.
VI. Бул беренени колдонуу тартиби мыйзам аркылуу аныкталат. (1,2)
102-берене.
жыйынтыгы

Азербайжан

Республикасынын

Президентин

шайлоонун

Азербайжан Республикасынын Президентин шайлоонун жыйынтыгы шайлоо күнү
аяктагандан тартып 14 күн аралыгында Азербайжан Республикасынын Конституциялык
соту тарабынан расмий түрдө жарыяланат. (1)
103-берене. Азербайжан Республикасынын Президенти болуп шайланган
адамдын ант берүүсү
I. Азербайжан Республикасынын Президенти болуп шайланган адам, Азербайжан
Республикасынын Президентин шайлоонун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 3
күндүн ичинде Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун судьяларынын
катышуусу менен төмөндөгү антты берет: «Азербайжан Республикасынын
Президентинин ыйгарым укуктарын аткарууда Азербайжан Республикасынын
Конституциясын сактоого, мамлекеттин эгемендүүлүгүн жана аймагынын бүтүндүгүн
коргоого, элиме ак кызмат кылууга ант беремин».
II. Азербайжан Республикасынын Президенти ант берген күндөн тартып ыйгарым
укуктарын аткарууга киришти деп эсептелинет.
104-берене. Азербайжан Республикасынын Президентинин өзүнүн ыйгарым
укуктарын дайыма аткарууга жөндөмсүздүгү
I. Кызматынан өзү кеткенде, ден-соолугуна байланыштуу өзүнүн ыйгарым укуктарын
аткаруу мүмкүнчүлүгүн толук жоготкондо, ушул Конституцияда каралган тартипте
кызматынан четтетилген учурларда Азербайжан Республикасынын Президенти
кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошоду деп эсептелет.
II. Азербайжан Республикасынын Президенти кызматынан өзү кеткенде, анын
кетүү тууралуу арызы Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотуна
берилет. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту арызды Азербайжан
Республикасынын Президентинин өзү жазганына ынанганда, Азербайжан
Республикасынын Президентинин кызматынан кетүүсүн кабыл алуу чечимин чыгарат.
Ошол күндөн тартып Президент кызматынан өзү кеткендигине байланыштуу иштен
бошоду деп эсептелет.
III. Азербайжан Республикасынын Президенти ден- соолугуна байланыштуу өзүнүн
ыйгарым укуктарын аткаруу мүмкүнчүлүгүн толук жоготкондугу тууралуу маалымат
келгенден кийин, Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси Азербайжан
Республикасынын Конституциялык сотуна бул фактыны тактоо үчүн кайрылат.
Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту бул маселе боюнча 6дан ашык
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добуш менен чечим кабыл алат. Эгер Азербайжан Республикасынын Конституциялык
соту бул фактыны бекемдебесе, анда бул маселе жокко чыгарылат.
105-берене. Азербайжан Республикасынын Президенти кызматынан кеткен
убакытта анын милдетин аткаруу
I. Президенттин кызматынан мөөнөтүнөн мурда кеткенден тартып 3 ай аралыгында
Азербайжан Республикасынын Президентин кезексиз шайлоо өткөрүлөт. Мындай
учурда Азербайжан Республикасынын жаңы Президентин шайлаганга чейин
Азербайжан Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын Азербайжан
Республикасынын Премьер-министри аткарат.
II. Эгер бул мөөнөттүн ичинде Азербайжан Республикасынын Президентинин
ыйгарым укуктарын аткарып жаткан Азербайжан Республикасынын Премьер-министри
кызматынан өзү кетсе, өз ыйгарым укуктарын аткаруу мүмкүнчүлүгүн жоготсо, анда
Азербайжан Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин төрагасы аткарат.
III. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин төрагасы ушул берененин
экинчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн себептерге байланыштуу Азербайжан Республикасынын
Президентинин ыйгарым укуктарын аткара албаса, анда Азербайжан Республикасынын
Милли Межлиси Азербайжан Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын
башка кызмат адамынын аткаруусу жөнүндө токтом кабыл алат. (1)
106-берене. Азербайжан Республикасынын Президентинин кол тийбестиги
Азербайжан Республикасынын Президенти кол тийбестик укукка ээ. Азербайжан
Республикасынын Президентинин намысы жана кадыр-баркы мыйзам тарабынан
корголот.
107-берене. Азербайжан Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү
I. Азербайжан Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү маселеси
Азербайжан Республикасынын Президенти оор кылмыш жасаганда, Азербайжан
Республикасынын Жогорку сотунун 30 күн аралыгында чыгарган жыйынтыгынын
негизинде, Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун демилгеси менен
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинине сунушталышы мүмкүн.
II. Азербайжан Республикасынын Президенти Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин депутаттарынын 95тен ашык көпчүлүк добушу менен кабыл алынган
токтом аркылуу кызматынан четтетилет.
Бул токтомго Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы кол
коёт. Эгер Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту бир жуманын ичинде
кол койбосо, анда токтом күчүнө кирбейт.
III. Азербайжан Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү жөнүндөгү
токтом Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси Азербайжан Республикасынын
Конституциялык сотуна кайрылган күндөн тартып, 2 ай аралыгында кабыл алынышы
керек.
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Эгер бул мөөнөттүн ичинде аталган токтом кабыл алынбаса, анда Азербайжан
Республикасынын Президентине коюлган күнөө негизсиз деп табылат.
108-берене. Азербайжан Республикасынын Президентин камсыздоо
I. Азербайжан Республикасынын Президентин жана анын үй-бүлөөсүн камсыздоо
мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Азербайжан Республикасынын Президентинин
жана анын үй-бүлөөсүнүн коопсуздугу атайын коргоо кызматтары тарабынан
камсыздалат.
II. Азербайжан Республикасынын Президенттигине шайланган мурунку адамдарды
камсыздоо тартиби Коституциялык мыйзам аркылуу белгиленет. (2)
109-берене.
укуктары

Азербайжан

Республикасынын

Президентинин

ыйгарым

Азербайжан Республикасынын Президенти:
1. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине шайлоону дайындайт;
2. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин бекитүүсүнө мамлекеттик
бюджетти сунуштайт;
3. мамлекеттик экономикалык жана социалдык программаларды бекитет;
4. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин макулдугу менен
Азербайжан Республикасынын Премьер-министрин дайындайт; Азербайжан
Республикасынын Премьер -министрин кызматынан бошотот;
5. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн кызматка
дайындайт жана андан бошотот; зарыл учурларда Азербайжан Республикасынын
Министрлер Кабинетинин жыйындарында төрагалык кылат;
6. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин отставкасы тууралуу
чечимди кабыл алат;
7. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик бюджетинен аткаруу бийлиги үчүн
каралган чыгымдардын чегинде аткаруу бийлинин борбордук жана жергиликтүү
органдарын калыптандырат;
8. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорун жана
буйруктарын, аткаруу бийлигинин борбордук жана жергиликтүү органдарынын
актыларын жокко чыгарат;
9. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине Азербайжан Республикасынын
Конституциялык сотунун, Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун
жана Азербайжан Республикасынын Апелляциялык сотторунун судьяларын
кызматка дайындоо жөнүндө сунуш киргизет; Азербайжан Республикасынын
башка сотторунун судьяларын дайындайт; Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин макулдугу менен Азербайжан Республикасынын Башкы
прокурорун кызматка дайындайт жана андан бошотот;
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10. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине Азербайжан Республикасынын
Борбордук банкынын башкармалыгынын мүчөлөрүн кызматка дайындоо жана
андан бошотуу тууралуу сунуш киргизет; Азербайжан Республикасынын
Борбордук банкынын башкармалыгынын мүчөлөрүнүн ичинен Азербайжан
Республикасынын Борбордук банкынын төрагасын дайындайт;
11. Азербайжан Республикасынын аскер доктринасын Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин бекитүүсүнө сунуштайт;
12. Азербайжан Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн Жогорку командалык
курамын кызматка дайындайт жана андан бошотот;
13. Азербайжан Республикасынын Президенттик Администрациясын калыптандырат
жана анын жетекчисин дайындайт;
14. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине Азербайжан Республикасынын
адам укуктары боюнча ыйгарым өкүлүн шайлоо боюнча сунуш киргизет;
15. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине чет мамлекеттердеги
Азербайжан Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн түзүү жөнүндө
сунуш киргизет, чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы Азербайжан
Республикасынын дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт жана бошотот;
16. чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлдөрүнүн ишеним жана чакыртып алуу
грамоталарын кабыл алат;
17. өкмөттөр ортосундагы эл аралык келишимдерди түзөт, Азербайжан
Республикасынын мыйзамдарынан айырмаланган нормаларды камтыган
мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык келишимдерди ратификациялоо
жана денонсациялоо үчүн Азербайжан Республикасынын Милли Межилисине
сунуштайт; ратификациялык грамоталарга кол коёт;
18. референдум жарыялайт;
19. мыйзамдарды чыгарат жана кол коёт;
20. жарандыкка байланыштуу маселелерди чечет;
21. саясий башпаанек берүү маселелерин чечет;
22. кечирим берүүнү ишке ашырат;
23. мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлайт;
24. жогорку аскердик жана жогорку атайын наамдарды ыйгарат;
25. жалпы же толук эмес мобилизациялоону жарыялайт, ошондой эле мобилизациялоо
боюнча чакырылгандарды бошотот;
26. Азербайжан Республикасынын жарандарын мөөнөттүү аскердик кызматка
чакыруу жана мөөнөттүү аскер кызматкерлерин запаска бошотуу жөнүндөгү
чечимдерди кабыл алат;
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27. Азербайжан Республикасынын Коопсуздук кеңешин түзөт;
28. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине Азербайжан Республикасынын
Куралдуу күчтөрүн милдетине байланышпаган тапшырмаларды аткаруу үчүн
колдонууга макулдук берүү сунушун киргизет;
29. өзгөчө жана согуш абалдарын жарыялайт;
30. Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин макулдугу менен согуш
жарыялайт жана тынчтык келишимин түзөт;
31. Азербайжан Республикасынын мамлекеттик бюджетинен бул максаттар үчүн
каралган чыгымдардын чегинде атайын коргоо кызматтарын түзөт;
32. Конституция боюнча Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин жана
сот органдарынын кароосуна кирбеген, башка маселелерди чечет. (1,2)
110-берене. Мыйзамдарга кол коюу
I. Азербайжан Республикасынын Президенти мыйзамдарга алар киргизилген
күндөн тартып 56 күн ичинде кол коёт. Эгер мыйзам Азербайжан Республикасынын
Президентинин каршылыгын жаратса, анда ал мыйзамга кол койбой, белгиленген
мөөнөттө Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине мыйзамды өзүнүн каршы
пикирин билдирүү менен кайра кайтарат.
II. Эгер Азербайжан Республикасынын Президенти Конституциялык мыйзамдарга
кол койбосо, алар күчүнө кирбейт. Эгер Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси
мурда 83 добуш менен кабыл алынган мыйзамдарды кийин 95 добуш менен, мурда 63
добуш менен кабыл алынган мыйзамдарды кийин 83 добуш менен кабыл алса, анда ал
мыйзамдар экинчи жолку добуш берүүдөн кийин күчүнө кирет.
111-берене. Согуш абалын жарыялоо
Азербайжан Республикасынын аймагынын белгилүү бир бөлүгү иш жүзүндө
оккупациялоого кабылганда, Азербайжан Республикасына чет мамлекет тарабынан
же чет мамлекеттер тарабынан согуш жарыяланганда, Азербайжан Республикасына
айныксыз куралдуу кол салуу коркунучу пайда болгондо, Азербайжан Республикасынын
аймагы курчап алынганда же мындай курчап алуу коркунучу айныксыз пайда болгондо
Президент Азербайжан Республикасынын бардык аймактарында же айрым жерлеринде
согуш абалын жарыялайт жана 24 саат ичинде ал тарабынан кабыл алынган жарлык
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине бекитүүгө жиберилет.
112-берене. Өзгөчө кырдаалды колдонуу
Табигый кырсыктар, эпидемиялар, эпизоотикалык, чоң экологиялык жана башка
кырсыктар болгон учурларда, Азербайжан Республикасынын аймактык бүтүндүгүн
бузууга багытталган аракеттер жасалганда, мамлекетке каршы козголоң же мамлекеттик
төңкөрүш, зомбулук менен коштолгон башка массалык башаламандыктар орун алган
учурларда, жарандардын өмүрүнө жана коопсуздугуна же мамлекеттик институттардын
нормалдуу иштеши үчүн коркунуч келтирилген башка конфликттерде Азербайжан
Республикасынын Президенти Азербайжан Республикасынын айрым жерлеринде
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өзгөчө кырдаал жарыялайт жана 24 саат ичинде ал тарабынан кабыл алынган жарлык
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине бекитүүгө жиберилет.
113-берене. Азербайжан Республикасынын Президентинин актылары
I. Азербайжан Республикасынын Президенти жалпыга бирдей жоболор болсо
жарлык, калган маселелер боюнча буйрук кабыл алат.
II. Эгер Азербайжан Республикасынын Президентинин жарлыгында жана буйругунда
башка тартип көрсөтүлбөсө, анда жарлыктар менен буйруктар жарыяланган күндөн
тартып күчүнө кирет.
114-берене. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин статусу
I. Азербайжан Республикасынын Президенти ыйгарым укуктарын ишке ашырууну
уюштуруу максатында Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетин түзөт.
II. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети Азербайжан
Республикасынын Президентинин аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп
саналат.
III. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети Азербайжан
Республикасынын Президентине баш ийет жана анын карамагында болот.
IV. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш тартиби Азербайжан
Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.
115-берене. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин курамы
Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин курамына Азербайжан
Республикасынын Премьер-министри, анын орун басарлары, министрлер жана башка
аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын жетекчилери кирет.
116-берене. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин иштен
кетүүсү
Жаңыдан шайланган Президент кызматка киришкен жана өзүнүн ыйгарым укуктарын
аткарып баштаган күнү Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети иштен
кетүү тууралуу арызын берет.
117-берене.
отурумдары

Азербайжан

Республикасынын

Министрлер

Кабинетинин

Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин отурумдарында, эрежеге
ылайык, Азербайжан Республикасынын Премьер-министри төрагалык кылат.
118-берене. Азербайжан Республикасынын Премьер-министрин дайындоо
тартиби
I. Азербайжан Республикасынын Премьер-министри Азербайжан Республикасынын
Президенти тарабынан Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин макулдугу
менен дайындалат.
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II. Азербайжан Республикасынын Премьер-министринин кызматына талапкер
тууралуу сунуш Азербайжан Республикасынын Президенти өз милдеттерин аткарып
баштагандан тартып, бир айдын ичинде же Азербайжан Республикасынын Министрлер
Кабинети иштен кеткен күндөн тартып, 2 жумадан кеч эмес убакытта Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин талкуусуна коюлат.
III. Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси Азербайжан Республикасынын
Премьер-министрлик кызматына талапкер көрсөтүлгөн күндөн тартып, бир жума
аралыгында талапкер боюнча чечим кабыл алат. Эгер көрсөтүлгөн тартип бузулса же
Азербайжан Республикасынын Президенти тарабынан Азербайжан Республикасынын
Премьер-министрлик кызматына көрсөтүлгөн талапкерге 3 жолу макулдук берилбесе,
анда Азербайжан Республикасынын Президенти Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин макулдугусуз эле Азербайжан Республикасынын Премьер-министрин
дайындай алат.
119-берене. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин ыйгарым
укуктары:
•

Азербайжан Республикасынын мамлекеттик бюджетинин долбоорун түзөт жана
Азербайжан Республикасынын Президентине сунуш кылат;

•

Азербайжан Республикасынын мамлекеттик бюджетин аткарууну камсыздайт;

•

каржы-насыя жана акча саясатын ишке ашырууну камсыздайт;

•

мамлекеттик экономикалык программаларды ишке ашырууну камсыздайт;

•

мамлекеттик социалдык программаларды ишке ашырууну камсыздайт;

•

министрликтерди жана башка аткаруу бийлигинин борбордук органдарын
жетектейт, алардын актыларын жоет;

•

Азербайжан Республикасынын Президенти тарабынан анын жоопкерчилигине
ыйгарылган башка маселелерди чечет.

120-берене.
актылары

Азербайжан

Республикасынын

Министрлер

Кабинетинин

I. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети жалпы маселелер боюнча
токтомдорду, башка маселелер боюнча буйруктарды кабыл алат.
II. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорунда жана
буйруктарында башкача тартип каралбаса, анда токтомдор жана буйруктар жарыяланган
күндөн тартып күчүнө кирет.
121-берене. Азербайжан Республикасынын
мүчөлүгүнө талапкерлерге коюлган талаптар

Министрлер

Кабинетинин

I. Азербайжан Республикасынын Премьер-министрлик кызматына жашы 30дан
ашкан, шайлоо укугуна ээ болгон, жогорку билимдүү, башка мамлекет алдында
милдеттери жок Азербайжан Республикасынын жараны дайындалат.
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II. Азербайжан Республикасынын Премьер-министринин орун басарлык, министрлик
кызматына, аткаруу бийлигинин борбордук башка органдарынын жетекчилигине жашы
25тен ашкан, шайлоо укугуна ээ болгон, жогорку билимдүү, башка мамлекет алдында
милдеттери жок Азербайжан Республикасынын жараны дайындалат.
122-берене. Азербайжан Республикасынын
мүчөлөрүнө коюлган талаптар

Министрлер

Кабинетинин

Азербайжан Республикасынын Премьер-министри, анын орун басарлары,
министрлер, аткаруу бийлигинин борбордук башка органдарынын жетекчилери
эч кандай башка шайланган же дайындалган кызматтарды аркалабашы, илимий,
педагогикалык жана чыгармачыл ишмердиктерден сырткары ишкердик, коммерциялык
жана башка акы төлөнүүчү ишмердиктер менен алектенбеши, кызматтык айлык акыдан
жана илимий, педагогикалык, чыгармачыл ишмердиктер үчүн алынган каражаттан
сырткары сыйлыктарды албашы керек.
123-берене.
тийбестиги

Азербайжан

Республикасынын

Премьер-министринин

кол

I. Азербайжан Республикасынын Премьер-министри ыйгарым укуктарды аткаруу
мөөнөтү учурунда кол тийбестик укугуна ээ.
II. Азербайжан Республикасынын Премьер-министри, кылмыш ордунда кармалгандан
башка учурларда, кармалбайт, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, ага карата сот
тарабынан административдик чаралар көрүлбөйт, аны тинтүүгө жана жеке текшерүүгө
жол берилбейт.
III. Эгер Азербайжан Республикасынын Премьер-министри кылмыш жасап жаткан
ордунда кармалса, ал жоопко тартылышы мүмкүн. Бул учурда аны кармаган орган тез
арада бул тууралуу Азербайжан Республикасынын Башкы прокуроруна билдириши
керек.
IV. Азербайжан Республикасынын Премьер-министринин кол тийбестиги
Азербайжан Республикасынын Баш прокурорунун сунушунун негизинде гана
токтотулушу мүмкүн.
124-берене. Жергиликтүү аткаруу бийлиги
I. Жергиликтүү аткаруу бийлиги аткаруу бийлигинин жергиликтүү башчылары
тарабынан ишке ашырылат.
II. Аткаруу бийлигинин башчылары Азербайжан Республикасынын Президенти
тарабынан кызматка дайындалат жана андан бошотулат.
III. Жергиликтүү аткаруу бийлигинин ыйгарым
Республикасынын Президенти тарабынан белгиленет.
VII Бап. СОТ БИЙЛИГИ
125-берене. Сот бийлигин ишке ашыруу
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укуктары

Азербайжан

I. Азербайжан Республикасынын Сот бийлиги сот адилеттиги тарабынан ишке
ашат.
II. Сот бийлигин Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту, Азербайжан
Республикасынын Жогорку соту, Азербайжан Республикасынын Апелляциялык соттору,
Азербайжан Республикасынын жалпы жана адистешкен соттору ишке ашырат.
III. Сот бийлиги конституциялык, жарандык жана кылмыш-жаза сот өндүрүштөрүнүн
жана мыйзамда каралган башка формалардын негизинде ишке ашат.
IV. Кылмыш-жаза сот өндүрүшүнө Азербайжан Республикасынын Прокуратурасы
жана коргоочулар катышат.
V. Сот түзүлүшү жана сот өндүрүшүнүн тартиби мыйзам боюнча аныкталат.
VI. Мыйзамда каралбаган укук каражаттарын соттордун ыйгарым укуктарын
өзгөртүү максатында колдонууга жана өзгөчө сотторду түзүүгө тыюу салынат.
VII. Сот өндүрүшү чындыкты орнотууну камсыз кылышы керек. (1,2)
126-берене. Сот кызматына талапкерлерге коюлуучу талаптар
I. Азербайжан Республикасынын 30 жаштан ашкан, шайлоо укугуна ээ, жогорку
юридикалык билими бар жана юридика тармагында 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы
бар адам сот боло алат.
II. Соттор эч кандай башка шайланган же дайындалган кызматтарга иштей алышпайт,
илимий, педагогикалык, чыгармачыл ишмердиктерди эске албаганда, ишкердик,
коммерциялык жана башка акы төлөнүүчү ишмердиктер, саясий иштер менен алектене
алышпайт, саясий партияларга мүчө боло албайт, кызматтык айлык акыдан, илимий,
педагогикалык жана чыгармачыл ишмердиктер үчүн төлөнгөн каражаттардан сырткары,
башка сыйлыктарды ала алышпайт.
127-берене. Соттордун кол тийбестиги, сот адилеттүүлүгүн орнотуудагы негизги
принциптер жана шарттар
I. Соттор көз карандысыз, Азербайжан Республикасынын Конституциясына
жана мыйзамдарына гана баш ийет, ыйгарым укуктарын аткаруу мөөнөтү бүткөнчө
алмаштырылбайт.
II. Соттор ишти алдын ала бир тарапка тартпай, адилеттүү, тараптардын юридикалык
тең укуктуулугун сактоо менен, фактылардын негизинде, мыйзамга ылайык карашат.
III. Кайсы бир жактар тарабынан кандайдыр бир себептен улам сот өндүрүшүн түз
же кыйыр чектөөгө, мыйзамсыз таасир этүүгө, коркутууга жана кийлигишүүгө жол
берилбейт.
IV. Сот адилеттүүлүгү мыйзам жана сот алдында жарандардын тең укуктуулугунун
негизинде ишке ашат.
V. Сот өндүрүшү бардык соттордо ачык өтөт. Эгер соттун ачык жүрүшү мамлекеттик,
кесиптик же коммерциялык сырлардын ачылышына себеп болот деп эсептеген болсо,
38

же жеке жана үй-бүлөөлүк сырды сактоо зарылчылыгы аныкталганда гана сот ишинин
жабык түрдө өтүшүнө уруксат берилет.
VI. Мыйзамда каралган учурларды эске албаганда, соттун кылмыш иштерин сырттан
кароосуна уруксат берилбейт.
VII. Сот өндүрүшү атаандаштыктын принциптеринин негизинде ишке ашырылат.
VIII. Сот өндүрүшүнүн кайсы баскычында болбосун, ар бир адамдын коргоонуу
укугуна кепилдик берилет.
IX. Сот адилеттүүлүгү күнөөсү жоктук презумпциясына негизделет.
X. Азербайжан Республикасында сот өндүрүшү Азербайжан Республикасынын
мамлекеттик тилинде же тиешелүү жердеги көпчүлүктү түзгөн элдин тилинде
жүргүзүлөт. Сот өндүрүшүндө пайдаланылган тилди билбеген адамдарга –сот ишине
катышуучуларга – иштин материалдары менен толук таанышып чыгууга, сотто
котормочунун жардамынан пайдалануу жана өз тилинде билдирүү жасоо укуктарына
кепилдик берилет.
128-берене. Соттордун кол тийбестиги
I. Соттор кол тийбестик укугуна ээ.
II. Соттор мыйзамда каралган тартипте гана кылмыш жоопкерчилигине тартылышы
ыктымал.
III. Соттордун ыйгарым укуктары мыйзамда каралган негиздерге жана жоболорго
ылайык гана токтотулушу мүмкүн.
IV. Соттор кылмыш жасаса, Азербайжан Республикасынын Президенти, Азербайжан
Республикасынын Жогорку сотунун жыйынтыгынын негизинде, Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин алдына сотторду кызматынан четтетүү
демилгеси менен чыгат. Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун тиешелүү
жыйынтыгы Азербайжан Республикасынын Президентине ал аларга суроо-талап менен
кайрылгандан кийин 30 күндүн ичинде берилиши керек.
V. Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун, Азербайжан
Республикасынын Жогорку сотунун, Азербайжан Республикасынын Апелляциялык
сотторунун судьяларын кызматтан бошотуу тууралуу чечим Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисинин мүчөлөрүнүн 83төн ашык добушу менен; башка
сотторду кызматтан четтетүү Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
мүчөлөрүнүн 63төн ашык добушу менен кабыл алынат. (1)
129-берене. Сот чечимдери жана алардын аткарылышы
I. Соттор чечимдерди мамлекеттин атынан чыгарышат, алардын аткарылышы
милдеттүү.
II. Сот чечимдерин аткарбаган адамдар мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликке
тартылышат.
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III. Соттун чечими мыйзамга жана далилдерге негиздениши керек. (2)
130-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту
I. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту 9 судьядан турат.
II. Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун судьялары Азербайжан
Республикасынын Президентинин сунушу менен Азербайжан Республикасынын
Милли Межлиси тарабынан дайындалат.
III. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту Азербайжан
Республикасынын Президентинин, Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин, Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин,
Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун, Азербайжан Республикасынын
Прокуратурасынын, Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин
кайрылуусу боюнча төмөндөгүлөрдү:
1) Азербайжан Республикасынын мыйзамдарынын, Азербайжан Республикасынын
Президентинин жарлыктарынын жана буйруктарынын, Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин токтомдорунун, Азербайжан Республикасынын Министрлер
Кабинетинин токтомдорунун жана буйруктарынын, Азербайжан Республикасынын
аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын нормативдик-укуктук актыларынын,
Азербайжан Республикасынын Конституциясына ылайык келгендиги тууралуу;
2) Азербайжан Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, Азербайжан
Республикасынын
Министрлер
Кабинетинин
токтомдорунун,
Азербайжан
Республикасынын аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын номативдик-укуктук
актыларынын Азербайжан Республикасынын мыйзамдарына ылайык келгендиги
тууралуу;
3) Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорунун
жана Азербайжан Республикасынын аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын
ноpмативдик-укуктук актыларынын Азербайжан Республикасынын Президентинин
жарлыктарына ылайык келгендиги тууралуу;
4) Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун чечимдеринин, мыйзамда
каралган учурларда, Азербайжан Республикасынын Конституциясына жана
мыйзамдарына ылайык келгендиги тууралуу;
5) Муниципалитет актыларынын Азербайжан Республикасынын Конституциясына,
Азербайжан Республикасынын мыйзамдарына, Азербайжан Республикасынын
Президентинин жарлыктарына, Азербайжан Республикасынын Министрлер
Кабинетинин токтомдоруна (Нахичеван Автономиялык Республикасында – ошондой эле
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына,
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдоруна)
ылайык келгендиги тууралуу;
6) Азербайжан Республикасынын күчүнө кире элек эл аралык келишимдеринин
Азербайжан Республикасынын Конституциясына ылайык келгендиги тууралуу;
Азербайжан Республикасынын өкмөт аралык келишимдеринин Азербайжан
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Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык келгендиги
тууралуу;
7) Нахичеван Автономиялык Республикасынын Конституциясынын жана
мыйзамдарынын, Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин
токтомдорунун, Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетинин
токтомдорунун Азербайжан Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына
ылайык келгендиги тууралуу; Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер
Кабинетинин токтомдорунун Азербайжан Республикасынын Президентинин
жарлыктарына жана Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин
токтомдоруна ылайык келгендиги тууралуу;
8) Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийликтеринин ыйгарым укуктарын
чектөөгө байланышкан талаштар тууралуу маселелерди чечет.
IV. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту, Азербайжан
Республикасынын
Президентинин,
Азербайжан
Республикасынын
Милли
Межлисинин, Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Азербайжан
Республикасынын Жогорку сотунун, Азербайжан Республикасынын Прокуратурасынын,
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин кайрылуусу боюнча,
Азербайжан Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына түшүндүрмө
берет.
V. Ар бир адам, мыйзамда белгиленген тартипке ылайык, Азербайжан
Республикасынын Конституциялык сотуна анын укуктары менен эркиндиктерин бузган
мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлик органдарынын, муниципалитеттин жана соттун
нормативдик актылары тууралуу ушул берененин III бөлүгүнүн 1-7- пункттарында
көрсөтүлгөн маселелерди Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунда
чечүү жана адамдардын бузулган укуктарын, эркиндиктерин калыбына келтирүү үчүн
арыздана алат.
VI. Соттор, Азербайжан Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте,
Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотуна, адам укуктары менен
эркиндиктерин ишке ашыруу маселелери боюнча Азербайжан Республикасынын
Конституциясын жана мыйзамдарын чечмелөө үчүн кайрыла алышат.
VII. Азербайжан Республикасынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу адамы
(Омбудсмени) мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлик органдарынын, муниципалитеттердин,
соттордун адам укуктары менен эркиндиктерин бузган нормативдик актылары боюнча
мыйзамда белгиленген тартипте ушул берененин III бөлүгүнүн 1-7-пункттарында
көрсөтүлгөн маселелерге байланыштуу суроолорду чечүү үчүн Азербайжан
Республикасынын Конституциялык сотуна кайрылууга укуктуу.
VIII. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту ушул Конституцияда
каралган башка ыйгарым укуктарды да ишке ашырат.
IX. Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту анын жоопкерчилиги
деп аныкталган маселелер боюнча чечим кабыл алат. Азербайжан Республикасынын
Конституциялык сотунун чечими Азербайжан Республикасынын бардык аймактарында
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милдеттүү түрдө күчкө ээ болот. Азербайжан Республикасынын Конституциялык
сотунун чечими жарыяланууга тийиш.
X. Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун чыгарган чечимине
ылайык мыйзамдар жана башка актылар же алардын айрым жоболору; Азербайжан
Республикасынын өкмөттөр аралык келишимдери өз күчүн жоготот, ал эми Азербайжан
Республикасынын мамлекеттер аралык келишимдери өз мөөнөтүндө күчүнө кирбейт.
(1,2)
131-берене. Азербайжан Республикасынын Жогорку соту
I. Азербайжан Республикасынын Жогорку соту жалпы жана адистешкен соттор
тарабынан каралуучу жарандык, кылмыштык жана башка иштер боюнча эң жогорку
сот органы болуп эсептелет; ал кассациялык тартипте сот адилеттигин ишке ашырат;
сот практикасына байланышкан суроолор боюнча түшүндүрмөлөрдү берет.
II. Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун соттору Азербайжан
Республикасынын Милли Межлиси тарабынан, Азербайжан Республикасынын
Президентинин сунушу менен дайындалат.
III. Азербайжан Республикасынын Жогорку сотунун чечимдери жарыяланууга
тийиш. (1,2)
132-берене. Азербайжан Республикасынын Апелляциялык соттору
I. Азербайжан Республикасынын Апелляциялык соттору мыйзамга ылайык алар
аткарууга тийиш деп аныкталган иштер боюнча жогорку инстанциядагы соттор болуп
эсептелишет.
II. Азербайжан Республикасынын Апелляциялык сотунун соттору Азербайжан
Республикасынын Милли Межлиси тарабынан, Азербайжан Республикасынын
Президентинин сунушу менен дайындалат. (1)
133-берене. Азербайжан Республикасынын Прокуратурасы
I. Азербайжан Республикасынын Прокуратурасы мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда
жана тартипте мыйзамдардын аткарылышын, сакталышын көзөмөлдөйт; мыйзамда
белгиленген учурларда кылмыш ишин козгойт жана иликтөө жүргүзөт; сотто
мамлекеттик айыптоону колдойт; сотто доомат жасайт; соттун чечимдерине макул
эместиктерди билдирет.
II. Азербайжан Республикасынын Прокуратурасы аймактык жана адистешкен
прокурорлордун Азербайжан Республикасынын Башкы прокуроруна баш ийүүсүнө
негизделген бирдиктүү борборлоштурулган орган болуп эсептелет.
III. Азербайжан Республикасынын Башкыпрокурору Азербайжан Республикасынын
Президенти тарабынан Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин макулдугу
менен кызматка дайындалат жана андан бошотулат.
IV. Азербайжан Республикасынын Башкыпрокурорунун орун басарлары,
прокурорлор, адистешкен республикалык прокуратуралардын жетекчилери, Нахичеван
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Автономиялык Республикасынын прокурору Азербайжан Республикасынын
Башкыпрокурорунун сунушу боюнча Азербайжан Республикасынын Президенти
тарабынан кызматка дайындалат жана андан бошотулат.
V. Аймактык жана адистешкен прокурорлор Азербайжан Республикасынын
Президентинин сунушу менен Азербайжан Республикасынын Башкыпрокурору
тарабынан кызматка дайындалат жана андан бошотулат. (1)
VIII Бап. НАХИЧЕВАН АВТОНОМИЯЛЫК РЕСПУБЛИКАСЫ
134-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасынын статусу
I. Нахичеван Автономиялык Республикасы Азербайжан
курамындагы автономиялык мамлекет болуп эсептелет.

Республикасынын

II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын статусу ушул Конституция тарабынан
аныкталат.
III. Нахичеван Автономиялык Республикасы Азербайжан Республикасынын
ажырагыс бөлүгү.
IV. Азербайжан Республикасынын Конституциясы, Азербайжан Республикасынын
мыйзамдары, Азербайжан Республикасынын Президентинин жарлыктары жана
Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору Нахичеван
Автономиялык Республикасынын аймагында милдеттүү күчкө ээ.
V. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси тарабынан кабыл
алынган Нахичеван Автономиялык Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары
сөзсүз түрдө Азербайжан Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына,
Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан кабыл алынган
токтомдоруна жана Азербайжан Республикасынын Президентинин жарлыктарына
карама-каршы болбошу керек.
VI. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Конституциясы Азербайжан
Республикасынын Милли Межлисине жана Азербайжан Республикасынын Президенти
тарабынан сунушталып, Конституциялык мыйзам менен бекитилет. (1)
135-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасында бийликтин бөлүнүшү
I. Нахичеван Автономиялык Республикасында мыйзам чыгаруу бийлигин Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Али Межлиси, аткаруу бийлигин - Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинети, сот бийлигин - Нахичеван
Автономиялык Республикасынын соттору ишке ашырат.
II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси, Азербайжан
Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары тарабынан анын ыйгарым укуктары
деп таанылган маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу; Нахичеван Автономиялык
Республикасынын
Министрлер
Кабинети,
Азербайжан
Республикасынын
Конституциясы менен мыйзамдары жана Азербайжан Республикасынын
Президентинин жарлыктары тарабынан анын ыйгарым укуктары деп таанылган
маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу; Нахичеван Автономиялык Республикасынын
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соттору, Азербайжан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдары тарабынан
анын ыйгарым укуктары деп таанылган маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу.
136-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасынын эң башкы кызмат
адамы
Нахичеван Автономиялык Республикасынын эң жогорку кызмат адамы болуп
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин төрагасы саналат.
137-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси
I. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси 45 мүчөдөн турат.
II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин ыйгарым укуктары
5 жылды түзөт.
III. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин төрагасын жана анын орун
басарларын шайлайт, туруктуу жана башка комиссияларын уюштурат.
138-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси
тарабынан белгиленүүчү жалпы жоболор.
I. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси төмөнкү маселелер
боюнча жалпы жоболорду аныктайт:
1. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисине шайлоолор;
2. салыктар;
3. Нахичеван Автономиялык Республикасынын экономикалык өнүгүүсүнүн
багыттары;
4. социалдык камсыздоо;
5. айлана-чөйрөнү коргоо;
6. туризм;
7. саламаттык сактоо, илим жана маданият.
II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси ушул беренеде
белгиленген маселелер боюнча мыйзамдарды кабыл алат.
139-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси
тарабынан чечилүүчү маселелер
I. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси төмөндөгү маселелерди
чечет:
1. Нахичеван
уюштуруу;

Автономиялык

Республикасынын

Али

Межлисинин

2. Нахичеван Автономиялык Республикасынын бюджетин бекитүү;
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ишин

3. Нахичеван Автономиялык Республикасынын экономикалык жана социалдык
программаларын бекитүү;
4. Нахичеван Автономиялык
дайындоо жана бошотуу;

Республикасынын

Премьер-министрин

ишке

5. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетинин курамын
аныктоо;
6. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетине ишеним
көрсөтүү.
II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси ушул беренеде
белгиленген маселелер боюнча токтомдорду кабыл алат.
140-берене.
Кабинети

Нахичеван

Автономиялык

Республикасынын

Министрлер

I. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинетинин курамы
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлиси тарабынан Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Премьер-министринин сунушунун негизинде
бекитилет.
II. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Премьер-министри Нахичеван
Автономиялык Республикасынын Али Межлиси тарабынан Азербайжан
Республикасынын Президентинин сунушу менен бекитилет.
III. Нахичеван Министрлер Кабинети:
•

Автономиялык Республиканын бюджетинин долбоорун иштеп чыгат жана
Нахичеван Автономиялык Республикасынын Али Межлисине жиберет;

•

Автономиялык Республиканын бюджетин аткарат;

•

Автономиялык Республиканын экономикалык программаларынын аткарылышын
камсыз кылат;

•

Автономиялык Республиканын социалдык программаларынын аткарылышын
камсыз кылат;

•

Азербайжан Республикасынын Президенти тарабынан анын ыйгарым укуктары
деп аныкталган башка маселелерди чечет.

IV. Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер Кабинети токтомдорду
жана буйруктарды кабыл алат.
141-берене. Нахичеван Автономиялык Республикасында жергиликтүү аткаруу
бийлиги
Нахичеван Автономиялык Республикасынын жергиликтүү аткаруу бийлигинин
жетекчилери Азербайжан Республикасынын Президенти тарабынан Нахичеван
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Автономиялык Республикасынын Али Межлисинин Төрагасынын сунушунун
негизинде дайындалат.
IX Бап. МУНИЦИПАЛИТЕТТЕР
142-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу
I. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу муниципалитеттер тарабынан ишке
ашырылат.
II. Муниципалитеттер шайлоонун негизинде түзүлөт.
III. Муниципалитеттердин статусунун негиздери ушул Конституция аркылуу, ал
эми муниципалитеттерге шайлоонун жоболору болсо, тиешелүү мыйзам тарабынан
аныкталат. (1)
143-берене. Муниципалитеттин ишин уюштуруу
I. Муниципалитеттер өз ишмердигин жыйындар, туруктуу жана башка комиссиялар
аркылуу жүргүзүшөт.
II. Муниципалитеттин жыйындары муниципалитеттин төрагасы тарабынан
чакырылат.
144-берене. Муниципалитеттердин ыйгарым укуктары
I. Муниципалитеттердин жыйындарында төмөндөгү маселелер чечилет:
1. муниципалитеттин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын таануу, алардын ыйгарым
укуктарын жоготуусу жана мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда ыйгарым
укуктарын токтотуу;
2. муниципалитеттин регламентин бекитүү;
3. муниципалитеттин төрагасын жана анын орун басарларын, туруктуу жана башка
комиссияларын шайлоо;
4. жергиликтүү салыктарды жана төлөмдөрдү белгилөө;
5. жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы тууралуу отчетторду бекитүү;
6. муниципалдык менчикке ээлик кылуу, аны колдонуу жана ал боюнча чечим
кабыл алуу;
7. жергиликтүү социалдык коргоо, социалдык өнүктүрүү программаларын кабыл
алуу жана ишке ашыруу;
8. жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү программаларын кабыл алуу жана ишке
ашыруу;
9. жергиликтүү экономикалык программаларын кабыл алуу жана ишке ашыруу.
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II. Муниципалитеттерге мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтерине тиешелүү
кошумча ыйгарым укуктар берилиши мүмкүн. Ал ыйгарым укуктарды ишке ашыруу
үчүн муниципалитеттерге керектүү акча каражаттары бөлүнүп берилүүгө тийиш.
Мындай ыйгарым укуктардын ишке ашырылышы тиешелүү түрдө мыйзам чыгаруу
жана аткаруу бийликтери тарабынан көзөмөлдөнөт.
145-берене. Муниципалитеттердин чечимдери
I. Муниципалитеттин жыйындарында каралган маселелер боюнча чечимдер кабыл
алынат.
II. Муниципалитеттин чечимдери муниципалитеттин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу
менен кабыл алынат.
III. Жергиликтүү салыктар жана төлөмдөр боюнча чечимдер муниципалитеттин
мүчөлөрүнүн үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
146-берене. Муниципалитеттердин көз карандысыздыгынын кепилдиги
I. Муниципалитеттер өз ыйгарым укуктарын ишке ашырууда көз карандысыз болушат,
бирок алар ал аймакта жашаган атуулдардын алдында жоопкерчиликтен бошотулган
эмес. Муниципалитеттин мүчөлөрүн шайлоо, алардын ыйгарым укуктарын токтотуп
туруу же жокко чыгаруу жана муниципалитеттерди таратуу учурлары менен тартиби
мыйзам тарабынан аныкталат.
II. Муниципалитеттердин өз ыйгарым укуктарын ишке ашыруудагы көз
карандысыздыгы Азербайжан мамлекетинин эгемендүүлүгүнө зыян келтирбеши
керек.
III. Мамлекет муниципалитеттердин ишмердигине көзөмөл жасайт.
IV. Мыйзам тарабынан белгиленген учурларда жана тартипте муниципалитеттер
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисине өз ишмердиги тууралуу отчет
беришет.
V. Мамлекеттик органдардын чечиминен улам муниципалитеттер кетирген кошумча
чыгымдар боюнча сот коргоосу жана ордун толуктоо кепилдиги берилет. (2)
X Бап МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ СИСТЕМАСЫ
147-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясынын укуктук күчү
I. Азербайжан Республикасынын Конституциясы эң жогорку юридикалык күчкө ээ.
II. Азербайжан Республикасынын Конституциясы тикеден-тике юридикалык күчкө
ээ.
III. Азербайжан Республикасынын Конституциясы Азербайжан Республикасынын
мыйзам чыгаруу системасынын негизи болуп саналат.
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148-берене. Азербайжан Республикасынын мыйзам чыгаруу системасына
кирген актылар
I. Мыйзам чыгаруу системасы төмөнкү нормативдик-укуктук актылардан турат:
1. Конституция;
2. референдумда кабыл алынган актылар;
3. мыйзамдар;
4. жарлыктар;
5. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору;
6. аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын нормативдик актылары.
II. Азербайжан Республикасы катышкан эл аралык келишимдер - Азербайжан
Республикасынын мыйзам чыгаруу системасынын ажырагыс бөлүгү.
III. Нахичеван Автономиялык Республикасында Нахичеван Автономиялык
Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Нахичеван Автономиялык
Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору да юридикалык күчкө ээ.
IV. Нахичеван Автономиялык Республикасынын мыйзам чыгаруу системасы
Азербайжан Республикасынын мыйзам чыгаруу системасына дал келиши керек.
V. Аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын
аткаруу чегинде мыйзам чыгаруу системасына кирген актыларга карама- каршы
келбеген нормативдик мүнөздөгү актыларды кабыл ала алат.
149-берене. Нормативдик-укуктук актылар
I. Нормативдик-укуктук актылар укуктарга жана адилеттүүлүккө негиздениши керек
(бирдей кызыкчылыктарга бирдей мамиле).
II. Референдумда кабыл алынган актылар жарыялангандан кийин гана бардык
жарандарды, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтерин, юридикалык тараптарды
жана муниципалитеттерди аларды колдонууга жана аткарууга милдеттендирет.
III. Мыйзамдар Конституцияга карама-каршы келбеши керек. Жарыяланган
мыйзамдар гана бардык жарандарды, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтерин,
юридикалык тараптарды жана муниципалитеттерди аларды колдонууга жана аткарууга
милдеттендирет.
IV. Азербайжан Республикасынын Президентинин жарлыктары Азербайжан
Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына карама-каршы келбеши
керек. Азербайжан Республикасынын Президентинин жарыяланган жарлыктары гана
бардык жарандарды, аткаруу бийлик органдарын, юридикалык тараптарды аларды
колдонууга жана аткарууга милдеттендирет.
V. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору Азербайжан
Республикасынын Конституциясына, Азербайжан Республикасынын Президентинин
48

мыйзамдарына жана жарлыктарына карама-каршы келбеши керек. Азербайжан
Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору жарыялангандан кийин
гана жарандарды, аткаруу бийлигинин борбордук жана жергиликтүү органдарын,
юридикалык тараптарды аларды колдонууга жана аткарууга милдеттендирет.
VI. Аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын актылары Конституцияга,
Азербайжан Республикасынын мыйзамдарына, Азербайжан Республикасынын
Президентинин жарлыктарына, Азербайжан Республикасынын Министрлер
Кабинетинин токтомдоруна карама-каршы келбеши керек
VII. Физикалык жана юридикалык тараптардын укуктук абалдарын жакшыртуучу,
алардын укуктук жоопкерчиликтерин жокко чыгаруучу же жеңилдетүүчү нормативдикукуктук актылар өткөн убакта болгон нерселерге таасирин тийгизет. Башка нормативдикукуктук актылар өткөн убакта болгон нерселерге таасирин тийгизбейт.
VIII. Нормативдик-укуктук актылар жарыяланышы зарыл. Жарыяланбаган
нормативдик-укуктук актыларды аткарууга эч ким мажбурланбайт жана бул актыларды
аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Нормативдик-укуктук актыларды
жарыялоо тартиби Конституциялык мыйзамдарда белгиленет. (1,2)
150-берене. Муниципалитеттердин актылары
I. Муниципалитеттерде кабыл алынган актылар укуктарга жана адилеттүүлүккө
(бирдей кызыкчылыктарга бирдей мамиле) негиздениши керек, Азербайжан
Республикасынын
Конституциясына
жана
мыйзамдарына,
Азербайжан
Республикасынын Президентинин жарлыктарына, Азербайжан Республикасынын
Министрлер Кабинетинин токтомдоруна (Нахичеван Автономиялык Республикасында
–ошондой эле Нахичеван Автономиялык Республикасынын Конституциясына
жана мыйзамдарына, Нахичеван Автономиялык Республикасынын Министрлер
Кабинетинин токтомдоруна) карама-каршы келбеши керек.
II. Муниципалитте кабыл алынган актыларды бул аймакта жашаган жарандар жана
юридикалык тараптар аткарууга милдеттүү.
151-берене. Эл аралык актылардын юридикалык күчү
Азербайжан Республикасынын мыйзам чыгаруу системасына кирген нормативдикукуктук актылар (Азербайжан Республикасынын Конституциясын жана референдум
аркылуу кабыл алынган актыларды эске албаганда) менен Азербайжан Республикасы
катышкан мамлекеттер аралык келишимдердин ортосунда карама-каршылык пайда
болгондо, эл аралык келишимдер колдонулат.
XI Бап. АЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫН
ӨЗГӨРТҮҮ
152-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү
киргизүүнүн тартиби
Азербайжан Республикасынын Конституциясынын
киргизүү референдум аркылуу ишке ашырылат.
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тексттине

өзгөртүүлөрдү

153-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясынын тексттин
өзгөртүү жөнүндөгү сунуштарды киргизүүнүн тартиби
Эгер Азербайжан Республикасынын Конституциясынын тексттин өзгөртүү
Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси же Азербайжан Республикасынын
Президенти тарабынан сунушталса, анда сунушталган өзгөртүү боюнча алдын ала
Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун чечими кабыл алынышы
керек.
154-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун ыйгарым
укуктарын чектөө
Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту Азербайжан Республикасынын
Конституциясынын текстин референдум жолу менен өзгөртүү тууралуу чечим кабыл
ала албайт.
155-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү
киргизүү боюнча сунуштоо демилгесин чектөө
1, 2, 6, 7, 8 жана 21 беренелерди өзгөртүү же жою, ошондой эле ушул Конституциянын
III бабында каралган адамдын жана атуулдун укуктары менен эркиндиктерин
жокко чыгаруу же Азербайжан Республикасы катышкан эл аралык келишимдердеги
чектөөлөргө караганда салыштырмалуу дагы көбүрөөк чектөө тууралуу сунуштар
референдумга чыгарылбайт. (1)
XII Бап. АЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА
ТОЛУКТООЛОР
156-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду
киргизүүнүн тартиби
I. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолор Конституциялык
мыйзамдар түрүндө, Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинде 95 көпчүлүк
добуш менен кабыл алынат.
II. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду киргизүү
тууралуу Конституциялык мыйзамдар Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисине добуш берүүгө эки жолу коюлат. Экинчи добуш берүү биринчи добуш
берүү бүткөн күндөн тартып, 6 айдан кийин өткөрүлөт.
III. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду киргизүү
тууралуу Конституциялык мыйзамдар Азербайжан Республикасынын Президентинин
кол коюусуна, ушул Конституцияда мыйзамдар үчүн каралган тартипте биринчи жана
экинчи добуш берүүдөн кийин берилет.
IV. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду киргизүү
тууралуу Конституциялык мыйзамдар экинчи добуш берүүдөн соң, Азербайжан
Республикасынын Президенти кол койгондон кийин күчүнө кирет.
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V. Конституциялык мыйзамдар Конституциянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат
жана Азербайжан Республикасынын Конституциясынын негизги текстине карамакаршы келбеши керек.
157-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду
сунуштоо демилгелери
Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолор Азербайжан
Республикасынын Президенти тарабынан же Азербайжан Республикасынын Милли
Межлисинин 63төн кем эмес депутаттары тарабынан сунушталат.
158-берене. Азербайжан Республикасынын Конституциясына толуктоолорду
сунуштоо демилгелерин чектөө
Ушул Конституциянын биринчи бөлүмүндө көрсөтүлгөн жоболорго байланыштуу
Азербайжан
Республикасынын
Конституциясына
толуктоолорду
киргизүү
сунушталбайт. (1)
ӨТМӨ ЖОБОЛОР
Азербайжан Республикасынын Конституциясы референдумда кабыл алынып,
официалдуу түрдө жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Ушул Конституция күчүнө
кирген күндөн тартып, Азербайжан Республикасынын 1978-жылдын 21- апрелинде
кабыл алынган Конституциясы (Негизги мыйзамы) күчүн жоготот.
Азербайжан Республикасынын ушул Конституциясы күчүнө киргенге чейин
шайланган Азербайжан Республикасынын Президенти бул Конституцияда анын
жоопкерчилиги катары аныкталган ыйгарым укуктарды ишке ашырат.
Ушул Конституциянын 5-бөлүгүнүн 101-беренеси бул Конституция кабыл алынгандан
кийин шайланган Азербайжан Республикасынын Президентине тиешелүү.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлиси тарабынан иштелип чыккан
Азербайжан Республикасынын эл депутаттары менен Милли Межлисинин ыйгарым
укуктары кайра шайланган Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин
биринчи жыйынында аяктайт.
Жаңы шайланган Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин биринчи
жыйыны Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин 83төн кем эмес
депутаттары шайлангандан кийин бир жумадан соң өткөрүлөт.
Азербайжан Республикасынын Милли Межлисинин биринчи сессиясы 1996-жылдын
31-майына чейин уланат.
«Азербайжан Республикасынын Милли Межлисин шайлоо тууралуу» Азербайжан
Республикасынын 1995-жылдын 15-августунда кабыл алган мыйзамынын 85беренеси ушул мыйзамдын негизинде шайланган Азербайжан Республикасынын
Милли Межлисинин биринчи чакырылышынын ыйгарым укуктары бүткүчө өз күчүн
жоготпойт.
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Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети ушул Конституция кабыл
алынган күндөн тартып бул Конституцияда бекитилген ыйгарым укуктарды ишке
ашырат.
Ушул Конституция күчүнө кирген күндөн тартып Азербайжан Республикасынын эл
депутаттарынын жергиликтүү кеңешинин ыйгарым укуктары токтотулат.
Азербайжан Республикасынын мыйзамдарында Азербайжан Республикасынын
эл депутаттарынын жергиликтүү кеңештерине таандык катары аныкталган ыйгарым
укуктар аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдары тарабынан ишке ашырылат.
Ушул Конституция күчүнө киргенден тартып 2 жыл аралыгында жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам кабыл алынып, муниципалитеттерди шайлоо
өтүүсү керек.
Азербайжан Республикасынын аймагында ушул Конституция кабыл алынган күнгө
чейин иштеген, бул Конституцияга карама-каршы келбеген мыйзамдар жана башка
нормативдик-укуктук актылар өзүнүн күчүн жоготпойт.
Ушул Конституция күчүнө киргенге чейин иштеген Азербайжан Республикасынын
соттору ушул Конституцияда бекитилген ыйгарым укуктарга жана принциптерге
негизденип, сот адилеттүүлүгүн ишке ашырышат.
Ушул Конституция күчүнө кирген күндөн тартып бир жылдын ичинде бул
Конституцияга туура келген сот, сот түзүлүшү жана соттук реформанын статусу
жөнүндө мыйзамдар кабыл алынышы жана Азербайжан Республикасынын соттору
кайра дайындалышы керек.
Тийиштүү мыйзамдар кабыл алынганга чейин сотторду кызматка дайындоо жана
андан бошотуу ушул Конституция күчүнө киргенге чейин иштеп жаткан мыйзамдардын
негизинде ишке ашат.
Ушул Конституция күчүнө кирген күндөн тартып бир жылдын ичинде Азербайжан
Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө мыйзам кабыл алынышы
жана Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту түзүлүшү керек.
Азербайжан Республикасынын Конституциялык соту түзүлгөнгө чейин Азербайжан
Республикасынын Конституцияда каралган Конституциялык сотунун ыйгарым
укуктары ишке ашырылбайт. Ушул Конституциянын 130-беренесинин 3-бөлүгүнүн
7-пунктунда каралган маселе Азербайжан Республикасынын Жогорку соту тарабынан
чечилет.
Азербайжан Республикасынын Жогорку Арбитраждык соту ушул Конституция
күчүнө кирген күндөн тартып Азербайжан Республикасынын Экономикалык соту деп
аталат жана учурдагы мыйзамдардын негизинде өз ыйгарым укуктарын ишке ашырат.
№ 00 12-ноябрь 1995-ж.
«Азербайжан Республикасынын мыйзамдар жыйнагында» жарыяланган. (31- июль
1997-жыл, № 1)
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2002-жылдын 24- августунда өткөрүлгөн жалпы элдик добуш берүүдө (референдумда)
кабыл алынган өзгөртүүлөр менен (19.09.02 күчүнө кирген)
Азербайжан Республикасынын
документтердин тизмеси

Конституциясына

өзгөртүү

киргизген

Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун 2002-жылы 21- июнда
кабыл алган токтому – “Азербайжан” газетасы (22-июнь, 2002-жыл, № 140);
Азербайжан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын 2002-жылдын
29- августундагы чечими - № 99/372 - «Азербайжан» газетасы (19-июнь 2002-жыл, №
216).
Азербайжан Республикасынын Конституциялык сотунун 2003-жылдын 1- августунда
кабыл алган токтому. « Азербайжан Республикасынын Конституциясынын 100беренесинин юридикалык мааниси «...башка мамлекеттер алдында милдеттүү эмес...»
дегендин мааниси - мамилелердин натыйжасында түзүлгөн жеке адамдардын чет
мамлекет менен байланышынан улам көз карандыкка алып келе турган милдеттердин
болушу керек эместигин түшүндүрөт.
Мындай милдеттер катары чет өлкөдө узак жашоодон улам пайда болгон каттоо,
салык, өлкөнүн аймагында белгиленген мөөнөттөн көп жашоо, ошондой эле саясий
укуктар жана ушул сыяктуулардан келип чыгып, андан ары уланган бекем жана
туруктуу мамилелерге алып келген милдеттер эсептелиши мүмкүн.” – “Азербайжан”
газетасы (3-август 2003-жыл, № 176).
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
Биз орток тарыхый тагдыр бириктирген Казахстан калкы, байыркы казах жеринде
мамлекет куруп жатып, өзүбүздү эркиндик, теңдик жана ынтымак-ырашкерлик
идеяларына берилген, тынчтыкты сүйгөн жарандык коом катары сезүү менен дүйнөлүк
коомчулукта татыктуу өз ордубузду ээлөөнү каалап, азыркы жана келечек муундардын
алдындагы бийик жоопкерчиликти түшүнүү аркылуу эгемен өз укуктарыбыздын
негизинде ушул Конституцияны кабыл алабыз.

