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TürkPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr
komissiyasının birinci və ikinci iclaslarında türkdilli ölkələ
rin konstitusiyalarının və parlamentlərinin nizamnamələri
nin Assambleya üzvü olan ölkələrin dillərinə çevrilməsi və
nəşr edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur.
Parlamentlərarası əməkdaşlığa kömək göstərilməsi
məqsədi ilə TürkPA-nın Beynəlxalq Katibliyi tərəfindən ha
zırlanmış Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Türkiyə və Türkmənistan parlamentlərinin daxili nizamna
mələrinin mətnləri toplusu dövlət qulluqçuları, qanunveri
cilik və beynəlxalq əlaqələr sahəsində araşdırmalar aparan
alimlər, mütəxəssislər və tələbələr üçün maraqlı olacaqdır.
TürkPA-nın fəaliyyətində, o cümlədən bu layihənin hə
yata keçirilməsində hər zaman dəstəyini hiss etdiyimiz
TürkPA Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissi
yasının sədri, TBMM millət vəkili hörmətli Haluk İpəyə,
eyni zamanda, tərcümə və nəşr işində maddi iştirakına
görə TİKA qurumuna və onun dəyərli sədri hörmətli
Sərdar Çama təşəkkürümüzü bildiririk.
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TürkPA Hüquq məsələləri və beynəlxalq
əlaqələr komissiyasının qərarına əsasən
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA)
dəstəyi ilə hazırlanmışdır.
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ÖN SÖZ
Parlament prosedurlarının əsas vəzifəsi dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli, qanun
vericilik və nəzarət orqanı kimi parlamentin fəaliyyətini hüquqi formaya salmaqdan və
onun funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu prosedurlar par
lamentin qərarlarına legitimlik verir, çünki həmin qərarlar konstitusiyada, reqlamentdə
(daxili nizamnamədə) və digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan müəyyən qay
dalara əməl etməklə qəbul olunur.
Dövlətin əsas qanunu olan konstitusiya bütün milli qanunvericiliyin təməlində daya
nır. Dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən türkdilli ölkələrdə parlament prosedurları
ilə bağlı başlıca normalar konstitusiyada müəyyən edilmişdir. Bu normalar qanunveri
cilik hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri reqlamentlərdə daha da konkretləşdiril
mişdir. Odur ki, təsbit edilmə formasını əsas götürərək, parlament prosedurlarını kons
titusiyada nəzərdə tutulan ilkin prosedurlara və reqlamentlə müəyyənləşdirilən törəmə
prosedurlara bölmək olar.
Reqlament qanunvericilik səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi prosesində parlamen
tin (parlament palatalarının) özünütəşkil vasitəsi olub bir çox fərqləndirici əlamətlərə
malikdir. Həm prosessual, həm də maddi hüquq normalarını ehtiva edən reqlament nü
mayəndəli orqanın fəaliyyətinin məhz daxili qaydalarını tənzimləyir.
TürkPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının qərarlarına
uyğun olaraq, Assambleyanın Beynəlxalq Katibliyi tərəfindən dörd dildə nəşr ediləcək
bu topluya Azərbaycan Milli Məclisinın, Qazaxıstan Parlamentinin və onun iki palatası
nın, Qırğızıstan Joqorku Keneşinin, Özbəkistan Senatının və Qanunvericilik Palatasının,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin daxili nizamnamələri, eləcə də Türkmənistan Məclisi
haqqında qanun daxil edilmişdir. Bir neçə il öncə çapdan çıxmış «Türkdilli ölkələrin
konstitusiyaları» toplusu, eləcə də Parlament terminləri sözlüyü nəşri ilə birlikdə bu ki
tab qardaş ölkələrimizin parlamentlərinin statusu, səlahiyyətləri, formalaşdırılması qay
dası, daxili fəaliyyət prosedurları və digər məsələlər barəsində dolğun təsəvvür yaradır.
Əminəm ki, «Türkdilli ölkələrin parlamentlərinin daxili nizamnamələri» toplusu parla
mentlərarası əməkdaşlığın inkişafına kömək edəcək, qardaş xalqlarımızın və dövlətləri
mizin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına dəyərli töhfə verəcəkdir.
Səfa Mirzəyev,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının rəhbəri,
1-ci dərəcə dövlət müşaviri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ MƏCLİSİNİN
DAXİLİ NİZAMNAMƏSİ
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
Daxili Nizamnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
QANUNU
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin I hissəsinin 1-ci bən
dinə əsasən öz işini təşkil etmək məqsədiilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
qərara alır :
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi təsdiq edilsin
(əlavə olunur).
2. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 may 1996-cı il
№ 74-IQ
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ MƏCLİSİNİN
DAXİLİ NİZAMNAMƏSİ
Birinci fəsil
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ MƏCLİSİNİN FƏALİYYƏTİNİN
ÜMUMİ QAYDALARI
Maddə 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəaliyyətinin əsasları
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin IV hissəsinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi (bundan sonra «Milli Məclis» adla
nacaq) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş
məsələləri müstəqil həll edir.
Milli Məclisin fəaliyyətinin əsas prinsiplərini aşkarlıq, siyasi plüralizm və çoxpar
tiyalılıq, məsələlərin sərbəst müzakirə və müstəqil həll olunması təşkil edir.
Milli Məclisin hər çağırışının növbəti və növbədənkənar sessiyaları ardıcıl sıra sayı
ilə adlanır. Milli Məclisin sessiyalarının başlanması və qurtarması zamanı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni ifa olunur. Milli Məclis növbəti və növbədənkənar sessi
yalar dövründə iclaslar keçirir. Milli Məclisin deputatlarının Milli Məclisin iclaslarında
iştirakı məcburidir.
Səlahiyyəti dövründə Milli Məclis ildə iki dəfə - iyul ayının 15-dən avqust ayının 30dək və yanvar ayının 1-dən 15-dək tətilə buraxılır. Tətil dövründə Milli Məclisin deputatları
məzuniyyətdə sayılırlar. Tətil dövründə Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çağırıldıq
da Milli Məclisin tətili növbədənkənar sessiyanın keçirildiyi müddətə dayandırılır və Milli
Məclisin deputatları həmin müddətə məzuniyyətdən geri çağırılırlar.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin I hissəsinin birinci
abzasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hər il iki növbəti yaz
və payız sessiyalarına yığılır. Yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır və mayın 31-dək da
vam edir. Payız sessiyası sentyabrın 30-da başlanır və dekabrın 30-dək davam edir. Əgər
fevralın 1-i və sentyabrın 30-u istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram gü
nünə düşərsə, sessiya bu gündən sonra gələn birinci iş günü öz işinə başlayır.
Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində yerləşir.
Milli Məclisin binasının xüsusi rejimi Milli Məclisin Sədrinin sərəncamı ilə müəy
yən edilir. Milli Məclisin Sədrinin icazəsi olmadan Milli Məclisin binasında axtarış apa
rıla bilməz.
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Maddə 1-1. Yeni seçilmiş Milli Məclisin ilk iclasının keçirilməsi vaxtının təyin
edilməsi
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edil
dikdən sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası həmin gündən başlaya
raq bir həftədən gec olmayaraq çağırılır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun
83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını müəyyən edir.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83-cü deputa
tının seçildiyini martın 10-dan sonra təsdiq edərsə, həmin iclasda yeni seçilmiş Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilməsi vaxtını da təyin etməlidir.
Maddə 2. Milli Məclisin növbəti çağırışının birinci iclası
Milli Məclisin növbəti çağırışının birinci iclasını Milli Məclisin ən qocaman de
putatı açır, Milli Məclisə seçilmiş deputatların siyahısını oxuyur və Milli Məclisin Sədri
seçilənədək birinci iclası aparır.
Milli Məclisin birinci iclasına sədrlik edənin təklifi ilə Hesablayıcı komissiya se
çilir və bu barədə qərar qəbul edildikdən sonra Milli Məclisin Sədri və onun müavinləri
seçilir, bununla da Milli Məclisin növbəti çağırışının birinci iclası işini bitirir.
Maddə 3. Milli Məclisin iclasları
Milli Məclisin iclası 83 deputat iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Milli Məclisin iclas
ları açıq, aşkarlıq şəraitində keçirilir və kütləvi informasiya vasitələri ilə işıqlandırılır.
Milli Məclis qapalı iclas keçirilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. Bu qərar pro
tokol qaydasında qəbul olunur.
Milli Məclisin qapalı iclaslarının məzmunu haqqında məlumatlar aşkarlana bilməz
və yalnız Milli Məclisin deputatları tərəfindən onların Milli Məclisdəki fəaliyyətində
istifadə edilə bilər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Milli Məclisin bütün iclaslarında iştirak
etmək hüququ var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti üçün Milli Məclisin iclas sa
lonunda xüsusi yer ayrılır və orada Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı yerləş
dirilir.
Milli Məclisin iclasları Azərbaycan dilində keçirilir. Milli Məclisin deputatları və
Milli Məclisin iclasında iştirak edən şəxslər başqa dildə də çıxış edə bilərlər.
Milli Məclisin, Milli Məclisin Sədrinin və onun müavinlərinin, Milli Məclis Apara
tı rəhbərinin dəvəti ilə Milli Məclisin iclaslarında başqa şəxslər də iştirak edə bilərlər.
Açıq iclaslar keçirilərkən Milli Məclisin iclas salonuna kütləvi informasiya vasitə
lərinin Milli Məclisdə qeydə alınmış nümayəndələri onlara ayrılmış yerlərdə əyləşmək
üçün buraxılır.
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Maddə 4. Milli Məclisin iclaslarının protokolları və stenoqramları
Milli Məclisin bütün iclasları protokollaşdırılır və stenoqrama alınır.
Milli Məclisin iclasının protokolunu iclasa sədrlik edən imzalayır.
Milli Məclisin açıq iclaslarının stenoqramları vaxtaşırı rəsmi dərc olunur. Milli
Məclisin deputatının Milli Məclisin iclasının stenoqramı rəsmi dərc olunanadək öz çıxı
şının mətni ilə tanış olmaq hüququ vardır. Bununla əlaqədar mübahisə yaranarsa, məsələ
Milli Məclisin İntizam komissiyasında həll edilir.
Maddə 5. Milli Məclisin fəaliyyət formaları
Milli Məclisin fəaliyyəti növbəti, növbədənkənar sessiyalar və sessiyalararası dövr
lərdə iş formalarında qurulur.
Milli Məclisin növbəti və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclis öz ic
laslarını keçirir, Milli Məclisin komitə və komissiyalarının iclasları keçirilir, Milli Məc
lisin deputatları komitə və komissiyaların işində iştirak edirlər.
Milli Məclisin iclasları, bir qayda olaraq, ayda iki dəfədən az olmayaraq keçirilir.
Milli Məclisin iclaslarının gününü və saatını Milli Məclisin Sədri təyin edir.
Milli Məclisin komitə və komissiyalarının iclasları, bir qayda olaraq, ayda iki də
fədən az olmayaraq keçirilir. Milli Məclisin komitə və komissiya iclaslarının gününü və
saatını Milli Məclisin müvafiq komitə və komissiyasının sədri təyin edir.
Milli Məclisin sessiyaları arasındakı dövrdə Milli Məclisin komitə və komissiyala
rının işi davam edir və Milli Məclisin deputatları komitə və komissiyaların işində iştirak
edirlər.
Maddə 6. Milli Məclisin iclaslarında deputatların qeydiyyatı
Milli Məclisin iclasları iclasda iştirak edən deputatların qeydiyyatından başlanır.
Deputatların qeydiyyatını iclasa sədrlik edən elektron səsvermə sistemi vasitəsi ilə, bu
mümkün olmazsa, Milli Məclisin deputatlarının adbaad çağırılması üsulu ilə aparır.
Üzürlü səbəbdən Milli Məclisin iclasında iştirak edə bilməyən deputatlar bu barədə
qabaqcadan Milli Məclisin Aparatına məlumat verməlidirlər.
Milli Məclisin iclasının hər fasiləsindən sonra deputatların qeydiyyatı keçirilir.
Milli Məclisin deputatı Milli Məclisin iclasında üzürsüz səbəbdən iştirak edə bil
məyəcəksə, qabaqcadan Milli Məclisin Sədrindən icazə almalıdır. İcazə alaraq Milli
Məclisin iclasında iştirak etməmək üzürlü səbəb sayılır.
Maddə 7. Milli Məclisin qanunvericilik işləri planı
Milli Məclisin iclasları Milli Məclisin növbəti sessiyasının əvvəlində qəbul edilən
qanunvericilik işləri planına uyğun olaraq keçirilir. Milli Məclisin qanunvericilik işləri
planı qərarla təsdiq edilir.
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Maddə 8. Milli Məclisin iclaslarında deputatların hüquqları
Milli Məclisin iclaslarında deputatın müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış et
mək, təkliflər və düzəlişlər vermək, qeydlər etmək, çıxış edənlərə və Milli Məclis tərəfin
dən təyin edilən və ya təyin edilməsinə razılıq verilən vəzifələrə göstərilmiş namizədlərə
sual vermək, arayış vermək, səsvermədə iştirak etmək hüququ vardır.
Milli Məclisin iclaslarında baxılacaq qanun layihələri Milli Məclisin iclasına azı 3
gün qalmış deputatlara paylanılır.
Maddə 9. Milli Məclisin iclaslarında iştirak edənlərə aid tələblər
Milli Məclisin iclaslarında iştirak edənlər parlament etikasını gözləməlidirlər. On
lar Milli Məclisin iclaslarının aparılmasına mane olmamalı, çıxış edənlərin sözünü kəs
məməli, iclasın normal gedişini və iş qaydasını pozmamalı, insanın şərəf və ləyaqətini
alçaldan kobud, təhqiramiz hərəkətlərə və sözlərə yol verməməli, qanunsuz hərəkətlərə
çağırmamalıdırlar.
Milli Məclisin iclasına sədrlik edən parlament etikasını gözləməyənlərə xəbərdar
lıq edir, təkrar pozuntuya yol verilərsə, bütün iclas günü ərzində həmin şəxsi sözdən
məhrum edə və bunu iclasda elan edə bilər. Özünü bu tərzdə aparmaqda davam edən şəxs
Milli Məclisin iclasına sədrlik edənin göstərişi ilə iclas salonundan çıxarıla bilər. İclasın
iş qaydasının pozulması ilə əlaqədar bütün hallar Milli Məclisin iclasının protokolunda
qeyd olunur.
Maddə 10. Milli Məclisin iclaslarına sədrlik edən
Milli Məclisin iclaslarına sədrlik edən Milli Məclisin iclasının gedişinə rəhbərlik
edir, Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə riayət olunmasını təmin edir, Milli Məclisin
iclasında iştirak edənlərə söz verir, deputatların təkliflərini sıra ilə səsə qoyur, səsvermə
ni keçirir və onun nəticələrini elan edir, Milli Məclisin Aparatının işçilərinə göstərişlər
verir və bunların icrasına nəzarət edir, Milli Məclisin iclasının protokolunu yoxlayır və
imzalayır.
Milli Məclisin iclaslarına sədrlik edənin iclasın gedişində Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının, bu Daxili Nizamnamənin, başqa qanunların müddəalarının pozulması
barədə məlumat vermək hüququ vardır.
Milli Məclisin iclaslarına sədrlik edən deputata verilmiş bütün hüquqlardan istifadə
edir.
Maddə 11. Milli Məclisin iclaslarında çıxışlar üçün müəyyən edilmiş vaxt
Milli Məclisin iclaslarında məruzə üçün 30 dəqiqəyədək, əlavə məruzə üçün 20
dəqiqəyədək, yekun sözü üçün 15 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
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Müzakirələrdə iştirak edənlər üçün 10 dəqiqəyədək, təkrar çıxışlar üçün 5 dəqiqə
yədək, iclasın aparılmasına dair, səsvermə mülahizələri ilə əlaqədar, namizədlər barədə
çıxışlar, bəyanatlar, suallar, təkliflər, xəbərlər, arayışlar üçün 3 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Müəyyən edilmiş vaxt başa çatdıqdan sonra Milli Məclisin iclasına sədrlik edən çı
xış edəni xəbərdar edir, sonra isə onun sözünü kəsə bilər. Milli Məclisin iclasına sədrlik
edən protokol qaydasında qəbul edilmiş qərar əsasında bu Daxili Nizamnamədə çıxışlar
üçün müəyyən edilmiş müddətləri dəyişdirə bilər, çıxışların vaxtını uzada bilər.
Maddə 12. Milli Məclisin iclaslarında çıxışların ardıcıllığı
Milli Məclisin iclaslarında çıxışlar, bir qayda olaraq, gündəlikdə müəyyən edilmiş
ardıcıllıqla çıxışlara yazılanların sıra növbəsi ilə edilir. Milli Məclisin iclasına sədrlik
edən iclasın gedişində lazım bildikdə bu qaydanı dəyişdirə bilər. Milli Məclisin iclasında
heç kəs Milli Məclisin iclasına sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bilməz. Bu qay
danı pozan şəxs xəbərdarlıqsız sözdən məhrum edilir.
Milli Məclisin iclaslarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Milli Məcli
sin Sədrinin və onun müavinlərinin növbədənkənar çıxış etmək hüququ vardır. Milli
Məclisin iclasına sədrlik edən zərurət yarandıqda Milli Məclisin deputatlarına və Milli
Məclisin iclasında iştirak edən digər şəxslərə növbədənkənar söz verə bilər.
Maddə 13. Milli Məclisin iclaslarında müzakirələrin kəsilməsi
Milli Məclisin iclaslarında hər hansı məsələnin müzakirəsi həmin məsələ ilə bağlı
çıxışlara yazılanların siyahısı bitdikdə protokol qaydasında qəbul edilmiş qərar əsasında
kəsilir.
Milli Məclisin iclasına sədrlik edən müzakirələrin kəsilməsi haqqında təklif alan
dan sonra deputatlara müzakirələrdə çıxış etmiş və çıxış etmək istəyən şəxslərin sayı
haqqında məlumat verir, çıxış etmək üçün israr edənləri müəyyənləşdirir və protokol
qaydasında qəbul edilmiş qərar əsasında onlara söz verir.
Müzakirələr kəsildikdən sonra məruzəçinin və əlavə məruzəçinin yekun sözü de
mək hüququ vardır. Müzakirələr kəsildikdən sonra yalnız səsvermə mülahizələri üzrə
çıxışlar edilə bilər.
Maddə 14. Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun və qərar layihələrinin qeydiy
yatı və Milli Məclisin komitələrinə göndərilməsi
Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun və qərar layihələri Milli Məclisin Aparatında
qeydiyyata alınır.
Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun və qərar layihələrini Milli Məclisin Sədri Milli
Məclisin müvafiq komitəsinə göndərir və layihəyə baxılması müddətini müəyyən edir.
Qanun layihəsi bir neçə komitəyə göndərildiyi halda Milli Məclisin Sədri onlardan birini
aparıcı komitə təyin edir.
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Maddə 15. Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin azırlan
ması və baxılması qaydası
Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin hazırlanması və baxıl
ması qaydasını aparıcı komitə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və bu Da
xili Nizamnaməyə əsasən müəyyənləşdirir.
Qanun və qərar layihələri üzərində iş aparmaq üçün komitə işçi qrupu yarada bilər.
Qanun və qərar layihələri bir neçə komitə tərəfindən hazırlanırsa, onlar birgə işçi qrup
ları yarada bilərlər. Bir məsələyə aid iki və ya daha çox qanun və qərar layihəsi varsa,
onlar birlikdə müzakirə edilir.
Milli Məclisin Aparatı komitənin tapşırığı ilə qanun və qərar layihələrinin hüquq və
dil-üslub baxımından ekspertizasını keçirir, habelə qanun layihəsinin qəbul edilməsi ilə
əlaqədar qəbul olunmalı, dəyişdirilməli və ya ləğv edilməli qanunların və başqa norma
tiv hüquqi aktların siyahısını tərtib edir.
Milli Məclisin deputatlarının və başqa qanunvericilik təşəbbüsü hüququ subyektlə
rinin qanun və qərar layihələrinə aid qeyd və təkliflərinə aparıcı komitənin iclaslarında
baxılır.
Milli Məclisin komitələri arasında baxılan layihələrə dair fikir ayrılığı əmələ gələr
sə, aparıcı komitənin qərarı əsas götürülür. Bu qərarla razı olmayan komitənin rəyi Milli
Məclisin bu məsələyə aid iclasında deputatlara yazılı şəkildə çatdırılır.
Hazırlanmış və ya baxılmış layihə Milli Məclisin iclasının gündəliyinə daxil edil
mək üçün iclasa dəvət olunmalı şəxslərin siyahısı ilə birlikdə Milli Məclisin Sədrinə
təqdim edilir.
Maddə 16. Milli Məclisdə qanun layihələrinin oxunuşları
Milli Məclisdə qanun layihələrinə, bir qayda olaraq, üç oxunuşda baxılır. Milli
Məclisin Sədrinin qərarı ilə və ya Milli Məclisin protokol qaydasında qəbul etdiyi qərar
la qanun layihəsinə bir oxunuşda baxıla bilər.
Maddə 17. Qanun layihəsinin birinci oxunuşu
Qanun layihəsinin birinci oxunuşu zamanı onun qəbul edilməsinin zəruriliyi, əsas
müddəaları müzakirə edilir, qanun layihəsinin ümumi konsepsiyasına qiymət verilir.
Müzakirə layihənin təşəbbüsçüsünün və aparıcı komitənin nümayəndəsinin məru
zələri ilə başlanır.
Bundan sonra komitələrdə layihəyə baxılarkən onların arasında fikir ayrılığı əmələ
gəlmişsə, layihə ilə razı olmayan komitənin rəyini həmin komitənin nümayəndəsi oxuyur.
Qanun layihəsinə birinci oxunuşda baxılması nəticəsində Milli Məclis aşağıdakı
qərarlardan birini qəbul edir:
1) layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin və söylənilmiş təkliflər və iradlar nəzərə alın
maqla onun üzərində iş davam etdirilsin (bu qərar protokol qaydasında qəbul edilir);
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2) layihə qəbul edilməsin;
3) qanun qəbul edilsin.
Milli Məclis birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinin dərc olunması və
ümumxalq müzakirəsinə çıxarılması haqqında qərar qəbul edə bilər.
Birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinə dair təklifləri və iradları aparıcı
komitə öyrənir və ümumiləşdirir. Aparıcı komitə layihəyə təklif olunan dəyişikliklərin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək
üçün müstəqil ekspertiza təyin edə bilər. Layihəyə təklif edilən dəyişikliklərin Azərbay
can Respublikası Konstitusiyasına zidd olması müəyyənləşdirildikdə aparıcı komitə bu
barədə dəyişikliyin müəllifinə xəbər verir. Dəyişiklik vermiş şəxslər müzakirə zamanı
dəyişiklikləri dəqiqləşdirə və ya geri götürə bilərlər.
Layihənin ayrı-ayrı maddələri üzrə qruplaşdırılmış dəyişikliklərə aparıcı komitənin
iclasında baxılır və komitə bu dəyişikliklərlə razı olduqda onları layihənin mətninə daxil
edir. Yenidən işlənilmiş qanun layihəsi ikinci oxunuşda baxılmaq məqsədiilə Milli Məc
lisin iclasının gündəliyinə salınmaq üçün Milli Məclisin Sədrinə göndərilir.
Milli Məclisdə ikinci oxunuşda baxılmasına azı 5 gün qalmış qanun layihəsi onun
təşəbbüsçüsünə göndərilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin II hissəsinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkə
məsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respubli
kası Ali Məclisinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisin müzakirəsinə
verdikləri qanun və ya qərar layihələri təqdim olunmuş şəkildə müzakirəyə çıxarılmalı
və səsə qoyulmalıdır. Belə qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər yalnız həmin
orqanların razılığı ilə edilə bilər.
«Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haq
qında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 1.5-ci maddəsinə uyğun ola
raq Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Azər
baycan Respublikasının Milli Məclisinə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
məqsədi ilə qanunların qəbul edilməsinə və ya yenidən baxılmasına dair təkliflər verə
bilər. Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə amnistiya elan edilməsi
barədə təklif verə bilər. Həmin təklifləri Milli Məclisin Sədri müvafiq komitəyə və ya
komitələrə göndərir. Müvafiq komitə təkliflərə dair müsbət münasibət bildirdikdə onlar
Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılır.
Maddə 18. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşu
Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi aparıcı komitənin nümayəndəsinin
məruzəsi ilə başlanır. Məruzəçi komitədə layihəyə baxılmasının nəticələri haqqında mə
lumat verir.
Layihənin ikinci oxunuşda müzakirəsi, bir qayda olaraq, qanun layihəsi təşəbbüs
çüsünün və ya onun nümayəndəsinin çıxışı ilə davam edir.
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Daha sonra ikinci oxunuşda müzakirə edilən qanun layihəsinin əsas kimi qəbul
edilməsi barədə protokol qaydasında qərar qəbul edilir. Bu cür qərar qəbul edilməzsə,
qanun layihəsi qəbul edilməmiş sayılır.
Qanun layihəsi əsas kimi qəbul olunduqdan sonra Milli Məclisin iclasına sədrlik
edən deputatlardan qanun layihəsində edilmiş dəyişikliklərə etirazların olub-olmamasını
öyrənir. Bu cür etirazlar olduqda onları qısaca əsaslandırmaq üçün hər deputata 3 dəqi
qəyədək vaxt verilir. Məruzəçi həmin etirazlara cavab verir və qanun layihəsi maddəmaddə müzakirə edilir. Qanun və ya qərar layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə hüquq,
layihəyə dair verilmiş təklif əlavə xərc tələb etdikdə isə həmçinin büdcə ekspertizasının
rəyi ilə birlikdə çıxarılır.
Bundan sonra qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul edilir. İkinci oxunuşda qəbul
edilmiş qanun layihəsi müzakirə zamanı müəyyənləşdirilmiş daxili ziddiyyətlərin ara
dan qaldırılması və redaktə edilmək üçün aparıcı komitəyə qaytarılır.