I бөлүм
Жалпы жоболор
1-берене
1. Казахстан Республикасы өзүн демократиялык, дин аралашпаган, укуктук,
социалдык мамлекет катары орнотот. Андагы эң башкы баалуулук болуп адам, анын
өмүрү, укугу жана эркиндиги эсептелет.
2. Республиканын иш-аракетиндеги негизги принциптер: коомдук ынтымак жана
саясий туруктуулук, бүткүл элдин жыргалчылыгына багытталган экономикалык
өнүгүү, казахстандык атуулдук, мамлекеттин жашоосундагы өзгөчө маанилүү
маселелерди демократиялык методдор менен чечүү, буга республикалык референдумда
же Парламентте добуш берүү да кирет.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 21-декабрь, 2001-ж., №18/2.
2-берене
1. Казахстан Республикасы – президенттик башкаруу формасындагы унитардык
өлкө.
2. Республиканын эгемендүүлүгү анын бүткүл аймагын камтыйт. Мамлекет өз
аймагынын бүтүндүгүн кол тийбестигин жана бөлүнбөстүгүн камсыз кылат.
3. Республиканын административдик – территориялык түзүмү, анын борборунун
статусу мыйзам менен аныкталат. Казахстандын борбору болуп – Астана шаары
эсептелет.
4. Казахстан Республикасы жана Казахстан деген атоолор маани-маңызы боюнча
бирдей.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 23-апрель, 2003-ж., №4. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 2-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
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3-берене
1. Мамлекеттик бийликтин бирден-бир булагы – эл.
2. Калк, өз бийлигин түздөн-түз республикалык референдум жана эркин шайлоо
аркылуу ишке ашырат, ошондой эле эл өз бийлигин ишке ашырууну мамлекеттик
органдарга берүү аркылуу да жүргүзөт.
3. Казахстан Республикасында бийликти эч ким менчиктей албайт. Бийликти
менчиктөө мыйзам аркылуу куугунтукталат. Элдин жана мамлекеттин атынан сүйлөө
укугу Президентке жана ошондой эле өзүнүн конституциялык укуктарынын чегинде
Республиканын Парламентине тиешелүү. Республиканын Өкмөтү жана башка
мамлекеттик органдар мамлекеттин атынан өздөрүнө берилген укуктарынын чегинде
сүйлөй алышат.
4. Республикада бийлик бирдиктүү бир бүтүн, ал Конституция жана мыйзамдардын
негизинде, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бийлик бутактарына бөлүштүрүү принцибине
ылайык тыю салуу жана тең салмактуулук системасын колдонуу аркылуу өз ара карым
катышта ишке ашырылат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 12-апрель, 2001-ж., №1/2.
4-берене
1. Казахстан Республикасында колдонулуучу укуктук чен-өлчөмдөр катары
Конституциянын нормалары, ага шайкеш келүүчү мыйзамдар, бөлөк укуктук
актылардын чен-өлчөмдөрү, эл аралык келишимдер менен мамлекеттин алган башка
милдеттенмелери, ошондой эле Конституциялык Кеңеш менен Жогорку соттун
нормативдик токтомдору эсептелет.
2. Конституция эң жогорку укуктук мыйзамдык күчкө ээ жана ал Республиканын
бүткүл аймагында тикелей колдонулат.
3. Республика ратификациялаган эл аралык келишимдер анын өзүнүн мыйзамдарына
караганда артыкчылыкка ээ жана алар эгерде бул эл аралык келишимдерди колдонуу
үчүн атайын мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгы болбосо түз колдонулат.
4. Бардык мыйзамдар, Республика катышкан эл аралык келишимдер жарыяланат.
Адам укуктарына, анын эркиндиги менен милдеттерине тиешеси бар бардык укуктук
актылар колдонулушу үчүн милдеттүү түрдө расмий жарыяланышы шарт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
нормативдик токтомдору. 11,10, 2000-ж., №18; 05,11,2009-ж., №6;
5-берене
1. Казахстан Республикасында идеологиялык жана саясий көп түрдүүлүк таанылат.
Мамлекеттик органдарда саясий партияларды түзүүгө жол берилбейт.
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2. Коомдук бирикмелер мыйзам алдында бирдей укуктуу. Коомдук бирикмелердин
ишине мамлекеттин, ал эми коомдук бирикмелердин болсо мамлекетин ишине,
мыйзамсыз кийлигишүүсүнө жол берилбейт. Ошондой эле мамлекеттик органдардын
функцияларын коомдук бирикмелерге жүктөөгө да тыюy салынат.
3. Максаты, иш-аракети Республиканын конституциялык түзүмүн күчтөп
өзгөртүүгө, анын бүтүндүгүн, мамлекеттин коопсуздугун бузууга, социалдык, расалык,
улуттук, диний, тектик-топтук, уруулук араздашууну козготууга багытталган коомдук
бирикмелерди жана мыйзамда каралбаган аскердик уюмдарды түзүүгө тыюy салынат.
4. Республикада башка мамлекеттердин саясий партиялары менен кесиптик
бирикмелеринин, эл аралык уюмдардын саясий партияларды жана кесиптик
бирикмелерди каржылоолоруна тыюy салынат.
5. Чет элдик диний уюмдардын Республиканын аймагында иштеши жана ошондой
эле өлкөдөгү диний уюмдардын жетекчилерин чет элдик диний борборлор тарабынан
дайындоого байланыштуу иштер, Республиканын тиешелүү мамлекеттик органдары
менен маакулдашуу аркылуу жүргүзүлөт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 07-июнь, 2000-ж., №4/2; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 5-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
6-берене
1. Казахстан Республикасында мамлекеттик жана жеке менчик бирдей таанылат
жана корголот.
2. Менчик, аны пайдалануу, милдеттүү түрдө бир эле учурда коомдун
жыргалчылыгына да кызмат кылууга тийиш. Менчик субъектилери менен анын
объектилери, менчик ээлеринин өз укуктарын жүзөгө ашыруунун көлөмү менен
чектери, аларды коргоо кепилдиктери мыйзам аркылуу аныкталат.
3. Жер жана анын ичиндегилер, суулар, өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсү,
башка дагы табигый ресурстар мамлекеттин менчиги болуп эсептелет. Жер мыйзамда
белгиленген негизде, шарттар менен чектерде жеке менчикте да болушу мүмкүн.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 03-ноябрь, 1999-ж., №19/2; 12-апрель, 2001-ж., №1/2; 13-апрель, 2000-ж.,
№2/2; 23-апрель, 2003-ж., №4.
7-берене
1. Казахстан Республикасынын мамлекеттик тили – казах тили.
2. Мамлекеттик мекемелерде жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында
орус тили расмий түрдө казах тили менен тең колдонулат.
3. Мамлекет Казахстан элдеринин тилдерин үйрөнүү жана өнүктүрүү үчүн шарт
түзөт.
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8-берене
1. Казахстан Республикасы эл аралык укуктар менен нормалардын принциптерин
урматтайт, мамлекеттер арасында ынтымактык, ак көңүл таттуу кошуналык карымкатынаш, теңдик, бири-биринин ички иштерине кийлигишпөө, эл аралык талаш
маселелерди тынчтык жол менен чечүү, куралдуу күчтөрдү биринчи болуп колдонбоо
саясатын жүргүзөт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 12-апрель, 2001-ж., №1/2;
9-берене
Казахстан Республикасы мамлекеттик символдорго ээ – Туу, Герб жана Гимн.
Булардын сыпаттамасы жана аларды расмий колдонуу конституциялык мыйзам
аркылуу белгиленет.
II бөлүм
Адам жана атуул
10-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулдугу мыйзамга ылайык берилет жана
токтотулат, ал кандай негизде алынбасын бирдей жана тең болуп эсептелет.
2. Казахстан Республикасынын атуулун атуулдугунан жана атуулдугун өзгөртүү
укугунан эч бир шартта ажыратуу, ошондой эле аны Казахстандын чегинен айдап
чыгаруу мүмкүн эмес.
3. Республиканын атуулунун бөлөк мамлекеттин атуулу болуусу таанылбайт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 01-декабрь, 2003-ж., №12;
11-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулу бөтөн мамлекетке берилбейт, эгерде
Республиканын эл аралык келишимдеринде башкача белгиленбесе.
2. Республика өз атуулдарына аларды өлкөнүн чегинен сырткары жүргөндө да
коргоого жана колдоого кепилдик берет.
12-берене
1. Казахстан Республикасында Консттуцияга ылайык атуулдардын эркиндиги менен
укуктары таанылат жана ага кепилдик берилет.
2. Адам укугу менен эркиндиги ар бир кишиге төрөлгөндөн баштап таандык жана
алар абсолюттуу, андан айрылгыс катары таанылып, мыйзамдар менен түрдүү укуктукнормативдик актылардын маани-маңызын, колдонулуусун түзөт.
3. Республиканын атуулу өз атуулдугуна ылайык укуктар менен милдеттерге ээ.
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4. Чет элдиктер менен атуулдугу жоктор Республикада атуулдар үчүн белгиленген
укуктар менен эркиндиктен пайдаланышып, милдеттерди аткарышат, эгерде
Конституцияда, башка мыйзамдарда, эл аралык келишимдерде бөлөк нерселер
каралбаса.
5. Адамдын жана атуулдун өз укуктары менен эркиндигин ишке ашыруу бөлөк
адамдардын укуктары менен эркиндиктерин бузбоого, конституциялык түзүмгө,
коомдук ыйман-ахлакка зыян келтирүүгө тийиш.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 01-декабрь, 2003-ж., №12; Казахстан Республикасынын Конституциялык
Кеңешинин нормативдик токтому. 18.04.2007-ж., №4;
13-берене
1. Ким болбосун укук субъектиси катары таанылууга укуктуу жана өз укуктарын,
эркиндигин мыйзамга каршы келбеген бардык ыкмалар менен, анын ичинде зарыл
болгон коргонуун аркылуу да коргоого акылуу.
2. Ар ким өз укуктары менен эркиндигин сот аркылуу коргоого укуктуу.
3. Ким болбосун квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Мыйзамда
белгиленген учурларда юридикалык жардам бекер көрсөтүлөт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 29-март, 1999-ж., №7/2; 15-февраль, 2002-ж., №1;
14-берене
1. Мыйзам жана сот алдында бардыгы тең.
2. Эч кимди тегине, социалдык абалына, кызматына жана мүлктүк жагдайына,
жынысына, расасына, улутуна, тилине, динине, ынаным-ишенимине, жашаган жерине же
башка бир бөлөк жагдайларына карата кандайдыр бир кемсинтип дискриминациялоого
жол берилбейт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 10-март, 1999-ж., №2/2; 29-март, 1999-ж., №7/2;
15-берене
1. Ар ким өмүр сүрүүгө укуктуу.
2. Эч кимдин өз билгениндей адам өмүрүн кыюга укугу жок. Өлүм жазасы адамдардын
өлүмүнө алып келген террористтик кылмыш үчүн, ошондой эле согуш мезгилинде
жасаган өзгөчө оор кылмыштар үчүн жазалануучу адамга кылган кылмышына кечирим
суроо өтүнүчү менен кайрылууга укук берүү аркылуу колдонулат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 30-январь, 2003-ж., №10; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 15-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
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16-берене
1. Ар ким өзүнүн жекече эркиндигине ээ.
2. Камакка алуу жана кайтарууда кармоо, камалган кишинин арыздануу укугун
сактоо менен мыйзамда каралган учурларда, соттун чечими аркылуу гана ишке
ашырылат.
3. Ар бир кармалган, камалган, кылмыш жасаган деп айыпталган адам кармалган,
камалган, айыпталган мезгилден баштап адвокаттын жардамын (коргоосун) алууга
укуктуу.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 31-декабрь, 2003-ж., №13; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж.,
№254-мыйзамы аркылуу 16-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
17-берене
1. Адамдын кадыр-баркы кол тийгис.
2. Эч кимди кыйноого, зордук-зомбулукка, адамдын кадыр-баркын төмөндөтүүчү
же бир башка катуу мамиле жасоого жол берилбейт.
18-берене
1. Ар ким жеке жашоосунун кол тийбестигине, керт башынын жана үй-бүлөөсүнүн
купуялыгына, өзүнүн ар-намысы менен кадыр-баркын коргоого укуктуу.
2. Ар ким өзүнүн жеке жыйымдары менен каражаттарынын, жазышкан каткабарларынын, телефон аркылуу сүйлөшкөн сөздөрүнүн, почта, телеграф ж.б. аркылуу
бөлөк байланыштарынын купуя сакталуу укугуна ээ. Аталган укукту чектөө мыйзамда
көрсөтүлгөн учурларда жана ирээтте гана ишке ашырылат.
3. Мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар, кызмат адамдары жана массалык
маалымат каражаттары ар бир атуулдун өз укуктары менен кызыкчылыктарына
тиешеси бар документтер, чечимдер, маалымат булактары менен таанышуусун камсыз
кылууга милдеттүү.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 20.08.2009-ж., №5;
19-берене
1. Ар ким өзүнүн кайсыл улутка, партияга жана динге кирерин өзү аныктоого, аны
ачык көрсөтүүгө же көрсөтпөөгө укуктуу.
2. Ар ким эне тили менен маданиятынан пайдаланууга, карым-катнаш пикир
алышуу, тарбия берүү, чыгармачылык үчүн тилди эркин тандап алууга укуктуу.
20-берене
1. Чыгармачылыкка жана сөз эркиндигине кепилдик берилет. Цензурага тыюy
салынат.
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2. Ар ким маалыматты эркин алууга, мыйзам тыю салбаган бардык жолдор менен
таратууга укуктуу. Казахстан Республикасынын мамлекеттик купуя сырларын түзгөн
тизме мыйзам аркылуу аныкталат.
3. Республиканын конституциялык түзүмүн күчтөп өзгөртүүнү, анын бүтүндүгүн
бузууну, мамлекет коопсуздугуна зыян келтирүү, согушту, социалдык, расалык,
улуттук, диндик, тек-жайлык, уруулук артыкчылыктарды жана зордук-зомбулукту,
ырайымсыздыкты культ катары үгүттөп үндөөлөргө жол берилбейт.
21-берене
1. Казахстан Республикасынын территориясында мыйзамдуу жүргөн ар бир адам,
мыйзамда көрсөтүлгөн учурлардан башка бардык кезде, өлкөнүн аймагында эркин
жүрүүгө жана жашоочу жерди тандап алууга укуктуу.
2. Ар ким Республиканын чегинен сыртка чыгууга укуктуу. Республиканын
атуулдары тоскоолдуксуз өлкөгө кайтып келүүгө укуктуу.
22-берене
1. Ар ким абийир эркиндигине ээ.
2. Абийир эркиндигине байланышкан укуктарды жүзөгө ашыруу жалпы адамзаттык
жана атуулдук укуктарды, мамлекет алдындагы атуулдук милдеттерди чектөөнү
шарттабашы керек.
23-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулдары эркин биригүүгө укуктуу. Коомдук
бирикмелердин иш-аракеттери мыйзам менен жолго салынат.
2. Аскер кызматчылары, улуттук коопсуздук кызматынын, укук коргоо органдарынын
кызматкерлери, соттор партияларга, кесиптик бирикмелерге кирбөөгө же кайсы бир
партияны колдоп сүйлөбөгө тийиш.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 05-июль, 2000-ж., №13/2;
24-берене
1. Ар ким эмгек кылууга, кесип менен кызматтын түрүн эркин тандап алууга
укуктуу. Зордоп иштетүүгө соттун чечими аркылуу же өзгөчө кырдаалдар менен согуш
мезгилинде гана жол берилет.
2. Ар ким коопсуздук менен тазалыктын талаптарына жооп берген эмгек шартына,
жасаган иши үчүн эч кандай дискриминациясыз эмгек акы алууга жана жумушсуздук
боюнча социалдык коргоого укуктуу.
3. Мыйзамда көрсөтүлгөн жолдорду пайдалануу менен анын ичинде иш таштоо
аркылуу да эмгекке байланышкан жекече жана коллективдүү талаш-тартыштарды
чечүү укугу таанылат.
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4. Ар ким эс алууга укуктуу. Эмгек келишими боюнча иштегендерге мыйзамда
белгиленген иш убактысы, дем алуу, майрам күндөрү, жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү
убактысы кепилденет.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 10-март, 1999-ж., №2/2;
25- берене
1. Турак жай кол тийбестикке ээ. Соттун чечиминен сырткары турак-жайдан
айрууга жол берилбейт. Турак жайга кирүү, ал жерди тинтүү, текшерип кароо мыйзамда
көрсөтүлгөн учурларда жана ирээтте гана мүмкүн.
2. Казахстан Республикасында жарандарды турак-жай менен камсыздоо
үчүн шарттар түзүлөт.Мыйзамда көрсөтүлгөн турак-жайга муктаж жарандардын
категориясына мамлекеттик турак-жай фондусунан мыйзамда каралган нормаларда
аларга алардын күчтөрү жете турган баада турак-жай берилет.
26-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулу мыйзамдуу түрдө алынган мүлктүн ар кандай
түрүнө жеке менчик кыла алат.
2. Жеке менчик, анын ичинде мураскерлик укугуна мыйзам аркылуу кепилдик
берилет.
3. Соттун чечимисиз өз мүлкүнөн эч ким ажыратылбайт. Өзгөчө кырдаалга
байланыштуу мамлекеттин муктаждыгы үчүн мыйзамда каралган учурларда мүлктү
ээсинен күчтөп ажыратуу, анын ордун толтуруу менен ишке ашырылат.
4. Ар ким эркин ишкердик жүргүзүү укугуна, өз мүлкүн мыйзамдуу ар кандай
ишкердик ишине эркин пайдаланууга укуктуу. Монополиялык иш-аракеттер мыйзам
менен жөнгө салынат жана чектелет. Таза эмес, мандемдүү атандаштыкка тыю
салынат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 16-июнь, 2000-ж., №6/2; 20-декабрь, 2000-ж., №21/2; 01-июль, 2005-ж.,
№4;
27-берене
1. Нике, үй-бүлө, энелик, аталык жана балалык мамлекеттин коргоосунда болот.
2. Балдарга камкордук көрүү, аларды тарбиялоо ата-энелердин табигый укугу жана
милдети.
3. Бой жеткен эмгекке жарамдуу балдар эмгекке жараксыз ата-энелерине кам
көрүүгө милдеттүү.
28-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулуна жаш курагы боюнча социалдык камсыздоо,
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ооруп калган, инвалид болгон, багуучусун жоготкон учурларда жана башка мыйзамдуу
негиздердин натыйжасында минималдык өлчөмдө айлык акы жана пенсия төлөө
кепилдиги берилет.
2. Өз эрки боюнча социалдык жактан коргоолор менен социалдык камсыздоонун
кошумча формаларын түзүү, кайрымдуулук, колдоого алынат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 12-март, 1999-ж., №3/2;
29-берене
1. Казахстан Республикасынын атуулдары ден-соолугун коргоого укуктуу.
2. Республиканын атуулдары мыйзамда белгиленген акысыз, кепилдүү өлчөмдөгү
медициналык жардамды алууга укуктуу.
3. Мамлекеттик жана жеке менчик дарылоо мекемелери менен дарыгерлик иштерди
жүргүзгөн жеке адамдардан акылуу медициналык жардамдарды алуу мыйзамда
белгиленген тартипте жана ирээтте ишке ашырылат.
30-берене
1. Жарандарга мамлекеттик окуу жайлардан акысыз орто билим алуу кепилденет.
Орто билим алуу милдеттүү.
2. Жаран мамлекеттик жогорку окуу жайынан конкурстук негизде акысыз жогорку
билим алууга укуктуу.
3. Менчик окуу жайлардан акы төлөп билим алуу мыйзамда белгиленген тартипте
жана ирээтте ишке ашырылат.
4. Мамлекет билим берүүнүн жалпыга милдеттүү стандарттарын белгилейт. Ар бир
окуу жайы ушул стандарттарга шайкеш келүүсү шарт.
31-берене
1. Мамлекет адамдын өмүрү менен ден-соолугуна жагымдуу болсун үчүн айланачөйрөнү коргоону максат кылат.
2. Кишилердин өмүрүнө, ден-соолугуна кооп туугузган жагдайлар менен
фактылардын кызмат адамдары тарабынан жаап-жашырылышы мыйзамга ылайык
жоопкерчиликке алып келет.
32-берене
Казахстан Республикасынын атуулдары куралсыз, тынчтык жолу менен чогулууга,
чогулуш өткөрүүгө, митинг, демонстрация, пикеттерге чыгып, жүрүштөрдү жасоого
укуктуу. Мамлекеттин коопсуздугун, коомдук тартипти, башка адамдардын денсоолугун, укуктары менен эркиндигин сактоо үчүн бул укуктан пайдалануу чектелиши
мүмкүн.
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33-берене
1. Казахстан Республикасынын жарандары мамлекеттин ишин башкарууга тикелей
жана өз өкүлдөрү аркылуу катышууга, ошондой эле мамлекеттик жана жергиликтүү
өзүн-өзү башкаруу органдарына жекече түз кайрылууга, болбосо өз алдынча же
коллективдүү кайрылууларды жолдоого укуктуу.
2. Казахстан Республикасынын жарандары мамлекеттик, жергиликтүү өзүн-өзү
башкаруу органдарын шайлоого жана аларга шайланууга, ошондой эле республикалык
референдумга катышууга укуктуу.
3. Соттун чечими менен акыл-эси жайында эмес деп таанылган жана түрмөлөрдө
отурган адамдар шайлоого жана шайланууга, республикалык референдумга катышууга
укуксуз.
4. Республиканын жарандары мамлекеттик кызматка кирүүгө тең укутуу.
Мамлекеттик кызматка кирүүдө талапкерге коюлуучу талаптар кызматтык милдеттердин
мүнөзү менен гана шартталып, мыйзам аркылуу аныкталат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284мыйзамы аркылуу 33-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген.
34-берене
1. Ким болбосун Казахстан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарын
сактоого, башка адамдардын эркиндигин, кадыр-баркын, аброюн, укуктарын сыйлоого
милдеттүү.
2. Ким болбосун Республиканын символдорун сыйлоого милдеттүү.
35-берене
Мыйзамда белгиленген салыктарды, жыйымдарды жана башка милдеттүү
төлөмдөрдү төлөө ар бир атуулдун милдети жана парзы.
36-берене
1. Казахстан Республикасын коргоо – ар бир атуулдун ыйык милдети жана парзы.
2. Республиканын атуулдары мыйзамда белгиленген тартипте жана түрдө аскердик
кызмат өтөшөт.
37-берене
Казахстан Республикасынын атуулдары тарыхый жана маданий мурастардын
сакталышына камкордук көрүүгө, маданий, тарыхый эстеликтерди коргоого
милдетүү.
38-берене
Казахстан Республикасынын жарандары табиятты сактоого жана табигый
байлыктарга сарамжалдуу мамиле кылуу милдеттүү.
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39-берене
1. Адамдын жана атуулдун укуктары менен эркиндиги конституциялык түзүмдү
коргоо, коомдук тартипти, адам укуктары менен эркиндигин, калктын ден-соолугун,
адеп-ахлак, ыйманын коргоо максатында зарыл болгон өлчөмдө, ченде мыйзам аркылуу
гана чектелиши мүмкүн.
2. Улут аралык ынтымакты бузган ар кандай аракет конституциялык эмес болуп
таанылат.
3. Саясий себептер жарандардын укуктарын жана эркиндигин эч бир түрдө
чектөөгө жол берилбейт. Конституциянын 10,11,13-15 беренелеринде, 16-берененин
1-бөлүмүндө, 17,19,22-беренелерде, 26-берененин 2-бөлүмүндө каралган укуктар
менен эркиндиктер эч бир учурда чектелбейт.
III бөлүм
Президент
40-берене
1. Казахстан Республикасынын Президенти-мамлекеттин башчысы, анын эң
жогорку кызматтык адамы, мамлекеттин ички жана сырткы саясатынын негизги
багыттарын аныктайт, өлкө ичинде, анын сыртында жана эл аралык карым-катнаштарда
Казахстандын атынан өкүлчүлүк кылат.
2. Республиканын Президенти – эл менен мамлекеттик бийликтин биримдигинин,
Конституциянын бузулбастыгынын, адамдын жана атуулдун укуктары менен
эркиндигинин символу жана гаранты.
3. Республиканын Президенти мамлекеттик бийликтин бардык тармактарынын
бири-бири менен ынтымак, шайкеш иштөөсүн жана бийлик органдарынын эл алдында
жоопкерчилигин камсыз кылат.
41-берене
1. Казахстан Республикасынын Президенти Конституциялык мыйзамга ылайык,
жалпыга бирдей тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде, жашыруун добуш
берүү аркылуу Республиканын шайлоого жашы жеткен атуулдары тарабынан беш
жылга шайланат.
2. Республиканын Президенти болуп Республикада төрөлүп, акыркы он беш жылда
Казахстанда жашаган, жашы кырктан кем эмес, мамлекеттик тилде эркин сүйлөй алган
атуул шайлана алат.
3. Республиканын Президентинин кезектеги шайлоосу декабрдын биринчи
жекшемби күнүндө өтөт жана Республика Парламентине жаңы мүчөлөрдү шайлоонун
убактысы менен бир болбоосу керек.
4. (Бул бөлүмчө - Казахстан Республикасынын 1998-жылдын 7-октябрындагы
№284-мыйзамы менен алынып салынган).
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5. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын элүү пайыздан ашык добушун алган
талапкер шайланды деп эсептелет. Эгер талапкерлердин эч кимиси көрсөтүлгөн добуш
санын ала албаса, анда кайрада добушка коюлат, ага көп добуш алган эки талапкер
катышат. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын эң көп добушун алган талапкер
шайланды деп эсептелет.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07.10.1998-ж., №284-мыйзамы аркылуу
41-бернеге киргизилген өзгөртүүлөр менен; Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтому. 09.10.1998-ж., 09.10.1998-ж., №9/2; 19.08.2005-ж.,
№5; 21.05.2007-ж., №254 (расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет);
02.02.2011-ж., №403-IV (биринчи расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет).
42-берене
1. Казахстан Республикасынын Президенти “Казахстан калкына ак кызмат
кылууга, Казахстан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарын так
сактоого, жарандардын укуктары менен эркиндигине кепилдик берүүгө, Казахстан
Республикасынын Президентинин мага жүктөлгөн бийик даражалуу милдетин адал
аткарууга салтанаттуу ант беремин” деп элге ант берген убактан баштап ишине
киришет.
2. Ант берүү январдын экинчи шаршембисинде салтанаттуу жагдайда Парламент
депутаттарынын, Конституциялык Кеңештин мүчөлөрүнүн, Жогорку Соттун
судьяларынын, Республиканын мурдагы Президенттеринин баарынын катышуусу
менен өткөpүлөт. Конституциянын 48-беренесинде белгиленген шартта Казахстан
Республикасынын Президентинин милдетин өзүнө алган адам Республика
Президентинин милдетин өзүнө алган күндөн баштап бир ай ичинде ант берет.
3. Республика Президентинин милдети жаңы шайланган Республика Президенти
ишке киришкен күндөн баштап, жана ошондой эле Президент мөөнөтүнөн мурда
жумуштан кеткенде, дүйнөдөн кайтыш болгондо же ал кызматынан ажыратылганда
токтотулат. Кызматынан ажыратылган Президенттен башка бардык мурунку
Президенттер Казахстан Республикасынын экс-Президенти деген наамга ээ болушат.
4. (Бул бөлүмчө - Казахстан Республикасынын 1998-жылдын 7-октябрында №284-1
мыйзамы менен алынып салынган).
5. Бир эле адам эки жолкудан көп Казахстан Республикасынын Президенти болуп
шайлана албайт. Бул чектөө Казахстан Республикасынын биринчи Президентине
колдонулбайт.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы аркылуу
42-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен; 21-май, 2007-ж., №254;
43-берене
1. Казахстан Республикасынын Президенти өкүлчүлүктүү органдын депутаты
болууга, акы төлөнө турган башка бир кызматарды ээлөөгө, жана ишкерлик менен
аракеттенүүгө укуксуз.
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2. (Бул бөлүмчө - Казахстан Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы №254111 мыйзамы менен алынып салынган).
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май,2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу
43-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
44-берене
Казахстан Республикасынын Президенти:
1) Казахстан калкына өлкөдөгү абал менен Республиканын ички жана сырткы
саясатынын негизги багыттары боюнча жыл сайын жолдомо-кайрылуу жасайт;
2) Республиканын Парламентине жана анын Палатасына кезектеги жаңы шайлоо
өткөрүүнү дайындайт; парламенттин биринчи сессиясын чакырат жана анын
депутаттарынын Казахстан калкына берүүчү антын кабыл алат; Парламенттин кезексиз
сессиясын чакырат; Парламент Сенаты сунуш кылган мыйзамга бир ай ичинде кол коет,
мыйзамды коомчулукка жарыялайт же аны, анын айрым бир беренелерин кайрадан
талкуулап добушка кою үчүн кайра кайтарат;
3) Парламент Мажилисинде өкүлчүлүгү бар саясий партиялардын фракциялары
менен консультациялардан кийин маакулдук берүү үчүн Мажилистин кароосуна
Республиканын Премьер-министрлигине талапкерди сунуштайт; Парламент
Мажилисинин маакулдугу менен Республиканын Премьер-министрин кызматка
дайындайт; аны кызматтан бошотот; Премьер-министрдин сунушу менен Республика
Өкмөтүнүн түзүмүн аныктайт; Республика Өкмөтүнүн курамына кирбеген борбордук
аткаруучу органдарды түзөт, жоет жана кайра курат, Республика Өкмөтүнүн мүчөлөрүн
кызматка дайындайт; Тышкы иштер, Ички иштер, Коргоо, Адилет министрлерин
кызматка дайындайт; Өкмөт мүчөлөрүн кызматтан бошотот; Өкмөт мүчөлөрүнүн
антын кабыл алат; айрыкча маанилүү маселелер боюнча Өкмөт жыйындарына
төрагалык кылат; Парламент Мажилисине мыйзам долбоорун киргизүү боюнча
Өкмөткө тапшырма берет; Республика Өкмөтү менен Премьер-министрдин, областтар,
республикалык маанидеги шаарлар менен борбор шаардын акимдеринин чыгарган
актыларынын күчүн жоет же аларды толук, болбосо айрым бир бөлүктөрүн убактылуу
токтото турат;
4) Парламент Сенатынын маакулдугу менен Казахстан Республикасынын Улуттук
банкынын төрагасын, Баш прокурорду, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын
кызматка дайындайт, аларды кызматтан бошотот;
5) Республиканын Президентине түздөн-түз баш ийе турган жана отчет бере турган
мамлекеттик органдарды түзөт, жоет, кайта курат, алардын башчыларын кызматка
дайындайт жана кызматтан бошотот;
6) Республиканын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын дайындайт,
кайра чакырып алат;
7) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен эки мүчөсүн, Республикалык
бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөөчү Эсеп комитетинин төрагасы менен эки
мүчөсүн беш жылдык мөөнөт менен кызматка дайындайт;
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8) Республиканын мамлекеттик программаларын бекитет;
9) Республика Премьер-министринин сунушу менен өлкөнүн мамлекеттик
бюджетинин эсебинен каржылануучу бардык органдарды жана аларда иштегендердин
эмгек акысын финансылоонун бирдиктүү системасын бекитет;
10) Республикалык референдум өткөрүү тууралуу чечим кабыл алат;
11) Республиканын атынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге
кол коёт; ратификация грамоталарына кол коет; өлкөдө аккредицияланган чет элдик
дипломатиялык жана башка өкүлчүлүктөрдүн ишеним грамоталары менен кайра
чакыртып алуу грамоталарын кабыл алат;
12) Республиканын Куралдуу Күчтөрүнүн Жогорку Башкы Колбашчысы болуп
эсептелет, Куралдуу Күчтөрдүн Жогорку Колбашчылыгын кызматка коет жана
бошотот;
13) Республиканын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлайт, жогорку аскердик,
класстык чиндерди, дипломатиялык рангдарды, квалификациялык класстарды,
ардактуу наамдарды ыйгарат;
14) Республика атуулдугу боюнча маселелерди, саясий башпаанек берүү маселесин
чечет;
15) жарандарга кечирим берүүнү ишке ашырат;
16) Республиканын демократиялык институтуна, анын күнкорсуздугуна орчундуу,
тикелей коркунуч туулуп, мамлекеттин конституциялык органдарынын нормалдуу
иштеши бузулганда, Премьер-министр, Республика Парламентинин Палаталарынын
төрагалары менен расмий консультациялардан соң, Республика Парламентине дароо
кабарлоо менен, аталган себеп-шарттардын натыйжасында Казахстандын бүт аймагына
же анын айрым бир бөлүктөрүнө, Республиканын Куралдуу Күчтөрүн колдоно отуруп,
өзгөчө абалды киргизүү маселесин чечет;
17) Республикага каршы агрессия жасаганда же анын коопсуздугуна сырттан
тике коркунуч туулганда, Республиканын бүт аймагында, болбосо анын айрым бир
бөлүктөрүндө аскердик абалды киргизип, Республиканын Парламентине дароо
кабарлоо менен жалпы же толук эмес мобилизациялоо жарыялайт;
18) Өзүнө баш ийген Республика Президентин кайтаруу боюнча кызматы жана
Республикалык гвардияны түзөт;
19) Мамлекеттик катчыны кызматка дайындайт жана бошотот, анын статусу менен
укук-милдеттерин аныктайт; Республика Президентинин администрациясын түзөт;
20) Коопсуздук Кеңешин жана башка консультативдик-кеңешчи органдарды, ошондой
эле Казахстан элдеринин Ассамблеясы менен Жогорку Соттун Кеңешин курат;
21) Республиканын Конституциясы менен башка мыйзамдарына ылайык дагы башка
иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы
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аркылуу 44-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтомдору. 30-июнь, 1999-ж., №1012; 03-июль, 2000-ж.,
№15/2; 12-ноябрь, 2001-ж., №14/2; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж.,
№254-мыйзамы.
45-берене
1) Казахстан Республикасынын Президенти Конституция менен мыйзамдарга
ылайык жана аларды ишке ашыруу үчүн Республиканын бүт аймагында сөзсүз жүзөгө
ашыруулуучу күчкө ээ болгон жарлыктарды, буйруктарды чыгарат;
2) Республиканын Президенти Конституциянын 53-беренесинин 4-бөлүмүндө
каралган учурларда мыйзамдарды, ал эми Конституциянын 61-беренесинин
2-бөлүмүндө каралган учурларда, мыйзамдык күчкө ээ болгон указдарды чыгарат;
3) Республика Президенти кол кое турган Парламент актыларына, Өкмөт демилгечи
болуп чыгарылган Президенттин актыларына алдын ала Парламент Палаталарынын
төрагалары менен Премьер-министрдин колдору коюлат да, бул актылардын
мыйзамдуулугу тууралуу юридикалык жоопкерчилик ушул адамдарга жүктөлөт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 03.07.2000-ж., №15/2; 26.06.2008-ж., №5;
46-берене
1. Казахстан Республикасынын Президентинин аброю, кадыр-баркы кол тийгис.
2. Республиканын Президенти жана анын үй-бүлөөсү мамлекеттин эсебинен
камсыздандырылат, кызмат көрсөтүлөт, корголот;
3. Бул берене Республиканын экс-Президенттерине да тиешелүү;
4. Казахстандын биринчи Президентинин статусу жана укук-милдеттери
Республиканын Конституциясы менен Конституциялык мыйзамдары аркылуу
аныкталат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы
аркылуу 46-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
47-берене
1. Казахстан Республикасынын Президенти оорусуна байланыштуу өз милдеттерин
ишке ашырууга жөндөмсүз болгон шартта мөөнөтүнөн мурда кызматынан
бошотулушу мүмкүн. Мындай учурда Парламент эки Палатанын депутаттарынан
тең санда жана медицинанын тиешелүү салааларынын адистеринен турган комиссия
түзөт. Мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечими Парламент Палаталарынын биргелешкен
жыйынында комиссиянын жыйынтык корутундусу менен Конституциялык Кеңештин
мындайда белгиленген Конституциялык иш-аракеттердин толук сакталгандыгы
жөнүндөгү корутундусунун негизинде, ар бир Палата депутаттарынын жалпы санын
кеминде төрттөн үчүнүн көпчүлүк добушу аркылуу кабылданат.
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2. Республиканын Президенти өз милдеттерин аткаруу кезиндеги иш-аракеттери
үчүн тек мамлекетке чыккынчылык жасаган жагдайда гана жооп берет жана бул үчүн
Парламент аны кызматынан ажыратышы мүмкүн. Айып тагуу жана аны текшерүү
тууралуу чечим Мажилис депутаттарынын кеминде үчтөн биринин демилгеси аркылуу
башталып, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
Тагылган айыпты текшерип изилдөөнү Сенат уюштурат жана анын жыйынтыгы
Сенаттын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен Парламент
Палаталарынын биргелешкен жыйынын кароосуна коюлат. Аталган маселе боюнча
акыркы жыйынтык чечим, тагылган айыптын негиздүүлүгү тууралуу Жогорку Соттун
корутундусу менен, мындай учурларда белгиленген Конституциялык иш-аракеттердин
толук сакталгандыгы жөнүндө Конституциялык Кеңештин Корутундусу болгон
шартта, ар бир Палата депутаттарынын жалпы санынын кеминде төрттөн үчүнүн
көпчүлүк добушу аркылуу Парламент Палаталарынын биргелешкен жыйынында
кабыл алынат. Күнөө тагылган мезгилден баштап, эки айдын ичинде жыйынтык чечим
кабыл алынбаса, Республика Президентине каршы тагылган айып негизсиз катары
четке кагылган болуп эсептелет. Республика Президентине мамлекетке чыккынчылык
кылды деген күнөөнүн тагылышынын кайсы учурда болбосун четке кагылышы, мындай
айыптын тагылышына демилгечи болгон Мажилис депутаттарынын өз мөөнөтүнөн
мурда кызматтык иш-аракеттерин токтотууга алып келет.
3. Республика Президентин кызматынан ажыратуу тууралуу маселе анын Республика
Парламентинин же Парламент Мажилисинин полномочиелерин мөөнөтүнөн мурда
токтотуу жөнүндөгү маслени карап жаткан кезинде каралбайт.
4. Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы
аркылуу 47-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
48-берене
1. Казахстан Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда кызматынан
бошоткондо же ажыратканда, дүйнөдөн кайтыш болгондо Респблика Президентинин
калган мезгилге байланыштуу полномочиелери Парламент Сенатынын төрагасына
өтөт; Парламент Сенатынын төрагасынын аталган полномочиелерди кабыл алуусу
мүмкүн болбогон учурларда, Парламент Мажилисинин төрагасына өтөт; Президенттин
полномочиелерин Парламент Мажилисинин төрагасынын кабыл алуусу мүмкүн
болбогон учурларда, аталган полномочиелер Республиканын Премьер-министрине
өтөт. Президенттин полномочиелерин ким өзүнө кабыл алса, ал адам ушуга ылайык,
ошол эле учурда өзүнөн Сенаттын төрагасынын, Мажилис төрагасынын, ПремьерМинистрдин полномочиесин алып салат.
2. Ушул берененин биринчи бөлүмүндө белгиленген негиздер менен тартип боюнча
Казахстан Республикасынын Президентинин полномочиелерин өзүнө кабыл алган
адам Казахстан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр менен толуктоолорду
киргизүү аракетин баштоого укуксуз.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамынын
редакциясында.
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IV бөлүм
Парламент
49-берене
1. Казахстан Респбликасынын Парламенти – Респбликанын мыйзам чыгаруу
кызматын ишке ашыруучу өкүлчүлүктүү эң жогорку орган.
2. Парламенттин полномочиелери анын биринчи сессиясы ачылган сааттан
башталып, жаңы чакырылган Парламент өзүнүн биринчи сессиясынын ишин баштаган
убакта бүтөт.
3. Парламенттин полномочиелери Конституцияда көрсөтүлгөн шарттарда жана
ирээтте мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.
4. Парламенттин уюштурулушу менен иштеши, анын депутаттарынын укуктук
шарт-жагдайлары конституциялык мыйзамдар аркылуу аныкталат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы
аркылуу 49-бернеге өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтому. 14-июль, 1999-ж., №13/2;
50-берене
1. Парламент туруктуу негизде дайыма иштөөчү эки Палатадан: Сенат жана
Мажилистен турат.
2. Сенат Конституциялык мыйзамда белгиленген тартип менен ар областтан,
республикалык маанидеги шаарлардан жана Казахстан Респбликасынын борборунан
эки адамдан өкүл катары кирген депуттардан түзүлөт. Сенатта улуттук-маданий жана
башка маанилүү коомдук кызыкчылыктардын өкүлчүлүгүн камсыздоо максатында
Президент тарабынан Сенаттын он беш депутаты дайындалат.
3. Мажилис конституциялык мыйзамда белгиленген тартип менен шайланган жүз
жети депутаттан турат.
4. Парламенттин депутаты бир эле мезгилде эки Палатага тең мүчө боло албайт.
5. Сенаттын депутатынын мөөнөтү – алты жыл, Мажилистин депутатынын мөөнөтү
– беш жыл.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы
аркылуу 50-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтомдору. 15-март, 1999-ж., №1/2; 11-февраль, 2003-ж.,
№1; 12-февраль, 2004-ж., №1; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 50-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
51-берене
1. Мажилистин 98 депутатын шайлоо жалпыга бирдей, тең жана тикелей жашыруун
добуш берүү аркылуу шайланат. Мажилистин тогуз депутатын Казахстан элдеринин
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Ассамблеясы шайлайт. Мажилис депутаттарынын кезектеги шайлоосу иштеп жаткан
Парламенттин мөөнөтү бүтөрүн эки айдан кем эмес убакыт калганда өткөрүлөт.
2. Сенаттын депутаттарын шайлоо жашыруун добуш берүү аркылуу тикелей эмес
сырттан шайлоо укугунун негизинде жүргүзүлөт. Шайланган Сенат депутаттарынын
жарымы ар бир үч жылда кайра шайланып турат. Булардын кезектеги шайлоосу
депутаттык мөөнөтүнүн бүтүшүнө эки айдан кем эмес убакыт калганда өткөрүлөт.
3. Парламент депутаттарынын, Парламент Мажилисинин дептаттарынын кезексиз
шайлоосу Парламенттин, Парламент Мажилисининин иштөөсү мөөнөтүнөн мурда
токтотулган күндөн баштап эки айдын ичинде өткөрүлүшү керек.
4. Казахстан Республикасынын атуулу болгон жана акыркы он жылда анын
аймагында жашаган адам Парламенттин депутаты боло алат. Жашы отузга толгон,
жогорку билимдүү, кеминде беш жылдык жумуш стажы бар, тиешелүү областта,
республикалык маанидеги шаарда, респбликанын борборунда үч жылдан аз эмес
туруктуу жашаган адам Сенаттын депутаты боло алат. Жашы жыйырма бешке толгон
адам Мажилис депутаты боло алат.
5. Респблика Парламентинин депутаттарын шайлоо конституциялык мыйзам менен
жөнгө салынат.
6. Парламент депутаты Казахстан элине ант берет.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы аркылуу
51-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтомдору. 18-март, 1999-ж., №5/2; 29-ноябрь, 1999-ж.,
№24/2; 11-февраль, 2003-ж., №1; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 51-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
52-берене
1. (2007-жылдын 21-майындагы №254-111 мыйзам менен алынып ташталды).
2. Парламент депутаты анын ишине катышууга милдеттүү. Парламентте добуш
берүү депутаттын жеке өзү аркылуу гана ишке ашырылат. Депутаттын Палаталар
менен анын органдарынын жыйналыштарына маанилүү себептерсиз үч жолкудан көп
катышпай калуусу жана ошондой эле добуш берүү укугун башка бирөөгө берүүсү, ага
карата мыйзамда белгиленген жазалоо чараларын колдонууга түртөт.
3. Парламент депутатынын бөлөк өкүлчүлүктүү органдын депутаты болгонго,
окутуучулук, илимий жана башка чыгармачылык иштерден сырткары акы төлөнүүчү
жумуштарды аткарууга, ишкерлик менен аракеттенүүгө, коммерциялык уюмдун
жетекчилик органына болбосо байкоочу кеңешинин курамына мүчө болууга укугу жок.
Депутаттын бул эрежени бузуусу анын депутаттык полномочиесин токтотууга алып
келет.
4. Парламент депутаты өзүнүн полномочиеси бүткөнгө чейин камакка алынбайт,
күчтөп кармалып алып келинбейт, сот аркылуу салынуучу административдик жаза
колдонулбайт, кылмыш жасап жатып кылмыш үстүндө кармалган жана оор кылмыш
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кылган учурларды эске албаганда, тиешелүү Палатанын маакулдугусуз кылмыш
жообуна тартылбайт.
5. Парламент депутатынын полномочиеси өз эрки менен депутаттыктан кетүү
тууралуу арыз жазганда, дүйнөдөн кайтканда, соттун ал жөнүндө эс-акылы жайында
эмес, иш-аракетке жөндөмсүз, өлгөн же дайынсыз жоголгон деген чечими күчүнө
киргенде, ошондой эле Конституция менен конституциялык мыйзамдарда белгиленген
жана башка учурларда токтотулат.
Парламент депутаты:
1) Казахстандан сырткары жерге туруктуу жашоого кеткенде;
2) Ага байланыштуу соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргенде;
3) Казахстан Респбликасынын атуулдугун жоготкон учурда өз мандатынан
ажырайт.
Парламент Мажилисинин депутаты:
1) Конституциялык мыйзамга ылайык депутат өзүн шайлаган саясий партиядан
чыккан же чыгарылган кезде;
2) Конституциялык мыйзамга ылайык депутатты шайлаган саясий партия өз ишин
токтоткон учурда мандатынан айрылат.
Парламент Сенатынын дайындалган депутаттарынын полномочиелери Респблика
президентинин чечими менен убактысынан мурун токтотулушу мүмкүн.
Парламент жана Парламент Мажилисинин депутаттарынын полномочиелери
Парламент же Парламент Мажилиси таркатылган учурларда токтотулат.
6. Депутаттарга карата жазалоо чараларын колдонуу, алардын ушул берененин
3-бөлүмүндөгү талаптар менен депутаттык этика эрежелерин сактоосуна байланышкан,
ошондой эле депутаттын полномочиесин токтотууга жана ажыратууга алып келчүү
себептер менен анын кол тийбестигине байланышкан маселелерди даярдоо Казахстан
Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлөт.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы
аркылуу 52-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтомдору. 17-май, 2001-ж., №7/2; 13-декабрь, 2001-ж.,
№19/2; 30-январь, 2003-ж., №10; 11-февраль, 2003-ж., №1; 12-май, 2003-ж., №5; 25август, 2004-ж., №9; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы
аркылуу 52-бернеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
53-берене
Палаталардын биргелешкен жыйынында Парламент:
1) Казахстан Респбликасынын Президентинин сунушу менен Конституцияга
өзгөртүүлөрдү киргизет;
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2) Өкмөт менен Республикалык бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөгөн Эсеп
палатасынын республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу баяндамаларын
бекитет. Республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу Өкмөттүн баяндамасын
Парламенттин бекитпей коюшу Өкмөткө ишеним көрсөтпөөнү билгизет;
3) Президентке, анын сунушу боюнча ар бир Палата депутаттарынын жалпы
санынын үчтөн экисинин добушу менен бир жылдан ашык эмес мөөнөткө мыйзам
чыгаруу полномочиесин берүүгө укуктуу;
4) Согуш жана тынчтык маселелерин чечет;
5) Респблика Президентинин сунушу боюнча тынчтык менен коопсуздукту сактоо
жөнүндөгү эл аралык милдеттенмелерди аткаруу үчүн Респбликанын Куралдуу
Күчтөрүн колдонуу тууралуу чечим кабыл алат;
6) Конституциялык Кеңештин Республикадагы конституциялык мыйзамдуулуктун
ал-абалы тууралуу жылдык жолдомо баяндамасын угат;
7) Палаталардын кошмо комиссияларын түзөт, алардын төрагаларын шайлайт жана
кызматтан бошотот, комиссиялардын иши тууралуу отчет баяндамаларды угат;
8) Парламентке Конституция жүктөгөн башка дагы полномочиелерди жүзөгө
ашырат;
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамынын
редакциясында; Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 26.06.2008-ж., №5;
54-берене
1. Парламент Палаталарынын өз алдынча айрым-айрым жыйындарында кезек
менен, алгач – Мажилисте, андан соң Сенатта конституциялык мыйзамдар менен
мыйзамдарды карайт, анын ичинде:
1) Республикалык бюджетти бекитет, ага өзгөртүүлөр менен толуктоолорду
киргизет;
2) Мамлекеттик салыктар менен жыйымдарды белгилейт жана аларды алып
таштайт;
3) Казахстандын административдик-территориялык түзүлүшүнө байланышкан
маселелерди чечүүнүн жол-жоболорун бекитет;
4) Мамлекеттик сыйлыктарды, ардак наамдарды, аскердик, класстык жана башка
чиндерди, дипломатиялык рангдарды белгилейт, Республиканын мамлекеттик символун
аныктайт;
5) Мамлекеттик заемдорго байланыштуу маселелерди, Республиканын экономикалык
жана башка жардамдарды берүүсү жөнүндөгү маселелерди чечет;
6) Кечирим берүүгө байланыштуу маселелерди чечет;
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7) Республиканын эл аралык келишимдерин ратификациялайт жана алардын күчүн
жоет;
2. Парламент Палаталарынын өз-өзүнчө жыйындарында кезек менен маселелерди
алгач – Мажилисте, андан соң Сенатта кароо аркылуу:
1) Республикалык
талкуулайт;

бюджеттин

аткарылышы

тууралуу

отчет

баяндаманы

2) Республика Президентинин каршылыгын жараткан мыйзамдар менен ал
мыйзамдардын беренелери боюнча Президент каршы болуп артка кайтарган күндөн
баштап, бир ай ичинде кайрадан талкуу өткөрүп, добуш берет. Көрсөтүлгөн убакытты
сактабоо, Президенттин каршы пикрлери кабыл алынды дегенди билдирет. Эгерде
Мажилис менен Сенат ар бир Палатанын депуттарынын жалпы санынын үчтөн эки
көпчүлүк добушу менен мурдагы кабыл алынган чечимди ырастаса, анда бир ай ичинде
Президент мыйзамга кол коет. Эгерде Президенттин каршылыгынан эч болбосо бир
Палата аттап өтө албаса, анда мыйзам кабыл алынган жок же Президенттин каршы
пикирлери менен бирге ал сунуш кылган редакцияда кабыл алынды деп эсептелет.
Парламент кабыл алган конституциялык мыйзамдар боюнча мамлекет башчысынын
каршы пикирлери ушул бөлүмдө белгиленген тартипте каралат. Президенттин
конституциялык мыйзамдар боюнча жаралган каршы пикирин Парламент тарабынан
аттап өтүү, анын ар бир Палата депутаттарынын жалпы санынын кеминде төрттөн
үчүнүн добуш берүүсү аркылуу ишке ашырылат.
3) референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрөт.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамынын
редакциясында; Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 15.10.2008-ж., №8;
55-берене
Сенаттын айрыкча өзгөчө кароосуна төмөндөгүлөр кирет:
1) Казахстан Республикасынын Президентинин сунушу менен Республиканын
Жогорку Сотунун төрагасын жана Жогорку Сот судьяларын шайлоо, кызматтан
бошотуу, алардын анттарын кабыл алуу;
2) Республика Президентине Республиканын Улуттук банкынын төрагасын, Баш
прокурорду, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын дайындоого маакулдук
берүү;
3) Республиканын Баш прокурорун, Жогорку Соттун төрагасы менен судьяларын
кол тийбестик укуктарынан ажыратуу;
4) (Казахстан Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы №254- III мыйзамы
менен алынып ташталды).
5) Полномочиелери мөөнөтүнөн мурда токтотулганынан улам Мажилистин
убактылуу жок болгонуна байланыштуу бул убакта конституциялык мыйзамдар
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менен мыйзамдарды кабыл алуу боюнча Республика Парламентинин иш милдеттерин
аткаруу.
6) Парламент Сенатына Конституция
полномочиелерди ишке ашыруу.

аркылуу

жүктөлгөн

башка

дагы

Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 5-июль, 2000-ж., №11/2; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу 55-бернеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
56-берене
1. Мажилистин айрыкча өзгөчө кароосуна төмөндөгүлөр кирет:
1) Парламентке киргизилген конституциялык мыйзамдар менен мыйзамдардын
долбоорлорун кабыл алуу, аларды кароо;
2) Палатанын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен Республика
Президентине Премьер-министрди дайындоого маакулдук берүү;
3) Республика Президентинин кезектеги шайлоосун жарыя кылуу;
4) Парламент Мажилисине Конституция аркылуу жүктөлгөн башка дагы
полномочиелерди жүзөгө ашыруу.
2. Мажилис депутаттарынын жалпы санынын кеминде бештен биринин демилгеси
боюнча Мажилис депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен Мажилис
Өкмөткө ишеним көрсөтпөөгө акылуу.
Шилтеме. 56-берене Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамынын редакциясында.
57-берене
Парламенттин ар бир Палатасы өз алдынча башка Палатанын катышуусуз:
1) Конституциялык Кеңештин эки мүчөсүн кызматка дайындайт; Борбордук шайлоо
комиссиясынын эки мүчөсүн, Республикалык бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөөчү
Эсеп комитетинин эки мүчөсүн беш жылдык мөөнөткө шайлайт;
2) Конституциянын 47-беренесинин 1-бөлүмчүндө каралган шарттарда Парламент
тарабынан түзүлуүчү комиссия мүчөлөрүнүн тең жарымына полномочие берет;
3) Палаталардын биргелешип түзгөн комиссияларынын тең жарымын шайлайт;
4) Палата депутаттарынын полномочиелерин токтотот, ошондой эле Казахстан
Республикасынын Баш прокурорунун сунушу боюнча Палата депутаттарын кол
тийбестик укуктарынан ажыратууга байланыштуу маселелерди чечет;
5) Өз компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча Парламенттик угууларды
өткөрөт;
6) Палата депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин демилгеси
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менен Республиканын Өкмөт мүчөлөрүнүн иштеген иштерине байланыштуу маселелер
боюнча отчет баяндамаларды угууга акылуу; отчет баяндаманы угуунун жыйынтыгында
Палатанын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен Өкмөт мүчөсү
Республиканын мыйзамдарын аткарбаган учурларда, аны кызматтан четтетүү
тууралуу Республика Президентине кайрылуу кабыл алууга акылуу. Республика
Президенти мындай кайрылууну кайра кайтарса, анда депутаттар биринчи кайрылуу
күнүнөн баштап алты ай өткөн соң Палата депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк
добушу менен Өкмөт мүчөсүн кызматынан кетирүү жөнүндөгү маселени Республика
Президентинин алдына кайрадан коюга акылуу. Бул учурда Республика Президенти
Өкмөт мүчөсүн кызматтан бошотот;
7) Палатанын координациялык жана жумушчу органдарын түзөт;
8) Өзүнүн иштөө регламентин, Палатанын уюштуруу жана ички тартибине
байланышкан маселелер боюнча дагы башка чечимди кабыл алат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284; 21-май, 2007-ж.,
№254-мыйзамдары аркылуу 57-беренге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
58-берене
1. Палаталарды мамлекеттик тилде эркин сүйлөгөн, өз депутаттарынын арасынан
Палата депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен жашыруун добуш
берүү аркылуу Сенат жана Мажилис шайлаган төрагалар башкарат.
2. Палата төрагалары, эгерде Палатанын депутаттарынын жалпы санынын
көпчүлүгү добуш берсе, кызматынан кайра чакырлып алынышы мүмкүн, болбосо алар
өз эрктери менен ээлеген ордуларынан кетүү үчүн арыз берүүгө укуктуу.
3. Парламенттин төрагалары:
1) Палата жыйындарын чакырат жа ага төрагалык кылат;
2) Палатанын кароосуна киргизиле турган маселелрди даярдоого жалпы жетекчилик
кылат;
3) Палаталар төрагаларынын орун басарлык кызматына шайлоо үчүн Палаталарга
талапкерлерди сунушташат;
4) Палаталардын иштөөсүндө регламенттин сакталышын камсыз кылат;
5) Палаталардын координациялык органдарынын ишине жетекчилик кылат;
6) Палаталар чыгарган актыларга кол коет;
7) Конституциялык Кеңештин, Борбордук шайлоо комиссиясынын, Республикалык
бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча Эсеп комитетинин мүчөлүгүнө кызматка
дайындоо үчүн Палаталарга талапкерлерди сунуштайт;
8) Палатанын Регламенти жүктөгөн дагы башка милдеттерди аткарат;
4. Мажилис төрагасы:
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1) Парламенттин сессиясын ачат;
2) Палаталардын кезектеги биргелешкен жыйындарын чакырат, Палаталардын
кезектеги жана кезексиз чакырылган жыйындарына төрагалык кылат;
5. Палаталардын төрагалары өз компетенцияларына тиешелүү маселелер боюнча
жарлыктарды чыгарат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу
58-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
59-берене
1. Парламент сессиясы анын Палаталарынын биргелешкен жана айрым өз алдынча
бөлөк жыйналыштар түрүндө өткөрүлөт.
2. Парламенттин биринчи сессиясын Казахстан Республикасынын Президенти
шайлоо жыйынтыгы жарыяланган күндөн баштап отуз күндөн кечиктирбей чакырат.
3. Парламенттин кийинки сессиялары бир жылда бир жолу сентябрдын биринчи
иш күнүнөн баштап июндун акыркы иш күнүнө чейин өтөт.
4. Парламенттин сессиясы эреже катары Республиканын Президенти тарабынан
ачылып, Сенат менен Мажилистин биргелешкен жыйынында жабылат. Парламенттин
сессияларынын аралыгындагы убакта Президент өз демилгеси менен же Палаталар
төрагаларынын, болбосо Парламент депутаттарынын жалпы санынын кеминде
үчтөн биринин сунушу боюнча, Парламенттин кезексиз сессиясын чакыра алат. Анда
сессияны чакырууга негиз болгон маселелер гана каралат.
5. Палаталардын биргелешкен жана өз-өзүнчө бөлөк жыйындары Палата
депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиси катышкан учурда гана өткөзүлөт.
6. Палаталардын биргелешкен жана өз-өзүнчө бөлөк жыйындары ачык жыйын
түрүндө өтөт. Регламентте каралган учурларга ылайык жабык түрүндө да жыйындар
өтүшү мүмкүн. Республика Президенти, Премьер-министр, Өкмөт мүчөлөрү, Улуттук
Банктын төрагасы, Баш прокурор, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы
жыйындардын кайсынысына болбосун катышууга жана анда сүйлөөгө укуктуу.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 30-июнь, 1999-ж., №14/2; 14-июль, 1999-ж., №13/2; Казахстан
Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу 59-беренеге киргизилген
өзгөртүүлөр менен;
60-берене
1. Палаталар ар бир Палатада саны жетиден ашпаган туруктуу комитеттерди түзө
алат.
2. Палаталардын биргелешкен иш-аракеттерине байланыштуу маселелерди чечүү
үчүн Сенат менен Мажилис тепе-тең негизде биргелешкен комиссияларды түзүүгө
акылуу.
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3. Комитеттер менен комиссиялар өз компетенцияларына тиешелүү маселелер
боюнча токтом чыгарышат.
4. Комиттерди жана комиссияларды түзүү, алардын полномочиелери менен
иштөөсүн уюштуруу мыйзам аркылуу аныкталат.
61-берене
1. Мыйзам чыгаруу демилгесине ээ укук Республика Президентине, Парламент
депутаттарына, Өкмөткө таандык жана ал тек гана Мажилисте ишке ашырылат.
2. Республика Президенти мыйзамдарды Парламентте кароодо кайсы мыйзамдарды
алгач кароо керектигин аныктоого жана бир мыйзамды кароону өтө тез зарыл
деп жарыялоого укуктуу. Бул аталган мыйзамды Парламент киргизилген күндөн
баштап, бир ай ичинде кароого тийиш дегенди билдирет. Парламент бул талапты
аткарбаса, Республика Президенти мыйзамдык күчү бар жарлык чыгарууга укуктуу,
ал Конституцияда белгиленген тартип боюнча Парламент жаңы мыйзам чыгарганга
чейин колдонулат.
3. Парламент өтө маанилүү коомдук байланыш-катнаш, мамилелерди жөнгө салуучу
төмөндөгүлөргө:
1) жеке жана юридикалык тараптардын укук субьекттүүлүгүнө, жарандардын
укуктары менен эркиндигине, жеке жана юридикалык тараптардын милдеттери менен
жоопкерчиликтерине;
2) менчик режимине жана дагы башка мүлктүк укуктарга;
3) мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын, мамлекеттик
жана аскердик кызматтарды уюштуруунун негиздери менен иш-аракеттерине;
4) салык салууга, жыйымдар менен башка дагы милдеттүү төлөмдөрдү
белгилөөгө;
5) республикалык бюджетке;
6) сот түзүмү менен сот иштеринин маселелерине;
7) билим берүүгө, ден-соолукту сактоого жана социалдык камсыздоого;
8) ишканаларды приватташтырууга жана алардын мүлкүнө;
9) айлана-чөйрөнү коргоого;
10) республиканын административдик-территориялык түзүлүшүнө;
11) мамлекеттин коргонуу жана коопсуздугун камсыздоого байланыштуу негизги
принциптер менен нормаларды белгилей турган мыйзамдарды чыгарууга акылуу.
Башка мамилелердин бардыгы мыйзамдан төмөнкү актылар аркылуу жөнгө салынат.
4. Мажилис депутаттары тарабынан каралып, алардын жалпы санынын көпчүлүк
добулушу менен колдоого ээ болгон мыйзам долбоору Сенатка жиберилет жана анда ал
алты күн ичинде каралат. Сенаттын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу
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менен кабыл алынган долбоор мыйзамга айланат да он күн ичинде кол коюга Президентке
жөнөтүлөт. Сенаттын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен четке
кагылган долбоор кайра Мажилиске кайтарылат. Эгерде Мажилис депутаттары жалпы
санынын үчтөн эки көпчүлүк добушу менен долбоорду кайта колдосо, анда ал экинчи
ирээт талкуулап, добуш берүү үчүн Сенатка жөнөтүлөт. Экинчи жолу четке кагылган
долбоор ошол эле сессияга кайра жаңыдан киргизилбейт.
5. Сенаттын депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен өзгөртүүлөр,
толуктоолор киргизилген мыйзам долбоору Мажилиске жөнөтүлөт. Эгерде Мажилис
депутаттары жалпы санынын көпчүлүк добушу аркылуу сунушталган өзгөртүүлөр,
толуктоолор менен маакул болсо, анда мыйзам кабыл алынды деп эсептелет.
Тескерисинче Мажилис ошол эле көпчүлүк добуш аркылуу мыйзам долбооруна Сенат
тарабынан киргизилген өзгөртүү, толуктоолор менен маакул болбосо, анда Палаталар
ортосундагы келишпестиктер маакулдашуу иш-чаралары аркылуу чечилет.
5.1. Мажилис депутаттары тарабынан каралып, алардын жалпы санынын үчтөн
экисинен кем эмес добушу менен жактырылган конституциялык мыйзам долбоору
Сенатка жөнөтүлөт, анда ал алты күндөн көп эмес убакытта каралууга тийиш. Сенат
депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин добушу менен кабыл
алынган долбоор, конституциялык мыйзамга айланып, он күн ичинде кол кою үчүн
Республика Президентине жиберилет. Конституциялык мыйзам долбоорун толук
кабыл албоо Мажилис же Сенат Палата депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк
добушу менен ишке ашырылат. Сенат депутаттарынын жалпы санынын кеминде
үчтөн экисинин добушу аркылуу өзгөртүү, толуктоолор киргизилген конституциялык
мыйзам долбоору Мажилиске жөнөтүлөт. Эгерде Мажилис депутаттардын кеминде
үчтөн экисинин добушу аркылуу Сенат киргизген өзгөртүү, толуктоолор менен маакул
болсо, конституциялык мыйзам кабыл алынды деп эсептелинет. Тескерисинче Мажилис
Сенат киргизген өзгөртүүлөр, толуктоолор боюнча добуш берүүдө депутаттардын
үчтөн экисинин добушу менен мындай өзгөртүү толуктоолорго маакул болбосо, анда
Палаталар ортосундагы бул келишпестиктер маакулдашуу процедуралары аркылуу
чечилет.
6. Мамлекеттик кирешени кыскартууну же мамлекеттик чыгашаны көбөйтүүнү
көздөгөн мыйзам долбоорлору Республика Өкмөтүнүн берген оң корутундусунан кийин
гана киргизилиши мүмкүн. Республика Президентинин мыйзам чыгаруу демилгеси
катары киргизилген мыйзам актыларынын долбоорлору үчүн мындай корутунду талап
кылынбайт.
7. Өкмөт киргизген мыйзам долбоорунун колдоого ээ болбой калышына байланыштуу
Премьер-министр Парламент Палаталарынын биргелешкен жыйынында Өкмөткө
ишеним көрсөтүү жөнүндөгү маселени коюга акылуу. Аталган маселе боюнча добуш
берүү ишеним көрсөтүү тууралуу маселе коюлган сааттан баштап, кырк сегиз сааттан
эрте өткөзүлбөйт. Эгерде Өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу сунуш Палаталардын
ар биринин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушуна ээ болбосо, мыйзам
долбоору добушка коюлбастан кабыл алынды деп эсептелет. Өкмөт бул укугун бир
жылда эки жолудан ашык колдоно албайт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 12.03.1999-ж., №3/2; 11.11.1999-ж., №19/2; 15.06.2000-ж., №9/2;
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03.07.2000-ж., №15/2; 08.06.2001-ж., №8/2; Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж.,
№254-мыйзамы менен 61-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен; Караңыз: Казахстан
Республикасынын Конституциялык Кеңешинин нормативдик токтому. 15.10.2008-ж.,
№8;
62-берене
1. Парламент Республиканын бүт аймагында милдеттүү күчү бар Казахстан
Республикасынын мыйзам актыларын, Парламенттин, Сенаттын, Мажилистин
токтомдорун кабыл алат.
2. Республиканын мыйзамдары өлкөнүн Президенти кол койгондон кийин күчүнө
кирет.
3. Конституцияга өзгөртүүлөр, толуктоолор ар бир Палатанын депутаттарынын
жалпы санынын кеминде төрттөн үчүнүн көпчүлүк добушу менен киргизилет.
4. Конституциялык мыйзамдар Конституцияда белгиленген маселелер боюнча
ар бир Палата депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин көпчүлүк
добушу менен кабыл алынат.
5. Парламент менен Палаталардын мыйзам актылары эгерде Конституцияда
башкача көрсөтүлбөсө, Палаталар депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу
менен кабыл алынат.
6. Казахстан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду
киргизүү жөнүндө маселе боюнча экиден кем эмес окуу өткөзүү милдеттүү.
7. Республиканын мыйзамдары, Парламент менен анын Палаталарынын токтомдору
Конституцияга каршы келбөөсү керек.
8. Республиканын мыйзам жана башка нормативдик-укуктук актыларын даярдоо,
сунуш кылуу, талкуулоо, күчүнө киргизүү, жарыялоо татиби атайын мыйзам аркылуу
жана Парламенттин, анын Палаталрынын регламенттери менен жөнгө салынат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 03-июль, 2000-ж., №15/2; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж.,
№254-мыйзамы аркылуу 62-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен; Казахстан
Республикасынын Конституциялык Кеңешинин токтому. 18.04.2007-ж., №4;
63-берене
1. Республика Президенти Парламенттин Палаталарынын төрагалары, Премьерминистр менен консультациялардан кийин Парламентти же Парламент Мажилисин
тарата алат.
2. Парламентти жана Парламенттин Мажилисин өзгөчө кырдаал же согуш
мезгилинде, Президенттин полномочиесинин бүтүшүнө алты ай калганда, мындан
мурдагы Парламенттин тараганынан бери бир жыл убакыт өткөнгө чейин таратууга
болбойт.
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Шилтеме. 63-берене Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамынын редакциясында.
V бөлүм
Өкмөт
64-берене
1. Өкмөт Казахстан Республикасынын аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат, аткаруучу
органдарынын системасын башкарып, алардын ишине жетекчилик кылат.
2. Өкмөт коллегиялык орган болуп эсептелет жана өзүнүн бүткүл иш-аракети
боюнча Республиканын Президентинин алдында жооп берет, ал эми Конституцияда
белгиленген учурлар боюнча – Парламенттин, анын Мажилисинин алдында жоопкер.
3. Конституциянын 57-беренсинин 6-бөлүмүндө белгиленген учурларда Өкмөт
мүчөлөрү Парламент Палаталарынын алдында отчет беришет.
4. Өкмөттүн компетенциясы, иш-аракети жана аны уюштуруунун тартиби
конституциялык мыйзам аркылуу аныкталат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу
64-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
65-берене
1. Өкмөттү Казахстан Республикасынын Президенти Конституцияда белгиленген
тартипте түзөт.
2. Өкмөттүн курамы жана түзүмү жөнүндөгү сунуш Премьер-министр тарабынан,
ал дайындалган соң он күн ичинде Президентке киргизилет.
3. Өкмөт мүчөлөрү Казахстан Президенти менен элине ант беришет.
66-берене
Казахстан Республикасынын Өкмөтү:
1) Мамлекеттин социалдык-экономикалык саясатынын негизги багыттарын иштеп
чыгат, анын коргонуу жөндөмдүүлүгүн, коопсуздугун, коомдук тартипти камсыз
кылууну уюштуруп, ишке ашырат;
2) Парламентке республикалык бюджетти сунуштайт жана анын аткарылышы
тууралуу отчет берет, бюджеттин аткарылышын камсыз кылат.
3) Мажилиске
камсыздайт.

мыйзамдардын

долбоорун

сунуштайт,

анын

аткарылышын

4) Мамлекеттик менчикти башкарууну уюштурат;
5) Республиканын сырткы саясатын жүргүзүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгат;
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6) Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, башка борбордук жана
жергиликтүү аткаруу органдарынын иштерине жетекчилик кылат.
7) Республиканын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, башка
борбордук жана жергиликтүү аткаруу органдарынын актыларын толук же ишаракеттеги колдонулуп жаткан бөлүг үн жоет, токтотуп турат;
8) Өкмөттүн курамына кирбеген борбордук аткаруу органдарынын жетекчиликтерин
кызматка дайындайт же кызматтан бошотот;
9) (1998-ж., 7-октябрдагы №284-1 Казахстан Республикасынын мыйзамы менен
алынып талган)
10) Өзүнө Конституция, мыйзамдар, Президенттин актылары аркылуу жүктөлгөн
дагы башка милдеттерди аткарат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284-мыйзамы
менен 66-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтомдору. 17-март, 1999-ж., №4/2; 12-апрель, 2001-ж.,
№1/2;
67-берене
Казахстан Республикасынын Премьер-министри:
1) Өкмөттүн иш-аракетин уюштурат жана аны жетектейт, ал үчүн керт башы менен
жеке жооп берет;
2) (2007-ж., 21-майдагы №254-111-Казахстан Республикасынын мыйзамы менен
алынып ташталган);
3) Өкмөттүн токтомдоруна кол коет;
4) Өкмөттүн иш-аракетинин негизги багыттары боюнча жана анын бардык маанилүү
чечимдери тууралуу Президентке баяндап турат;
5) Өкмөттүн иш-аракетин уюштуруу, жетектөөгө байланышкан дагы башка
милдеттерди аткарат.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254-мыйзамы менен 67беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен;
68-берене
1. Өкмөт мүчөлөрү өз компетенцияларынын чегинде чечимдерди кабыл алууда
өз алдынчалыкка ээ жана Республиканын Премьер-министринин алдында өзүнө баш
ийген мамлекеттик органдардын иши боюнча жоопкер. Өкмөттүн жүргүзгөн саясаты
менен маакул болбогон же аны аткарбаган өкмөт мүчөсү өз эрки менен иштен кетет,
болбосо ээлеген кызматынан бошотулат.
2. Өкмөт мүчөсү-окутуучулук, илимий, башка чыгармачылык иштерди эске
албаганда жана мындай иштер мыйзамга ылайык анын кызматтык милдеттерине кирген
85

учурлардан сырткары – өкүлчүлүктүү органга мүчө болгонго, акы төлөнүүчү бөлөк
кызматтарды ээлегенге, ишкерлик менен алектенгенге, коммерциялык органдардын
жетекчилик курамына, байкоочу кеңешине киргенге укуксуз.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284, 21-май, 2007-ж.,
№254-мыйзамдары аркылуу 68-беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
69-берене
1. Казахстан Республикасынын Өкмөтү өз компетенциясына тиешелүү маселелер
боюнча Республиканын бүткүл аймагында милдеттүү күчкө ээ болгон токтомдорду
чыгарат.
2. Премьер-министр Республиканын бүткүл аймагында милдеттүү күчкө ээ болгон
буйруктарды чыгарат.
3. Өкмөттүн токтомдору менен Премьер-министрдин буйруктары Конституцияга,
Республика Президентин мыйзам актыларына, жарлыктарына жана буйруктарына
каршы келбеши керек.
70-берене
1. Жаңыдан шайланган Казахстан Республикасынын Президентинин алдында
Өкмөт өз полномочиесин тапшырат. Жаңы шайланган Парламент Мажилисинин
алдына Премьер-министр Өкмөткө ишеним көрсөтүү жөнүндөгү маселени коет. Эгерде
Республиканын Президенти башкача чечпесе, Мажилис Өкмөткө ишеним көрсөтсө
Өкмөт өз ишин аткарууну улантат.
2. Өкмөт, анын ар бир мүчөсү, эгерде ага жүктөлгөн иш-милдеттерди мындан ары
аткаруу мүмкүн эмес деп эсептесе, анда Республиканын Президентине өз эрки менен
ишти өткөрүп берерин айтууга акылуу.
3. Парламент Мажилиси же Парламент Өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу
жарыялаган учурда, Өкмөт Президентке иштен өз эрки менен кетерин маалымдайт.
4. Республиканын Президенти Өкмөттүн өз эрки менен иштен кетери жөнүндөгү
сунушун кабыл алууну же албоону он күн ичинде карап чыгат.
5. Өз эрки менен иштен кетүү тууралуу сунушту кабыл алуу Өкмөттүн же анын
тиешелүү мүчөсүнүн полномочиесинин бүтүшү катары эсептелет. Премьер-министрдин
өз эрки менен ишти тапшыруу жөнүндөгү сунушун кабыл алуу бүтүндөй Өкмөттүн
полномочиеси токтоду дегенди билгизет.
6. Өкмөттүн же анын мүчөсүнүн өз эрки менен кызматын тапшырып берүү
жөнүндөгү сунушу кабыл алынбаган учурда Президент ага өз милдеттерин андан ары
аткарууну тапшырат.
7. Республика Президенти өз демилгеси боюнча Өкмөттүн полномочиелерин
токтотууга жана Өкмөт мүчөлөрүнүн кимисин болбосун кызматтан бошотууга укуктуу.
Премьер-министрди кызматтан бошотуу, бүткүл Өкмөттүн полномочиесин токтотуу
дегендик.
86

Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 19-ноябрь, 2003-ж., №11; Казахстан Республикасынын 21-май, 2007-ж., №254мыйзамы аркылуу киргизилген өзгөртүүлөр менен.
VI бөлүм
Конституциялык Кеңеш
71-берене
1. Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңеши жети мүчөдөн туруп,
алардын полномочиеси алты жылга созулат. Республиканын экс-Президенттери өмүр
бою Конституциялык Кеңештин мүчөлөрү болуп эсептелет.
2. Конституциялык Кеңештин төрагасын Республиканын Президенти дайындайт
жана добуштар бирдей болгон учурларда анын добушу чечүүчү болуп эсептелет.
3. Конституциялык Кеңештин эки мүчөсүн – Республика Президенти, Сенат менен
Мажилис экиден мүчөсүн дайындайт. Конституциялык Кеңеш мүчөлөрүнүн жарымы
ар бир үч жыл сайын жаңыртылып турат.
4. Конституциялык Кеңештин төрагасы менен мүчөсүнүн кызматы, окутуучулук,
илимий жана башка чыгармачылык иштерди кошпогондо, депутаттык мандат, акы
төлөнүүчү бөлөк иштер, ишкерлик, коммерциялык уюмдун жетекчи органына, болбосо
байкоочу кеңешинин курамына кирүү өңдүү иштер менен сыйышпайт.
5. Конституциялык Кеңештин төрагасы менен мүчөлөрү ёздөрънън полномочиеси
бүткөнгө чейин камакка алынбайт,күчтөп кармалып келинбейт,сот аркылуу салынуучу
административдик жазага чегилбейт, кылмыш үстүндө кармалган жана оор кылмыш
кылган учурларды эске албаганда, Парламенттин маакулдугусуз кылмыш жообуна
тартылбайт
6. Конституциялык Кеңешти уюштуруу жана анын иш-аракети Конституциялык
мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 30-январь, 2003-ж., №10; Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254мыйзамы аркылуу киргизилген өзгөртүүлөр менен.
72-берене
1. Конституциялык Кеңеш Казахстан Республикасынын Президентинин, Сенат,
Мажилис төрагаларынын, Премьер-министрдин, Парламент депутаттарынын жалпы
санынын кеминде бештен бир бөлүгүнүн өтүнүчү боюнча:
1) Республика Президентинин, Парламент депутаттарынын шайлоолору менен
республикалык референдумду өткөрүүнүн тууралыгы жөнүндөгү талаш маселелерди
чечет;
2) Президент кол койгонго чейин Парламент кабыл алган мыйзамдардын
Конституцияга ылайык келер-келбесин карайт;

87

2.1. Парламент жана анын Палаталарынын
Конституцияга шайкештигин карайт;

кабыл

алган

токтомдорунун

3) Республиканын эл аралык келишимдерин ратификация болгонго чейин
Конституцияга туура келер-келбестигин карайт;
4) Конституциянын нормаларына расмий түшундүрмө берет;
5) Конституциянын 47-беренесинин 1,2- бөлүмдөрүндө каралган учурларда
корутундуларды берет.
2. Конституциялык Кеңеш соттордун өтүнүч-кайрылууларын Конституциянын 78беренесинде белгиленген учурларда карайт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 03-июль, 2000-ж., №15/2; 13-декабрь, 2001-ж., №19/2; Казахстан
Республикасынын 21-05. 2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу киргизилген өзгөртүүлөр
менен.
73-берене
1. Конституциялык Кеңешке Конституциянын 72-беренесинин 1-бөлүгүнүн
1-бөлүмчөсүндө көрсөтүлгөн маселелер боюнча кайрылуулар болгондо, Президенттин
кызматка киришүүсү, Парламенттин шайланган депутаттарын каттоо, республикалык
референдумдун жыйынтыгын чыгаруу токтотула турат.
2. Конституциялык Кеңешке Конституциянын 72-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи
жана үчүнчү бөлүмчөсүндө көрсөтүлгөн маселелр боюнча кайрылуу болгондо,
тиешелүү актыларга кол кою же ратификациялоо убактысы токтотулуп турат.
3. Конституциялык Кеңеш өтүнүч – кайрылуулар түшкөн күндөн баштап, бир ай
ичинде өз чечимин чыгарат. Маселени тез арада чечүү зарылдыгы туулган учурларда,
Президенттин талабы менен аталган убакыт он күнгө кыскарышы мүмкүн.
4. Конституциялык Кеңештин чечимине толугу менен же анын кайсы бир бөлүгүнө
Республиканын Президенти каршы пикирин билдириши мүмкүн. Бул каршылыктан
өтүү Конституциялык Кеңештин мүчөлөрүнүн үчтөн экисинин добушу аркылуу ишке
ашат. Эгерде Президенттин каршы пикиринен өтүү аталган шартта ишке ашпаса, анда
Конституциялык Кеңештин чечими кабыл алынган жок деп эсептелет.
74-берене
1. Казахстан Республикасынын Конституциясына шайкеш эмес деп таанылган
мыйзамдар менен эл аралык келишимдерге кол коюлбайт, же тиешелүү түрдө
ратификацияланбайт жана күчүнө кирбейт.
2. Конституция аркылуу бекитилген адамдын, атуулдун укуктары менен
эркиндиктерине зыян келтирүүчү Конституциялык эмес деп таанылган мыйзамдар,
башка укуктук чен-өлчөм актылары колдонулбайт, жокко чыгарылат.
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3. Конституциялык Кеңештин чечимдери кабыл алынган күндөн баштап күчүнө
кирет, Республиканын бүткүл аймагында жалпыга бирдей милдеттүү, акыркы, кайра
кароого жатпайт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 13.12.2001-ж., №19/2; Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254мыйзамы аркылуу киргизилген өзгөртүүлөр менен.
VII бөлүм
Соттор жана сот адилеттиги
75-берене
1. Казахстан Республикасында сот адилеттиги сот аркылуу гана ишке ашат.
2. Сот бийлиги жарандык, кылмыш-жазыктык жана мыйзамда белгиленген башка
формаларда сот өндүрүшү аркылуу ишке ашырылат. Мыйзамда белгиленген учурларда
кылмыш-жазыктык сот өндүрүшү сотто атайын отуруучу калыстардын катышуулары
менен өтөт.
3. Республиканын соттору болуп мыйзам боюнча уюштурулган Республиканын
Жогорку соту, жергиликтүү жана башка соттор эсептелет.
4. Республиканын сот системасы Республиканын Конституциясы жана
конституциялык мыйзамдар аркылуу аныкталат. Кандайдыр бир ат менен атайын жана
өзгөчө соттордун түзүлүшүнө жол берилбейт.
Шилтеме. 75-беренеге Казахстан Республикасынын 07-октябрь, 1998-ж., №284мыйзамы менен өзгөртүүлөр киргизилген. Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык
Кеңешинин
токтомдору.
15.02.2002-ж.,
№1;
Казахстан
Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамы;
76-берене
1. Сот бийлиги Казахстан Республикасынын атынан ишке ашырылат жана ал
өзүнө жарандар менен уюм-ишканалардын укуктарын, эркиндиктерин, мыйзамдуу
кызыкчылыктарын коргоону, Республиканын Конституциясын, мыйзамдарын, дагы
башка укуктук-нормативдик актыларын, эл аралык келишимдерин ишке ашырууну
камсыздоону максат кылат.
2. Сот бийлиги Конституциянын, мыйзамдардын, дагы башка укуктук-нормативдик
актылардын, Республиканын эл аралык келишимдеринин негизинде пайда болгон
иштер менен талаш-тартыштардын бардыгына колдонулат.
3. Соттордун чечимдери, өкүмдөрү, токтомдору Республиканын бүткүл аймагында
милдеттүү күчкө ээ.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 29.03.1999-ж., №7/2; 20.12.2000-ж., №21/2; Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин нормативдик токтому. 18.04.2007-ж., №4;
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77-берене
1. Сот сот адилеттигин ишке ашырууда көз карандысыз, эркин, Конституция менен
мыйзамга гана баш иет.
2. Сот адилеттигин ишке ашырууда сот ишине кандайдыр бир жол менен
кийлигишүүгө жол берилбейт, мындай кийлигишүү мыйзам алдында жоопкерчиликке
түртөт.
3. Мыйзамды колдонууда сот төмөндөгү принциптерди жетекчиликке алууга
тийиш:
1) Сот өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин адам жасалган кылмышка күнөөлүү
эмес деп эсептелет;
2) Бир эле укук бузуу үчүн эч кимди эки жолу кылмыш жообуна же административдик
жоопкерчиликке тартууга болбойт;
3) Мыйзам боюнча аныкталган соттулугун өзүнүн маакулдугусуз эч кимге өзгөрүүгө
болбойт;
4) Сотто ар ким өз сөзүн уктурууга акылуу;
5) Жарандарга жаңы милдеттерди тагып, жоопкерчиликти аныктоочу жана аны
күчөтүүчү, алардын ал-абалын начарлатуучу мыйзамдар артка карата колдонулуучу
күчкө ээ эмес;
6) Айыпталуучу өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөөгө милдеттүү эмес;
7) Эч ким өзүнө, зайыбына, мыйзам боюнча белгиленген чектеги жакын
туугандарына каршы көрсөтмө берүүгө милдеттүү эмес. Дин кызматкерлери аларга
ишенип өз сырын ачкандарга каршы күбө өтүүгө милдеттүү эмес.
8) Адамдын күнөөлүү экендиги жөнүндөгү күдүктөнүү анын пайдасына чечилет;
9) Мыйзамсыз жолдор менен алынган далилдердин мыйзамдуу күчү болбойт. Эч
ким өз мойнуна алганынын негизинде гана соттолууга тийиш эмес;
10) Кылмыштык-жаза мыйзамын күнөөнүн окшоштугуна карап гана колдонууга жол
берилбейт.
4. Конституция аркылуу белгиленген сот адилеттигинин принциптери
Республиканын бардык соттору менен судьялары үчүн бирдиктүү, бирдей, жалпы.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 10.03.1999-ж., №2/2; Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
нормативдик токтому. 18.04.2007-ж., №4;
78-берене
Соттор адамдар менен жарандардын Конституцияда бекитилген укуктарын
жана эркиндигин азайтуучу мыйзамдарды, башка укуктук-нормативдик актыларды
колдонгонго укуксуз. Эгерде судья колдонууга тийиш болгон мыйзам же башка укуктук90

нормативдик акты адамдын жана жарандын Конституцияда бекитилген укуктары
менен эркиндигине зыян кылып, азайтат деп тапса, анда сот ишин токтото туруп, ал
актыны конституциялык эмес деп таануу үчүн Конституциялык Кеңешке сунуш менен
кайрылууга милдеттүү.
79-берене
1. Соттор, көз карандысыздыгы Конституция жана мыйзамдар менен корголгон
туруктуу судьялардан турат. Судьянын полномочиеси тек мыйзамда гана белгиленген
негиздер боюнча убактылуу токтотулуп же жоко чыгарылышы мүмкүн.
2. Судьны туткунга алууга, күчтөп кармап келүүгө, ага карата сот аркылуу берилүүчү
административдик жазаны колдонууга, кылмыш үстүндө кармалган же оор кылмыш
жасаган учурларда кошпогондо, Республиканын Жогорку Сотунун Кеңешинин
корутундусуна негизделген Казахстан Республикасынын Президентинин маакулдугусуз
же Конституциянын 55-беренесинин 3-бөлүмүндө белгиленген шарттарда Сенаттын
маакулдугусуз жоопко тартууга болбойт.
3. Жыйырма беш жашка толгон, юридикалык жогорку билими бар, юридика
адистиги боюнча кеминде эки жылдык жумуш стажга ээ, квалификациялык сынактан
өткөн Республика жараны судья боло алат. Республика сотторунун судьяларына мыйзам
аркылуу кошумча талаптар блгилениши мүмкүн.
4. Судьянын кызматы депутаттык мандат менен, окутуучулук, илимий жана
башка чыгармачылык иштерди кошпогондо, акы төлөнүүчү бөлөк жумушту аткаруу,
ишкердик, коммерциялык уюмдун жетекчи органына, байкоочу кеңешине мүчө болуп
кирүү менен сыйышпайт.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 06.03.1997-ж., №3; 30.01.2003-ж., №10; 18.06.2004-ж., №7; 23.06.2004-ж.,
№6;
80-берене
Сотторду каржылоо, судьяларды үй менен камсыздоо республикалык бюджеттин
эсебинен жүргүзүлөт жана сот адилеттигин көз карандысыз толук ишке ашыруу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.
81-берене
Казахстан Республикасынын Жогорку Соту жарандык, кылмыш-жазыктык,
жергиликтүү жана дагы башка соттордо каралуучу бөлөк иштер боюнча Жогорку Сот
органы болуп эсептелип, мыйзамда белгиленген процессуалдык формаларда алардын
иш-аракеттерине көз салууну жүзөгө ашырат, сот практикасынын маселелери боюнча
түшүндүрмөлөрдү берет.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу 81беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.