Bu iş başa çatdıqdan sonra aparıcı komitə üçüncü oxunuş üçün hazırlanmış qanun
layihəsini Milli Məclisin Sədrinə göndərir. Milli Məclisin Sədri qanun layihəsinə üçüncü
oxunuşda baxılmasını Milli Məclisin iclasının gündəliyinə salır.
Maddə 19. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu
Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu zamanı qanun layihəsi bütövlükdə səsə qoyulur.
Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu zamanı onun mətnində dəyişikliklər edilə bilməz.
Müstəsna hallarda Milli Məclisin iclasında iştirak edən deputatların əksəriyyətinin
tələbi ilə üçüncü oxunuşda olan qanun layihəsi ikinci oxunuşa qaytarıla bilər.
Maddə 20. Milli Məclisdə qanun və qərar layihələrinə baxılması müddəti
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin IV və V hissələrində
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bütün başqa hallarda Milli Məclisə təqdim edilmiş
layihələr 6 ay müddətində baxılır, müzakirə edilir və onlar barəsində qərar qəbul edilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin V hissəsində sadala
nan subyektlər qanun və qərar layihələrini Milli Məclisin sessiyasının işinin bitməsinə
20 gündən az qaldıqda göndərərsə, Milli Məclisin Sədri həmin layihələrə növbəti ses
siyada baxılması haqqında vəsatət qaldıra bilər. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ sub
yektləri vəsatətə rədd cavabı verərsə, Milli Məclisin sessiyasının işi bitənədək həmin
layihələr barədə qərar qəbul edilməlidir.
Maddə 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin etirazını doğuran və Milli
Məclisə qaytarılan qanunlara təkrar baxılması
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 110-cu maddəsinin I hissəsində gös
tərilmiş müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Milli Məclisin qəbul
etdiyi qanunu öz etirazları ilə qaytararsa, Milli Məclis həmin qanuna təkrar baxır.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qaytardığı qanunu Milli Məclisin Sədri
müvafiq aparıcı komitənin və ya xüsusi yaradılmış komissiyanın rəyinə göndərir. Həmin
komitə və ya komissiya məsələyə 10 gün müddətində baxıb Milli Məclisə aşağıdakı qərar
lardan birinin qəbul olunmasını təklif edir:
qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təklif etdiyi dəyişikliklərlə qəbul
edilsin;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanunun məqsədəuyğun olmaması barədə
təklifi qəbul edilsin;
qanun qəbul edilmiş redaktədə saxlanılsın.
Milli Məclisin Sədri bu rəyi aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
qaytardığı qanunu təkrar baxılmaq üçün Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyinə sa
lır və dərhal bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə xəbər verir.
Qanuna təkrar baxılmasına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nümayəndəsi
nin çıxışından başlanılır. Bundan sonra Milli Məclisin komitə və ya komissiyasının bu
maddədə nəzərdə tutulmuş rəyi oxunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məsələni qanunun məqsədəuyğun olmaması
kimi qoyursa, birinci bu təklif səsə qoyulur və Milli Məclisin deputatlarının azı 63 səs çoxlu
ğu ilə qəbul edildikdə, qanun qəbul edilməmiş sayılır. Həmin təklif qəbul edilməzsə, qanunun
təkrarən qəbul edilməsi haqqında təklif səsə qoyulur. Azərbaycan Respublikası Konstitusi
yasının 110-cu maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq Milli Məclis 83 səs çoxluğu ilə qəbul
edilən qanunu 95 səs çoxluğu ilə, 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunu isə 83 səs çoxluğu
ilə yenidən qəbul edərsə, qanun təkrarən qəbul edilmiş sayılır və dərc olunmaq üçün 7 gün
dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunda dəyişikliklər edilməsi təklifi ilə
onu Milli Məclisə qaytararsa, bu təklif birinci səsə qoyulur. Təklif zəruri səs çoxluğu
yığdıqda qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təklif etdiyi dəyişikliklərlə qə
bul olunmuş sayılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təklifi tələb olunan səs çoxluğu almazsa,
qanunun Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş redaktədə saxlanılması haqqında məsələ
səsə qoyulur. Təkrarən qəbul olunmuş qanun dərc olunmaq üçün 7 gündən gec olmaya
raq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Bu maddənin V və VII hissələrində nəzərdə tutulmuş qərarlar qəbul edilməzsə,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Milli Məclisə qaytardığı qanunlar qəbul edilmə
miş sayılır.
Maddə 21-1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hesabatı, Azər
baycan Respublikasının Hesablama Palatasının illik hesabatı,
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin
(ombudsmanın) illik məruzəsi, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inziba
ti nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi, İnsan alverinə
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qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı, gender
bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının illik məlumatı
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazir
lər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında»
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azər
baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hər il Azərbaycan Respublikası Milli Məcli
sinin yaz sessiyasının beşinci iclasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
fəaliyyəti haqqında hesabat verir.
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin 25.3-cü
maddəsinə uyğun olaraq Hesablama Palatası onun fəaliyyəti haqqında illik hesabatları
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim edir.
«Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haq
qında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 14.1-ci maddəsinə uyğun ola
raq Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Azərbay
can Respublikası Milli Məclisi qarşısında illik məruzə ilə çıxış edir.
«Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti
həyata keçirən orqan hər ilin sonunda öz fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası
nın Milli Məclisinə illik məruzə təqdim edir. Bu məruzədə bələdiyyələrin fəaliyyətinə
inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən qanunve
ricilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər.
«İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun
7.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator
Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair illik məlumatı Azər
baycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir.
«Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında» Azərbaycan Res
publikası Qanununun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq, gender bərabərliyinin təmin edil
məsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öz fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məlumat təqdim edir.
Maddə 22. Milli Məclisin deputatının toxunulmazlığına xitam verilməsi qaydası
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 90-cı maddəsinin II hissəsinə görə,
Milli Məclisin deputatının toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş pro
kurorunun təqdimatına əsasən Milli Məclisin qərarı ilə xitam verilə bilər. Bu barədə təq
dimata Milli Məclis onun daxil olduğu vaxtdan 7 gün müddətində baxır.
Milli Məclisin Sədri, bir qayda olaraq, deputat haqqında təqdimatı əvvəlcə Milli
Məclisin İntizam komissiyasına göndərir və komissiyada bu məsələyə baxılır. Komissi
ya təqdimata dair rəy qəbul edir. Rəydə deputat toxunulmazlığına xitam verilib-verilmə
məsi barədə İntizam komissiyasının qənaəti söylənilir.
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Milli Məclis bu barədə məsələlərə, bir qayda olaraq, deputat toxunulmazlığına xi
tam verilməsi barədə təqdimat olan deputatın iştirakı ilə baxır. Bu məsələ Milli Məclisin
iclasında müzakirə edilərkən deputatın ittiham edildiyi cinayətdə təqsirli olub-olmaması
məsələsi müzakirə edilə bilməz. İclasda iştirak edən deputatlar yalnız deputat toxunul
mazlığına xitam verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdima
tında kifayət qədər əsasların olub-olmamasını aydınlaşdıra bilərlər və bu məqsədlə Azər
baycan Respublikasının Baş prokuroruna suallar verə bilər, deputat toxunulmazlığına
xitam verilməsinin lehinə və ya əleyhinə çıxış edə bilərlər. Milli Məclis tələb olunan səs
çoxluğu ilə deputat toxunulmazlığına xitam verə bilər.
Maddə 23. Milli Məclisin deputatının səlahiyyətlərinin itirilməsi ilə əlaqədar
məsələyə Milli Məclisdə baxılması qaydası
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 89-cu maddəsinin II hissəsinə görə,
Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə və qanunla nəzər
də tutulmuş başqa hallarda onun səlahiyyətləri itirilir. Bu Daxili Nizamnamədə və Milli
Məclisin deputatının statusu haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda Milli Məcli
sin İntizam komissiyasının bu barədə rəyinə Milli Məclis növbəti iclasında baxır.
İntizam komissiyası bu məsələyə baxarkən deputatın səlahiyyətlərinin itirilib-itiril
məməsi barədə öz qənaətini söyləyir.
Milli Məclis bu barədə məsələlərə, bir qayda olaraq, deputat səlahiyyətlərinin itiril
məsi məsələsi qaldırılan deputatın iştirakı ilə baxır. İclasda iştirak edən deputatlar yalnız
deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi üçün kifayət qədər əsasların olub-olmamasını aydın
laşdıra bilərlər və İntizam komissiyasının üzvlərinə suallar verə bilər, deputat səlahiyyət
lərinin itirilməsinin lehinə və ya əleyhinə çıxış edə bilərlər. Milli Məclis tələb olunan səs
çoxluğu ilə deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
Maddə 24. Milli Məclisin iclaslarında səsvermənin növləri və qaydası
Milli Məclisin iclaslarında məsələlər açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə həll edilir.
Milli Məclisin iclaslarında, bir qayda olaraq, elektron sistemindən istifadə etmək
lə açıq səsvermə keçirilir. Başqa səsvermə növlərinin keçirilməsi üçün protokol qayda
sında qərar qəbul edilir. Milli Məclisin azı 25 deputatı tələb etdikdə elektron sistemin
dən istifadə etməklə adbaad rejimdə açıq səsvermə keçirilir.
Hər məsələ üzrə səsvermə keçirilərkən Milli Məclisin deputatının bir səsi vardır.
Səsvermə keçirilərkən deputat məsələnin qəbul olunmasının lehinə, əleyhinə və ya bi
tərəf qalmasına səs verə bilər. İclasda iştirak edən deputatın səsvermədə iştirak etmə
məsi yetərsaya təsir etmir.
Səsvermədə iştirak edən deputat şəxsən səs verməlidir.
Səsvermə zamanı salonda olmayan deputat səsverməyə ayrılan vaxt qurtardıqdan
sonra səs verə bilməz.
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Milli Məclisin iclasına sədrlik edən səsvermənin başlandığını elan etdikdən son
ra heç kəs səsvermənin gedişini (iclasın aparılması barədə etirazların bildirilməsindən
başqa) dayandıra bilməz.
Milli Məclisin iclasına sədrlik edən səsvermənin nəticələri müəyyənləşdirildik
dən sonra onu elan edir.
Məsələnin həlli üçün tələb edilən yetərsay olmadıqda Milli Məclisin iclasına sədr
lik edən səsverməni Milli Məclisin növbəti iclasına keçirir.
Maddə 25. Açıq səsvermə
Açıq səsvermə elektron sistemindən istifadə etməklə, elektron sistemindən istifadə
etmədən və adbaad sorğu vasitəsilə keçirilə bilər.
Elektron sistemindən istifadə etməklə açıq səsvermə sadə və adbaad rejimdə keçi
rilə bilər. Elektron sistemindən istifadə etməklə sadə rejimdə açıq səsvermə deputatların
önündəki düymələri basması yolu ilə həyata keçirilir və Milli Məclisin iclasının protoko
lunda deputatların necə səs verdiyi göstərilmədən yalnız səsvermənin nəticələrini göstər
məklə əks olunur. Elektron sistemindən istifadə etməklə adbaad rejimdə açıq səsvermə
sadə rejimdə keçirilən səsvermə formasında həyata keçirilir, yalnız Milli Məclisin iclası
nın protokolunda hər deputatın necə səs verdiyi göstərilir. Elektron sistemindən istifadə
etməklə açıq səsvermə keçirildikdən sonra deputatın, habelə Milli Məclisdə qeydə alın
mış kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsinin həm sadə, həm də adbaad səsvermənin
nəticələri haqqında siyahını almaq hüququ vardır.
Elektron sistemindən istifadə etmədən açıq səsvermə keçirilərkən səsləri Hesablayıcı
komissiya hesablayır. Elektron sistemindən istifadə etmədən açıq səsvermə zamanı Milli
Məclisin iclasına sədrlik edən deputatlara sual verir: «lehinə», «əleyhinə», «bitərəf». Hər
sualdan sonra deputatlar mövqeyindən asılı olaraq əl qaldırırlar, ya da əl qaldırmırlar. He
sablayıcı komissiya səsləri sayır və səsvermə qurtardıqdan sonra nəticələri elan edir.
Adbaad sorğu vasitəsilə açıq səsvermə sorğu vərəqi ilə keçirilir. Milli Məclisin He
sablayıcı komissiyasının üzvlərindən biri sorğu vərəqi ilə iclasda iştirak edən deputatların
hər birinə yanaşıb sorğu vərəqini təqdim edir. Deputat sorğu vərəqində mövqeyindən asılı
olaraq «lehinə», «əleyhinə» və ya «bitərəf» qrafalarının birində soyadını yazır və imza
atır. Hesablayıcı komissiya səsvermə bitəndən sonra səsləri hesablayır və sorğu vərəqini
Milli Məclisin iclasına sədrlik edənə verir. Milli Məclisin iclasına sədrlik edən adbaad
sorğu vasitəsilə keçirilən açıq səsvermənin nəticələrini elan edir.
Açıq səsverməyə başlamazdan əvvəl Milli Məclisin iclasına sədrlik edən verilmiş
təkliflərin sayı, məzmunu və ardıcıllığı haqqında, habelə məsələnin hansı səs çoxluğu ilə
qəbul edilməsi haqqında məlumat verir.