91

82-берене
1. Казахстан Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасын, судьяларын Жогорку
Сот Кеңешинин рекомендациясынын негизинде Президенттин сунушу менен Сенат
шайлайт.
2. Жергиликтүү жана башка соттордун төрагалары менен судьяларын Жогорку Сот
Кеңешинин рекомендациясы боюнча Президент кызматка дайындайт.
3. Соттордо конституциялык мыйзамга ылайык сот коллегиялары түзүлүшү
мүмкүн. Сот коллегияларынын төрагаларына полномочиелерди берүүнүн тартиби
конституциялык мыйзам менен аныкталат.
4. Жогорку Сот Кеңеши төрагадан жана Республика Президенти дайындай турган
башка адамдардан турушу мүмкүн .
5. Жогорку Сот Кеңешинин статусу менен ишин уюштуруу мыйзам аркылуу
белгиленет.
Шилтеме. 82-берене Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамынын
редакциясында.
83-берене
1. Прокуратура мамлекеттин атынан Республиканын аймагында мыйзамдардын,
Казахстан Республикасынын Президентинин жарлыктарынын жана башка укуктукнормативдик актылардын бир түрдүү, так колдонулушун, тез изин суутпай издөөнүн,
аныктоо менен тергөөнүн, административдик жана аткаруучулук иш өндүрүшүнүн
мыйзамдуулугун жогорку деңгээлде көзөмөлдөөнү жүзөөгө ашырат, мыйзамдуулуктун
бузулушунун бардык түрүн аныктап ачыкка чыгарат жана аны жою боюнча чараларды
көрөт. Ошондой эле Конституцияга жана Республиканын мыйзамдарына каршы келген
мыйзамдар менен дагы башка укуктук актыларга нааразылык билдирет. Прокуратура
сотто мамлекеттин кызыкчылыктарын билдирет жана мыйзамда белгиленген учурларда,
тартипте, чекте кылмышты куугунтуктоону ишке ашырат.
2. Республиканын прокуратурасы төмөнкү прокурорлорду алардан жогору турган
прокурорлорго жана Республиканын Башкы прокуроруна баш ийдирген бирдиктуу
борборлошкон системадан турат. Ал өз полномочиелерин башка мамлекеттик
органдардан, кызмат адамдарынан көз карандысыз жүзөөгө ашырып, бир гана
Республика Президентине отчет берет.
3. Республиканын Баш прокурорун полномочиеси бүткөнгө чейин туткунга
алууга, күчтөп кармап келүүгө, ага карата сот аркылуу берилүүчү административдик
жазаны колдонууга, кылмыш үстүндө кармалган же оор кылмыш жасаган учурларды
кошпогондо, Сенаттын маакулдугусуз кылмыш жообуна тартууга болбойт. Баш
прокурордун полномочиесинин мөөнөтү беш жыл.
4. Республика прокуратурасынын уюштурулушу,анын компетенциясы, иш жүргүзүү
тартиби мыйзам аркылуу белгиленет.
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Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтомдору. 26.12.2000-ж., №23; 30.12.2003-ж., №10; 31.12.2003-ж., №13;
84-берене Казахстан Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы №254-III
мыйзамы менен алынып ташталды.
VIII бөлүм
Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана өзүн-өзү башкаруу

85-берене
Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жергиликтүү өкүлчүлүк жана аткаруу органдары
тарабынан жүзөөгө ашырылып, алар ошол тиешелүү аймактагы иштин абалына жооп
беришет.
86-берене
1. Жергиликтүү өкүлчүлүк органы болгон маслихаттар – ошол административдиктерриториялык аймакка тиешелүү элдин ой-пикирин, каалоо-тилек, эркин билдирип,
мамлекеттик жалпы кызыкчылыктардын негизинде аларды ишке ашыруу үчүн
чараларды көрөт жана анын жүзөөгө ашырылышын көзөмөлдөйт.
2. Маслихаттар жалпыга бирдей, тең, тике шайлоо укугунун негизинде жашыруун
добуш берүү аркылуу эл тарабынан беш жылга шайланат.
3. Казахстан Республикасынын жыйырма жашка толгон жараны маслихатка депутат
болуп шайлана алат. Республиканын жараны бир гана маслихатка депутат болуп
шайлана алат.
4. Маслихаттын кароосуна төмөндөгүлөр кирет:
1) Аймакты экономикалык, социалдык жактан өнүктүрүүнүн план, программаларын,
жергиликтүү бюджети жана анын аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү;
2) Жергиликтүү административдик-территориялык түзүлүш боюнча өз карамагына
өткөн маселелерди чечүү;
3) Мыйзам аркылуу маслихаттын компетенциясына кирген маселелер боюнча
жергиликтүү аткаруу органдарынын жетекчилеринин отчетторун кароо;
4) Маслихаттын туруктуу комиссияларын жана дагы башка жумушчу органдарын
түзүү, алардын аткарган иштери тууралуу отчетторун угуу, маслихаттын ишин
уюштурууга байланыштуу дагы башка маселелерди чечүү;
5) Республиканын мыйзамдарына ылайык жарандардын укуктары менен мыйзамдуу
кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн дагы башка полномочиелерди жүзөөгө
ашыруу.
5. Маслихаттын полномочиеси мөөнөтүнөн мурда өзүн-өзү таркатканда же
Республика Президенти тарабынан токтотулушу мүмкүн.
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6. Маслихаттын компетенциясы, аны уюштуруу менен иштөө тартиби, анын
депутаттарынын укуктук ал-абалы мыйзам аркылуу белгиленет.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу 86беренеге киргизилген өзгөртүүлөр менен.
87-берене
1. Жергиликтүү аткаруучу органдар Казахстан Республикасынын аткаруу
органдарынын бирдиктүү системасына кирип, тиешелүү аймактын кызыкчылыктары
менен керектөөлөрүн өнүктүрүп, аткаруучу бийликтин мамлекеттик жалпы саясатын
жүргүзүүнү камсыз кылат.
2. Жергиликтүү аткаруучу органдардын кароосуна төмөндөгүлөр кирет:
1) Аймакты экономикалык, социалдык жактан өнүктүрүүнүн план, программаларын
иштеп чыгуу, жергиликтүү бюджет жана анын аткарылышын камсыздоо;
2) Коммуналдык менчикти башкаруу;
3) Жергиликтүү аткаруучу органдардын жетекчилерин кызматка дайындоо
жана кызматтан бошотуу, жергиликтүү аткаруучу органдардын ишин уюштурууга
байланыштуу дагы башка маселелерди чечүү;
4) Жергиликтүү мамлекеттик башкаруунун кызыкчылыктарына дал келген,
Республиканын мыйзамдары аркылуу жергиликтүү аткаруучу органдарга жүктөлгөн
дагы башка полномочиелерди ишке ашыруу.
3. Жергиликтүү аткаруучу органды Республика Президенти менен Өкмөттүн
өкүлү катары эсептелген ошол административдик-территориялык аймактын акими
башкарат.
4. Областтардын, республикалык маанидеги шаарлардын жана борбор шаардын
акимдерин кызматка ошол тиешелүү областтардын, республикалык маанидеги
шаарлардын жана борбор шаардын маслихаттарынын маакулдугу менен Республика
Президенти дайындайт. Башка административдик-территориялык бөлүмдөрдүн
акимдери Казахстан Республикасынын Президенти белгилеген тартип менен кызматка
дайындалышат же шайланышат. Республика Президенти өзүнүн көз карашына ылайык
акимдерди кызматтан бошотууга укуктуу.
5. Маслихат депутаттардын жалпы санынын бештен биринин демилгеси
менен акимге ишенимсиздик көргөзүү тууралуу маселе коюшу мүмкүн. Мындай
учурда маслихат депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен акимге
ишеним көргөзбөөгө жана аны кызматтан кетирүү жөнүндөгү маселени Республика
Президентинин же жогору турган акимдин алдына коюга укуктуу. Областтардын,
республикалык маанидеги шаарлардын, борбор шаардын акимдеринин полномочиелери
жаңыдан шайланган Республика Президенти кызматына киришкенде токтотулат.
6. Жергиликтүү аткаруу органдарынын компетенциясы алардын уюштурулушу
менен иштөө тартиби мыйзам аркылуу аныкталат.
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Шилтеме. Казахстан Республикасынын 07.10.1998-ж., №284, 21.05.2007-ж., №254мыйзамдары аркылуу киргизилген өзгөртүүлор менен.
88-берене
1. Маслихаттар өз компетенцияларына ылайык чечимдерди, ал эми акимдер –
ошол административдик-территориялык бөлүктүн бардык жеринде милдеттүү түрдө
аткарыла турган чечимдер менен буйруктарды кабыл алышат.
2. Маслихаттардын жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн кыскартууну же
чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү көздөгөн чечимдеринин долбоору акимдин оң корутундусу
болгон учурларда гана кароого киргизилиши мүмкүн.
3. Маслихаттын Казахстан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарына
туура келбеген чечимдерди сот аркылуу жокко чыгарылышы мүмкүн.
4. Акимдердин чечимдери менен буйруктары Казахстан Республикасынын
Президенти, Өкмөтү тарабынан, андан жогору турган тиешелүү аким же соттун чечими
аркылуу жоюлушу мүмкүн.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 31.05.2000-ж., №3/2;
89-берене
1. Казахстан Республикасында жергиликтүү калкка байланышкан маселелерди өз
алдынча чечүүнү камсыздоочу жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу таанылат.
2. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жергиликтүү калк тарабынан тикелей жана
ошондой эле маслихаттар, элдер топ-топ болуп бирге жашаган аймактарды камтыган
дагы башка өзүн-өзү башкаруу боюнча жергиликтүү коомдор аркылуу ишке ашырылат.
Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына мыйзамга ылайык мамлекеттик
функциялар берилиши мүмкүн.
3. Казахстанда жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну уюштуруу жана анын иштөөсү
мыйзам аркылуу жөндөлөт.
4. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун өз алдынчалыгы мыйзам боюнча белгиленген
алардын полномочиелеринин чегинде кепилденет.
Шилтеме. Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамы аркылуу
киргизилген өзгөртүүлөр менен.
IX бөлүм
90-берене
1. Республикалык референдумда кабыл алынган Казахстан Республикасынын
Конституциясы референдумдун жыйынтыгы расмий түрдө жарыяланган күндөн баштап
күчүнө кирет, ошол күндөн баштап мурда кабыл алынган Казахстан Республикасынын
Коснтитуциясы күчүн жоготот.
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2. Республикалык референдумда Конституция кабыл алынган күн мамлекеттик
майрам – Казахстан Республикасынын Конституциясынын күнү деп жарыяланат.
91-берене
1. Казахстан Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр Президенттин өз
демилгеси, Парламенттин же Өкмөттүн сунушу менен референдум өткөрүү боюнча
кабыл алынган чечимдин негизинде өткөрүлгөн референдум аркылуу киргизилиши
мүмкүн. Эгерде Президент Конституцияга киргизилчүү өзгөртүүлөр менен
толуктоолордун долбоорун Парламенттин кароосуна берү керек деп чечсе, анда ал
республикалык референдумга чыгарылбайт. Мындай учурда Парламенттин чечими
Конституцияда көрсөтүлгөн тартип боюнча кабыл алынат. Эгерде Республика Президенти
Констицияга киргизилүүчү өзгөртүүлөр менен толуктоолорду референдумга чыгаруу
жөнүндөгү Парламенттин сунушун кабыл албаса, анда Парламент Палаталарынын
ар биринин депутаттарынын жалпы санынын кеминде бештен төртүнүн көпчүлүк
добушу аркылуу бул өзгөртүүлөр менен толуктоолорду Конституцияга киргизүү
тууралуу мыйзам кабыл алууга акылуу. Мындай жагдайда Республика Президенти ал
мыйзамга кол коет же аны республикалык референдумга чыгарат. Эгер республикалык
референдумга катышуу укугу бар республиканын жарандарынын жарымынан көбү
добуш берүүгө катышса, референдум өттү деп эсептелет. Республикалык референдумга
чыгарылган Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөр менен толуктоолорду, эгерде
областтардын, республикалык мааниси бар шаарлардын жана борбор шаардын кеминде
үчтөн экисинде добуш берүүгө катышкан жарандардын жарымынан көбү жактап добуш
берсе кабыл алынды деп эсептелет.
2. Конституцияда белгиленген мамлекеттин территориялык бүтүндүгү менен
биримдиги, Республиканы башкаруунун формасы өзгөртүлүшү мүмкүн эмес.
Шилтеме. 91-беренеге Казахстан Республикасынын 07.10.1998-ж., №284,
21.05.2007-ж., №254-мыйзамдары аркылуу өзгөртүүлөр киргизлген. Караңыз: Казахстан
Республикасынын Конституциялык Кеңешинин токтому. 04.12.1998-ж., №13/2;
92-берене
1. Конституциялык мыйзамдар Конституция күчүнө кирген күндөн баштап, бир
жыл ичинде кабыл алынышы керек. Эгер Конституцияда конституциялык деп аталган
мыйзамдар же ушундай күчкө ээ мыйзам актылары Конституция күчүнө кирген
кезде кабыл алынып калса, анда алар Конституцияга шайкеш келтирилип, Казахстан
Республикасынын конституциялык мыйзамдары деп аталат.
2. Конституцияда аталган башка мыйзамдар Парламент белгилеген тартипте жана
убакта, бирок Конституция күчүнө кирген күндөн баштап эки жылдан кечиктирилбей
кабыл алынышы зарыл.
3. “Казахстан Республикасынын Президенти менен жергиликтүү акимдерге
убактылуу кошумча полномочиелерди берүү тууралуу” 1993-жылдын 10декабриндеги Казахстан Республикасынын мыйзамына ылайык өзүнө берилген
кошумча полномочиелерди аткаруу маалында Республика Президентинин чыгарган
мыйзамдык күчкө ээ жарлыктары Республика мыйзамдарын өзгөртүү, толуктоо,
болбосо күчүн жою үчүн белгиленген тартип аркылуу гана өзгөрүлөт, толукталат жана
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күчү жоюлат. Казахстан Республикасынын 28-январь, 1993-жылкы Конституциясынын
64-беренесинин 12-15,18,20-бөлүмчөлөрүндө белгиленген маселелерге байланыштуу
Республиканын Президентинин өзүнө берилген кошумча полномочиелерди аткаруу
мезгилинде чыгарган жарлыктары Республика Парламенти аркылуу бекитилүүгө
жатпайт.
4. Колдонуудагы Казахстан Республикасынын мыйзамдары Конституция күчүнө
киргенден баштап, ага каршы келбеген бөлүктөрүндө колдонулат, алар Конституция
кабыл алынган күндөн тартып, эки жылдын ичинде Конституцияга шайкеш
келтирүүлөрү керек.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин
токтому. 15.06.200-ж., №8/2;
93-берене
Конституциянын 7-беренесин жүзөөгө ашыруу максатында Өкмөт, жергиликтүү
өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдар, атайын мыйзамга ылайык, Казахстан
Республикасынын бардык жарандары мамлекеттик тилди эркин билип жана акысыз
үйрөнүүсү үчүн зарыл болгон уюштуруучулук, материалдык, техникалык шарттардын
бардыгын жасоого милдеттүү.
94-берене
1. Конституция күчүнө кирген убакта колдонулуп жүргөн Казахстан
Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайланган Казахстан Республикасынын
Президенти, Конституцияда белгиленген Казахстан Республикасынын Президентинин
полномочиелерине ээ болот жана ал полномочиелерди 1995-жылдын 29-апрелиндеги
республикалык референдумдун чечими менен билгиленип, кабыл алынган мезгил
ичинде жүзөөгө ашырат. Казахстан Республикасынын Президентинин маакулдугу
менен Республика Президентинин полномочиелиринин учурдагы убактысы Республика
Парламентинин Палаталарынын биргелешкен жыйынында ар бир Палатанын
депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу аркылуу кабыл алынган Республика
Парламентинин токтому менен кыскартылышы мүмкүн. Мындай учурда Парламент
Мажилиси бир ай ичинде Казахстан Республикасынын Президентин шайлоону
дайындайт. Бул шайлоонун жыйынтыктары боюнча шайланган Республика Президенти
шайлоо жыйынтыктары жарыяланган күндөн баштап, бир ай ичинде ант берет жана
жети жылдан кийин декабрдын биринчи жекшембисинде өткөзүлүүгө тийиш болгон
кезектеги Президенттик шайлоодо шайланган Республика Президенти кызматына
киришкенге чейин өз полномочиесин ишке ашырат.
2. Конституция күчүнө кирген кезде колдонулуп жүргөн Казахстан Республикасынын
мыйзамдарына ылайык шайланган Казахстан Республикасынын вице-Президенти өзү
шайланган убакыт аяктаганга чейин өз полномочиелерин сактап калат.
Шилтеме. 94-беренеге Казахстан Республикасынын 07.10.1998-ж., №284-мыйзамы
менен өзгөртүүлөр киргизилген. 19-август, 2005-ж., №5;
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94-1-берене
Конституциянын 41-беренесин 1-бөлүмүнүн Республика Президентинин
полномочиесинин убактысын белгилеген эрежеси 2005-жылдын 4-декабрындагы
шайлоодо жети жылга шайланган Республика Президентинин убактысынын
аяктаганына байланыштуу өткөзүлүүчү кезектеги президенттик шайлоо жыйынтыгы
боюнча Республика Президенти болуп шайланган адамга да колдонулат.
Шилтеме. Караңыз: Казахстан Республикасынын 21.05.2007-ж., №254-мыйзамы
аркылуу Конституция 94-1-беренеси менен толукталган.
95-берене
1. Биринчи шайланган Сенаттын депутаттарынын жартысы төрт жылга, экинчи
жартысы эки жылга конституциялык мыйзамда белгиленген тартип менен шайланат.
2. Парламент Мажилисинин депутаттарынын партиялык тизме аркылуу шайлоо
тууралуу Казахстан Республикасынын Конституциясынын эрежелери, экинчи чакырыла
турган Парламент Мажилисинин депутаттарын шайлоодон баштап колдонулат.
Шилтеме. 95-беренеге Казахстан Республикасынын 07.10.1998-ж., №284мыйзамы аркылуу өзгөртүүлөр киргизилген; Караңыз: Казахстан Республикасынын
Конституциялык Кеңешинин токтому. 29-ноябрь, 1999-ж., №24/2;
96-берене
Конституция күчүнө кирген күндөн баштап, Казахстан Республикасынын
Министрлер Кабинети анда көрсөтүлгөн Казахстан Республикасынын Өкмөтүнүн
укуктарына, милдеттери менен жоопкерчиликтерине ээ болот.
97-берене
Казахстан Республикасынын Конституциялык Кеңешинин биринчи курамы
төмөндөгүчө түзүлөт: Республика Президенти, Парламент Сенаты менен Мажилисинин
төрагалары Конституциялык Кеңешке үч жылдык мөөнөт менен бирден мүчө, ал эми
алты жылдык мөөнөт менен дагы бирден мүчө дайындашат, Конституциялык Кеңештин
төрагасы алты жылга Президент тарабынан дайындалат.
98-берене
1. Конституцияда белгиленген сот адилеттиги менен тергөө органдары тиешелүү
мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте жана мөөнөткө түзүлөт. Алар түзүлгөнгө чейин
иштеп жаткан сот адилеттиги жана тергөө органдары өздөрүнүн полномочиелерин
сакташат.
2. Казахстан Республикасынын Жогорку сотунун, Арбитраждык сотунун,
жергиликтүү соттордун соттору Конституцияда белгиленген соттор түзүлгөнгө чейин
өз полномочиелерин сактайт. Судьялардын бош орундары Конституцияда көргөзүлгөн
тартип менен толукталат.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
Биз, куттуу Кыргызстандын эли,
элибиздин эркиндиги үчүн канын төгүп, жанын берген баатырларды эске сактап;
адам укугун урматтоону жана коргоону туу туткан эркин, демократиялык мамлекет
кура тургандыгыбызды тастыктап;
кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүп-өстүрүүгө, бекемдөөгө, анын эгемендүүлүгүн,
элинин биримдигин сактоого бекем ишенгендигибизди жана майтарылбас эркибизди
билдирип;
укуктун үстөмдүгүн камсыздоо менен социалдык адилеттикти, теңдикти, элдин
экономикалык бакубатчылыгы менен жыргалчылыгын жана руханий өнүгүшүн өргө
сүрөөгө умтулуп;
ата-бабаларыбыздын тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, табият менен таттуу болуу
жөнүндө айткан ыйык осуятын туу тутуп, ушул Конституцияны кабыл алабыз.

БИРИНЧИ БӨЛҮМ
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШТҮН НЕГИЗДЕРИ
1-берене.
1. Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) - эгемендүү, демократиялык, укуктук,
мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет.
2. Кыргыз Республикасы өзүнүн аймагында толук мамлекеттик бийликке ээ, ички
жана тышкы саясатты өз алдынча жүргүзөт.
2-берене.
1. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы
мамлекеттик бийликтин бирден-бир булагы болуп саналат.
2. Кыргызстандын эли өз бийлигин ушул Конституциянын жана мыйзамдардын
негизинде түздөн-түз шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик
органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасы
аркылуу жүзөгө ашырат.
3. Мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка олуттуу маселелер референдумга
(бүткүл элдик добуш берүүгө) коюлушу мүмкүн. Референдумду өткөрүүнүн тартиби,
референдумга коюлуучу маселелердин тизмеги конституциялык мыйзам менен
белгиленет.
4. Шайлоо эркин болуп саналат.
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Жогорку Кеңештин депутаттарын, Президентти, жергиликтүү өз алдынча
башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын депутаттарын шайлоо жашыруун жалпы
добуш берүү менен тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде өткөрүлөт.
Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу.
5. Мамлекет мыйзамда белгиленген ар кайсы социалдык топтордун мамлекеттик
органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде
чечим чыгаруу деңгээлинде өкүлчүлүгү үчүн шарттарды түзөт.
3-берене.
Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик:
1) бүткүл эл тарабынан шайланган Жогорку Кеңеш жана Президент өкүл болгон
жана камсыз кылган элдик бийликтин үстөмдүгүнүн;
2) мамлекеттик бийликти бөлүштүрүүнүн;
3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
эл алдындагы жоопкерчилигинин жана ачыктыгынын, өз ыйгарым укуктарын элдин
кызыкчылыгында жүзөгө ашыруусунун;
4) мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын иш милдеттери менен ыйгарым укуктарын так ажыратуунун
принциптерине негизденет.
4-берене.
1. Кыргыз Республикасында саясий көп түрдүүлүк жана көп партиялуулук
таанылат.
2. Саясий партиялар, кесиптик бирликтер, дагы башка коомдук бирикмелер өздөрүнүн
укуктарын жана эркиндиктерин жүзөгө ашыруу жана жарандардын өз эркин коргоо,
саясий, экономикалык, социалдык, эмгектик, маданий жана башка кызыкчылыктарын
канааттандыруу үчүн эркин билдирүү жана кызыкчылыктарынын жалпылыгынын
негизинде түзүлүшү мүмкүн.
3. Саясий партиялар жарандардын саясий эркин билдирүүгө көмөк көрсөтөт, Жогорку
Кеңештин депутаттарын, Президентти, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын
шайлоого катышат.
4. Кыргыз Республикасында төмөнкүлөргө тыюу салынат:
1) мамлекеттик, муниципалдык жана партиялык институттардын кошулушуна;
мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жана уюмдарда партиялык уюмдардын
түзүлүшүнө жана иштешине; мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер
кызматтык иштен тышкары жүзөгө ашырган учурларды кошпогондо, партиялык ишти
аткарышына;
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2) аскер кызматчыларынын, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин
жана судьялардын саясий партияларга мүчө болушуна, алардын кайсы бир саясий
партияларды колдоп чыгышына;
3) диний, этностук негизде саясий партияларды түзүүгө, диний бирикмелердин
саясий максаттарды көздөшүнө;
4) жарандардын бирикмелери тарабынан аскерлешкен курумдардын түзүлүшүнө;
5) иш-аракети конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө, улуттук коопсуздукту
бүлдүрүүгө, социалдык, расалык, улут аралык, этностор аралык жана диний касташууну
тутандырууга багытталган максаттарды көздөгөн саясий партиялардын, коомдук жана
диний бирикмелердин, алардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын иштешине.
5-берене.
1. Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго
кызмат кылат.
2. Элдин эч бир бөлүгү, бир да бирикме, бир да адам мамлекетте бийликти өзүнө
ыйгарып алууга укуксуз. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш
болуп эсептелет.
3. Мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана
алардын кызмат адамдары ушул Конституцияда жана мыйзамдарда аныкталган
ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт.
4. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана
алардын кызмат адамдары укукка каршы иш-аракети үчүн мыйзамда каралган тартипте
жоопкерчилик тартышат.
6-берене.
1. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыргыз Республикасында
түздөн-түз колдонулат.
2. Конституциянын негизинде конституциялык мыйзамдар, мыйзамдар жана башка
ченемдик укуктук актылар кабыл алынат.
3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген
тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун
жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук
системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналат.
Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери түздөн-түз колдонулат
жана башка эл аралык келишимдин ченемдерине караганда артыкчылыкка ээ.
4. Мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды расмий жарыялоо
алардын күчүнө кириши үчүн милдеттүү шарт болуп эсептелет.
5. Жаңы милдеттерди же оордотуучу жоопкерчиликти белгилөөчү мыйзам же башка
ченемдик укуктук акты өткөн мезгилге карата колдонулбайт.
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7-берене.
1. Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл
алынышы мүмкүн эмес.
2. Дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган.
3. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын
ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат.
8-берене.
1. Кыргыз Республикасынын азыркы чек арасындагы аймагы бүтүн жана кол
тийгис.
2. Мамлекеттик башкарууну жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну
уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын аймагы мыйзамда аныкталган
администрациялык-аймактык бирдиктерге бөлүнөт.
3. Бишкек жана Ош шаарлары республикалык маанидеги шаарлар деп эсептелет,
алардын статусу мыйзам менен аныкталат.
9-берене.
1. Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо-турмуш шартын түзүүгө жана инсанды
эркин өстүрүүгө, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган социалдык
программаларды иштеп чыгат.
2. Кыргыз Республикасы социалдык жактан корголбогон жарандардын
категорияларына колдоо көрсөтүүнү, эмгек акынын кепилдик берилген минималдуу
өлчөмүн, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат.
3. Кыргыз Республикасы социалдык кызматтардын, медициналык тейлөөнүн
системасын өнүктүрөт, мамлекеттик пенсияларды, жөлөкпулдарды, социалдык
коргоонун дагы башка кепилдиктерин белгилейт.
10-берене.
1. Кыргыз тили Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил болуп саналат.
2. Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили колдонулат.
3. Кыргыз Республикасы Кыргызстан элин түзгөн бардык этностордун өкүлдөрүнө
эне тилин сактоо, аны окуп-үйрөнүү жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү укугуна
кепилдик берет.
11-берене.
1. Кыргыз Республикасы мамлекеттик символдорго - Тууга, Гербге, Гимнге ээ.
Алардын сыпаттамасы жана расмий пайдалануу тартиби мыйзам менен белгиленет.
2. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору болуп саналат.
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3. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги сом болуп эсептелет.
12-берене.
1. Кыргыз Республикасында менчиктин ар кандай түрлөрү таанылат жана жеке,
мамлекеттик, муниципалдык жана башка менчик түрлөрүн тең укуктуу корголушуна
кепилдик берилет.
2. Менчик кол тийгис. Эч ким өзүм билемдик менен мүлкүнөн ажыратылышы
мүмкүн эмес.
Менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү алып коюуга соттун чечими менен гана
жол берилет.
Улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын ден соолугун жана адеп-ахлагын
сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында соттун
чечимисиз мүлктү алып коюуга мыйзамда каралган учурларда гана жол берилет.
Мындай алып коюунун мыйзамдуулугу сот тарабынан милдеттүү түрдө каралууга
тийиш.
Мыйзамда каралган коомдук муктаждыктар үчүн мүлктү алып коюу, ал мүлктүн
наркынын жана башка чыгымдардын ордун толтуруп берүүнү адилеттүү жана алдынала камсыз кылуу менен соттун чечими боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.
3. Жарандардын жана юридикалык жактардын менчигинде турган мүлктү
мамлекеттин менчигине өткөрүү (улутташтыруу) ал мүлктүн жана башка чыгымдардын
наркынын ордун толтуруу менен мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт.
4. Кыргыз Республикасы өз жарандары менен юридикалык жактарынын менчигин,
ошондой эле башка мамлекеттердин аймагында жайгашкан өзүнүн менчигин коргойт.
5. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары, токойлору, өсүмдүктөр
жана жаныбарлар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын
гана менчиги болуп эсептелет, бирдиктүү экологиялык системаны сактоо максатында
Кыргызстан элинин жашоосу менен иш-аракетинин негизи катары пайдаланылат жана
мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат.
Жеке менчикте болушу мүмкүн эмес жайыттарды кошпогондо, жер ошондой эле
менчиктин жеке, муниципалдык жана башка формаларында болушу мүмкүн.
6. Менчик ээлеринин өз укуктарын ишке ашыруунун чектери жана тартиби, аларды
коргоонун кепилдиктери мыйзам менен аныкталат.
13-берене.
1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети республикалык жана жергиликтүү
бюджеттерден турат, мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын өзүнө камтыйт.
2. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүнүн, кабыл алуунун,
пайдалануунун тартиби, ошондой эле аларды аткаруунун аудити мыйзам менен
аныкталат. Республикалык бюджет - мыйзам менен, жергиликтүү бюджеттер тиешелүү
өкүлчүлүктүү органдардын чечими менен кабыл алынат.
105

3. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык системасы иштейт.
Салыктарды белгилөө укугу Жогорку Кеңешке таандык. Жаңы салыктарды белгилөөчү
жана салык төлөөчүлөрдүн абалын начарлатуучу мыйзамдар өткөн мезгилге карата
колдонулбайт.
14-берене.
1. Кыргыз Республикасы экспансиялык, агрессиялык максаттарды жана аскердик
күч менен чечилүүчү аймактык дооматтарды көздөбөйт, мамлекеттик турмушту
милитаризациялоону, мамлекетти, анын ишин согуш жүргүзүү милдеттерине баш
ийдирүүнү четке кагат. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү өзүн-өзү коргоо
жана жетиштүү коргоно алуу принциптерине ылайык куралат.
2. Кыргызстанга жана биргелешип коргонуу милдеттенмелери менен байланышкан
башка мамлекеттерге каршы жасалган агрессия учурларын кошпогондо, согуш
жүргүзүү укугу таанылбайт. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
бөлүктөрүн Кыргызстандын аймагынан тышкары жактарга жиберүүнүн ар бир учуру
боюнча уруксат депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүк
добушу менен Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынат.
3. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн мамлекеттин ички саясий
маселелерин чечүү үчүн пайдаланууга тыюу салынат.
4. Кыргыз Республикасы жалпыга бирдей жана адилеттүү жашоого, өз ара пайдалуу
кызматташууга, дүйнөлүк жана регионалдык маселелерди тынчтык жол менен чечүүгө
умтулат.
15-берене.
Кыргыз Республикасында өзгөчө абал менен согуш абалы ушул Конституцияда
жана конституциялык мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте киргизилиши
мүмкүн.

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ
АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ МЕНЕН ЭРКИНДИКТЕРИ

Биринчи глава
Негизги укуктар жана эркиндиктер
16-берене.
1. Адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле
таандык.
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Адам укуктары менен эркиндиктери эң жогорку баалуулук болуп эсептелет. Алар
тикелей колдонулат, мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарынын ишинин маани-мазмунун аныктап турат.
2. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде, өзүнүн юрисдикциясында турган
бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат.
Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини,
курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой
эле башка жагдайлары боюнча кодулоого алынышы мүмкүн эмес.
Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей
мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын
чаралар кодулоо деп эсептелбейт.
3. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей.
4. Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана
эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
5. Кыргыз Республикасында баланын эң жакшы жашоо кызыкчылыктарын камсыз
кылуу принциби колдонулат.
17-берене.
Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан
толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын башка жалпы таанылган
укуктары менен эркиндиктерин тануу же басмырлоо катары чечмеленбеши керек.
18-берене.
Ар бир адам ушул Конституцияда жана мыйзамдарда тыюу салынбаган башка дагы
ар кандай иш-аракеттер менен иштерди жүзөгө ашырууга укуктуу.
19-берене.
1. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар,
мыйзамда же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык
келишимде белгиленгенден башка учурларда Кыргыз Республикасынын жарандары
менен бирдей укуктардан пайдаланат жана милдеттерди аткарат.
2. Кыргыз Республикасы эл аралык милдеттенмелерге ылайык чет өлкө жарандарына
жана жарандыгы жок адамдарга саясий жүйөлөр боюнча куугунтукталганда, ошондой
эле адам укуктары менен эркиндиктери бузулган учурларда башкалка берет.
20-берене.
1. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин
жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек.
2. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери улуттук коопсуздукту,
коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп-ахлагын сактоо, башка адамдардын
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укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар
менен чектелиши мүмкүн. Киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга
өлчөмдөш болушу керек.
Адамдын, жарандын укуктарын, эркиндиктерин чектеген мыйзамдык актыларды
кабыл алууга тыюу салынат.
3. Конституцияда каралгандан башка максаттарда жана андан ашкан даражада
укуктарга жана эркиндиктерге мыйзам менен чектөө коюлушу мүмкүн эмес.
4. Төмөнкүдөй тыюу салуулар боюнча ушул Конституцияда белгиленген
кепилдиктерге эч кандай чектөө коюлууга тийиш эмес:
1) өлүм жазасын, кыйноону, дагы башка адамкерчиликсиз, мыкаачылык мамилени же
болбосо жазалоонун кадыр-баркты басмырлаган түрлөрүн колдонууга карата салынган
тыюуларга чектөө;
2) алардын ыктыярдуу макулдугу талаптагыдай билдирилмейинче жана
ырасталмайынча адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбаларды
жүргүзүүгө;
3) кулчулукка, адамдарды соодалоого коюлган;
4) бала эмгегин эксплуатациялоого;
5) жарандык-укуктук милдеттенмени аткарбоонун негизинде эркиндигинен
ажыратууга карата салынган;
6) инсандын ар-намысына шек келтирген маалыматты жайылткандыгы үчүн
кылмыштык куугунтуктоого;
7) ой-пикирин, диний жана башка ынанымдарын билдирүүгө жана алардан баш
тартууга мажбурлоого;
8) тынч чогулууга катышууга мажбурлоого;
9) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин аныктап көрсөтүүгө мажбурлоого;
10) турак-жайынан өзүм билемдик менен ажыратууга.
5. Ушул Конституцияда белгиленген төмөндөгүдөй укуктар эч чектелүүгө тийиш
эмес:
1) ар бир эркиндигинен ажыратылган адамдын өзүнө адамкерчиликтүү мамиле
кылууну жана адамдык кадыр-баркын сыйлоону талап кылуу;
2) ырайым кылууну же жазасын жеңилдетүүнү сурануу;
3) жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу;
4) ой-пикир эркиндиги тууралуу;
5) диний же башка ынанымдарды эркин тандап алуу жана ээ болуу;
108

6) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин эркин аныктоо жана көрсөтүү;
7) кызматтык милдеттерди аткаруу учурунда мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз
иш-аракеттери менен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуртуп алуу;
8) соттук коргонуу;
9) мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди
акысыз алуу;
10) жарандын Кыргыз Республикасына тоскоолдуксуз кайтып келүү укугу.
Экинчи глава
Адам укуктары жана эркиндиктери
21-берене.
Ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Эч кимдин өмүрү өзүм билемдик
менен кыйылышы мүмкүн эмес. Өлүм жазасына тыюу салынат.
22-берене.
1. Эч ким кыйноолорго, башка адамкерчиликсиз, мыкаачылык же кадыр-баркты
басмырлаган мамилеге же жазалоого туш болушу мүмкүн эмес.
2. Эркиндигинен ажыратылган ар бир адам өзүнө гумандуу мамиле жасалышына
жана адамдык кадыр-баркынын сакталышына укуктуу.
3. Тиешелүү түрдө билдирилип, күбөлөндүрүлгөн ыктыярдуу макулдугусуз
адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбаларды жүргүзүүгө
тыюу салынат.
23-берене.
1. Кыргыз Республикасында кулчулукка, адамдарды соодалоого жол берилбейт.
2. Бала эмгегин эксплуатациялоого тыюу салынат.
3. Согушка, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуга, башка өзгөчө
кырдаалдар менен соттун чечимин аткарууга байланышкан учурлардан тышкары
мажбурлап иштетүүгө тыюу салынат.
Аскердик, альтернативалуу (аскердиктен тышкары) кызмат өтөөгө тартуу мажбурлоо
эмгеги деп эсептелбейт.
24-берене.
1. Ар бир адам эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укуктуу.
2. Жарандык-укуктук милдеттенмелерди аткарбай коюшунун негизинде эч ким
эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес.
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3. Соттун чечимисиз жана мыйзамда белгиленген негиздер менен тартиптен тышкары
эч ким камакка алынышы, кайтарууда кармалышы же эркиндигинен ажыратылышы
мүмкүн эмес.
4. Эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес.
Ар бир кармалган адам кармалган учурунан тартып 48 саат өткөнгө чейин тез арада
жана кандай учурда болбосун кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө маселени
чечүү үчүн сотко жеткирилиши керек.
Айрым учурларда кармап туруунун бир кыйла кыска мөөнөттөрү мыйзам менен
белгилениши мүмкүн.
Кармалган ар кандай адам мыйзамда белгиленген тартипте жана мезгилдүүлүгүнө
жараша кармап туруунун мыйзамдуулугун текшерүүгө укуктуу. Эгерде адамды
кармоого негиздер жок болуп чыкса, ал адам дароо бошотулушу керек.
5. Кармалган ар бир адамга, токтоосуз түрдө, кармоонун жүйөлөрү менен анын
укуктары түшүндүрүлүп, медициналык жактан кароо жана врачтын жардамынан
пайдалануу укугу менен кошо, анын укугу камсыз кылынышы керек.
Эркиндигинен ажыратылган учурдан тартып адамдын коопсуздугу камсыз кылынып,
ага өзүн-өзү коргоого жана адвокаттын квалификациялуу юридикалык жардамынан
пайдаланууга, ошондой эле коргоочу күтүүгө мүмкүндүк берилет.
25-берене.
1. Кыргыз Республикасында ар бир адам ары-бери эркин жүрүүгө, барчу жана
жашоочу жерин тандап алууга укуктуу.
2. Ар бир адам Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары эркин чыгууга укуктуу.
26-берене.
1. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экени далилденмейинче
жана соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени аныкталмайынча кылмыш жасаганга
күнөөлүү деп эсептелбейт. Бул принциптин бузулушу материалдык жана моралдык
зыяндын орду сот аркылуу толтуруп берилүү үчүн негиз болуп эсептелет.
2. Эч ким өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Күнөөлүү экенине
карата ар кандай шектенүү айыпталуучунун пайдасына чечмеленет.
3. Эч ким кылмыш жасаганын өзү мойнуна алганынын негизинде гана соттолушу
мүмкүн эмес.
4. Жазык иши боюнча күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлөт. Мыйзамды
бузуу менен алынган далилдер күнөөнү негиздөө жана сот актысын чыгаруу үчүн
пайдаланылышы мүмкүн эмес.
5. Эч ким жеке өзүнө, жубайына жана мыйзам менен аныкталуучу жакын
туугандарынын чөйрөсүнө каршы күбө катары өтүүгө милдеттүү эмес. Көрсөтмө берүү
милдетинен бошотуунун башка учурлары мыйзам менен белгилениши мүмкүн.
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6. Ар бир адам мыйзамда каралган учурларга ылайык сот арачыларынын катышуусу
менен ишти сотто каратууга укуктуу.
27-берене.
1. Соттолгон ар бир адам ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто кайра
каратууга укуктуу.
2. Соттолгон ар бир адам ырайым кылууну же жазасын жеңилдетүүнү суранууга
укуктуу.
3. Бир эле укук бузгандык үчүн эч ким кайра юридикалык жоопкерчилик тартпоого
тийиш.
28-берене.
1. Адамдын жоопкерчилигин белгилөөчү же оорлотуучу мыйзам өткөн мезгилге
карата колдонулбайт. Жасалган учурга карата укук бузуу деп таанылбаган ишаракети үчүн эч ким жоопкерчилик тартпашы керек. Эгерде укук бузуу жасалгандан
кийин ал үчүн жоопкерчилик жокко чыгарылса же жеңилдетилсе, анда жаңы мыйзам
колдонулат.
2. Жоопкерчиликти белгилөөчү жазык мыйзамы окшоштук боюнча колдонулбайт.
29-берене.
1. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестигине, ар-намысынын корголушуна
укуктуу.
2. Ар бир адам кат-кабар алышууга, телефондук жана башка сүйлөшүүлөргө, почта,
телеграфтык, электрондук дагы бөлөкчө жол менен кабарлашуулардын купуялуулугуна
укуктуу. Бул укуктарды чектөөгө мыйзамга ылайык жана сот актысынын негизинде
гана жол берилет.
3. Мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары адамдын макулдугусуз анын
жеке турмушу тууралуу маалыматты, жашыруун маалыматты жыйноого, сактоого,
пайдаланууга жана жайылтууга жол берилбейт.
4. Ар бир адамга купуя маалыматты, адамдын жеке турмушу жөнүндө маалыматты
укук ченемсиз жыйноодон, сактоодон, жайылтуудан коргоо, анын ичинде соттук коргоо
кепилденет, ошондой эле укук ченемсиз иш-аракеттер менен келтирилген материалдык
жана моралдык зыяндын ордун толтуртуп алуу укугуна кепилдик берилет.
30-берене.
1. Ар ким өзүнүн менчигинде же башка укуктук ээлигинде турган турак-жай менен
башка объектилердин кол тийбестик укугуна ээ. Эч ким ээсинин эркинен тышкары
алар пайдаланып турган турак-жайга жана башка объектилерине кире албайт.
2. Жеке менчикте жана башка укукта болгон турак-жайда жана бөлөк объектилерде
тинтүү, алып коюу, кароо жана башка аракеттерди жүргүзүү, аларга бийлик өкүлдөрүнүн
кирүүсү соттун актысынын негизинде гана жол берилет.
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Көңүл буруңуздар!
КР 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясын
колдонууга киргизүү жөнүндө” Мыйзамына ылайык 30-берененин 30-берененин
экинчи бөлүгүнүн жоболору 2011-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет
3. Мыйзамда каралган учурларда жеке менчик жана башка укукта болгон туракжайга жана башка объектилерди тинтүү, алып коюу, кароо жана башка аракеттерди
жүзөгө ашыруу жана аларга бийлик өкүлдөрүнүн кирүүсүнө сот актысысыз жол
берилет. Мындай аракеттердин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү сот тарабынан
каралууга тийиш.
4. Ушул беренеде белгиленген кепилдиктер жана чектөөлөр юридикалык жактарга
да тиешелүү.
31-берене.
1. Ар ким эркин ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга укуктуу.
2. Ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу.
3. Эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш
эмес.
4. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка
социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган
үндөөлөргө тыюу салынат.
32-берене.
1. Ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет.
2. Ар ким өз алдынча же башкалар менен бирдикте ар кандай динди тутуу же эч
бирин тутпоо укугуна ээ.
3. Ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга укуктуу.
4. Эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдерин билдирүүгө же алардан баш
тартууга мажбурланууга тийиш эмес.
33-берене.
1. Ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана аны оозеки, жазуу
жүзүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугуна ээ.
2. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарындагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы, мекемелелердеги же уюмдардагы өзү жөнүндөгү маалыматтар менен
таанышууга укуктуу.
3. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик бийлик органдары
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын,
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ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын
иштери тууралу маалыматтарды алууга укуктуу.
4. Ар кимге мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын карамагында болгон маалыматтарды
алууга кепилдик берилет. Маалымат берүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат.
5. Эч ким адамдын ар-намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен
маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес.
34-берене.
1. Ар ким тынч чогулуш өткөрүү эркиндигине укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга
мажбурланууга тийиш эмес.
2. Тынч чогулуш өткөрүүнү камсыздоо максатында ар ким бийлик органдарына
билдирме берүүгө укуктуу.
Тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн жоктугуна, билдирүүнүн түрү, мазмуну
менен берүү убактысынын сакталбагандыгына байланыштуу тынч чогулуш өткөрүүгө
тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле аны тийиштүү түрдө камсыздоодон баш
тартууга жол берилбейт.
3. Тынч чогулуштарды уюштуруучулар жана катышуучулар тынч чогулуш өткөрүү
жөнүндө билдирүүнүн жоктугу, билдирүүнүн түрү, мазмуну жана берилген мөөнөтү
сакталбагандыгы үчүн жоопкерчилик тартышпайт.
35-берене.
Ар ким биригүү эркиндигине укуктуу.
36-берене.
1. Үй-бүлө - коомдун негизи. Үй-бүлө, ата болуу, эне болуу, балалык - бүткүл коомдун
камкордугуна алынат жана мыйзам менен артыкчылыктуу корголот.
2. Ар бир бала анын дене-боюнун, акыл эсинин, ички руханий, ыймандык жана
социалдык өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жашоо деңгээлине укуктуу.
3. Баланын өнүгүшү үчүн зарыл болгон жашоо шарттарын камсыздоо жоопкерчилиги
өздөрүнүн жөндөмдөрү менен финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша баланы
тарбиялап жатышкан ата-эне менен тарбиячы адамдардын ар бирине жүктөлөт.
4. Мамлекет жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдарды
багууну, тарбиялоону, окутууну камсыз кылат.
5. Нике курагына жеткен адамдар никеге турууга жана үй-бүлө күтүүгө укуктуу.
Бир дагы нике никеге туруучу адамдардын ыктыярдуу, эки тараптуу макулдугусуз
түзүлбөөгө тийиш. Нике мамлекет тарабынан каттоого алынат.
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37-берене.
1. Кыргыз Республикасында адамдын укугу менен эркиндигин кемсинтпеген элдик
үрп-адаттар, каада-салттар мамлекет тарабынан колдоого алынат.
2. Улууларды урматтоо, туугандарына жана жакындарына камкордук көрүү - ар бир
адамдын милдети.
38-берене.
Ар ким өзүнүн этностук тийиштүүлүгүн эркин аныктоого жана көрсөтүүгө укуктуу.
Эч ким өзүнүн этностук тийиштүүлүгүн аныктоого жана көрсөтүүгө мажбурланбашы
керек.
39-берене.
Ар ким мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
жана алардын кызмат адамдарынын кызматтык милдеттерин аткаруудагы мыйзамсыз
аракеттери аркылуу келтирген зыяндын ордун толтуруп алууга укуктуу.
40-берене.
1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу
болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган
принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук
коргоого кепилдиктер берилет.
Мамлекет адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоонун
соттон тышкары жана сотко чейинки усулдарын, түрлөрүн, ыкмаларын өнүктүрүүнү
камсыздайт.
2. Ар ким өз укугун жана эркиндигин мыйзам менен тыюу салынбаган бардык
ыкмалар менен коргоого укуктуу.
3. Ар ким юридикалык квалификациялуу жардам алууга укуктуу. Мыйзамда
көрсөтүлгөн учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт.
41-берене.
1. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу, алар ага мыйзам
менен белгиленген мөөнөттөрдө негиздүү жооп берүүгө милдеттүү.
2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык
келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу.
Көрсөтүлгөн органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы
таанылган учурда Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтирүү жана/же зыяндын
ордун толтуруу чараларын көрөт.
42-берене.
1. Ар ким өз мүлкүнө, өз ишмердигинин натыйжаларына ээ болуу, колдонуу жана
тескөө укугуна ээ.
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2. Ар ким экономикалык эркиндикке ээ, өз жөндөмдүүлүгү менен мүлкүн мыйзамда
тыюу салынбаган ар кандай экономикалык ишмердүүлүк үчүн эркин колдонууга
укуктуу.
3. Ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин
жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп
берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу, ошондой эле мыйзам менен
белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ.
43-берене.
1. Ар ким иш таштоого укуктуу.
44-берене.
1. Ар ким эс алууга укуктуу.
2. Эң узак иш убактысы, жумалык эс алуунун эң кыска мөөнөтү жана жыл сайын
акы төлөнүүчү өргүү, ошондой эле эс алуу укугун ишке ашыруунун башка негизги
шарттары мыйзам менен аныкталат.
45-берене.
1. Ар ким билим алууга укуктуу.
2. Негизги жалпы билим алуу милдеттүү.
Ар ким мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы
билимди акысыз алууга укуктуу.
3. Мамлекет мектепке чейинки билим берүүдөн баштап негизги жалпы билим берүү
мекемелерине чейин ар бир жарандын мамлекеттик, расмий жана бир эл аралык тилди
окутуп-үйрөнүүсү үчүн шарт түзөт.
4. Мамлекет мамлекеттик, муниципалдык жана менчик окуу жайларын өнүктүрүү
үчүн шарт түзөт.
5. Мамлекет дене-тарбия жана спортту өнүктүрүү үчүн шарт түзөт.
46-берене.
1. Ар ким турак-жайлуу болууга укуктуу.
2. Эч ким турак-жайынан өзүм билемдик менен ажыратылбоого тийиш.
3. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары туракжай курулушун колдоого алышат, турак-жайына карата укуктарды ишке ашыруу үчүн
шарт түзүшөт.
4. Аз камсыз болгон жана башка муктаж адамдарга турак-жай мамлекеттик,
муниципалдык жана башка турак-жай фонддорунан же болбосо мыйзамда каралган
негиздерде жана тартипте социалдык мекемелерден бекер же мүмкүнчүлүккө жараша
акы үчүн берилет.
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47-берене.
1. Ар ким ден соолугун коргоого укуктуу.
2. Мамлекет ар бир адамды медициналык жактан тейлөө үчүн шарт түзөт жана
саламаттыкты сактоонун мамлекеттик, муниципалдык жана жеке секторлорун
өнүктүрүү боюнча чараларды көрөт.
3. Акысыз медициналык тейлөө, ошондой эле жеңилдик шарттарындагы медициналык
тейлөө мыйзамда каралган мамлекеттик кепилдиктердин чегинде жүзөгө ашырылат.
4. Кызмат адамдары кишилердин өмүрү жана ден соолугу үчүн коркунуч
туудурган фактыларды жана жагдайларды жашырып койсо, мыйзамда көрсөтүлгөн
жоопкерчиликке кириптер болот.
48-берене.
1. Ар ким өмүрү жана ден соолугу үчүн ыңгайлуу болгон экологиялык чөйрөгө
укуктуу.
2. Ар ким жаратылышты пайдалануудагы аракеттердин натыйжасында ден-соолугуна
же мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруп алууга укуктуу.
3. Ар ким табигый жаратылыш чөйрөсүнө, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө
этият мамиле жасоого милдеттүү.
49-берене.
1. Ар кимге адабий, көркөм, илимий, техникалык жана башка чыгармачылыктын
түрлөрүнө, окутуучулук эркиндигине кепилдик берилет.
2. Ар ким маданий турмушка катышууга жана маданият баалуулуктарынан
пайдаланууга укуктуу.
Мамлекет тарыхый эстеликтерди жана маданий мурастардын башка объектилерин
сактоону камсыз кылат.
3. Интеллектуалдык менчик мыйзам менен корголот.
Үчүнчү глава
Жарандык. Жарандын укугу жана милдеттери
50-берене.
1. Жаран өзүнүн жарандыгына жараша укуктарга ээ жана милдеттерди аткарат.
2. Бир дагы жаран өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан
ажыратылышы мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелген
адамдардын мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл
аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттин жарандыгына тийиштүүлүгү да
таанылат.
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3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган кыргыздар башка
мамлекеттин жараны болгондугуна карабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз
Республикасынын жарандыгын алууга укуктуу.
Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүнүн тартиби жана шарты мыйзам
менен аныкталат.
4. Жаран республиканын чегинен сыртка чыгарып салынбайт же башка мамлекетке
берилбейт.
5. Кыргыз Республикасы өз чегинен тышкы жерлерде жарандарын коргоого жана
калкалоого кепилдик берет.
51-берене.
Жарандар Кыргыз Республикасына тоскоолдуксуз кайтып келүүгө укуктуу.
52-берене.
1. Жарандар төмөндөгүлөргө укуктуу:
1) республикалык жана жергиликтүү маанидеги мыйзамдарды, чечимдерди
талкуулоого жана аларды кабыл алууга катышууга;
2) ушул Конституцияда жана мыйзамдарда каралган тартипте мамлекеттик бийлик
органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоого жана аларга
шайланууга;
3) конституциялык мыйзамда каралган тартипте референдумга катышууга.
2. Жарандар мамлекеттик жана коомдук мааниси бар маселелер боюнча элдик
курултайларды өткөрүүгө укуктуу.
Элдик курултайдын чечими сунуш катары тиешелүү органдарга жиберилет.
Элдик курултайларды өткөрүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат.
3. Жарандар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө, ошондой эле
бюджеттен иш жүзүндө чыгымдалган каражаттар жөнүндө маалымат алууга укуктуу.
4. Жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө, мыйзамда каралган
тартипте кызматка көтөрүлүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
5. Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий мамлекеттик
кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз. Мындай чектөө башка
мамлекеттик кызматтар үчүн да мыйзам менен белгилениши мүмкүн.
53-берене.
1. Жарандарга улгайганда, ооруп, же эмгектенүүгө жараксыз болуп калганда, багыпкөрөөрүнөн ажыраганда мыйзамда каралган тартипте жана жагдайларда социалдык
жактан камсыз кылуу кепилдиги берилет.
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2. Мамлекеттин экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша пенсия, социалдык
жардам мыйзамда каралган жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө жашоо деңгээлин
камсыздайт.
3. Ыктыярдуу социалдык камсыздандыруу, социалдык камсыздоонун кошумча
түрлөрүн түзүү жана кайрымдуулук колдоого алынат.
4. Мамлекеттин социалдык ишмердиги жарандын өзү жана өз үй-бүлөсү үчүн
экономикалык жыргалчылыкка өзү жетишүүгө болгон экономикалык эркиндигин,
жигердүүлүгүн жана мүмкүнчүлүгүн чектеген мамлекеттик камкордукка айланып
кетпеши керек.
54-берене.
1. Мамлекет жарандардын кесиптик квалификациясын жогорулатууга мыйзамда
каралган тартипте көмөк көрсөтөт.
55-берене.
Жарандар мыйзамда каралган учурларда жана тартипте салыктарды, жыйымдарды
төлөөгө милдеттүү.
56-берене.
1. Ата-Мекенди коргоо - жарандардын ыйык парзы жана милдети.
2. Жарандарды аскер кызматын өтөөдөн бошотуунун же аны альтернативдүү
(аскерден тышкары) кызмат менен алмаштыруунун негиздери жана тартиби мыйзам
менен белгиленет.
57-берене.
Адвокаттардын өзүн-өзү башкаруучу кесиптик жамааты катары адвокатураны
уюштуруу жана анын ишмердиги, ошондой эле адвокаттардын укуктары, милдеттери
жана жоопкерчилиги мыйзам менен аныкталат.
58-берене.
Жарандык укук мамилелеринен келип чыгуучу талаш-тартыштарды соттон тышкары
чечүү үчүн бейтарап соттор уюштурулушу мүмкүн. Бейтарап сотторду түзүү тартиби,
алардын ыйгарым укуктары жана иштеши мыйзам менен аныкталат.
59-берене.
Кыргыз Республикасында жарандар аксакалдар сотторун уюштурууга укуктуу.
Аксакалдар сотторун уюштуруу тартиби, алардын ыйгарым укуктары жана иштеши
мыйзам менен аныкталат.
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ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
60-берене.
1. Президент мамлекет башчысы болуп саналат.
2. Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин көрсөтүп турат.
61-берене.
1. Президент Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 6 жылга шайланат.
2. Бир эле адам эки жолу Президент болуп шайлана албайт.
62-берене.
1. Президент болуп 35 жаштан төмөн эмес жана 70 жаштан жогору эмес, мамлекеттик
тилди билген жана республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз
Республикасынын жараны шайлана алат.
2. Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин саны чектелбейт. 30 миңден кем
эмес шайлоочунун колтамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала
алат.
Президентти шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат.
63-берене.
1. Президент кызматына киришерде Кыргызстандын элине ант берет.
2. Президенттин ыйгарым укуктары жаңы шайланган Президент кызматка киришкен
учурдан тартып токтотулат.
3. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде өзүнүн саясий
партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу
кандай гана болбосун аракеттерин токтотот.
64-берене.
1. Президент:
1) ушул Конституцияда каралган учурларда Жогорку Кеңешке шайлоолорду
дайындайт; ушул Конституцияда каралган тартипте жана учурларда Жогорку Кеңешке
мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечим кабыл алат;
2) жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду дайындайт; мыйзамда каралган учурларда
жана тартипте жергиликтүү кеңештерди таркатууну жүзөгө ашырат.
2. Президент:
1) мыйзамдарга кол коет жана элге жарыялайт; мыйзамдарды каршы пикири менен
Жогорку Кеңешке кайтарат;
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2) зарыл учурларда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйналыштарын чакырууга жана
каралууга жаткан маселелерди аныктоого укуктуу;
3) Жогорку Кеңештин жыйналыштарында чыгып сүйлөөгө укуктуу.
3. Президент:
1) Жогорку соттун судьяларынын кызматына шайлоо үчүн талапкерлерди Судьяларды
тандоо боюнча кеңештин сунушу боюнча Жогорку Кеңешке сунуштайт;
2) Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Жогорку соттун судьяларын кызматынан
бошотуу үчүн Жогорку Кеңешке сунуштайт;
3) Судьяларды тандоо боюнча кеңештин сунушу боюнча жергиликтүү соттордун
судьяларын дайындайт;
4) Судьялар кеңешинин сунушу боюнча конституциялык мыйзамда каралган
учурларда жергиликтүү соттордун судьяларын бошотот.
4. Президент:
1) Жогорку Кеңештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайындайт; мыйзамда
каралган учурларда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринен
кем эмесинин макулдугу же болбосо Жогорку Кеңештин депутаттарынын үчтөн экиси
жактырган Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин
демилгеси боюнча Башкы прокурорду кызматтан бошотот; Башкы прокурордун сунушу
боюнча анын орун басарларын дайындайт жана кызматтан бошотот;
2) Өкмөт мүчөлөрүн - коргоо, улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик
органдардын жетекчилерин, ошондой эле алардын орун басарларын дайындайт жана
кызматтан бошотот.
5. Президент:
1) Улуттук банктын төрагасынын кызмат ордуна шайлоо үчүн талапкерди Жогорку
Кеңешке киргизет; Улуттук банктын төрагасынын сунушу боюнча Улуттук банктын
төрагасынын орун басарларын жана башкарма мүчөлөрүн дайындайт, мыйзамда
каралган учурларда аларды кызматтан бошотот;
2) Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын
мүчөлөрүнүн үчтөн бирин шайлоо жана кызматтан бошотуу үчүн талапкерлерди
Жогорку Кеңешке киргизет;
3) Эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн үчтөн бирин кызмат ордуна шайлоо жана
кызматтан бошотуу үчүн талапкерлерди Жогорку Кеңешке киргизет;
4) Эсептөө палатасынын Жогорку Кеңеш тарабынан шайланган мүчөлөрүнүн ичинен
Эсептөө палатасынын төрагасын дайындайт жана аны мыйзамда каралган учурларда
бошотот.
6. Президент:
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1) өлкөнүн ичинде жана анын чегинен сырткары жерлерде Кыргыз Республикасынын
атынан чыгат;
2) сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Премьер-министр менен макулдашуу боюнча эл
аралык келишимдерге кол коет; көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды Премьер-министрге,
Өкмөт мүчөлөрүнө жана башка кызмат адамдарына өткөрүп берүүгө укуктуу;
3) ратификациялоо грамоталарына жана кошулуу жөнүндө грамоталарга кол коет;
4) Премьер-министр менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын чет
мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын жана эл аралык
уюмдардагы туруктуу өкүлдөрүн дайындайт; аларды кайра чакыртып алат; чет
мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын ишеним жана
кайра чакыртып алуу грамоталарын кабыл алат;
7. Президент Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан
чыгаруу маселелерин чечет.
8. Президент Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы колбашчысы
болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жогорку командалык
курамын аныктайт, дайындайт жана кызматтан бошотот.
9. Президент:
1) мыйзамга ылайык уюштурулган Коргоо кеңешин жетектейт;
2) конституциялык мыйзамда каралган негиздер болгон учурда өзгөчө абалды
киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертет, ал эми зарыл болгондо аны айрым жерлерде
алдын-ала жарыялабай туруп киргизет, ал жөнүндө Жогорку Кеңешке токтоосуз
билдирет;
3) жалпы же жарым-жартылай мобилизациялоону жарыялайт; Кыргыз
Республикасына баскынчылык жасалганда же түздөн-түз баскынчылык коркунучу
туулганда согуш абалын жарыялайт жана бул маселени токтоосуз Жогорку Кеңештин
кароосуна киргизет;
4) өлкөнү коргоонун жана анын жарандарынын коопсуздугунун кызыкчылыктарында
согуш абалын жарыялайт жана бул маселени токтоосуз Жогорку Кеңештин кароосуна
киргизет.
10. Президент:
1) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлайт;
2) Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгарат;
3) жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды жана башка атайын
наамдарды ыйгарат;
4) ырайым кылууну жүзөгө ашырат;
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5) өзүнүн аппаратынын түзүмүн аныктайт, анын жобосун бекитет жана жетекчисин
дайындайт.
11. Президент ушул Конституцияда каралган дагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө
ашырат.
65-берене.
Президент Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында аткарылышы милдеттүү
болгон жарлыктарды жана буйруктарды кабыл алуу аркылуу өз ыйгарым укуктарын
ишке ашырат.
66-берене.
1. Президент арызы менен кызматынан кеткен учурда, ушул Конституцияда каралган
тартипте кызматтан четтетилгенде, ошондой эле оорусу боюнча ыйгарым укуктарын
аткара албай калганда же ал каза болгон учурда Президенттин ыйгарым укуктары
мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.
2. Президент оорусуна байланыштуу өз милдеттерин аткара албай калганда Жогорку
Кеңеш өзү түзгөн мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде
Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин добушу
менен Президентти мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу жөнүндө чечим кабыл
алат.
67-берене.
1. Президент кызматтан четтетилгенден кийин жазык жоопкерчилигине тартылышы
мүмкүн.
2. Президенттин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Башкы
прокурордун корутундусу менен бышыкталган Жогорку Кеңеш тарабынан кылмыш
жасагандыгы жөнүндө коюлган айыптын негизинде гана Президент кызматынан
четтетилиши мүмкүн.
3. Президентти кызматтан четтетүү үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө Жогорку
Кеңештин чечими депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин
демилгеси боюнча жана Жогорку Кеңеш тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын
корутундусу болгондо гана Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын
көпчүлүгү менен кабыл алынышы керек.
4. Президентти кызматтан четтетүү жөнүндө Жогорку Кеңештин чечими Президентке
каршы күнөө коюлгандан кийин үч айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен, Жогорку
Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн
добушу менен кабыл алынышы керек. Эгерде бул мөөнөттө Жогорку Кеңештин чечими
кабыл алынбаса, коюлган күнөө четке кагылды деп эсептелинет.
68-берене.
1. Ушул Конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча Президент өз ыйгарым
укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңы Президент шайланганга чейин
анын ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин Төрагасы аткарат. Президенттин
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ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин Төрагасы аткарууга мүмкүн болбогон учурда
Президенттин ыйгарым укуктарын Премьер-министр аткарат.
Мөөнөтүнөн мурда Президентти шайлоо Президенттин ыйгарым укуктары
токтотулган күндөн тартып үч айлык мөөнөттө өткөрүлөт.
2. Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары Жогорку
Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоого, Өкмөттү кызматтан кетирүүгө
укуксуз.
69-берене.
1. Ушул Конституциянын 67-беренесинде белгиленген тартипте кызматынан
четтетилгенден башка бардык мурдагы президенттер Кыргыз Республикасынын экспрезиденти деген наамга ээ болушат.
2. Экс-президенттин статусу мыйзам менен белгиленет.

ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БИЙЛИГИ

Биринчи глава
Жогорку Кеңеш
70-берене.
1. Жогорку Кеңеш - Кыргыз Республикасынын парламенти - мыйзам чыгаруу
бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу милдеттерин
жүзөгө ашыруучу өкүлчүлүктүү жогорку орган болуп саналат.
2. Жогорку Кеңеш пропорциялуу система боюнча 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу
120 депутаттан турат.
Шайлоонун жыйынтыктары боюнча саясий партияга парламентте 65тен көп эмес
депутаттык мандат берилиши мүмкүн.
Шайлоо күнүнө карата 21 жашка чыккан, шайлоого укугу бар Кыргыз
Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат.
Парламентке өтүү үчүн шайлоо босогосун кошуп алганда Жогорку Кеңештин
депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат.
3. Жогорку Кеңештин депутаттары фракцияларга биригишет.
Жогорку Кеңеште фракциялардын коалициясын түзгөндүгү жөнүндө расмий
жарыялаган, депутаттык мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон фракция, же
фракциялардын коалициясы парламенттик көпчүлүк болуп саналат.
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Парламенттик көпчүлүктүн курамына кирбеген жана ага карата өзүн оппозиция
катары жарыялаган фракция, же фракциялар парламенттик оппозиция болуп саналат.
71-берене.
1. Жогорку Кеңеш өзүнүн биринчи сессиясына шайлоолордун жыйынтыктары
аныкталгандан кийин 15 күндөн кечикпестен чогулат.
2. Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышын Жогорку Кеңештин жашы боюнча
улуу депутаты ачат.
3. Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышы болгон күндөн тартып мурдагы
чакырылыштагы Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат.
4. Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары алар ант берген күндөн
тартып башталат.
72-берене.
1. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ойпикирлери же Жогорку Кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка
алынышы мүмкүн эмес. Өзгөчө оор кылмыштарды кошпогондо, депутатты жазык
жоопкерчилигине тартууга Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын
көпчүлүгүнүн макулдугу менен жол берилет.
2. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишин башка мамлекеттик же
муниципалдык кызмат менен айкалыштыра албайт, жеке ишкердик менен алектениши,
коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочулар кеңешинин курамына
кириши мүмкүн эмес.
Жогорку Кеңештин депутаты илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык
иштерди аткара алат.
73-берене.
1. Жогорку Кеңештин депутаты императивдик мандатка байланышпайт. Депутатты
кайра чакырып алууга жол берилбейт.
2. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары тийиштүү чакырылыштагы
Жогорку Кеңештин ишинин токтотулушу менен бир учурда токтотулат.
3. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары ушул берененин 2-бөлүгүндө
каралган негиздерден тышкары төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулат:
1) ал депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткондугу же фракциядан чыккандыгы
жөнүндө жазуу жүзүндө арыз бергенде;
2) жарандыктан чыкканда же болбосо башка жарандыкты алганда;
3) башка ишке которулганда же депутаттык ыйгарым укуктарды аткаруу менен
айкалышпаган ишин таштабаганда;
4) шайлоолор жараксыз деп табылганда;
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5) туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кеткенде; депутат
сот тарабынан иштөөгө жөндөмсүз деп таанылганда;
6) ага карата соттун күнөө коюу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;
7) бир сессиянын ичинде Жогорку Кеңештин жыйналыштарында жүйөөсүз 30 же
андан көп жумушчу күнү жок болгондо;
8) анын дайынсыз жок болгондугун же өлгөндүгүн жарыялоо жөнүндө соттун чечими
мыйзамдуу күчүнө киргенде;
9) депутат каза болгондо.
Көрсөтүлгөн негиздер боюнча Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын
мөөнөтүнөн мурда токтотуу буга негиздер пайда болгон күндөн тартып 30 календарлык
күндөн кечиктирилбестен Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук
комиссиянын чечими менен жүзөгө ашырылат.
4. Депутаттын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушунун
натыйжасында пайда болгон бош мандатты ээлөөнүн тартиби конституциялык мыйзам
менен аныкталат.

Экинчи глава
Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары
74-берене.
1. Жогорку Кеңеш:
1) референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам кабыл алат;
2) Президентти шайлоону дайындайт.
2. Жогорку Кеңеш:
1) ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизет;
2) мыйзамдарды кабыл алат;
3) мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана
денонсациялайт;
4) Кыргыз Республикасынын чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет;
5) республикалык бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитет;
6) Кыргыз Республикасынын
маселелерин чечет;

администрациялык-аймактык

7) мунапыс жөнүндө актыларды чыгарат.
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түзүлүшүнүн

3. Жогорку Кеңеш:
1) Өкмөттүн ишинин программасын бекитет, Өкмөт мүчөлөрүн - коргоо жана
улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын жетекчилерин
кошпогондо Өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктайт;
2) Өкмөт тарабынан киргизилген Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнүн жалпы
мамлекеттик программаларын бекитет;
3) Өкмөткө ишеним көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алат;
4) Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алат.
4. Жогорку Кеңеш:
1) Президенттин сунуштамасы боюнча Жогорку соттун судьяларын шайлайт;
конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда Президенттин сунуштамасы боюнча
аларды кызматтан бошотот;
2) мыйзамда белгиленген тартипте Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамын
бекитет;
3) Президенттин сунуштамасы боюнча Улуттук банктын төрагасын шайлайт;
мыйзамда каралган учурларда аны кызматтан бошотот;
4) Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн
курамынын үчтөн бирин - Президенттин, үчтөн бирин - парламенттик көпчүлүктүн
жана үчтөн бирин - парламенттик оппозициянын сунуштамасы боюнча шайлайт;
мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтарынан бошотот;
5) Эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн курамынын үчтөн бирин - Президенттин, үчтөн
бирин - парламенттик көпчүлүктүн жана үчтөн бирин - парламенттик оппозициянын
сунуштамасы боюнча шайлайт; мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтарынан
бошотот;
6) Акыйкатчыны (Омбудсменди) шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда
кызматтан бошотот; аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет;
7) Акыйкатчынын (Омбудсмендин) сунуштамасы боюнча Акыйкатчынын
(Омбудсмендин) орун басарларын шайлайт; аларды жазык жоопкерчилигине тартууга
макулдук берет;
8) Башкы прокурорду дайындоого макулдук берет; аны жазык жоопкерчилигине
тартууга макулдук берет; Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн
биринен кем эмес добушу менен Башкы прокурорду кызматтан бошотууга макулдук
берет;
9) Мыйзамда каралган учурларда Башкы прокурорду кызматтан бошотуу тууралуу
Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгесин
Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинин көпчүлүк добушу
менен жактырат.
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5. Жогорку Кеңеш:
1) конституциялык мыйзамда каралган учурларда жана тартипте өзгөчө абалды
киргизет; бул маселе боюнча Президенттин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат;
2) согуш жана тынчтык маселелерин чечет; согуш абалын киргизет, согуш абалын
жарыялайт, бул маселелер боюнча Президенттин жарлыктарын бекитет же жокко
чыгарат;
3) тынчтыкты жана коопсуздукту сактоону колдоо боюнча мамлекеттер аралык
келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарыл болгондо, Кыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү
жөнүндө маселени чечет;
4) Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын жана
башка атайын наамдарын белгилейт;
5) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана ардактуу наамдарын
уюштурат.
6. Жогорку Кеңеш:
1) Президенттин, чет мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн сүйлөгөн
сөздөрүн угат;
2) Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ар жылдык баяндамасын угат;
3) Премьер-министрдин, Башкы прокурордун, Улуттук банктын төрагасынын,
Эсептөө палатасынын төрагасынын ар жылдык отчетторун угат.
7. Жогорку Кеңеш ушул Конституцияда каралган тартипте Президентке каршы айып
коет; Президентти кызматынан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алат.
8. Ушул беренеде көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын ар жылдык отчетторун жана
баяндамаларын угуу ушул Конституциянын жана мыйзамдардын мамлекеттик
органдардын жана алардын кызмат адамдарынын өз алдынчалыгы жана көз
карандысыздыгы жөнүндө жоболорун эске алуу менен жүзөгө ашырылат.
9. Жогорку Кеңеш ушул Конституцияда каралган дагы башка ыйгарым укуктарды
жүзөгө ашырат.
75-берене.
1. Жогорку Кеңеш өз курамынан Жогорку Кеңештин Төрагасын жана анын орун
басарларын шайлайт.
Жогорку Кеңештин Төрагасынын орун басарлары парламенттик оппозициянын
курамына кирген депутаттардын ичинен алардын шайланышын камсыз кылган санда
жана тартипте шайланат.
2. Жогорку Кеңештин Төрагасы:
1) Жогорку Кеңештин жыйналыштарын алып барат;
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2) Жогорку Кеңештин жыйналыштарында каралуучу маселелерди даярдоого жалпы
жетекчиликти жүзөгө ашырат;
3) Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган актыларга кол коет;
4) Кыргыз Республикасында жана андан тышкары жерлерде Жогорку Кеңештин
атынан чыгат, Жогорку Кеңештин Президент, Өкмөт, сот бийлиги жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары менен өз ара иш аракеттерин камсыз кылат;
5) Жогорку Кеңештин аппаратынын ишине жалпы жетекчиликти жана контролдукту
жүзөгө ашырат;
6) Жогорку Кеңештин ишин уюштуруу боюнча ага Жогорку Кеңештин Регламентинде
каралган дагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
3. Жогорку Кеңештин Төрагасы жашыруун добуш берүү аркылуу Жогорку Кеңештин
депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен шайланат.
Жогорку Кеңештин Төрагасы Жогорку Кеңешке отчет берет жана Жогорку Кеңештин
депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгү кабыл алган
Жогорку Кеңештин чечими боюнча кайра чакыртып алынышы мүмкүн.
76-берене.
1. Жогорку Кеңеш өз депутаттарынын ичинен комитеттерди, ошондой эле убактылуу
комиссияларды уюштурат; алардын курамын түзөт; мында парламенттик оппозициянын
өкүлдөрү бюджет жана укук тартиби маселелери боюнча комитеттердин төрагалары
болуп саналат.
2. Жогорку Кеңештин комитеттери Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына кирген
маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону жүзөгө ашырат, Жогорку Кеңеш
тарабынан кабыл алынган мыйзамдарды жана чечимдерди турмушка ашырууга
контролдук кылат.
3. Мыйзамдар, Жогорку Кеңештин ченемдик укуктук актылары Жогорку Кеңештин
тийиштүү комитеттери тарабынан алардын долбоорлору алдын ала каралгандан кийин
кабыл алынат.
4. Мамлекеттик кызмат орундарына шайлоого, дайындоого жана бошотууга
Жогорку Кеңештин макулдук берүүсү Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттеринин
корутундусу болгон учурда жүргүзүлөт.
77-берене.
1. Жогорку Кеңештин сессиялары жыйналыш түрүндө өтөт жана сентябрдын биринчи
жумушчу күнүнөн тартып келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин
жүргүзүлөт.
2. Эгерде каралып жаткан маселелердин мазмуну жабык жыйналыш өткөрүүнү талап
кылбаса, Жогорку Кеңештин жыйналышы ачык жүргүзүлөт.
3. Жогорку Кеңештин кезексиз сессиялары Президенттин, Өкмөттүн же Жогорку
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Кеңештин депутаттарынын кеминде үчтөн биринин сунушу боюнча Жогорку Кеңештин
Төрагасы тарабынан чакырылат.
4. Жогорку Кеңештин жыйналыштары ага Жогорку Кеңештин депутаттарынын
жалпы санынын көпчүлүгү катышса укуктуу болот.
5. Жогорку Кеңештин чечимдери жыйналыштарда депутаттардын добуш берүүсү
менен кабыл алынат жана токтомдор менен жол-жоболоштурулат.
78-берене.
1. Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл ала алат.
2. Өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы
санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынышы
мүмкүн.
3. Президент Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркаткан күндөн тартып беш күндүк
мөөнөттө мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду дайындайт. Мөөнөтүнөн мурда шайлоолор
дайындалгандан тартып 45 күндөн кечиктирилбестен шайлоолор өткөрүлүшү керек.
Үчүнчү глава
Мыйзам чыгаруу иши
79-берене.
Мыйзам чыгаруу демилге укугу төмөнкүлөргө таандык:
1) 10 миң шайлоочуга (элдик демилге);
2) Жогорку Кеңештин депутатына;
3) Өкмөткө.
80-берене.
1. Мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңешке киргизилет.
2. Өкмөт тарабынан кечиктирилгис катары аныкталган мыйзам долбоорлору Жогорку
Кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралат.
3. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтүүнү караган
мыйзам долбоорлору Өкмөт тарабынан каржылоо булагы аныкталгандан кийин
Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынышы мүмкүн.
4. Мыйзамдар Жогорку Кеңеш тарабынан үч окууда кабыл алынат.
Мыйзамдар, Жогорку Кеңештин чечимдери эгерде ушул Конституцияда башкача
каралбаса, катышып отурган депутаттардын көпчүлүгүнүн, бирок Жогорку Кеңештин
депутаттарынын 50дөн кем эмесинин добушу менен кабыл алынат.
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5. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик чек араны өзгөртүү жөнүндө мыйзамдар
Жогорку Кеңеш тарабынан үчтөн кем эмес окууда, Жогорку Кеңештин депутаттарынын
жалпы санынын үчтөн экиден кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.
6. Өзгөчө жана согуш абалы учурунда конституциялык мыйзамды, мамлекеттик чек
араларды өзгөртүү тууралуу мыйзамды кабыл алууга тыюу салынат.
81-берене.
1. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзам 14 күндүн ичинде Президентке
кол коюу үчүн жиберилет.
2. Президент мыйзамды алган күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен ага кол
коет же өзүнүн каршы пикирлери менен Жогорку Кеңешке кайрадан кароого кайтарат.
Республикалык бюджет, салыктар жөнүндө мыйзамдар милдеттүү түрдө кол коюлууга
жатат.
3. Эгерде конституциялык мыйзам же мыйзам кайрадан каралганда Жогорку
Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн
добушу менен мурда кабыл алынган редакциясында жактырылса, мындай мыйзам
келип түшкөн күндөн тартып 14 күндүн ичинде Президент тарабынан кол коюлууга
тийиш. Мурда кабыл алынган редакциясында жактырылган конституциялык мыйзамга
же мыйзамга белгиленген мөөнөттө кол коюлбаса, мындай мыйзамга 10 күндөн
кечиктирбестен Жогорку Кеңештин Төрагасы кол коет жана ал жарыяланууга тийиш.
82-берене.
Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө
мыйзамда башка мөөнөт каралбаса, мыйзам расмий басма сөз органында расмий
жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

БЕШИНЧИ БӨЛҮМ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИ
83-берене.
1. Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин Өкмөт, ага баш ийген министрликтер,
мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү
мамлекеттик администрациялар ишке ашырат.
2. Өкмөт Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп
саналат.
3. Өкмөттү Премьер-министр башкарат. Өкмөт Премьер-министрден, вице-премьерминистрлерден, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан
турат.
Өкмөттүн түзүмү өзүнө министрликтерди жана мамлекеттик комитеттерди
камтыйт.
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84-берене.
1. Депутаттык мандаттардын теңинен көбүнө ээ болгон фракция же анын катышуусу
менен фракциялардын коалициясы жаңы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин биринчи
жыйналышы өткөн күндөн тартып 15 жумушчу күндүн ичинде Премьер-министрдин
кызматына талапкерди көрсөтөт.
Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер Өкмөттүн программасын, түзүмүн
жана курамын Жогорку Кеңешке киргизет.
2. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөнгө чейин Жогорку Кеңеш программаны
бекитпесе, Өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктабаса, же болбосо шайлоонун
жыйынтыктары боюнча саясий партиялардын бири дагы депутаттык мандаттардын
жарымынан көбүн албаса, Президент фракциялардын бирине 15 жумушчу күндүн
ичинде парламенттик көпчүлүктү түзүүнү жана Премьер-министрдин кызмат ордуна
талапкерди көрсөтүүнү сунуш кылат.
Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт
аяктаганга чейин Өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын Жогорку Кеңешке
киргизет.
3. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөнгө чейин Жогорку Кеңеш программаны
бекитпесе, Өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктабаса Президент экинчи фракцияга
15 жумушчу күндүн ичинде парламенттик көпчүлүктү түзүүнү жана Премьерминистрдин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүнү сунуш кылат.
Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт
аяктаганга чейин Өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын Жогорку Кеңешке
киргизет.
4. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганга чейин Жогорку Кеңеш Өкмөттүн
программасын бекитпесе, түзүмүн жана курамын аныктабаса фракциялар өз демилгеси
менен 15 жумушчу күндүн ичинде парламенттик көпчүлүктү түзүүгө жана Премьерминистрдин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүгө тийиш.
Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт
аяктаганга чейин Өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын Жогорку Кеңешке
киргизет.
5. Президент үч күндүк мөөнөттө Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылган Премьерминистрди жана Өкмөттүн башка мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлык чыгарат.
Эгерде Президент жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттө Премьер-министрди жана
Өкмөттүн мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлык чыгарбаса, алар дайындалды деп
эсептелет.
6. Эгерде ушул Конституцияда белгиленген тартипте Өкмөттүн программасы
бекитилбесе, курамы жана түзүмү аныкталбаса Президент Жогорку Кеңешке
мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Мындай учурда Өкмөт жаңы чакырылыштагы
Жогорку Кеңеш тарабынан Өкмөт түзүлгөнгө чейин ушул Конституцияда каралган
тартипте өз милдетин аткара берет.
131

7. Фракциялардын коалициясы парламенттик көпчүлүктүн статусун жоготкон учурда
Өкмөт ушул беренеде каралган тартипте жана мөөнөттө түзүлөт. Өкмөттүн жаңы
курамы түзүлгөнгө чейин Премьер-министр жана Өкмөт мүчөлөрү өз милдеттерин
аткарууну улантышат.
85-берене.
1. Өкмөт өзүнүн ишинде ушул Конституцияда каралган чектерде Жогорку Кеңешке
отчет берет жана анын алдында жооптуу болот.
2. Премьер-министр Өкмөттүн иши жөнүндө жыл сайын Жогорку Кеңешке отчет
берип турат.
3. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси
боюнча Жогорку Кеңеш Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени карай алат.
4. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом Жогорку Кеңештин депутаттарынын
жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
5. Жогорку Кеңеш тарабынан Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселе
Президентти кезектеги шайлоого чейин алты ай калганда каралышы мүмкүн эмес.
6. Өкмөткө ишеним көрсөтүлбөгөндөн кийин Президент Өкмөттүн кызматтан
кетиши жөнүндө чечим кабыл алууга же болбосо Жогорку Кеңештин чечими менен
макул болбоого укуктуу.
7. Эгерде Жогорку Кеңеш 3 айдын ичинде Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө
кайталап чечим кабыл алса Президент Өкмөттү кызматынан кетирет.
86-берене.
1. Премьер-министр жылына бир жолудан көп эмес Жогорку Кеңештин алдына
Өкмөткө ишеним көрсөтүү жөнүндө маселе кое алат. Жогорку Кеңеш тарабынан
Өкмөткө ишеним көрсөтүүдөн баш тартылган учурда Президент 5 жумушчу күндүн
ичинде Өкмөттүн кызматтан кетиши жөнүндө чечим кабыл алат же болбосо Жогорку
Кеңешке шайлоону мөөнөтүнөн мурда дайындайт.
2. Өкмөт кызматтан кеткен учурда ушул Конституцияда каралган тартипте жана
мөөнөттө Өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин ыйгарым укуктарын жүзөгө
ашырууну уланта берет.
87-берене.
1. Премьер-министр, Өкмөт же Өкмөттүн айрым мүчөсү кызматынан кетүү жөнүндө
өтүнүч кылууга акылуу. Ал Президент тарабынан кабыл алынат же четке кагылат.
2. Премьер-министрдин кызматтан кетишин кабыл алуу Өкмөттүн кызматтан
кетишине алып келет.
3. Өкмөт түзүлгөнгө чейин Премьер-министр жана Өкмөт мүчөлөрү өз милдеттерин
аткарууну улантат.
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4. Өкмөт кызматтан кеткен учурда Өкмөттүн жаңы курамы ушул Конституцияда
каралган тартипте жана мөөнөттө түзүлүүгө тийиш. Премьер-министрдин кызмат
ордуна дайындоо үчүн талапкерди Президентке киргизүү мөөнөтүн эсептөө Президент
тарабынан Премьер-министрдин же Өкмөттүн кызматтан кетиши кабыл алынган
күндөн башталат.
5. Өкмөт мүчөсү кызматтан кеткен же болбосо кызмат ордунан бошотулган учурда
Премьер-министр 5 жумушчу күндүн ичинде Өкмөт мүчөсүнүн бош кызмат ордуна
дайындоо үчүн Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылган талапкерди Президентке
киргизет.
88-берене.
1. Өкмөт:
1) Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат;
2) мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат;
3) мыйзамдуулукту, жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын камсыз кылуу,
коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды жүзөгө
ашырат;
4) мамлекеттин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн коргоо, конституциялык
түзүлүштү сактоо боюнча, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо, улуттук
коопсуздукту жана укук тартибин бекемдөө боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз
кылат;
5) финансы, баа, тариф, инвестиция жана салык саясатын жүргүзүүнү камсыз
кылат;
6) республикалык бюджетти иштеп чыгат жана Жогорку Кеңешке сунуш кылат жана
анын аткарылышын камсыз кылат; республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө
Жогорку Кеңешке отчет берет;
7) менчиктин бардык түрлөрүн өнүктүрүүнүн жана аларды коргоонун бирдей
шарттарын камсыз кылуу боюнча, мамлекеттик менчик объекттерин башкаруу боюнча
чараларды ишке ашырат;
8) социалдык-экономикалык жана маданий чөйрөдө бирдиктүү мамлекеттик саясатты
жүргүзүүнү камсыз кылат;
9) экономикалык, социалдык, илимий-техникалык жана маданий өнүктүрүүнүн
жалпы мамлекеттик программаларын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;
10) тышкы экономикалык иштерди жүргүзүүнү камсыз кылат;
11) жарандык коом менен эриш-аркак иштешүүнү камсыз кылат;
12) Конституция жана мыйзамдар менен өзүнө берилген башка ыйгарым укуктарды
ишке ашырат.
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2. Өкмөттүн ишин уюштуруу жана анын тартиби конституциялык мыйзам менен
аныкталат.
89-берене.
Премьер-министр:
1) Өкмөттү башкарат, анын иши үчүн Жогорку Кеңештин алдында жеке жоопкерчилик
тартат;
2) бардык аткаруу бийлигинин органдары тарабынан Конституциянын жана
мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат;
3) сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет;
4) Өкмөттүн жыйналышын өткөрөт;
5) Өкмөттүн токтомдоруна жана буйруктарына кол коет, алардын аткарылышын
камсыз кылат;
6) административдик ведомстволордун жетекчилерин дайындайт жана бошотот;
7) мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын
башчыларын жергиликтүү кеңештердин сунушу боюнча дайындайт жана бошотот;
8) ушул Конституцияда жана мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды
жүзөгө ашырат.
90-берене.
1. Конституциянын жана мыйзамдардын негизинде жана аларды аткаруу үчүн Өкмөт
токтомдорду жана буйруктарды чыгарат, ошондой эле алардын аткарылышын камсыз
кылат.
2. Өкмөттүн токтомдору жана буйруктары Кыргыз Республикасынын бүткүл
аймагында милдеттүү түрдө аткарылат.
3. Өкмөт министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик
ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын органдарынын
ишине жетекчилик кылат.
4. Өкмөт министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик
ведомстволордун актыларын жокко чыгарууга укуктуу.
91-берене.
1. Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигин
жергиликтүү мамлекеттик администрация ишке ашырат.
Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындоо жана
бошотуу тартиби мыйзам менен аныкталат.