Maddə 26. Gizli səsvermə
Gizli səsvermə elektron sistemindən istifadə etməklə və ya bülletenlər vasitəsilə
keçirilir.
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Elektron sistemindən istifadə etməklə gizli səsvermə keçirilərkən deputatların ne
cə səs verdiyi haqqında məlumatlar elektron sisteminin yaddaşına salınmır.
Bülletenlər vasitəsilə gizli səsvermə Milli Məclisin iclas salonunda keçirilir. He
sablayıcı komissiya səsvermə bülletenlərini hazırlayır, səsvermə qutusunu yoxlayır,
möhürləyir və deputatları siyahı ilə səs verməyə dəvət edir.
Hesablayıcı komissiya səsvermənin gizliliyini təmin etmək üçün şərait yaratma
lıdır. Deputatlar siyahıya imza atıb səsvermə bülletenlərini alır, iclas salonunun hamı
tərəfindən görünən yerində qurulmuş səsvermə kabinəsinə daxil olur və orada bülleteni
doldururlar. Bülletendə deputat «lehinə», «əleyhinə», «bitərəf» suallarının ikisini po
zub birini saxlamalıdır. Əgər gizli səsvermə namizədlər barəsində keçirilirsə, deputat
bülletendə lehinə səs verdiyi namizədin soyadını saxlayıb qalan namizədlərin soyadla
rını pozur. Doldurulmuş bülleteni deputat şəxsən özü səsvermə qutusuna salır və sonra
iclas salonunda əyləşir. Bülletenlər vasitəsilə gizli səsvermə başa çatdıqdan sonra He
sablayıcı komissiya iclas salonunda səsvermə qutusunu açır və səsləri hesablayır.
Gizli səsvermənin nəticələri barəsində protokol tərtib olunur. Bu protokolda siya
hı üzrə deputatların sayı, səsvermədə iştirak etmiş deputatların sayı, istifadə edilməmiş
bülletenlərin sayı, etibarsız bülletenlərin sayı, etibarlı bülletenlərin sayı, səsvermənin
nəticələri göstərilir. Hesablayıcı komissiyanın müəyyənləşdirdiyi formada tərtib olun
mayan bülletenlər, habelə «lehinə», «əleyhinə», «bitərəf» sözlərinin hamısının və ya
birinin pozulduğu və ya heç birinin pozulmadığı, yaxud namizədlərin hamısının so
yadlarının pozulduğu və ya birdən çoxunun soyadının saxlanıldığı bülletenlər etibarsız
sayılır.
Deputatların siyahısı və səsvermə bülletenləri zərfə qoyulur və möhürlənir. Səs
vermənin nəticələri barədə protokolu Hesablayıcı komissiyanın bütün üzvləri imza
layırlar. Hesablayıcı komissiyanın protokolunu imzalamaqdan imtina edən komissiya
üzvü protokola xüsusi rəy əlavə edə bilər və bu xüsusi rəyini dərhal elan edə bilər.
Hesablayıcı komissiyanın sədri bülletenlər vasitəsilə keçirilən gizli səsvermənin nəti
cələrini elan edir.
Eyni bir məsələnin həlli ilə əlaqədar Milli Məclis adbaad səsvermə və gizli səsver
mə haqqında qərar qəbul edərsə, gizli səsvermə keçirilir.
Maddə 27. Səsvermənin ikinci dövrəsi
İkidən çox namizəd barəsində səsvermə keçirildikdən sonra namizədlərin heç biri
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulmuş səs çoxluğu yığa bil
məzsə, daha çox səs yığmış iki namizəd səsvermənin ikinci dövrəsinə keçir. İkinci döv
rədə o namizəd seçilmiş sayılır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Milli
Məclisin qərarlarının qəbul edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş səs çoxluğu qazanmış olsun.
İkinci dövrədə namizədlərin heç biri lazımi səs çoxluğu qazana bilmədikdə başqa nami
zədlər göstərilməklə yeni səsvermə keçirilir.
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Maddə 28. Təkrar səsvermə
Səsvermənin nəticələri müəyyən edilərkən texniki (elektron sisteminin nasazlığı
ilə əlaqədar) və ya prosedur səhvləri aşkar edilərsə, Milli Məclisin protokol qaydasında
qəbul edilmiş qərarı ilə təkrar səsvermə keçirilir.
Maddə 29. Milli Məclisin iclaslarında elektron sistemindən istifadə
Milli Məclisin iclaslarında elektron sistemindən deputatların qeydiyyatı, onların
çıxışlara yazılması, səsvermənin keçirilməsi üçün istifadə edilə bilər.
Elektron sistemindən istifadəyə Milli Məclisin Sədri nəzarət edir.
Elektron sistemi ilə deputatların qeydiyyatdan keçməsinin, çıxışlara yazılmasının
nəticələri və səsvermənin yekunları iclas salonunda qurulmuş elektron tablosu vasitəsilə
göstərilir.
Bütün məlumatlar elektron sisteminin yaddaşında və Milli Məclisin arxivində maq
nit daşıyıcılarında saxlanılır. Elektron sistemində saxlanılan məlumatlar Milli Məclisin
Sədrinin icazəsi ilə deputatlara və başqa müraciət edənlərə verilir. Milli Məclisin qapalı
iclasları haqqında məlumatlar yalnız Milli Məclisin Sədrinə verilir.
Elektron sisteminin işində səhvlər haqqında şikayətlərə Milli Məclisin Sədri baxır.
Maddə 30. Milli Məclisin aktlarının qəbul edilməsi üçün tələb olunan səs çoxluğu
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və bu Daxili Nizamnamədə başqa qay
da nəzərdə tutulmayıbsa, Milli Məclisin aktları 63 deputatın səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Prosedur məsələləri ilə əlaqədar protokol qaydasında qərarlar, bu Daxili Nizamna
mədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Milli Məclisin iclasında iştirak edən deputatla
rın sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
İkinci fəsil
MİLLİ MƏCLİSİN ORQANLARI
Maddə 31. Milli Məclisin Sədrinin səlahiyyətləri
Milli Məclisin Sədri:
Milli Məclisin iclaslarını aparır;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Milli Məclisin 42 deputatının tələbi
əsasında Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasını çağırır;
Milli Məclisin Sədrinin müavinləri arasında iş bölgüsü aparır;
Milli Məclisin Sədrinin müavinləri və Milli Məclisin komitələrinin sədrləri ilə bir
gə Milli Məclisin hər növbəti sessiyasının qanunvericilik işləri planını hazırlayır və Milli
Məclisə təqdim edir;
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qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə daxil olmuş qanun və qərar la
yihələrini Milli Məclisin müvafiq komitələrinə göndərir;
qəbul edilmiş qanunları imzalanmaq üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinə
göndərir;
Milli Məclisin daxili intizamını bu Daxili Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş səlahiy
yətlər çərçivəsində təmin edir;
Milli Məclisi icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları ilə, siyasi partiyalarla, ictimai
birliklərlə, həmkarlar ittifaqları ilə, xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla, kütləvi in
formasiya vasitələri ilə, habelə başqa fiziki və hüquqi şəxslərlə münasibətlərdə təmsil edir;
Milli Məclisin Aparatının rəhbər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
mühüm qanun layihələrinin hazırlanması üçün işçi qrupları yaradır;
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və bu Daxili Nizamnamə ilə nəzərdə
tutulmuş başqa səlahiyyətləri həyata keçirir.
Milli Məclisin Sədri öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sərəncam
lar qəbul edir.
Milli Məclisin deputatı Milli Məclisin iclasında mandatından imtina etdikdə və hə
min imtina Milli Məclisin iclasının stenoqramına daxil edildikdə, o, imtinanı geri götürə
bilməz.
Milli Məclisin Sədri öz mülahizəsinə görə Milli Məclisin iclasının gündəliyinə bi
rinci növbəli məsələlər kimi təcili həll edilməsi tələb olunan məsələləri və başqa məsə
lələri daxil edə bilər.
Maddə 32. Milli Məclis Sədrinin müavinlərinin səlahiyyətləri
Milli Məclisin Sədrinin müavinləri onların arasında aparılmış iş bölgüsünə uyğun
olaraq fəaliyyət göstərir, Milli Məclisin Sədrinin ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirir,
Milli Məclisin Sədrinin göstərişi ilə Milli Məclisin iclaslarına sədrlik edirlər.
Milli Məclisin Sədri vəzifəsi müvəqqəti boşaldıqda Milli Məclisin Sədrinin birinci
müavini, o olmadıqda Milli Məclisin Sədrinin daha yaşlı müavini, o olmadıqda isə Milli
Məclisin Sədrinin müavini Milli Məclisin Sədri seçilənədək onun səlahiyyətlərini həyata
keçirirlər.
Maddə 33. Milli Məclisin Sədrinin seçilməsi qaydası
Milli Məclisin Sədri Milli Məclisin deputatları sırasından gizli (elektron sistemindən
istifadə etməklə) səsvermə yolu ilə seçilir. Elektron sistemindən istifadə zamanı nasazlıq
yarandıqda gizli səsvermə bülletenlər vasitəsilə keçirilir.
Milli Məclisin Sədri vəzifəsinə namizədliyi Milli Məclisin deputatları irəli sürə bi
lərlər. Hər deputat yalnız bir namizəd göstərə bilər.
Öz namizədliyinə etiraz müzakirəsiz və səsvermə keçirilmədən qəbul edilir.
Səsverməyə azı 10 deputatın tərəfdar çıxdığı namizədlər buraxılır. Namizədlər çı
xış edə və deputatların suallarına cavab verə bilərlər. Namizədlər üzrə müzakirələr keçi
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rilir. Milli Məclisin sədrliyinə hər namizəd Hesablayıcı komissiyanın tərkibinə əlavə bir
deputat daxil edə bilər.
Gizli səsvermə nəticəsində azı 63 deputatın səsini almış namizəd Milli Məclisin
Sədri seçilir.
Namizədlərin heç biri azı 63 səs almadıqda, bu Daxili Nizamnamənin 27-ci mad
dəsində nəzərdə tutulmuş qaydada səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə
heç bir namizəd 63 səs ala bilməzsə, Milli Məclisin Sədrinin birinci müavininin seçkiləri
keçirilir.
Milli Məclisin Sədrinin seçilməsi Milli Məclisin qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Bu qərarı
Milli Məclisin iclasına sədrlik edən imzalayır.
Maddə 34. Milli Məclis Sədrinin müavinlərinin seçilməsi qaydası
Milli Məclisin Sədrinin müavinləri Milli Məclisin deputatları sırasından açıq səs
vermə yolu ilə seçilir.
Milli Məclisin Sədrinin müavini vəzifəsinə namizədliyi ilk növbədə Milli Məc
lisin Sədri, sonra isə Milli Məclisin deputatları irəli sürə bilərlər. Milli Məclisin Sədri
və hər deputat Milli Məclisin Sədrinin birinci müavini və müavini vəzifələrinin hər
birinə yalnız bir namizəd göstərə bilərlər.
Öz namizədliyinə etiraz müzakirəsiz və səsvermə keçirilmədən qəbul edilir.
Səsverməyə azı 7 deputatın tərəfdar çıxdığı namizədlər buraxılır. Namizədlər çıxış
edə və deputatların suallarına cavab verə bilərlər. Namizədlər üzrə müzakirələr keçirilir.
Açıq səsvermə nəticəsində azı 63 deputatın səsini almış namizəd Milli Məclisin
Sədrinin müavini seçilir.
Namizədlərin heç biri azı 63 səs almadıqda, bu Daxili Nizamnamənin 27-ci maddə
sində nəzərdə tutulmuş qaydada səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə heç
bir namizəd 63 səs ala bilməzsə, başqa namizədlər göstərilməklə yeni seçkilər keçirilir.
Milli Məclis Sədrinin müavinlərinin seçilməsi Milli Məclisin qərarı ilə rəsmiləş
dirilir.
Maddə 35. Milli Məclisin komitələri
Milli Məclisin növbəti çağırışının birinci sessiyasının əvvəlində «Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin komitələri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa
müvafiq olaraq Milli Məclisin komitələri yaradılır.
Milli Məclisin komitələri Milli Məclisin çağırışının səlahiyyət müddəti ərzində sə
lahiyyətlidir.
Milli Məclisin komitələri Milli Məclisin azı 63 deputatının səs çoxluğu ilə təsdiq
olunan «Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanunu əsasında fəaliyyət göstərirlər.
Milli Məclisin komitələrinin fəaliyyəti fikir müxtəlifliyi, siyasi plüralizm, aşkarlıq,
məsələlərin sərbəst müzakirəsi prinsipləri əsasında qurulur.
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Maddə 36. Milli Məclisin komitəsinin tərkibi
Milli Məclisin komitəsinin say tərkibi Milli Məclis tərəfindən müəyyən edilir, lakin
azı 5, çoxu 20 deputatdan ibarət olmalıdır.
15 deputatdan çox üzvü olan komitə köməkçi komitə yarada bilər.
Milli Məclisin rəhbərliyi Milli Məclisin komitəsinin üzvü ola bilər. Milli Məcli
sin başqa hər bir deputatı komitələrdən birinin üzvü olmalıdır. Bir deputat ən çoxu iki
komitənin üzvü ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olan Milli
Məclisin deputatı Milli Məclisin komitəsinin üzvü olmaya bilər.