134

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды уюштуруу жана алардын иштеши
мыйзам менен аныкталат.
92-берене.
1. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар Конституциянын, мыйзамдардын,
Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштейт.
2. Өз компетенциясынын чегинде кабыл алынган жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын чечимдери тийиштүү аймакта милдеттүү түрдө аткарылат.

АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОТ БИЙЛИГИ
93-берене.
1. Кыргыз Республикасында сот адилеттигин сот гана ишке ашырат.
Мыйзамда каралган учурларда жана тартипте Кыргыз Республикасынын жарандары
сот адилеттигин ишке ашырууга катышууга укуктуу.
2. Сот бийлиги конституциялык, жарандык, жазыктык, административдик жана
башка сот өндүрүшү аркылуу жүзөгө ашырылат.
3. Кыргыз Республикасынын сот системасы Конституция жана мыйзамдар менен
белгиленет, ал Жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат.
Жогорку соттун курамында Конституциялык палата иштейт.
Мыйзам менен адистештирилген соттор түзүлүшү мүмкүн.
Атайы бөтөнчө сотторду түзүүгө жол берилбейт.
4. Соттордун ишин уюштуруу жана алардын тартиби мыйзам менен аныкталат.
94-берене.
1. Судьялар көз карандысыз жана Конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет.
2. Судья кол тийбестик укугуна ээ жана кылмыш үстүндө тутулгандан тышкары
учурларда кармалууга же камакка алынууга, тинтүүгө же жеке текшерилүүгө тийиш
эмес.
3. Конкреттүү бир сот иши боюнча судьядан отчет талап кылууга эч кимдин укугу
жок.
Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча ар кандай кийлигишүүлөргө тыюу салынат.
Судьяга таасир көрсөтүүгө күнөөлүү адамдар мыйзамда каралгандай жоопкерчилик
тартышат.
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4. Судья өзүнүн статусуна ылайык көз карандысыздыгынын социалдык, материалдык
жана башка кепилдиктери менен камсыз кылынат.
5. Курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку
билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 10 жыл иш стажысы бар Кыргыз
Республикасынын жараны Жогорку соттун судьясы боло алат.
6. Жогорку соттун судьялары курактык чегине жеткенге чейин шайланат.
7. Жогорку соттун судьялары өздөрүнүн курамынан Жогорку соттун төрагасын,
төраганын орун басарларын 3 жылдык мөөнөткө шайлайт.
Бир эле адам катары менен эки мөөнөткө Жогорку соттун төрагасы, төраганын орун
басары болуп шайлана албайт.
Жогорку соттун төрагаларын, алардын орун басарларын шайлоо жана бошотуу
тартиби мыйзам менен аныкталат.
8. Курагы 30 жаштан кем эмес жана 65 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку
билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 5 жылдан кем эмес иш стажысы бар
Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү соттун судьясы боло алат.
Жергиликтүү соттордун судьялары Судьяларды тандоо боюнча кеңештин сунушу
боюнча Президент тарабынан биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, кийин курактык
чегине жеткенге чейин дайындалат. Жергиликтүү соттордун судьяларын көрсөтүүнүн
жана дайындоонун тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат.
Жергиликтүү соттордун судьяларынын чогулушу өз курамынан соттун төрагасын,
төраганын орун басарын 3 жылдык мөөнөткө шайлайт.
Бир эле адам катары менен эки мөөнөткө ошол эле соттун төрагасы, төрагасынын
орун басары болуп шайлана албайт.
9. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу конституциялык мыйзам менен
аныкталат, анда Жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат
ордуна талапкерлерге кошумча талаптар белгилениши мүмкүн.
95-берене.
1. Кыргыз Республикасынын бардык сотторунун судьялары жүрүм-туруму
кынтыксыз болуп турганда кызмат орундарын ээлеп турат жана өз ыйгарым укуктарын
сактап калат. Судьялардын жүрүм-турумунун кынтыксыздыгынын талаптарын бузуу
конституциялык мыйзам менен аныкталган тартипте судьяларды жоопкерчиликке
тартуу үчүн негиз болуп эсептелет.
2. Жогорку соттун судьясы Судьялар кеңешинин сунушунун негизинде Президенттин
сунуштамасы боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде
үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен Жогорку Кеңеш тарабынан кызмат
орундарынан мөөнөтүнөн мурда бошотулат.
3. Судья каза болгондо, өлдү же дайынсыз жок болду деп жарыяланганда, аракетке
жөндөмсүз деп таанылганда, жарандыгын жоготкондо, жарандыктан чыкканда же
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башка мамлекеттин жарандыгын алганда судьянын ыйгарым укуктары конституциялык
мыйзамга ылайык негиздер келип чыккан күндөн тартып аны шайлаган же дайындаган
орган тарабынан токтотулат.
4. Жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди тандап
алуу, аларды дайындоого жана которууга (ротациялоого) сунуштоо Судьяларды тандоо
боюнча кеңеш тарабынан конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте жүзөгө
ашырылат.
5. Жергиликтүү соттордун судьяларын кызмат ордунан четтетүү жана бошотуу
Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Президент тарабынан конституциялык мыйзам
менен аныкталган учурларда жана тартипте жүзөгө ашырылат.
6. Кыргыз Республикасынын бардык сотторунун судьяларын жазык жана сот
тартибинде салынган административдик жоопкерчиликке тартууга Судьялар кеңешинин
макулдугу менен конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте жол берилет.
7. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш судьялардын жана жарандык коомдун
өкүлдөрүнөн түзүлөт.
Судьялар кеңеши, парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция
тиешелүүлүгүнө жараша Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамынын үчтөн
бирин шайлайт.
8. Судьяларды тандоо боюнча кеңешти уюштуруу, анын иши, ыйгарым укуктары
жана аны түзүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат.
96-берене.
1. Жогорку сот жарандык, жазык, экономикалык, административдик жана башка
иштер боюнча жогорку сот органы болуп саналат жана мыйзамда белгиленген тартипте
сот процессине катышуучулардын кайрылуулары боюнча жергиликтүү соттордун
соттук актыларын кайра кароону жүзөгө ашырат.
2. Жогорку соттун пленуму Жогорку соттун төрагасынын жана Жогорку соттун
коллегиясынын курамында сот практикасынын маселелери боюнча түшүндүрмөлөрдү
берет.
3. Жогорку соттун актылары акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт.
97-берене.
1. Жогорку соттун Конституциялык палатасы конституциялык контролдоону жүзөгө
ашыруучу орган болуп саналат.
2. Курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан ашпаган, юридикалык жогорку
билими бар жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 15 жыл стажы бар Кыргыз
Республикасынын жараны Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы
боло алат.
3. Жогорку соттун Конституциялык палатасы өз курамынан төраганы, төраганын
орун басарын 3 жылдык мөөнөткө шайлайт.
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4. Бир эле адам эки мөөнөт катары менен Жогорку соттун Конституциялык
палатасынын төрагасы, төраганын орун басары болуп шайлана албайт.
5. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялары судьялар кеңешинин
сунушунун негизинде Президенттин сунуштамасы боюнча Жогорку Кеңештин
депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмесинин көпчүлүк добушу
менен Жогорку Кеңеш тарабынан ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу
мүмкүн.
6. Жогорку соттун Конституциялык палатасы:
1) мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар Конституцияга карама-каршы
келген учурда аларды Конституцияга ылайык эмес деп табат;
2) Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган күчүнө кирбеген эл аралык
келишимдердин конституциялуулугу тууралуу корутунду берет;
3) ушул Конституцияга өзгөртүүлөр тууралуу мыйзамдын долбооруна корутунду
берет.
7. Конституция тарабынан таанылган укуктар жана эркиндиктер алар тарабынан
бузулуп жатат деп эсептелсе ар бир адам мыйзамдын жана башка ченемдик укук
актыларынын конституциялуулугун талашууга укуктуу.
8. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими акыркы болуп эсептелет
жана даттанууга жатпайт.
9. Жогорку соттун Конституциялык палатасы тарабынан мыйзамдардын же алардын
жоболорунун конституциялык эмес деп белгилениши алардын Кыргыз Республикасынын
аймагында колдонулушун жокко чыгарат, ошондой эле сот актыларын кошпогондо
конституциялык эмес деп таанылган мыйзамдарга же алардын жоболоруна негизделген
башка ченемдик укуктук актылардын колдонулушу да жокко чыгарылат.
10. Мыйзамдардын ченемдерине негизделген конституциялык эмес деп таанылган
сот актылары укуктары жана эркиндиктери козголгон жарандардын даттануулары
боюнча ар бир так учурда сот тарабынан кайра каралат.
11. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын курамын жана түзүү тартибин,
Конституциялык палатанын төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо жана бошотуу,
ошондой эле конституциялык сот өндүрүшүн жүзөгө ашыруу тартиби конституциялык
мыйзам менен аныкталат.
98-берене.
1. Мамлекет соттордун иштеп турушу жана судьялардын иши үчүн каржылоону
жана тиешелүү шарттарды камсыз кылат.
Сотторду каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт жана сот
адилеттигин толук жана көз карандысыз жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз
кылууга тийиш.
2. Сот системасынын бюджети сот бийлиги тарабынан өз алдынча түзүлөт
138

жана аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик бутактары менен макулдашуу боюнча
республикалык бюджетке киргизилет.
99-берене.
1. Териштирүү бардык соттордо ачык жүргүзүлөт. Ишти жабык жыйналышта
жүргүзүүгө мыйзамда каралган учурларда гана жол берилет. Соттун чечими ачык
жарыяланат.
2. Мыйзамда каралган учурдан тышкары, жазык же башка иштерди соттордо сырттан
териштирүүгө жол берилбейт.
3. Сот өндүрүшү тараптардын атаандаштыгынын жана тең укуктуулугунун негизинде
жүзөгө ашырылат.
4. Сот актысын жокко чыгаруу, өзгөртүү же токтото туруу сот тарабынан мыйзамда
белгиленген тартипте жүзөгө ашырылышы мүмкүн.
5. Сот процессинин катышуучуларынын процесстик укуктары, анын ичинде
чечимдерге, өкүмдөргө жана башка соттук актыларга даттануу укугу, ошондой эле
аларды жүзөгө ашыруунун тартиби мыйзам менен аныкталат.
100-берене.
1. Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык
мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык
жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү
болот жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш.
2. Сот актыларын аткарбоо, талаптагыдай эмес аткаруу же болбосо аларды аткарууга
тоскоолдук кылуу, ошондой эле соттордун ишине кийлигишүү мыйзам менен
белгиленген жоопкерчиликке алып келет.
101-берене.
1. Сот ушул Конституцияга каршы келген ченемдик укуктук актыны колдонууга
укуксуз.
2. Эгерде ар кандай сот инстанциясында ишти кароодо иштин чечилиши көз каранды
болгон мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актынын конституциялуулугу жөнүндө
маселе келип чыкса, анда сот Жогорку соттун Конституциялык палатасына сурооталапты жиберет.
102-берене.
1. Соттордун ички иштеринин маселелерин чечүү үчүн соттук өз алдынча башкаруу
иштейт.
2. Кыргыз Республикасында судьялардын курултайы, Судьялардын кеңеши жана
судьялардын чогулушу соттук өз алдынча башкаруу органдары болуп саналат.
Судьялардын курултайы соттук өз алдынча башкаруунун жогорку органы болуп
эсептелет.
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Судьялар кеңеши судьялардын курултайларынын ортосунда иштеген жана
судьялардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырган,
соттордун бюджетинин түзүлүшүн жана аткарылышын контролдогон, судьяларды
окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштурган, судьяларды тартип
жоопкерчилигине тартуу жөнүндө маселелерди караган соттук өз алдынча башкаруунун
шайлануучу органы болуп саналат.
Судьялардын чогулушу соттук өз алдынча башкаруунун баштапкы органы болот.
3. Соттук өз алдынча башкаруу органдарын уюштуруу жана алардын иштөө тартиби
мыйзам менен аныкталат.
103-берене.
Мыйзамда каралган учурларда, ошондой эле соттук териштирүүгө катышкан жактар
аны жүргүзүү үчүн жетиштүү каражатынын жок экендигин далилдеген ар кандай гана
учурда сот адилеттиги акысыз жүргүзүлөт.

ЖЕТИНЧИ БӨЛҮМ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКА ОРГАНДАР
104-берене.
Прокуратура төмөнкүлөр өзүнө жүктөлгөн бирдиктүү системаны түзөт:
1) аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары,
алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын
көзөмөлдөө;
2) изин суутпай издөөнү тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан
мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө;
3) жазык иштери боюнча соттун чечимдерин аткарууда, ошондой эле жарандардын
жеке эркиндигин чектөөгө байланышкан мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды колдонууда
мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө;
4) мыйзамда белгиленген учурларда
кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылуу;

сотто

жарандын

же

мамлекеттин

5) сотто мамлекеттик айыптоону ишке ашыруу;
6) мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына карата жазык куугунтуктоо.
105-берене.
Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк системасын көзөмөлдөйт, Кыргыз
Республикасындагы акча-насыя саясатын аныктайт жана жүргүзөт, бирдиктүү валюта
саясатын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат, акча белгилеринин эмиссиясын жүргүзүүгө
өзгөчө укукка ээ, банктык каржылоонун ар түрдүү түрлөрүн жана принциптерин ишке
ашырат.
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106-берене.
Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссия Кыргыз
Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды даярдоону жана өткөрүүнү
камсыз кылат.
107-берене.
Эсептөө палатасы республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына,
бюджеттен тышкаркы каражаттарга, мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин
пайдаланылышына аудит жүргүзөт.
108-берене.
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына
парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.
109-берене.
Ушул бөлүмдө көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардын уюштурулушу жана иштөө
тартиби, ошондой эле алардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери мыйзамдар
менен аныкталат.

СЕГИЗИНЧИ БӨЛҮМ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ
110-берене.
1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу - жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү
маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз
алдынча чечүүсүнүн ушул Конституция менен кепилденген укугу жана чыныгы
мүмкүнчүлүгү.
2. Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу тиешелүү
администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында жергиликтүү жамааттар тарабынан
жүзөгө ашырылат.
3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жарандардын жергиликтүү жамааттары
тарабынан түздөн-түз же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдары аркылуу
жүзөгө ашырылат.
4. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну каржылоо тийиштүү жергиликтүү
бюджеттен, ошондой эле республикалык бюджеттен камсыз кылынат.
5. Жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу ачык-айкындыктын, коомчулуктун
катышуусунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү
жамааттын алдындагы отчеттуулугунун принцибин сактоо менен жүзөгө ашырылат.
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111-берене.
1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасын төмөнкүлөр
түзөт:
1) жергиликтүү кеңештер - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү
органдары;
2) айыл өкмөтү, шаарлардын мэриялары - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун
аткаруучу органдары.
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары жана алардын кызмат
адамдары өз иштеринде жергиликтүү кеңешке отчет беришет.
112-берене.
1. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү административдик-аймактык
бирдиктин аймагында жашаган жарандар тарабынан мыйзамда белгиленген бирдей
мүмкүнчүлүктөрдү сактоо менен шайланат.
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары
мыйзамда белгиленген тартипте шайланат.
3. Жергиликтүү кеңештер мыйзамга ылайык:
1) жергиликтүү бюджеттерди бекитет, алардын аткарылышын контролдойт;
2) жергиликтүү жамааттын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн жана калкты
социалдык коргоонун программаларын бекитет;
3) жергиликтүү салыктарды жана жыйымдарды киргизет, ошондой эле алар боюнча
жеңилдиктерди белгилейт;
4) жергиликтүү маанидеги башка маселелерди чечет.
113-берене.
1. Мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
мыйзамда каралган ыйгарым укуктарына кийлигишүүгө укуксуз.
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар,
аларды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, финансылык жана башка
каражаттарды өткөрүп берүү менен ыйгарылышы мүмкүн. Мамлекеттик ыйгарым
укуктар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мыйзамдын же келишимдин
негизинде берилиши мүмкүн. Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар боюнча
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдарга отчет беришет.
3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекет жана анын органдарынын
алдында мыйзамдардын аткарылышы үчүн, жергиликтүү жамааттын алдында - өз
ишинин натыйжасы үчүн жоопкерчиликтүү болушат.
4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн укуктарынын бузулушуна
байланыштуу соттук коргоо үчүн кайрылууга укуктуу.
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ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ
УШУЛ КОНСТИТУЦИЯГА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДӨ КИРГИЗҮҮНҮН ТАРТИБИ
114-берене.
1. Ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам Жогорку Кеңеш
тарабынан дайындалган референдум менен кабыл алынышы мүмкүн.
2. Ушул Конституциянын үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи жана
сегизинчи бөлүмдөрүндөгү жоболорго өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин депутаттарынын
жалпы санынын көпчүлүгүнүн сунушу боюнча же болбосо 300 миңден кем эмес
шайлоочулардын демилгеси боюнча Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынышы
мүмкүн.
3. Жогорку Кеңеш ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды
ал Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен
кабыл алат.
Ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам Жогорку Кеңеш
тарабынан окуулардын ортосунда 2 ай аралык менен кеминде үч окуу өткөрүлгөндөн
кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес
көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмесинин
демилгеси боюнча ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө мыйзам референдумга чыгарылышы мүмкүн.
4. Өзгөчө жана согуш абалынын учурунда ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүүгө тыюу салынат.
5. Ушул Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө кабыл алынган мыйзамга
Кыргыз Республикасынын Президенти кол коюуга тийиш.
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ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КОНСТИТУЦИЯСЫ
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ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
1992-жылы, 8-декабрда Өзбек Республикасынын Жогорку Кеңешинин
XI сессиясынын 12-чакырылышында кабыл алынган. Бул Конституцияга
Өзбек Республикасынын 18.04.2011-ж., № -284-мыйзамы аркылуу
өзгөртүүлөр киргизилген.
Преамбула
Өзбек эли, адам укуктарын, мамлекеттин көз карандысыздыгын жактаарын
салтанаттуу жар салуу аркылуу, азыркы жана келечек муундардын алдындагы
бийик жоопкерчиликти сезип, өзбек мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүнүн тарыхый
тажырыйбасына таянып, өзүнүн демократиянын, социалдык адилеттүүлүктүн
идеяларына берилгендигин ырастап, республиканын жарандарына татыктуу жашоону
камсыздоого умтулуп, гумандуу, демократиялык, укуктук мамлекет түзүүнү максат
кылып, жарандык тынчтыкты жана улуттук ынтымакты сактоо максатында өзү укук
берген өкүлдөрү аркылуу Өзбекстан Республикасынын ушул Конституциясын кабыл
алат.
Негизги принциптер
Биринчи бөлүм.
I бап. Мамлекеттин көз карандысыздыгы.
1-берене. Өзбекстан – көз карандысыз, демократиялык республика. “Өзбекстан
Республикасы” жана “Өзбекстан” деген мамлекеттин аттары бирдей мааниге ээ.
2-берене. Мамлекет элдин эркин билдирип, анын кызыкчылыктарына кызмат кылат.
Мамлекеттик органдар менен кызмат адамдары коомдун жана жарандардын алдында
жоопкер.
3-берене. Өзбекстан Республикасы улуттук-мамлекеттик жана административдиктерриториялык түзүлүштү, мамлекеттик бийлик органдарынын системасы менен аларды
башкарууну аныктап, өзүнүн ички жана тышкы саясатын жүргүзөт. Өзбекстандын
мамлекеттик чек арасы менен территориясы кол тийгис жана бөлүнгүс.
4-берене. Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик тили болуп өзбек тили эсептелет.
Өзбекстан Республикасы өз территориясында жашаган элдер менен улуттардын тилине,
салт-санааларына, үрп-адаттарына урмат менен мамиле кылууну камсыз кылып,
алардын өнүгүшү үчүн шарт түзөт.
5-берене. Өзбекстан Республикасы мыйзам аркылуу бекитилген өзүнүн символдоруна
– желек, герб, гимнге ээ.
6-берене. Өзбекстан Республикасынын борбору – Ташкент.
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II бап. Эл бийлиги.
7-берене. Эл – мамлекеттик бийликтин жападан-жалгыз булагы.
Өзбекстан Республикасында мамлекеттик бийлик элдин кызыкчылыгы үчүн
Өзбекстан Республикасынын Конституциясы жана анын негизинде кабыл алынган
мыйзамдар милдеттендирген органдар аркылуу гана ишке ашырылат.
Мамлекеттик бийликти менчиктеп алуу, Конституцияда көрсөтүлбөгөн тартипте
бийлик органдарынын ишин кандайдыр бир убакка токтотуп туруу же таптакыр
токтотуп кою конституцияга каршы деп эсептелинип, мыйзам алдында жоопкерчиликке
түртөт.
8-берене. Өзбекстан элин – улутуна карабастан Өзбекстан Республикасынын
жарандары түзөт.
9-берене. Коомдун жана мамлекеттин жашоосуна байланыштуу өзгөчө маанилүү
маселелер элдин талкуусуна чыгарылып, жалпы добуш берүүгө (референдумга) коюлат.
Референдумду өткөрүүнүн тартиби мыйзам аркылуу аныкталат.
10-берене. Өзбекстан элинин атынан бир гана ал шайлаган Олий Мажилис жана
Президент сүйлөй алат.
Коомдун эч бир бөлүгү, саясий партия, коомдук бирикме, кыймыл же жеке бир адам
Өзбекстан элинин атынан сүйлөй албайт.
11-берене. Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик бийлик системасы мыйзам
чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигине бөлүнүү принцибине негизделет.
12-берене. Өзбекстан Республикасында коомдук жашоо саясий институттардын,
идеологиялар менен ой-пикирлердин көп түрдүүлүгүнө негизделип өнүгөт.
Эч бир идеология мамлекеттик идеология катары орнотулбайт.
13-берене. Өзбекстан Республикасында демократия жалпы адамзаттык принциптерге
негизделет, ага ылайык адам, анын өмүр-жашоосу, эркиндиги, ар-намысы, кадыр-баркы
жана бөлөк ажырагыс укуктары эң жогорку баалуулуктар болуп эсептелинет.
Демократиялык укуктар менен эркиндиктер Конституция жана мыйзамдар аркылуу
корголот.
14-берене. Мамлекет өзүнүн ишмердигин социалдык адилетүүлүк менен
мыйзамдуулуктун принциптеринин негизинде, адамдын жана коомдун жыргалчылыгы
үчүн курат.
III бап. Конституция менен мыйзамдын үстөмдүгү
15-берене. Өзбекстан Республикасында Өзбекстан Республикасынын Конституциясы
менен мыйзамдарынын сөзсүз үстөмдүгү таанылат.
Мамлекет анын органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, жарандар
Конституция менен мыйзамдарга ылайык иш кылышат.
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16-берене. Ушул Конституциянын бир да жобосу Өзбекстан Республикасынын
укуктары менен кызыкчылыктарына зыян келтиргидей мазмунда түшүндүрүлүшү
мүмкүн эмес.
Бир дагы мыйзам же бөлөк укуктук-нормативдик акт Конституциянын нормалары
менен принциптерине каршы боло албайт.
IV бап. Тышкы саясат.
17-берене. Өзбекстан Республикасы эл аралык мамилелердин толук укуктуу
субъектиси болуп эсептелет. Анын тышкы саясаты мамлекеттердин көз карандысыз,
теңчилик принциптерине, күч колдонбоо же күч көргөзүп коркутпоо, чек аранын
кол тийгистиги, талаш-тартыш маселелерди тынчтык жолу менен жөнгө салуу, ички
иштерге кийлигишпөө жана башка эл аралык укуктун жалпы таанылган нормалары
менен принциптерине негизделет.
Республика мамлекеттин, элдин эң жогорку кызыкчылыктарынан чыгып, анын
жыргалчылыгы жана коопсуздугу үчүн түрдүү союздар менен келишим түзүүгө, достук
шериктештиктерге, мамлекеттик башка бирикмелерге кирүүгө жана алардан чыгууга
укуктуу.
Экинчи бөлүм. Адамдын жана жарандын негизги укуктары, эркиндиги,
милдеттери.
V бап. Жалпы жоболор.
18-берене. Өзбекстан Республикасынын бардык жарандары жынысына, расасына,
улутуна, тилине, динине, социалдык тегине, ишеним-көз карашына, жеке жана
коомдук абалына карабастан, бирдей укукка, эркиндикке ээ жана мыйзам алдында тең.
Жеңилдиктер мыйзам аркылуу гана аныкталышы мүмкүн жана социалдык адилеттүүлүк
принциптерине ылайык келиши керек.
19-берене. Өзбекстан Республикасынын жараны менен мамлекети өз ара эки
тараптуу укуктар жана жоопкерчиликтер аркылуу байланышта. Конституция менен
мыйзамдарда бекитилген жарандын укуктары жана эркиндиги кол тийгис, эч ким
сотсуз аны андан ажырата же чектей албайт.
20-берене. Жарандын укуктары менен эркиндигин ишке ашыруу башка адамдардын,
мамлекеттин, коомдун мыйзамдуу кызыкчылыктарын, укуктарын, эркиндигин бузбоосу
керек.
VI бап. Жарандык.
21-берене. Өзбекстан Республикасында республиканын бардык аймагы үчүн
бирдиктүү жарандык белгиленет.
Өзбекстан Республикасынын жарандыгы бардыгы үчүн аны кандай алгандыгына
карабастан бирдей.
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Каракалпакстан Республикасынын жараны
Республикасынын жараны болуп эсептелет.

бир

эле

мезгилде

Өзбекстан

Жарандыкты алуунун негиздери, тартиби жана аны жоготуу мыйзам аркылуу
белгиленет.
22-берене. Өзбекстан Республикасы өз жарандарын Өзбекстан Республикасынын
аймагында, андан сырткаркы жерлерде , укуктук коргоого жана колдоого кепилдик
берет.
23-берене. Өзбекстан Республикасынын аймагындагы чет элдик жарандардын жана
жарандыгы жок атуулдардын укуктары менен эркиндиги эл аралык укук нормаларына
ылайык камсыз кылынат.
Алар Өзбекстандын эл аралык келишимдерине, Конституцияга жана мыйзамдарга
ылайык милдеттерге ээ.
VII бап. Жеке укуктар жана эркиндик.
24-берене. Жашоого болгон укук ар бир адамдын ажыратылгыс укугу. Ага кол салуу
өтө оор кылмыш болуп эсептелет.
25-берене. Ар ким эркиндик жана жеке кол тийгис укугуна ээ.
Эч ким мыйзамсыз камакка же кайтарууга алынбайт.
26-берене. Кылмыш кылды деп айыпталган ар бир адам, мыйзамда белгилеген
тартипте, өзүн коргоо үчүн бүт мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылынган ачык соттук
териштирүүдө, күнөөсү аныкталмайынча күнөөсүз деп эсептелинет.
Эч ким зордук-зомбулукка, кыйноого, адамдын кадыр-баркын түшүрүүчү башка
ырайымсыз катуу мамилеге дуушар болуусу мүмкүн эмес.
Эч ким өз макулдугусуз медициналык же илимий тажрыйба жүргүзүү объектисине
айланбоого тийиш.
27-берене. Ар ким ар намысына, кадыр-баркына, жеке турмушуна кол салуудан
коргонууга жана турак-жайынын кол тийгистигине укуктуу.
Мыйзамда каралган шарттан жана тартиптен сырткары, эч кимдин туракжайга кирүүгө, аны тинтүүгө, кароого, кат алышуу, телефондук сүйлөшүүлөрдүн
купуялуулугун бузууга укугу жок.
28-берене. Мыйзамда белгиленген чектөөлөрдөн сырткары Өзбекстан
Республикасынын жараны республиканын аймагында эркин жүрүүгө, Өзбекстан
Республикасына кирүүгө жана андан чыгууга укуктуу.
29-берене. Ар ким эркин ой жүгүртүүгө, сөз жана ишеним эркиндигине укуктуу.
Жашап жаткан конституциялык түзүмгө каршы багытталбаган жана мыйзамда
белгиленген башка чектөөлөрдөн сырткары, ар ким ар кандай маалыматты издеп
табууга, аны алууга жана таратууга укуктуу.
Ой-пикирлер менен аны билдируунун эркиндиги мамлекеттик жана башка сырларга
байланыштуу мыйзам аркылуу чектелиши мүмкүн.
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30-берене. Өзбекстан Республикасынын бардык мамлекеттик органдары, коомдук
бирикмелери, кызмат адамдары жарандардын алардын укугу менен казыкчылыктарына
тиешеси бар документтер, чечимдер жана башка материалдар менен таанышуу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга милдеттүү.
31-берене. Бардыгына абийир эркиндигине кепилдик берилет. Ар ким каалаган
динди тутууга же тутпоого укуктуу. Диний көз караштарды зордоп таркатуу мүмкүн
эмес.
VIII бап. Саясий укуктар
32-берене. Өзбекстан Республикасынын жарандары тике же өз өкүлдөрү аркылуу
коомдун жана мамлекеттин иштерин башкарууга катышууга укуктуу. Мындай катышуу
өзүн-өзү башкаруу, референдум өткөрүү жана мамлекеттик органдарды демократиялык
жол менен түзүү аркылуу ишке ашырылат.
33-берене. Жарандар өздөрүнүн коомдук активдүүлүгүн Өзбекстан Республикасынын
мыйзамдарына ылайык митинг, чогулуш, демонстрация өткөрүү формасында ишке
ашырууга укуктуу. Бийлик органдары коопсуздукка байланыштуу негиздүү ойпикирлердин натыйжасында мындай иш-чараларды токтотуп же тыйып коюууга
укуктуу.
34-берене. Өзбекстан Республикасынын жарандары кесиптик уюмдарга, саясий
партияларга жана башка коомдук бирикмелерге биригүүгө, массалык жүрүштөргө
катышууга укуктуу.
Эч ким саясий партияларда, коомдук бирикмелерде, массалык кыймылдарда жана
бийликтин өкүлчүлүктүү органдарында оппозициялык азчылыкты түзгөн адамдардын
укугун, эркиндиги менен кадыр- баркын кемсинте албайт.
35-берене. Ар ким өз алдынча же башкалар менен бирге компетенттүү мамлекеттик
органдарга, мекемелерге жана эл өкүлдөрүнө билдирүүлөр, сунуштар, даттануу
арыздары менен кайрылууга укуктуу.
Билдирүүлөр, сунуштар, даттануу арыздары мыйзамда белгиленген тартипте жана
мөөнөнттө каралууга тийиш.
IX бап. Экономикалык жана социалдык укуктар.
36-берене. Ар ким менчиктөө укугуна ээ.
Банктык салымдардын купуялыгы менен мураскерлик укугуна кепилдик берилет.
37-берене. Ар ким эмгекке, ишти тандап алууга, адилетүү эмгек шартына жана
мыйзамда белгиленген тартипте жумушсуздуктан коргоого укуктуу.
Соттун чечими боюнча жаза аткаруу иретинде иштетүүнү же мыйзамда каралган
башка учурларды эске албаганда, зордоп иштетүүгө тыю салынат.
38-берене. Жалданып иштегендер акы төлөнүүчү өргүүгө укуктуу. Иш убактысынын
узактыгы менен акы төлөнүүчү өргүү мыйзам аркылуу аныкталат.
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39-берене. Ар ким улгайган, эмгекке жарамдуулугун жоготкон, багуучусунан
ажыраган жана мыйзамда каралган башка учурларда социалдык камсыздоого укуктуу.
Пенсия, пособие жана социалдык жардамдардын башка түрлөрү расмий түрдө
белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбоого тийиш.
40-берене. Ар ким квалификациялуу медициналык тейлөөгө укуктуу.
41-берене. Ар ким билим алууга укуктуу.
Мамлекет акысыз билим алууга кепилдик берет.
Мектепке байланыштуу иштер мамлекеттин көзөмөлүндө болот.
42-берене. Ар кимге илимий жана техникалык чыгармачылык эркиндиги,
маданияттын жетишкендиктеринен пайдалануу укугу кепилденет.
Мамлекет коомдун маданият, илим жана техника жагынан өнүгүүсү жөнүндө кам
көрөт.
X бап. Адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги.
43-берене. Мамлекет жарандардын Конституцияда жана мыйзамдарда бекитилген
укуктары менен эркиндигин камсыздайт.
44-берене. Ар кимге өз укуктары менен эркиндигин соттук коргоо жана мамлекеттик
органдардын кызмат адамдарынын, коомдук бирикмелердин мыйзамсыз иш-аракеттери
боюнча сотко даттанып кайрылуу укугу кепилденет.
45-берене. Жашы жете элек, эмгекке жөндөмсүз жана жалгыз бой улгайган адамдар
мамлекеттин коргоосунда болот.
46-берене. Аялдар менен эркектер бирдей укукка ээ.
XI бап. Жарандардын милдеттери
47-берене. Бардык жарандар Конституцияда белгиленген милдеттерге ээ.
48-берене. Жарандар Конституция менен мыйзамдарды сактоого, башка адамдардын
укуктарын, эркиндигин, ар-намысын, кадыр-баркын урматтого милдеттүү.
49-берене. Жарандар Өзбекстан элинин тарыхый, руханий жана маданий мурастарын
сактап-коргоого милдеттүү.
Маданий эстеликтер мамлекет тарабынан корголот.
50-берене. Жарандар табигый айлана-чөйрөгө камкор мамиле кылууга милдеттүү.
51-берене. Жарандар мыйзамда белгиленген салыктарды жана жергиликтүү
жыйымдарды төлөөгө милдетүү.
52-берене. Өзбекстан Республикасын коргоо - Өзбекстан Республикасынын ар
бир жаранынын милдети. Жарандар мыйзамда белгиленген тартипте аскерде же
алтернативдик кызматта кызмат кылууга милдеттүү.
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Үчүнчү бөлүм. Коом жана жеке адам.
XII бап. Коомдун экономикалык негиздери
53-берене. Өзбекстандын экономикасынын негиздерин базар мамилелерин
өнүктүрүүгө багытталган менчиктин түрдүү формалары түзөт. Мамлекет керектөөчүнүн
укугунун өзгөчө маанилүүлүгүн эске алуу менен экономикалык иш-аракеттин, эмгек
жана ишкерликтин эркин, тең укуктуу болуусуна кепилдик берип, менчиктин бардык
түрүн укуктук жактан коргойт.
Жеке менчик, менчиктин башка формалары менен бирге кол тийгис жана мамлекет
тарабынан корголот. Менчик ээси менчигинен мыйзамда каралган тартипте жана
учурларда гана ажыратылат.
54-берене. Менчик ээси өз мүлкүн өзү каалагандай колдонот жана буюрат. Менчик
мүлктү колдонуу мыйзам аркылуу корголуучу жарандардын, юридикалык тараптардын
жана мамлекеттин укуктары менен кызыкчылыктарын бузуп, экологиялык чөйрөгө
зыян келтирбөөгө тийиш.
55-берене. Жер, анын байлыктары, суулар, өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсү
башка жаратылыш байлыктары жалпы улуттук байлык болуп эсептелинип, үнөмдүү
колдонуулуусу зарыл жана мамлекет тарабынан коргоого алынат.
XIII бап. Коомдук бирикмелер.
56-берене. Өзбекстан Республикасында мыйзамда белгиленген тартипте
катталган кесиптик союздар, саясий партиялар, окумуштуулар коомдору, аялдардын,
ветерандардын, жаштардын уюмдары, чыгармачылык союздар, массалык кыймылдар,
жарандардын дагы башка биригүүлөрүү коомдук бирикмелер катары таанылат.
57-берене. Жашап жаткан конституциялык түзүмгө, республиканын бүтүндүгүнө,
көз карандысыздыгына, коопсуздугуна, жарандардын конституциялык укуктарына,
эркиндигине каршы иш-аракет жасаган, согушту, социалдык, улуттук, рассалык,
диний касташууну үгүттөп, калктын ден-соолугуна, адеп-ахлагына кол салган саясий
партиялардын иш-аракеттерине жана ошондой эле аскерлешкен бирикмелерди, улуту
менен динине карап саясий партияларды түзүүгө тыю салынат.
Купуя коомдорду жана бирикмелерди түзүүгө тыю салынат.
58-берене. Мамлекет коомдук бирикмелердин укуктары менен мыйзамдуу
кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылат жана алардын коомдун жашоосуна
катышуусу үчүн бирдей укуктук мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Мамлекеттик органдар менен кызмат адамдарынын коомдук бирикмелердин ишаракеттерине кийлигишүүсүнө, тескерисинче коомдук бирикмелердин мамлекеттик
органдар менен кызмат адамдарынын иштерине кийлигишүүсүнө жол берилбейт.
59-берене. Кесиптик союздар жумушчулардын социалдык-экономикалык укуктары
менен кызыкчылыктарын билдирет жана коргойт. Кесиптик союздарга мүчө болуу ар
кимдин өз эрки.
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60-берене. Саясий партиялар түрдүү социалдык катмарлар менен топтордун саясий
ой-пикир, эрктерин билдирип, өздөрүнүн демократиялык жол менен шайланган
өкүлдөрү аркылуу мамлекеттик бийликти түзүүгө катышышат. Саясий партиялар
белгиленген тартипте Олий Мажилиске же ал ыйгарым укук берген органга милдеттүү
түрдө өздөрүнүн иш-аракеттерин каржылган булактар жөнүндө ачык жарыя отчетторун
берип турушат.
61-берене. Диний уюмдар менен бирикмелер мамлекеттен бөлүнгөн жана мыйзам
алдында бирдей. Мамлекет диний бирикмелердин иш-аракеттерине кийлигишпейт.
62-берене. Коомдук бирикмелердин иш-аракеттерин токтотуу, чектөө же аларды
таркатып жою соттун чечиминин негизинде гана болушу мүмкүн.
XIV бап. Үй-бүлөө
63-берене. Үй-бүлөө коомдун негизги кичинекей бирдиги болуп эсептелинет жана
коом менен мамлекеттин коргоосуна укуктуу.
Нике эки тараптын тең укуктуулугуна жана өз эрки менен макулдугуна негизделет.
64-берене. Ата-энелер балдарын эрезеге жеткенге чейин багып, тарбиялоого
милдеттүү. Мамлекет жана коом жетим, ата-энесинин коргоосунан ажыраган балдарды
багып, тарбиялап, билим берүүнү камсыз кылат, аларга байланыштуу кайрымдуулук
иштерин колдойт.
65-берене. Ата-энелеринин тегине жана жарандык ахвалына карабастан балдар
мыйзам алдында бирдей.
Энелик жана балалык мамлекет тарабынан корголот.
66-берене. Эрезеге жеткен, эмгекке жарамдуу балдар өздөрүнүн ата-энелерине кам
көрүүгө милдеттүү.
XV бап. Массалык маалымат каражаттары
67-берене. Массалык маалымат каражаттары эркин жана мыйзамга ылайык иш
жүргүзөт. Алар белгиленген тартипте маалыматтын чындыгы үчүн жооп беришет.
Цензурага жол берилбейт.
Төртүнчү бөлүм. Административдик-территориялык жана мамлекеттик
түзүлүш.
XVI бап. Өзбекстан Республикасынын административдик-территориялык
түзүлүшү.
68-берене. Өзбекстан Республикасы областтардан, райондордон, шаарлардан,
поселоктордон, кыштактардан, айылдардан жана Каракалпакстан Республикасынан
турат.
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69-берене. Каракалпакстан Республикасынын, Ташкент шаарынын чек араларын
өзгөртүү, ошондой эле област, шаар, райондорду түзүү жана жою Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин макулдугу аркылуу ишке ашырылат.
XVII бап. Каракалпакстан Республикасы
70-берене.
Көз
карандысыз
Республикасынын курамына кирет.

Каракалпакстан

Республикасы

Өзбекстан

Каракалпакстан Республикасынын көз карандысыздыгы Өзбекстан Республикасы
тарабынан корголот.
71-берене. Каракалпакстан Республикасы өз Конституциясына ээ.
Каракалпакстан Республикасынын Конституциясы Өзбекстан Республикасынын
Конституциясына карама-каршы болушу мүмкүн эмес.
72-берене.
Өзбекстан
Республикасынын
Республикасынын аймагында да милдеттүү.

мыйзамдары

Каракалпакстан

73-берене. Каракалпакстан Республикасынын аймагы менен чек арасы анын
макулдугусуз өзгөрүшү мүмкүн эмес. Каракалпакстан Республикасы өзүнүн
административдик-территориялык түзүлүшүнө байланыштуу маселелерди өз алдынча
чечет.
74-берене. Каракалпакстан Республикасы Каракалпакстандын жалпы элинин
референдумунун негизинде Өзбекстан Республикасынын курамынан чыгууга укуктуу.
75-берене. Өзбекстан Республикасы менен Каракалпакстан Республикасынын өз
ара мамилелери Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын чегинде Өзбекстан
Республикасы менен Каракалпакстан Республикаснын ортосунда түзүлгөн келишимдер
жана макулдашуулар аркылуу жөнгө салынат.
Өзбекстан Республикасы менен Каракалпакстан Республикасынын ортосундагы
талаш-тартыштар макулдашуулар менен чечилет.
Бешинчи бөлүм. Мамлекеттик бийликти уюштуруу.
XVIII бап. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси
(Бул бап Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., №470-II мыйзамынын
редакциясында берилди).
76-берене Олий Мажилис Өзбекстан Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлигинин
мамлекеттик эң жогорку өкүлчүлүктүү органы болуп эсептелет.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси – Мыйзам чыгаруучу (төмөнкү) жана
Сенат (жогорку) эки палатадан турат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруучу палатасы
менен Сенатынын иштөө мөөнөтү беш жыл.
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77-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруучу
палатасы мыйзамга ылайык шайланган элүү депутаттан турат (Өзбекстан
Республикасынын 25.12.2008-ж., №-194-мыйзамынын редакциясы боюнча ).
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты аймактык өкүлчүлүктөр
палатасы болуп эсептелип, Сенат мүчөлөрүнөн (сенаторлордон) турат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенат мүчөлөрү – бирдей санда
алты адамдан жашыруун добуш берүү аркылуу Каракалпакстан Республикасынан,
областтардан, Ташкент шаарынан, Каракалпакстан Республикасынын Жокаргы Кенес
депутаттарынын, мамлекеттик бийликтин өкүлчүлүктүү органдары болгон областтык,
райондук, шаардык депутаттардын бириккен тиешелүү жыйындарында алардын
арасынан шайланат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын он алты мүчөсү
илим, искусство, адабият, өндүрүш багытында, мамлекеттик жана коомдук иштердин
башка чөйрөлөрүндө өзгөчө эмгек сиңирип, чоң практикалык тажрыйбага ээ болгон
өтө авторитеттүү адамдардан Өзбекстан Республикасынын Президенти тарабынан
дайындалат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасына
депутат, Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатына мүчө болуп,
шайлоо күнү жыйырма беш жашка толгон жана Өзбекстан Республикасынын
аймагында беш жылдан кем эмес туруктуу жашаган Өзбекстан Республикасынын
жараны шайлана алат. Депутаттыка талапкерлерге коюлуучу шарт-талапттар мыйзам
аркылуу аныкталат.
Бир эле адам Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасына депутат жана Сенатына мүчө боло албайт.
78-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасы менен Сенатынын биргелешкен кароосуна төмөндөгүлөр кирет:
1.
Өзбекстан Республикасынын Конституциясын кабыл алуу, ага өзгөртүү,
толуктоолорду киргизүү;
2.
Өзбекстан Республикасынын конституциялык жана жөнөкөй мыйзамдарын
кабыл алуу, аларга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү;
3.
Өзбекстан Республикасында референдум өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алуу,
аны өткөрүүнүн убактысын белгилөө;
4.
Өзбекстан Республикасынын ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын
аныктоо, мамлекеттик стратегиялык программаларды кабыл алуу;
5.
Өзбекстан Республикасынын мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот
бийликтеринин органдарынын системасы менен ыйгарым укуктарын аныктоо;
6.
Өзбекстан Республикасынын курамына мамлекеттик жаны түзүмдөрдү кабыл
алуу жана андайлардын Өзбекстан Республикасынын курамынан чыгуу жөнүндө кабыл
алган чечимдерин бекитүү;
7.
Бажы, валюта жана кредитке байланыштуу иштерди мыйзамдык жактан жөнгө
салуу;
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8.
Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан сунушталган
Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик бюджетин кабыл алуу жана анын
аткарылышын көзөмөлдөө;
9.

Салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү белгилөө;

10. Өзбекстан Республикасынын административдик-территориалдык түзүлүшүнө,
чек арасынын өзгөрүшүнө байланыштуу маселелерди мыйзамдык жактан жөнгө
салуу;
11. Район, шаар, областтарды түзүү, жою, кайрадан аныктоо жана алардын чек
араларын өзгөртүү;
12.

Мамлекеттик сыйлыктарды жана наамдарды түзүү;

13. Өзбекстан Республикасынын Президентинин министирликтерди, мамлекеттик
комитеттерди жана башка мамлекеттик башкаруу органдарын түзүү, жою жөнүндөгү
указдарын бекитүү;
14.

Өзбекстан Республикасынын Шайлоо комиссиясын түзүү;

15. Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Премьер-министрлигине талапкерди кароо жана бекитүү,
ошондой эле өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери
боюнча Премьер-министрдин отчетун угуу жана талкуулоо (Бул пункт Өзбекстан
Республикасынын 18.04.2011-ж., №-284-мыйзамынын редакциясында);
16. Адам укуктары боюнча Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси ыйгарым
укук берген кызматкерди жана анын орун басарын шайлоо;
17.

Өзбекстан Республикасынын Эсеп палатасынын отчетун кароо;

18. Өзбекстан Республикасына кол салынган мезгилде же агрессиядан өз ара
бирге коргонууга байланыштуу түзүлгөн келишимдердеги милдеттенмелерди аткаруу
зарыл болгон учурда Өзбекстан Республикасынын Президентинин согуштук абалды
жарыялаган указын бекитүү;
19. Өзбекстан Республикасынын Президентинин жалпы жана жарым-жартылай
мобилизациялоонуу жарыялоо жөнүндөгү, өзгөчө кырдаалды киргизүү, аны узартуу,
токтотуу тууралуу указдарын бекитүү;
20.

Эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана денонсациялоо;

21. Конституцияда каралган дагы башка ыйгарым укуктарды ишке ашыруу;
Палаталардын биргелешкен короосуна таандык маселелер, эреже катары алгач
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасында андан
соң Сенатта каралат.
79-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасынын өзгөчө ыйгарым укуктарына төмөндөгүлөр кирет:
1.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасынын Спикерин, анын орун басарын, комитеттердин төрагалары менен алардын
орун басарларын шайлоо;
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2.
Өзбекстан Республикасынын Башкы прокурорунун сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын депутатын кол
тийбестик укугунан ажыратууга байланыштуу маселелерди чечүү;
3.
Палатанын ички тартиби менен өзүнүн иш-аракетин уюштурууга байланыштуу
маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу;
4.
Мамлекеттин ички, тышкы саясатына, саясий, социалдык-экономикалык
жашоосуна байланыштуу тигил же бул маселелер боюнча токтомдорду кабыл алуу;
80-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын өзгөчө
ыйгарым укуктарына төмөндөгүлөр кирет:
1.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын Төрагасын,
анын орун басарын жана комитеттердин төрагалары менен алардын орун басарларын
шайлоо;
2.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Конституциялык сотун шайлоо;
3.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу менен Өзбекстан
Республикасынын Жогорку сотун шайлоо;
4.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Чарбалык жогорку сотун шайлоо;
5.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу менен Өзбекстан
Республикасынын Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасын
жумушка дайындоо жана иштен бошотуу;
6.
Өзбекстан Республикасынын Баш прокурору менен Эсеп палатасынын төрагасын
жумушка дайындоо жана иштен бошотуу жөнүндөгү Өзбекстан Республикасынын
Президентинин указдарын бекитүү (Бул пункт Өзбекстан Республикасынын
18.04.2011-ж., №-284-мыйзамынын редакциясында);
7.
Өзбекстан Республикасынын Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын
кызматка дайындоо жана иштен бошотуу жөнүндөгү Өзбекстан Республикасынын
Президентинин указдарын бекитүү;
8.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча чет
мамлекеттердеги Өзбекстан Республикасынын дипломатиялык жана башка өкүлдөрүн
дайындоо, бошотуу;
9.
Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Борбордук банкынын башкармалыгынын төрагасын кызматка
дайындоо жана бошотуу;
10. Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу менен мунапыс берүү
тууралуу актылады кабыл алуу;
11. Өзбекстан Республикасынын Баш прокурорунун сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөсүн кол тийбестик укугунан
ажыратууга байланыштуу маселелерди чечүү;
12.

Өзбекстан Республикасынын Баш прокурорунун, Өзбекстан Республикасынын
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Айлана-чойронү коргоо боюнча комитетинин төрагасынын, Өзбекстан Республикасынын
Борбордук банкынын башкармалыгынын төрагасынын отчетторун угуу;
13. Палатанын ички тартиби менен өзүнүн иш-аракетин уюштурууга байланыштуу
маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу;
14. Мамлекеттин ички-тышкы саясатына, саясий, социалдык-экономикалык
жашоосуна байланыштуу тигил же бул маселелер боюнча токтомдорду кабыл алуу;
81-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасы менен Сенаты өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндө, кийинки
жаңы чакырылыштагы мыйзам чыгаруу палатасы менен Сенат өз иштерин баштаганга
чейин иштей берет.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы
менен Сенатынын биринчи жыйыны Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан,
биринчисиники - Мыйзам чыгаруу палатасына шайлоо өткөндөн эки айдан кем эмес
убакытта, ал эми экинчисиники - Сенат түзүлгөндөн бир айдан кем эмес мезгилде
чакырылат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын
жыйыны сессиялар мезгилинде өткөрүлөт. Сессиялар, эреже катары сентябрдын
биринчи жумуш күнүнөн баштап, кийинки жылдын июнунун акыркы жумуш күнүнө
чейин өткөрүлөт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын жыйыны керегине
жараша, бирок бир жылда үчтөн кем эмес жолу өткөрүлөт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин палаталарынын жыйыны ага
депутаттардын, сенаторлордун жалпы санынын жарымынан көбү катышканда гана
мыйзамдуу күчкө ээ болот.
Конституциялык мыйзамдарды кабыл алууда депутаттардын, сенаторлордун жалпы
санынын үчтөн экисинин жыйынга катышуусу милдеттүү.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы менен
Сенатынын жана алардын органдарынын жыйындарына Өзбекстан Республикасынын
Президенти, Премьер-министри, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Конституциялык
соттун, Жогорку соттун, Чарбалык жогорку соттун төрагалары, республиканын Баш
прокурору, Борбордук банктын башкармалыгынын төрагасы катыша алат. Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын жана анын
органдарынын жыйынына Сенаттын төрагасы, ал эми Өзбекстан Республикасынын
Олий Мажилисинин Сенатынын жана анын органдарынын жыйынына Мыйзам
чыгаруу палатасынын спикери катыша алат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы менен
Сенаты ар бири өз алдынча жыйын өткөрөт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы
менен Сенаты Өзбекстан Республикасынын Президенти ант берип жатканда жана ал
өлкөнүн ички, тышкы саясаты, социалдык-экономикалык турмушуна байланыштуу өтө
маанилүү маселелер боюнча сүйлөгөндө, ошондой эле чет мамлекеттин жетекчилери
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келип сүйлөгөндө бирге жыйын өткөрүшөт. Палаталардын макулдашуулары менен
башка маселелер боюнча да биргелешкен жыйындар өткөрүлүшу мүмкүн.
82-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасы менен Сенаты өздөрүнүн кароосуна берилген маселелер боюнча токтом
кабыл алышат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы
менен Сенатынын токтомдору ушул Конституцияда көрсөтүлгөн учурлардан башка
убактарда Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын , Сенаттын мүчөлөрүнүн
жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
83-берене. Мыйзам чыгаруу демилгеси Өзбекстан Республикасынын Презилентине,
Каракалпакстан Республикасынын мамлекеттик бийлигинин эң жогорку өкүлчүлүктүү
органына, Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасынын депутаттарына, Өзбекстан Республикасынын Министрлер кабинетине,
Конституциялык Сотко, Чарбалык жогорку сотку, Өзбекстан Республикасынын Башкы
прокуроруна тиешелүү жана ал Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин
Мыйзам чыгаруу палатасына мыйзам чыгаруу демилгесине ээ субъектилердин мыйзам
долбоорун киргизүү аркылуу ишке ашырылат.
83-берене. Мыйзам качан Мыйзам чыгаруу палатасы тарабынан кабыл алынып,
Сенат колдоп, Өзбекстан Республикасынын Президенти кол коюп, белгиленген тартипте
расмий басылмаларда жарык көргөндөн кийин гана юридикалык күчкө ээ болот.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы
тарабынан кабыл алынган мыйзам кабыл алынган убактан баштап он күндөн кеч эмес
мөөнөттө Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатына жөнөтүлөт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты тарабынан колдоого ээ
болгон мыйзам он күн ичинде Өзбекстан Республикасынын Президентине кол кою
жана жарыялоо үчүн жиберилет.
Өзбекстан Республикасынын Президенти отуз күндүн ичинде мыйзамга кол коет
жана аны жарыялайт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты тарабынан колдоого ээ
болбогон мыйзам Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасына кайра кайтарылат.
Эгерде Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты тарабына кайра
кайтарылган мыйзам экинчи кароодо Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын
жалпы санынын үчтөн экисинин көпчүлук добушу менен колдоого ээ болсо, анда
ал Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси тарабынан кабыл алынган болуп
эсептелип, Өзбекстан Республикасынын Президентине кол кою жана жарыялоо үчүн
жиберилет.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты кайра кайтарган мыйзам
боюнча Мыйзам чыгаруу палатасы менен Сенат пайда болгон пикир келишпестиктерди
аттап өтүү үчүн бирдей башталышта өздөрүнүн депутаттары менен мүчөлөрүнөн
макулдашуу комиссиясын түзө алат. Макулдашуу комиссиясынын сунуштарын
палаталар кабыл алганда мыйзам адаттагы тартип боюнча каралат.
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Өзбекстан Республикасынын Президенти мыйзамды өзүнүн каршы пикирлери менен
бирге кайра Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисине кайтарууга укукту.
Өзбекстан Республикасынын Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары менен
Сенаттын мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүк добушу
аркылуу мыйзамдын мурда кабыл алынган редакциясы колдоого ээ болгон учурда,
мыйзам он төрт күн ичинде Өзбекстан Республикасынын Президенти тарабынан кол
коюлуп, жарыялануусу керек.
Мыйзамдар менен укуктук-нормативдик актыларды жарыялоо аларды колдонуунун
милдеттүү шарты болуп эсептелет.
85-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасы өзүнүн курамынын ичинен Мыйзам чыгаруу палатасынын Спикерин жанан
анын орун басарларын шайлайт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын
Спикери менен анын орун басарлары Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын
жалпы санынын көпчүлүк добушу менен жашыруун добуш берүү аркылуу палатанын
ыйгарым укук мөөнөтүнө шайланат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын
Спикери Мыйзам чыгаруу палатасын депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен
кем эмес добушу менен жашыруун добуш берүү аркылуу кабыл алынган чечими боюнча
мөөнөтүнөн мурда чакыртылып алышы мүмкүн.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын
Спикери:
1)

Мыйзам чыгаруу палатасынын жыйынын чакырат жана ага төрагалык кылат;

2)
Мыйзам чыгаруу палатасынын кароосуна киргизилүүчү маселелерди даярдоого
жалпы жетекчилик кылат;
3)
Мыйзам чыгаруу палатасынын комитеттери менен комиссияларынын иштерин
координациялайт;
4)
Өзбекстан Республикасынын мыйзамдары менен Мыйзам чыгаруу палатасынын
токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөөнү уюштурат;
5)
Парламенттер аралык байланышты турмушка ашыруу боюнча иштерди жана
эл аралык парламенттик уюмдардын жумуштарына байланыштуу Мыйзам чыгаруу
палатасынын топторунун иштерине жетекчилик кылат;
6)
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты, башка мамлекеттик
органдар, чет мамлекеттер, эл аралык жана башка уюмдар менен өз ара байланыш
мамилелеринде Мыйзам чыгаруу палатасынын өкүлү катары иш алып барат;
7)

Мыйзам чыгаруу палатасынын токтомдоруна кол коет;

8)
Ушул конституция менен мыйзамдарда каралган башка дагы ыйгарым
укуктарды ишке ашырат;
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын
Спикери буйруктарды чыгарат.
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86-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты өзүнүн
курамынан Сенаттын Төрагасын жана анын орун басарларын шайлайт. Сенаттын
төрагасы Өзбекстан Республикасынын Президентинин сунушу боюнча шайланат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын Төрагасынын орун
басарларынын бирөөсү Каракалпакстан Республикасынын өкүлү болуп саналат.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Төрагасы жана анын орун басарлары
Сенаттын ыйгарым укуктук мөөнөтүнө сенаторлордун жалпы санынын көпчүлүк
добушу менен жашыруун шайланат. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин
Сенатынын Төрагасы сенаторлордун жалпы санынын жашыруун добушунун үчтөн
экиден көбүрөөгү тарабынан кабыл алынган Сенаттын чечими боюнча мөөнөтүнөн
мурда чакыртылып алынышы мүмкүн.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин Сенатынын Төрагасы:
1)

Сенаттын отурумун чакырат жана ага төрагалык кылат;

2)
Сенаттын кароосуна киргизиле турган маселелерди даярдоодого жалпы
жетекчилик кылат;
3)

Сенаттын комиссиясынын, комитеттеринин ишмердигин координациялайт;

4)
Сенаттын токтомдору менен Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарынын
аткарылышы боюнча көзөмөлдү уюштурат.
5)
Парламенттер аралык байланышты турмушка ашыруу жана эл аралык
парламенттик уюмдардын ишмердигине тиешеси бар Сенаттын топторунун ишине
жетекчилик кылат.
6)
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы,
башка мамлекеттик органдар, чет мамлекеттер, эл аралык мекемелер жана башка
уюмдар менен байланышууда Сенаттын атынан өкүлчүлүк кылат.
7)

Сенаттын токтомдоруна кол коет;