Milli Məclisin komitəsinin sədri, onun müavini və üzvləri Milli Məclisin iclasında
azı 63 deputatın səs çoxluğu ilə seçilirlər. Komitənin tərkibinin seçilməsi Milli Məclisin
qərarı ilə rəsmiləşdirilir.
Milli Məclisin deputatı heç bir komitənin üzvlüyünə daxil olmursa, Milli Məclisin
Sədri sərəncamla həmin deputatı komitələrin birinə daxil edir.
Maddə 37. Milli Məclisin komitələrinin iclasları
Milli Məclisin komitəsinin iclası onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə sə
lahiyyətlidir.
Milli Məclisin Sədrinin tələbi ilə Milli Məclisin komitəsinin növbədənkənar iclası
çağırılır.
Milli Məclisin komitəsinin iclası haqqında komitə üzvü iclas gününə azı 2 gün qal
mış xəbərdar edilməlidir.
Komitənin üzvü olan Milli Məclisin deputatının komitənin iclasında iştirakı məc
buridir.
Komitənin iclasında üzürsüz səbəbdən iştirak edə bilməyən deputat komitənin səd
rindən icazə almalıdır.
Komitənin iclaslarında həmin komitənin üzvü olmayan deputatlar da məşvərətçi
səslə iştirak edə bilərlər. Komitələrin sədrləri onların iclaslarına həmçinin başqa şəxsləri
dəvət edə bilərlər.
Milli Məclisin iki və ya daha çox komitəsi birgə iclas keçirə bilər.
Maddə 38. Komitənin sədri və onun müavini
Komitənin iclasını onun sədri, o olmadıqda və ya onun tapşırığı ilə komitə sədrinin
müavini aparır.
Komitənin sədri komitənin işinə rəhbərlik edir, onun iclasının gününü və saatını
təyin edir, komitənin ayrı-ayrı üzvlərinə tapşırıqlar verir, komitənin işini Milli Məclisin
komissiyalarının işi ilə əlaqələndirir, komitənin iclasının protokolunu imzalayır.
Komitə sədrinin müavini sədr olmadıqda onu əvəz edir, sədrin tapşırığı ilə komitə
nin işlərinə rəhbərlik edir.
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Maddə 39. Komitənin hüquqları
Komitənin qanun və qərar layihələrinin hazırlanması üçün zəruri olan sənədləri
və materialları mərkəzi və yerli icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarından, yerli özu
nüidarə orqanlarından, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatlarından
tələb etmək, onların nümayəndələrini (ekspertlərini) komitənin iclaslarına dəvət etmək
hüququ vardır.
Komitənin qanun və qərar layihələrinin hazırlanması üçün tələb etdiyi sənədləri və
materialları mərkəzi və yerli icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları, yerli özunüidarə
orqanları, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları 10 gün müddətin
də komitəyə göndərməlidirlər. Əgər həmin sənədlərdə və materiallarda dövlət, kommer
siya sirri, yaxud qanunla qorunan başqa məxfi məlumatlar varsa, onlar göndərilmir və bu
barədə Milli Məclisin Sədrinə əsaslandırılmış yazılı cavab verilir.
Milli Məclisin Sədri bu cavabla razı olmayaraq həmin sənədləri və materialları tə
ləb edərsə, onların Milli Məclisin Sədrinə təqdim edilməsi məcburidir.
Maddə 40. Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyası
Növbəti çağırış Milli Məclisin birinci iclasında və bundan sonra hər il Milli Məc
lisin yaz sessiyasının birinci iclasında Hesablayıcı komissiya yaradılır. Hesablayıcı ko
missiya açıq və gizli səsvermələri keçirmək və onların nəticələrini müəyyən etmək məq
sədi ilə yalnız Milli Məclisin iclaslarında fəaliyyət göstərir.
Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyası Milli Məclisin deputatları sırasından 1 il
müddətinə 7 üzvdən ibarət tərkibdə seçilir. Seçildikdən sonra Milli Məclisin Hesablayıcı
komissiyası öz üzvləri sırasından komissiyanın sədrini və katibini seçir.
Hesablayıcı komissiyanın iclası onun azı 4 üzvü iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. He
sablayıcı komissiyanın bütün qərarları onun iclaslarında iştirak edən üzvlərinin sadə səs
çoxluğu ilə qəbul edilir. Hesablayıcı komissiyanın qərarı ilə razı olmayan onun üzvü ko
missiyanın yekun protokolunda xüsusi rəyini əks etdirə bilər və Milli Məclisin iclasında
xüsusi rəylə çıxış edə bilər.
Milli Məclisin Sədrinin seçkiləri keçirilərkən Milli Məclisin sədrliyinə göstərilmiş
hər namizəd Hesablayıcı komissiyanın tərkibinə əlavə bir üzv daxil edə bilər. Hesablayı
cı komissiyanın bu üzvləri yalnız Milli Məclisin Sədrinin seçkiləri zamanı komissiyanın
üzvü olurlar.
Maddə 41. Milli Məclisin İntizam komissiyası
Növbəti çağırış Milli Məclisin birinci iclasında və bundan sonra hər il Milli Məcli
sin yaz sessiyasının birinci iclasında İntizam komissiyası yaradılır. İntizam komissiyası
parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb olunan deputatların məsələlərinə baxıb həll etmək, ha
belə deputat toxunulmazlığına xitam verilməsi və deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi ilə
əlaqədar məsələlərə dair rəy vermək məqsədiilə fəaliyyət göstərir.
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Milli Məclisin İntizam komissiyası Milli Məclisin deputatları sırasından 1 il müd
dətinə 7 üzvdən ibarət tərkibdə seçilir. Seçildikdən sonra Milli Məclisin İntizam komis
siyası öz üzvləri sırasından komissiyanın sədrini və katibini seçir.
İntizam komissiyasının iclası onun azı 4 üzvü iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İntizam
komissiyasının bütün qərarları onun iclaslarında iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu
ilə qəbul edilir. İntizam komissiyasının qərarı ilə razı olmayan onun üzvü komissiyanın
protokolunda xüsusi rəyini əks etdirə bilər və Milli Məclisin iclasında xüsusi rəylə çıxış
edə bilər.
Maddə 42. Milli Məclisin müvəqqəti komissiyaları
Milli Məclisin deputatlarından Milli Məclisin müvəqqəti komissiyaları yaradıla bilər.
Milli Məclisin müvəqqəti komissiyasının tərkibi, vəzifələri, səlahiyyətləri və fəaliy
yət müddəti Milli Məclisin qərarı ilə müəyyən edilir.
Maddə 43. Milli Məclisin deputat fraksiyaları (qrupları)
Milli Məclisin azı 25 deputatı könüllü birləşərək deputat fraksiyaları (qrupları) ya
rada bilərlər. Deputat fraksiyasının (qrupunun) yaradılması barədə bəyanat Milli Məcli
sin iclasında oxunur və deputat fraksiyası (qrupu) Milli Məclisin Aparatında qeydiyyat
dan keçirilir.
Deputat fraksiyası (qrupu) Milli Məclisdə müzakirə edilmək üçün təkliflər verə
bilər, Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmış bütün məsələlərə dair münasibətini bildirə
bilər.
Deputatın fraksiyadan (qrupdan) çıxması nəticəsində deputat fraksiyasının (qrupu
nun) tərkibi 25 deputatdan az olarsa, deputat fraksiyası (qrupu) ləğv edilmiş sayılır və bu
barədə Milli Məclisin iclasında elan edilir.
Maddə 44. Milli Məclisin Hesablama Palatası
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 92-ci maddəsinə əsasən, Milli Məc
lis Hesablama Palatası yaradır. Hesablama Palatası Milli Məclisə hesabat verən daimi
fəaliyyət göstərən dövlət büdcə nəzarəti orqanıdır.
Hesablama Palatası sədrdən, sədr müavinindən və 7 auditordan ibarətdir.
Hesablama Palatasının sədri, sədr müavini və auditorları dövlət idarəçiliyi, dövlət
nəzarəti, iqtisadiyyat, maliyyə sahələrində iş təcrübəsinə malik olan ali təhsilli şəxslər
olmalıdır.
Hesablama Palatasının sədri, sədr müavini və auditorları Milli Məclisin Sədrinin
təqdimatı əsasında Milli Məclis tərəfindən təyin olunurlar.
Hesablama Palatasının sədrliyinə və sədr müavinliyinə namizədlər Milli Məclis qar
şısında çıxış edirlər. Deputatlar onlara suallar verə, təklif olunan namizəd barəsində öz
fikirlərini bildirə, namizədin lehinə və ya əleyhinə çıxış edə bilərlər.
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Hesablama Palatasının auditorları Milli Məclisə qısa məlumatla təqdim olunurlar.
Hesablama Palatasının sədrinin, sədr müavininin, auditorlarının vəzifəyə təyin və vəzi
fədən azad edilməsi barədə qərar Milli Məclisin azı 63 deputatının səs çoxluğu ilə qəbul
edilir.
Üçüncü fəsil
MİLLİ MƏCLİS DEPUTATININ
PARLAMENTDAXİLİ MƏSULİYYƏTİ
Maddə 45. Milli Məclis deputatının parlamentdaxili məsuliyyətinin əsasları
Milli Məclisin deputatı:
1) Milli Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarının aparılmasına ma
ne olduqda;
2) Milli Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarında çıxış edənlərin
sözünü kəsdikdə;
3) Milli Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarının normal gedişini
və iş qaydasını pozduqda;
4) Milli Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarında insanın şərəf və
ləyaqətini alçaldan kobud, təhqiramiz sözlərə və hərəkətlərə yol verdikdə, qanunsuz hə
rəkətlərə çağırdıqda;
5) Milli Məclis deputatının yüksək adına xələl gətirən hərəkətlər etdikdə;
6) «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun
5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl etmədikdə və ya həmin Qanunun
9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları törətdikdə (onlar inzibati və ya cinayət mə
suliyyəti yaratmadıqda);
7) Milli Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarında üzürsüz səbəb
dən iştirak etmədikdə
parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Maddə 46. Parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb olunan Milli Məclisin deputatına
tətbiq edilən intizam tədbirləri
Bu Qanunun 45-ci maddəsində göstərilən əsaslara görə Milli Məclisin deputatına
aşağıdakı intizam tədbirləri tətbiq edilə bilər:
1) xəbərdarlıq;
2) söz kəsmə;
3) iclas salonundan çıxarma;
4) töhmət;
5) deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi.
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Maddə 47. Parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb olunan Milli Məclisin deputatına
intizam tədbirlərinin tətbiqi qaydası
Bu Qanunun 45-ci maddəsinin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü bəndlərində göstərilən əsasla
ra görə, Milli Məclisin, yaxud onun komitə və ya komissiyasının iclasına sədrlik edən
Milli Məclisin deputatına xəbərdarlıq edə, onun sözünü kəsə və ya onu iclas salonundan
çıxara bilər. Bir qayda olaraq, iclas salonundan çıxarma qaydanı kobud surətdə pozan
deputatlara tətbiq edilir.
Dəfələrlə xəbərdar olunan, sözü kəsilən, iclas salonundan çıxarılan deputatın mə
sələsi Milli Məclisin Sədrinin, yaxud komitə və ya komissiyanın sədrinin təqdimatı ilə
baxılmaq üçün Milli Məclisin İntizam komissiyasına göndərilir. İntizam komissiyası bu
məsələyə həsr olunmuş iclası 5 gün müddətində keçirməli və məsələyə baxarkən Milli
Məclisin iclaslarının stenoqramlarından və videoyazısından istifadə edə bilər. İntizam
komissiyasının qərarı ilə intizamı pozan deputata töhmət verilə bilər.
Bu Qanunun 45-ci maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən əsasa görə, Milli Məclisin
Sədri deputatın məsələsini İntizam komissiyasına göndərir. İntizam komissiyası bu məsələ
ilə əlaqədar iki həftə müddətində təhqiqat aparır və deputatın hərəkətlərində Milli Məclis
deputatının yüksək adına xələl gətirən əlamətlər tapdıqda deputata töhmət verə bilər.
Bu Qanunun 45-ci maddəsinin 6-cı bəndində göstərilən əsasa görə, Milli Məclisin
Sədri deputatın məsələsini İntizam komissiyasına göndərir. İntizam komissiyası bu mə
sələyə iki həftə müddətində baxıb deputata töhmət verə bilər.
Bu Qanunun 45-ci maddəsinin 7-ci bəndində göstərilən əsasa görə, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri özü və ya komitənin sədrinin təqdimatı ilə üzürsüz
səbəbdən azı dalbadal dörd və ya bir ayda üst-üstə altı iclasda iştirak etməyən deputatın
məsələsini İntizam komissiyasına göndərir. İntizam komissiyası bu məsələyə bir həftə
müddətində baxıb deputata töhmət verə bilər.
Milli Məclisin deputatına töhmət verilməsi barədə İntizam komissiyasının qərarı
Milli Məclisin növbəti iclasında elan edilir.
Bu Qanunun 45-ci maddəsinin 7-ci bəndində göstərilən əsasa görə, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbəti
sessiyasının bütün iclaslarını və ya il ərzində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
30 iclasını üzürsüz səbəbdən buraxan deputatın məsələsini özünün təqdimatı ilə İntizam
komissiyasına göndərir. İntizam komissiyası bu məsələyə iki həftə müddətində baxıb
deputatın öz səlahiyyətlərini itirməsi barədə təklifi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarır.
Milli Məclis bu məsələyə növbəti iclasında baxır.
Maddə 48. Parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb edilmiş Milli Məclisin deputatları
haqqında məlumatların kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılması
Parlamentdaxili məsuliyyətə cəlb edilmiş Milli Məclisin deputatları haqqında mə
lumatlar «Azərbaycan» qəzetində dərc olunur və Azərbaycan Respublikası Milli Məcli
sinin Aparatı tərəfindən başqa kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edilir.
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Milli Məclisin növbəti sessiyaları dövründə hər ay «Azərbaycan» qəzetində Milli
Məclisin və onun komitə və komissiyalarının iclaslarını üzürsüz səbəbdən buraxan de
putatların adları dərc olunur.

Dördüncü fəsil
YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 49. (Çıxarılmışdır.)
Maddə 50. Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin qüvvəyə minməsi və onda
dəyişikliklər edilməsi qaydası
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsi Milli Məclis tərəfindən Qanunla təsdiq edil
dikdən və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra dərc
olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsində dəyişikliklər Daxili Nizamnamənin özündə
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
qaydada edilir.
Maddə 51. Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə riayət olunmasına nəzarət
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə riayət olunmasına Milli Məclisin rəhbərliyi
nəzarət edir.
Maddə 52. Milli Məclisin xərclər smetasının təsdiqi
Milli Məclisin xərclər smetası Milli Məclisdə növbəti ilin büdcəsinə baxılarkən
təsdiq edilir.
Maddə 53. Milli Məclisin sənədlərinin dərc edilməsi
Milli Məclisin qərarları «Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Məlumatı»nda
rəsmi dərc edilir.
Milli Məclisin iclaslarının protokolları və stenoqramları «Azərbaycan Respublika
sı Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları»nda rəsmi dərc edilir.
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Qazaxıstan Respublİkası
Parlamentİnİn Reqlamentİ
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Qazaxıstan Respublİkası
Parlamentİnİn Reqlamentİ
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin
1996-cı il 20 may tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin Reqlamenti palataların birgə iclaslarının
keçirilməsi şərtlərini və qaydasını, Senatın və Məclisin reqlamentləri ilə tənzimlənmə
yən məsələlərin müzakirəsi zamanı palataların qarşılıqlı münasibətləri mexanizmini,
Parlamentin birgə orqanlarının formalaşdırılması və onların fəaliyyətinin təşkili, habelə
Parlamentin deputatlarının və vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi
qaydasını müəyyənləşdirir.
I bölmə. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti öz işini sessiya qaydasında hə
yata keçirir.
Parlamentin sessiyası onun palatalarının birgə və ayrıca iclasları formasında keçirilir.
Parlamentin birinci sessiyası seçkilərin yekunlarının dərc edildiyi gündən ən geci
otuz gün keçənədək Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti tərəfindən çağırılır.
Maddə 2. Parlamentin sessiyası Senatın və Məclisin birgə iclasında açılır və bağ
lanır. Parlamentin sessiyası, bir qayda olaraq, respublikanın Prezidenti tərəfindən, o ol
madıqda isə Məclisin Sədri tərəfindən açılır.
Parlamentin sessiyasının açılışı və bağlanışı zamanı Qazaxıstan Respublikasının
himni ifa olunur.
Maddə 3. Parlamentin növbəti sessiyaları Məclisin Sədri tərəfindən çağırılır və ildə
bir dəfə, sentyabr ayının birinci iş günündən iyun ayının sonuncu iş gününədək keçirilir.
Parlamentin sessiyasının açılması tarixi, vaxtı və yeri haqqında məlumatlar kütləvi
informasiya vasitələri ilə yayılır.
Maddə 4. Parlamentin qeyri-iş günləri qanunla müəyyənləşdirilmiş bayram, istira
hət günləri və parlament tətili günləridir.
Parlamentin növbəti sessiyasının çağırılması ilə əlaqədar parlament tətilinə ara ve
rildiyi halda tətil növbədənkənar sessiyasının işi başa çatdıqdan sonra bərpa olunur və
parlament tətilinin müddəti bitənədək davam edir.
Parlament tətili respublika Parlamentinin qərarı ilə elan olunur.
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II bölmə. Parlament palatalarının birgə iclaslarının
keçirilməsi şərtləri və qaydası
1-ci fəsil. Parlament palatalarının birgə iclasları
Maddə 5. Parlament palatalarının birgə iclası Məclisin Sədri tərəfindən palataların
deputatlarına qabaqcadan məlumat verilməklə çağırılır. Bu halda Məclisin Sədri Parla
ment palatalarının birgə iclasının çağırılması haqqında sərəncam verərək bu barədə Par
lamentin deputatlarını məlumatlandırır.
Parlament palatalarının birgə iclasları saat 10-dan 18-dək keçirilir, saat 12-dən
12.30-dək və saat 14-dən 16-dək fasilə verilir.
Palataların birgə iclasının başqa vaxtlarda keçirilməsi barədə Parlament qərar qəbul
edə bilər.
Sədrlik edən öz təşəbbüsü ilə və ya iclasda olan Parlament deputatlarının əksəriy
yətinin təklifi ilə iclaslarda fasilələr elan edir.
Parlament palatalarının birgə iclasları zamanı Parlamentin və onun palatalarının
işçi orqanlarının iclasları keçirilmir.
Maddə 6. Parlamentin iclası palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Parlamentin iclasının səlahiyyətli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün pala
talardan hər birinin deputatlarının adbaad qeydiyyatı keçirilir. Hər səsvermədən əvvəl
deputatların əlavə adbaad qeydiyyatı keçirilə bilər. Prosedur məsələləri barəsində səs
vermədən əvvəl deputatların əlavə adbaad qeydiyyatı keçirilmir.
Maddə 7. Parlamentin iclasında Məclisin Sədri:
- Parlamentin sessiyalarını və iclaslarını açır, bağlayır;
- palataların növbəti və növbədənkənar birgə iclaslarında sədrlik edir;
- müzakirələrdə çıxış etmək üçün yazılanlara dair məlumatı elan edir;
- çıxış etmək üçün palataların deputatlarına növbə ilə, lakin müzakirə edilən məsə
ləyə dair ən çoxu iki dəfə söz verir;
- çıxış edən Reqlamenti pozduqda ona xəbərdarlıq edə bilər, təkrar pozduqda isə
sözdən məhrum edə bilər;
- prosedur məsələsi barəsində deputata növbədənkənar, lakin ən çoxu iki dəfə söz
verir;
- qanunların, qərarların, müraciətlərin, bəyannamələrin, bəyanatların və Parlamen
tin digər aktlarının layihələri, iclasda baxılan məsələlərə dair deputatların düzəlişləri ba
rəsində səsverməni təşkil edir və nəticələrini elan edir;
- palataların birgə iclaslarının keçirilməsinin bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş
qaydasını təmin edir.
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Parlamentin iclasında məsələlərin müzakirəsi zamanı sədrlik edən deputatların çı
xışlarına qiymət və şərh verə bilməz.
Parlament Məclisinin Sədri iclasın aparılması vəzifəsini Məclis Sədrinin müavin
lərindən birinə həvalə edə bilər.
Maddə 8. Parlamentin iclasının gündəliyi və iş qaydası Parlament Məclisinin Sədri
tərəfindən təqdim edilir və palataların birgə iclasında açıq səsvermə yolu ilə palatalardan
hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə təsdiq edilir.
Gündəliyə və iş qaydasına dair təklif və qeydlər hər bir təklif barəsində açıq səsvermə
yolu ilə palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Respublika Prezidenti qanun layihələrinə baxılmasının öncəliyini müəyyənləş
dirmək, habelə qanun layihəsinin müzakirəsini təcili elan etmək hüququna malikdir ki,
bu da Parlamentin həmin layihəni onun təqdim edildiyi gündən etibarən bir ay ərzində
müzakirə etməli olduğunu bildirir. Parlament bu tələbi yerinə yetirmədikdə, respublika
Prezidenti qanun qüvvəli fərman verə bilər. Həmin fərman Parlament tərəfindən Kons
titusiya və qanunvericilik ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada yeni qanun qəbul edilənədək
qüvvədə olur.
Maddə 9. Parlamentin iclaslarında məruzələr üçün otuz dəqiqəyədək, əlavə mə
ruzələr üçün iyirmi dəqiqəyədək, müzakirələrdə çıxışlar üçün on dəqiqəyədək, müzaki
rələrdə təkrar çıxışlar üçün beş dəqiqəyədək, deputat sorğularının açıqlanması üçün beş
dəqiqəyədək, namizədliklərin müzakirəsi zamanı çıxışlar üçün üç dəqiqəyədək, prosedur
məsələləri barəsində çıxışlar, arayışlar və suallar üçün iki dəqiqəyədək vaxt verilir. Sual
lara cavablar üçün ən çoxu bir saat, müzakirələr üçün bir saat yarımadək vaxt ayrılır.
Müzakirələr qurtardıqdan sonra məruzəçi və əlavə məruzəçi on dəqiqəyədək yekun sözü
ilə çıxış etmək hüququna malikdirlər.
Deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Parlament başqa vaxtlar müəyyənləş
dirə bilər.
Çıxışlar tribunadan və ya yerdən edilir.
Söz verilməsinə dair sorğular yerdən verilir.
Respublika Prezidentinin xahişi ilə ona çıxış etmək üçün istədiyi vaxt söz verilir.
Senat Sədrinin, Məclis Sədrinin, onların müavinlərinin, Prezidentin və Hökumətin
təmsilçilərinin xahişi ilə onlara müzakirə edilən məsələ barəsində çıxış etmək üçün növ
bədənkənar söz verilə bilər.
Parlamentin iclasında heç kəs sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bilməz.
Maddə 10. Parlament palatalarının birgə iclasları qazax və rus dillərində keçirilir.
Çıxış edən qazax və rus dillərini bilmədikdə, başqa dildə çıxış etmək hüququna ma
likdir. Bu cür çıxışın qazax və rus dillərinə tərcüməsi təmin edilir. Çıxış edən hər hansı
başqa dildə çıxış etmək niyyətində olduğunu Məclisin Sədrinə ən geci bir gün qabaqca
dan bildirir.
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Məruzələrin və əlavə məruzələrin qazax və rus dillərində mətnləri sinxron tərcümə
üçün Məclisin Aparatına qabaqcadan, lakin palataların birgə iclasının başlanmasına ən
geci iki saat qalmış təqdim edilir.
Maddə 11. Parlament palatalarının birgə iclasları açıq keçirilir.
Dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin palataların
birgə iclasında olmasının zəruriliyi haqqında Parlament qərar qəbul etdikdə həmin şəxs
lər Parlamentin iclasına gəlməli və öz səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair lazımi izahat
verməlidirlər. Parlament respublika Prezidenti barəsində bu cür qərarlar qəbul edə bilməz.
Dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının qabaqcadan razılaşdırılmadan
Parlament palatalarının birgə iclaslarında iştirak etmək hüququna malik vəzifəli şəxsləri
palataların sədrləri tərəfindən dəvət edilirlər.
Senat Aparatının rəhbəri Parlament palatalarının birgə iclasına dəvət edilmiş şəxslər
barəsində məlumatı onların soyadlarını, adlarını, ata adlarını, tutduqları vəzifələri və hansı
sifətlə dəvət edildiklərini göstərməklə Məclis Aparatının rəhbərinə qabaqcadan bildirir.
Dəvət edilmiş şəxslərin Parlament palatalarının birgə iclasına gəlməsi qaydasını
palata aparatlarının rəhbərləri müəyyənləşdirirlər.
Parlament palatalarının birgə iclasının təşkilati, hüquqi, sənəd və informasiya-ana
litik təminatı Məclisin Aparatı tərəfindən Məclisin Reqlamentinə və Məclisin Aparatı
haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Dəvət edilmiş şəxslər Parlamentin fəaliyyətinə qarışmaq hüququna malik deyildir
lər, onun işinin bəyəndiklərini və ya bəyənmədiklərini ifadə etməkdən çəkinməli, müəy
yənləşdirilmiş qaydaya riayət etməli və sədrlik edənin sərəncamlarına tabe olmalıdırlar.
Maddə 12. Prezidentin, yaxud deputatın təklifi ilə Parlament qapalı iclas keçirə
bilər, bu şərtlə ki, iclasda olan deputatların ümumi sayının əksəriyyəti bunun lehinə səs
versin.
Prezident, Baş nazir və Hökumət üzvləri, Milli Bankın sədri, Baş prokuror, respub
lika Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, habelə Dövlət katibi və respublika Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri Parlamentin istənilən iclasında olmaq və çıxış etmək hüqu
quna malikdirlər.
Maddə 13. Parlament iclaslarının stenoqramı yazılır. Stenoqram iclasa sədrlik
edən tərəfindən imzalanır. Deputatların, Prezident və Hökumət təmsilçilərinin xahişi ilə
stenoqram onlara palataların aparatları tərəfindən verilir.