8)
Ушул Конституцияда жана мызамдарда каралган дагы башка ыйгарым
укуктарды ишке ашырат. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын
төрагасы буйрук чыгарат.
87-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу
палатасы өзүнүн ыйгарым укуктук мөөнөтүндө Мыйзам чыгаруу палатасынын
депутаттарынан мыйзам долбоорлорун даярдоо, аларды алдын ала кароо жана Мыйзам
чыгаруу палатасына киргизүү, Өзбекстан Республикасынын мыйзамдары менен
Мыйзам чыгаруу палатасы кабыл алган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө үчүн
комитеттерди шайлайт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты өзүнүн ыйгарым
уктук мөөнөтүндө Сенат тарабынан кабыл алынган чечимдер менен Өзбекстан
Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдө, Сенатка киргизилүүчү
маселелерди даярдоо жана аларды алдын ала кароо үчүн сенаторлордун ичинен
комитеттерди шайлайт.
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Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенаты жана Мыйзам чыгаруу
палатасы зарыл болгон учурда конкреттүү маселелерди чечүү үчүн сенаторлордон,
депутаттардан турган комиссия түзөт.
88-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөлөрүнө
жана Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарына сенатордук же депутаттык
ишмердүүлүккө байланыштуу кетирген чыгымдарынын орду белгиленген тартипте
толтурулуп берилет.
Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары жана Сенатта туруктуу иштеген
Сенаттын мүчөлөрү өздөрүнүн ыйгарым укуктары бүткөнгө чейин педагогикалык
жана илимий ишмердиктен сырткары ишмердиктин акы төлөнүүчү башка түрлөрүндө
иштей алышпайт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөсү жана Мыйзам
чыгаруу палатасынын депутаты кол тийбестик укугунан пайдаланат. Алар Сенаттын же
Мыйзам чыгаруучу палатанын макулдугусуз жазык жоопкерчилигине, соттук тартипте
салынган административдик жазага тартылышпайт, камакка алынышпайт, кармоого
болбойт.
ХIХ бап. Өзбекстан Республикасынын Президенти
89-берене. Өзбекстан Республикасынын Президенти мамлекеттик бийлик
органдарынын өз ара байланышын жана бирдиктүү макулдашылган ишаракетин камсыздаган мамлекет башчысы болуп эсептелет.(Бул берене Өзбекстан
Республикасынын 11.04.2007-ж., №89-мыйзамынын редакциясында берилди).
90-берене. Өзбекстан Республикасынын Президенти болуп 35 жаштан кем эмес,
мамлекеттик тилде эркин сүйлөгөн, шайлоо алдында 10 жылдан кем эмес Өзбекстандын
аймагында туруктуу жашаган Өзбекстан Республикасынын жараны шайланышы
мүмкүн. Бир эле адам Өзбекстан Республикасынын Президенти болуп катары менен
эки мөөнөттөн ашык шайлана албайт.
Өзбекстан Республикасынын Президенти баарыга жалпы, тең жана түз шайлоо
укугунун негизинде, жашыруун добуш берүү менен жети жылдык мөөнөткө, Өзбекстан
Республикасынын жарандары тарабынан шайланат. Президентти шайлоо тартиби
Өзбекстан Республикасынын мыйзамы аркылуу аныкталат.(Бул берене 24.04.2003-ж.,
№470-11- Өзбекстан республикасынын мыйзамынын редакциясы боюнча берилди).
91-берене. Президент өзүнүн милдетин аткарган мезгилде башка акы төлөөнүчү
кызматтарга иштөөгө, өкүлдүк органдын депутаты болууга, ишкердик менен
алектенүүгө укуксуз. Президенттин керт башы кол тийгис жана мыйзам аркылуу
корголот.
92-берене. Президент Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин жыйынында
төмөндөгүдөй ант бергенден баштап, кызматка киришти болуп эсептелет:
“Өзбекстан элине ак ниеттүү кызмат кылууга, Өзбекстан Республикасынын
Президентине жүктөлгөн милдеттерди чын жүрөктөн аткарууга, жарандардын
эркиндиги менен укуктарына кепилдик берүүгө, Республиканын Конституциясын жана
мыйзамдарын так аткарууга салтанаттуу ант берем”
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93-берене. Өзбекстан Республикасынын Президенти:
1)
Өзбекстан Республикасынын жарандарынын эркиндиги менен укуктарын,
Конституцияны жана мыйзамдарды сактоого кепилдик берет;
2)
Улуттук- мамлекеттик түзүлүш маселелерине байланыштуу чечимдерди ишке
ашыруу, Өзбекстан Республикасынын аймактык бүтүндүгүн, коопсуздугун жана
эгемендүүлүгүн коргоо боюнча керектүү чараларды кабыл алат;
3)
Өлкөнүн ичинде жана эл аралык мамилелерде Өзбекстан Республикасынын
өкүлү болуп эсептелинет;
4)
Өзбекстан Республикасынын атынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, келишимдерге,
макулдашууларга кол коет, республика тарабынан түзүлгөн келишимдердер менен
макулдашууларды жана аларда кабыл алынган милдеттенмелерди сактоону камсыз
кылат;
5)
Аккредитацияланган дипломатиялык жана башка өкүлчүлүктөрдөн ишеним
жана кайра чакыртып алуу грамоталарын кабыл алат;
6)
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатына чет мамлекеттерде
Өзбекстан Республикасынын дипломатиялык жана башка өкүлдөрү катары иштөө үчүн
талапкерлерди сунуш кылат;
7)
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисине өлкөнүн ички, тышкы
саясатына,социалдык-экономикалык турмушунуна байланыштуу өзгөчө маанилүү
маселелер боюнча жылдык баяндама киргизет;
8)
республиканын жогорку бийлик органдарынын өз ара байланышын жана
аларды башкарууну камсыздайт; министерстволорду, мамлекеттик комитеттерди жана
башка мамлекеттик башкаруу органдарын түзөт, жоёт, ушул маселелерге байланыштуу
указдарды бекитүү үчүн Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин палатасына
киргизет; (Бул пункт Өзбекстан Республикасынын 18.04.2011-ж.,№284-мыйзамынын
редакциясында берилди) ;
9)
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисин Сенаттын төрагалык кызматына
шайлоо үчүн талапкерди көрсөтөт;
10) Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин палаталарынын кароосу
жана бекитүүсү үчүн Өзбекстан Республикасынын Премьер-министрлик кызматына
талапкерди көрсөтөт жана аны кызматтан бошотот;
11) Өзбекстан Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча Өзбекстан
Республикасынын Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн бекитет жана аларды
кызматтарынан бошотот;
12) Өзбекстан Республикасынын Башкы прокурорун, Эсептөө палатасынын
төрагасын кызматка дайындайт, бошотот, алар кийин Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин Сенатында бекитилет (Бул пункт 18.04.2011-ж., №-284- мыйзамынын
1-беренесинин 3-п редакциясында);
13) Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатына Конституциялык
соттун төрагасы жана судялары, Жогорку соттун төрагасы жана судялары, Жогорку
чарбалык соттун төрагасы жана судялары, Өзбекстан Республикасынын Борбордук
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банкынын башкармалыгынын төрагасы, Жаратылышты коргоо боюнча Өзбекстан
Республикасынын мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматтарына талапкерлерди
көрсөтөт;
14) облусттук, райондук, район аралык, шаардык сотторду жана аскердик, чарбалык
сотторду кызматтарга дайындайт жана кызматтарынан бошотот;
15) Өзбекстан Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча,
мыйзамга ылайык, Ташкент шаарынын жана областтардын акимдерин кызматтарга
дайындайт жана кызматтарынан бошотот. Президент шаарлардын, райондордун
акимдери конституция менен мыйзамдарды бузганда жана алар тарабынан акимдин
кадыр-баркына, абийирине доо кетирген иштер жасалган учурларда өзүнүн чечими
менен аларды кыматтарынан бошотууга укуктуу; (Бул пункт 18.04.2011-ж., №-284мыйзамынын редакциясында )
16) Өзбекстан Республикасынын Минстрлер Кабинетинин отурумуна төрагалык
кылууга укуктуу; акимдердин жана республикалык мамлекеттик башкаруу
органдарынын актыларын токтотот жана жокко чыгарат; (2011-ж.,18.04. № 284- Өзбекстан
Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 3-пунктунун редакциясында)
17) Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарына кол коёт жана элге жарыялайт:
экинчи жолу талкуулап, добуш берүү үчүн Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисине өзүнүн каршылыгын билдирүү менен мыйзамды кайра кайтарууга
укуктуу;
18) Өзбекстан Республикасына кол салынган учурда согуш абалын жарыялайт
же агрессиядан биргеликте коргонуу боюнча келишимдик милдеттенмелерди аткаруу
зарылдыгы болгон учурда кабыл алынган чечимди үч күндүн ичинде Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин палатасына бекитүүгө киргизет;
19) өзгөчө учурларда (реалдуу тышкы коркунуч, массалык баш аламандык, чоң
катастрофалар, стихиялык кырсык, эпидемия) жарандардын коопсуздугун камсыздоо
таламдары менен Өзбекстан Республикасынын кээ бир желеринде же бардык
аймактарына өзгөчө абал киргизет жана кабыл алынган чечимди үч күндүн ичинде
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин палатасына бекитүүгө киргизет.
Өзгөчө абалды киргизүүнүн тартиби жана шарты мыйзам аркылуу жөнгө салынат;
20) Өзбекстан Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Жогорку башкы
командачысы болуп саналат, Куралдуу Күчтөрдүн Жогорку командачылыгын кызматка
дайындайт жана бошотот, жогорку аскердик наамдарды ыйгарат.
21) Өзбекстан Республикасынын квалификациялык жана ардак наамдарын ыйгарат,
Өзбекстан Республикасынын орден, медалдары жана грамоталары менен сыйлайт;
22) саясий баш калка берүү жана Өзбекстан Республикасынын жарандык
маселелерин чечет;
23) Өзбекстан Республикасынын соттору тарабынан кесилген адамдарды кылмыш
жазасынан бошотунуу ишке ашыруу жана амнистия жөнүндө актыларды кабыл алуу
үчүн Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатына сунуш киргизет;
24) Өзбекстан Республикасынын Улуттук коопсуздук кызматын түзөт. Улуттук
коопсуздук кызматынын төрагасын кызматка дайындайт жана бошотот, кийин бекитүү
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үчүн ушул маселелерге байланыштуу указдарды Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин Сенатына киргизет;
25) Ушул Конституцияда жана Өзбекстан Республикасынын башка мыйзамдарында
каралган дагы башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.
Президент кызмат адамдарына же мамлекеттик органдарга өзүнүн ыйгарым
укуктарын берүүгө укуксуз. (24.04. 2003-ж., № 470-II Өзбекстан Республикасынын
мыйзамынын редакциясында).
94-берене. Өзбекстан Республикасынын Президенти Өзбекстан Республикасынын
Конституциясынын, мыйзамдарынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн
республиканын бардык аймактарда милдеттүү күчкө ээ указдарды, буйруктарды,
токтомдорду чыгарат.
95-берене. Мыйзам чыгаруу палатасы менен Сенаттын курамдарынын ичинде
пайда болгон келишкис карама-каршылыктардан улам алардын нормалдуу иштөөсүнө
коркунуч туулганда же алар тарабынан бир канча ирет Өзбекстан Республикасынын
Конституциясына туура келбеген чечимдер кабыл алынганда, ошондой эле Мыйзам
чыгаруу палатасы менен Сенаттын ортосунда аттап өтүүгө мүмкүн болбогон пикир
келишпестиктердин айынан Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин
нормалдуу иштөөсү үзгүлтүккө учуроо коркунучуна кабылганда, Конституциялык сот
менен макулдашуу аркылуу Өзбекстан Республикасынын Президентинин чечими менен
Өзбекстан Республикасынын Мыйзам чыгаруу палатасы жана Сенаты таркатылышы
мүмкүн.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасы жана
Сенаты таркатылган учурда жаңы шайлоолор үч айдын ичинде өткөрүлөт.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруучу палатасы
менен Сенаты өзгөчө кырдаал учурунда таркатылышы мүмкүн эмес (Бул берене
24.04.2003-ж., Өзбекстан Республикасынын №470-II-мыйзамынын редакциясында
берилди).
96-берене. Учурда иштеп жаткан Өзбекстан Республикасынын Президенти өзүнүн
милдетин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой калганда, анын милдети менен ыйгарым
укуктары, өлкөнүн Президентин шайлоо боюнча “Өзбекстан Республикасынын
Президентин шайлоо жөнүндөгү” мыйзамга толук ылайык үч айдын ичинде шайлоо
өткөрүү үчүн Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын Төрагасына
убактылуу жүктөлөт (Бул берене 18.04.2011-ж., № 284-Өзбекстан Республикасынын
мыйзамынын редакциясында берилди).
97-берене. Өзүнүн ыйгарым укугу аяктагандан кийин кызматтан кеткен Президент
өмүрүнүн соңуна чейин Сенаттын мүчөсү болуп эсептелет (Бул берене 24.04.2003-ж.,
№470-II- Өзбекстан Республикасынын мыйзамынын редакциясында баяндалды).
ХХ бап. Министрлер кабинети
98-берене. Аткаруу бийлигин Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинети
түзөт. Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинети Өзбекстан Республикасынын
Премьер-министринен, анын орун басарларынан, министрлерден, мамлекеттик
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комитеттердин төрагаларынан турат. Министрлер Кабинетинин курамына кызматы
боюнча Каракалпакстан Республикасынын өкмөт башчысы кирет.
Министрлер Кабинети Өзбекстан Республикасынын Президентинин указдарын,
тескемелерин жана токтомдорун, Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин
чечимдерин, Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарын аткарат, социалдык жана
руханий тармактын, экономиканын натыйжалуу иштешин жетектөөнү камсыз кылат.
Министирлер Кабинети учурда иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык Өзбекстан
Республикасынын бардык аймагында органдар, ишканалар, мекемелер, уюмдар,
кызмат адамдары жана жарандар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылуучу токтомдор
менен буйруктарды чыгарат.
Өзбекстан Республикасынын Премьер-минстри Министрлер Кабинетинин ишин
уюштурат жана жетектейт, анын натыйжалуу иштеши үчүн жеке жоопкерчиликте
болот, Министрлер Кабинетинин жыйындарына төрагалык кылат, анын чечимдерине
кол коёт, Өзбекстан Республикасынын Президентинин тапшыруусу боюнча эл аралык
мамилелерде Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинетин атынан өкүлчүлүк
кылат, Өзбекстан Республикасынын Президентинин указдары, токтомдору, буйруктары
менен Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарында каралган жана башка милдеттерди
аткарат.
Министрлер Кабинети өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча Өзбекстан Республикасынын
Президенти менен Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин алдында
жооптуу.
Министрлер Кабинети кайра шайланган Олий Мажилисинин алдында өзүнүн
ыйгарым укугун тапшырат.
Министрлер Кабинетинин компетенциясы менен ишмердигин уюштуруунун тартиби
мыйзам аркылуу аныкталат.
Өзбекстан Республикасынын Премьер-министринин кандидатурасы Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасына шайлоодо
көбүрөөк депутаттык орунду топтогон саясий партия тарабынан же көбүрөөк бирдей
депутаттык орун алган бир канча саясий партиялар тарабынан көрсөтүлөт.
Өзбекстан Республикасынын Президенти Премьер-министр кызматына көрсөтүлгөн
кандидатура каралгандан кийин он күндүк мөөнөттүн ичинде аны Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин палаталарында кароого жана бекитүүгө сунуш
кылат.
Эгерде Премьер-министрдин кандидатурасы, Өзбекстан Республикасынын
Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөлөрү менен Мыйзам чыгаруу палатасынын
депутаттарынын жалпы санынын жарыманан көбүрөөгүнүн добушна ээ болсо, анда ал
бекитилди деп эсептелет.
Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Премьерминистрдин сунушу боюнча Президент тарабынан бекитилет.
Өзбекстан Республикасынын Премьер-министри менен Өзбекстан Республикасынын
Олий Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасынын ортосунда туруктуу карамакаршылыктар пайда болгон учурда, Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын
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жалпы санынын үчтөн биринен кем эмес добушу аркылуу Өзбекстан Республикасынын
Президентинин атына расмий киргизилген сунушка ылайык, Премьер-министрге
ишенбөөчүлүк билдирүү жөнүндөгү маселе Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин палаталарынын биргелешкен отурумуна талкууга киргизилет.
Премьер-министрге ишенбөө вотуму эгерде, Өзбекстан Республикасынын
Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөлөрү менен Мыйзам чыгаруу палатасынын
депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен аз эмес добушуна ээ болсо, анда ал
кабыл алынды деп эсептелет. Бул учурда Өзбекстан Республикасынын Президенти
Премьер-министрди кызматтан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алат. Муну менен
Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинетинин бардык курамы отставкага
кетет.
Премьер-министрдин жаңы кандидатурасы Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасындагы саясий партиялардын бардык
фракциялары менен тийиштүү консультациялар өткөрүлгөндөн кийин Өзбекстан
Республикасынын Президенти тарабынан Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин палаталарында кароого жана бекитүүгө сунушталат.
Олий Мажилис Премьер-министр кызматына кандидатураны эки жолу кабыл
албаган учурда, Өзбекстан Республикасынын Президенти Премьер-министрдин
милдетин аткаруучуну дайындайт жана Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисин
таратат (Бул берене Өзбекстан Республикасынын 18.04.2011-ж., № 284-мыйзамынын
редакциясында берилди).
ХХI бап. Жергиликтүү мамлекеттик бийликтин негизи
99-берене.
Шаарлардагы, райондордогу, облустардагы бийлик органдарынын өкүлдөрү болуп
(районго баш ийген шаарларды, шаарлардын курамына кирген райондорду эсепке
албаганда), акимдер жетектеген элдик депутаттар кенгаши эсептелет жана алар
мамлекет менен жарандардын кызыкчылыгынан чыгып, өз компетенциясына ылайык
маселелерди чечет (Бул берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-IIмыйзамынын редакциясында берилди).
100-берене. Жергиликтүү бийлик органдарынын компетенциясына төмөндөгүлөр
кирет:
1. жарандардын коопсуздугун, мыйзамдуулук менен тартипти камсыздоо;
2. аймактын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү маселелери;
3. жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу, жергиликтүү салыктар менен
жыйымдарды аныктоо, топтоо, бюджеттен сырткары фонддорду түзүү;
4. жергиликтүү коммуналдык чарбаларды жетектөө;
5. айлана- чөйрөнү коргоо;
6. жарандык абалдын актыларын каттоону камсыз кылуу;
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7. Өзбекстан Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына карамакаршы келбеген ченемдик актылар менен башка ыйгарым укуктарды кабыл
алуу.
101-берене. Бийликтин жергиликтүү органдары Өзбекстан Республикасынын
Президентинин указдарын, Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарын, жогорку
мамлекеттик бийлик органдарынын чечимдерин турмушка ашырат, республикалык
жана жергиликтүү маанидеги маселелерди талкуулоого катышат.
Өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде кабыл алынган жогорку бийлик
органдарынын чечимдерин алардан төмөн турган бийлик органдары аткарууга
милдеттүү.
Элдик депутаттардын кенгаши менен акимдердин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү
-5 жыл (Бул берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын
редакциясында берилди).
102-берене. Тиешелүү аймактарда аткаруу бийлиги менен өкүлчүлүктүү бийликти
облустун, шаардын жана райондун акимдери жетектейт.
Ташкент шаарынын жана облустун акими, мыйзамга ылайык, Өзбекстан
Республикасынын Президенти тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат
(Берененин бул бөлүгү Өзбекстан Республикасынын 11.04. 2007-ж.. № 89- мыйзамынын
редакциясында берилди).
Шаарлардын жана райондордун акимдери облусттук акимдер тарабынан кызматка
дайындалып, бошотулат жана тиешелүү элдик депутаттардын кенгашинде бекитилет.
Шаарлардагы райондордун акимдери тиешелүү шаарлардын акимдери тарабынан
кызматка дайындалып, бошотулат жана элдик депутаттардын шаардык кенгашинде
бекитилет.
Райондун карамагындагы шаарлардын акимдери элдик депутаттардын райондук
кенгашинде бекитилип, райондун акимдери тарабынан кызматка дайындалат
жана бошотулат (Бул берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., №470-IIмыйзамынын редакциясында берилди).
103-берене. Облусттук, шаардык жана райондук акимдер өздөрүнүн ыйгарым
укуктарын жеке башчылыктын принциптерине таянып ишке ашырышат жана алар
өздөрү жетектеген органдардын иш- аракеттери, чечимдери үчүн жеке жоопкерчиликте
болушат.
Элдик депутаттарды жергиликтүү кенгашке шайлоонун тартиби жана элдик
депутаттардын жергиликтүү кенгаши менен акимдердин ыйгарым укуктарынын көлөмү,
алардын ишмердигин уюштуруу мыйзам аркылуу жөнгө салынат(Бул берене Өзбекстан
Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын редакциясындаберилди).
104-берене. Аким өзүнө берилген ыйгарым укуктарынын чегинде ошол аймактагы
кызматтагы адамдар, жарандар, бирикмелер, уюмдар, мекемелер, ишканалар тарабынан
милдетүү түрдө аткарылуучу чечимдерди кабыл алат.
105-берене. Айылдардагы, кыштактардагы, поселоктордогу, шаарлардын,
поселоктордун, айыл-кыштактардын махаллаларындагы өзүн-өзү башкаруу
органы болуп жарандардын жыйыны эсептелет жана анын төрагасы (аксакал)
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менен кеңешчилери жарандар тарабынан 2,5 жылга шайланат. Өзүн-өзү башкаруу
органдарынын ыйгарым укуктарынын көлөмү, алардын ишмердигин уюштуруу жана
шайлоо тартиби мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
ХХII бап. Өзбекстан Республикасынын Сот бийлиги
106-берене. Өзбекстан Республикасында Сот бийлиги мыйзам чыгаруу жана аткаруу
бийлигинен, саясий партиялардан жана башка коомдук бирикмелерден көз карандысыз
иш алып барат.
107-берене. Өзбекстан Республикасында Сот системасы Өзбекстан Республикасынын
Конституциялык сотунан, Өзбекстан Республикасынын Жогорку сотунан, Өзбекстан
Республикасынын Жогорку чарбалык сотунан, жарандык жана кылмыш иштери
боюнча Каракалпакстан Республикасынын жогорку сотторунан, Каракалпакстан
Республикасынын Чарбалык сотунан, беш жылдык мөөнөт менен шайланган областтык,
жарандык жана кылмыш иштери боюнча Ташкент шаардык сотунан, жарандык жана
кылмыш иштери боюнча шаардык, райондук, район аралык соттордон, ушул эле
мөөнөткө дайындалган аскердик жана чарбалык соттордон турат.
Соттордун ишмердиги менен иштөө тартибин уюштуруу мыйзам аркылуу аныкталат.
Өзгөчө сотторду түзүүгө жол берилбейт (Берене Өзбекстан Республикасынын
24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын редакциясы боюнча берилди).
108-берене. Өзбекстан Республикасынын Конституциялык соту аткаруу жана
мыйзам чыгаруу бийлигинин актыларынын конституциялуулугу жөнүндөгү иштерди
карайт. Конституциялык соттун курамы төрагадан, төраганын орун басарынан,
Конституциялык соттун сотторунан жана Каракалпакстан Республикасынын өкүлүнөн
туруп, укук жана саясий тармактагы адистердин арасынан шайланат.
Конституциялык соттун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн милдетин аткаруу
депутаттык мандат менен сыйышпайт. Конституциялык соттун төрагасы менен
мүчөлөрү саясий кыймылдардын же партиялардын мүчөсү боло албайт жана кандайдыр
бир башка акы төлөөнүчү кызматты ээлей алышпайт. Конституциялык соттун судьясы
кол тийбестик укугунан пайдаланат. Конституциялык соттун судьялары өздөрүнүн
ишмердигинде көз карандысыз, Өзбекстан Республикасынын Конституциясына гана
баш ийет.
109-берене. Өзбекстан Республикасынын Конституциялык соту:
1)
Өзбекстан
Республикасынын
мыйзамдарынын
жана
Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин палаталарынын токтомдорунун, Өзбекстан
Республикасынын Президентинин указдарынын, Өзбекстан Республикасынын
Өкмөтүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын токтомдорунун,
Өзбекстан Республикасынын мамлекет аралык келишимдери менен башка
милдеттенмелеринин Өзбекстан Республикасынын Конституциясына дал келүүсүн
аныктайт;
2)
Каракалпакстан
Республикасынын
Конституциясынын
Өзбекстан
Республикасынын Конституциясына жана Каракалпакстан Республикасынын
мыйзамдарынын Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарына дал келүүсү жөнүндө
жыйынтык берет;
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3)
Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын нормаларына түшүнүк
берет;
4)
Өзбекстан Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдары анын
компетенциясына ыйгарган башка иштерди карайт. Конституциялык соттун чечими
жарыкка чыккан учурдан баштап күчүнө кирет. Алар акыркы жана даттанууга жатпайт.
Конституциялык соттун ишмердиги менен иштөө тартибин уюштуруу мыйзам аркылуу
аныкталат (Берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын
редакциясында берилди).
110-берене. Өзбекстан Республикасынын Жогорку соту жарандык, кылмыш жана
административдик сот өндүрүш тармагында сот бийлигинин жогорку органы болуп
саналат. Ал тарабынан кабыл алынган актылар акыркы жана Өзбекстан Республикасынын
бардык аймактарында аткарылууга милдеттүү. Өзбекстан Республикасынын Жогорку
соту Каракалпакстан Республикасынын жогорку сотторунун, облусттук, шаардык,
райондук, район аралык жана аскердик соттордун соттук ишмердигин көзөмөлдөө
укугуна ээ (Берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын
редакциясында берилди).
111-берене. Ишмерлердин, жеке менчиктин түрдүү формасына негизделген уюмдар,
мекемелер, ишканалардын ортосунда чарбалык башкаруу процессинде экономикалык
тармакта пайда болгон талаш-тартыштарды чечүү Жогорку чарбалык сот менен
чарбалык соттор тарабынан өз компетенцияларынын чегинде ишке ашырылат.
112-берене. Соттор көз карандысыз, мыйзамга гана баш ийет. Сот адилеттигине
байланыштуу соттордун ишмердигине кийлигишүүгө жол берилбейт жана ал мыйзам
боюнча жоопкерчиликке түртөт.
Соттордун кол тийбестиги мыйзам менен кепилденет.
Соттор мамлекеттик өкүлчүлүктүү органдарда депутат, сенатор боло алышпайт.
Сотторго саясий кыймылдарга катышып, саясий партияларга мүчө болууга, жана
илимий -педагогикалык иштен башка кандайдыр бир акы төлөнүүчү ишмердиктин
түрлөрү менен алекеттенүүгө болбойт.
Соттор ыйгарым укуктары бүткөнгө чейин мыйзамда көрсөтүлгөн негиз боюнча
гана кызматтан бошошу мүмкүн (Берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж.,
№ 470-II-мыйзамынын редакциясында берилди).
113-берене. Иштерди кароо бардык соттордо ачык жүргүзүлөт. Ишти жабык отурумда
угууга мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда гана жол берилет.
114-берене. Сот бийлигинин актылары бардык уюмдар, мекемелер, ишканалар,
коомдук бирикмелер, мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары, жарандар үчүн
милдеттүү.
115-берене. Өзбекстан Республикасынын сот өндүрүшү өзбек, каракалпак
тилдеринде жана ошол жерде көпчүлүктү түзгөн жергиликтүү калктын тилинде
жүргүзүлөт. Сот өндүрүшү жүрүп жатканда, ишке тил билбеген адам катышып жатса,
иштин материалдары менен толук таанышуу жана соттук иш- аракеттерге котормочу
аркылуу катышуу укугу камсыздалып, сотто эне тилинде сүйлөөгө укук берилет.
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116-берене. Күнөлүүгө өзүн коргоо укугу камсыздалат. Сот өндүрүшүнүн бардык
этабында кесиптик юридикалык жардам укугу кепилденет. Уюмдарга, мекемелерге,
ишканаларга, жарандарга юридикалык жардам көрсөтүү үчүн адвокатура иштейт.
ХХIII бап. Шайлоо системасы
117-берене. Өзбекстан Республикасынын жарандары мамлекеттик бийликтин
өкүлчүлүктүү органына шайлоого жана шайланууга укуктуу. Ар бир шайлоочу бир
добушка ээ. Добуш берүү, ой- пикирди эркин жана бирдей теңдикте билдирүү укугу
мыйзам аркылуу кепилденет.
Өзбекстан Республикасынын Президентигине, Өзбекстан Республикасынын Олий
Мажилисинин Мыйзам чыгаруу палатасына жана Каракалпакстан Республикасынын
Жогорку Кеңешине, облустардын, райондордун, шаарлардын мамлекеттик
өкүлчүлүктүү бийлик органдарына шайлоолор алардын ыйгарым укуктарынын
конституциялык мөөнөтүнүн аяктоо жылына ылайык декабрдын үчүнчү декадасынын
биринчи жекшембисинде өткөрүлөт.
Шайлоолор жалпы, баарына тең, түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун
добуш берүү аркылуу өткөрүлөт. Өзбекстан Республикасынын он сегиз жашка толгон
жарандары шайлоого укуктуу.
Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөлөрү
Каракалпакстан Республикасынын Жокаргы Кенесинин депутаттарынын, облусттук,
райондук жана шаардык мамлекеттик бийликтин өкүлчүлүк органдарынын биргелешкен
тиешелүү жыйынындарында, алар шайлангандан кийинки бир айлык мөөнөттөн кеч
эмес убакытта ушул депутаттардын ичинен жашыруун добуш менен шайланат.
Соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылып, түрмөдө отурган жана сот
тарабынан акыл-эси жайында эмес деп табылган жаран шайланууга жана шайлоого
катыша албайт. Башка бардык учурларда жарандардын шайлоо укугун кыйыр же тике
түрдө чектөөгө жол берилбейт.
Өзбекстан Республикасынын жараны бир эле убакта экиден ашык мамлекеттик
бийликтин өкүлчүлүктүү органдарына депутат боло албайт.
Шайлоолорду өткөрүү тартиби мыйзам аркылуу аныкталат. (Берене Өзбекстан
Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-II-мыйзамынын редакциясында берилди).
ХХIY бап. Прокуратура
118-берене. Өзбекстан Республикасынын аймагында мыйзамдарды так жана бир
түрдүү аткаруу боюнча көзөмөлдү Өзбекстан Республикасынын Башкы прокурору
жана анын карамагындагы прокурорлор ишке ашырат.
119-берене. Прокуратура органынын бирдиктүү борборлошкон системасын
Өзбекстан Республикасынын Башкы прокурору жетектейт.
Каракалпакстан Республикасынын прокурору Өзбекстан Республикасынын
Башкы прокурорунун макулдугу боюнча Каракалпакстан Республикасынын жогорку
өкүлчүлүктүү органы тарабынан дайындалат.
172

Облусттук, шаардык жана райондук прокурорлор Өзбекстан Республикасынын
Башкы прокурору тарабынан дайындалат.
Өзбекстан
Республикасынын
Башкы
прокурорунун,
Каракалпакстан
Республикасынын прокурорунун, облусттук, райондук жана шаардык прокурорлордун
ыйгарым укуктарынын мөөнөтү - беш жыл.
120-берене. Өзбекстан Республикасынын Прокуратура органдары өз ыйгарым
укуктарын кандайдыр бир мамлекеттик органдардан, кызмат адамдарынан жана
коомдук бирикмелерден көз карандысыз, мыйзамга гана баш ийип ишке ашырат.
Прокурорлор өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын учурунда кандайдыр бир саясий
максаттарды көздөгөн коомдук бирикмелерге жана башка саясий партияларга мүчө
болууну токтотот. Прокуратура органынын ыйгарым укуктары, ишмердиги жана иш
тартибин уюштуруу мыйзам аркылуу аныкталат.
121-берене. Өзбекстан Республикасынын аймагында кылмышкердик менен күрөшүү
боюнча өз алдынча ыкчам-издөө, тергөө же башка атайын аткарылуучу иштерди
жүргүзүү үчүн коомдук бирикмелер менен алардын бөлүмдөрүн, жеке менчик,
кооперативдик уюмдарды түзүүгө жана иштетүүгө тыюу салынат. Жарандардын
эркиндигин, укугун, мыйзамдуулукту жана тартипти коргоодо укук коргоо органдарына
коомдук бирикмелер менен жарандар жардам көрсөтө алышат.
ХХY бап. Финансы жана кредит
122-берене. Өзбекстан Республикасы өз алдынча финансы жана акча-кредиттик
системага ээ. Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине республикалык бюджет менен
Каракалпакстан Республикасынын бюджети жана жергиликтүү бюджеттер кирет.
123-берене. Өзбекстан Республикасынын аймагында бирдиктүү салык системасы
иштейт. Салыктарды белгилөө укугу Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисине
таандык.
124-берене. Өзбекстан Республикасынын
Борбордук банкы жетектейт.

Банк

системасын

республиканын

ХХYI бап. Коргонуу жана коопсуздук
125-берене. Өзбекстан Республикасынын Куралдуу Күчтөрү Өзбекстан
Республикасынын калкынын коопсуздугун жана бейпил жашоосун, аймактык
бүтүндүгүн жана мамлекеттик эгемендүүлүгүн коргоо үчүн түзүлөт. Куралдуу Күчтөрдү
уюштуруу жана анын түзүмү мыйзам аркылуу аныкталат.
126-берене. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрдү, өзүнүн коопсуздугун
жетиштүү деңгээлде камсыздоо үчүн кармап турат .
Алтынчы бөлүк. Конституцияны өзгөртүүнүн тартиби.
127-берене. Өзбекстан Республикасынын Конституциясына өзгөртүү, Өзбекстан
Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын мүчөлөрүнүн жана Мыйзам чыгаруу
173

палатасынын депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүк
добушу менен кабыл алынган мыйзам же Өзбекстан Республикасынын референдуму
аркылуу киргизилет (Берене Өзбекстан Республикасынын 24.04.2003-ж., № 470-IIмыйзамынын редакциясында берилди).
128-берене. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси, тиешелүү сунуш
киргизгенден кийин, анын кеңири талкуулангандыгын эсепке алуу менен алты айдын
ичинде Конституцияга толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
кабыл ала алат. Эгерде Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилиси Конституцияга
өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү сунушту четке какса, анда ал сунуш бир жылдан кийин
кайра жаңыртылышы мүмкүн.
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TҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КОНСТИТУЦИЯСЫ
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TҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
№ 2709-мыйзам, 1982-жылдын 7-ноябрында кабыл алынды
ПРЕАМБУЛА
Түрк жана түрк элинин түбөлүктүүлүгү менен Улуу түрк мамлекетинин бөлүнбөс
биримдигин билдирип турган бул Конституция Түркия Республикасынын куруучусу,
түбөлүктүү лидер жана чыгаан кол башчы Ататүрк тарабынан белгиленген мекенчилдик
түшүнүгү жана Ататүрктүн ишке ашырган революциясы менен принциптеринин
негизинде жазылып, анда:
Дүйнө элдеринин тең укукка ээ болгон абройлуу мүчөсү катары Түркия
Республикасынын түбөлүктүүлүгү, жыргалчылыгы, руханий жана материалдык
байлыгы менен заманбап маданий деңгээлге көтөрүлүүгө болгон шыктануусу жана
эрки;
Калк эркинин талашсыз артыкчылыгы, эгемендиктин талашсыз түрк калкына
таандык экендиги жана бул мыйзамды калктын атынан колдоно турган адамдардын
эч бири бул Конституцияда көрсөтүлгөн эркин демократия жана мыйзам талаптары
менен белгиленген укуктук эрежелердин тышына чыкпай тургандыгы;
Күчтөрдүн бөлүштүрүлүшүнүн мамлекеттик органдардын арасындагы үстөмөндүктү
билдирбеген, белгилүү бир мамлекеттик укук менен милдеттерден турушу жана анын
мыйзам тарабынан чектелген бир иш бөлүштүрүү жана кызматташтык экендиги,
Конституция мыйзамдарынын гана артыкчылыкка ээ болушу;
(Өзгөтүү: 3/10/2001-4709/1-берене) Түрк элинин кызыкчылыктарына, Түрк элинин
түбөлүктүүлүгүнө, мамлекеттин, өлкөнүн бүтүндүгүнө, түрк тарыхына жана руханий
баалуулуктарына, Ататүрктүн мекенчилдиги, принциптери жана революцияларына
каршы чыккандардын тиешелүү жазасын ала тургандыгы, заманбап өлкө болуу
принциптеринин негизинде ыйык деп тутулган диний ишениминин мамлекеттик
иштерге жана саясатка кийлигишпей тургандыгы;
Ар бир түрк жаранынынын бул Конституцияда белгиленген негизги укук жана
эркиндиктерден бирдей укукта жана адилеттүү түрдө пайдаланып, улуттук маданият,
маданият менен укуктарды айкалыштыруунун негизинде татыктуу жашоосу,
төрөлгөндөн тартып, материалдык жана руханий байлыгын бул багытта арттырууга
болгон укуктары;
Түрк жарандардын улуттук сыймык жана ар-намыста, кубанычта жана кайгыда, эл
алдында болгон укук жана милдеттерде, барчылыкта жана кыйынчылыктарда, калк
турмушунудагы ар түрүү кырдаалдарда биримдикте болушу, калктын бири-биринин
укук жана эркиндиктерине болгон сый-урматы, бири-бирине болгон жылуу сезимдери
жана биртуугандык мамилелери, ошондой эле «Мекенде тынчтык, дүйнөдө тынчтык”
принцибине таянган тынчыкта жашоо талабына болгон укуктары жазылып, анын
ПИКИРИН, ИШЕНИМ ЖАНА ЧЕЧИМДЕРИН түшүнүү, анда айтылгандардга жана
мазмунуна урмат көрсөтүү жана кынтыксыз аткаруу үчүн
ТҮРК КАЛКЫ ТАРАБЫНАН келечекте демократиянын жактоочулары боло турган
жана эли-жерин сүйгөн түрк муундарынына аманат кылынат.
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БИРИНЧИ БӨЛҮК
Жалпы негиздери
I. Мамлекеттик түзүлүш
1-берене: Түркия мамлекети республика болуп саналат.
II. Республиканын мүнөздөмөсү
2-берене: Түркия Республикасы элдин тынчтыгы, улуттук биримдик жана
адилеттүүлүк түшүнүктөрүнүн алкагында адам укуктарын урматтаган, Ататүрктүн
мекенчилдигинин негизинде жогоруда берилген принциптерге таянган, демократиялык,
мамлекеттик башкаруу динден ажыратылган, укуктук мамлекет болуп саналат.
III. Мамлекеттин бүтүндүгү, расмий тили, туусу, улуттук гимни жана борбор
шаары
3-берене: Түркия мамлекети – аймагы жана калкы боюнча бөлүнбөй турган
бирдиктүү өлкө. Тили – түрк тили.
Туусу – мыйзамда белгиленгендей, ак түстөгү ай жана жылдыз түшүрүлгөн кызыл
түстөгү туу.
Мамлекеттик гимни – «Улуттук боштондук маршы».
Борбор шаары – Анкара шаары.
IV. Туруктуу беренелер
4-берене: Аталган Конституциянын мамлекеттик түзүлүштүн республика экендиги
жөнүндө айтылган 1-беренеси менен
республиканын мүнөздөмөсү берилген
2-берене жана 3-берене эч качан өзгөртүлбөйт жана аларды өзгөртүү үчүн сунуштар
киргизилбейт.
V. Мамлекеттин негизги максаты жана милдети
5-берене: Мамлекеттин негизги максаты жана милдети – түрк калкынын көз
карандысыздыгын жана бүтүндүгүн, өлкөнүн бөлүнбөс биримдигин, республиканы
жана демократияны коргоо, адамдардын жана коомдун жыргалчылыгын жана
тынчтыкта жашоосун камсыз кылуу, ошону менен бирге , адамдардын негизги укук
жана эркиндиктерин чектеген жана социалдык укуктук мамлекетке, адилеттүүлүктүн
принциптерине туура келбеген экономикалык-социалдык тоскоолдуктарды жок
кылуу, адамдардын материалдык жана руханий жыргалчылыгын, тынчтыкта бактылуу
жашоосун камсыз кылуу.
VI. Эгемендүүлүк
6-берене: Эгемендүүлүк сөзсүз түрдө элге таандык.
Түрк эли эгемендүүлүгүн Конституциянын негиздерине жараша, атайын жооптуу
органдар аркылуу ишке ашырат.
Эгемендүүлүктө айрым адамдарга, коомчулуктун айрым бөлүктөрүнө жана
класстарына артыкчылык берилбейт. Бир да адам же орган Конституцияда белгиленбеген
мамлекеттик укуктарга ээ боло албайт.
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VII. Мыйзам чыгаруу укугу
7- берене: Мыйзам чыгаруу укугу түрк калкынын атынан иш алып барган Түркиянын
Улуу Элдик Жыйынына берилет. Бул укук башкасына берилбейт.
VIII. Аткаруу укугу жана милдети
8-берене: Аткаруу укугу жана милдеттери Президент жана Министрлер Кеңеши
тарабынан Конституцияга ылайык берилет жана аткарылат.
IX. Сот укугу
9-берене: Сот укугу түрк элинин атынан иш алып барган көз карандысыз сотторго
берилет.
X. Мыйзам алдында бирдейлик
10-берене: Жарандардын бардыгы тилине, улутуна, түсүнө, жынысына, саясий көз
карашына, ишенимдерине, динине ж б. белгилерине карабастан, мыйзам алдында
бирдей.
(Кошумча абзац: 7/5/2004-5170/1 бер.) Аялдар эркектер менен тең укуктуу. Мамлекет
бул тең укуктуулуктун ишке ашырылышына жооптуу. (Кошумча сүйлөм: 12/9/20105982/1 бер.) Бул максатта жүргүзүлгөн иш-чаралар тең укуктуулук принциптерине
каршы иш-аракет катары кабыл алынбайт.
(Кошумча абзац: 12/9/2010-5982/1 бер.) Балдар, карылар, майыптар, согушта
жана милдетин аткарып жатып курман болгондордун үй-бүлөлөрү, согушта майып
болгондорго карата аткарылган иш-чаралар тең укуктуулук принциптерине каршы деп
эсептелбейт.
Эч бир адамга, үй-бүлөгө, уюмга же калктын белгилүү бир катмарына артыкчылык
берилбейт.
Мамлекеттик органдар, башкаруучу макамдар бардык иш-аракетеринде тең
укуктуулуктун принциптерине ылайык иш алып барууга милдеттүү (*).
XI. Конституциянын бириктирүүчүлүгү жана үстөмдүгү
11-берене: Конституцияда айтылгандар мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот
органдарын, башкаруу макамдарын жана башка уюмдар менен адамдарды бириктирүүчү,
байланыштыруучу негизги укуктук эреже болуп эсептелет.
Мыйзамдар Конституцияга каршы келбейт.
ЭКИНЧИ БӨЛҮК
Негизги укуктар жана милдеттер
БИРИНЧИ БӨЛҮМ
Жалпы жоболор
I. Негизги укук жана эрикиндиктин мүнөздөмөсү
12-берене: Ар бир адам жеке инсан катары кол тийбес, чектелбес жана жокко
чыгарылбай турган негизги укуктарга жана эркиндикке ээ.
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Аталган негизги укук жана эркиндиктер адамдардын коомчулукка, үй-бүлөсүнө
жана башка адамдарга карата милдеттерин жана жоопкерчилигин да ичине камтыйт.
II. Негизги укук жана эркиндиктин чектелиши
13-берене: (Өзгөтүү: 3/10/2001-4709/2 бер.)
Жарандардын негизги укук жана эркиндиги Конституциядагы тиешелүү беренелерде
белгиленген себептерге байланыштуу мыйзам аркылуу чектелиши мүмкүн. Бул
чектөөлөр Конституцияда жазылгандарга, демократиялык коомдун түзүлүшүнө,
секулярдык республиканын талаптарына жана чектен чыкпоо принциптерине каршы
келбеши зарыл.
III. Негизги укук жана эркиндиктин кара ниеттик үчүн колдонулбашы
14- берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/3 бер.)
Конституцияда орун алган укук жана эркиндиктер мамлекет менен калктын
бүтүндүгүн бузууну же адам укуктарына негизделген декмократиялык жана секулярдык
республиканы жок кылууну максат кылган иш-аракеттерде колдонулбайт.
Конституциянын бир да жобосу мамлекетке жана адамдарга Конституцияда каралган
негизги укук жана эркиндиктерин жок кылууну же Конституцияда берилгенден
көбүрөөк чектөөлөрдү максат кылган иш-аракеттерге мүмкүнчүлүк бербейт.
Бул жоболорго каршы иш кылгандарга карата колдонулуучу иш-чаралар жөнүндө
жоболор мыйзам аркылуу ишке ашырылат.
IV. Негизги укук жана эркиндиктин чектелиши
15-берене: Согуш, мобилизациялоо, чукул кырдаал же башка өзгөчө кырдаал
учурунда жарандардын негизги укук жана эркиндиктерине чектөөлөр киргизилиши
же толук тыюу салынышы, же болобосо, Конституцияда жазылган жоболорго туура
келбеген иш-аракеттер жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул учурда эл аралык укуктук нормалар
сакталат.
(Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/2 бер.) Биринчи абзацта белгиленген учурларда
согуштан башка учурда адамдардын жашоого болгон укугу, материалдык жана
руханий байлыгынын кол тийгистиги сакталат; эч ким диний ишеними, көз карашы
жана түшүнүктөрү боюнча түшүндүрмө берүүгө мажбур эмес жана эч кимге булар
боюнча күнөө коюлбайт, күнөөсү сот тарабынан далилденбеген эч ким күнөөлүү деп
табылбайт.
V. Чет элдиктердин абалы
16-берене: Чет элдиктердин негизги укук жана эркиндиктери эл аралык укуктук
нормаларга ылайык мыйзамдар аркылуу чектелиши мүмкүн.
ЭКИНЧИ БӨЛҮМ
Адам укуктары жана милдеттери
I. Адамдын кол тийбестиги жана материалдык, руханий байлыгы
17-берене: Ар бир жаран жашоого, материалдык жана руханий байлыгын коргоо
жана өнүктүрүү укугуна ээ.
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Медициналык муктаждык жана мыйзамда белгиленгенден башка учурларда адамдын
денеси кол тийгис болуп саналат, адамдардын макулдугусуз илимий изилдөө жана
медициналык тажрыйбаларда колбонулбайт.
Эч кимге кыйноо жүргүзүлбөйт, эч ким адамкерчиликке жатпаган жазага жана
мамилеге кириптер кылынбайт.
(Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/3 бер.)
Мыйзамдуу түрдө коргонуу учурунда, кармоо жана көзөмөлгө алуу боюнча
мыйзамдардын аткарылышы, камактагы күнөөлүүнүн качышын алдын алуу,
көтөрүлүштү басуу, чукул кырдаал жана өзгөчө кырдаалдарда жоопкерчиликтүү адамдар
тарабынан берилген буйруктарды аткаруу учурунда курал колдонуунун натыйжасында
келип чыккан адам өлтүрүү иш-аракеттери биринчи абзацтагы жобого кирбейт.
II. Зордуктап

иштетүүгө тыюу салуу

18-берене: Эч ким мажбурлоонун негизинде иштетилбейт. Мажбурлоого тыюу
салынат.
Түрү жана шарттары атайын мыйзамдар аркылуу белиленген абактагылардын жана
соттолгондордун жаза мөөнөтү учурундагы мажбур иштетилиши, өзгөчө кырдаалдарда
жарандардын көрсөткөн кызматы, өлкө муктаж болгон учурларда жарандык милдет
катары аткарылган физикалык жана акыл иштери мажбурлап иштетүү болуп
саналбайт.
III. Адам эркиндиги жана коопсуздугу
19-берене: Ар бир адам эркиндик жана коопсуздук укугуна ээ.
Мыйзамда шарттары жана формасы көрсөтүлгөн төмөнкү учурлардан тышкары эч
ким эркиндигинен ажыратылбайт:
- адам сот тарбынан эркиндигин чектөөчү жаза алганда же коопсуздук үчүн алдын
алуучу иш-чаралардан улам;
- соттун чечими менен же мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык кармалып,
камалганда;
- көзөмөлгө алынган жашы жете элек жаш балдарды тарбиялоого же тиешелүү
органдарга тапшыруу боюнча чечимдерди ишке ашырууда;
- коомчулук үчүн коркунуч туудурган психикалык оорулуулар, баңги зат же
алкоголдук ичимдиктерди ашыкча колдонуудан жабыр тарткандар, тентимиш же
оору жуктуруучу адамдарды атайын жайларда дарылоого же агартууга байланыштуу
мыйзамда көрсөтүлгөн иш-чараларда;
- өлкөгө мыйзамсыз кирүүгө аракет жасагандар же киргендерди, өлкөдөн чыгаруу
же кайрып берүү өкүмү чыгарылгандарды кармоого байланыштуу иш-чараларда;
Олуттуу далилдердин негизинде кылмыш кылгандыгы үчүн күнөөлүү деп эсептелген
адамдардын качып кетүүсүн, далилдерди бурмалашын же жок кылуусун алдын алуу
максатында же болбосо, ушул сыяктуу кармоону талап кылган олуттуу учурларда
соттун чечими менен камалат, мындай учурлар мыйзамда көрсөтүлөт.
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Кармалган жана камалган адамдарга, кармоонун себептери, коюлган күнөөлөрү
жазуу түрүндө, эгер мүмкүнчүлүк болбосо, оозеки түрүндө дароо, ал эми уюмдашып
иштеген кылмышкерлерге сот алдына барганча билдирилет.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/4 бер.) Кармалган жана камалган адам кармалган жерге
эң жакын жайгашкан сотко алып барууга кеткен убакыттан тышкары эң кеч кырк сегиз
саат ичинде, ал эми уюмдашып иш кылган кылмышкерлер эң кеч төрт күн ичинде
сот алдына жеткирилет. Көрсөтүлгөн убакыт өткөндөн кийин, эгер соттун чечими
болбосо, эч ким кармалбайт. Кармоо убактысы чукул кырдаалдарда, аскердик режимде
узартылышы мүмкүн.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/4 бер.) Адамдын кармалгандыгы жана камалгандыгы
тууралуу жакындарына дароо билдирилет.
Кармалган адамдар иликтөө, сурак иштеринин белгиленген мөөнөт ичинде
жүргүзүлүшүн же болбосо, алдын ала жүргүзүлгөн же сот иликтөөлөрү учурунда
бошотулушун талап кылууга укугу бар. Мындай убактылуу бошотуу сот ишчараларынын жүрүшүнө жана чечимине катышууну камсыз кылуучу тиешелүү
кепилдиктердин негизинде ишке ашырылат.
Эркиндиктен ажыратылган адамдар кандай гана себеп болбосун, тергөө ишчараларынын кыска убакыт ичинде бүткөрүлүшүн жана сот чечиминин чыгарылышын,
эгер күнөөсү негизсиз жана мыйзамсыз болсо, дароо эркиндикке чыгарылышын талап
кылуу менен тиешелүү сот инстанцияларына кайрылуу укугу бар.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/4 бер.) Жогоруда көрсөтүлгөн токтомдордон тышкары
зыян келтирилген учурларда мыйзамга ылайык мамлекет тарабынан компенсация
төлөнүп берилет.
IV. Жеке жашоонун жашыруундугу жана корголушу
A. Жеке жашоонун жашыруундугу
20-берене: Ар бир адам жеке жашоосуна жана үй-бүлөсүнө урмат көрсөтүлүшүн
талап кылууга укугу бар. Жеке жана үй-бүлө жашоосунун жашыруундугу кол тийгис
болуп саналат. (Оңдоо киргизилген сүйлөм : 3/10/2001-4709/5 бер.)
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/5-бер.) Улуттук коопсуздук, коомдук тартип, кылмыш
ишин алдын алуу, жалпы элдин саламаттыгын жана жалпы моралдык баалуулуктарды
коргоо же башкалардын укук жана эркиндиктерин коргоо сыяктуу себептерге
байланыштуу мыйзамга ылайык берилген сот чечими болбосо, эч кимдин жеке
кагаздары же буюмдарына тинтүү жүргүзүлбөйт, алынбайт. Тиешелүү уюмдун чечими
атайын дайындалган сотко жыйырма төрт саат ичинде сунулат. Сот чечимин кырк сегиз
сааттын ичинде жарыялайт, эгер көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиксе, анда иш тиешелүү
органдын карамагынан чыгат.
(Кошумча абзац: 12/9/2010-5982/2- бер.) Ар бир адам өзү тууралуу маалыматтардын
корголушун талап кылууга укуктуу. Бул укук адамдарга өздөрү жөнүндө маалымат
берүү, маалымат алууга мүмкүнчүлүгүн түзүү, аларды оңдоо же жок кылууну талап
кылуу жана белгилүү бир максаттарда колдонулуп-колдонулбагандыгы жөнүндө
маалымат алууну да камтыйт.
Жеке маалыматтар мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда жана адамдардын макулдугу
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менен гана колдонулат. Адамдарга тиешелүү жеке маалыматтардын корголушу боюнча
эрежелер мыйзам тарабынан белгиленет.
B. Турак жайга болгон кол тийбестик
21-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/6-бер.)
Ар бир адамдын турак жайы кол тийбестикке ээ. Улуттук коопсуздук, коомдук
тартипти сактоону камсыз кылуу, кылмыш иштерин алдын алуу, коомдун саламаттыгын
жана элдин адеп-ахлак принциптерин же адамдардын укук жана эркиндигин коргоого
байланыштуу өткөрүлүүчү иш-чаралардан улам, мыйзамга ылайык соттун чечими
болбосо, ошондой эле, жогоруда көрсөтүлгөн себептерге байланыштуу кечиктирилгис
чечим кабыл алуу мажбурлугу туулган учурларда мыйзамга ылайык укуктарга ээ болгон
тиешелүү уюмдар тарабынан берилген жазуу түрүндөгү уруксатсыз, бир дагы адамдын
турак-жайына кирилбейт, тинтилбейт жана буюмдары алынбайт. Тиешелүү уюмдун
чечими жыйырма төрт сааттын ичинде тиешелүү сотко өткөрүлөт. Сот өз чечимин кырк
сегиз саат ичинде жарыялайт, эгер көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилсе иш тиешелүү
органдын карамагынан чыгат.
C. Кабарлашуу эркиндиги
22-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/7-бер.)
Ар бир адам кабарлашуу эркиндигине ээ. Кабарлашуунун жашыруундугу – негизги
принцип.
Эгер улуттук коопсуздук, коомдук тартипти сактоону камсыз кылуу, кылмыш
иштерин алдын алуу, коомдун саламаттыгын жана элдин адеп-ахлак принциптерин
же адамдардын укук жана эркиндигин коргоого байланыштуу мыйзамга ылайык
соттун чечими болбосо, ошондой эле, жогоруда көрсөтүлгөн себептерге байланыштуу
кечиктирилгис чечим кабыл алуу мажбурдугу туулган учурларда мыйзамга ылайык
укуктарга ээ болгон тиешелүү уюмдар тарабынан берилген жазуу түрүндөгү буйруксуз
кабарлашууга бөгөт коюлбайт жана жашыруундугу бузулбайт. Тиешелүү уюмдун
чечими жыйырма төрт сааттын ичинде тиешелүү сотко өткөрүлөт. Сот өз чечимин
кырк сегиз саат ичинде жарыялайт, эгер көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилсе иш
тиешелүү органдын карамагынан чыгат.
Бул боюнча өзгөчө көңүл бурууну талап кылган уюм жана бирикмелер мыйзамда
көрсөтүлөт.
V. Отурукташуу жана саякаттоо эркиндиги
23-берене: Ар бир адам отурукташуу жана саякаттоо эркиндигине ээ.
Отурукташуу эркиндиги кылмыш иштерин алдын алуу, социалдык жана
экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу, пландуу жана толук кандуу шаар жерлерин
түзүүнү ишке ашыруу, мамлекеттик мүлктү коргоо максатында;
ал эми саякаттоо эркиндиги кылмыш иштерин териштирүү жана иликтөө, кылмыш
иштерин алдын алуу максатында чектелиши мүмкүн.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/8-бер.; Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/3-бер.) жарандардын чет
өлкөгө чыгуу эркиндиги кылмыш иштерин териштирүү жана иликтөө себептеринен
улам гана соттун чечими менен чектелет.
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Жарандар өлкөдөн куулбайт жана өлкөсүнө кайтып келүүсүнө бөгөт коюлбайт.
VI. Дин жана абийир эркиндиги
24-берене: Ар бир адам абийир, диний ишеним жана көз караш эркиндигине ээ.
14-берененин жоболоруна каршы келбеген сыйынуулар, диний жөрөлгөлөр жана
иш-чаралар эркин.
Эч ким сыйынууларга, диний жөрөлгөлөр жана иш-чараларга катышууга, диний
ишеним жана көз караштары боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүгө мажбур эмес, диний
ишеним жана көз караштарынан улам эч ким күнөөлөнбөйт жана жоопко тартылбайт.
Диний билим берүү жана адеп-ахлакка тарбиялоо мамлекеттин көзөмөлү менен
жүргүзүлөт. Дин маданияты жана адеп-ахлактык сабактары башталгыч жана орто
билим берүүчү окуу жайларында мажбур сабак катары окутулат. Мындан тышкары
диний билимин тереңдетүү адамадардын өз эркине жана жашы жете элек балдардын
өкүлдөрүнүн суроо-талаптарына байланыштуу ишке ашат.
Мамлекеттин социалдык, экономикалык, саясий жана укуктук негиздерин диний
эрежелерге байланыштырууга, кандай гана болбосун, динде ыйык деп эсептелген
түшүнүк жана ишенимдерди саясий же өз кызыкчылыгы үчүн карасанатайлык менен
колдонууга эч кимдин укугу жок.
VII. Ой жүгүртүү жана көз караш эркиндиги
25-берене: Ар бир адам эркин ой жүгүртүү жана көз-караш эркиндигине ээ.
Кандай гана себеп болбосун, адамдар өз ойлорун жана көз-караштарына
түшүндүрмөлөрдү берүүгө мажбур эмес, ой жүгүртүү жана көз караштарынан улам
күнөөлөнбөйт.
VIII. Өз оюн эркин айтуу жана жайылтуу эркиндиги
26-берене: Ар бир адам өз оюн жана көз караштарын жазуу, сүрөт же башка
түрдө жалгыз же биргелешип билдирүүгө акылуу. Бул эркиндик расмий уюмдардын
кийлигишүүсүз кабар, пикир алуу же пикир айтуу эркиндигин да камтыйт. Бул
жобо радио уктуруу, теле берүүлөр, кино ж.б.у.с. каражаттарга карата уруксат алуу
системасынын колдонулушуна тоскоолдук кылбайт.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/9-бер.) Бул эркиндик улуттук коопсуздук, коомдук тартип
жана коомдун коопсуздугун сактоо, республиканын негиздерин жана мамлекеттин,
калктын бүтүндүгүн коргоо, кылмыш иштеринин алдын алуу, кылымшкерлерди
жазалоо, Мамлекеттик сыр болгон маалыматтарды ачыкка чыгарбоо, башкалардын
укуктарын коргоо, жеке жана үй-бүлө турмушуна же кесибине байланыштуу сырларды
сактоо, ошондой эле, сот иштеринин тиешелүү деңгээлде иштешин камсыз кылуу
максатында чектелиши мүмкүн.
(Жокко чыгарылды: 3/10/2001-4709/9-бер.)
Кабар жана ой-пикир жайылтуу каражаттарынын колдонулушун жөнгө салуучу
жоболор, кабар берүү жана көз караш билдирүү эркиндигин чектөө болуп саналбайт.
(Кошумча абзац: 3/10/2001-4709/9-бер.) Ой-пикир билдирүү жана жайылтуу
экриндигин колдонуу шарттары жана жолдору мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
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IX. Илим жана искусттво эркиндиги
27-берене: Ар бир адам илим жана искусттво менен эркин алектенүүгө, үйрөнүүгө
жана үйрөтүүгө, түшүндүрүүгө, жайылтууга жана бул тармактар боюнча ар түрдүү
иликтөө жүргүзүүгө укуктуу.
Жайылтуу укугу Конституциянын 1, 2 жана 3-беренелерин өзгөртүү максатында
колдонулабайт.
Бул жобо чет элдик басылмалардын өлкөгө киргизилишин жана таратылышын
мыйзам аркылуу жөнгө салууга тоскоол болбойт.
X. Басылма жана жарыялоолор боюнча
A. Басып чыгаруу экриндиги
28-берене: Басып чыгаруу эркин жана цензурага алынбайт. Басмакана куруу үчүн
алдын ала уруксат жана материалдык кепилдик алынбайт.
(Чыгарылган: 3/10/2001-4709/10-бер.) Мамлекет басылма жана кабар алуу эркиндигин
камсыз кылуучу иш-чараларды жүзөгө ашырат.
Басып чыгаруу эркиндигинин чектелишинде Конституциянын 26 жана 27-беренелери
колдонулат.
Мамлекеттин ички жана тышкы коопсуздугун, мамлекеттин жана элдин
бүтүндүгүнө коркунуч туудурган, кылмыш иштерине же көтөрүлүшкө чакырган,
ошондой эле, мамлекетке тиешелүү болгон жашыруун маалыматтарга байланыштуу
бардык кабарларды жарыялап, тараткандар же бастыргандар, басып чыгаргандар же
жогорудагы максаттарды көздөгөн басылмаларды тараткандар жогоруда көрсөтүлгөн
кылмыш иш-чараларына карата колдонулуучу мыйзамдар боюнча жоопко тартылат.
Кооптуу маалымттарды таратуу эскертүү иретинде соттун чечими менен токтотулат,
ал эми тез аранын ичинде чечим кабыл алууну талап кылган кечиктирилгис учурларда
тиешелүү органдардын буйругу менен токтотулат.
Таратууну токтотуу чечимин кабыл алган орган чечимин эң кеч жыйырма төрт саат
ичинде тиешелүү сотко билдирет. Тиешелүү сот өз кезегинде бул чечимди эң кеч кырк
сегиз саат ичинде тастыктабаса, таратууну токтотуу чечими негизсиз деп табылат.
Окуяларды атайын каралган мыйзамдардын чегинде жарыялоого тыюу салынбайт,
бирок, соттук териштирүү иш-чараларынын кызыкчылыгын көздөө максатында соттун
чечимдери жарыяланбайт.
Мезгилдүү жана мезгилсиз басылмаларга карата мыйзамда көрсөтүлгөн кылмыш
иштери боюнча иликтөө жана териштирүү иштери ачылганда, мамлекеттин жана
элдин бүтүндүгүнө, улуттук коопсуздукка, коомдук түзүлүшкө, жалпы адеп-ахлактын
нормаларга коркунуч туулганда атайын соттун чечими менен, ал эми кечиктирилгис
учурларда мыйзамда көрсөтүлгөн тиешелүү органдардын буйругу менен жоопко
тартылган басылмалар конфискацияланат.
Конфискациялоо чечимин кабыл алган тиешелүү орган бул чечимин эң кеч жыйырма
төрт саат ичинде тиешелүү сотко билдирет, ал эми сот бул чечимди эң кеч кырк сегиз
саат ичинде тастыктабаса, конфискациялоо чечими жараксыз деп табылат.
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Мезгилдүү жана мезгилсиз басылмаларга карата ачылган кылмыш ишине
байланыштуу иликтөө иштеринен улам, алардын мүлкүн алуу жалпы жоболорго
ылайык жүргүзүлөт.
Түркияда басылган мезгилдүү басылмалар мамлекеттин жана элдин бүтүндүгүнө,
республиканын негизги принциптерине, улуттук коопсуздукка жана калктын адеп-ахлак
нормаларына каршы келген учурда, сот чечими менен убактылуу жабылат. Жабылган
мезгилдүү басылмалардын жолун жолдогон бардык басылмаларга тыюу салынат жана
алар соттун чечими менен конфискацияланат.
B. Мезгилдүү жана мезгилсиз басылмалардын укугу
29-берене: Мезгилдүү жана мезгилсиз басылмалар атайын уруксат албайт жана
алдын ала акчалай кепилдик төлөбөйт.
Мезгилдүү басылма чыгаруу үчүн мыйзамдуу түрдө талап кылынган маалыматтардын
тиешелүү органдарга берилиши жетиштүү болот. Берилген маалыматтар мыйзамга
туура келбесе, тиешелүү орган басылманы токтотуу үчүн сотко кайрылат.
Мезгилдүү басылмаларды чыгаруу, басып чыгаруу шарттары, финансылык булактар
жана журналисттик кесипке байланыштуу жоболор мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
Мыйзам кабарлардын эркин таралышына, ой-пикир жана көз караштардын эркин
билдирилишине бөгөт коё турган саясий, экономикалык, финансылык жана техникалык
шарттарды койбойт.
Мезгилдүү басылмалар мамлекеттин, юридикалык тараптардын жана аларга
байланыштуу уюмдардын каражаттары менен мүмкүнчүлүктөрүн тең укуктуулук
принцибинин негизинде колдоно алат.
C. Басма сөз каражаттарынын корголушу
30-берене: (Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/4-бер.)
Мыйзамга ылайык иш алып барган басылма ишканасы катары курулган басмакана
жабылбайт жана ага тиешелүү басмакана шаймандары кылмыш каражаты катары
конфискацияланбайт.
D. Басылмалардан башка, юридикалык тараптарга тиешелүү коомдук
байланыш каражаттарын колдонуу укугу
31-берене: Жеке адамдар жана саясий партиялар басылмалардан тышкары,
юридикалык тараптарга тишелүү болгон башка коомдук кабарлашуу каражаттарын
колдонууга укуктуу. Бул укуктун шарттары жана жолдору мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/11-бер.) Улуттук коопсуздукту, коомдук түзүлүштүн
коопсуздугун, коомдун адеп-ахлактык нормалары менен саламаттыгын коргоону
көздөгөн учурлардан башка учурларда мыйзам тарабынан калктын жогоруда
көрсөтүлгөн байланыш каражаттары аркылуу маалымат алышына, ой-пикирге ээ
болушуна тоскоолдук түзүлбөйт.
E. Түзөтүү жана жооп берүү укугу
32-берене: Түзөтүү жана жооп берүү укугу адамдардын инсандык аброюна жана
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кол тийбестигине шек келтирилген же чындыкка дал келбеген учурларда берилет жана
мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Түзөтүү жана жооп берүү жарыяланбаган учурда анын жарыяланып-жарыяланбашы
сот тарабынан арыз берилген күндөн тартып, эң кеч жети күн ичинде чечилет.
XI. Жыйын өткөрүү укугу жана экриндиги
A. Бирикме түзүү эркиндиги
33-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/12-бер.)
Ар бир адам алдын ала кабар бербестен, бирикме куруу, аларга мүчө болуу же
мүчөлүктөн чыгуу укугуна ээ.
Эч ким кандайдыр бир бирикмеге мүчө болууга же мүчөлүгүн улантууга
мажбурланбайт.
Бирикме түзүү эркиндиги улуттук коопсуздук менен коомдук тартипти сактоо,
кылмыштын алдын алуу, коомдун саламаттыгын жалпы адеп-ахлактык принциптерин
коргоо максатында мыйзам тарабынан чектөөгө алынышы мүмкүн.
Бирикме түзүү эркиндигин колдонуунун жолдору жана шарттары мыйзамда
көрсөтүлөт.
Бирикмелер мыйзамга ылайык шарттарда соттун чечими менен жабылып, иши
токтотулушу мүмкүн. Бирок, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартипти
сактоо, кылмыш ишин алдын алуу же кылмышкерлерди кармоо сыяктуу тез арада
аткарлышы керек болгон кечиктирилгис иш-чараларды талап кылган учурларда мыйзам
чегинде белгиленген орган бирикменин ишин токтотуу укугуна ээ. Аталган органдын
чечими жыйырма төрт саат ичинде жоопкерчиликтүү сотко тапшырылат. Ал эми сот
өз чечимин кырк сегиз сааттын ичинде жарыялайт, эгер соттун чечими белгиленген
мөөнөттөн кечиксе, анда жараксыз деп табылат.
Биринчи пункттагы жобо Куралдуу күчтөр жана тартип көзөмөлдөө органдарынын
кызматкерлерине, зарыл болгон учурда мамлекететтик кызматкерлерге карата болгон
чектөөлөргө тоскоолдук кылбайт.
Бул берененин жоболору фонддор үчүн да колдонулат.
B. Жыйын жана демонстрация өткөрүү укугу
34-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/13-бер.)
Ар бир адам алдын ала уруксат албастан, куралсыз, баш аламандыкка жол бербеген
жыйын, демонстарция жана жөө жүрүштөрдү өткөрүү укугуна ээ.
Жыйын, демонстарция жана жөө жүрүштөрдү өткөрүү укугу улуттук коопсуздукту
камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо, коомдун саламаттыгын жана адеп-ахлактык
нормаларын же башкалардын укук жана эркиндиктерин коргоо максатында мыйзам
аркылуу чектелиши мүмкүн.
Жыйын жана жөө жүрүштөрдү өткөрүү укугун колдонуунун жол-жоболору шарттары
мыйзамда көрсөтүлөт.
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XII. Мүлккө болгон укук
35-берене: Ар бир адам жеке менчик мүлккө жана мураска ээ болууга укуктуу.
Бул укуктар коомдун кызыкчылыгы көздөлгөн учурларда гана мыйзам аркылуу
чектелиши мүмкүн.
Мүлккө болгон укук коомдун кызыкчылыгына каршы келбеши зарыл.
XIII. Адам укуктарын коргоо боюнча жоболор
A. Укук коргоо эркиндиги
36-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/14-бер.) Ар бир адам мыйзамдуу түрдө сот
органдарынын иштерине жабырлануучу же арыздануучу катары катышууга, ошондой
эле, адилеттүү соттолууга укуктуу.
Эч бир сот өз карамагына жана милдетине кирген ишти кароодон баш тарта албайт.
B. Соттун коргоо кепилдиги
37-берене: Эч ким мыйзамдуу түрдө тиешелүү болгон соттон башка уюмдардын
алдында жооп бербейт.
Мыйзамдуу түрдө иш алып барган соттун юрисдикциясына кийлигишкен,
каралып жаткан иштин башка органдарга өткөрүлүп берилишин шарттаган башка
жоопкерчиликтүү органдар курулбайт.
C. Кылмыш жана жазаларга байланыштуу пинциптер
38-берене: Аткарылып жаткан учурда кылмыш иши катары каралбаган иш-аракеттер
кылмыш катары эсептелебейт, эч ким кылмыш ишин жасап жаткан учурда каралган
жазадан оор жазага тартылбайт.
Кылмыш жана жаза мөөнөтүнүн өтүшүнө байланыштуу жогоруда берилген пункттар
колдонулат.
Жаза жана жаза ордуна колдонулган коопсуздук иш-чаралары мыйзамдын негизинде
гана жүргүзүлөт.
Күнөөсү сот тарабынан далилденбеген адамдар күнөөлүү деп табылбайт.
Эч ким өзүн же жакындарын күнөөлөгөн билдирүү жасоого же бул багытта кандайдыр
бир далилдерди көрсөтүүгө мажбурланбайт.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/15-бер.) Мыйзамсыз түрдө алынган материалдар
далил катары кабыл алынбайт.
Кылмыш жоопкерчилиги жеке адамга гана таандык.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/15-бер.) Эч ким келишимдин шарттарын
орундатпагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылбайт.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/15-бер.; Жокко чыгарылды: 7/5/2004-5170/5-бер.)
(Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/5-бер.) Өлүм жазасы жана жалпы мүлкүнөн ажыратуу
жазасы берилбейт.
Жетекчилик адам эркиндигин чектөөгө алып келген санкцияларды жүргүзө албайт.
Куралдуу күчтөрдүн ички тартибин сактоо максатында бул жобого атайын өзгөртүүлөр
киргизилиши мүмкүн.
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(Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/5-бер. ) Эл аралык соттун чечими менен макул болбогон
учурларда эч бир жаран кылмыш ишине байланыштуу чет өлкөгө берилбейт.
XIV. Далилдөө укугу
39-берене: Кызматкерлерге каршы өз милдеттерин так аткарбагандыгына
байланыштуу ачылган сот иштеринде күнөө коюлган тарап өз ишинин тууралыгын
далилдөө укугуна ээ. Башка учурларда далилдерди келтирүү, далилдер коомчулуктун
кызыкчылыгына жооп берген учурларда же арыздануучунун макулдугу менен ишке
ашат.
XV. Негизги укук жана эркиндиктердин корголушу
40-берене: Укук жана эркиндиктери Конституцияда көрсөтүлгөн ар бир адам
тиешелүү органдарга кайрылуу мүмкүнчүлүгүн талап кылуу укугуна ээ.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/16-бер.) Мамлекет тиешелүү адамдарга кайсы
тиешелүү органдарга кайрылуу керектигин, кайрылуунун мыйзамдуу жолдорун жана
мөөнөтүн билдирүүгө милдеттүү.
Адамдардын расмий кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн туура эмес ишаракеттеринин натыйжасында тарткан зыяндары мыйзамга ылайык
мамлекет
тарабынан төлөнүп берилет, ошондой эле, мамлекеттин тиешелүү жооптуу кызматкер
боюнча чечим кабыл алуу укугу сакталат.
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ
Социалдык жана экономикалык укуктар менен милдеттер
I. Үй-бүлөнү коргоо жана балдар укугу (1)
41-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/17-бер.) Үй-бүлө түрк коомунун негизин түзөт
жана жубайлардын тең укуктуулугуна таянат.
Мамлекет үй-бүлөнүн тынчтыгы жана жыргалчылыгы, айрыкча, эне жана баланы
коргоо, үй-бүлөнү пландоо боюнча агартуу иштерин жүргүзүү үчүн зарыл блгон ишчараларды жүргүзөт.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/4-бер.) Ар бир бала коргоо, багуу, эне-атасы менен
бирге болуу (эгер жашоосуна жана укуктарына коркунуч туулбаса) укугуна ээ.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/4-бер.) Мамлекет балдарды ар түрдүү зордукзобулуктан жана колдонуудан коргоочу иш-аракеттерди жүргүзөт.
II. Билим алуу жана үйрөнүүгө болгон укук жана милдеттер
42-берене: Эч ким билим алуу, үйрөнүү укугунан ажыратылбайт.
Үйрөнүү укугунун алкагы мыйзам тарабынан белгиленет жана көзөмөлдөнөт.
Билим берүү жана үйрөтүү Ататүрктүн принцип жана реформаларынын негизинде,
заманбап илим жана билим берүү усул-ыкмаларына таянуу менен мамлекеттин
1 Буга чейин бул беренелердин аталышы «I. Үй-бүлөнү коргоо» деп аталган болсо, 12/9/2010-жылы
кабыл алынган № 5982мыйзамдын 4-беренесине ылайык өзгөртүлдү.
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көзөмөлү астында ишке ашырылат. Бул жобого каршы келген билим берүү жана
үйрөтүү борборлору ачылбайт.
Билим алуу жана үйрөнүү эркиндиги жарандардын Конституциянын алдындагы
жоопкерчилигин жана милдеттерин жокко чыгарбайт.
Баштапкы билим алуу бардык кыз жана эркек жарандар үчүн милдеттүү болуп
саналат жана мамлекеттик мектептерде акысыз ишке ашырылат.
Жеке менчик башталгыч жана орто мектептердин иш-аракеттерин жөнгө салган
принциптер мамлекеттик мектептер үчүн каралган стандарттарга ылайык мыйзам
тарабынан белгиленет.
(Кошумча пункт: 9/2/2008-5735/2-бер.; Жоюлган: Конституциялык соттун 5/6/2008жылындагы E.: 2008/16, K.: 2008/116-чечими менен)
Мамлекет материалдык мүмкүнчүлүктөрү чектелген
алдыңкы окуучуларга
окууларын улантууга мүмкүнүчүлүк түзүп берүү максатында стипендия берүү жана
башка жолдор аркылуу колдоо көрсөтөт. Мамлекет өзгөчө абалда болуп, көңүл бурууну
талап кылгандарды коомго пайдалуу инсан катары тарбиялоо үчүн зарыл болгон ишаракеттерди жүргүзөт.
Билим берүү жана үйрөтүү уюмдарында билим берүү, илимий изилдөө жана
иликтөөлөргө байланыштуу гана иш-чаралар аткарылат. Кандай гана болбосун, мындай
иш-чараларга бөгөт коюлбайт.
Түрк жарандарына түрк тилинен башка бир да тил билим берүү жана үйрөтүү
уюмдарында эне тили катары үйрөтүлбөйт жана окутулбайт.
Билим берүү жана үйрөтүүчү окуу жайларында үйрөтүлө турган чет тилдер жана чет
тилдеринде билим берүү мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Эл аралык келишимдердин бардык жоболору сакталат.
III. Kоомчулуктун кызыкчылыгы
A. Жээктерди пайдалунуу
43-берене: Жээктер мамлекеттин карамагы жана суверенитети алдында.
Деңиз, көл, дарыя жана суулардын жээк тилкелерин колдонууда баарынан мурда
коомчулуктун кызыкчылыгы көздөлөт.
Максатка ылайык колдонулуучу жээк тилкелеринин көлөмү жана адамдардын бул
тилкелерди колдонуу мүмкүнчүлүк жана шарттары мыйзам тарабынан аныкталат.
B. Жер менчиги
44-берене: Мамлекет жерди натыйжалуу иштетилишин камсыз кылуу жана жердин
натыйжалуулугун өнүктүрүү, эрозияга учурашын алдын алуу, жерсиз же жери жетишсиз
болгон дыйкандарды жер менен камсыз кылуу максатында тиешелүү иш-чараларды
жүргүзөт.
Бул максатта мыйзам дыйканчылык жерлеринин түрлөрүнө жараша жердин көлөмүн
аныкташы мүмкүн. Жерсиз же жери жетишсиз болгон дыйкандарды жер менен камсыз
кылуу учурунда өндүрүштүн азайышына, токойлордун кыскарышына жана жер
алдындагы башка табигый байлыктардын азайышына жол берилбейт.
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Бул максатта таратылган жер бөлүнбөйт, мурас кылып калтыруудан тышкары
башкаларга берилбейт жана дыйкандардын мураскорлору тарабынан гана иштетилет.
Бул шарттар аткарылбаса, бөлүнгөн жерлердин мамлекет тарабынан кайра алынышына
байланыштуу мыйзамда көрсөтүлгөн жоболор ишке ашырылат.
C. Дыйканчылык, мал чарбачылык жана бул тармактарда иштегендерди
коргоо
45-берене: Мамлекет айыл чарбасында колдонулуучу жерлерди, талаа жана
жайыттарды туура эмес пайдалануунун жана жок болуп кетүүсүн алдын алуу,
ошондой эле, малдын санын жана андан өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн арттыруу
максатында дыйкан жана малчыларды зарыл болгон шаймандар жана башка каражаттар
менен камсыз кылууну жеңилдетет.
Мамлекет түшүмдү жана мал чарабачылыгынан өндүрүлгөн продукцияны
баалоо жана өндүрүүчүлөргө өндүрүлгөн продукциянын чыныгы баасына сатууга
мүмкүнчүлүк түзүү үчүн зарыл болгон иш-чараларды аткарат.
D. Конфискациялоо
46-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/18-бер.)
Мамлекеттик коомдук бирикмелер коомчулуктун кызыкчылыгын көздөө максатында
жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктү бүтүндөй же бир бөлүгүн, чыныгы баасын накталай
төлөө аркылуу, мыйзамда белгиленген жол-жоболорго ылайык конфискациялоого же
административдик сервитут түзүүгө укуктуу.
Конфискациялоо учурунда төлөнө турган компенсациянын эрежеси жана көлөмү
мыйзам тарабынан белгиленет. Компенсация накталай жана алдын-ала төлөнөт. Бирок,
айыл чарба реформаларын жүргүзүү, көлөмдүү энергетикалык жана сугат долбоорлорун
ишке ашыруу, токой өстүрүү, жээктерди коргоо жана туризмди өнүктүрүү максатында
конфискацияланган жерлердин наркын төлөө эрежелери мыйзам тарабынан белгиленет.
Эгер мыйзам тарабынан жердин наркын бөлүп төлөө каралса, анда бөлүп төлөөнүн
мөөнөтү беш жылдан ашпайт жана бул учурда бөлүнгөн төлөмдөрдүн суммасы бирдей
болот.
Чакан фермерлердин менчик жерлери конфискацияланган учурда жердин наркы жер
ээлерине кандай гана шарт болбосун, алдын-ала накталай төлөнөт.
Экинчи пунктта айтылган бөлүнүп төлөнгөн төлөмдөргө же кандайдыр бир себептер
менен төлөнбөй калган компенсациялардын суммасына мамлекеттик карыздарды төлөө
боюнча каралган эң жогорку пайыздар кошулат.
E. Улутташтыруу жана менчиктештирүү (2)
47-берене: Коомчулукка кызмат көрсөткөн жеке ишканалар коомчулуктун
кызыкчылыгы үчүн зарыл болгон учурларда улутташтырылышы мүмкүн.
Улутташтыруу ишкананын чыныгы наркын төлөө аркылуу ишке ашат. Чыныгы
наркты эсептеп чыгуу жана белгилөөнүн жол-жоболору мыйзамда көрсөтүлөт.
2 Бул берененин мурунку аталышы “E. Улутташтыруу” болгон жана 13/8/1999-жылдагы № 4446мыйзамдын 1-беренесине ылайык өзгөртүлгөн.
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(Кошумча пункт: 13/8/1999-4446/1-бер.) Экономикалык ишканалар же башка
юридикалык тараптардын жеке карамагындагы мүлк, ишкана жана башка менчиктеринин
мамлекет тарабынан улутташтыруунун принциптери менен жол-жоболору мыйзамда
көрсөтүлөт.
(Кошумча пункт: 13/8/1999-4446/1-бер.) Мамлекеттин экономикалык ишканалар же
башка юридикалык тараптардын ишке ашырып жаткан инвестициялык кызматтарынын
кайсыларын кимге жана кайсы юридикалык тараптарга өткөрүп бере ала тургандыгы
мыйзам тарабынан белгиленет.
IV. Иштөө жана иш келишимин түзүү эркиндиги
48-берене: Ар бир адам каалаган тармак боюнча иштөө жана иш келишимин түзүү
эркиндигине ээ. Жеке ишкердик эркин.
Мамлекет жеке ишкердиктин мамлекеттик экономикага салым кошуусун жана
социалдык максаттарга ылайык, коопсуздук ичинде чечкиндүү иш алып барышын
камсыз кылуучу иш-аракеттерди жүргүзөт.
V. Ишке байланыштуу жоболор
A. Ишке болгон укук жана милдет
49-берене: Иштөө – ар бир адамдын укугу жана милдети.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/19-бер.) Мамлекет иштегендердин жашоо деңгээлин
жогорулатуу, иш шарттарын жакшыртуу максатында иштеген жана ишсиз калгандарды
коргоо, эмгекти колдоого алууну, жумушсуздуктун алдын алууга ыңгайлуу экономикалык
шарттарды түзүү жана эмгектин бейпилдик ичинде ишке ашышын камсыз кылуу үчүн
зарыл болгон иш-чараларды аткарат.
(Кошумча сүйлөм: 3/10/2001-4709/19-бер.)
B. Иш шарттары жана эс алуу укугу
50-берене: Эч ким жашына, жынысына жана күчүнө ылайык келбеген жумуштарда
кыйнап иштетилбейт.
Жашы жете электер, аялдар жана майыптар жана психикалык жактан жабыр
тарткандарга өзгөчө иш шарттары түзүлүп, атайын коргоого алынат.
Бардык эмгектенгендер эс алууга укуктуу.
Акы төлөнгөн апталык эс алуулар, майрам күндөрү жана жылдык эс алууларга
болгон укуктар жана алардын шарттары мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
C. Профсоюз түзүү укугу
51-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/20-бер.)
Ишчилер жана иш берүүчүлөр иш процессиндеги карым-катыштарынын жүрүшүндө
мүчөлөрүнүн экономикалык жана социалдык кызыкчылык жана укуктарын коргоо жана
бекемдөө максатында алдын-ала уруксат албастан, профсоюздар менен бирикмелерди,
аларды башкаруучу органдарды түзүү, аларга мүчө болуу жана алардын мүчөлүгүнөн
чыгуу укугуна ээ.
Эч ким профсоюзга мүчө болууга же анын курамынан чыгууга мажбур эмес.
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Профсоюз түзүү укугу улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартипти
сактоо, кылмыштын алдын алуу, коомчулуктун саламаттыгы менен адеп-ахлактын
нормаларын жана башкалардын укуктары менен эркиндигин коргоо максатында
чектелиши мүмкүн.
Профсоюз түзүү укугун колдонуунун шарттары жана жол-жоболору мыйзамда
көрсөтүлөт.
(Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/5-бер.)
Жумушчу катары эсептелбеген мамлекетик кызматкерлердин бул багыттагы
укуктарынын алкагы, өзгөчө учурлары жана чектери аткарган кызматынын мүнөзүнө
жараша мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
Профсоюз жана жетектөөчү уюмдардын уставдары, башкаруу жана иш алып баруусу
республиканын түзүлүшүнө жана демократиянын принциптерине каршы келбеши
зарыл.
D. Профсоюздун иш-аракеттери
52-берене: (Жокко чыгарылган: 23/7/1995- 4121/3-бер.)
VI. Ишкерлер менен профсоюздардын ортосундагы коллективдүү эмгек
келишими, иш таштоо укугу жана локаут
A. Ишкерлер менен профсоюздардын эмгек келишим жана келишим түзүү
укугу(3)
53-берене: Жумушчулар жана иш менен камсыз кылгандар экономикалык жана
социалдык абалдарын жана эмгек шарттарын жөнгө салуу максатында кош тараптуу
коллективдүү келишим түзүү укугуна ээ.
Коллективдүү эмгек келишимин түзүүнүн жол-жоболору мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
(Кошумча пункт: 23/7/1995-4121/4-бер; Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/6-бер.)
(Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/6-бер.)
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/6-бер.) Мамлекеттик жана башка коомдук
кызматкерлер коллективдүү эмгек келишимин түзүү укугуна ээ.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/6-бер.) Коллективдүү келишим түзүү учурунда пайда
болгон карама-каршылыктарды чечүү үчүн тараптар Мамлекеттик кызматкерлердин
калыстар кеңешине кайрыла алат. Мамлекеттик кызматкерлердин калыстар кеңешинин
чечими чечүүчү болуп саналат.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/6-бер.) Коллективдүү келишим түзүүнүн алкагы,
өзгөчө учурлары, бул келишимден пайдалануучулар, коллективдүү келишим түзүүнүн
формалары, усулу-ыкмалары жана ишке ашырылышы, келишимдеги жоболордун
ардактуу эс алуудагы жарандарга тийгизген таасири Мамлекеттик кызматкерлердин
калыстар кеңешинин түзүлүшү, анын иш алып баруу принциптери, ыкмалары жана
башка негиздери мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
3 Бул берененин мурунку аталышы “A. Коллективдүү эмгек келишим укугу” жана ал 12/9/2010жылдагы №5982-мыйзамдын 6-беренеси аркылуу алмаштырылган.
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B. Иш таштоо укугу жана локаут
54-берене: Коллективдүү келишим түзүү учурунда кызыкчылыктар дал келбей
калган учурда жумушчулар иш таштоо укугуна ээ. Бул укуктан пайдалануу жана иш
берүүчүнүн локаутка кайрылышынын шарттары, жол-жоболору жана өзгөчө учурлары
мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Иш таштоо жана локаут карасанатайлык менен, улуттук байлыкка жана коомго зыян
келтирүү жолдору менен ишке ашырылбашы зарыл.
(Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/7-бер.)
Иш таштоо жана локаутка тыю салынган же мөөнөтү жылдырылган учурлар жана
ишканалар мыйзамда белгиленет.
Иш таштоо жана локаутка тыюу салынган же мөөнөтү жылдырылган учурларда
келип чыккан талаш-тартыштар Жогорку арбитраждык кеңеш тарабынан чечилет.
Тараптар Жогорку арбитраждык кеңешке талаш-тартыштын кайсы учурунда
болсун, кайрыла алат. Жогорку арбитраждык кеңештин чечими чечүүчү ролго жана
коллективдүү келишимдин күчүнө ээ.
Жогорку арбитраждык кеңештин курулушу жана кызматы мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
(Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/7-бер.)
Иш таштоого катышкандар иш таштоого катышпаган жумушчулардын ишине эч
тоскоолдук кыла албайт.
VII. Эмгек акынын төлөнүшүндө адилеттүүлүктүн сакталышы
55-берене: Аткарылган эмгек үчүн эмгек акысы төлөнөт.
Мамлекет эмгектенгендердин ишине жараша адилеттүү түрдө белгиленген эмгек
акысын алышын жана башка социалдык жардамдардан пайдалануусу үчүн зарыл
болгон иш-чаралары аткарат.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/21-бер.) Минималдык эмгек акынын белгиленишинде
эмгектенгендердин жашоо шарты жана өлкөнүн экономикалык абалы эске алынат.
VIII. Саламаттыкты сактоо, чөйрө жана турак жай
A. Саламаттыкты сактоо кызматы жана айлана-чөйрөнү коргоо
56-берене: Ар бир адам таза чөйрөдө жашоо укугуна ээ.
Айлана-чөйрөнү жашылдандыруу, тазалыгын коргоо жана кирдешине жол бербөө
мамлекеттин жана жарандардын милдети болуп саналат.
Мамлекет ар бир адамдын физикалык жана психикалык саламаттыкта жашоосун камсыз
кылуу, адам жана жаратылыш ресурстарын үнөмдөө жана алардын натыйжалуулугун
арттыруу максатында саламаттыкты сактоо уюмдарын пландаштырып, алардын
коомчулукка кызмат көрсөтүүсүн камсыз кылат.
Мамлекет бул милдетин мамлекеттик жана жеке секторлордогу саламаттыкты
сактоо уюмдары менен ишканалардын кызматтарын колдонуу жана аларды көзөмөлдөө
аркылуу аткарат.
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Саламаттыкты сактоо боюнча кызматтарынын кеңири чөйрөгө жайылышы үчүн
жалпы медициналык камсыздандыруулар ишке ашырылат.
B. Туракжай укугу
57-берене: Мамлекет шаарлардын өзгөчөлүктөрүн, айлана-чөйрө шарттарын эске
алган атайын пландын негизинде турак-жай менен камсыз кылуу иш-чараларын
жүргүзөт, айрыкча, коллективдүү турак-жай фондуларынын түзүлүшүн колдойт.
IX. Жаштар жана спорт
A. Жаштарды коргоо
58-берене: Мамлекет өлкөнүн эркиндигин жана республиканы аманат ала турган
жаштарга заманбап билим берүү менен аларды Ататүрктүн принциптери жана
реформаларынын негизинде өлкөнүн жана калктын бүтүндүгүн жок кылууга аракет
кылган көз-караштарга каршы тарбиялоо жана өстүрүү боюнча иш-аракеттерди
аткарат.
Мамлекет жаштардын алкоголь, баңги зат, кылмыш, кумар оюндары жана башка
ушул сыяктуу зыяндуу өнөкөттөр менен караңгылыктан коргоо үчүн зарыл болгон ишчараларды жүргүзөт.
B. Спортту өнүктүрүү жана судьялар кеңеши (4)
59-берене: Мамлекет бардык курактагы түрк жаранынын физикалык жана
психикалык саламаттыгын сактоо боюнча иш-аракеттерди аткарат, калкка спортту
жайылтууга колдоо көрсөтөт.
Мамлекет ийгиликке жетишкен спортчуларды колдойт.
(Кошумча пункт: 17/3/2011-6214/1-бер.) Спорт федерацияларынын спорттук ишчараларын башкаруусуна жана тартиптин сакталышына байланыштуу чечимдерге
каршы чыккан учурларда спорт судьяларынын кеңеши түзүлөт. Судьялар кеңешинин
чечими чечүүчү болуп, бул чечимдерге каршы эч бир сот органына кайрылууга
болбойт.
X. Социалдык камсыздоо укуктары
A. Социалдык камсыздоо укугу
60- берене: Ар бир адам социалдык камсыздоо укугуна ээ.
Мамлекет бул камсыздандырууларды ишке ашыра турган иш-чараларды жүргүзөт
жана уюмдарды түзөт.
B. Социалдык камсыздоодо өзгөчө коргоого муктаж болгондор
61-берене: Мамлекет согушта же кызмат учурунда курман болгондордун үйбүлөлөрүн, инвалид жана ветерандарды коргоого алат, аларды татыктуу жашоо менен
камсыз кылат.
Мамлекет инвалиддерди коргоо жана аларды коомдун жашоосуна аралаштыруу
боюнча зарыл болгон алдын-ала иш-чараларды жүргүзөт.
4 Бул берененин мурунку аталышы “B. Спортту өнүктүрүү” болгон жана ал 17/3/2011-жылы № 6214мыйзамдын 1-беренеси менен өзгөртүлгөн.
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Кары адамдар мамлекет тарабынан коргоого алынат. Карыларга көмөк көрсөтүүнү
камсыз кылган башка укуктар жана жеңилдиктер мыйзамда каралат.
Мамлекет коргоого муктаж болгон балдарды коомчулуктун катарына кошуу үчүн
зарыл болгон бардык алдын-ала иш-чараларды жүргүзөт.
Бул максатта зарыл болгон уюм жана атайын жайларды курат же башка бирөө
тарабынан курулушун камсыз кылат.
C. Чет өлкөдө эмгектенген түрк жарандары
62-берене: Мамлекет чет өлкөдө эмгектенген түрк жарандарынын үй-бүлөсүнүн
биримдигин коргоо, балдарынын билим алуусун, маданий муктаждыктарын жана
социалдык коопсуздугун камсыз кылуу, мекени менен болгон байланышын сактоо жана
мекенине кайтууда жардам берүү үчүн керектүү алдын-ала иш-чараларды жүргүзөт.
XI. Tарыхый, маданий жана табият байлыктарын коргоо
63-берене: Мамлекет тарыхый, маданий жана табият байлыктарынын корголушун
камсыз кылат жана бул максатта колдоочу жана шыктандыруучу иш-чараларды
жүргүзөт.
Жеке адамдардын мындай байлыктарга ээ болуусуна каралган чектөөлөр жана менчик
ээлерине көрсөтүлүүчү көмөк жана жеңилдиктер мыйзам тарабынан белгиленет.
XII. Искусство жана искусство өкүлдөрүн коргоо
64-берене: Мамлекет искусттвону жана искусттво өкүлдөрүн коргойт, искусство
байлыгын жана искусство өкүлдөрүн коргоо, баалоо, колдоо көрсөтүү жана искусствого
болгон сүйүүнү өстүрүү үчүн зарыл болгон иш-чараларды жүргүзөт.
XIII. Мамлекеттин экономикалык жана социалдык милдеттеринин чеги (5)
65-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/22-бер.)
Мамлекет социалдык жана экономикалык тармактарда Конституцияда белгиленген
милдеттерин финансылык каражаттын көлөмүн жана милдеттердин максаты менен
зарылчылыгын эске алуу менен аткарат.
ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ
Саясий укуктар жана милдеттер
I. Түрк жарандарга
66-берене: Түрк мамлекетинин бардык жарандары түрк болуп саналат.
Түрк атанын же түрк эненин баласы – түрк. (Жокко чыгарылды: 3/10/2001-4709/23бер.)
Жарандык мыйзамда берилген шарттарга жараша берилет жана мыйзамда
көрсөтүлгөн учурларда кайра алынат.
Өз өлкөсүнө кыянаттык кылбаган бир да түрктүн жарандыгы алынбайт.
5 Бул берененин мурунку аталышы “XIII. Социалдык жана экономикалык укуктардын чектелиши”
болгон жана ал 3/10/2001-жылы, № 4709-мыйзамдын 22-беренеси менен алмаштырылды.
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Жарандыгын алуу боюнча иш-аракеттерге каршы сотко кайрылууга тыюу
салынбайт.
II. Шайлоо, шайлануу жана саясий иш-чараларга катышуу укуктары
67-берене: Жарандар мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык шайлоо, шайлануу,
эркин же бир саясий партиянын курамында саясий иш-чараларга жана шайлоолорго
катышуу укугуна ээ.
(Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/5-бер.) Шайлоолор жана калктын добуш берүүсү эркин, тең
укукта, жашыруун, жалпы добуш берүү жана добуштарды ачык саноо принциптерине
таянуу аркылуу сот органдарынын башкаруусу жана көзөмөлү менен өткөрүлөт. Ал
эми чет өлкөлөрдөгү жарандардын добуш берүүсүн камсыз кылуу үчүн аткарылышы
зарыл болгон иш-чаралар мыйзам тарабынан белгиленет.
(Өзгөртүү: 17/5/1987 - 3361/1-бер.; 23/7/1995-4121/5-бер.) Он сегиз жашка толгон ар
бир түрк жараны шайлоого жана добуш берүүлөргө катышууга укуктуу.
Бул укуктарды колдонуу мыйзам тарабынан белгиленет.
(Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/5-бер.; 3/10/2001-4709/24-бер.)
Куралдуу күчтөрдө кызмат кылган аскерлер жана алардын жетекчилиги, аскердик окуу
жайдын курсанттары, кокустуктан улам соттолгондордон тышкары жаза өтөөчү жайда
кармалгандардын добуш берүүгө укугу жок. Жаза өтөөчү жерлерде жана убактылуу
кармоочу жайларда добуш берүү, добуштарды саноодо зарыл болгон коопсуздуктун
түзүлүшү боюнча аткарылуучу иш-чаралар Борбордук шайлоо комитети тарабынан
белгиленип, дайындалган соттун көзөмөлү жана башкаруусу аркылуу өткөрүлөт.
(Кошумча пункт: 23/7/1995-4121/5-бер.) Шайлоо мыйзамы өкүлчүлүктө –
адилеттүүлүк , башкарууда – туруктуулук принцибине шайкеш түзүлөт.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/24-бер.) Шайлоо мыйзамына киргизилген
өзгөртүүлөр күчүнө кирген күндөн тартып, бир жыл ичинде жүргүзүлүүчү шайлоолордо
ишке ашырылбайт.
III. Саясий партияларга байланыштуу жоболор
A. Партия түзүү, партияларга кирүү жана партиялардан чыгуу(6)
68-берене: (Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/6-бер.)
Жарандар саясий партия түзүү, эрежелерге ылайык партияларга мүчө болуу жана
партиялардын курамынан чыгуу укугуна ээ. Он сегиз жашка толгон жаран гана партияга
мүчө болуп кире алат.
Саясий партиялар демократиялык саясий жашоонун негизги элементи болуп
саналат.
Саясий партияларды куруу үчүн алдын-ала уруксат алынбайт жана алар
Конституциядагы мыйзам жоболорунун алкагында иш алып барат.
Саясий партиялардын устав жана программалары менен иш-аракеттери мамлекеттин
көз карандысыздыгына, өлкө менен жарандардын бүтүндүгүнө, адам укуктарына, тең
6 Бул берененин мурунку аталышы “A. Пратия түзүү, партияга мүчө болуу жана партиялардан чыгуу”
болгон жана ал 23/7/1995-жылы № 4121-мыйзамдын 6-беренеси менен алмаштырылган. .
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укуктуулук жана мамлекеттүүлүк принциптерине, элдин эркиндигине, демократиялык,
секулярдык республиканын принциптерине каршы келбеши, белгилүү бир чөйрөдө
диктаторлук кылбашы же кандайдыр бир диктатордук иш-аракеттерди жактабашы,
кылмыш иштерине шарт түзбөшү зарыл.
Соттор, прокурорлор, адвокаттар жана Жогорку финансылык кеңеш баш болгон сот
органдарынын мүчөлөрү, мамлекеттик кызматкерлер, жумушчу катары эсептелбеген
мамлекеттик кызматкерлер, куралдуу күчтөрдө кызмат кылгандар, жогорку окуу
жайына чейинки окуу жайларда билим алгандар партияларга мүчө болуп кире албайт.
Жогорку окуу жайларынын партияларга мүчө болуп кириши мыйзам тарабынан
белгиленет. Мыйзам мындай мүчөлөргө саясий партиялардын борбордук органдарынан
тышкаркы кызматтарды аткаруусуна уруксат берилбей турганын жана бул мүчөлөрдүн
өздөрү иштеген жогорку окуу жайынын эрежелерине баш ийүүсүн шарттаган
негиздерди белгилейт.
Жогорку окуу жайларда билим алган студенттердин саясий партияларга мүчө
болуусуна байланыштуу негиздер мыйзам тарабынан белгиленет.
Мамлекет саясий партияларга иш-аракетине жараша тиешелүү материалдык колдоо
көрсөтөт.
Партияларга берилген көмөк, мүчөлүк төлөмдөр жана башка жардамдар жөнүндө
жоболор мыйзамда берилет.
B. Саясий партиялардын принциптери
69-берене (Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/7-бер.)
Саясий партиялардын ички регламенти жана иш-чаралары демократиянын
принциптерине дал келиши зарыл. Бул принциптердин сакталышы мыйзам тарабынан
жөнгө салынат.
Саясий партиялар соода иштерине аралашпайт.
Саясий партиялардын киреше жана чыгашалары максатка ылайык болушу зарыл. Бул
эреженин сакталышы мыйзам тарабынан жөнгө салынат. Саясий пратиялардын мүлкү,
киреше-чыгашаларынын мыйзамга ылайыктуулугу Конституциялык сот тарабынан
көзөмөлдөнөт жана текшерилет, бул көзөмөлдөө жана текшерүүлөрдүн ыкмалары жана
мыйзам бузулган учурларда аткарыла турган иш-чаралар мыйзамда көрсөтүлөт.
Конституциялык сот бул милдетин аткаруу учурунда Жогорку финансылык
кеңештин кызматынан пайдаланат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Конституциялык
соттун чыгарган чечими акыркы чечим болуп саналат.
Саясий партиялардын жабылышы, Жогорку Республикалык башкы прокурор
тарабынан ачылган иштин негизинде Конституциялык сотто каралып, чечим кабыл
алынат.
Эгер бир партиянын уставы жана программасы 68-берененин 4-пунктуна каршы
келсе, партияны жабуу чечими чыгарылат.
Саясий партиянын жабылышы партиянын уставы жана программасынын 68берененин 4-пунктуна каршы келген иш-чаралардын борборуна айлангандыгы
Конституциялык сот тарабынан далилденген учурда гана ишке ашат. (Кошумча сүйлөм:
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3/10/2001-4709/25-бер.) Эгер саясий партиянын мүчөлөрү жогоруда көрсөтүлгөн 68берененин 4-пунктуна каршы келген иш-чараларды өткөрүүнү талап кылса, мындай ишчаралар партиянын жыйындарында же Парламенттеги фракциялардын жыйындарында
жакталса, анда ал партия мыйзамга каршы иш-чаралардын борборуна айланган болуп
саналат.
(Кошумча пункт: 3/10/2001-4709/25-бер.) Конституциялык сот жогорудагы
пункттардын негизинде саясий партиялардын күнөөсүнүн оордугуна жараша аны
жабуунун ордуна мамлекет тарабынан берилген финансылык колдоонун бир бөлүгүн
же бардыгын кыскартып коюу боюнча чечим чыгарышы мүмкүн.
Жабылган партия башка аталыш менен кайрадан ачыла албайт.
Бир партиянын жабылышына себеп болгон партиянын башындагы куруучулар же
мүчөлөр Конституциялык соттун акыркы чечими «Расмий гезитке» жарыяланган
күндөн тартып, беш жыл бою башка партияларды түзүүгө, мүчө болууга, башкарууга
же көзөмөлдөөчү болууга укугу жок.
Чет өлкөлөрдөн, эл аралык уюмдардан жана түрк жараны болбогон физикалык жана
юридикалык тараптардан финансылык жардам алган саясий партиялар толугу менен
жабылат.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/25-бер.) Саясий партиялардын курулушу, иштеши,
көзөмөлдөнүшү, жабылышы, мамлекеттик жардамдын жарым-жартылай же толук
токтотулушу, саясий партиялардын жана талапкерлердин шайлоо чыгымдарынын жолжоболору жогоруда белгиленген принциптердин алкагында мыйзам тарабынан жөнгө
салынат.
IV. Мамлекеттик кызматка кирүү укугу
A. Кызматка кирүү
70-берене: Ар бир түрктүн мамлекекттик кызматка кирүү укугу бар.
Кызматка кирүүдө адистигине байланыштуу талаптардан башка эч бир шарт
коюлбайт.
B. Мүлкү жөнүндө деклорация
71-берене: Мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү жөнүндө деклорация толтуруусу,
аны кайталоо мөөнөттөрү мыйзам тарабынан жөнгө салынат. Сот жана аткаруу
органдарында иштегендер да деклорация толтурууга мажбур.
V. Мекенге кызмат
72-берене: Мекенге кызмат кылуу – ар бир түрктүн укугу жана милдети . Мекенге
кызмат кылуунун куралдуу күчтөрдө же башка мамлекеттик уюмдарда кандайча ишке
аша тургандыгы мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
VI. Салык төлөө милдети
73-берене: Ар бир адам мамлекеттик сарптоолорду каржылоо максатында
материалдык абалына жараша салык төлөөгө милдеттүү.
Салык төлөө милдетинин адилеттүү жана тең салмакта бөлүштүрүлүшү финансы
саясатынын негизги милдети болуп саналат.
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Салык, жыйымдар, пошлиналар жана башка финансылык милдеттерди белгилөө,
өзгөртүү же бул милдеттерден бошотуу мыйзамга ылайык жүргүзүлөт.
Салык, жыйымдар, пошлиналар жана башка финансылык милдеттердин азайтылышы,
жарандардын салыктан бошотулушу же башка өзгөчө учурларга байланыштуу
жоболорго мыйзам чегинде өзгөртүү киргизүү укугу Министрлер кеңешине берилиши
мүмкүн.
VII. Арыз берүү, маалымат алуу жана мамлекеттик текшерүүчүлөргө кайрылуу
укугу (7)
74-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/26-бер.) Жарандар жана Түркияда жашаган
чет элдиктер өздөрүнө жана мамлекеттик органдарга байланыштуу каалоо-тилектерин
жана арыздарын тишелеүү органдарга жана Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынына
жазуу түрүндө билдирүү укугуна ээ.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/26-бер.) Жарандардын өздөрүнө байланыштуу арыздардын
жооптору арыз ээлерине кечиктирилбестен жазуу түрүндө берилет.
( Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/8-бер.)
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/8-бер.) Ар бир адам маалымат алуу жана
мамлекеттик текшерүүчүлөргө кайрылууга укуктуу.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/8-бер.) Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
жетекчилигинин карамагында курулган Мамлекеттик текшерүүчүлөр кеңеши түшкөн
арыздарды иликтейт.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/8-бер.) Мамлекеттик башкы
текшерүүчү
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны тарабынан жашыруун добуш менен төрт жылга
шайланат. Алгачкы добуш берүүдө добуштун үчтөн эки бөлүгү, ал эми экинчи жана
үчүнчү добуш берүүдө бардык добуштун көпчүлүк бөлүгү эсепке алынат. Эгер үчүнчү
добуш берүүдө көпчүлүк добуш ала албай калса, анда талапкерлердин арасынан эң көп
добуш алган эки талапкерди тандоо үчүн түртүнчү жолу добуш берүү ишке ашырылат
жана түртүнчү добуш берүүдө көп добуш алган адам шайланат.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/8-бер.) Бул беренеде көрсөтүлгөн укутарды колдонуу
формасы, Мамлекеттик текшерүү комитетинин курулушу, анын милдеттери жана ишаракеттери, иликтөөнүн жыйынтыгында аткарыла турган иштер жана Мамлекеттик
башкы текшерүүчү менен башка текшерүүчүлөрдүн сапаттары, шайланышы жана
жеке укуктарына байланыштуу жоболор менен принциптер мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮК
Руспубликанын негизги органдары
БИРИНЧИ БӨЛҮМ
7 Бул берененин мурунку аталышы “VII. Арыздануу укугу” болгон жана ал 12/9/2010-жылындагы №
5982-мыйзамдын 8-беренеси менен алмаштырылган.
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Мыйзам чыгаруу
I. Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны
A. Курулушу
75-берене: (Өзгөртүү:17/5/1987-3361/2-бер.; 23/7/1995- 4121/8-бер.)
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны жалпы добуш берүү менен шайланган беш жүз
элүү депутаттан турат.
B. Депутаттардын шайлануу мөөнөтү
76-берене: (Өзгөртүү:13/10/2006-5551/1-бер.) Жыйырма беш жашка толгон ар бир
жаран түрк депутаты болуп шайлана алат.
(Өзгөртүү: 27/12/2002-4777/1-бер.) Эч болбосо, орто билим албагандар, укугу
чектелген жарандар, аскердик милдетин өтөбөгөндөр, ишине тыюу салынгандар,
кокустуктардан тышкары кылмыш иши менен бир жылдык жана андан көп мөөнөткө
соттолгондор, бирөөнүн мүлкүн карасанатайлык менен тартып алуу, паракордук,
уурулук, алдамчылык, динди карасанатайлык үчүн колдонуу сыяктуу адеп-ахлак
нормаларына туура келбеген кылмыш иштерин аткаруу, расмий тендерлерде жана сатып
алууларда өз кызыкчылыгын көздөө, мамлекеттик сырларды жарыялоо, террордук
иш-аракеттерге катышуу жана бул сыяктуу иш-аракеттерди колдоо же жактоо ишаракеттеринен улам соттолгондор амнистия жарыяланган күндө да депутаттыкка
шайлана албайт.
Соттор жана адвокаттар, жогорку сот органдарынын өкүлдөрү, жогорку окуу
жайларынын окутуучулары, Жогорку билим берүү комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик
уюмдардын кызматкерлери, жумушчу катары эсептелбеген башка мамлекеттик
кызматкерлер жана куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү өз кызматтарынан баш тарткандан
кийин гана депутаттыкка талапкер болууга жана шайланууга укуктуу.
C. Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын шайлоо мөөнөтү
77-берене: (Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/1-бер.) Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынына депутаттарды шайлоо ар бир төрт жылда ишке
ашат.
Жыйын бул мөөнөттүн аягына чейин жаңы шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим
кабыл ала алат, мындан тышкары, жаңы шайлоолор Республиканын Президентинин
чечими менен Конституцияда көрсөтүлгөн жоболорго ылайык да жарыяланышы
мүмкүн. Мөөнөтү аяктаган депутаттар кайрадан шайланышы мүмкүн.
Жыйын жаңыртыла турган Жыйын шайланганга чейин өз ишин улантат.
D. Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынына шайлоо мөөнөтүнүн жылдырылышы
жана кошумча шайлоолор
78-берене: Согуштук абалдан улам, шайлоолорду өткөрүү үчүн ыңгайлуу шарттар
түзүлбөгөн болсо, Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны шайлоолорду бир жылга
жылдыруу чечимин кабыл алышы мүмкүн.
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Эгер белгиленен мөөнөт ичинде өлкө ичинде абал өзгөрбөсө анда мындай жылдыруу
иш-аракети кайталанмакчы.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынында бош орундар пайда болгон учурда кошумча
шайлоолор өткөрүлөт. Мындай кошумча шайлоолор ар бир чакырылышта бир жолу,
жалпы шайлоолордон отуз ай өткөндөн кийин гана өткөрүлөт. Бирок, бош орундардын
саны орундардын жалпы санынын беш пайызын түзсө, анда үч ай ичинде кошумча
шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынат.
Жалпы шайлоолорго бир жыл мөөнөт калганда кошумча шайлоолор өткөрүлбөйт.
(Кошумча пункт: 27/12/2002-4777/2-бер.) Жогоруда көрсөтүлгөн учурлардан
тышкары, Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынына бир аймактын же шайлоо округунун
өкүлү калбай калган учурда, бош орун пайда болгон күндөн тартып, 90 күн өткөн
соң, алгачкы жекшемби күнү шайлоо өткөрүлөт. Бул пункттун негизинде өткөрүлө
турган шайлоолордо Конституциянын 127-беренесинин үчүнчү пунктундагы жобо
колдонулбайт.
E. Шайлоолорду жалпы башкаруу жана көзөмөлдөө
79-берене: Шайлоолор сот органдарынын жалпы башкаруусу жана көзөмөлү
астында жүргүзүлөт.
(Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/2-бер.) Шайлоонун башталышынан бүтүшүнө чейин
шайлоо тартибинин сакталышы жана тазалыгына байланыштуу бардык иш-аракеттерди
аткаруу же башкаларына аткартуу, шайлоо убагында, шайлоодон кийин шайлоого
байланыштуу бардык тартип бузууларды, арыздарды жана кайчы пикирлерди карап
чыгып, чечим чыгаруу Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын шайлоо протоколдору
менен Президенттике шайлоо протоколдорун кабыл алуу милдети Жогорку шайлоо
комиссиясына жүктөлөт.
Жогорку шайлоо комиссиясынын чечимине каршы башка органдарга кайрылуу
мүмкүн эмес.
Жогорку шайлоо комиссиясынын жана башка шайлоо уюмдарынын милдет жана
укуктары мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
Жогорку шайлоо комссиясы жети мүчөдөн жана төрт жардамчы мүчөдөн турат.
Мүчөлөрдүн алтоону Жогорку кассациялык сот, бешөөнү Жогорку мамлекеттик кеңеш
өз мүчөлөрүнүн арасынан жашыруун добуш берүү менен шайлайт.
Бул шайланган мүчөлөр өз арасынан жашыруун добуш берүү менен бир төрага жана
бир төрага жардамчысын шайлашат.
Жогорку шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө Жогорку кассациялык сот жана
Жогорку мамлекеттик кеңештен шайланган мүчөлөрдүн арасынан экиден киши
жардамчы мүчөлөр катары тандалат. Жогорку шайлоо комиссиясынын төрагасы жана
орун басары бул тандоого катышпайт.
(Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/2-бер.) Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө байланыштуу
мыйзамдарды калктын талкуусуна коюу жана Президенттин калк тарабынан
шайланышына байланыштуу иш-чараларды башкаруу жана көзөмөлдөө иштери да
депутаттык шайлоолорго тиешелүү жоболорго жараша ишке ашат.
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F. Мүчөлүккө байланыштуу жоболор
1. Улуттун өкүлү болуу
80-берене: Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны шайланган аймактын же
шайлоочуларынын гана өкүлү болбостон, бүтүндөй улуттун өкүлү болуп эсептелет.
2. Ант берүү
81-берене: Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрү кызматын баштаардан
мурун төмөндөгүдөй ант беришет:
“Мамлекеттин түбөлүктүүлүгүн жана эркиндигин, өлкөнүн жана калктын
бөлүнбөс биримдигин, улуттун көз карандысыздыгын корууга, укуктун үстөмдүгүнө,
демократиялык жана секулярдык Республикага жана Ататүрктүн принциптери менен
реформаларына терең ишенүүгө, коомчулуктун тынчтыгы жана жыргалчылыгы,
улуттук ынтымак жана адилеттүүлүк түшүнүгүнүн негизинде адам укуктарын жана
эркиндиктерин коргоочу принциптерден, ошондой эле, Конституцияга болгон терең
ишенимден баш тартпоого, Улуу түрк калкынын алдында ар-намысыма таянуу менен
ант берем.»
3. Парламентке мүчө болууга татыксыз иш-аракеттер
82-берене: Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрү
мамлекеттик
органдарда жана юридикалык тараптарга тиешелүү коомдук уюмдарда, мамлекеттин
же башка коомдук юридикалык уюмдар менен түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышта
болгон аткаруу жана текшерүү органдары менен корпорацияларда, киришеси жана
жеке мүмкүнчүлүктөрү мыйзам тарабынан белгиленип, коомчулуктун кызыкчылыгы
үчүн иш алып барган бирикмелерде, мамлекеттен субсидия алган жана колдоосуна
ээ болуп, салыктан бошотулган фонддордо, мамлекеттик уюм катары эсептелген
мекемелер менен профсоюздарда жана аларды башкаруучу же көзөмөлдөөчү органдарда
иштөөгө, өкүлчүлүк кылууга, жогоруда айтылгандарга байланыштуу кандайдыр бир
милдеттенмелерди түздөн-түз же кыйыр түрүндө алууга акысы жок, арбитраждык
сотто өкүл боло алабайт.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрүнө аткаруу бийлигине байланыштуу
сунуштоо, көрсөтмө берүү, дайындоосуна байланыштуу расмий же жеке мүнөздөгү
милдеттер жүктөлбөйт. Парламент мүчөсү Министрлер кеңеши тарабынан алты айдан
ашпаган мөөнөткө берилүүчү милдетти Парламенттин чечими менен кабыл алат.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлүгүнө ылайык келбеген башка милдет
жана иш-чаралар мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
4. Парламенттик кол тийбестик
83-берене: Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрү, эгер жыйындын
төрагасынын сунушу менен Парламент атайын чечим кабыл албаса, Парламентте
билдирген ойлорун жана айткан сөздөрүн Парламенттин тышында кайталагандыгы же
түшүндүрмөлөрдү бергендиги үчүн жоопко тартылбайт.
Шайлоого чейин же шайлоодон кийин кандайдыр бир себептер менен күнөө коюлган
депутаттар, эгер Парламенттин чечими болбосо, кармалбайт жана жоопко тартылбайт.
Бул жобо эгер депутат оор жазага тартылуучу кылмыш үстүндө кармалса, тергөө
иштери шайлоонун алдында башталса жана Конституциянын 14-беренесине туура
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келген учурларда бул жобо колдонулбайт. Бирок, бул учурда тиешелүү орган кырдаалды
түздөн-түз Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынына билдириши зарыл. Түркиянын
Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрүнө шайлоодон мурун же кийин берилген жаза
депутаттык мөөнөт аяктаганга чейин убактылуу токтотулат, бул мөөнөт ичинде жаза
мөөнөтү эскирбейт.
Кайрадан шайланган депутаттарга карата ачылган сот жана тергөө иштери
Парламенттин тарабынан депутаттын
кол тийбестигинин алынып-алынбашына
байланыштуу жүргүзүлөт.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынындагы партиялык фракциялар кол тийбестик
жөнүндө талкуу жүргүзбөйт жана чечим кабыл албайт.
5. Кызмат ордунан бошотуу (8)
84-берене: (Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/9-бер.)
Кызмат ордун бошотуу үчүн арыз берген депутаттын ыйгарым укуктарынын
токтотулушу жөнүндөгү чечим, берилген арыз Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
Төрагалыгы тарабынан каралып чыккандан кийин,
Парламенттин пленардык
жыйынында кабыл алынат.
Депутаттык ыйгарым укуктар соттун акыркы чечими Парламенттин пленардык
жыйынында билдирилгенден кийин токтотулат.
82-беренеге ылайык, депутаттык ишмердикке айкалышпаган иштер менен алектенген
же башка кызматын уланткан депутаттарды ыйгарым укуктарынан ажыратуу тиешелүү
комиссия тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жыйынтыгында даярдалган
билдирүүнүн негизинде пленардык жыйында жашыруун добуш берүү аркылуу ишке
ашырылат.
Эгер Праламент жетекчилиги тарабынан бир депутаттын Парламенттин ишине бир
ай ичинде себепсиз жана уруксатсыз беш күн катышпай калгандыгы аныкталса, ал
депутат пленардык жыйында жалпы депутаттардын добуш берүүсү аркылуу ыйгарым
укуктарынан ажыратылышы мүмкүн.
(Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/9-бер.)
6. Жокко чыгаруу талабы
85-берене: (Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/10-бер.)
Эгер депутаттын кол тийбестиги 84-берененин 1, 3 же 4-беренелерине ылайык
алынса, анда тиешелүү депутат же өкүлү Парламент чечим чыгаргандан кийин жети
күн ичинде аталган чечимдин Конституцияга, мыйзамга же Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынынын Регламентине каршы келгендигин айтып, аны жокко чыгарып берүү
өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрыла алат. Конституциялык сот жокко
чыгаруу талабына карата тиешелүү чечимдерин он беш күн ичинде чыгарат.
7. Айлык төлөмдөрү жана жол чыгымдары
86-берене: (Өзгөртүү:21/11/2001-4720/1-бер.) Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
мүчөлөрүнө айлык төлөмдөр, жол чыгымдары жана кенемтелери мыйзамда көрсөтүлөт.
8 Бул берененин мурунку аталышы