Maddə 14. Parlamentin iclasında respublikanın Konstitusiya quruluşunun zorakı
lıqla dəyişdirilməsinin, bütövlüyünün pozulmasının, dövlətin təhlükəsizliyinin sarsıdıl
masının, müharibənin, sosial, irqi, milli, dini, silk və nəsil üstünlüyünün, qəddarlığa və
zorakılığa pərəstişin təbliğinə və ya təşviqinə, habelə başqa şəxslərin şərəf və ləyaqətinə
toxunan ifadələrin işlədilməsinə yol verilmir. Bu tələbin pozulduğu halda sədrlik edən
çıxış edəni sözdən məhrum edir.
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Çıxış edən ona ayrılmış vaxt ərzində aşağıdakı hallardan başqa, sədrlik edən tərə
findən sözdən məhrum edilə bilməz:
- çıxış vaxtı bitdikdə;
- müzakirə edilən məsələnin mövzusundan kənara çıxdıqda.
Maddə 15. Müzakirələrin gedişində sədrlik edən müzakirə olunan məsələ barəsin
də fikir müxtəlifliyinin üzə çıxmasını təmin edir.
Baxılan məsələ ətrafında müzakirələr vaxt başa çatdıqda, yaxud Parlamentin açıq
səsvermə yolu ilə Parlament palatalarının birgə iclasında olan hər bir palata deputatla
rının səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərarla kəsilə bilər. Müzakirələrin kəsilməsi məsələsi
qoyularkən sədrlik edən yazılmış və çıxış etmiş deputatların sayı haqqında Parlamentin
deputatlarına məlumat verir, kimin çıxış etməkdə təkidli olduğunu aydınlaşdırır və iclas
da olan deputatların əksəriyyətinin razılığı ilə ona söz verir.
Müzakirələrin kəsilməsi ilə əlaqədar çıxış edə bilməmiş deputatlar öz çıxışlarının
imzalı mətnlərini Məclisin Aparatı vasitəsi ilə Parlament palatalarının birgə iclasının ste
noqramına əlavə edə bilərlər.
2-ci fəsil. Parlament palatalarının növbədənkənar birgə iclasları
Maddə 16. Parlamentin sessiyaları arasındakı dövrdə respublikanın Prezidenti öz
təşəbbüsü ilə, palataların sədrlərinin və ya Parlament deputatlarının ümumi sayının azı
üçdə birinin təklifi ilə Parlamentin növbədənkənar sessiyasını çağıra bilər.
Əgər məsələlər palataların birgə iclasında müzakirə edilməlidirsə, respublikanın
Prezidenti öz fərmanı ilə palataların növbədənkənar birgə iclasını çağırır və həmin fər
mana əsasən iclas Prezidentin müəyyənləşdirdiyi müddətlərdə və qaydada keçirilir.
Palataların sədrləri Parlament palatalarının növbədənkənar birgə iclasının keçiril
məsi barədə birgə təşəbbüs irəli sürdükdə Prezidentə müvafiq yazılı təklif verirlər.
Parlament deputatlarının ümumi sayının azı üçdə birinin təşəbbüsü ilə Prezidentə
müvafiq yazılı təklif verilir və həmin təklifdə Parlament palatalarının növbədənkənar
birgə iclasının keçirilməsinə əsas verən məsələ açıqlanır.
Palataların növbədənkənar birgə iclaslarında yalnız onların çağırılmasına əsas ver
miş məsələlərə baxılır.
Palataların növbədənkənar birgə iclası, bir qayda olaraq, respublika Prezidenti tə
rəfindən, o olmadıqda isə Məclisin Sədri tərəfindən açılır.
3-cü fəsil. Parlament palatalarının birgə iclaslarında
səsvermənin və qərarlar qəbul edilməsinin qaydası
Maddə 17. Parlament respublikanın bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malik olan
Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya qanunları və qanunları, parlamentin qərarları
formasında qanunvericilik aktları, habelə ayrı-ayrı qərarlar qəbul edir.
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Parlament və onun palataları öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində
müraciətlər, bəyannamələr, bəyanatlar, qanunvericilik xarakteri daşımayan digər aktlar
qəbul edə bilər. Həmin sənədlər bu Reqlament və palataların reqlamentləri ilə müəyyən
ləşdirilmiş şərtlərə və tələblərə riayət etməklə qəbul olunur.
Maddə 17-1. Müraciətin, bəyannamənin, bəyanatın, Parlamentin qanunvericilik
xarakteri daşımayan digər aktının layihəsi bu barədə Parlamentin müvafiq palatasının
bürosunda təşəbbüs irəli sürmüş deputat (deputatlar) tərəfindən təqdim edilir.
Müvafiq palatanın bürosu bu məsələnin Parlament palatalarının birgə iclasının
gündəliyinə daxil edilməsi barədə Məclisin Sədrinə müraciət edir.
Parlament palatalarının birgə iclasında məsələnin müzakirəsi zamanı müraciətin, bə
yannamənin, bəyanatın, digər aktın layihəsi onun təşəbbüsçüsü tərəfindən oxunur. Mü
raciətin, bəyannamənin, bəyanatın, digər aktın layihəsi ətrafında müzakirələr açıla bilər.
Zərurət olduqda Parlament layihənin işlənib tamamlanması üçün birgə komissiya yaradır.
Maddə 18. Parlamentin qanunvericilik aktları, əgər respublika Konstitusiyasında
başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Parlamentin digər aktları palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
Senatın və Məclisin birgə iclasında Parlament tərəfindən qanunvericilik aktlarının
və digər aktların qəbulu zamanı səsvermə palatalar üzrə ayrılıqda keçirilir. Səsvermənin
nəticələri elektron tabloda eyni vaxtda görünməlidir.
Maddə 19. Respublika Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr palatalardan hər
birinin deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 20. Respublika Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulan məsələlər barəsində
Konstitusiya qanunları palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 21. Palataların birgə iclaslarında Parlament tərəfindən qərarlar səsvermə
yolu ilə qəbul edilir.
Parlament palatalarının birgə iclasında səsvermə aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
- səslərin hesablanmasının elektron sistemindən istifadə etməklə;
- əl qaldırmaqla;
- bülletenlərdən istifadə etməklə.
Səsvermə keçirilməsi üçün zəruri sayda deputat olmadıqda, sədrlik edən yetərsayı
təmin etmək üçün tədbirlər görür. Yetərsayı təmin etmək mümkün olmadıqda, sədrlik
edən səsverməni Parlament palatalarının növbəti birgə iclasına keçirir.
Keçirilmiş səsvermənin prosedurunda və texnikasında səhvlər aşkar edildikdə, Par
lamentin qərarı ilə təkrar səsvermə keçirilir.
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Bütün məsələlər barəsində səsvermənin nəticələri sədrlik edən tərəfindən səsver
mədə iştirak edənlərin, «lehinə», «əleyhinə» səs verənlərin, bitərəf qalanların sayı və
səsvermənin yekunu göstərilməklə elan edilir. Məlumatlar Parlament palatalarının birgə
iclasının stenoqramına daxil edilir.
Parlamentin əvvəl qəbul etdiyi qərarların ləğv edilməsi, onlara dəyişikliklər və əla
vələr edilməsi onların qəbul olunması ilə eyni qaydada təşkil edilən səsvermə yolu ilə
həyata keçirilir.
Maddə 22. Parlamentin prosedur məsələləri barəsində qərarları açıq səsvermə yolu
ilə palataların birgə iclasında olan Parlament palatalarının hər birinin deputatlarının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir, protokol qaydasında rəsmiləşdirilir və plenar iclasın stenoqra
mında qeyd edilir.
Prosedur məsələlərinə aşağıdakılar aiddir:
- plenar iclasda fasilə verilməsi, iclasın təxirə salınması;
- plenar iclasın aparılması qaydası;
- məsələlərin müzakirəsinin növbəliliyi;
- müzakirələrin kəsilməsi;
- çıxışların vaxtının məhdudlaşdırılması və ya uzadılması;
- yetərsayın təsdiqlənməsi və səslərin yenidən hesablanması;
- əvvəl qəbul edilmiş qərarlara və (və ya) təkrar səsvermə keçirilməsinə qayıdıl
ması;
- səsvermə üsulları.
Maddə 23. Səsvermədən əvvəl sədrlik edən səsə qoyulan təkliflərin sayını göstə
rir, onların ifadə tərzini, daxil olması qaydasını dəqiqləşdirir, deputatlardan kimlərin öz
düzəlişlərini geri götürdüyünü aydınlaşdırır, qərarın hansı səs çoxluğu ilə qəbul edilə
biləcəyini xatırladır.
Səsvermə başa çatdıqdan sonra sədrlik edən səsvermənin nəticələrini elan edir.
Maddə 24. Parlamentin müzakirə etdiyi məsələyə dair bir neçə təklif verildikdə
sədrlik edən verilmiş bütün təkliflər barəsində səsverməni onların daxil olduğu qaydada
keçirir.
Təkliflərdən biri qəbul edildikdə qalan alternativ təkliflər barəsində səsvermə ke
çirilmir.
Maddə 25. Hər məsələ barəsində səsvermə zamanı deputatın bir səsi vardır. O, qə
rarın qəbul edilməsi lehinə və ya əleyhinə səs verə bilər, yaxud bitərəf qala bilər.
Səsvermə zamanı iclasda olmayan deputat sonradan səs verə bilməz.
Maddə 26. Bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermə keçirilərkən Parlamen
tin palataları deputatlar sırasından Hesablayıcı komissiya seçirlər. Hesablayıcı komissi
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yanın hər palatadan bərabər sayda deputatlardan ibarət cüt sayda üzvləri vardır. Seçil
məkdə olan orqanların tərkibinə və ya vəzifəli şəxslərin vəzifələrinə namizəd göstərilmiş
deputatlar və təklifləri gizli səsverməyə çıxarılan deputatlar Hesablayıcı komissiyaya
daxil ola bilməzlər. Hesablayıcı komissiyanın seçilməsi haqqında Parlament palatalar
dan hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
Hesablayıcı komissiya öz tərkibindən komissiyanın sədrini və katibini seçir. He
sablayıcı komissiyanın qərarları komissiya üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Səslər bərabər bölündükdə, komissiya sədrinin səsi həlledici sayılır.
Səsvermə üçün lazımi informasiyanın əks olunduğu bülletenlər Hesablayıcı komis
siyanın müəyyənləşdirdiyi formada və sayda onun nəzarəti altında qazax və rus dillərin
də hazırlanır.
Səsvermənin vaxtı və yeri, keçirilməsi qaydası Hesablayıcı komissiya tərəfindən
müəyyənləşdirilir və Hesablayıcı komissiyanın sədri tərəfindən elan olunur.
Hər deputata bir bülleten verilir.
Deputatlara gizli səsvermə bülletenləri onlar deputat vəsiqələrini təqdim etdikcə verilir.
Deputat bülleteni gizli səsvermə kabinəsində əleyhinə səs verdiyi namizədin soya
dının üstündən xətt çəkmək yolu ilə, qərar layihəsinə dair bülletenlərdə isə əleyhinə səs
verdiyi qərar layihələri mətnlərinin üstündən xətt çəkmək yolu ilə doldurur.
Müəyyənləşdirilməmiş formada olan bülletenlər, vəzifəli şəxslərin seçkisi zamanı isə
həmçinin bir vəzifəyə iki və daha çox namizədliyin saxlanıldığı bülletenlər etibarsız sayılır.
Bülletenə əlavə yazılmış soyadlar səslərin hesablanması zamanı nəzərə alınmır. Birdən çox
qərar layihəsinin üstündən xətt çəkilmədən saxlanıldığı bülletenlər etibarsız sayılır.
Doldurulmamış bülletenlər və bütün namizədlərin soyadlarının üstündən xətt çəkil
miş bülletenlər, habelə yeni qərar layihələri mətnlərinin daxil edildiyi bülletenlər etibarlı
sayılır, lakin səslərin hesablanması zamanı nəzərə alınmır.
Səsvermə qutusu Hesablayıcı komissiyanın bütün üzvlərinin yanında açılır.
Gizli səsvermənin nəticələri haqqında Hesablayıcı komissiya protokol tərtib edir.
Protokol Hesablayıcı komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Hesablayıcı ko
missiyanın məruzəsinə əsasən Parlament gizli səsvermənin nəticələri haqqında Hesabla
yıcı komissiyanın protokolunu açıq səsvermə yolu ilə Parlament deputatlarının ümumi
sayının səs çoxluğu ilə təsdiq edir.
Keçirilmiş səsvermənin prosedurunda səhvlər aşkar edildikdə, Parlamentin açıq
səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərara əsasən
təkrar səsvermə keçirilir.
Maddə 27. Sədrlik edənin, habelə deputatların təklifi ilə Parlament açıq səsvermə
yolu ilə iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə müzakirə edilən məsələyə dair palatala
rın hər birindən bərabər sayda deputatlardan ibarət razılaşdırıcı komissiya seçə bilər.
Komissiyanın təşkili barəsində Parlament qərar qəbul edir.
Maddə 28. Parlamentin qərarları Məclisin Sədri tərəfindən imzalanır.