“5. Мүчөлүктөн чыгаруу” болуп, 23/7/1995-жылы, №4121-

мыйзамдын 9-беренеси менен аламаштырылды.
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Айлык төлөмдөр мамлекеттик кызматкерлердин эң жогорку айлык акысынан, ал эми
жол кире чыгымдары айлык төлөмдөрдүн жарымынан көп болбошу зарыл. Парламент
мүчөлөрүнө төлөнгөн төлөмдөрдөн улам, алардын пенсиялык жана башка социалдык
камсыздандыруу фонддоруна төлөнгөн төлөмдөр токтотулбайт.
(Өзгөртүү: 21/11/2001-4720/1-бер.) Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын мүчөлөрүнө
төлөнгөн төлөмдөр жана жол чыгымдарынан улам, депутаттардын Түркия
Республикасынын Пенсиялык фондунан ала турган пенсиялары жана башка төлөмдөрү
токтотулбайт.
Төлөмдөр жана жол чыгымдары эң көп үч ай алдын-ала төлөнүшү мүмкүн.
II. Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын кызматы жана компетенциялары
A. Жалпы жобо
87-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/28-бер.; 7/5/2004-5170/6-бер.) Түркиянын
Улуу Улуттук Жыйынынын кызматы жана компетенцияларына төмөндөгүлөр кирет:
мыйзам киргизүү, өзгөртүү же жокко чыгаруу;
Министрлер Кеңешин жана министрлерди көзөмөлдөө;
Министрлер Кеңешине тигил же бул маселелер боюнча мыйзамга тете токтом кабыл
алуу укугун берүү;
бюджет жана соңку мыйзам долбоорлорун талкуулоо жана кабыл алуу;
акча бастыруу жана согуш жарыялоо чечимин кабыл алуу;
эл аралык келишимдерди ратификациялоону кабыл алуу;
Парламенттин мүчөлөрүнүн жалпы санынын бештен үч бөлүгүнүн добушу менен
жалпы жана жеке амнистияларды жарыялоо;
Конституциянын башка беренелеринде көрсөтүлгөн кызмат укукутарын колдонуу
менен өз милдетин аткаруу.
B. Мыйзамдардын сунушталышы жана талкууга алынышы
88-берене: Мыйзам сунуштоо укугуна Министрлер Кеңеши жана депутаттар ээ.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынында мыйзам долбоору менен сунуштарды талкууга
алуунун принциптери жана жол-жоболору Регламент аркылуу жөнгө салынат.
C. Мыйзамдардын Президент тарабынан жарыяланышы
89-берене: Президент Түркиянын Улуу Улуттук Жыйыны тарабынан кабыл алынган
мыйзамдарды он беш күн ичинде жарыялайт.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/29-бер.) Эгер мыйзамдардын айрым бөлүктөрү же
бардыгы президент тарабынан жарыялоого жараксыз деп табылса, анда президент
себептерин көрсөтүү менен аталган мыйзамдарды жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт
ичинде парламенттин экинчи кароосуна жиберет. Президент мыйзамдардын айрым
бөлүмдөрүн гана туура көрбөгөн учурда парламент аталган бөлүмдөрдү гана талкууга
алат. Бул жобо бюджетке байланыштуу мыйзамдарга колдонулбайт.
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Түркия парламенти кайтарылган мыйзамдарды кайра өзгөртпөстөн, экинчи жолу
кабыл алса, президент аны жарыялайт. Эгер парламент кайтарылган мыйзамдарга
жаңы өзгөртүү киргизсе, Президент өзгөртүлгөн мыйзамдарды кайрадан парламентке
жибере алат.
Конституциялык өзгөртүүлөргө байланыштуу жоболордун күчү сакталат.
D. Эл аралык келишимдерди ратификациялоо
90-берене: Түркия Республикасынын атынан чет мамлекеттер жана эл аралык
уюмдар менен түзүлгөн келишимдерди ратификациялоо парламент тарабынан
ратификациялоону жөнгө салган мыйзамдардын чегинде ишке ашырылат.
Экономикалык, соода жана техникалык кызматташтыкты камсыз кылган жана бир
жылдык мөөнөт менен түзүлгөн келишимдер, эгер мамлекеттин финансылык абалына
терс таасирин тийгизбесе, инсандын жеке статусуна шек келтирбесе, жана түрктөрдүн
чет өлкөлөрдөгү мүлккө болгон укуктарына доо кетирбесе, жарыяланган күндөн
тартып күчүнө кирет. Бул учурда мындай келишимдер жарыяланган күндөн тартып,
эки ай ичинде Түркия параламентине сунулат.
Мыйзамда көрсөтүлгөн жоболордун негизинде эл аралык макулдашууларды
ишке ашыруу боюнча түзүлгөн келишимдер жана экономикалык, коммерциялык,
техникалык же болбосо, административдик келишимдер үчүн парламенттин чечими
талап кылынбайт. Бирок, бул жобого ылайык, экономикалык, соода байланыштары
жана адамдардын жеке укуктары боюнча түзүлгөн келишимдер жарыяланганга чейин
күчүнө кирбейт.
Түрк мыйзамдарына өзгөртүү киргизе турган келишимдер бул берененин биринчи
пунктуна жооп бериши зарыл.
Эреже-талаптарга ылайык түзүлгөн эл аралык келишимдер мыйзымдык күчкө ээ.
Булардын Конституцияга жооп бербегендиги жөнүндө Контституциялык сотко арыз
берилбейт.
(Кошумча сүйлөм: 7/5/2004-5170/7-бер.) Эреже-талаптарга ылайык, негизги укук
жана эркиндиктерге байланыштуу түзүлгөн эл аралык келишимдер менен мыйзамда
көрсөтүлгөн жоболор дал келбей калган учурда келип чыккан талаш-тартыштарда эл
аралык келишимдин жоболору чечүүчү болуп саналат.
E. Мыйзам күчүнө ээ болгон токтомдорду чыгаруу укугун берүү
91-берене: Түркия парламенти Министрлер Кеңешине мыйзам күчүнө ээ болгон
токтомдорду кабыл алуу укугун бериши мүмкүн. Бирок, өлкөгө аскердик же
чукул кырдаал киргизилген учурлардан башка учурларда Конституциянын экинчи
бөлүгүндөгү 1- жана 2-бөлүмдөрүндө орун алган негизги укуктар, жеке укук жана
милдеттер мындай мыйзам күчүнө ээ болгон токтомдор аркылуу жөнгө салынбайт.
Жогоруда сөз болгон токтомдорду чыгаруу укугун берүү боюнча мыйзамда турган
мыйзам күчүнө ээ токтомдор, алардын максаты, тармагы, принциптери, колдонуу
мөөнөтү жана бир эле учурда кабыл алына турган токтомдордун саны көрсөтүлөт.
Министрлер Кеңешинин тарашы, кызмат орундарынан алынышы же
мөөнөтүнүн аякташы берилген укуктардын мөөнөтүн кыскартпайт.

парламент

Мыйзам күчүнө ээ болгон токтом Түркия парламенти тарабынан мөөнөтү аяктар
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алдында кабыл алынса, укутардын токтотулушу же мөөнөтүнүн аягына чейин
улантылышы да билдирилет.
Аскердик башкаруу же чукул кырдаал учурунда Президенттин жетекчилиги менен
өткөрүлгөн Министрлер Кеңешинин жыйынында кабыл алынган мыйзам күчүндөгү
токтомдорду кабыл алуу боюнча жоболор сакталат.
Мыйзам күчүндөгү токтомдор «Расмий гезитте» жарыяланган күндөн тартып, күчүнө
кирет. Бирок, токтомдо күчүнө кирген күн катары кийинки даталар да көрсөтүлүшү
мүмкүн.
Токтомдор «Расмий
сунулат.

гезитке» жарыяланган күнү Түркиянын

парламентине

Сөз болуп жаткан укуктарды берүү жөнүндөгү мыйзамдар жана буларга таянган
мыйзам күчүндөгү токтомдор, Түркия парламентинин комиссиялары менен Жалпы
жыйындарында алгачкылардан болуп, тез-аранын ичинде талкууга алынат.
Жарыяланган күнү парламентке сунулбаган токтомдор ошол эле күнү күчүн жоготот,
ал эми парламент тарабынан четке кагылган токтомдор болсо, четке кагуу боюнча
чечимдин «Расмий гезитке» жарыяланган күнүнөн тартып күчүн жоготот.
Өзгөртүлүп кабыл алынган токтомдордун өзгөртүлгөн жоболору, бул өзгөрүүлөр
«Расмий гезитке» жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
F. Согуш жарыялоо жана куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берүү
92-берене: Түркия парламенти Түркиянын тарап катары эл аралык келишим түзбөгөн
учурларында, эл аралык этикетти сактоо зарылчылыгы болбогон учурларда жана
эл аралык укуктарга ылайык, мыйзамдуу деп табылган учурларда согуш жарыялоо,
Түрк куралдуу күчтөрүн башка өлкөлөргө жиберүү же чет элдик куралдуу күчтөрүнө
Түркиядан орун берүү чечимин кабыл алат.
Түркия парламентинин эс алуу учурунда же ишине тыныгуу берген мезгилде өлкөгө
күтүүсүз кол салуу ишке ашканда жана буга байланыштуу куралдуу күчтөрдү колдонуу
боюнча тез-аранын ичинде чечим кабыл алуу зарылчылыгы туулганда Түрк куралдуу
күчтөрүн колдонуу боюнча Президент да чечим кабыл алууга укуктуу.
III. Түркиянын Улуу Элдик Жыйыныннын иш-чараларына байланыштуу
жоболор
A. Жыйын жана эс алуу
93-берене: (Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/11-бер.) Түрк парламенти жыл сайын өз
ыктыяры менен октябрь айынын биринчи күнү чогулат.
Праламент бир чакырылышта эң көп үч ай эс алууга укуктуу, тыныгуу жана эс
алуу күндөрү Президенттин демилгеси же Министрлер Кеңешинин талаптары менен
жыйынга чакырылышы мүмкүн.
Парламенттин төрагасы да өз демилгеси менен же парламент мүчөлөрүнүн бештен
бир бөлүгүнүн жазуу түрүндө берген талабы боюнча парламентти жыйынга чакырат.
Тыныгуу жана эс алуу күндөрү чакырылган
парламент жыйын өткөрүү
зарылчылыгын туудурган маселелер чечилмейинче эс алууга чыкпайт жана тыныгуу
жарыялай албайт.
207

B. Президиум
94-берене: Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Президиуму парламент мүчөлөрүнүн
арасынан шайланган Төрага, Төраганын орун басарлары, катчы мүчөлөр жана
административдик мүчөлөрдөн түзүлөт
Президиум парламенттеги саясий партиялык топтордун мүчөлөрүнүн бирдей санда
катышын камсыз кылуу аркылуу түзүлөт. Саясий партиялык топтор төрагалык орунга
талапкер көрсөтө албайт.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/10-бер.) Tүркия парламентинин Президиумуна шайлоо
бир чакырылышта эки ирет өткөрүлөт. Алгачкы шайлангандардын кызмат мөөнөтү эки
жыл, экинчи шайлангандардын кызмат мөөнөтү чакырылыштын мөөнөтү аяктаганча
уланат.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/30-бер.) Парламент төрагалыгына талапкерлер парламент
мүчөлөрүнүн арасынан парламент жыйналгандан тартып, беш күн ичинде Президиумга
билдирилет, төрага жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат. Алгачкы жолу эки
ирет добуш берүүдө Парламент мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн эки бөлүгү, ал
эми үчүнчү жолу добуш берүүдө көпчүлүк добуш талап кылынат. Эгер үчүнчү жолку
добуш берүүдө талапкер көпчүлүк добуш ала албаса, анда бул добуш берүүдө эң көп
добуш топтогон эки талапкер үчүн төртүнчү жолу добуш берүү уюштурулат жана
төртүнчү жолу добуш берүүдө көпчүлүк добуш алган талапкер төрага болуп шайланат.
Төраганы шайлоо талапкерликке көрсөтүү мөөнөтү аяктаган күндөн тартып, беш күн
ичинде ишке ашырылат.
Түрк парламентинин төрагасынын орун басарларынын, катчы-мүчөлөрүнүн жана
административдик мүчөлөрүнүн саны, шайлоо турлары, добуш берүүнүн саны жана
ыкмалары парламенттин регламентинде көрсөтүлөт.
Түркия парламентинин төрагасы, орун басарлары жана мүчөлөрү кызматтына
байланыштуу болбогон учурларда, өздөрү мүчө болгон саясий партиялардын
парламенттин ичиндеги жана тышындагы иштерине, парламенттин талкууларына
катыша албайт, төрага жана жыйынды алып барган орун басар добуш бере албайт.
C. Регламент, саясий партиялык топтор жана коопсуздук иштери
95-берене: Түркиянын Улуу Элдик Жыйыны өз ишин өзү аныктаган Регламенттин
жоболоруна ылайык алып барат.
Регламент парламенттин бардык иш-чараларына саясий партиялык топтордун
мүчөлөрүнүн бирдей, тең салмактуу катышын камсыз кыла тургандай болуп түзүлөт.
Саясий партиялардын фракциялары эң аз жыйырма мүчөдөн турушу зарыл.
Түркия парламентинин имараты, курулуштары жана кошумча имараттары менен
жерлерин башкаруу жана коопсуздук кызматтары парламенттин төрагасы тарабынан
уюштурулат жана жүргүзүлөт. Коопсуздук жана башка административдик кызматтар
үчүн зарыл болгон күч парламенттин төрагасына тиешелүү макамдар тарабынан
бөлүнүп берилет.
D. Жыйын өткөрүү жана чечим кабыл алуу үчүн кворум
96-берене: (Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/3-бер.) Түркия парламенти шайлоолор баш
болгон бардык иш-аракеттеринде мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн бири менен иш
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алып бара алат. Эгер Конституцияда башкача жоболор берилбесе, чечим кабыл алууда
жыйынга катышкандардын көпчүлүк добушу чечүүчү болуп саналат, бирок, чечим
кабыл алууда парламент мүчөлөрүнүн жалпы санынын төрттөн бир бөлүгү жана ага
кошумча бир өкүлү добуш бериши зарыл.
Министрлер Кеңешинин мүчөлөрү Түркия парламентинин жыйнына катыша албай
калган учурда бир министрге өзүнүн атынан добуш берүү укугун бере алат. Бирок, бир
министр өз добушу менен бирге эң көп эки добуш бере алат
E. Талкуулардын ачык-айкындыгы
97-берене: Түркия парламентинин Президиумундагы талкуулар ачык өткөрүлөт
жана протокол журналына толук жазылат.
Түркия парламентинин Регламентинин жоболоруна ылайык, жабык жыйындар да
өткөрүлүшү мүмкүн жана мындай жыйындардагы талкууларды жарыялоо Түркия
парламентинин чечиминин негизинде гана ишке ашат.
Президиумунун сунушу менен парламент тарабынан атайын чечим кабыл алынбаган
учурларда парламенттеги ачык талкуулардын жарыяланышы эркин.
IV. Парламенттин маалымат алуу жана көзөмөлдөө жолдору
A. Негизги жоболор
98-берене: Түркия парламенти суроо, парламентик иликтөөлөр, жалпы талкуу,
интерпелляция аркылуу текшерүү иштерин жүзөгө ашырат.
Суроо – премьер-министр же министрлерден маалымат талап кылуу. Аталган талапка
Министрлер Кеңешинин атынан оозеки же жазуу түрүндөгү жооп кайтарылат.
Парламенттин иликтөөсү белгилүү бир маселе боюнча маалымат алуу үчүн
жүргүзүлгөн сарымжылоолордон турат.
Жалпы талкуу – коомчулукка же мамлекеттик ишке байланыштуу маселенин
парламенттин Пленардык жыйынында талкуулоо.
Суроо,
парламенттик иликтөө жана жалпы талкууга байланыштуу сунушпикирлерди айтуунун жол-жоболору, мазмуну жана жооп берүү формалары, талкуу
жана иликтөөнүн усул-ыкмалары парламенттин Регламенти аркылуу жөнгө салынат.
B. Интерпелляция
99-берене: Интерпелляция сунушу партиялык топтун атынан же эң аз жыйырма
депутат тарабынан кол коюлган талап аркылуу берилет.
Интерпелляция боюнча сунуш берилген күндөн тартып, үч күн ичинде жазылуу
түрдө депутаттарга таратылат, ал эми таратылган күндөн тартып, он күн ичинде
күн тартибине киргизилип-киргизилбей тургандыгы талкууланат. Бул талкууда
интерпелляция авторлорунун ичинен бирөө гана, ал эми саясий партиялык топтордун
атынан бирден депутат, Министрлер Кеңешинин атынан премьер-министр же министр
сүйлөй алат.
Интерпелляция боюнча сунуш күн тартибине алынуу менен бирге, анын талкуу күнү
да белгиленет, бирок интерпелляциянын талкуу, күн тартибине алуу чечими чыккан
күндөн тартып, эки күн өтмөйүнчө жүргүзүлбөйт, ошол эле учурда, жети күндөн
кечиктирилбейт.
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Интерпелляция боюнча сунушту талкуулоо учурунда себептери көрсөтүлгөн ишеним
көрсөтпөө сунуштары же Министрлер Кеңешинин ишеним көрсөтүү талабы бир толук
күн өткөндөн кийин добушка коюлат.
Министрлер
Кеңешинин же бир министрди кызматынан четтетүү жалпы
депутаттардын көпчүлүк добушу менен ишке ашат, добуш берүүдө ишеним көрсөтпөө
добуштары гана саналат.
Интерпелляцияга байланыштуу, парламент ишинин тең салмакта, толук кандуу
жүрүшүн камсыз кылган шарттарга жана жогоруда белгиленген принциптерге жооп
берген башка жоболор Регламентте көрсөтүлөт.
C. Парламенттик териштирүү
100-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/31-бер.) Парламенттин жалпы мүчөлөрүнүн
эң аз ондон биринин сунушу менен премьер-министр же министрлердин үстүнөн
териштирүү ишинин ачылышы талап кылынышы мүмкүн. Парламент бул талапты эң
кеч бир ай ичинде карап чыгып, жашыруун добуш берүүнүн негизинде чечим кабыл
алат.
Териштирүү ачуу жөнүндө чечим кабыл алынганда, териштирүү ар бир партиядан
чүчү кулак кармоонун негизинде тандалып, 15 депутаттан турган комиссия
тарабынан жүргүзүлөт, бул учурда саясий партиялардын күчүнө жараша көрсөтүлгөн
талапкерлердин саны комиссия мүчөлөрүнүн санынан үч эсе көп болот.
Комиссия териштирүүнүн жыйынтыгы көрсөтүлгөн билдирүүнү эки ай ичинде
парламентке сунат. Териштирүү белгиленген мөөнөттө аяктабаса, комиссияга акыркы
жолу дагы эки ай кошумча мөөнөт берилет. (Кошумча сүйлөм: 3/10/2001-4709/31-бер.)
Бул убакыт ичинде аталган билдирүү парламентин төрагалыгына тапшырылышы
зарыл.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/31-бер.) Билдирүү төрагалыкка тапшырылган күндөн
тартып, он күн ичинде таратылат, ал эми таратылган күндөн тартып, он күн ичинде
талкууга алынып, туура көрүлгөн учурда Жогорку сотко өткөрүп берүү чечимин
кабыл алат. Жогорку сотко өткөрүп берүү чечими жашыруун добуш берүүдө жалпы
депутаттардын басымдуу көпчүлүгү добуш берген учурда гана кабыл алынат.
Парламенттеги партиялык фракцияларда
алынбайт жана чечим кабыл алынбайт.

парламенттик териштирүү талкууга

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ
Аткаруу бийлиги
I. Президент
A. Бейнеси жана калыстыгы
101-берене: (Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/4-бер.)
Президент кырк жашка толгон, жогорку билимдүү, Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын
депутаттарынын арасынан же депутаттыкка шайлануу үчүн зарыл болгон бардык
талаптарга жооп берген түрк жарандарынын арасынан эл тарабынан шайланат.
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Президенттин кызмат мөөнөтү беш жыл. Бир адам
мөөнөткө шайланат.

презденттикке эң көп эки

Жыйырма депутаттын жазылуу сунушу менен Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын
ичинен же тыштан Президенттикке талапкер көрсөтүлүшү мүмкүн. Айрыкча акыркы
депутаттык жалпы шайлоолордо жалпы он пайыз добушка ээ болгон партиялар
биргелешип орток талапкер көрсөтүшү мүмкүн.
Президенттикке шайланган адам мүчө болгон партиясынын жана Парламенттин
мүчөлүгүнөн чыгат.
B. Шайлоо
102-берене: (Өзгөртүү: 21/10/2007-5678/5-бер.)
Президенттикке шайлоо мурунку Президенттин кызмат мөөнөтүнүн аякташына 60
күн калганда, ал эми кызмат ордун кандайдыр бир септер менен бошоткон учурларда,
бошоткон күндөн тартып, алтымыш күн ичинде өткөрүлөт.
Жалпы добуш берүү менен өткөрүлүүчү шайлоодо, басымдуу көпчүлүк добуш алган
талапкер Президенттикке шайланат. Алгачкы добуш берүүдө басымдуу көпчүлүк
добуш берилбесе, экинчи жекшембиде экинчи ирет добуш берилет. Бул добуш берүүгө
биринчи добуш берүүдө эң көп добуш топтогон эки талапкер катышат жана басымдуу
көпчүлүк добушка ээ болгон талапкер Президент болуп шайланат.
Экинчи добуш берүүгө катышкан талапкерлердин бирөө кокус көз жумса же
шайлануу укугунан ажыраса, экинчи добуш берүү кезектеги талапкердин катышуусу
менен өткөрүлөт. Экинчи добуш берүүдө жалгыз талапкер калса, анда добуш берүү
референдум түрүндө өткөрүлөт. Талапкер бул учурда жалпы добуштун басымдуу
көпчүлүгүнө ээ болсо, Президенттикке шайланат.
Жаңы шайланган Президент кызматын баштаганга чейин мурунку Президент
кызматын улантат.
Президенттикке шайлоонун усулдары жана принциптери мыйзам тарабынан жөнгө
салынат.
C. Ант берүү
103-берене: Президент кызматына киришип жатып, Түркия
алдында төмөндөгүчө ант берет:

Парламентинин

“Президент катары мамлекеттин түбөлүктүүлүгүн жана көз карандысыздыгын,
өлкө менен калктын ажырагыс бүтүндүгүн, улуттун талашсыз эгемендигин коргоого,
Конституциянын, укуктун үстөмөндүгү, демократия, Ататүрктүн принциптери
менен реформалары жана секулярдык мамлекеттин принциптеринен тайбоого,
элдин тынчтыгы жана жыргалчылыгы үчүн улуттук ынтымак жана адилеттүүлүктүн
алкагында ар бир адамдын укуктары жана эркиндиктерине таянган идеалдардан баш
тартпоого, Түркия Республикасынын даңкын чыгарууга, ар-намысын коргоого жана
көкөлөтүүгө, алган милдетимди калыс аткаруу үчүн болгон күчүмдү жумшайм деп,
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынын алдында, абийирим жана ар-намсымдын алдында
ант берем.»
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D. Милдеттери жана кызмат укуктары
104-берене: Президент – Мамлекет башчысы. Бул абалда ал Түркия Республикасын
жана Түрк улутунун биримдигинин өкүлү болуп саналат, Конституциянын ишке
ашырылышын, Мамлекеттик органдардын туруктуу жана биргелешип иш алып
барышын көзөмөлдөйт.
Бул максаттарда Конституциянын тиешелүү жоболорунда көрсөтүлгөн шарттарга
ылайык аткара турган милдеттери жана кызмат укуктары төмөнкүлөр:
a) Мыйзам чыгарууга байланыштуу:
зарыл деп эсептеген учурда чакырылыштын алгачкы күнү Түркия Парламентинде
ачылыш сөзүн сүйлөө;
зарыл болгон учурда Түркия Парламентинин жыйынын чакыруу;
мыйзамдарды жарыялоо;
мыйзамдарды кайра карап чыгуу үчүн Түркиянын Парламентине кайтарып берүү;
Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды, ылайык деп тапкан
учурда, референдумга алып чыгуу;
эгер айрым мыйзамдарды, мыйзам күчүнө ээ токтомдорду, Түркия Парламентинин
Регламентин толугу менен же анын айрым жоболорун Конституцияга туура келбейт
деп эсептеген учурда аларды жокко чыгаруу боюнча Коституциялык сотко кайрылуу;
Түркия Парламентинин жаңы шайлоолорун жарыялоо чечимин кабыл алуу.
b) Аткаруу бийлигине байланыштуу:
Премьер-министрди дайындоо жана анын кызматтан кетүү арызын кабыл алуу;
Премьер-министрдин сунушу менен министрлерди дайындоо жана аларды кызматтан
алуу;
зарыл болгон учурда Министрлер Кеңешине төрагалык кылуу же Министрлер
Кеңешин өз жетекчилиги астында өткөрүлүүчү жыйынга чакыруу;
чет өлкөлөргө Түркия мамлекетинин өкүлдөрүн жиберүү, чет мамлекеттердин
Түркия мамлекетине келген өкүлдөрүн кабыл алуу;
эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана жарыялоо;
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын атынан Түрк куралдуу күчтөрүнүн башкы
командачылыгынын милдетин аткаруу;
Түрк Куралдуу күчтөрүнүн колдонулушу боюнча чечим кабыл алуу;
Генералдык штабдын начальнигин дайындоо;
Улуттук Коопсуздук Кеңешиниин жыйынын чакыруу;
Улуттук Коопсуздук Кеңешине жетекчилик кылуу;
жетекчилиги астында жыйналган Министрлер Кеңешинин чечими менен өлкөдө
аскердик абал же чукул кырдаал жарыялоо жана мыйзам күчүндөгү токтомдорду
чыгаруу;
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токтомдорго кол коюу;
оорулуу, ишке жарамсыз же карылыгы жеткен адамдардын жазаларын жеңилдетүү
же жазадан бошотуу;
Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөлөрүн жана Төрагасын дайындоо;
Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңешине иликтөө, териштирүү жана көзөмөлдөө
иштерин аткартуу;
Жогорку билим берүү боюнча мамлекеттик комитеттин мүчөлөрүн тандоо;
Университеттин ректорлорун дайындоо.
c) Сот бийлиги боюнча:
Конституциялык соттун мүчөлөрүн, Мамлекеттик Кеңештин мүчөлөрүнүн төрттөн
бирин, Кассациялык соттун Башкы прокурорун жана анын орун басарын, Жогорку
аппеляциялык соттун өкүлдөрүн, Аскердик Жогорку Башкаруу сотунун мүчөлөрүн,
Соттор жана прокурорлордун жогорку кеңешинин мүчөлөрүн тандоо.
Мындан тышкары Президент Конституцияда жана мыйзамда көрсөтүлгөн тандоо,
дайындоо жана башка маселелер боюнча укуктары менен милдеттерин колдонот.
E. Жоопкерчилиги жана жоопкерчиликсиз учурлары
105-берене: Президенттин премьер-министр же тиешелүү министрдин колуна
зарылчылык туулбаган учурларда өз алдынча аткара ала турган иш-аракеттери
Конституцияда жана башка мыйзамдарда белгиленет, бул учурлардан башка
учурлардагы бардык чечимдерге премьер-министр жана тиешелүү министрлер
тарабынан кол коюлат жана бул чечимдер үчүн премьер-министр менен тиешелүү
министр жооп берет.
Президент тарабынан расмий түрдө кол коюлган чечимдер жана буйруктар
боюнча Конституциялык сот баш болгон башка инстанцияларга арыз менен эч ким
кайрылбайт.
Эгер Президент өлкөсүнө чыккынчылык кылса, ага Түркия Парламентинин жалпы
мүчөлөрүнүн эң аз үчтөн биринин сунушу жана жалпы мүчөлөрдүн эң аз төрттөн үч
бөлүгүнүн чечими менен күнөө коюлат.
F. Президенттикке өкүлчүлүк кылуу
106-берене:
Президент ооруп калганда, чет өлкөгө болгон сапарлары же башка себептерге
байланыштуу кызмат ордунда болбой калган учурларда кызматына кайра кайтканга
чейин, ал эми Президенттин өлүмүнө, кызматтан кетүү же башка себептерге байланыштуу
Президенттик кызмат бош калган учурларда жаңы Президент шайланганга чейин анын
кызматын Түркия Парламентинин Төрагасы аткарат жана Президентке тиешелүү
бардык укуктарды колдонот.
G. Президенттин баш катчылыгы
107-берене: Президенттин баш катчылыгынын түзүлүшү, уюмдашуу жана иштөө
принциптери, кызматкерлерин дайындоо иш-аракеттери Президенттин токтому менен
жөнгө салынат.
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H. Мамлекеттк Көзөмөлдөө Кеңеши
108-берене: Башкаруунун укуктук негизде ишке ашуусун, системалуу жана
натыйжалуу иш алып барууну камсыз кылуу жана өнүгүктүрүү максатында Президенке
караштуу түзүлгөн Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңеши Президенттин талабы менен
бардык мамлекеттик уюмдарда, капиталынын жарымы же жарымынан көбүнө орток
болгон бардык ишканаларда, мамлекеттик статустагы кесиптик стурктураларда, ар
түрдүү деңгээлдеги жумуш жана жумуш менен камсыз кылган уюмдарда, коомчулукка
кызмат кылган уюм жана фонддордо ар түрдүү иликтөө, изилдөө жана көзөмөлдөө
ишин жүргүзөт.
Куралдуу күчтөр жана сот органдары Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңешинин иш
чөйрөсүнү кирбейт.
Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөлөрү жана мүчөлөрүнүн арасынан
тандалган төрагасы мыйзамда көрсөтүлгөн адамдардын арасынан Президент тарабынан
дайындалат.
Мамлекеттик Көзөмөлдөө Кеңешинин иши, мүчөлөрүнүн кызмат мөөнөтү жана
башка тиешелүү кызматтары мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
II. Министрлер Кеңеши
A. Түзүлүшү
109-берене: Министрлер Кеңеши Прмьер-министр жана министрлерден түзүлөт.
Премьер-министр Түркия Парламентинин мүчөлөрүнүн арасынан Президент
тарабынан дайындалат.
Министрлер Түркия Парламентинин мүчөлөрүнүн же депутаттыкка шайланууга
татыктуу адамдардын арасынан Премьер-министр тарабынан тандалат жана Президент
тарабынан дайындалат, ал эми зарыл болгон учурда Премьер-министрдин сунушунун
негизинде Президент тарабынан кызматтан алынат.
B. Кызматка киришүү жана ишеним көрсөтпөө
110-берене: Министрлер Кеңешинин тизмеси такталып, Түркия Парламентине
сунулат. Эгер Парламент эс алууда болсо, жыйынга чакырылат.
Министрлер Кеңешинин программасы Кеңеш курулгандан кийин эң кеч бир апта
ичинде Премьер-министр же башка бир министр тарабынан Түркиянын Парламентинин
жыйынында окулат жана ишеним көрсөтүүгө сунушталат. Ишеним көрсөтүү боюнча
талкуулар программа окулгандан эки толук күн өткөндөн кийин башталат жана талкуу
аяктагандан туура бир күн өткөндөн кийин добушка коюлат.
C. Кызмат учурунда ишеним көрсөтпөө
111-берене: Премьер-министр туура көргөн учурларда Министрлер Кеңешинде
талкуулагандан кийин Түркия Парламентинин ишеним көрсөтүүсүн сурай алат.
Ишеним көрсөтүү талабы Түркия Парламентине жиберилген күндөн тартып бир
толук күн өтмөйүнчө талкууга алынбайт жана талкуу аяктагандан кийин бир толук күн
өтмөйүнчө добушка коюлбайт.
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Ишеним көрсөтүү талабы Парламент мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн
добушу менен четке кагылышы мүмкүн.
D. Милдет жана саясий жоопкерчилик
112-берене: Премьер-министр Министрлер Кеңешинин төрагасы катары
министрликтердин ортосундагы кызматташтыкты камсыз кылат жана өкмөттүн
жалпы саясатынын ишке ашуусун көзөмөлдөйт. Министрлер Кеңешинин мүчөлөрүнүн
бардыгы аталган саясаттын ишке ашуусуна бирдей жооптуу.
Ар бир министр Премьер-министрдин алдында жооптуу жана өзүнүн кызмат
карамагына кирген иштер, башкаруусу алдындагы иш-аракеттер үчүн да жооп берет.
Премьер-министр министрлердин өз милдеттерин Конституция жана мыйзамдарга
ылайык аткарышын көзөмөлдөө жана жөнгө салуучу алдын-ала иш-чараларды
жүргүзүүгө милдеттүү.
Министрлер Кеңешинин депутат болбогон мүчөлөрү 81-беренеде жазылгандай,
Парламенттин алдында ант беришет жана министрлик кызматты аркалаган мезгилде
депутаттарга тиешелүү болгон эреже-талаптарга баш ийет, ошондой эле, парламенттик
кол тийбестикке ээ болуу менен бирге Түркия Парламентинин мүчөлөрү катары айлык
жана жол чыгымдарын алышат
E. Министрликтердин түзүлүшү жана министрлер
113-берене: Министрликтердин түзүлүшү, жоюлушу, милдеттери, укуктары жана
уюмдары мыйзам аркылуу белгиленет.
Эгер бир министрдин орду бош болсо, кайсы бир министр саламаттыгына же
жүйөөлүү себептерге байланыштуу кызмат ордунда болбосо, анын милдеттери
башка министрге убактылуу жүктөлөт. Бирок, бир министр бирден ашык министрдин
милдетин аткара алабайт.
Түркия Парламентинин чечими менен иши Жогорку сотко берилген министр өз
кызматынан бошотулат. Эгер Премьер-министрдин иши Жогорку сотко берилсе, өкмөт
таркатылат.
Кандайдыр бир себептер менен кызматтан кеткен министрдин ордуна эң кеч он беш
күн ичинде башка адам дайындалат.
F. Шайлоо алдындагы убактылуу Министрлер Кеңеши
114-берене: Түркия Парламентине шайлоолордун алдында Юстиция, Ички иштер
жана Байланыш министрлери кызматтарын тапшырат. Шайлоо күнүнө үч күн калганда,
ал эми мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган учурларда чечим
чыккандан кийин беш күн ичинде аталган министрлердин ордуна Праламенттин
ичинен же тыштан көз карандысыз адамдар Премьер-министр тарабынан дайындалат.
116-беренеге ылайык, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган учурларда
Министрлер Кеңеши өз кызматын токтотот, ал эми Президент убактылуу Министрлер
Кеңешин түзүү үчүн жаңы Премьер-министрди дайындайт.
Убактылуу Министрлер Кеңешине саясий партиялык фракциялардан сандык
катышына жараша мүчө алынат, ал эми Юстиция, Ички иштер, Байланыш
министрликтерине көз карандысыз мүчөлөр тандалат.
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Саясий партиялык фракциялардан алына турган мүчөлөрдүн санын Түркия
Парламентинин Төрагасы аныктайт жана Премьер-министрге билдирет. Сунушталган
министрлик кызматты кабыл албаган же кийинчерээк баш тарткан партиялардын
ордуна Парламенттин ичинен же тыштан көз карандысыз жарандар дайындалат.
Убактылуу Министрлер Кеңеши мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү жөнүндөгү
чечимдин «Расмий гезитке» жарыяланган күнүнөн тартып, беш күн ичинде курулат.
Убактылуу Министрлер Кеңеши үчүн ишеним көрсөтпөө сунушу киргизилбейт.
Убактылуу Министрлер Кеңеши шайлоолор аяктап, жаңы Парламент түзүлгөнгө
чейин кызмат кылат.
G. Уставдар
115-берене: Министрлер Кеңеши мыйзамдын иш жүзүнө ашырылышын көрсөтүү же
аткарылышына буйрук берилген иштерин белгилөө үчүн Устав түзүшү мүмкүн жана
ал мыйзамдарга каршы келбеген жана Жогорку Мамлекеттик Кеңештин кароосунан
өтүшү зарыл.
Усавдар Президент тарабынан бекитилет жана мыйзамдар сыяктуу жарыяланат.
H. Президент тарабынан мөөнөтүнөн мурда
өткөрүлүшү

Парламенттик шайлоонун

116-берене: Эгер Министрлер Кеңеши 110-беренеде айтылган ишеним көрсөтүүгө
ээ болобосо жана 99- же 111-беренелерге ылайык ишеним көрсөтпөөнүн негизинде
таркатылса, кырк беш күн ичинде жаңы Министрлер Кеңеши курулбаса же курулган
күндө да ишенимге ээ болбосо, Президент Парламент Төрагасы менен кеңешип,
мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоого чечим кабыл алышы мүмкүн.
Эгер Премьер-министрдин кызматтан кетиши ишеним көрсөтпөөгө байланыштуу
болбосо, Премьер-министр кызматтан кеткенден кийин кырк беш күн ичинде же жаңы
шайланган Парламенттин Президиуму шайлангандан кийинки кырк беш күн ичинде
Министрлер Кеңеши түзүлбөсө , анда Президент Парламент Төрагасы менен кеңешип,
мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечимин кабыл алышы мүмкүн.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү боюнча чечим «Расмий гезитке» жарыяланат
жана шайлоо өткөрүлөт.
İ. Улуттук коргонуу
1. Башкы командачылык жана Генералдык штаб
117-берене: Башкы командачылык Түркия Парламентинин руханий бөлүгү жана
Президент тарабынан өкүлчүлүк кылынат.
Министрлер Кеңеши улуттук коопсуздуктукту камсыз кылуу, Куралдуу күчтөрдүн
өлкөнү коргоого болгон даярдыгы боюнча Түркия Парламентинин алында жооп берет.
Генштабын начальниги Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп, согуш
учурунда Президентин атынан башкы командачылык милдетин аткарат.
Генштаб начальниги Министрлер Кеңешинин сунушу боюнча Прездиент тарабынан
дайындалып, милдети жана укуктары мыйзамда белгиленет. Генштабдын начальниги
өз милдеттери жана укуктары боюнча Премьер-министрдин алдында жооптуу.
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Улуттук Коргоо министринин Генштабдын начальниги жана Куралдуу күчтөрдүн
командачылыгы менен болгон байланышы жана кызмат укуктары мыйзам тарабынан
жөнгө салынат.
2. Улуттук Коопсуздук кеңеши
118-берене: (Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/32-бер.) Улуттук Коопсуздук кеңеши
Президенттин жетекчилиги астында Премьер-министр, Генштабдын начальниги,
Премьер-министрдин орун басарлары, Юстиция, Коргоо, Ички иштер, Тышкы иштер
министрлери, жөө аскердик, флот жана аба күчтөрүнүн жана жандармериянын башкы
командачыларынан түзүлөт.
Күн тартибинин мүнөзүнө жараша зарыл болгон учурларда тиешелүү министрлер
же башка адамдар чакырылып, алардын пикирлери угулушу мүмкүн.
(Өзгөртүү: 3/10/2001-4709/32-бер.) Улуттук Коопсуздук кеңеши улуттук коопсуздук
саясатынын белгилениши жана иш жүзүнө ашырылышы боюнча сунуштар менен
чечимдерди, зарыл болгон координациялоо иштери боюнча пикирлерин Министрлер
Кеңешине билдирет. Коопсуздук кеңешинин Мамлекеттин түбөлүктүүлүгү, өлкөнүн
бүтүндүгү, элдин тынчтыгы жана коопсуздугунун корголушу сыяктуу маселелер
боюнча алдын-ала жүргүзүлүүчү иш-чаралар жөнүндөгү чечимдери Министрлер
Кеңеши тарабынан каралат.
Улуттук Коопсуздук кеңешинин күн тартиби Премьер-министр менен Генштабдын
начальнигинин сунуштарын эске алуу менен Президент тарабынан белгиленет.
Президент катыша албай калган учурларда Улуттук Коопсуздук кеңеши Премьерминистрдин жетекчилиги алдында чогулат.
Улуттук Коопсуздук кеңешинин Катчылыгынын түзүлүшү жана милдеттери
мыйзамда белгиленет.
III. Өзгөчө кырдаалдарда башкаруу ыкмалары
A. Өзгөчө кырдаалдар
1. Табийгый кырсыктардан жана оор экономикалык абалдардан улам өзгөчө
кырдаалдын жарыяланышы
119-берене: Табигый кырсыктар, кооптуу эпидемиялык оорулар, же оор экономикалык
абал пайда болгон учурларда Президенттин жетекчилиги астында чогулган Министрлер
Кеңеши өлкөнүн бир же бир нече аймактык бөлүктөрүнө, же болбосо, бүтүндөй өлкөгө
өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүн.
2. Зордук-зомбулук иштеринин кеңири жайылышы же коомдук тартиптин
олуттуу бузулушунан улам өзгөчө кырдаал жарыялоо
120-берене: Конституция менен курулган эркин демократиялык түзүлүштү же укук
жана эркиндиктерди чектөөгө каршы күч колдонулган зомбулук иштеринин олуттуу
белгилери пайда болгон учурда же зордук-зомбулук иштеринен улам коомдук тартип
бузулганда Президенттин жетекчилиги алдында чогулган Министрлер Кеңеши, Улуттук
Коопсуздук Кеңешинин пикирин уккандан кийин өлкөдөгү бир же бир нече аймакта,
же болбосо бүтүндөй өлкө ичинде алты айдан ашпаган мөөнөткө өзгөчө кырдаал
жарыялашы мүмкүн.
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3. Өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу эрежелер
121-берене: Конституциянын 119- жана 120-беренелерине ылайык, өзгөчө кырдаал
жарыяланган учурда, бул боюнча чечим «Расмий гезитке» жарыяланат жана дароо
Түркиянын Парламентинин добушуна сунушталат. Эгер бул учурда Парламент эс
алууда болсо, дароо жыйынга чакырылат. Өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү Парламент
тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн, ошондой эле, Министрлер Кеңешинин өтүнүчү менен
төрт айдан ашпаган мөөнөткө узартылышы же болбосо жокко чыгарылышы мүмкүн.
119-беренеге ылайык жарыяланган өзгөчө кырдаалдарда жарандарга жүктөлгөн
финансылык, каражат жана эмгек милдеттендирмелер өзгөчө кырдаалдардын түрлөрүнө
жараша өз-өзүнчө белгиленет; Конституциянын 15-беренесине ылайык, мындай
учурларда негизги укук жана эркиндиктердин кандай түрдө чектеле тургандыгы,
кырдаалга жараша алдын-ала кандай иш-чаралардын аткарылышы керек экендиги,
мамлекеттик кызматкерлерге кандай укуктардын бериле тургандыгы, кызматкерлердин
арасында кандай өзгөрүүлөр боло тургандыгы, өзгөчө кырдаалдарда башкаруу усулдары
Өзгөчө кырдаалдар боюнча мыйзамда берилет.
Өзгөчө кырдаалдар мезгилинде Президенттин жетекчилиги алдында чогулган
Министрлер Кеңеши өзгөчө кырдаал маселелери боюнча мыйзам күчүнө ээ токтомдорду
кабыл алышы мүмкүн. Бул токтомдор «Расмий гезитте» жарыяланат жана ошол эле
күнү Түркия Парламентинин добушуна коюлат. Буларга карата Парламенттин добуш
берүү мөөнөтү жана усул-ыкмалары Регламентте берилет.
B. Аскердик абал, моблизация жана согуштук кырдаал
122-берене: Конституцияда белгиленген эркин демократияга жана негизги адам
укуктары менен эркиндиктерине бут тосууга багытталган жана өзгөчө кырдаалды
талап кылган абалдардан да оор зобулуктар жайылганда, аскердик абалда же аскердик
абалды талап кылган учурларда, көтөрүлүш чыгарылганда, өлкө же Республикага
каршы куралдуу көтөрүлүш же башка иш-чаралар жасалганда, өлкөнүн жана улуттук
биримдигине ичтен же тыштан коркунуч туудурган зомбулук иш-аракеттери жайылганда
Президенттин жетекчилиги алдында чогулган Министрлер Кеңеши Улуттук Коопсуздук
кеңешинин пикирин алгандан кийин, алты айдан ашпаган мөөнөткө өлкөнүн бир же
андан көп аймактарында же бүтүндөй өлкөдө аскердик абал жарыялашы мүмкүн. Бул
чечим дароо «Расмий гезитте» жарыяланат жана ошол эле күнү Түркия Парламентинин
добушуна коюлат. Парламент тыныгууда болсо, дароо жыйынга чакырылат. Түркия
Парламенти зарыл деп эсептеген учурларда аскердик абалдын мөөнөтүн азайтышы,
узартышы же такыр алып коюшу мүмкүн.
Аскердик абал учурунда Президенттин жетекчилиги алдында чогулган Министрлер
Кеңеши аскердик абал талап кылган маселелер боюнча мыйзам күчүндөгү токтомдорду
кабыл алышы мүмкүн.
Бул токтомдор «Расмий гезитте» жарыяланат жана ошол эле күнү Түркия
Парламентинин добушуна коюлат. Буларга карата Парламенттин добуш берүү мөөнөтү
жана усул-ыкмалары Регламентте берилет.
Аскердик абал зарыл болгон улам кийинки учурда төрт айга узартылышы Түркия
Парламентинин чечиминин негизинде ишке ашат. Согуш учурунда бул мөөнөт төрт ай
менен чектелбейт.
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Аскердик, моблизация жана согуш абалдарында кайсы жоболордун ишке ашырыла
тургандыгы, иш-аракеттердин кандайча аткарылышы, жетекчилик менен болгон
байланыш, эркиндиктерге чектөөлөрдүн кандай түрдө киргизиле тургандыгы же
токтотулушу, согуш башталганда же согуш чыгаруучу абалдар пайда болгондо
жарандарга тагыла турган милдеттер мыйзамда көрсөтүлөт.
Аскердик абалдын командачылары Генштабдын начальнигинин буйругу алдында
кызмат кылышат.
IV. Башкаруу
A. Башкаруунун пинциптери
1. Башкаруунун бүтүндүгү жана коомдук юридикалык жак
123-берене: Башкаруу түзүлүшү жана милдеттери менен бир бүтүндүктү түзөт жана
мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Башкаруунун курулушу, милдеттери борбордук башкаруунун принциптерине
таянат.
Коомдук юридикалык тараптардын түзүлүшү мыйзам же мыйзам тарабынан ачык
көрсөтүлгөн укуктарга таянып курулат.
2. Нускамалар (инструкциялар)
124-берене: Премьер-министр, министрлик жана коомдук юридикалык тараптар
өздөрүнүн кызматына байланыштуу мыйзамдардын жана уставдардын түзүлүшү үчүн
мыйзамга каршы келбеген нускамаларды чыгара алат.
Кайсы нускаманын «Расмий
белгиленет.

гезитке» чыгарылышы керек экендиги мыйзамда

B. Соттук көзөмөл
125-берене: Башкаруунун бардык иш-чаралары боюнча сот органдарына кайрылууга
болот. (Кошумча сүйлөм:13/8/1999-4446/2-бер.) Комдук кызматтарга байланыштуу
концессия же келишимдерди түзүү учурунда келип чыккан карама-каршылыктар
арбитраждык сот аркылуу чечилиши мүмкүн. Чет элдик жарандарга байланшытуу
маселелерде эл аралык арбитраждык соотторго кайрылат.
Президент жеке өзү аткара турган иш-арактетер менен Жогорку Аскердик кеңештин
чечимдери сот көзөмөлүнөн тышкары.(Кошумча сүйлөм: 12/9/2010-5982/11-бер.)
Бирок, Жогорку Аскердик кеңештин жаңылоосу же ардактуу эс алууга чыгуудан улам
кызматтан алынган учурлардан башка бардык учурларда соттук көзөмөл жүргүзүүгө
болот.
Жеткчиликке байланыштуу сотко берилүүчү арыздардын мөөнөтү, жазуу түрүндө
билдирилген күндөн башталат.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/11бер) Сот көзөмөлү жетекчилик иштеринин укуктун
негиздерине жооп бергендигин көзөмөлдөө менен чектелет жана жергиликтүү
көзөмөл катары колдонулбайт. Сот аткаруу милдетинин мыйзамдык негиздерге жана
принциптерге ылайык ишке ашышын чектеген чечим кабыл ала албайт
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Административдик иш-аракттер калыбына келтирүүгө кыйын же эч мүмкүн
болбогон зыян алып келсе, ошол эле учурда, мыйзамга каршы келсе, бул иш-чаралардын
токтотулушу жөнүндө чечим чыгарылат.
Өзгөчө кырдаалдарда, аскердик абал, мобилизация жана согуш мезгилинде
коопсуздук, коомдук тартипти сактоо максатында жогоруда айталган иш-чаралардын
токтотууга байланыштуу чечим чыгаруулар мыйзам тарабынан чектелиши мүмкүн.
Жетекчилик
милдеттүү.

өзүнүн

иш-аракетинен

улам

келтирилген

зыяндарды

төлөөгө

C. Башкаруунун түзүлүшү
1. Борбордук башкаруу
126-берене: Түркиянын борбодоштурулган башкаруусу өлкөнүн географиялык
абалына, экономикалык шарттарына жана коммуналдык кызматтардын зарылчылыгына
жараша областтарга, ал эми өз кезегинде алар тиешелүү административдик бөлүктөргө
бөлүнөт.
Областтык башкаруу
принциптерине таянат.

жергиликтүү

башкарууга

кеңири

укуктарды

берүү

Бир нече областтарды камтыган борбордук административдик уюмдар коммуналдык
кызматтардын натыйжалуулугун камсыз кылуу жана аны көзөмөлдөп туруу максатында
түзүлөт. Бул уюмдардын кызматы жана укуктары мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
2. Жергиликтүү башкаруу
127-берене: Жергиликтүү башкаруу область жана башка административдик
аймактар менен айыл жашоочуларынын суроо-талаптарын канааттандыруу максатында
мыйзамда көрсөтүлгөн шайлоолор аркылуу шайлоочулар тарабынан шайланган
коомдук юридикалык тарап болуп саналат жана анын курулуш принциптери мыйзамда
көрсөтүлөт.
Жергиликтүү башаруулардын курулушу, милдеттери жана укуктары жергиликтүү
башкаруу принциптерине жараша мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
(Өзгөртүү: 23/7/1995-4121/12-бер.) Жергиликтүү башкаруу шайлоолору 67-беренеге
ылайык ар бир беш жылда өткөрүлөт. Эгерде жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү
Парламенттин негизги же мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүүчү шайлоолорунан бир жыл
мурунку же бир жыл кийинки убакытка туура келип калса, анда ал шайлоолор
Парламенттик шайлоолор менен бирге өткөрүлөт.
Мыйзам калк жыш жайгашкан борборлордо атайын административдик башкаруу
иш-чараларынын жүргүзүлүшүн камсыз кылат.
Жергилктүү башкаруу органдарынын статусуна, кызмат укуктарына жана алардын
шайланышына каршы чыгууга байланыштуу бардык процедуралар сот аркылуу жөнгө
салынат. Бул боюнча акыркы чечим чыгарылганга чейин иш козголгон же иликтөөгө
алынган жергиликтүү башкаруунун өкүлдөрү ички иштер мнистри тарабынан
убактылуу кызматынан четтетилет.
Борбордук башкаруу жергиликтүү башкаруу органдарын, алардын кызмат
жанамилдеттеринин мыйзамга ылайык аткарылышын, коммуналдык кызмат көрсөтүүдө
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бирдей иш алып барышын, коомчулуктун кызыкчылыктарынын мыйзамга ылайык
коргошун көзөмөлгө алуу укугуна ээ.
Жергиликтүү административдик органдардын Министрлер Кеңешинин макулдугу
менен бирикмелерди түзүшү, милдеттери, кызмат укуктары, финансылык жана
коопсуздук маселелери, борбордук башкаруу менен болгон байланышы мыйзам
тарабынан жөнгө салынат. Бул органдарды каржылоо кызматына жараша жүргүзүлөт.
D. Мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу жоболор
1. Жалпы принциптер
128-берене: Мамлекеттин, мамлекеттик экономикалык уюмдардын жана юридикалык
статуска ээ болгон коомдук уюмдардын коомдук жалпы административдик башкаруу
принциптеринин негизинде аткарылышы зарыл болгон негизги жана үзгүлтүксүз
иш-чаралар мамлекеттик кызматкерлер же алар тарабынан дайындалган башка
кызматкерлер тарабынан ишке ашырылат.
Мамлекеттик жана башка кызматкерлерге коюлган талаптар, алардын кызматка
дайындалышы, милдеттери жана укуктары, айлык акылары жана башка жеке иштери
мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Жогорку жетекчилерди даярдоонун усул-ыкмалары менен принциптери атайын
мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
2. Милдеттери жана жоопкерчиликтери, дициплинанык жаза-чараларда
кепилдик
129-берене: Мамлекеттик кызматкерлер Конституциянын чегинде иш алып барууга
милдеттүү.
Мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик ишканаларда эмгектенгендер, коомдук
кесиптик бирикмелердин мүчөлөрү жана жетекчилери коргонуу укугу берилбестен
дисциплиналык жазага тартылбайт.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/13-бер.) Дисциплиналык жазалар сот көзөмөлүндө
болот.
Аскер кызматкерлери, судьялар жана соттор жөнүндө жоболор сакталат.
Мамлекеттик кызматкерлердин кызмат учурунда кетирген каталарынан улам
төлөнүшү керек болгон компенсацияларга байланыштуу тергөө иштери мыйзамда
көрсөтүлгөн тартипте, кайтарып берүү укугунун сакталышы менен ачылат.
Тартип бузгандыгы үчүн мамлекеттик кзыматкерлерге тергөө иштери мыйзамда
белгиленген тиешелүү органдардын уруксаты менен ишке жүргүзүлөт.
E. Жогорку окуу жайлар жана жетектөөчү органдары
1. Жогорку окуу жайлары
130-берене: Заманбап билим берүүгө таянып, өлкөнүн жана улуттун муктаждыктарына
жооп берген адистерди даярдоо максатында, илимий изилдөө жүргүзүүчү, басылмаларды
жарыялоочу жана кеңеш берүүчү, ошондой эле, өлкөгө жана жалпы адамзатка кызмат
кыла турган бирикмелерден туруп, коомдук юридикалык статуска жана илимий көз
карандысыздыкка ээ болгон университеттер мамлекет тарабынан курулат.
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Мыйзамда көрсөтүлгөн усул жана принциптерге ылайык, мамлекет финансылык
киреше булагына айландыруу максаты көздөлбөгөн, көзөмөлдөнүп жана текшерилип
туруучу жогорку окуу жайларын кура алат.
Мыйзам университеттердин географиялык жактан бирдей жайгашуусун көзөмөлдөп
турат.
Университеттер жана окутуучулар эркин илимий изилдөө жүргүзө алат жана
илимий эмгектерин эркин жарыялай алышат. Бирок, бул эмгектер мамлекеттин
түбөлүктүүлүгүнө, өлкөнүн жана улуттун бөлүнбөс биримдигине каршы келбеши
зарыл.
Университеттер жана анын карамагындагы уюмдар мамлекет тарабынан көзөмөлгө
жана текшерүүө алынат жана коопсуздугу да мамлекет тарабынан корголот.
Мыйзамда көрсөтүлгөн усул жана принциптерге ылайык, ректорлор Президент, ал
эми декандар Жогорку билим берүү кеңеши тарабынан тандалат жана дайындалат.
Университетти башкаруу, көзөмөлдөө органдары жана окутуучулары кандай гана
учурда болбосун Жогорку билим берүү кеңешинен же университеттердин тиешелүү
укуктуу органдарынан башка органдар тарабынан кызматтан алынбайт.
(Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/1-бер.) Университеттер тарабынан даярдалган
бюджеттер Жогорку билим берүү кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин Билим берүү
министрлигине сунулат жана борбордук бюджетти башкаруу боюнча принциптерге
ылайык бөлүнөт жана көзөмөлгө алынат.
Жогорку билим берүү кеңешинин курулушу жана органдары, алардын иш алып
баруусу жана щайланышы, кызмат укуктары жана жоопкерчиликтери, жогорку окуу
жайларынын үстүнүн мамлекет тарабынан берилген көзөмөлдөө жана текшерүү
укуктарын колдонуунун усул-ыкмалары, наамдары, дайындоо, кызматынан
жогорулатуу же ардактуу эс алууга чыгаруу, педагогдорду даярдоо, университеттин
жана анын кызматкерлеринин башка мамлекеттик жана башка уюмдар менен болгон
байланышы, билим берүү баскычтары жана мөөнөтү, жогорку окуу жайына тапшыруу,
стипендиялар, мамлекеттик жардамга байланыштуу принциптер, административдик
жаза, финансылык иш-чаралар, жеке укуктар, окутуучулардын кабыл алышы керек
болгон шарттар, университеттердин муктаждыгына жараша окутуучулардын кызматка
алынышы, окутуунун билим берүү эркиндигинин негизинде заманбап технологияларга
таянуу менен ишке ашуусу, Жогорку билим берүү кеңешине жана университеттерге
мамлекет тарабынан бөлүнүүчү каражаттардын колдонулушу мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
Фонддор тарабынан курулган жогорку окуу ажйлары финансылык жана башкаруу
маселелерине байланыштуу иш-чараларды өткөрүүдө, окутуучуларды алууда жана
коопсуздугуна байланыштуу иш-чараларында Конституциянын мамлекет тарабынан
курулган башка университеттер үчүн жазылган жоболоруна баш ийет.
2. Жогорку окуу жайларынын жетекчилиги
131-берене: Жогорку окуу жайларында билим берүүнү пландоо, ишке ашыруу,
башкаруу, көзөмөлдөө, окуу жайлардагы билим-берүү жана илимий изилдөө иштерин
уюштуруу, окуу жайлардын мыйзамда көрсөтүлгөн ыкма жана принциптердин
негизинде курулушу, өнүктүрүлүшү, университеттерге бөлүнгөн каражаттардын
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натыйжалуу колдонулушун жана окутуучуларды даярдап өстүрүү үчүн
иштерин жүргүзүү максатында Жогорку билим берүү кеңеши курулат.

пландоо

(Өзгөртүү: 7/5/2004-5170/8-бер md.) Жогорку билим берүү кеңешине талапкерлер
университеттер жана Министрлер
Кеңеши тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн
талаптарга ылайык көрсөтүлөт жана талапкерлердин арасынан ректорлук жана
агартуучулук кызматында ийгиликтерге жетишкен талапкерлер ар артыкчылыкка ээ
болушат. Жогорку билим берүү кеңешинин мүчөлөрү Президент тарабынан аталган
же түздөн-түз шайлангандардан түзүлөт.
Кеңештин курулушу, милдети, укуктары, жоопкерчиликтери жана иштөө пирнциптери
мыйзам аркылуу жөнгө салынат.
3. Өзгөчө жолболорду талап кылган Жогорку билим берүү жайлары
132-берене: Түрк куралдуу күчтөрүнө жана коопсуздук кызматына караштуу
жогорку билим берүүчү окуу жайлар өзгөчө жоболордун негизинде иш алып барат
F. Радио жана теле берүү боюнча жогорку кеңеш, мамлекеттик радио, теле берүү
жана маалымат агенттиктери
133-берене: (Өзгөртүү: 8/7/1993- 3913/1-бер.)
Радио жана телеберүү станцияларын куруу жана иштетүү мыйзамда көрсөтүлгөн
шарттардын алкагында ишке ашат.
(Кошумча пункт: 21/6/2005-5370/1-бер.) Радио жана теле берүүлөрдүн ишин
уюштуруу жана аны көзөмөлгө алуу максатында Радио жана теле берүү боюнча
Жогорку кеңеш түзүлүп, ал тогуз мүчөдөн турат.
Кеңештин мүчөлөрү Түркия Парламентинин Президиуму тарабынан саясий
партиялардын өздөрүнүн санына жараша көрсөткөн талапкерлеринин арасынан
тандадйт. Радио жана теле берүү боюнча Жогорку кеңештин курулушу, милдети жана
укуктары, талапкерлерге коюлуучу талаптар, тандоо ыкмалары жана кызмат мөөнөтү
мыйзамда көрсөтүлөт.
Мамлекет тарабынан коомдук юридикалык тарап катары түзүлгөн Радио жана теле
берүү боюнча Жогорку кеңеш менен башка коомдук юридикалык тараптардан көмөк
алган кабар агенттиктеринин автономиялуу болушу жана маалыматтарынын тарапсыз,
калыс болушу шарт.
G. Ататүрк Маданият, тил жана тарых коому
134- берене: Ататүркчү идеяларды, Ататүрктүн принцип жана реформаларын, түрк
маданиятын, түрк тарыхын жана түрк тилин илимий негизде изилдөөгө алуу, аларды
таанытуу жана жайылтуу максатында Ататүрктүн руханий мурастарынын алкагында
Президент тарабынан колдоого алынып жана көзөмөлдөнүп турган, Премьер-министрге
караштуу болуп, Ататүрк изилдөө борбору, Түрк тили коому, Түрк тарых коому жана
Ататүрк маданий борборунан туруп, юридикалык тарап болуп эсептелген «Ататүрк
Маданият, тил жана тарых коому» түзүлөт.
Түрк тили коому менен Түрк тарыхы коомунун Ататүрктүн керээзинде көрсөтүлгөн
финансылык кызыкчылыктары корголот жана ыйгарылат.
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Ататүрк Маданият, тил жана тарых коомунун курулушу, органдары, иштөө усулыкмалары жана жеке иш-чаралары жана өзүнө караштуу уюмдарга болгон укуктары
мыйзамда жазылат.
H. Коомдук кесиптик уюмдар
135-берене: Коомдук кесиптик уюмдар жана алардын жетекчиликтери белгилүү
бир кесип ээлеринин муктаждыктарын канааттандыруу, кесбине байланыштуу ишчараларды жеңилдетүү, жалпы максатка ылайык кесиптин өнүктүрүлүшүн камсыз
кылуу, кесип ээлеринин арасында же кесип ээлеринин калк менен болгон карымкатышында ишенимди бекемдөө, кесиптик этиканын сакталышын камсыз кылуу
максатында мыйзамда көрсөтүлгөн жоболорго ылайык, сот органдарынын көзөмөлү
менен жашыруун добуш берүү аркылуу тандалган коомдук юридикалык тарап болуп
саналат.
Мамлекеттик уюмдарда жна экономика жаатындагы мамлекеттик
эмгектенгендер кесиптик уюмдарга кирүүгө милдеттендирилбейт.

ишканаларда

(Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/13-бер.) Мындай кесиптик уюмдар өз максаттарына жооп
бербеген иш-чараларды өткөрө алабйт.
(Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/13-бер.) Мындай кесиптик уюмдарынын жетекчилигине
шайлоо учурунда саясий партиялар талапкер көрсөтө алабайт.
(Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/13-бер.) Мындай кесиптик уюмдардын башкаруу жана
финансылык иштеринин мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүшүнө байланыштуу
эрежелер мыйзамда көрсөтүлөт.
(Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/13-бер.) Өз максаттарына жооп бербеген иш аткарган
кесиптик уюмдардын органдарынын иши тиешелүү органдар же Башкы прокурордун
арызы менен соттун чечими менен токтотулат жана алардын ордуна башкалары
шайланат.
(Өзгөртүү: 23/7/1995- 4121/13-бер.) Бирок, улуттук коопсуздук, коомдук тартип,
кылмыш жана кылмыш ишин алдын алууга байланыштуу кечиктирилгис ишчараларды жүргүзүү керек болгон учурларда мамлекеттик бийлик органдарына
максатына ылайык иш алып барбаган профсоюздардын ишин токтоуу укугу берилет.
Аталган органдын чечими жыйырма төрт сааттын ичинде тиешелүү соттун кароосуна
жиберилет жана сот бул иш боюнча өз чечимин жыйырма төрт саат ичинде чыгарат.
Эгер көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч калса, анда административдик чечим автоматтык
түрдө жокко чыгарылат.
İ. Дин боюнча башкармалык
136-берене: Жалпы башкаруунун курамына кирген Дин иштери боюнча башкармалык,
секуялярдык Республиканын принциптеринин негизинде бардык саясий пикир жана
иш-чаралардан оолак турат жана улуттун биримдигин чыңдоону максат кылып, өзгөчө
жоболор аркылуу белгиленген милдеттерин аткарат.
J. Мыйзамсыз буйрук
137-берене: Эгер мамлекеттик кызамткер жетекчилиги тарабынан берилген буйрук
же көрсөтмөнү устав, нускама, мыйзам же Конституцияга туура келбейт деп эсептесе,
анда ал бул буйрук же көрсөтмөнү аткарбайт жана бул боюнча пикирин буйрук берген
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жетекчиликке билдирет. Мындай учурларда жетекчилик буйругун өзгөртпөстөн жазуу
түрүндө кайталап берсе, анда кызматкер бул буйрукту аткарат, бирок жоопкерчиликтен
бошотулат.
Кылмышктуулукка жаткан буйруктар кандай гана болбосун аткарылбайт, ал эми
мындай буйрукту аткаргандар болсо, жоопкерчиликтен бошотулбайт.
Аскердик кызмат өтөөгө жана коомдук тартип менен коопсуздукту сактоого
байланыштуу өзгөчө учурлар мыйзамда көрсөтүлөт.
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ
Сот бийлиги
I. Жалпы жоболор
A. Соттордун эркиндиги
138-берене: Соттор көз карандысыз жана алар Конституция, мыйзам жана укуктук
негиздерге ылайык, ишенимдери жана абийирине жараша чечим чыгарат.
Эч бир бийлик органы, бийлик, расмий инстанциялар калыс чечим чыгарууга
байланыштуу сотторго көрсөтмө, циркуляр же сунуш бере алабайт.
Соттук тергөө жүрүп жаткан учурда мыйзам чыгаруу жыйынында сот бийлигин
колдонуу жөнүндө суроолор суралбайт, талкууга алынбайт же башка билдирүүлөр
жасалбайт.
Мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдары менен соттун чечимин аткарууга тийиш
жана атлаган органдар соттун чечимдерин ишке ашырылышын эч качан кечиктирбейт
жана өзгөртө албайт.
B. Сот жана прокурорлордун кепилдиги
139-берене:
Соттор жана прокурорлор Конституцияга ылайык кызматтан
бошотулбайт жана мыйзам боюнча жашы жеткиче ардактуу эс алууга жиберилбейт,
кызмат орундары жоюлган учурларда да алардын статустарына ылайык айлык,
пособиелери жана башка укуктары сакталат.
Кызматтан четтетүүнү талапк кылган кылмыш иши боюнча күнөө коюлгандар, ден
соолугуна байланыштуу кызматын так аткара албай тургандыгы анык болгондор же
кызматына ылайык деп табылбагандар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн атайын өзгөчө
учурлар сакталат.
C. Сот жана прокурордук кесип
140-берене: Соттор жана прокурорлор сот органдарында жазык
административдик соттордо сот жана прокурордук милдеттерин аткарат.

жана

Соттор өз милдеттерин көз карандысыз соттун принциптерине жана сотторго
берилген кепилидиктерге таянуу менен аткарышат.
Сот жана прокурорлорго коюлган талаптар, дайындалышы, укук жана милдеттери,
айлык акылары, кесиби боюнча жогорулашы, кызмат орундарын убактылуу же туруктуу
алмаштыруу, үстүнө тергөө ишинин ачылышы, административдик жазага тартылуусу,
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кызматына байланыштуу кылмыш иши ачылган учурда жүргүзүлүүчү иликтөө иштери,
кызматтан кетишин шарттаган кылмыштар, кызматына ылайыксыз деп табылышы,
кесиптик жөндөмдөрдү жогорулатуу боюнча иш-чаралар жана башка жеке укуктарына
абйланыштуу иш-чаралар соттордун көз карандысыздыгы жана сот кепилдиктеринин
негизинде мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Соттор жана прокурорлор кызматын алтымыш беш жашка толгончо аткарат, ал эми
аскердик соттордун кызмат мөөнөтү жана эс алууга чыгуусу мыйзамда көрсөтүлөт.
Соттор жана прокурорлор мыйзамда көрсөтүлгөндөн башка жерлерден кызмат
албайт.
Соттор жана прокурорлор Юстиция министрлигине караштуу.
Сот жана прокурордук кызматты аркалоо менен бирге укук тармагында
административдик кызмат аткаргандар башка соттор менен прокурорлор баш ийген
жоболорго баш иет.
Алардын класстары жана даражалары сот жана прокурорлорго тиешелүү
принциптердин негизинде аныкталат жана алар соттор менен прокурорлорго берилген
бардык укуктардан пайдалана алат.
D. Соттук териштирүү жыйындарынын ачыктыгы жана чечимдердин негиздүү
болушу
141-берене: Соттук териштирүү жыйындары бардык жарандар үчүн ачык. Коомдук
этиканы жана коомчулуктун коопсуздугун сактоого байланыштуу зарыл болгон
учурларда гана соттук териштирүү жыйынынын айрым бөлүгүн же бардыгын жабык
өткөрүү чечими кабыл алынат.
Жашы жете элек өспүрүмдөрдүн соттолушу тууралуу мыйзамда өзгөчө жоболор
белгиленет.
Соттордун бардык чечимдери негиздери көрсөтүлүп, жазылат.
Сот органдары соттук териштирүүнү эң кыска мөөнөттө жана эң аз чыгым менен
жыйынтыктоого милдеттүү.
E. Соттордун курулушу
142-берене: Соттордун курулушу, милдет жана укуктары, иши жана соттук
ткриштирүү процедуралары мыйзамда көрсөтүлөт.
F. Мамлекеттик коопсузудук соттору
143-берене: (Жокко чыгарылды: 7/5/2004-5170/9-бер)
G. Сот кызматын көзөмөлдөө
144 –берене: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/14-бер.)
Сот жана прокурорлордун ишинин Юстиция министрлиги тарабынан көзөмөлдөнүшү
сот инспекторлору менен сот жана прокурорлордон турган ички текшерүүчүлөр,
ал эми иликтөө, сурамжылоо жана териштирүү иштери сот инспекторлору аркылуу
ишке ашырлат. Бул иш-чаралардын усул-ыкмалары жана принциптери мыйзамда
белгиленет.
226

H. Аскердик юстиция
145 –берене: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/15-бер.)
Аскердик юстиция аскердик жана аскердик-тартип соттору тарабынан ишке
ашырылат. Аталган соттордун милдеттери аскер кызматкерлери тарабынан жасалган
аскердик кылмыштар, аскердик кызматтына байланыштуу түрдүү арыздарды кароо
болуп саналат. Мамлекеттин коопсуздугуна
шек келтирген, Конституциялык
жоболорго же алардын аткарылышына каршы келген кылмыш иштерине байланыштуу
арыздар бардык учурда сотто каралат.
Тынчтык учурда аскер кызматкери болбогондор аскердик сотто соттолбойт.
Согуш учурунда аскердик соттордун кылмыштын кайсы түрлөрү жана кайсы
адамдар боюнча иш алып бара тургандыгы, курулушу, зарыл болгон учурда аталган
соттун прокурорлорунун жана сотторунун дайындалышы мыйзамда көрсөтүлөт.
Аскердик сот органдарынын курулушу, иштеши, аскер сотторунун иштери,
аскер прокурорунун милдетин аткарган кишилердин өздөрү баш ийген аскердик
командачылык менен болгон байланышы соттордун көз карандысыздыгы жана сот
кепилдиктеринин негизинде мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
II. Жогорку инстанциядагы соттор
A. Конституциялык сот
1. Түзүлүшү
146-берене: (Өзгөртүү:12/9/2010-5982/16-бер.)
Конституциялык сот он жети мүчөдөн турат. Алар Президент тарабынан жашыруун
добуш берүүнүн негизинде шайланат, ар бир бош орунга үчтөн талапкер көрсөтүлөт.
Мүчөлөрдүн экөө Жогорку апелляциялык соттун негизги эки орун басары, экөө негизги
мүчө, бирөө Мамлекеттик кеңештин төрагасы, Жогорку апелляциялык соттун, Жогорку
аскердик административдик соттун жана Эсеп палатасынын бирден мүчөлөрүнөн
тандалат, ал эми өз кезегинде бул талапкерлер ар бир соттун жалпы жыйынында жалпы
мүчөлөрдүн басымдуу көпчүлүгүнүн добушу менен көрсөтүлөт.
Түркия Парламентинде өткөрүлө турган бул шайлоодо ар бир бош орун үчүн
алгачкы добуш берүүдө жалпы мүчөлөрдүн үчтөн эки бөлүгүнүн, ал эми экинчи
добуш берүүдө жалпы мүчөлөрдүн басымдуу көпчүлүгүнүн добушу талап кылынат.
Экинчи добуш берүүдө көпчүлүк добуш алынбаса, бул добуш берүүдө эң көп добуш
алган эки талапкерге үчүнчү жолку добуш берилет жана бул добуш берүүдө басымдуу
көпчүлүктүн добушун алган талапкер дайындалат.
Президент үч мүчөнү Аппеляциялык сот, эки мүчөнү Мамлекеттик кеңеш, бир
мүчөнү Жогорку аскердик административдик сот тарабынан ар бир бош орун үчүн
үчтөн көрсөтүлгөн талапкерлердин арасынан; үч мүчөнү Жогорку билим берүү
кеңеши тарабынан аталган кеңеште иштебеген, укук, экономика же саясат таануу
боюнча адис окутуучулардан ар бир бош орунга үчтөн көрсөтүлгөн талапкерлердин
арасынан; төрт мүчөнү жетекчилер, көз карандысыз адвокаттар, биринчи класстагы
сот жана прокурорлор менен эң аз он беш жыл кызмат кылган Конституциялык соттун
репортёрлорунун арасынан тандайт.
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Аппеляциялык сот, Мамлекеттик кеңеш, Аскердик сот, Жогорку аскердик
административдик сот, Эсептөө палатасы менен Жогорку билим берүү комитетинен
Конституциялык соттун мүчөлүгүнө талапкер көрсөтүү үчүн жүргүзүлгөн шайлоолордо
ар бир бош орунга эң көп үч киши көрсөтүлөт.
Конституциялык сотко мүчө болуп шайлануу үчүн талапкерлердин кырк беш жашка
толушу, жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү болсо, профессор же доцент болушу,
жетекчилик кызматта иштегендердин жогорку билимдүү болушу жана эң аз жыйырма
жыл мамлекеттик кызматта иштеши, биринчи класттагы сот жана прокурорлор да эң аз
жыйырма жыл кызмат кылышы шарт.
Конституциялык Соттун мүчөлөрүнүн арасынан басымдуу көпчүлүктүн жашыруун
добушу менен төрт жылдык мөөнөткө төрага жана анын эки орун басары ашйланат.
Кызмат мөөнөтү аяктагандар экинчи жолу шайланууга укуктуу.
Конституциялык соттун мүчөлөрү өзүнө тиешелүү кызматынан тышкары башка бир
да кызмат аркалай албайт.
2. Мүчөлөрдүн кызмат мөөнөтү жана мүчөлүктүн аякташы
147-берене: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/17-бер.) Конституциялык соттун мүчөлөрү
он эки жылга шайланат. Бир адам эки жолу Конституциялык соттун мүчөсү болуп
шайлана албайт. Конститутциялык соттун мүчөлөрү алтымыш бешке чыкканда ардактуу
эс алууга чыгат. Ардактуу эс алууга чыкканга чейин кызмат мөөнөтү аяктагандардын
башка кызматка алынышы жана жеке иш-аракеттери мыйзамда көрсөтүлөт.
Эгер Конституциялык соттун мүчөсү кызматтан алууну талап кылган кылмыш
иш-аракеттерин жасаса, анда ал дароо кызматынан алынат, ал эми саламаттыгына
байланыштуу өз милдеттерин аткара алабай калгандыгы анык болгон учурда кызматынан
Конституциялык соттун мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк бөлүгүнүн чечими
менен алынат.
3. Милдети жана кызмат укугу
148-берене: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/18-бер.) Конституциялык сот мыйзамдардын,
мыйзам күчүндөгү токтомдорду жана Түркия Парламентинин Регламентинин
Конституциянын принциптерине туура келбип-келбегендигин көзөмөлдөйт жана
жеке адамдардын арыздары боюнча чечим чыгарат. Конституциядагы өзгөрүүлөрдү
формасы жагынан гана текшерет жана көзөмөлдөйт. Бирок, өзгөчө кырдаалдарда,
аскердик абал жана согуштук абалдарда кабыл алган чечимдери Конституцияга туура
келбейт деген күнөө менен иш козголбойт.
Мыйзамдардын формасы жагынан көзөмөлдөнүшү акыркы добуш берүүнүн
көпчүлүк тарабынан берилип-берилбегендиги, Коснтитуциялык өзгөртүүлөр тиешелүү
шарттарга жараша жүргүзүлгөндүгүн көзөмөлдөө менен чектелет. Формалык жактан
көзөмөлдөө Президент тарабынан же Парламент мүчөлөрүнүн бештен бири тарабынан
талап кылынышы мүмкүн. Мыйзам жарыяланган күндөн тартып, он күн өткөн соң,
формасы өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу иш козголбойт.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/18-бер.) Ар бир адам Конституцияда кепилдик
берилген негизги укук жана эркиндиктеринен, Европа адам укутары боюнча
келишиминин алкагында Конституциялык сотко кайрылууга укугу бар. Коснтитуциялык
сотко кайрылуу үчүн башка мыйзамдуу жолдордун бардыгы колдонулушу зарыл.
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(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/18-бер.) Жеке кайрылууларда мыйзам тарабынан
көзөмөлгө алынышы зарыл болгон учурлар каралабайт.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/18-бер) Жеке кайрылуулардын усул-ыкмалары
жана принциптери мыйзамда берилет.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/18-бер.) Конституциялык сот Президентти, Түркия
Парламентинин төрагасын, Министрлер кеңешинин мүчөлөрүн, Коснтитуциялык сот,
Мамлекеттик кеңеш, Юстиция органдары, Аскердик сот, Аскердик административдик
соттун жетекчилигин жана мүчөлөрүн, башкы прокурор, башкы проркурордун
орун басарын, сотторду, Сот жана прокурорлор кеңешинин, Эсептөө палатасынын
төрагаларын жана мүчөлөрүн кылган кылмышынан улам, Жогорку сот катары жоопко
тартат.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/18-бер.) Генералдык штабдын начальниги, Жөө
аскер, флот жана аба күчтөрүнүн командирлери менен Жандармерия баш командирлери
күнөөлөрү үчүн мамлекеттик сотто жоопко тартылат.
Мамлекеттик Жогорку сотто проркурордун кызматын Республиканын башкы
прокурору же анын орун басары аткарат.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/18-бер.) Мамлекеттик соттун чыгарган чечимдерине
каршы кайрдан иликтөө жүргүзүлүшү мүмкүн. Кайрадан иликтөөнүн жыйынтыгында
чыгарылган чечим акыркы чечим болуп саналат.
Конституциялык сот Конституцияда көрсөтүлгөн башка милдеттерин да аткарат.
4. Иши жана соттук териштирүү ыкмасы
149-беренси: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/19-бер.)
Конституциялык сот эки бөлүмдөн туруп, иш алып барат. Соттун төрагасы же орун
басарларынын жетекчилиги менен эң аз он эки кишиден турган мүчө жыйын курат.
Чечимдер көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Арыздарды иликтөө максатында
комиссияларды түзөт.
Саясий партияларга байланыштуу арыздарды Жогорку сот катары жалпы жыйында
карайт, ал эми жеке кайрылуулар бөлүмдөр тарабынан каралат.
Конституциялык өзгөртүүлөрдү жокко чыгаруу, саясий партиялардын жабылышы
же мамлекеттик колдоодон четтетилиши боюнча чечим кабыл алуу үчүн жыйынга
катышкандардын үчтөн экисинин добушу талап кылынат.
Коснтитуциялык соттун курулушу, пленардык жыйын жана бөлүмдөрдүн чечим
чыгаруу жол-жоболору,
төрага жана орун басарларынын административдик
жоопкерчиликтери мыйзам аркылуу, ал эми Соттун иш принциптери, бөлүмдөрдүн
жана комиссиялардын түзүлүшү жана иш бөлүштүрүү иштери Регламент аркылуу
жөнгө салынат.
Конституциялык сот Жогорку сот катары караган иштеринен башка иштерди
жазылуу далилдердин негизинде карайт.
Ал эми жеке кайрылууларда териштирүү ишин уюштуруу үчүн чечим кабыл алышы
мүмкүн. Сот, айрыкча зарыл деп тапкан учурда, оозеки билдирүүлөрүн угуу үчүн
маселеге тиешеси бар адамдарды чакырышы мүмкүн. Ал эми саясий партияларды
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жабуу боюнча иштерде Кассациялык соттун Башку проркурорунан кийин жабылышы
талап кылынган партиянын төрагасын же дайындалган мүчөсүнүн биринин сөзүн
угат.
5. Жокко чыгаруу иши
150-берене: Мыйзамдардын, мыйзам күчүндөгү токтомдордун Түркия Улуу Улуттук
Жыйынынын ички уставына же булардын белгилүү берене же чечимдеринин түрү же
негизи жагынан Конституцияга ылайык келбейт деген идея боюнча Конституциялык
сотко туурадан туура жокко чыгаруу дабасын ачууга Республиканын Президенти,
бийликтеги жана оппозициядагы партиялардын фракциялары, Парламенттин жалпы
саныны бештен бир бөлүгүн түзгөн топторукуктуу. Эгер бийликте бирден көп партия
турса, башкаруучу партиянын сунуш киргизүүгө болгон укугун эң көп мүчөсү болгон
партия колдонот.
6. Жокко чыгаруу сунушунун мөөнөтү
151-берене: Актыларды жокко чыгаруу боюнча Конституциялык сотко кайрылуу
сөз болуп жаткан мыйзам, мыйзам күчүндөгү токтом же Регламент «Расмий гезитте»
жарыялангандан 60 күн өткөндөн кийин ишке ашат.
7. Конституцияга каршы келүүнүн башка соттордо каралышы
152-берене: Бир ишти карап жаткан учурда сот тарабынан тиешелүү мыйзамдардын
же мыйзам күчүндөгү токтомдордун Конституцияга туура келбегендигин аныктаса,
анда Конституциялык сот тарабынан аталган маселе чечилгенге чейин тиешелүү
маселелер боюнча чечим чыгарбайт. Сот Конституцияга каршы келбейт деген
жыйынтыкка барса, анда акыркы чечимин чыгарат.
Конституциялык сот иш келип түшкөн күндөн тартып, беш ай ичинде чечимин
чыгарат жана жарыялайт. Бул убакыт ичинде чечим кабыл алынбаса, сот каралып
жаткан иш боюнча учурдагы мыйзамдык нормаларга ылайык чечим чыгарат.
Бирок, Конституциялык соттун чечими соттун акыркы чечими чыкканга чейин
белгилүү болсо, анда сот ага баш ийүүгө мажбур.
Каралган мыйзам боюнча чыгарылган Конституциялык соттун чечими «Расмий
гезитке» жарыяланган күндөн тартып, он жыл өткөнчө Конституцияга каршы деп
эсептелбейт жана бул боюнча арыз берилбейт.
8. Конституциялык соттун чечимдери
153-берене: Конституциялык соттун чечимдери акыркы чечим болуп саналат.
Актыларды жокко чыгаруу боюнча берилген чечимдер жазуу түрүндөгү негиздемелер
менен коштолот.
Конституциялык сот бир мыйзам же мыйзам күчүндөгү токтомдордын бардыгын же
бир бөлүгүн жокко чыгаруу учурунда, мыйзам чыгаруу милдетин аткара албайт жана
жаңы практикалык иш-чараларга жол ача турган чечимдерди чыгарбайт.
Мыйзам, мыйзам сыпатындагы токтомдор же Парламенттин Регламенти же булардын
жоболору жокко чыгаруу боюнча чечимдин расмий жарыяланышынан кийин өз күчүн
жоготот. Зарыл болгон учурда Конституциялык сот жокко чыгаруу чечиминин күчүнө
кире турган күнү боюнча өзүнчө чечим кабыл алышы мүмкүн. Бул күн жокко чыгаруу
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чечими «Расмий гезитте» жарыяланган күндөн тартып, бир жыл ичинде болушу
зарыл.
Жокко чыгаруу чечиминиин күчүнө кирүү убактысы жылдырылган учурларда
Түркия Парламенти жокко чыгарылган мыйзамдын ордун толуктоо үчүн мыйзам
долбоорлорун же мыйзам-сунуштарды аллгачкы иш чаралардын алкагында карап,
чечим чыгарат.
Жокко чыгаруу чечими кайтарылбайт.
Конституциялык сот чечимдери дароо «Расмий гезитке» жарыяланат жана мыйзам
чыгаруу, аткаруу жана сот органдарын, физикалык жана юридикалык тараптарды
милдеттендирет.
B. Жогорку апелляциялык сот
154- Жогорку апелляциялык сот – административдик сот тарбынан кабыл алынып,
башка бир административдик соттун кароосуна берилбей турган чечим жана
токтомдорду карай турган акыркы инстанция. Мыйзамда көрсөтүлгөн айрым учурларда
алгачкы жана акыркы инстанция болот.
Жогорку апелляциялык соттун мүчөлөрү биринчи класстагы сот жана прокурорлордон
жана аталган кесип ээлеринин арасынан жашыруун добуш берүү жолу менен Соттор
жана Прокурорлордун Жогорку кеңеши тарабынан шайланат.
Жогорку апелляциялык соттун биринчи орун басарлары жана бөлүм башчылары
Жогорку апелляциялык соттун жыйыны тарабынан өздөрүнүн ичинен көпчүлүктүн
добушу менен шайланат.
Жогорку апелляциялык соттун башкы прокурору жана Республикалык Башкы
прокурордун орун басары, Жогорку апелляциялык соттун жалпы жыйынынын
өкүлдөрүнүн арасынан жашыруун добуш берүү менен ар бир орунга бештен
көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен Президент тарабынан төрт жылдык мөөнөткө
шайланат. Мөөнөтү аяктагандардын кайрадан шайлануу укугу бар.
Жогорку апелляциялык соттун курулушу, иши,
төрагасы, орун бсаралары,
мүчөлөрү жана Республикалык башкы прокурор менен анын орун басарына коюлган
талаптар, шайлоо усулдары, соттордун көз карандысыздыгы жана сот кепилдигинин
принциптерине ылайык мызамда көрсөтүлөт.
C. Мамлекеттик кеңеш
155-берене: Мамлекеттик кеңеш – административдик соттор тарабынан кабыл
алынып, башка сотторго берилбей турган чечимдерди кароочу акыркы инстанция.
Мыйзамда көрсөтүлгөн айрым учурларда алгачкы жана акыркы инстанция болот.
(Өзгөртүү: 13/8/1999- 4446/3-бер.) Мамлекеттик кеңеш административдик иштерди
карайт, Премьер-министр жана Министрлер кеңеши тарабынан сунушталган мыйзам
долбоорлору боюнча көз караштарды аныктайт, жеңилдиктердин берилиши боюнча
нускама долбоорлорун жана келишимдердин шарттарын иликтейт, талаш туудурган
адмиинстративдик маселелерди жөнгө салат жана мыйзамда көрсөтүлгөн тиешелүү
башка иш-чараларды аткарат.
Мамлекеттик кеңештин төрттөн үч бөлүгү биринчи класстагы административдик
сот жана прокурорлордон, жана аталган кесип ээлеринин арасынан Соттор жана
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Прокурорлор Кеңеши тарабынан, ал эми төрттөн бир бөлүгү мыйзамда көрсөтүлгөн
талаптарга жооп берген кызматкерлердин арасынан Президент тарабынан шайланат.
Мамлекеттик кеңештин төрагасы, Башкы прокурор жана анын орун басарлары өз
ичинен Мамлекеттик кеңештин жалпы жыйыны тарабынан мүчөлөрдүн көпчүлүгүнүн
жашыруун добушу менен төрт жылга шайланат. Мөөнөтү аяктагандар экинчи мөөнөткө
шайланышы мүмкүн.
Мамлекеттик кеңештин төрагасы, Башкы прокурор жана анын орун басарлары менен
бөлүм башчыларына коюлган талаптар, шайлоо усулдары соттордун көз карандысыздык
жана кепилдиктеринин принциптерине ылайык мыйзамда көрсөтүлөт.
D. Аскердик жогорку апелляциялык сот
156-берене: Аскердик жогорку апелляциялык сот – аскердик соттор тарабынан кабыл
алынып, башка сотторго берилбей турган чечимдерди кароочу акыркы инстанция.
Айрыкча аскер кызматкерлерине байланыштуу мыйзамда көрсөтүлгөн айрым ишчараларда алгачкы жана акыркы инстанция болот.
Аскердик жогорку апелляциялык соттун мүчөлөрү биринчи класстагы аскердик
соттордун арасынан Аскердик жогорку апелляциялык соттун жалпы жыйынында
бардык мүчөлөрдүн басымдуу көпчүлүгүнүн жашыруун добушу менен ар бир бош
орунга үчтөн көрсөтүлгөн талапкерлердин арасынан Президент тарабынан шайланат.
Аскердик жогорку апелляциялык соттун төрагасы, Башкы прокурор, экинчи
төрагасы, бөлүм жетекчилери Аскердик жогорку апелляциялык соттун мүчөлөрүнүн
арасынан аскердик разряд жана наамына жараша дайындалат.
(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/20-бер.) Аскердик жогорку апелляциялык соттун
түзүлүшү, иши, персонал жана ички тартип маселелери соттордун көз карандысыздык
жана кепилдиктеринин принциптерине жана аскердик милдеттердин талаптарына
ылайык, мыйзамда көрсөтүлөт.
E. Аскердик жогорку административдик апелляциялык сот
157-берене: Аскердик жогорку административдик апелляциялык сот аскер
кызматынын жана кызматкерлерине байланыштуу бардык административдик
иш-чаралардын (граждандык жарандар тарабынан аткарылса да) жыйынтыгында
келип чыккан талаш маселелерди кароочу алгачкы жана акыркы инстанция болуп
саналат. Аскердик милдет өтөөгө байланыштуу маселлени кароодо жооптуунун аскер
кызматкери болушу талап кылынбайт.
Аскердик жогорку административдик апелляциялык соттун аскердик соттордон
турган мүчөлөрү биринчи класстагы аскердик соттордун арасынан ар бир орунга
үчтөн көрсөтүлгөн талапкерлердин арасынан көпчүлүктүн жашыруун добушу менен;
сот кызматын аркалабаган мүчөлөрү аскердик разряд жана наамына жараша мыйзамда
көрсөтүлгөн офицерлердин арасынан Генштаб начальниги тарабынан ар бир бош орунга
үчтөн көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен Президент тарабынан ша шайланат.
Аскердик сот кызматын аткарбаган мүчөлөрдүн кызмат мөөнөтү эң көп төрт жыл.
Соттун төрагасы, Башкы прокурор, бөлүм жетекчилери аскердик соттордун арасынан
аскердик разряд жана наамына жараша дайындалат.
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(Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/21-бер.) Аскердик жогорку административдик
апелляциялык соттун курулушу, иштеши, мүчөлөрүнүн статусуна байланыштуу ички
тартиби боюнча маслелер соттордун көз карандысыздык жана кепилдиктеринин
принциптерине жан аскердик милдеттердин талаптарына ылайык,
мыйзамда
көрсөтүлөт.
F. Пикир келишпөөчүлүктү жөнгө салуу боюнча сот
158-берене: Пикир келишпөөчүлүктү жөнгө салуу боюнча сот – административдик,
аскердик жана башка сот органдарынын юрисдикциялары жана чечимдери боюнча
келип чыккан пикир келишпөөчүлүктөрүн чечүүчү жана акыркы чечим кабыл алуучу
сот.
Пикир келишпөөчүлүктү жөнгө салуу боюнча соттун курулушу, мүчөлөрүнө
коюлган талаптар, шайланышы жана иш-аракеттери мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Бул соттун Төрагасы Конституциялык сот тарабынан өз мүчөлөрүнүн арасынан
дайындалат.
Калган соттор менен Конституциялык соттун ортосундагы пикир келишпестиктерде
Конституциялык соттун чечими чечүүчү болуп саналат.
III. Сот жана прокурорлордун жогорку кеңеши
159-берене: (Өзгөртүү: 12/9/2010-5982/22-бер.)
Соттор жана прокурорлордун жогорку кеңеши соттордун көз карандысыздык жана
кепилдигинин принциптерине ылайык курулат жана иш алып барат.
Соттор жана прокурорлордун жогорку кеңеши жыйырма эки негизги жана он эки
жардамчы мүчөдөн туруп, үч башкармалыктын алкагында иш алып барат.
Аталган кеңештин Төрагасы – Юстиция миинстри. Кызмат талабына ылайык,
Юстиция министринин орун басары аталган кеңешке түздөн-түз мүчө болуп саналат.
Кеңештин төрт негизги мүчөсү мыйзам талап кылган сапаттарга ээ болуп, жогорку
окуу жайларында укук боюнча билим берген окутуучулардын жана адвокаттардын
арасынан Президент тарабынан, үч негизги мүчөсү жана үч жардамчы мүчөсү Жогорку
кассациялык соттун мүчөлөрүнүн арасынан аталган соттун Жалпы жыйыны тарабынан,
эки анык жана эки жардамчы мүчөсү Мамлекеттик кеңештин мүчөлөрүнүн арасынан
аталган кеңештин Жалпы жыйыны тарабынан, бир анык жана бир жардамчы мүчөсү
Түркиянын Юстиция академиясынын мүчөлөрүнүн арасынан аталган уюм тарабынан,
биринчи класстагы жети анык жана төрт жардамчы мүчөсү тиешелүү талаптарга
жооп берген биринчи кылмыш жазалоо сотторунан сот жана прокурорлордун
арасынан аталган сот жана прокурорлор тарабынан, анык үч жана эки жардамчы мүчө
биринчи класстагы адмиинстративдик сот жана прокурорлордун арасынан төрт жылга
шайланат.
Мөөнөтү аяктаган мүчөлөр кайрадан шайланышы мүмкүн.
Аталган Кеңештин мүчөлөрүн шайлоо мурунку мүчөлүрүнүн кызмат мөөнөтүнүн
аякташына алтымыш күн калганда өткөрүлөт. Президент тарабынан шайланган
мүчөлөр мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулган учурда кызматтан бошотулган
күндөн тартып, алтымыш күн ичинде жаңы мүчөлөр шайланат. Калган мүчөлөр
мөөнөтүнөн мурда кызматынан кеткен учурда, мөөнөт аяктаганча алардын милдетин
жардамчы мүчөлөр аткарат.
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Жогорку сот, Мамлкеттик кеңеш жана Түркиянын Юстиция академиясынын жалпы
жыйындарында тандалган ар бир мүчө биринчи класстагы кылмыш жазалоо соту жана
административдик соттор менен прокурорлордун арасында өткөрүлүүчү шайлоодо
алган добуштарынын санына жараша анык жана жардамчы мүчө болуп шайланат.
Бул шайлоолор ар бир мөөнөт үчүн бир жолу жана жашыруун добуш берүү аркылуу
өткөрүлөт.
Кеңештин Юстиция министри менен анын орун басарынан башка анык мүчөлөр,
кызмат мөөнөтү учурунда мыйзамда көрсөтүлгөндөрдөн башка кызамттарда иштебейт
же Кеңеш тарабынан башка кызматка бекитилбейт жана шайланбайт.
Кеңешти башкаруу жана ага өкүлчүлүк кылуу Кеңештин Төрагасына тиешелүү.
Кеңештин Төрагасы башкармалыктардын жыйындарына катыша албайт. Кеңеш
өз мүчөлөрүнүн арасынан жана башкармалыктарынын жетекчилеринен бирөөнү
Төраганын орун басары кылып шайлайт жана ага Төраганын кызмат укуктарынын бир
бөлүгү өтөт.
Кеңеш кылмыш жазалоо жана административдик сотторду жана прокурорлорду кесиби
боюнча кызматка алуу, дайындоо, которуу, убактылуу милдеттендирүү, жогорулатуу,
биринчи класс даражасын берүү, кызмат ордун бөлүштүрүү, дисциплиналык жаза берүү,
кызматтан алуу сыяктуу иш-аракеттерди аткарат. Юстиция министринин сотторду
жабуу же өзгөртүү сунуштары боюнча чечим чыгарат, Конституцияда көрсөтүлгөн
башка милдеттерин аткарат.
Сот жана прокурорлордун милдеттерин мыйзам, устав, инструкция жана жоболорго
ылайык аткарып-аткарбагандыгын көзөмөлдөө, кызмат учурунда күнөө кылыпкылбагандыгын, кызматы жана кесибинин талаптарына жооп бергендигин иликтөө
жана териштирүү иштери тиешелүү башкармалыктын сунушу менен Соттор жана
прокурорлордун жогорку кеңешинин Төрагасынын макулдугу менен Кеңештин
текшерүүчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
Иликтөө жана териштирүү иштери үстүнө териштирүү ачылган адамдан кызмат
абалы боюнча жогору турган сот же прокурор тарабынан жүргүзүлүшү мүкүн.
Эч ким Кеңештин кызматтан четтетүүгө байланыштуу кабыл алган чечиминен башка
чечимдери боюнча тиешелүү уюмдарга арыз менен кайрыла албайт.
Кеңештин карамагында Башкы катчылык курулат. Башкы катчылык биринчи
класттагы сот жана прокурорлордон Кеңеш тарабынан сунушталган үч талапкердин
арасынан Кеңештин Төрагасы тарабынан дайындалат. Кеңештин текшерүүчүлөрү
менен Кеңеште убактылуу же туруктуу иштеген соттор менен прокурорлорду дайындоо
укугу Кеңешке таандык.
Юстиция министрлигинин борбордук жана ага тиешелүү башка уюмдарында
убактылуу жана туруктуу иштей турган сот жана прокурорлор менен юстициялык
ревизорлорду, ошондой эле, прокурордук жана сот кесибин аркалаган ички
текшерүүчүлөрдү дайындоо укугу Адилет министрине таандык.
Кеңеш мүчөлөрүн шайлоо, башкармалыктардын түзүлүшү жана кызмат бөлүштүрүү,
Кеңештин жана анын башкармалыктарынын милдеттери, жыйын саны жана чечим
кабыл алууга байланыштуу маселелер, иш алып баруу ыкмалары жана принциптери,
башкармалыктардын ишине каршы пикирлердин билдирилиши, аларын иликтениши
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жана Башкы катчылыктын курулушу менен милдеттери мыйзам аркылуу жөнгө
салынат.
IV. Жогорку финансылык кеңеш
160-берене: (Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/2-бер.) Жогорку финансылык кеңеш
борбордук башкаруу бюджетинин карамагындагы мамлекеттик уюмдардын киреше
жана чыгашалары менен мүлкүн Түркиянын Парламентинин атынан көзөмөлдөө,
тиешелүү тараптардын эсеп-кысаптары менен иш-аракеттери боюнча чечим чыгаруу
жана мыйзамдарда көрсөтүлгөн иликтөө, текшерүү жана чечим кабыл алуу ишчараларын аткарат.
Жогорку финансылык кеңештин чечимине каршы чыккандар чечим жазылуу түрдө
билдирилгенден кийин он беш күн ичинде чечимдин өзгөртүлүшү үчүн бир жолу
кайрыла алат. Бул чечимдер боюнча административдик сотторго кайрылбайт.
Салык жана башка төлөмдөргө байланыштуу Мамлекеттик кеңеш менен Жогорку
финансылык кеңештин чечимдери карама-каршы келип калган учурда Мамлекеттик
кеңештин чечими чечүүчү болот.
(Кошумча пункт: 29/10/2005-5428/2-бер.) Жергиликтүү башкаруулардын финансылык
жана башка иш-аракеттеринин текшерилиши жана алар боюнча акыркы чечим кабыл
алуу Жогорку финансылык кеңеш тарабынан жүргүзүлөт.
Жогорку финансылык кеңештин курулушу, иши, көзөмөлдөө жана текшерүү
ыкмалары, милдет жана укуктары, мүчөлөрүнө коюлган талаптар, кызматка
дайындалышы жана укуктары, Төрагасы жана мүчөлөрүнүн тандалышы мыйзам
тарабынан жөнгө салынат.
( Жокко чыгарылды: 7/5/2004-5170/10-бер.)
ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮК
Финансы жана экономикага байланыштуу жоболор
БИРИНЧИ БӨЛҮМ
Финансыга байланыштуу жоболор
I. Бюджет
A. Бюджеттин даярдалышы жана ишке ашырылышы
161-берене: Мамлекеттин жана мамлекеттик экономикалык ишканалардан тышкаркы
мамлекеттик уюмдардын чыгымдары жылдык бюджет тарабынан белгиленет.
(Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/3-бер.) Финансылык жылдын башталышы менен
борбордук башкаруу бюджетинин даярдалышы, ишке ашырылышы жана көзөмөлү
мыйзам аркылуу жолго коюлат.
Мыйзам өнүгүү пландарына байланыштуу инвестициялар же бир жылдан ашык
убакытка созула турган иш жана кызматтар үчүн өзүнчө мөөнөт жана эреже коюшу
мүмкүн.
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Бюджет мыйзамына, бюджетке байланыштуу жоболордон башка эч бир жобо
киргизилбейт.
B. Бюджетти талкуулоо
162-берене:(Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/4-бер.) Министрлер кеңеши борбордук
бюджеттин долбоору менен улуттук бюджет боюнча болжолдоолору камтылган
рапортун финансылык жыл башталардан эң аз жетимиш беш күн эрте Түркиянын
Парламентине сунат.
Бюджет долбоору жана рапорт кырк мүчөдөн турган Бюджет комиссиясында
талкууланат. Аталган комиссия саясий партиялардын фракцияларынын санына жараша
көрсөтүлгөн өкүлдөрүнөн түзүлөт жана бийликтеги партиялар же фракцияларга эң аз
жыйырма беш орун берилет.
Бюджеттик комиссия элүү беш күн ичинде кабыл ала турган долбоор Түркиянын
Парламентинде талкууланат жана финансылык жылдын башына чейин бекитилет.
(Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/4-бер.) Түркия Парламентинин мүчөлөрү Пленардык
жыйындагы талкууда мамлекеттик ар бир бюджет жана жалпы бюджет боюнча
пикирлерин билдирет, оңдоо-түзөө боюнча сунуштар талкууга алынбастан окулат
жана добушка коюлат.
Түркия Парламентинин мүчөлөрү Пленардык жыйындагы бюджеттин долбоорун
талкуулоо учурунда чыгымдардын санын көбөйтүүчү жеке кирешенин санын азайтуучу
сунуштарды киргизе албайт.
C. Бюджетке өзгөртүү киргизүү принциптери
163-берене: (Өзгөртүү: 29/10/2005-5428/5-бер.)
Борбордук башкаруу бюджетине бөлүнүүчү каражат сарптоолордун чегин билдирет.
Министрлер кеңеши тарабынан сарптала турган каражаттардын санын көбөйтүүгө
байланыштуу эч бир жобо бюджетке киргизилбейт.
Министлер кеңешине мыйзам күчүндөгү токтомдору аркылуу бюджетти өзгөртүү
укугу берилбейт.
Учурдагы финансылык жылда сарптоолордун артышына байланыштуу түзөтүү
долбоорлорунда жана кийинки жылы артуу мүмкүнчүлүгү каралган бюджет
долбоорлордунда аталган сарптоолорду жабуу булактарынын да көрсөтүлүшү зарыл.
D. Соңку эсептөөлөр
164-берене:
Cоңку эсептөө мыйзамынын долбоору Парламент тарабынан, эгер
мыйзамда андын да кыска мөөнөт көрсөтүлбөсө, тиешелүү финансы жылынын соңунан
баштап, эң кеч жети ай ичинде Парламентке сунулат. Жогорку финансылык кеңеш
өзүнүн макулдугун соңку эсептөөлөргө байланыштуу тишелүү мыйзам долбоору
берилген күндөн тартып эң кеч жыйырма беш күн ичинде Парламентке сунат.
Соңку эсептөөлөр боюнча мыйзам долбоору жаңы жылдын бюджет мыйзамынын
долбоору менен бирге Бюджет комиссиясынын күн тартибине коюлат. Бюджет
комиссиясы бюджет боюнча мыйзамдын долбоору менен соңку эсептөөлөр боюнча
мыйзам долбоорун бирге талкуулап, бекитет.
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Бюджеттин аткарылышы боюнча соңку эсептөөлөр жөнүндөгү мыйзам долбоорунун
жана жалпы колдоонун Парламентке сунулушу Жогорку финансылык кеңеш
тарабынан али соңуна чыгарылбаган көзөмөлдөөлөрдү, эсептөөлөрдү жана алардын
кабыл алынышана байланыштуу иш-чараларын токтотпойт.
E. Мамлекеттик экономкалык уюмдардын көзөмөлдөнүшү
165-берене: Капиталынын жарымынан көбү түздөн-түз же кыйыр түрдө мамлекетке
тиешелүү болгон мамлекеттик жана биргелешкен уюмдарды көзөмөлдөө иштери
Түркия Парламенти тарабынан, көзөмөлдөө пинциптерине ылайык, мыйзам тарабынан
жөнгө салынат.
ЭКИНЧИ БӨЛҮМ
Экономикалык жоболор
I. Пландоо, экономикалык жана социалдык маселелр боюнча кеңеш
166-берене: Өлкөнүн экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүн,
индустрия жана айыл-чарбанын өлкөдө ылдам жана бирдей өсүшүн камсыз кылуу,
өлкө байлыктарын баалоо жана аларды натыйжалуу колдонууну пландаштыруу, бул
максаттарда иш алып баруучу уюмдарды куруу иши мамлекеттин милдети болуп
саналат.
Планда улуттук үнөмдөөнү жана өндүрүштүн санын көбөйтүү, баалардын өсүшүн
турукташтыруу, тышкы соода-сатыкта тең салмактуулукту сактоо, инвестиция
жана иш орундарын арттыруу үчүн алдын-ала аткарылышы керек болгон ишчаралар көрсөтүлүп, инвестициялардын коомго пайдасы жана тиешелүү көзөмөлдөр,
булактардын натыйжалуу колдонулушу максат кылынат. Өнүгүү иш-чаралары планга
жараша аткарылат.
Өнүгүү планын даярдоодо Парламент тарабынан бекитилүүчү, ишке ашырылуучу,
аламаштырылуучу, же пландын бир бүтүндүгүн буза турган өзгөртүлүүлөргө тыюу
салуучу принциптер мыйзамда көрсөтүлөт.
(Кошумча пункт: 12/9/2010-5982/23-бер.) Экономикалык жана социалдык саясаттын
аныкталышында өкмөткө сунуш-пикирлерди айтуу максатында Экономикалык жана
социалдык маселелер боюнча кеңеш курулат жана анын иши мыйзамда көрсөтүлөт.
II. Рынокторду көзөмөлдөө жана тышкы сооданы уюштуруу
167-берене:
Мамлекет акча, кредит, капитал, мүлк жана кызмат рынокторунун толук кандуу
жана туруктуу иштешин камсыз кылуучу жана өнүктүрүүчү алдын-ала иш-аракттерди
аткарат, рыноктордо түздөн-түз же келишимдин негизинде пайда боло турган монополия
жана картелдердин алдын алат.
Тышкы сооданын өлкө экономикасына пайда алып келишин камсыз кылуу максатында
импорт, экспорт жана башка тышкы соодага байланыштуу иш-аракеттерден алынуучу
салык жана башка милдеттемелерден тышкары кошумча милдеттемелерди киргизүү
же жокко чыгаруу укугу мыйзамдын негизинде Министрлер кеңешине берилет.
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III. Табигый байлыктар, алардын изделиши жана пайдаланылышы
168-берене: Табигый байлыктар мамлекеттин карамагында жана көзөмөлүндө.
Аларды издөө жана иштетүү укугу мамлекетке таандык. Мамлекет бул укуктарын
физикалык же юридикалык тараптарга белгилүү бир мөөнөткө бериши мүмүкүн.
Табигый байлыктын кайсы түрү изделе турганы, мамлекеттин бул боюнча жеке же
юридикалык тараптар менен болгон орток иш-чаралары, же жеке, же юридикалык
тараптардын өз алдынча иштеши мыйзамда белигленет.
Бул учурда физикалык жана юридикалык тараптарга коюлган шарттар, мамлекет
тарабынан жүргүзүлүүчү көзөмөлдүн усулдары жана принциптери мыйзамда
көрсөтүлөт.
IV. Токойлор жана токойлуу жерлердин тургундары
A. Токойлордун корголушу жана өстүрүлүшү
169-берене: Мамлекет токойлорду коргоо жана токой аянттарын кеңейтүү боюнча
зарыл болгон мыйзамдарды чыгарат жана иш-чараларды жүргүзөт. Өрттөнүп кеткен
токойлордун ордуна жаңы бак-дарак отургузулат, ал жерлерде башка айыл-чарба же
мал чарбачылык иштери жүргүзүлбөйт. Бардык токойлор мамлекетке таандык.
Мамлекеттин токойлору башкаларга өткөрүлүп берилбейт. Мыйзамга ылайык,
мамлекеттик токойлор мамлекет тарабынан иштетилет. Убакыттын өтүшү менен
менчиктештирилбейт.
Токойлорго зыян келтирүүчү бардык иш-чараларга тыюу салынат. Токойлордун жок
болушуна шарт түзгөн саясий пропаганда жасалбайт, токойго байланыштуу кылмыш
иштери үчүн амнистия жана кечирим берилбейт. Токойлорду өрттөө, азайтуу жана жок
кылууга байланыштуу кылмыш иштерине кечирим берилбейт.
Токой касиетин жоготкон, айыл-чарба иштеринде пайда алып келе турган, 31/12/1981жылдан мурда токой касиетин жоготкон талаалар, жемиш бактары, зейтун бактары
сыяктуу талаалар, мал-чарбачылыгы үчүн пайдалуу деп эсептелген талаалардан башка
жерлерде токой аянты кыскартыабайт.
B. Токойлуу жерлердин жашоочуларын коргоо
170-берене: Токойлуу жерлерде же токой жээктериндеги айылдарды өнүктүрүү,
алардын бүтүндүгүн коргоо максатында мамлекет тарабынан 1981-жылдын 31-декабрь
айына чейин илимий өңүттөн токой сыпатынан ажыраган жерлерди өздөштүрүү, токой
сыпатын жоготкон жерлерди тактоо жана аларды токойлордун катарынан чыгаруу,
токой ичиндеги айыл тургундарды же алардын бир бөлүгүн өздөштүрүлгөн жерлерге
жайгаштыруу үчүн алынган жерлерди калктын колдонуусуна берүү иш-чаралары
мыйзам тарабынан жөнгө салынат.
Мамлекет бул калктын тиешелүү керектөөлөрүн жана шаймандарга болгон
муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн алдын-ала зарыл болгон иш-чараларды
жүргүзөт.
Токойдун ичинде жашаган адамдарга тиешелүү жерлерге мамлекет тарабынан дароо
бак-дарак отургузулат.
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V. Коопреативдерди өнүктүрүү
171-берене: Мамлекет улуттук экономиканын кызкчылыгын эске алып, алгач
өндүрүштүн санын өстүрүү жана керектөөчүлөрдү коргоону максат кылган
кооперативдердин өнүгүшүн камсыз кылуучу иш-чараларды жүргүзөт.
(Жокко чыгарылды: 23/7/1995-4121/15.)
VI. Керектөөчүлөр, чакан соодагерлер жана кол өнөрчүлөрдү коргоо
A. Керектөөчүлөрдү коргоо
172-берене: Мамлекет керектөөчүлөрдү коргоочу жана агартуучу иш-чараларды
жүргүзөт, керекттөөчүлөрдүн арасынан өз коргоочуларын даярдоого колдоо көрсөтөт.
B. Чакан соодагер жана кол өнөрчүлөрдү коргоо
173-берене: Мамлекет чакан соодагерлер жана кол өнөрчүлөрдү коргоочу жана
колдоо көрсөтүүчү иш-чараларды аткарат.
БЕШИНЧИ БӨЛҮК
Ар түрдүү жоболор
I. Реформа мыйзамдарын коргоо
174-берене: Түркия Республикасынын өнүгүшүнө багытталган жана Түркия
Республикасын коргоого байланыштуу реформаларга байланыштуу төмөнкү
мыйзамдардын Конституцияны референдум аркылуу кабыл алуу учурда күчүндө
болгон жоболору Конституцияга каршы деп эсептелбейт:
1) Билим берүүнү унификациялоо мыйзамы N 430, 3-март, 1340- ж. (1924-ж);
2) Баш кийим жөнүндө мыйзам N 671, 25-ноябрь, 1341-ж (1925-ж);
3) Дервиш уюмдарын жана иш-аракеттерин токтотуу жана дервиштик наамдарды
жөнөкөйлөштүрүү боюнча мыйзам N 677, 30-ноябрь, 1341 года (1925-ж);
4) Граждандык абал боюнча мыйзамдын токтому, никенин мамлекеттик кызматкерлер
тарабынан катталышы, жана аталган мыйзамдын 110-беренеси, N 743, 17-февраль
1926-ж;
5) Эл аралык чен-өлчөм системасын кабыл алуу боюнча мыйзам, N 1288, 20-май,
1928-ж.;
6) Түрк алфавитин кабыла луу жана колдонуу боюнча мыйзам, N 1353, 1-ноябрь,
1928-ж.;
7) «Эфенди», «бей», «паша» сыяктуу кайрылууларды өнөкөйлөштүрүү боюнча
мыйзам, N 2590, 26- ноябрь, 1934-жыл;
8) Кийимдердин айрым түрлөрүнө тыюу салуу боюнча мыйзам, N 2596, 3-декабрь,
1934-ж.
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АЛТЫНЧЫ БӨЛҮК
Убактылуу жоболор
1-убактылуу берене :
Конституцияны Референдумда кабыл алуу процедураларына ылайык, Түркия
Республикасынын Конституциясын жарыялоо учурунда Улуттук коопсуздук
кеңешинин төрагасы жана ошол эле учурда Мамлекет жетекчиси Референдум учурунда
Президенттик статуска ээ болот жана Конституцияга ылайык жети жыл ичинде ал
колдонгон укуктарды колдонот.
1970-жылы 18-сентябрда берген анты күчүндө калат.
Жети жылдык мөөнөт ачыкталган соң, Президентти шайлоо Конституциянын
жоболоруна ылайык ишке ашат.
Ошол эле учурда Президент 1980-жылы 12-декабрдагы Парламенттик чакырылышта
кабыл алынган N 2356 мыйзамына ылайык, Улуттук коопсуздук кеңешинин
төрагалыгынын кызматын аткарат.
Эгерде кандайдыр бир себептер менен Республиканын Президентинин орду
Парламенттик чакырылышка чейин бош калса, алгачкы жалпы шайлоодон кийин
Улуттук коопсуздук мүчөсүнүн эң улуу өкүлү Президенттик шайлоолорго чейин
Президенттин конституциялык милдеттерин аткарат.
2-убактылуу жобо: 1980-жылы 12-декабрдагы N 2356 мыйзам менен курулган
Улуттук Коопсуздук Кеңеши Саясий партиялар боюнча жана Шайлоо мыйзамына
ылайык өткөрүлүүчү алгачкы парламенттик шайлоолордун жыйынтыгы чыгарылып,
Парламент жана анын Президиуму түзүлгөнчө өзүнүн ишин Конституциялык түзүлүш
боюнча N 2324 мыйзамдын жана Конституция боюнча N 2485мыйзам боюнча уланта
берет.
Конституция кабыл алынгандан кийин 2356-мыйзамдын 3-беренесинде жазылган
Улуттук коопсуздук кеңешинүн мүчөлөрүнөн бири кандайдыр бир себептер
менен кызмат ордун бошоткон учурда анын ордун толтурууга байланышту жобо
аткарылбайт.
Түркия Парламенти кызматка киришкенден кийин Улуттук Коопсуздук кеңеши алты
айлык мөөнөткө Президенттик кеңешке айланат жана Улуттук Коопсуздук кеңешинин
мүчөлөрү, Президенттик кеңештин мүчөлөрүнө айланат. Улуттук Коопсуздук
кеңешинин мүчөлөрү үчүн 1980-жылдын 18-сентябрындагы анты күчүн сактайт.
Президенттик кеңештин мүчөлөрү атайын укуктарга жана кол тийбестикке ээ болушат.
Алты жылдык мөөнөттүн аягында Президенттик кеңеш өз ишин токтотот. .
Президенттик кеңештин милдеттери төмөнкүлөр:
a) Түркиянын Парлменти тарабынан кабыл алынып, Конституцияда белгиленген
негизги укук жана милдеттерге, Ататүрктүн реформаларына жана улуттук коопсуздук
менен коомдук тартиптин сакталышына, радио-теле берүү уюмдарына, эл аралык
келишимдерге, чет өлкөлөргө куралдуу күчтөрдүн жиберилишине жана чет элдик
куралдуу күчтөрдүн Түркияга киргизилишине, өзгөчө жана аскердик кырдаалдарга,
согуштук абалдарга байланыштуу мыйзамдар жана Президент тарабынан зарыл деп
240

табылган башка мыйзамдар менен бөлүнгөн он беш күндүн он күнүндө таанышып
чыгуу;
b) Президент белгилеген убакыт ичинде парламенттик шайлолордун өткөрүлүшү,
өзгөчө кырдаалдар, жана ал учурларда алдын-ала жасалуучу иш-чаралар, радиотелеберүү уюмдарын башкаруу жана көзөмөлгө алуу, жаштарды тарбиялоо жана дин
иштерин жөнгө салуу боюнча маселелерди карап чыгып, пикир билдирүү;
c) Президенттин талабы менен ички жана тышкы коопсуздук жана башка зарыл
болгон маселелер боюнча иликтөө иштерин жүргүзүү жана жыйынтыктарын
Президентке билдирүү.
3-убактылуу берене: Конституцияга ылайык алгачкы Парламенттик шайлоолордун
жыйынтыгында Түркиянын Парламенти түзүлүп, Президиуму шайлангандан кийин
a) 1980-ж., 27-ноябрдагы Конституциялык түзүлүш боюнча 2324-мыйзам,
b) 1980-ж., 12-декабрдагы Улуттук коопсуздук кеңеши жөнүндөгү 2356-мыйзам,
c) 1981-ж., 29-июндагы Түзүүчү Парламент жөнүндө 2485-мыйзам күчүн жоготот
жана Улуттук коопсуздук кеңеши менен Кеңеш жыйынын укуктары жана кызматтары
аяктайт.
4-убактылуу берене (Жокко чыгарылды: 6/9/1987- 3361/4.)
5-убактылуу берене: Өткөрүлө турган алгачкы парламенттик шайлоолордун
жыйынтыгы Жогорку шайлоо комитети тарабынан жарыялангандан тартып, он күн
өткөндө, онунчу күнү Түркия Парламенти Анкарада Парламент имаратында саат
15:00дө жыйналат. Бул жыйынга эң улуу депутат жетекчилик кылат жана бул жыйында
депутаттар ант беришет.
6-убактылуу берене: Конституцияга ылайык, Түркия парламентинин жыйыны
жана иш-аракеттерин жөнгө салуучу регламент түзүлгөнгө чейин 1980-жылы, 12сентябрдан мурун күчүндө болгон регламенттин Конституцияга каршы келбеген
жоболору иштейт.
7-убактылуу берене: Алгачкы парламенттик шайлоодон кийин Түркия Парламенти
жыйналып, жаңы Министрлер кеңеши түзүлгөнгө чейин иштеп жаткан Министрлер
кеңеши ишин улантат.
8-убактылуу берене: Конституция менен кабыл алынган жаңы органдар жана
уюмдардын курулушу, укуктары, милдеттери жана иш-аракеттерине байланыштуу
мыйзамдар менен Конституцияга киргизилиши же өзгөртүлүшү зарыл болгон башка
мыйзамдар Конституция кабыл алынган күндөн тартып, Куруучу кеңештин иш
мөөнөтүнүн алкагында, эгер бул мөөнөткө жетишпей калса, шайлоо менен келген
Парламенттин алгачкы жыйынынан кийин бир жыл ичинде бүткөрүлүп кабыл алынат.
9-убактылуу берене: Алгачкы жалпы шайлоонун жыйынтыгы менен келген
Парламенттин Президиуму курулгандан кийин алты жыл ичинде Коституцияга
киргизиле турган өзгөртүүлөр жөнүндөгү мыйзамдарды Президент кайра Парламентке
жибериши мүмкүн.
Бул учурда Түркия Парламентинин кайрадан карап чыгууга жиберилген өзгөртүүлөр
жөнүндөгү мыйзамдарды өзгөртүлбөгөн бойдон, жалпы мүчөлөрдүн төрттөн үч
бөлүгүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алып, кайрадан Президентке жиериши
мүмкүн.
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10-убактылуу жобо: Жергиликтүү башкарууларга шайлоо Түркия Парламентинин
алгачкы жыйынынан кийин эң кеч бир жыл ичинде өткөрүлөт.
11-убактылуу берене : Конституция референдум аркылуу кабыл алынган мезгилде
Конституциялык сот анык жана жардамчы мүчөлөрдөн турган курамы менен өз ишин
уланта берет. Алардын Конституциялык сот тарабынан белгилүү бир кызматтарга
дайындалгандардын статусу сакталып калат
Конституциялык соттун анык мүчөлөрүнүн саны он бирге түшкөнгө чейин, ал эми
жардамчы мүчөлөрдүн саны он бешке кыскарганга чейин бошогон орундарга жаңы
мүчөлөр шайланбайт. Конституциялык соттун жаңы системага ылайык өз ишин
баштаганга чейин, мүчөлөрдүн жогоруда көрсөтүлгөндөн кыскарып кеткендигине
байланыштуу бош орундарды толтуруу үчүн өткөрүлүүчү шайлоолор Конституция
кабыл алган принциптерге негизделет.
Конституциялык соттун анык мүчөсүнүн саны он бирге түшкөнгө чейин тергөө
иштерин 22/4/1962-жылы кабыл алынып, мүчөлөрдүн саны көрсөтүлгөн 44-мыйзамдын
негизинде жүргүзөт.
12-убактылуу жобо: 13/5/1981-жылы кабыл алынган, Соттор жана Прокурорлордун
Жогорку кеңеши жөнүндөгү № 2461 убактылуу 1-беренесине ылайык, Жогорку сот
жана Мамлекеттик кеңештин анык жана жардамчы мүчөлүгүнө; №1730 Жогорку
сот жөнүндөгү мыйзамга 1981-жылы 25-июнда №2483 мыйзам менен киргизилген
убактылуу беренеге ылайык Республиканын Башкы прокурорлугуна жана анын орун
басарлыгына; Мамлекеттик кеңеш жөнүндөгү 6/1/1982-жылы, № 2575 мыйзам менен
кабыл алынган мыйзамка киргизилген убактылуу беренеге ылайык, Мамлекет башчысы
тарабынан шайлангандар өз мөөнөтүнүн аягына чейин кызматтарын улантат.
6/1/1982-жылы кабыл алынган № 2576-мыйзамдын убактылуу беренелеринин
административдик сот, жетекчилиги жана мүчөлөрүнө байланыштуу жоболору да
сакталат.
13-убактылуу берене: Соттор жана прокурорлордун жогорку кеңешине Жогорку
соттон шайланышы керек болгон бир анык, бир жардамчы мүчөнүн тандалышы
Конституция күчүнө криген күндөн тартып, жыйырма күн ичинде ишке ашырылат.
Шайланган мүчөлөр кызматына киришкенге чейин Кеңеш өз ишин жыйын өткөрүү
үчүн жетиштүү болгон жардамчы мүчөлөр менен уланта берет.
14-убактылуу берене: Профсоюздарга кирешелерин мамлекеттик банктарда сактоо
боюнча тагылган милдеттендирмелер Конституция күчүнө кирген күндөн тартып, эң
кеч эки жыл ичинде аткарылат.
15-убактылуу берене: (Жокко чыгарылды: 12/9/2010-5982/24 md.)
16-убактылуу берене: Конституция боюнча референдумга катышуу үчүн шайлоо
участокторуна катталган жана шайлоочулардын тизмесинен орун алып, шайлоо
укугуна ээ болуп, бирок, добуш берүүгө себепсиз катышпай калгандар шайлоолорго
катыша албайт жана талапкер боло албайт, ошондой эле, Конституциянын референдуму
өткөндөн кийин беш жыл убакыт ичинде жергиликтү шайлоолорго жана референдумга
катышуу укугунан ажырайт.
17-убактылуу берене: (Ek: 10/5/2007- 5659/1 md.)
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Бул мыйзам күчүнө киргенден кийин өткөрүлө турган алгачкы жалпы шайлоолордо
Конституциянын 67-беренесинин акыркы пункту 10/6/1983-жылы кабыл алынган
Парламенттик шайлоо боюнча № 2839-мыйзамга ылайык, колдонулбайт.
18-убактылуу берене: (Ek: 12/9/2010 – 5982/25 md.)
Бул мыйзам күчүнө киргенден тартып, Конституциялык соттун учурдагы жардамчы
мүчөлөрү анык мүчөлүк статусуна ээ болот.
Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып, отуз күн ичинде Түркия парламенти
бир мүчөнү Жогорку Финансылык кеңештин президиуму тарабынан көрсөтүлгөн
талапкерлердин, ал эми экинчи мүчөнү Адвокаттар ассоциациясы тарабынан
көрсөтүлгөн талапкерлердин арасынан тандайт.
Түркия Парламенти тарабынан тандала турган мүчөлөргө талапкерлерди көрсөтүү
үчүн:
a) Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып беш күн ичинде Жогорку Финансылык
кеңештин төрагасы талапкерлер үчүн жарыя чыгарат. Жарыя чыккандан баштап, беш
күн ичинде талапкерлер төрагалыкка арыз беришет. Арыз берүү мөөнөтү аяктаган
күндөн тартып, кийинки беш күн ичинде Жогорку Финансылык кеңештин Президиуму
тарабынан тандоо жүргүзүлөт. Финансылык кеңештин ар бир мүчөсү добуш берген
бул шайлоодо эң көп добуш алган үч адам талапкерликке көрсөтүлөт.
b) Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып беш күн ичинде Түркиянын Адвокаттар
ассоциациясынын президенти талапкерлер үчүн жарыя чыгарат. Жарыя чыккандан
баштап, беш күн ичинде талапкерлер Түркиянын Адвокаттар ассоциациясынын
жетекчилигине беришет. Арыз берүү мөөнөтү аяктаган күндөн тартып, кийинки
беш күн ичинде жарыяда көрсөтүлгөн жерде жана мезгилде Түркиянын Адвокаттар
ассоциациясынын жетекчилиги тарабынан тандоо өткөрүлөт.
Ар бир мүчөсү добуш
берген бул шайлоодо эң көп добуш алган үч адам Ассоциациянын атынан талапкерликке
көрсөтүлөт
c) (a) жана (b) пунктарынын негизинде жүргүзүлгөн шайлоолордун жыйынтыгы,
талапкерликке көрсөтүлгөн адамдардын тизмеси кийинки күнү Жогорку финансылык
кеңештин жана Түркия Адвокаттар ассоциациясынын жетекчилиги тарабынан
Парламентке билдирилет.
ç) (c) пунктунда сөз болгон билдирүүдөн кийин он күн ичинде Түркия Парламентинде
шайлоо өткөрүлөт. Бош орундар үчүн өткөрүлгөн шайлоодо алгачкы добуш берүүдө
Парламенттин жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн эки бөлүгүнүн, ал эми экинчи добуш
берүүдө жалпы мүчөлөдүн көпчүлүк добушу талап кылынат. Экинчи добуш берүүдө
көпчүлүктүн добушу топтолбосо, анда экинчи добуш берүүдө эң көп добуш алган
эки талапкер үчүн үчүнчү добуш берүү өткөрүлөт жана үчүнчү добуш берүүдө эң көп
добуш алган талапкер мүчө болуп шайланат.
Президент бирден талапкерди Жогорку билим берүү комитетинне караштуу жогорку
окуу жайларында укук, экономика же саясат билимдери боюнча кесипти аркалаган
адамдардын арасынан көрсөтүлгөн талапкерлерден тандайт.
Конституциялык соттун мүчөлүгүнө талапкер көрсөткөн уюмдардын учурдагы
мүчөсү менен жардамчы мүчөлөр, жыйынтык шайлоолордо эске алынат.
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Конституциялык соттогу белгилүү бир кызматка дайындалгандардын мөөнөтү
аяктаганча улана берет.
Жеке арыз меен кайрылууга байланыштуу зарыл болгон иш-чаралар эки жылдын
ичинде бүтүрүлөт. Аткаруу мыйзамы күчүнө киргендеден баштап жеке арыз менен
айрылуулар кабыл алынат.
19- убактылуу берене: (Ek: 12/9/2010 – 5982/25.)
Бул мыйзам күчүнө киргенден тартып, отуз күн ичинде төмөндө берилген принциптер
менен негиздердин алкагында Соттор жана прокурорлордун Президиумунун мүчөлөрү
шайланат:
Президент кызматка дайындалышына эч тоскоолдук болбогон, жогорку
билим берүү жайларында укук тармагы боюнча эң аз он беш жылдан кем эмес
эмгектенген окутуучулар менен өз тармагында эң аз 15 жыл эмгектенген адвокаттардын
арасынан төрт мүчө тандайт.
b) Жогорку апелляциялык сот кеңеши Апелляциялык соттун мүчөлөрүнүн арасынан
үч анык жана үч жардамчы мүчө тандайт. Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып,
жети күн ичинде Апелляциялык соттун биринчи төрагасы талапкерлерге жарыя жасайт.
Жарыя жасалгандан кийин жети күн ичинде талапкерлер Биринчи төрагалыкка арыз
беришет. Арыз берүү мөөнөтү аяктагандан кийин он беш күн ичинде Апелляциялык
соттун Президиуму тарабынан шайлоо өткөрүлөт. Ар бир Апелляциялык соттун
мүчөсү добуш берген бул шайлоодо эң көп добуш алган талапкерлер алган добушунун
ирээтине жараша анык жана жардамчы мүчө болуп тандалат.
c) Мамлекеттик Кеңештин Президиуму Мамлекеттик кеңештин мүчөлөрүнүн
арасынан эки анык, эки жырдамчы мүчө тандайт. Бул мыйзам күчүнө киргенден кийин
жети күн ичинде Мамлекеттик кеңештин Төрагасы талапкерлер үчүн жарыя чагарат.
Жарыя чыгарылгандан кийин жети күн ичинде талапкерлер Төрагалыкка арыз беришет.
Мамлекеттик кеңеш арыз берүү мөөнөтү аяктагандан кийин он беш күн ичинде шайлоо
өткөрөт. Мамлекеттик кеңештин мүчөлөрүнүн ар бири добуш берген бул шайлоодо эң
көп добуш алган талапкерлер алган добушунун ирээтине жараша анык жана жардамчы
мүчө болуп тандалат.
ç) Түркиянын Юстиция академиясынын Президиуму мүчөлөрүнүн арасынан Соттор
жана прокурорлордун кеңешине бир анык, бир жарадмчы мүчө тандайт. Бул мыйзам
күчүнө киргенден кийин жети күн ичинде Түркиянын Юстиция академиясынын
Төрагасы талапкерлер үчүн жарыя чагарат. Жарыя чыгарылгандан кийин жети күн
ичинде талапкерлер Төрагалыкка арыз беришет. Түркиянын Юстиция академиясынын
кеңеши арыз берүү мөөнөтү аяктагандан кийин он беш күн ичинде шайлоо өткөрөт. Ар
бир мүчө добуш берген бул шайлоодо эң көп добуш алган талапкерлер алган добушунун
ирээтине жараша анык жана жардамчы мүчө болуп тандалат.
d) Жети анык, төрт жардамчы мүчө биринчи классты түзүп, биринчи класс статусунун
талаптарына жооп берген кылмыш жаза соттору жана прокурорлордун арасынан
кылмыш жаза соту жана прокурорлор тарабынан Жогорку шайлоо комитетинин
жетекчилиги жана көзөмөлү менен шайланат.
Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып, беш күн ичинде Жогорку шайлоо
комитети талапкерлер үчүн жарыя чыгарат. Жарыя чыккандан кийин үч күн ичинде
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талапкерлер Жогорку шайлоо комитетине арыз беришет. Арыз берүү мөөнөтү аяктаган
соң, Жогорку шайлоо комитети эки күн ичинде түшкөн арыздарды карап чыгат
жана талапкерлердин тизмесин аныктап, аны коомчулукка жарыялайт. Дагы эки күн
ичинде бул тизмеге каршы чыккандар өз ойлорун билдириши мүмкүн. Мындай каршы
пикрилерди билдирүү мөөнөтү аяктагандан кийин эки күн ичинде каршы пикир
билдирүүнүн негизинде келип чыккан арыздар каралат, жыйынтык чыгарылат жана
такталган акыркы тизме жарыяланат. Жогорку шайлоо комитети тизменин акыркы
вариантын жарыялагандан кийин экинчи жекшембиде ар бир райондо жергиликтүү
шайлоо комиссияларынын жетекчилиги жана көзөмөлү алдында шайлоолор өткөрүлөт
жана ар бир область жана райондордо өткөрүлүүчү бул шайлоолордо жергиликтүү
соттор жана прокурорлор добуш берүүгө катышат. Областтарда добуш бере турган
соттор жана прокурорлордун санына жараша сандык комиссиялары түзүлөт. Бул
комиссиялардын иши-аракеттерине жана чечимдерине каршы келип түшкөн доо арыздар
боюнча областтык шайлоо комиссиясы тарабынан чечим кабыл алынат. Талапкерлер
үгүт иштерин жүргүзө алышпайт, болгону Жогорку шайлоо комиссиясы тарабынан
белгиленген эрежелер жана пирнциптерге жооп берген өмүр баянын жана бул шайлоо
өнөктүгүнө байланыштуу атайын даярдаган интернет барагын жарыялоо укугуна ээ.
Шайлоочулардын эң көп добушуна ээ болгон талапкерлер алган добушунун санына
жараша ирээти менен анык жана жардамчы мүчө болуп шайланган болот. Колдонула
турган бюллетендерге байланыштуу башка маселелер Жогорку шайлоо комиссиясы
тарабынан белгиленет. Жогорку шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендерин өзү же
тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы аркылуу да бастырып чыгарышы мүмкүн.
Шайлоолордо 26/4/1961-жылы кабыл алынган, Шайлоолордун негизги жоболору жана
шайлоо талондору боюнча №298- мыйзамдын бул пунктка дал келбеген жоболору ишке
ашырылат
e) Үч анык жана үч жардамчы мүчө биринчи класс болуп, алар биринчи класстын
талаптарына жооп берген административдик
соттор менен прокурорлорунун
арасынан административдик соттор жана прокурорлор тарабынан Жогорку шайлоо
комиссиясынын башкаруусу жана көзөмөлүнүн алдында шайланат.
Аймактык административдик соттор жайгашкан областтарда жергиликтүү шайлоо
комиссиясынын жетектөөсү жана көзөмөлү менен өткөрүлө турган шайлоолордо,
шайлоо болгон жерлердеги административдик соттор жана прокурорлор добуш берүүгө
катышат. Бул шайлоолор боюнча (d) параграфынын жоболору ишке ашырылат.
Бул пункттун (a), (ç), (d) жана (e) параграфтарына жараша шайланган Соттор жана
прокурорлордун жогорку кеңешинин анык жана жардамчы мүчөлөрү бул мыйзам
күчүнө киргенден тартып, отуз күн өткөндөн кийин отуз биринчи иш күнү кызматтарына
киришет.
Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып, Соттор жана прокурорлордун жогорку
кеңешинин Апелляциялык сот жана Мамлекеттик кеңештен келген анык жана
жардамчы мүчөлөрүнүн кызматтары кызмат мөөнөтү аяктаганга чейин уланат.
Булардын арасынан Апелляциялык соттон келген мүчөлөрдүн айрымдарынын кызмат
мөөнөтү аяктап калган болсо, алардын ордуна биринчи пункттун (b) параграфына
жараша жаңы шайлангандар, ал эми Мамлекеттик кеңештен келген мүчөлөрдүн кызмат
мөөнөтү аяктаган болсо, алардын ордуна биринчи пункттун (c) параграфына жараша
жаңы шайлангандар кезеги менен кызматтарына киришет.
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Биринчи пункттун (b) жана (c) параграфтарынын негизинде шайланган мүчөлөрдүн
арасынан үчүнчү пунктка жараша кызматына киришкен мүчөлөрдүн кызмат мөөнөтү
биринчи пункттун a), (ç), (d) жана (e) параграфтарына ылайык шайланган мүчөлөрдүн
кызмат мөөнөттөрү аяктаганда аяктайт.
Тиешелүү мыйзамдарда тиешелүү оңдоолор киргизилгенге чейин, Соттор жана
Прокурорлордун кеңешине шайланган анык мүчөлөр Кассациялык соттун жетекчилиги
үчүн мыйзамдарда каралган бардык социалдык жана финансылык укуктарды бирдей
колдоно алат.
Тишелеүү мыйзамдарга оңдоолор киргизилгенге чейин Соттор жана прокурорлордун
жогорку кеңеши төмөнкү иш-чараларды аткарат:
a) Конституциянын жоболруна каршы келбеген шарт менен иштеп жаткан
мыйзамдардын чегинде Кеңеш түрүндө иштейт;
b) Экинчи пунктка жараша анык мүчөлөрү кызматтарына баштаган күндөн тартып,
бир апта ичинде Юстиция министрлигинде жыйналат жана бир убакылуу Төраганын
орун басарын шайлайт;
c) Эң аз он беш мүчөсү менен чогулуп, чечимдерди көпчүлүктүн добушу менен
кабыл алат;
ç) Катчылык кызматтары Юстиция министрлиги тарабынан жүргүзүлөт.
Кеңештин текшерүүчүлөрү менен юстиция текшерүүчүлөрү шайланганга чейин
учурдагы юстиция жана Кеңеш текшерүүчүлөрү кызмат аткарат.
Бул берененин жоболору тиешелүү мыйзамдарга керектүү оңдоолор киргизилгенге
чейин колдонулат.
ЖЕТНЧИ БӨЛҮК
Акыркы жоболор
I. Конституциянын өзгөртүлүшү, шайлоолорго жана референдумга катышуу
175-берене: (Өзгөртүү: 17/5/1987-3361/3)
Конституциянын өзгөртүлүшү Түркия Парламенти тарабынан мүчөлөрүнүн эң аз
үчтөн бири тарабынан жазылуу түрдө сунушталышы мүмкүн. Конституцияны өзгөртүү
боюнча сунуштар Пленардык жыйында эки жолу талкууланат. Алмаштыруу сунушун
кабыл алуу Парламент мүчөлөрүнүн бештен үч бөлүгүнүн жашыруун добуш берүүсү
менен ишке ашырылат.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө сунуштардын талкууланышы жана
кабыл алынышы бул беренеден тышкаркы мыйзамдар жана жоболордун негизинде
ишке ашат.
Коснтитуцияга өзгөртүү киргизүүгө байланыштуу мыйзамдарды Парламенттин
экинчи кароосуна жибериши мүмкүн. Жиберилген мыйзам Парламенттин үчтөн эки
бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынса, анда Президент бул мыйзамды референдумга
алып чыгышы мүмкүн.
Парламентин жалпы мүчөсүнүн бештен үч бөлүгү же үчтөн эки бөлүгүнөн аз добуш
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менен кабыл алынган Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам Президент
тарабынан Парламентке кайтарылбаса, анда ал калктын добушуна сунуштоо үчүн
«Расмий гезитке» жарыяланат.
Түздөн-түз же Президенттин кайтаруусу менен Праламент мүчөлөрүнүн жалпы
санынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынган Конституцияга өзгөртүү
киргизүүгө байланышытуу мыйзам же тиешелүү беренелер Президент тарабынан
референдумга коюлушу мүмкүн. Референдумга чыгарылбаган Конституцияга өзгөртүү
киргизүүгө байланышытуу мыйзам же тиешелүү беренелер «Расмий гезитке»
жарыяланат.
Референдумга сунулган Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө байланышытуу
мыйзамдардын күчүнө кириши үчүн референдумда берилген добуштардын басымдуу
бөлүгүнө ээ болушу зарыл.
Түркиянын Парламенти
Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө байланыштуу
мыйзамдарды кабыл алган учурда жана бул мыйзамдар референдумга чыгарылганда,
Конституцияга өзгөртүү киргизген жоболрдун кайсылары бирге, кайсылары өз-өзүнчө
добушка коюла тургандыгы боюнча чечим кабыл алат.
Референдумга, парламентке жана жергиликтүү шайлоолорго калктын катушуусун
камсыз кылуу үчүн мыйзамдар аркылуу айып төлөө жазасы баш болгон алдын-алуучу
иш-чараларды жүргүзөт.
II.Преамбула жана бөлүмдөрдүн аталыштары
176-берене: Конституциянын негизги багытын жана принциптерин билдирген
Преамбула Коснтитуциянын текстинин курамына кирет.
Берене, бөлүмдөрдүн аталыштары тиешелүү беренелерди камтыйт жана беренелердин
ирээтин жана бири-бири менен болгон байланышын көрсөтүп турат. Бул аталыштар
Конституциянын текстине кирбейт
III. Конституциянын күчүнө кириши
177-берене: Бул Конституция референдумда кабыл алынып, «Расмий гезитке»
жарыялангандан кийин төмөндө көрсөтүлгөн өзгөчө учурлар жана бул өзгөчө
учурлардын күчүнө кириши жөнүндөгү жоболордон тышкаркы учурларда күчүнө
кирет:
a) ЭКИНЧИ БӨЛҮКтүн:
II бөлүмүндөгү адам эркиндиги жана коопсуздугу, басып чыгаруу жана жарыялоо,
жыйын укуктары жана эркиндикке байланыштуу жоболор;
III бөлүмүндөгү иш, биргелешкен келишим, иш таштоо жана локаут жөнүндөгү
жоболор жаңы мыйзам чыгарылганда, иштеп жаткан мыйзамдарга өзгөртүүлөр
киргизилгенде жана Түркия Парламенти кызматына киришкен учурда күчүнө кирет.
Бул жоболор күчүнө киргенге чейин, учурдагы мыйзамдар, Улуттук Коопсуздук
кеңешинин билдирүү жана чечимдери негизги болуп эсептелет.
b) ЭКИНЧИ БӨЛҮКтөгү саясий ишмердүүлүк укуктары, саясий партияларга
байланыштуу жоболор, аларга байланыштуу кайрадан даярдала турган Саясий
партиялар жөнүндөгү мыйзамдардын, шайлоо жана шайлануу укугуна байланыштуу
даярдала турган Шайлоо мыйзамынын жарыяланышы менен күчүнө кирет.
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c) ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮКтөгү мыйзам чыгарууга байланыштуу жоболор депутаттык
шайлоолордун жыйынтыгынын жарыяланышы менен күчүнө кирет. Бул бөлүмдөгү
Түркия Парламентинин милдет жана кызмат укуктарына байланыштуу жоболор, 1981жылы 29-июнунда кабыл алынган №2485-мыйзамдын сакталышы менен Парламент
ишке киришкенче Улуттук коопсуздук кеңеши тарабынан аткарылат.
d) ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮКтөгү Президенттин милдет жана укуктары менен Мамлекеттик
көзөмөлдөө органы, Министрлик кеңеши бөлүмдөрүндөгү уставдар, Улуттук
коопсуздук, өзгөчө кырдаалардаргы башкаруунун жол-жоболору, башкарууга арналган
бөлүмүндөгү жергиликтүү башкаруу, Ататүрк маданият, тил жана тарых жогорку коому
жөнүдөгү жоболордон жана Мамлекеттик сотторго байланыштуу жоболордон башка
жоболор референдумдун жыйынтыгы менен расмий түрдө жаырялангандан тартып
күчүнө кирет.
Конституция референдумдун жыйынтыгы менен «Расмий гезитке» жарыялангандан
тартып, күчүнө кирет. Президентке жана Министрлер кеңешине караштуу расмий
түрдө күчүнө кирбеген жоболор Түркия Парламентинин кызматына киришүүсү менен,
жергиликтүү башкаруулар менен Мамлекеттик коопсуздук сотторуна байланыштуу
жоболор тиешелүү мыйзамдардын жарыяланышы менен күчүнө кирет.
e) Конституциянын референдумдун жыйынтыгы аркылуу кабыл алынышы менен
бирге күчүнө кире турган жоболоруна же учурда курула турган уюм жана органдар
үчүн жаңы мыйзам зарылчылыгы туулганда же иштеп жаткан мыйзамдарга өзгөртүү
киргизүү зарыл болгондо, аларга байланыштуу иш-чаралар учурдагы мыйзамдардын
Коституцияга каршы келбеген жоболору же түздөн-түз Конституциянын жоболору,
Конституциянын 11-беренесине ылайык жүргүзүлөт.
f) Жыйынтык эсептөөлөргө байланыштуу мыйзам долбоорлорун талкулоо усулдарын
камтыган 164-берененин экинчи пунктунун жобосу 1984-жалдын тартып күчүндө кала
берет.
ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА
КИРГИЗИЛБЕГЕН УБАКТЫЛУУ ЖОБОЛОР
3/10/2001-ж, № 4709- мыйзамдын убактылуу жобосу
Убактылуу берене - A) Бул Мыйзамдын 24-беренеси менен Конституциянын 667беренесине акыркы пункт катары киргизилген жобо, аталган Мыйзам күчүнө киргенден
кийин өткөрүлүүчү алгачкы шайлоодо колдонулбайт.
B) бул Мыйзамдын 28-беренси менен Конституциянын 87-беренесине киргизилген
өзгөртүү бул Мыйзам күчүнө кирерден мурун Конституциянын 14-беренесиндеги ишаракеттерди аткаргандарга карата колдонулбайт.
27/12/2002-ж, №4777-мыйзамдын убактылуу беренеси
1-убактылуу берене: Түркия Республикасынын Конституциясынын 67-беренесинин
акыркы пункту Түркия Парламентинин 22-чакырылышында өткөрүлө турган алгачкы
мөөнөтүнөн мурдагы шайлоолордо колдонулбайт.

248

ТҮРКМӨНСТАНДЫН
КОНСТИТУЦИЯСЫ

249

250

ТҮРКМӨНСТАНДЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
Биз, Түркмөнстандын эли, өз тагдырыбызды өзүбүз тандоого болгон ажырагыс
укугубузга негизденип;
ата мекендин азыркысы менен келечеги үчүн жоопкерчиликти сезип;
ата-бабалардын биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта жашоо осуяттарын бек
тутуп;
улуттук баалуулуктарды менен кызыкчылыктарды сактоо аркылуу Түркмөнстандын
көзкарандысыздыгын, эгемендүүлүгүн жана туруктуу бейтараптык статусун бекемдөө
максатында;
ар бир атуулдун жана адамдын укуктары менен эркиндиктерин сактоого кепилдик
берип, коомдо жарандык тынчтыкты, улуттук ынтымакты, эл бийлигин жана
демократиялык, укуктук, светтик мамлекеттин пайдубалын бекемдөөгө умтулуп, ушул
Конституцияны - Түркмөнстандын негизги мыйзамын кабыл алып жатабыз.
I бөлүм.
Түркмөнстандын Конституциялык түзүлүшүнүн негиздери
1-берене. Түркмөнстан – мамлекеттик бийлик президенттик республика түрүндө
ишке ашырылган демократиялык, укуктук жана светтик мамлекет.
Түркмөнстан өз аймагында бийликтин үстөмдүгү жана толуктугуна ээ, өз алдынча
ички жана тышкы саясатты ишке ашырат. Түркмөнстандын мамлекетик эгемендүүлүгү
менен аймагы биридиктүү жана бөлүнгүс.
Мамлекет Түркмөнстандын көзкарандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн,
Конституциялык түзүлүшүн коргойт жана мыйзамдуулук менен укук тартибин камсыз
кылат.
Түркмөнстан мыйзам боюнча туруктуу бейтараптык статусуна ээ. Бириккен Улуттар
Уюмунун Генералдык Ассамблеясы 1995-жылдын 12- декабрында кабыл алган
«Түркмөнстандын туруктуу бейтараптыгы» тууралуу Резолюциясы: «1. Түркмөнстан
жарыялаган туруктуу бейтараптык статусу таанылат жана колдонулат; 2. Бириккен
Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттерин Түркмөнстандын бул статусун таанууга
жана колдоого, ошону менен бирге анын көзкарандысыздыгын, эгемендүүлүгүн,
аймактык бүтүндүгүн сыйлоого чакырат». Дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылган
Түркмөнстандын туруктуу бейтараптыгы анын ички жана тышкы саясатынын негизи
болуп эсептелет.
2-берене. Түркмөнстандын эгемендүүлүгүнүн жана мамлекеттик бийликтин бирден
бир булагынын ээси болуп анын эли саналат. Түркмөнстандын эли өз бийлигин түздөнтүз же өкүлчүлүктүү уюмдар аркылуу ишке ашырат.
Элдин эч кандай бөлүгү, уюм же айрым адамдар мамлекеттик бийликти энчилеп
алууга укуксуз.
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3-берене. Түркмөнстанда коомдун жана мамлекеттин эң чоң баалуулугу болуп адам
саналат.
Мамлекет ар бир атуулдун алдында жопкер жана адамдык өнүгүүгө шарт түзүп,
атуулдун жашоосун, абийирин, эркиндигин, жеке кол тийбестигин, анын табийгый
жана ажырагыс укутарын коргойт.
Ар бир атуул мамлекет алдында ага Конституция жана мыйзамдар аркылуу өзүнө
жүктөлгөн милдеттерди аткаруу боюнча жооптуу.
4-берене. Мамлекеттик бийлик бири-бирине тең салмактагы, Халк Маслахатына, өз
алдынча иштеген мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтерине бөлүүнү принцибине
негизделет.
5-берене. Мамлекет, анын бардык органдары менен кызматтары адамдары укук жана
Конституциялык түзүлүш аркылуу байланышкан.
Түркмөнстандын Конституциясы мамлекеттин негизги мыйзамы болуп саналат.
Анда бекитилген нормалар жана жоболор тикелей колдонууга ээ. Конституцияга каршы
келген мыйзамдар жана жана башка укуктук актылар юридикалык күчкө ээ эмес.
Мамлекеттик бийлик органдарынын укуктук – нормативдик актылары, мамлекеттик
жана мыйзам тарабынан корголгон сырларды камтыгандарынан сырткары, бардыгы,
жалпы элге жарыяланат же башкача жол менен ачыкка чыгарылат. Адамдын жана
атуулдун укуктары менен эркиндиктерине тиешелүү жалпы элге жарыяланбаган
нормативдик-укуктук актылар алар кабыл алынган убакыттан тартып өз күчүн
жоготушат.
6-берене. Түркмөнстан, дүйнөлүк коомчулуктун толук кандуу субъекти болуп,
тышкы саясатта туруктуу бейтараптык, башка мамлекеттердин ички иштерине
кийлигишпөө, күч колдонуудан жана аскер блокторуна, союздарына кошулуудан баш
тартуу, аймактагы жана бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттер менен тынчтык, достук жана
бардык тараптарга пайдалуу мамилелерди өнүктүрүү принциптерин тутунат.
Түркмөнстан эл аралык укуктун жалпыга маалым нормаларын тааныйт.
Түркмөнстандын эл аралык келишимдеринде Түркмөнстандын мыйзамдарына
караганда башкача эрежелер орнотулган учурларда, эл аралык келишимдердин
эрежелери колдонулат.
7-берене. Түркмөнстан өз атуулдугуна ээ. Атуулдук мыйзамдын негизинде алынат,
сакталат жана жоготулат.
Түркмөнстандын атуулу ошол эле убакта башка мамлекеттин атуулдугуна ээ боло
албайт.
Эч ким атуулдугунан же атуулдугун өзгөртүү укугунан ажыратыла албайт.
Түркмөнстандын атуулу башка мамлекетке өткөрүлүп берилбейт, Түркмөнстандан
кууп чыгарылбайт же анын мекенине кайтып келүү укугу чектелбейт.
Түркмөнстандын атуулдарына Түркмөнстандын аймагында жана анын сыртында
мамлекеттин коргоосу жана колдоосу кепилденет.
8-берене. Чет элдик атуулдар, атуулдугу жок адамдар, Түркмөнстандын
мыйзамдарына, эл аралык келишимдерге ылайык, Түркмөнстандын атуулдарындай эле
укуктарга, эркиндиктерге жана жоопкерчиликке ээ.
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Түркмөнстан, эл аралык укук нормаларына ылайык, мыйзам тарабынан бекитилген
тартипте чет элдик атуулдарга жана атуулдугу жок адамдарга башпаанек берет.
9-берене. Менчик кол тийбес. Түркмөнстан өндүрүш куралдарына жерге, жана
башка материалдык, интеллектуалдык баалуулуктарга менчик укугун орнотот.
Алар атуулдардын бирикмелери менен мамлекеттин менчигинде болушу мүмкүн.
Мамлекеттин гана менчигинде болушу мүмкүн болгон нерселер мыйзам тарабынан
аныкталат. Мамлекет менчиктин бардык түрлөрүнө бирдей коргоону, шартты жана
өнүгүү мүмкүндүгүн кепилдейт.
Мыйзам тарабынан тыюу салынган жолдор аркылуу мыйзамсыз ык менен алынган
жана мыйзамга каршы колдонулган менчиктен сырткары менчиктин бөлөк бардык
түрлөрүн конфискациялоого жол берилбейт.
Менчикти мажбурлап ажыратууга мыйзам тарабынан каралган учурларда гана жол
берилет.
10-берене. Түркмөнстандын экономикасы базар мамилелеринин принциптерине
негизделет. Мамлекет ишкердикти колдойт жана ага шарт түзөт, кичи жана орто
ишкердиктин өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.
11-берене. Мамлекет улуттук тарыхый-маданий мурастарды, жаратылыш чөйрөсүн
сактоого, социалдык жана улуттук топтор ортосундагы тең укуктуулукту камсыз
кылууга жооптуу. Мамлекет илимий жана көркөм чыгармачылыкты колдойт, анын оң
жыйынтыктарын жайылтат, илим, маданият, тарбия, билим берүү, спорт жана туризм
чөйрөлөрүндө эларалык байланышты өнүктүрүүгө жардам берет.
12-берене. Мамлекет дин жана сыйынуу эркиндигине, алардын мыйзам алдында
тең болушуна кепилдик берет. Диний уюмдар мамлекеттен бөлүнгөн, мамлекеттик
иштерге кийлигише албайт жана мамлекетке тиешелүү милдеттерди аткара албайт.
Мамлекеттик билим берүү системасы диний уюмдардан өзүнчө бөлүнгөн жана светтик
мүнөздү алып жүрөт.
Ар бир адам динге мамилесин өз алдынча аныктайт, жеке же башкалар менен бирдикте
каалаган динине кирүүгө же эч кандай динге кирбей коюуга, динге байланышкан
ишенимдерин билдирүүгө жана жайылтууга, диний ырым жырымдарды, салттарды
аткарууга катышууга укуктуу.
13-берене. Мамлекеттик өз алдынчалыкты, коопсуздукту коргоо жана сактоо
максатында Түркмөнстан өзүнүн Куралдуу Күчтөрүнө ээ.
14-берене. Түркмөнстандын мамлекеттик тили болуп түркмөн тили эсептелет.
Түркмөнстандын баардык атуулдары эне тилин колдонуу укугу кепилденет.
15-берене. Түркмөнстанды өз алдынча мамлекет катары көрсөткөн мамлекеттик
белгилери болуп: мамлекеттик туу, мамлекеттик герб, мамлекеттик гимн эсептелет.
туу, герб, гимн мыйзам аркылуу аныкталат жана корголот.
16-берене. Түркмөнстан административдик-аймактык түзүлүшү боюнча
төмөндөгүлөрдөн турат: велаяттардан, велаят укугундагы
шаарлардан,
этраптардан, этрап укугундагы шаарлардан, этраптагы шаарлардан, посёлоктордон,
генгешликтерден.
Бир же бир нече айылдардын аймагы генгешликти түзөт.
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17-берене. Түркмөнстандын борбору болуп Ашгабат шаары эсептелет.
II Бөлүм.
Түркмөнстанда адамдын жана атуулдун укуктары, эркиндиктери,
милдеттери.
18-берене. Адам укуктары жана эркиндиктери кол тийгис жана бөлүнгүс.
Конституцияда жана мыйзамда көрсөтүлгөн учурлардан сырткары, эч ким адамды
кайсы бир укуктары менен эркиндиктеринен ажыратканга же ал укуктар менен
эркиндиктерди чектегенге укуксуз.
Адамдардын Конституция жана мыйзамдарда белгиленген укуктары менен
эркиндиктери бөлөк укуктар менен эркиндиктерди тануу же алардын маанисин
төмөндөтүү үчүн колдонулбайт.
19-берене. Түркмөнстан адамдын жана атуулдун укуктарынын жана эркиндиктеринин
теңдигине, ошондой эле алардын укуктары менен эркиндиктеринин улутуна, расасына,
жынысына, тегине, мүлктүк жана кызматтык абалына, жашаган жерине, тилине, динге
болгон мамилесине, саясий ишенимдерине, кайсы бир партияга таандык экендигине
же эч кандай партияга таандык эмес экендигине карабастан, мыйзам алдында
бирдейлигине кепилдик берет
20-берене. Түркмөнстанда эркектер жана аялдар бирдей атуулдук укуктарга ээ.
Жынысы боюнча тең укуктуулукту бузуу мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып
келет.
21-берене. Укуктарды жана эркиндиктерди ишке ашыруу башка адамдардын
укуктарын жана эркиндиктерин, ошондой эле моралдык талаптарды, мыйзамды,
коомдук тартипти бузбашы, улуттук коопсуздукка залакасын тийгизбеши керек.
22-берене. Ар бир адам жашоо укугуна жана аны ишке ашыруу үчүн эркиндикке ээ.
Бир дагы адам жашоо укугунан ажыратылбайт. Ар бир адамдын эркин жашоо укугу
мамлекеттин мыйзамдарынын негизинде корголот.
Түркмөнстанда өлүм жазасы алынып салынган.
23-берене. Адамдын өзүнө таандык укуктары чектелбейт, андан ажыратылбайт, же
мыйзам тарабынан аныкталгандан башка жолдор менен жазаларга тартылбайт жана
камалбайт.
Эч ким кыйноого, мыкаачы, ташбоор, же аброюн кемсинткен мамилеге жана жазага,
ошондой эле анын уруксатысыз медициналык (дарылык же дарыгерлик) же башка
тажрыйбаларга кабылбашы керек. Атуул соттун чечими боюнча же прокурордун
санкциясы менен, мыйзамда так көрсөтүлгөн негизиндер болгондо гана, камакка
алынат. Кечиктирилгис жана мыйзамда так көрсөтүлгөн учурларда, атайын ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдар атуулдарды убактылуу кармап турууга укуктуу.
24-берене. Ар бир атуул толук шарты бар турак жайды жана жеке үй курулушун алуу
жана ага ээ болуу үчүн мамлекеттен колдоо алууга укуктуу. Турак жай кол тийбестикке
ээ. Эч кимдин турак жайга анда жашап жаткан адамдардын эркинен сырткары кирүүгө
же мыйзамдуу негиздери жок башка түрдө турак жай кол тийбестигин бузууга укугу
жок. Турак жайды мыйзамсыз тартып алуудан коргоо адамдын жана атуулдун укугу
болуп саналат.
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Мыйзамда аныкталгандан башка негиздерде эч ким турак жайынан ажыратылбайт.
25-берене. Ар бир адам өзүн жеке жашоосуна башкалардын кийлигишүүсүнөн,
ошондой эле кат-кабардык, телефондук жана башка билдирүүлөрдүн купуялыгын
сактоо эрежелерин бузуудан, аброюна, кадыр-баркына доо кетирүүдөн коргоого
укуктуу.
26-берене. Ар бир атуул Түркмөнстандын чегинде эркин жүрүүгө жана жашоо ордун
тандоого укуктуу.
Өзгөчө аймактарга кирүү жана андай аймактарда жүрүү мыйзамдардын негизинде
гана чектелиши мүмкүн.
27-берене. Аялдар жана эркектер нике жашына жеткенде өз ара макулдашуу менен
никеге туруп, үй бүлө курууга укуктуу. Аялы менен күйөөсү үй бүлөлүк мамиледе тең
укуктуу.
Ата энелер жана аларды алмаштыргандар балдарды тарбиялоого, алардын ден
соолугуна, өнүгүүсүнө, окуусуна, эмгекке даярдоого, мыйзамды урматтоого, тарыхый
жана улуттук салттарды сактоого үйрөтүүгө укуктуу жана милдеттүү. Жашы жеткен
балдар ата энесине кам көргөнгө жана аларга жардам берүүгө милдеттүү.
28-берене. Түркмөнстандын атуулдары ишеним эркиндигине жана аларды эркин
билдирүүгө, мамлекет тарабынан мыйзамдар аркылуу купуя сыр катары таанылып
корголбогон бардык маалыматтарды алууга укуктуу.
29-берене. Атуулдарга мыйзамда белгиленген тартипте жыйналыш, митинг жана
демонстрация өткөрүү эркиндигине кепилдик берилет.
30-берене. Атуулдар Конституциянын жана мыйзамдардын чегинде иш алып барган
саясий партияларды жана башка коомдук бирикмелерди түзүүгө укуктуу.
Конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү максаты бар, атуулдардын
Конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы келген, өз ишмердигинде
зомбулукка жол берген, согушка, расалык, улуттук, диний тирешүүлөргө үгүттөгөн,
элдин саламаттыгына жана адеп-ахлагына залакасын тийгизген саясий партияларды,
башка коомдук, аскердик бирикмелерди, улуттук же диний белгилери боюнча саясий
партияларды түзүүгө жана алардын ишмердиктерине тыюу салынат.
31-берене. Ар бир атуул коомдук иштер менен мамлекетти башкарууга өзү жана
эркин тандалган өкүлү аркылуу катышууга укуктуу.
32-берене. Атуулдар мамлекеттик бийлик органдарына шайлоого жана шайланууга
укуктуу.
Түркмөнстандын атуулдары өздөрүнүн жөндөмүнө жана профессионалдык
даярдыгына ылайык мамлекеттик кызматка орношууда бирдей укукка ээ.
33-берене. Атуулдар эмгектенүүгө, өз каалоосу менен адистик, жумуш, иш ордун,
жагымдуу жана коопсуз эмгек шарттарын тандоого укуктуу.
Жалданып иштеген адамдар эмгектин санына жана сапатына ылайык маяна алууга
укуктуу. Бул маяна мамлекет белгилеген жашоого зарыл минимумдан кем болбошу
керек.
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34-берене. Атуулдар иш убактысы чектелген жумуш жумасын белгилөөгө
байланышкан жыл сайын акы төлөнүүчү өргүүлөрдү алууга, жума сайын атайын
күндөрдө эс алууга укуктуу.
Мамлекет эс алуу жана бош убакытты пайдалануу үчүн жагымдуу шарттарды
түзөт.
35-берене. Атуулдар мамлекеттик саламаттыкты сактоо мекемелерин акысыз
колдонуу аркылуу ден соолуктарына кам көрүүгө укуктуу. Акы төлөнүүчү медициналык
жана элдик медициналык кызмат көрсөтүүгө мыйзам тарабынан белгиленген тартипте
жана анын негизинде гана жол берилет.
36-берене. Ар бир адам жагымдуу айлана-чөйрөдө жашоого укуктуу.
Мамлекет жашоо шарттарын жакшыртуу жана коргоо, ошондой эле айлана чөйрөнү
коргоо жана калыбына келтирүү максатында, жаратылыш байлыктарын рационалдуу
пайдаланууга көзөмөл жасайт.
37-берене. Атуулдар жашы боюнча, оору, майыптык, ишке жөндөмдүүлүгүн жоготуу,
багуучусу жок калганда, жумушсуздук учурунда социалдык камсыздоого укуктуу.
Көп балалуу үй-бүлөөлөргө, ата-энесинен ажыраган балдарга, ардагерлерге,
мамлекеттик же коомдук кызыкчылыктарды коргоодо ден-соолугу жабыркаган
адамдарга кошумча колдоолор көрсөтүлүп, мамлекеттик жана коомдук каражаттардан
жеңилдиктер берилет.
38-берене. Ар бир атуул билим алууга укуктуу.
Орто билим алуу милдеттүү түрдө болуп, ар бир адам мамлекеттик мектептен акысыз
билим алууга укуктуу.
Мамлекет ар бир адам үчүн анын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша кесиптик билим
алуусун камсыз кылат.
Түркмөнстандын мыйзамдарында белгиленген тартипке негизденип, мамлекеттик
жана мамлекеттик эмес уюмдар, атуулдар акы төлөнүүчү билим берүү ишмердиктерин
жүргүзүүгө укуктуу.
Мамлекет баардык окуу жайлары үчүн милдеттүү билим берүү стандарттарын
белгилейт.
39-берене. Түркмөнстандын атуулдары көркөм, илимий жана техникалык
чыгармачылык менен эркин алектенүүгө укуктуу. Атуулдардын илимий, техникалык
чыгармачылык, көркөм адабий жана маданий ишмердик чөйрөсүндөгү автордук
укуктары жана кызыкчылыктары мыйзам аркылуу корголот.
Мамлекет илимдин, маданияттын, искусствонун, элдик чыгармачылыктын, спорттун
жана туризмдин өнүгүшүн камсыз кылат.
40-берене. Укуктарды жана эркиндиктерди ишке ашыруу адамдын жана атуулдун
коомдун жана мамлекеттин алдындагы өз милдеттерин, укуктарын жана эркиндиктерин
ишке ашыруусунан ажыратылбайт.
Түркмөнстандын аймагында туруктуу жана убактылуу жашаган ар бир адам,
Түркмөнстандын Конституциясын, мыйзамдарын сактоого жана элдик салттарын
урматтого милдеттүү.
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41-берене. Түркмөнстанды коргоо – ар бир жарандын ыйык милдети. Түркмөнстандын
эркек атуулдары үчүн жалпы аскердик милдеттүүлүк белгиленген.
42-берене. Ар бир адам мамлекеттик салыктарды жана башка төлөмдөрдү мыйзам
тарабынан белгиленген тартипте жана өлчөмдө төлөөгө милдеттүү.
43-берене. Жарандарга Конституцияда жана мыйзамдарда каралган адамдын жана
атуулдун жеке жана саясий укутарынын, эркиндиктеринин, намысынын жана аброюнун
сот тарабынан корголушуна кепилдик берилет.
Жарандар мамлекеттик органдардын, коомдук бирикмелердин, кызмат адамдарынын
ишмердиктери жана чечими тууралуу сотко арызданууга укуктуу.
44-берене. Жарандар мамлекеттик органдар, башка уюмдар, алардын кызматкерлери
ошондой эле жеке адамдар тарабынан мыйзамсыз аракеттердин аркасында келтирилген
материалдык жана моралдык чыгымды калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.
45-берене. Адамды кыйнап өзүнө жана жакын туугандарына каршы көрсөтмө же
түшүндүрө берүүгө мажбурлоого жол берилбейт.
Психикалык же физикалык таасир этүүнүн натыйжасында, ошондой эле мыйзамсыз
ыкмалардын аркасында алынган далилдер юридикалык күчкө ээ болбойт.
46-берене. Жарандардын абалын начарлатуучу мыйзамдар, кабыл алынганга чейинки
убакытка карай колдонбойт. Аткаруу убагында укук бузуу катары каралбаган иштерге
эч ким жооркерчиликтүү деп эсептелбейт.
47-берене. Ушул Конституция тарабынан каралган адам жана атуул укуктары
менен эркиндиктери өзгөчө кырдаал же аскердик абал шарттарында, Конституция
жана мыйзамдар тарабынан белгиленген тартипте жана чекте убактылуу токтотулушу
мүмкүн.
III Бөлүм.
Түркмөнстандын башкаруу жана бийлик органдар системасы.
I бап. Жалпы жоболор
48-берене. Түркмөнстандагы мамлекеттик жогорку бийлик жана башкаруу
Түркмөнстандын Президенти, Түркмөнстандын Межлиси, Түркмөнстандын
Министрлер Кабинети, Түркмөнстан Жогорку Соту тарабынан ишке ашырылат.
49-берене. Велаяттардагы, велаят укугу бар шаарлардагы, этраптардагы жана
этрап укугу бар шаарлардагы жергиликтүү бийлик жергиликтүү өкмөт жана аткаруу
органдары тарабынан, ал эми этрап шаарларында, поселоктордо жана генгешликтерде –
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары- Генгештер тарабынан ишке ашырылат.
II бап. Түркмөнстандын Президенти
50-берене. Түркмөнстандын Президенти мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин
башчысы, Түркмөнстандагы эң жогорку кызмат адамы, Түркмөнстандын мамлекеттик
көз карандысыздыгын жана бейтараптык статусунун, анын аймактык бүтүндүгүнүн,
Конституциясынын жана эл аралык милдеттердин аткарылышынын гаранты болуп
саналат.
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51-берене. Түркмөнстандын Президенти болуп Түркмөнстанда төрөлгөн, 40
жаштан 70 жашка чейинки, мамлекеттик тилде сүйлөгөн, акыркы он беш жыл
ичинде Түркмөнстанда туруктуу жашаган жана мамлекеттик органдарда, коомдук
бирикмелерде, ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда иштеген Түркмөнстандын атуулу
шайлана алат.
52-берене. Түркмөнстандын Президенти Түркмөнстан элинин түздөн түз шайлоосу
менен 5 жылга шайланат жана ант берген күндөн тартып кызматына киришет.
Түркмөнстандын Президентин шайлоо тартиби жана анын кызматка киришүүсү
мыйзам аркылуу аныкталат.
53-берене. Түркмөнстандын Президенти:
1) Конституцияны жана мыйзамдарды ишке ашырат;
2) тышкы саясатты ишке ашырууну жетектейт, башка мамлекеттер менен
болгон алакаларда Түркмөнстандын атынан иш алып барат, Түркмөнстандын чет
мамлекеттердеги мамлекеттер аралык, эл аралык уюмдардагы элчилери менен башка
дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт жана чакырып алат, чет мамлекеттердин
дипломатиялык өкүлдөрүнөн ишеним жана чакырып алуу каттарын кабыл алат;
3) Түркмөнстандын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы жогорку кол башчысы болуп
эсептелет, жалпы же толук эмес мобилизациялоо, Куралдуу Күчтөрдү колдонуу
жана согуштук абалга келтирүү жөнүндө буйрук берет, Түркмөнстандын Куралдуу
Күчтөрүнүн Жогорку командалык курамын дайындайт;
4) статусу мыйзам аркылуу белгиленген Түркмөнстандын мамлекеттик коопсуздук
кеңешин калыптандырат жана жетектейт;
5) өлкөнүн саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүү программалары менен
анын негизги багыттарын бекитет;
6) Түркмөнстандын мамлекеттик бюджети менен анын аткарылышы тууралуу
отчётун Межлистин кароосуна жана бекитүүсүнө жиберет;
7). эки жумалык мөөнөттөн кечиктирбестен мыйзамдарга кол коёт, токтотуп туруу
вето укугун колдонуп, өзүнүн каршы пикирлерин билдирүү менен кайрадан талкуулоо
жана добушка коюу үчүн мыйзамдарды Межлиске кайра кайтарат. Эгер Межлис
депутаттарынын белгиленген санынын үчтөн экисинен аз эмеси алгачкы мыйзам
долбооруна оң добуш берсе, анда Түркмөнстандын Президенти ал мыйзамга кол коёт.
Түркмөнстандын Президенти Конституцияга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү
жөнүндөгү мыйзамдарды токтотуп туруучу вето укугуна ээ эмес;
8) Түркмөнстанда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссияны
түзөт, анын курамына өзгөртүүлөрдү киргизет;
9) референдумдарды өткөрүү күнүн белгилейт, Межлистин сессиясын убагынан
эрте чакырууга укуктуу;
10) Түркмөнстандын атуулдугуна кабыл алуу же андан чыгаруу, баш паанек берүү
жөнүндө маселелерди чечет;
11) Түркмөнстандын ордендери жана башка мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлайт,
аскердик, башка атайын мамлекеттик наамдарды жана сыйлыктарды ыйгарат;
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12) Межлистин макулдугу менен Жогорку соттун төрагасын, Баш прокурорду, Ички
иштер министрин, Адилет министрин кызматка дайындайт жана андан бошотот;
13) кечирим берүүнү жана амнистияны ишке ашырат;
14) Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Түркмөнстандын баардык
аймагына же айрым жерлерине өзгөчө абал киргизет. Өзгөчө абал режими мыйзам
тарабынан жөнгө салынат;
15) Конституция жана мыйзамдаргага ылайык анын компетенциясына кирген дагы
башка маселелерди чечет.
54-берене. Түркмөнстандын Президенти Түркмөнстандын баардык аймагында
күчкө ээ болгон жарлыктарды, токтомдорду жана буйруктарды чыгарат.
55-берене. Түркмөнстандын Президенти Межлистин депутаты боло албайт.
56-берене. Түркмөнстандын Президенти кол тийбестик укугуна ээ. Анын аброю
жана кадыр-баркы мыйзам тарабынан корголот.
Түркмөнстандын Президентин, анын үй-бүлөөсүн камсыз кылуу, тейлөө жана коргоо
мамлекеттин эсебинен ишке ашырылат.
57-берене. Түркмөнстандын Президенти оорунун айынан милдеттерин аткара
албай калгандыгына байланыштуу кызматынан эрте бошой алат. Межлис өзү түзгө
көз карандысыз медициналык комиссиянын жыйынтыгынын негизинде Президентти
кызматынан эрте бошотуу тууралуу чечимин кабыл алат. Мындай чечим Межлис
депутаттарынын аныкталган санынын үчтөн экисинен аз эмес добуш берүүсү менен
кабыл алынат.
Түркмөнстандын Президенти Конституцияны жана мыйзамдарды бузган учурда
Түркмөнстандын Межлиси Түркмөнстандын Президентине ишенбөөчүлүк көрсөтөт.
Түркмөнстандын Президентине ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу маселе Межлистин
депутаттарынын белгиленген санынын үчтөн экисинен кем эмес добуш берүүсү менен
каралат. Түркмөнстандын Президентине ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу чечим
Түркмөнстандын Межлисинин депутаттарынын белгиленген санынын төрттөн үчүнөн
кем эмес добушу менен кабыл алынат.
Түркмөнстандын Президентин алмаштыруу тууралуу маселе жалпы элдик
референдумга чыгарылат.
58-берене. Түркмөнстандын Президенти Межлистин төрагасына бериле турган
Конституциянын 53-беренесиндеги 2, 11, 13 пункттарында каралган өзүнүн ыйгарым
укуктарынан сырткары, бир да укугун башка мамлекеттик органдарга же кызмат
адамдарына бергенге укуксуз.
Эгер Түркмөнстандын Президентикандайдыр бир себептер менен жаңы Президент
шайлангыча өзүнүн милдеттерин аткара албаса, анда Түркмөнстандын мамлекеттик
коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде, Түркмөнстандын Президентинин
милдеттерин убактылуу аткаруу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун
басарларынын бирине жүктөлөт. Мындай учурда, Түркмөнстандын Президентин
шайлоо анын ыйгарым укуктарын аткаруу Түркмөнстандын Президентинин
милдеттерин убактылуу аткаруучуга тапшырылгандан 60 күндөн кечиктирилбестен
өткөрүлүшү керек. Түркмөнстан Президентинин милдеттерин убактылуу аткарган
адам Президенттик кызматка талапкерлигин коё албайт.
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III бап. Түркмөнстандын Межлиси
59-берене. Түркмөнстандын Межлиси (Парламенти) мыйзам чыгаруу бийлигин
ишке ашыруучу, эң жогорку өкүлдүк органы болуп саналат.
60-берене. Межлис аймактык шайлоо округдарынан 5 жылга шайланган 125
депутаттан турат.
61-берене. Межлис төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн эрте таратылышы мүмкүн:
1) жалпы элдик референдумдун чечиминин негизинде;
2) депутаттардын белгиленген санынан үчтөн эки добушунан кем эмес болуп кабыл
алынган Межлистин токтомунун негизинде (өзүн-өзү таркатуу);
3) Түркмөнстандын Президенти тарабынан Межлистин жетектөөчү курамы алты ай
аралыгында калыптанбаган учурда.
62-берене. Межлис өз алдынча депутаттардын ыйгарым укуктарын белгилейт,
алардын арасынан Межлистин төрагасын, анын орун басарын шайлайт, комитеттерди
жана комиссияларды түзөт.
Мурунку чакырылыштагы Межлистин депутаттары жаңы чакырылыштагы
Межлистин биринчи сессиясынын ачылышына чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын
сактайт.
63-берене. Межлис:
1) мыйзамдарды кабыл алат, Түркмөнстандын Конституциясына жана мыйзамдарына
өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизет, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт жана
аларга расмий түшүндүрмөлөрдү берет;
2) Министрлер Кабинетинин иш программаларын колдоо жөнүндөгү маселелерди
карайт;
3) Түркмөнстандын мамлекеттик бюджетин бекитүү жана анын аткарылышы
жөнүндөгү маселелерди карайт;
4) өлкөнүн саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын
жана программаларын карайт;
5) жалпы элдик референдумдарды өткөрүү боюнча маселелерди карайт;
6) Түркмөнстандын Президентин, Межлистин депутаттарын, велаят, этрап
мүчөлөрүн, шаардын өкүлдүк органдарын жана Генгешти шайлоону белгилейт;
7) Түркмөнстандын Президентинин сунушу боюнча, Жогорку соттун төрагасын,
Башкы прокурорду, Ички иштер министрин, Адилет министрин кызматка дайындоо
жана кызматынан бошотуу маселелерин карайт;
8) мамлекеттик сыйлыктарды белгилейт, Түркмөнстандын Президентин мамлекеттик
сыйлыктар менен сыйлайт, ага аскердик жана ардак наамддарды, артыкчылыктарды
берет;
9) мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын нормативдик-укуктук
актыларынын конституцияга туура келгендигин жана келбегендигин аныктайт;
10) эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана денонсациялайт;
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11) Түркмөнстандын мамлекеттик чек араларынын өзгөрүшү жана административдикаймактык бөлүнүүсү боюнча маселелерди чечет;
12) тынчтык жана коопсуздук маселелерин карайт;
13) Конституция жана мыйзамдарга ылайык Межлистин компетенциясына кирген,
дагы башка маселелерди карайт.
64-берене. Межлис Түркмөнстандын Президентине атайын маселелер боюнча,
мыйзамдарды чыгаруу боюнча демилге көтөрүү укугун бере алат, эгерде ал мыйзамдар
кийин Межилисте сөзсүз каралып бекитиле турган болсо.
Межлис төмөнкү маселелер боюнча мыйзам чыгаруу укугун эч кимге бере албайт:
1) Конституцияны өзгөртүү;
2) кылмыш жана административдик мыйзам чыгаруу;
3) сот өндүрүшү.
65-берене. Мыйзам чыгаруу боюнча демилге көтөрүү укугу Түркмөнстандын
Президентине, Межлис депутаттарына, Министрлер Кабинетине, Жогорку сотко
таандык.
66-берене. Межлис депутаттары Министрлер Кабинетинен, министрлерден, башка
мамлекеттик органдардын жетекчилеринен маалымат алууга, оозеки жана жазма
түрүндө сурап билүүгө укуктуу.
67-берене. Мамлекет Межлистин ар бир депутатына ыйгарым укуктарын
тоскоолдуксуз жана натыйжалуу жүргүзүү үчүн шарттарды түзүүгө, анын укуктары
менен эркиндиктерин, өмүрүн, ар намысын жана аброюн, ошондой эле жеке
колтийбестигин коргоого кепилдик берет.
68-берене. Депутат депутаттык ыйгарым укуктарынан Межлис тарабынан гана
четтетилет. Бул маселелер боюнча чечим Межлис депутаттарынын белгиленген
санынан үчтөн экиден кем эмес добуш берүүсү аркылуу кабыл алынат.
Депутат Межлистин макулдугусуз кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, камалбайт
же башка жолдор менен эркиндигинен ажыратылбайт.
69-берене. Межлис депутаты бир эле убакта Министрлер Кабинетинин мүчөлүк,
хакимдик, арчиндик, соттук, прокурорлук кызматтарды аркалай албайт.
70-берене. Межлистин төрагасы жашыруун добуш берүү менен шайланат. Ал
Межлиске баш иет жана Межлис депутаттарынын белгиленген санынан үчтөн
экиден кем эмес добуш берүүсүнүн негизинде Межлистин чечими менен кызматынан
бошотулат.
Межлистин Төрагасынын орун басары ачык добуш берүү менен шайланат, Төраганын
тапшырмасы менен анын айрым милдеттерин аткарат, Төрага жок болуп калганда
же өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албаган учурларда Межлис Төрагасынын
милдеттерин аткарат.
71-берене. Межлистин, анын комитеттеринин жана комиссияларынын,
депутаттардын иш тартиби, алардын функциялары менен ыйгарым укуктары мыйзам
аркылуу аныкталат.
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IV бап. Түркмөнстандын Министрлер Кабинети
72-берене. Министрлер Кабинети (Өкмөт) аткаруу жана башкаруу органы болуп
саналат. Түркмөнстандын Министрлер Кабинетинин төрагасы болуп Түркмөнстандын
Президенти эсептелет.
73-берене. Министрлер Кабинетинин курамына төраганын орун басарлары
жана министрлер кирет. Министрлер Кабинетинин курамына, Түркмөнстандын
Президентинин сунушу менен, аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын
жетекчилери да киргизилиши мүмкүн.
Министрлер Кабинети Түркмөнстандын Президенти тарабынан, ал кызматка
киргенден баштап бир айдын ичинде түзүлөт жана ал жаңы шайланган Президенттин
алдында өз ыйгарым укуктарынан бошонот.
74-берене. Министрлер Кабинетинин жыйынын Түркмөнстандын Президенти
өткөрөт же анын тапшырмасы менен Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун
басарларынын бири тарабынан өткөрүлөт.
Министрлер Кабинети өзүнүн компетенциясынын чегинде токтомдорду кабыл алат
жана аткарууга милдеттендирген буйруктарды чыгарат.
75-берене. Министрлер Кабинети:
1) Түркмөнстандын мыйзамдарын, Түркмөнстандын Президентинин
Түркмөнстандын Межлисинин актыларын аткарууну уюштурат;

жана

2) атуулдардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу, коргоо менчикти
коомдук тартип, улуттук коопсуздук коргоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт;
3) мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча
сунуштарды, өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүү программаларын иштеп
чыгат жана Межлистин талкуусуна коёт;
4) экономикалык жана социалдык өнүгүү боюнча мамлекеттик башкарууну ишке
ашырат; мамлекеттик ишканаларды, мекемелерди, уюмдарды башкарууну уюштурат;
жаратылыш байлыктарын үнөмдүү пайдаланууну жана коргоону камсыз кылат;
5) акча жана кредиттик системаны бекемдөө боюнча чараларды көрөт;
6) зарыл болгон учурда Министрлер Кабинетинин алдында комитеттерди, негизги
башкармалыктарды жана башка мекемелерди уюштурат;
7) тышкы экономикалык ишмердикти ишке ашырат, чет мамлекеттер менен маданий
жана башка байланыштарды камсыз кылат;
8) өкмөттүк мекемелердин, мамлекеттик ишканалардын жана уюмдардын
ишмердиктерин жетектейт; министерстволордун, өкмөттүк мекемелердин жана
ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын укуктук актыларын жокко чыгарууга
укуктуу;
9) Түркмөнстандын Конституциясына, мыйзамдарына жана башка нормативдикукуктук актыларына ылайык анын компетенциясына кирген дагы башка маселелерди
чечет.
76-берене. Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктары, анын иш тартиби, башка
мамлекеттик органдар менен байланышы мыйзам аркылуу аныкталат.
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V бап. Жергиликтүү бийлик органдары
77-берене. Жергиликтүү бийлик өз компетенциясына ылайык иш жүргүзгөн
өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдарынан турат.
78-берене. Велаятта, велаят укуктуу шаарда, этрапта, этрап укуктуу шаарда,
Түркмөнстандын мыйзамдарында белгиленген тартипте, тиешелүү административдикаймактык бирдикте жашаган атуулдар тарабынан мүчөлөрү төрт жылдык мөөнөт менен
шайланган өкүлчүлүктүү орган - халк маслахаттары түзүлөт.
79-берене. Халк маслахаттары өздөрүнүн укуктарынын чегинде өз аймагынын
экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө байланышкан маселелерди
чечүүгө катышышат.
Халк маслахаттарынын жана алардын мүчөлөрүнүн функциялары жана ыйгарым
укуктары, иш тартиби, ошондой эле бийлик жана башка башкаруу органдары менен өз
ара байланышы мыйзам аркылуу аныкталат.
80-берене. Жергиликтүү деңгээлде аткаруу бийлигин: велаяттарда - велаяттардын
хакимдери, шаарларда - шаар хакимдери, этраптарда - этрап хакимдери ишке ашырат.
81-берене. Хакимдер Түркмөнстандын Президенти тарабынан кызматка дайындалган
жана бошотулган, ага түздөн-түз баш ийген, Түркмөнстан Президентинин жергиликтүү
деңгээлдеги өкүлдөрү болуп саналат.
82-берене. Хакимдер жергиликтүү деңгээлдеги башкаруу органдарынын ишин
жетектейт, Түркмөнстандын Конституциясынын, мыйзамдарынын, Түркмөнстандын
Президентинин, Министрлер Кабинетинин актыларынын, Түркмөнстандын
Межлисинин токтомдорунун аткарылышын жергиликтүү деңгээлде көзөмөлдөйт.
Хакимдер, өз компетенциясынын чегинде, өз жоопкерчилиги алдындагы аймактарда
милдеттүү түрдө аткарылуучу иштер тууралуу токтомдорду кабыл алат.
83-берене. Хакимдердин функциялары, ыйгарым укуктары, иш тартиби ошондой эле
бийлик жана башка башкаруу органдары менен өз ара байланышы мыйзам аркылуу
аныкталат.
IV бөлүм.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
84-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы генгештерден жана
аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынан турат.
Генгештер этрап шаар аймагындагы, поселоктордогу, генгешликтердин чегиндеги
эл бийлигинин өкүлдүк органдары болуп саналат. Генгештин мүчөлүгүнө атуулдар 3
жылдык мөөнөткө шайланат.
85-берене. Генгеш ишмердигин өз алдынча жүргүзөт. Бийлик жана башкаруу
органдары менен өз ара байланышы Түркмөнстандын мыйзамдарына ылайык
жүргүзүлөт.
86-берене. Генгештер:
1) өз аймактарынын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнүн негизги
багыттарын аныктайт;
263

2) жергиликтүү бюджетти аныктайт жана бекитет, анын аткарылышы тууралуу отчет
түзөт;
3) жергиликтүү төлөмдөрдү жана аларды чогултуу тартибин белгилейт;
4) жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо
боюнча чараларды аныктайт;
5) мыйзам тарабынан өз компетенциясына тиешелүү болгон маселелерди чечет.
Генгештер, өздөрүнүн компетенциясынын чегинде, алардын жоопкерчилиги
алдындагы аймактарда милдеттүү түрдө аткарылуучу иштер тууралуу чечимдерди
чыгарат.
87-берене. Генгеш өзүнүн курамынан Генгештин иштерин жетектеген, ага түздөнтүз баш ийген арчинди шайлайт.
Арчин Генгештин чечиминин, мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын
актыларынын аткарылышын камсыз кылат жана жергиликтүү маанидеги маселелерди
чечет.
88-берене. Генгештин жана башка коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын иш
тартиби мыйзам аркылуу аныкталат.
V Бөлүм.
Шайлоо системасы, референдум
89-берене. Түркмөнстандын Президентин, Межлистин депутаттарын, халк
маслахатынын мүчөлөрүн жана Генгештерди шайлоо жалпы жана бирдей болот. Ар
бир 18ге толгон Түркмөнстандын жараны шайлоо укугуна ээ, ар бир шайлоочу бирден
гана добуш бере алат.
Шайлоого сот тарабынан өзүнө жооп бере албайт деп табылган адамдар, абакта
жазасын өтөө боюнча эркиндиги чектелген жарандар катыша алышпайт. Башка
учурларда атуулдарды шайлоо укуктарынан ажыратууга жол берилбейт жана ал үчүн
мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартылат.
90-берене. Межлистин депутаттыгына 25 жашка толгон, акыркы он жылда
Түрмөнстанда туруктуу жашаган Түркмөнстандын жараны шайлана алат.
Түркмөнстандын Межлисинин депутаттыгына талапкерлерге, халк маслахатынын
мүчөлөрүнө жана генгештерге
коюлган талаптар Түркмөнстандын мыйзамдары
аркылуу аныкталат.
91-берене. Шайлоолор тикелей болуп, шайлануучулар жарандар тарабынан түздөнтүз шайланышат.
92-берене. Шайлоодо добуш берүү жашыруун өтөт, шайлоонун жүрүшүндө
шайлоочулардын добуш берүүсүн көзөмөлдөөгө жол берилбейт.
93-берене. Талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга, коомдук бирикмелерге,
жарандардын топторуна таандык жана Түркмөнстандын мыйзамдарына ылайык ишке
ашырылат.
94-берене. Мамлекеттик жана коомдук турмуштагы маанилүү маселелерди чечүү
үчүн жалпы элдик жана жергиликтүү референдумдар өткөрүлөт.
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Референдумда кабыл алынган чечимдер референдум жолу менен гана алмаштырылат
жана өзгөртүлөт.
95-берене. Жалпы элдик референдумду өткөрүү чечимин кабыл алуу Түркмөнстандын
Межлисине таандык, Түркмөнстандын Межлисинин белгиленген санынан үчтөн
экисинен кем эмес депутаттарынын сунушу менен же эки жүз элүү миңден кем эмес
шайлоо укугуна ээ жарандардын сунушу менен ишке ашырылат.
96-берене. Жергиликтүү референдумдарды дайындоо укугу генгештерге таандык,
алар өзүнүн демилгеси боюнча же тиешелүү аймакта жашаган шайлоочулардын
төрттөн бир бөлүгүнөн кем эмесинин сунушу менен ишке ашырылат.
97-берене. Референдумдар жалпы, бирдей, түз жана жашыруун добуш берүү менен
өтөт. Референдумга шайлоо укугуна ээ Түркмөнстандын атуулдары катыша алышат.
98-берене. Шайлоолорду, жалпы элдик жана жергиликтүү референдумдарды өткөрүү
тартиби мыйзам аркылуу аныкталат. Шайлоолор жана референдумдар өзгөчө абал
болуп турган учурда өткөрүлбөйт.
VI бөлүм.
Сот бийлиги
99-берене. Түркмөнстанда сот бийлиги сотторго гана таандык.
Сот бийлиги мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарды атуулдардын укуктары
менен эркиндиктерин мыйзам аркылуу коргоого, багытталган.
100-берене. Сот бийлиги Түркмөнстандын Жогорку соту жана башка соттор
тарабынан мыйзамда белгиленген негиз ишке ашырылат.
Өзгөчө абалдагы сотторду, соттун ыйгарым укуктары бөлүнгөн айрым структураларды
түзүүгө жол берилбейт.
101-берене. Соттор көз карандысыз, алар мыйзамдын жана ички ишенимдеринин
негизинде иш алып барышат. Соттордун ишмердигине кайсы жактын болбосун
кийлигишүүсүнө жол берилбейт жана мындай учурда мыйзам аркылуу белгиленген
жоопкерчиликке тартылат. Соттордун кол тийбестигине мыйзам тарабынан кепилдик
берилет.
102-берене. Соттор Түркмөнстандын Президенти тарабынан шайланат. Шайлоо
жана бошотуу тартиби, соттордун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү мыйзам аркылуу
аныкталат.
Мөөнөтү бүткүчө сотторду ыйгарым укуктарынан ажыратуу мыйзамдын негизинде
гана жүргүзүлөт.
103-берене. Соттор окутуучулук же илим изилдөөдөн сырткары кандайдыр бир
башка төлөнүүчү кызматтарда иштей алышпайт.
104-берене. Соттор ишти коллективдүү карашат, мыйзам тарабынан көрсөтүлгөн
учурларда сот ишти жалгыз карай алат.
105-берене. Ишти териштирүү сотто ачык жргүзүлөт. Ишти жабык жыйында угуу
мыйзам тарабынан каралган учурларда, сот өндүрүшүнүн баардык эрежелерин сактоо
менен ишке ашырылат.
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106-берене. Сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ишке катышкан жана
сот өндүрүшүндө тил билбеген адамдарга иштин материалдары менен таанышуу укугу
берилет, сот иштерине котормочунун жардамы менен катышууга, жыйында өз тилинде
чыгып сүйлөөгө укук берилет.
107-берене. Сот адилеттиктин, теңдиктин жана атаандаштыктын негизинде ишке
ашырылат.
Тараптар Түркмөнстандын соттору чыгарган чечимдерге, өкүмдөргө жана
токтомдорго байланыштуу арызданууга укуктуу.
108-берене. Профессионалдык юридикалык жардам берүү укугу сот өндүрүшүнүн
кайсы баскычында болбосун кабыл алынат.
Атуулдарга жана уюмдарга адвокаттар (жактоочулар), тиешелүү башка адамдар
жана уюмдар юридикалык жардам көрсөтүшөт.
109-берене. Соттордун компетенциясы, билими жана иш тартиби мыйзам аркылуу
аныкталат.
VII бөлүм.
Прокуратура
110-берене. Түркмөнстандын мыйзамдарын, Түркмөнстандын Президентинин,
Министрлер Кабинетинин актыларын, Түркмөнстандын Межлисинин токтомдорун так
жана бирдиктүү сактоону көзөмөлдөө Түркмөнстандын Башкы прокуроруна жана ага
баш ийген прокурорлорго таандык.
Прокурор мыйзам тарабынан каралган тартипте жана негизде сотто иштин
каралышына катышат.
111-берене. Прокуратура кылмыш иштерин изилдөөгө жана оперативдүү издөө
иштерине көзөмөл жүргүзөт.
112-берене. Прокуратура органдарынын бирдиктүү борборлоштурулган системасын
Түркмөнстандын Баш прокурору жетектейт.
Прокурорлорду кызматка дайындоо жана андан бошотуу, ыйгарым укуктарынын
мөөнөтүн белгилөө мыйзам аркылуу аныкталат.
113-берене. Түркмөнстандын Баш прокурору жана ага баш ийген прокурорлор
өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда мыйзамдарга негизденишет.
114-берене. Прокуратура органдарынын компетенциясы, билим жана иш тартиби
мыйзам аркылуу аныкталат.
VIII бөлүм.
Жыйынтыктоочу жоболор
115-берене. Мыйзамдар, мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын
башка укуктук актылары Конституцияга ылайык жана анын негизинде чыгарылат.
Конституция менен мыйзамдардын жоболорунун ортосунда дал келбөөчүлүктөр
болгон учурда Конституциянын жоболору колдонулат.
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116-берене. Президенттик республика формасындагы мамлекеттик башкаруу
жөнүндөгү Конституциянын жоболору өзгөртүлбөйт.
117-берене. Конституцияны өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдар Түркмөнстандын
Межлисинин депутаттарынын белгиленген санынын үчтөн экисинен кем эмесинин
добушу менен же жалпы элдик референдумга катышкан Түркмөнстан атуулдарынын
жарымынан көбүнүн добушу менен кабыл алынат.
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