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III bölmə. Parlament palatalarının
birgə iclaslarında müzakirə edilən məsələlər
4-cü fəsil. Respublika Konstitusiyasına
dəyişikliklərin və əlavələrin qəbul edilməsi
Maddə 29. Konstitusiyaya dəyişikliklər və ya əlavələr edilməsi layihəsinin irəli
sürülməsi haqqında Prezidentin təklifləri daxil olduqda Məclisin Sədri həmin təkliflərin
birinci oxunuşda müzakirə edilməsi üçün Parlament palatalarının birgə iclasını çağırır.
Prezidentin təkliflərinin Parlamentdə müzakirəsi qaydasını respublikanın Preziden
ti müəyyənləşdirir.
Maddə 30. Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələləri barəsində
azı iki oxunuşun keçirilməsi məcburidir.
Maddə 31. Birinci oxunuş keçirilərkən sədrlik edən Konstitusiyaya dəyişikliklər
və əlavələr edilməsi layihəsinin irəli sürülməsinin təşəbbüsçüsünə və ya onun təmsilçisi
nə, sonra isə müəyyənləşdirilmiş növbəlilik qaydasında deputatlara söz verir.
Birinci oxunuşda Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi layihəsi konsep
tual şəkildə müzakirə olunur.
Müzakirənin nəticələrinə əsasən Parlament Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr
edilməsinə dair verilmiş layihənin birinci oxunuşda bəyənilməsi və onların ikinci oxunuşa
hazırlanması və ya onların rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Bu qərar palatalardan
hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
Maddə 32. Sonuncu oxunuşda səsvermənin yekunlarına əsasən Parlament palata
lardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə Konstitu
siyaya dəyişiklikləri və əlavələri qəbul edir. Səsvermə nəticəsində müəyyənləşdirilmiş
sayda səs toplanmadıqda, Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair Prezi
dentin təklifləri rədd edilmiş sayılır.
Maddə 32-1. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 91-ci maddəsinin 1-ci bən
dində müəyyənləşdirilmiş halda və qaydada Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına
dəyişikliklər və əlavələr Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti tərəfindən palatalardan
hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı beşdə dörd səs çoxluğu ilə qəbul edilə bilər.
5-ci fəsil. Konstitusiya qanunlarının qəbul olunması, onlara
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 5-ci fəsil çıxarılmışdır.
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6-cı fəsil. Respublika büdcəsinin icrası haqqında
Hökumətin və Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə
Hesablama Komitəsinin hesabatlarının təsdiq edilməsi qaydası
Maddə 39. Respublika büdcəsinin icrası haqqında Hökumətin və Respublika Büd
cəsinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin hesabatları əvvəl Məclisdə, sonra
isə Senatda ardıcıl müzakirə edildikdən sonra palataların birgə iclasında təsdiq edilir.
Maddə 40. Müzakirə Hökumətin, Hesablama Komitəsinin məruzələri və palata
ların müzakirə edilən məsələyə dair rəylərini əks etdirən əlavə məruzələri ilə başlanır.
Respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatlar təsdiq edilərkən palata deputatlarının çı
xışlarının növbəliliyinə riayət edilir.
Maddə 41.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 41-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 42.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 42-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 43. Respublika büdcəsinin icrası haqqında Hökumətin hesabatının parla
ment tərəfindən təsdiq edilməməsi Parlamentin Hökumətə etimadsızlıq göstərdiyini ifa
də edir.
7-ci fəsil. Respublika Prezidentinin etirazlarının müzakirə edilməsi
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 7-ci fəsil çıxarılmışdır.
8-ci fəsil. Respublika Prezidentinə qanunvericilik səlahiyyətləri verilməsi
Maddə 51. Prezidentin təşəbbüsü ilə Parlament palataların birgə iclasında palata
lardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə Prezidentə bir
ildən çox olmayan müddət üçün qanunvericilik səlahiyyətləri verə bilər.
Maddə 52. Prezidentin müəyyən müddət üçün ona qanunvericilik səlahiyyətləri
verilməsi təşəbbüsü Məclisin Sədrinə təqdim edilir və o, Parlament palatalarının birgə
iclasını çağırır.
Respublika Prezidenti onun təşəbbüsünün müzakirə edilməsi müddətini müəyyən
ləşdirə bilər.
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9-cu fəsil. Respublika Baş nazirinin və Milli Bankı sədrinin
təyin edilməsinə razilıq verilməsi
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 9-cu fəsil çıxarılmışdır.
10-cu fəsil. Qazaxıstan Respublikasının Hökumətinə etimadsızlıq göstərilməsi
Maddə 58.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 58-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 59.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 59-cu maddə çıxarılmışdır.
Maddə 60. Palataların birgə iclasında Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi aşağıdakı
halda və qaydada həyata keçirilir:
1. Hökumət tərəfindən verilmiş qanun layihəsinin qəbul edilməməsi ilə əlaqədar
olaraq Baş nazir tərəfindən Hökumətə etimad məsələsinin qoyulduğu halda;
2. bu Reqlamentin 43-cü maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada.
Maddə 61. Hökumətin verdiyi qanun layihəsinin qəbul edilməməsi ilə əlaqədar
olaraq Baş nazir palataların birgə iclasında Hökumətə etimad məsələsini qoya bilər. Bu
məsələ barəsində səsvermə etimad məsələsinin qoyulduğu andan ən tezi qırx səkkiz saat
sonra keçirilir.
Əgər etimadsızlıq göstərilməsi təklifi palatalardan hər birinin deputatlarının ümu
mi sayının səs çoxluğunu toplamazsa, qanun layihəsi səsverməsiz qəbul edilmiş sayılır.
Lakin Hökumət bu hüquqdan ildə iki dəfədən çox istifadə edə bilməz.
11-ci fəsil. Müharibə və sülh məsələlərinin həll edilməsi
Maddə 62. Palataların birgə iclasında Parlament müharibə və sülh məsələlərini
həll edir.
12-ci fəsil. Sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına dair beynəlxalq
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün respublikanın silahlı qüvvələrindən
istifadə məsələlərinin həll edilməsi
Maddə 63. Respublikanın demokratik təsisatlarının, müstəqilliyinin və ərazi bü
tövlüyünün, siyasi sabitliyinin, vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin ciddi və birbaşa təhlükə
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altında olduğu, dövlətin konstitusion orqanlarının normal fəaliyyətinin pozulduğu halda
respublikanın Prezidenti respublikanın Baş naziri və Parlament palatalarının sədrləri ilə
rəsmi məsləhətləşmələrdən sonra Qazaxıstanın bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərin
də fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi, respublikanın silahlı qüvvələrindən istifadə edil
məsi də daxil olmaqla, göstərilən halların tələb etdiyi tədbirləri görür və dərhal respubli
ka Parlamentinə bu barədə məlumat verir.
Maddə 64. Respublikaya qarşı təcavüz edildiyi, yaxud onun təhlükəsizliyi üçün
birbaşa xarici təhlükə yarandığı halda respublikanın Prezidenti respublikanın bütün əra
zisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət tətbiq edir, qismən və ya ümumi səfər
bərlik elan edir və dərhal Parlamentə bu barədə məlumat verir.
Maddə 65. Sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına dair beynəlxalq öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi üçün respublikanın silahlı qüvvələrindən istifadə edilməsinə dair
respublika Prezidentinin təklifi onun tərəfindən Parlament palatalarının birgə iclasında
təqdim olunur. Bu məsələyə baxılmasının təcililiyi Prezident tərəfindən müəyyənləş
dirilir.
Qərar Parlamentin hər bir palatasının deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
13-cü fəsil. Respublika referendumu təyin edilməsi
təşəbbüsünün irəli sürülməsi
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qə
rarı ilə 13-cü fəsil çıxarılmışdır.
14-cü fəsil. Konstitusiya Şurası sədrinin və üzvlərinin
andının qəbul edilməsi. Respublika Konstitusiya Şurasının
illik məktublarının dinlənilməsi
Maddə 68. Konstitusiya Şurasının sədri və üzvləri təyin edildikdən sonra Par
lament palatalarının birgə iclasında respublika Prezidenti qarşısında təntənəli şəraitdə
aşağıdakı məzmunda and içirlər: «Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Şurasının sədri
(üzvü) kimi üzərimə qoyulmuş vəzifələri vicdanla yerinə yetirəcəyimə, qərəzsiz olaca
ğıma, heç kəsə və heç nəyə deyil, yalnız Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına
tabe olacağıma təntənəli surətdə and içirəm».
Maddə 69. Respublikada Konstitusiya qanunçuluğunun vəziyyəti haqqında res
publika Konstitusiya Şurasının illik məktubları palataların birgə iclasında dinlənilir və
nəzərə alınır.
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IV bölmə. Məsələlərə əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Senatda ardıcıl baxılması
yolu ilə palataların ayrıca iclaslarında Parlament tərəfindən
müzakirə edilən məsələlər
14-1-ci fəsil. Konstitusiya qanunlarının qəbul edilməsi
Maddə 69-1. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ respublikanın Prezidentinə, Parla
mentin deputatlarına, Hökumətə məxsusdur və yalnız Məclisdə həyata keçirilir.
Maddə 69-2. Məclis deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə
müzakirə edilmiş və bəyənilmiş Konstitusiya qanununun layihəsi bəyənildiyi gündən
etibarən on təqvim günü ərzində Senata verilir. Bu zaman Məclis bu Reqlamentin 74-cü
maddəsində müəyyənləşdirilmiş materialları da Senata göndərir.
Məclis tərəfindən Konstitusiya qanunu layihəsini bütövlükdə rədd edilməsi onun
deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə həyata keçirilir.
Zəruri əlavələr olmadıqda, Senatın Aparatı müəyyənləşdirilmiş tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün sənədləri qeydə almadan Məclisə qaytarır.
Məclisdən daxil olan Konstitusiya qanununun layihəsi Senatda, Parlamentin sessi
yaları arasındakı müddət nəzərə alınmamaqla, layihənin Senat Aparatında qeydə alındığı
gündən ən çoxu altmış təqvim günü keçənədək müzakirə edilir.
Daxil olmuş qanun layihəsini Senat öz Reqlamentinə uyğun müzakirə edir.
Maddə 69-3. Senat deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul
edilən layihə Konstitusiya qanununa çevrilir və on təqvim günü ərzində respublika Pre
zidentinə imzalanmağa təqdim edilir.
Maddə 69-4. Əgər Senat öz deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu
ilə Konstitusiya qanununun layihəsinə dəyişikliklər və əlavələr edərsə, Senatın Sədri bu
barədə qərarı Məclisin bəyəndiyi layihənin redaksiyasını və düzəlişlərin redaksiyasını
əks etdirən müqayisəli cədvəl ilə birlikdə qərarın qəbul olunduğu andan ən geci on dörd
təqvim günü keçənədək Senatın Aparatı vasitəsi ilə Məclisə qaytarır.
Qaytarılmış qanun layihəsi Məclisdə onun Reqlamentinə uyğun təkrar müzakirə
edilir.
Əgər Məclis Senatın verdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə öz deputatlarının azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə razılığını bildirərsə, Konstitusiya qanunu qəbul edilmiş sayılır, Məclis
Sədrinin imzası ilə təsdiqlənir və Məclisin plenar iclasında qəbul edildiyi gündən eti
barən beş təqvim günü ərzində Senata göndərilir. Senatın təklif etdiyi dəyişikliklərə və
əlavələrə razılıq verilməsi haqqında Məclis qərar qəbul edir. Senat qəbul edilmiş Konsti
tusiya qanununu onun daxil olduğu gündən etibarən beş təqvim günü ərzində respublika
Prezidentinə imzalanmağa göndərir.
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Əgər Məclis Senatın verdiyi dəyişikliklər və əlavələr barəsində səsvermə zamanı
öz deputatlarının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə dəyişikliklərə və əlavələrə razılığını bil
dirməzsə, palatalar arasında fikir ayrılıqları bu Reqlamentin 76-1–76-5-ci maddələri ilə
müəyyənləşdirilmiş qaydada razılaşdırıcı prosedurlar yolu ilə həll edilir.
15-ci fəsil. Qanunların qəbul edilməsi
Maddə 70.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qə
rarı ilə 70-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 71. Respublika Parlamentinin deputatı (deputatları) tərəfindən qanunveri
cilik təşəbbüsü irəli sürüldükdə, qanun layihəsi müvafiq sənədlər ilə birlikdə Məclisin
Reqlamentinə uyğun müzakirə edilir.
Maddə 72.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 72-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 73. Respublika Prezidenti, yaxud respublika Hökuməti tərəfindən təşəbbüs
irəli sürüldükdə qanun layihəsi müvafiq sənədlər ilə birlikdə Məclisin Reqlamentinə uy
ğun müzakirə edilir.
Əgər qanun layihəsi Məclis tərəfindən müzakirəyə qəbul edilirsə, onun mətni tanış
lıq üçün üç gün müddətində Senatın deputatlarına göndərilir.
Maddə 74. Məclisdə müzakirə edilmiş və deputatların ümumi sayının səs çoxluğu
ilə bəyənilmiş qanun layihəsi bəyənildiyi gündən etibarən on təqvim günü ərzində Se
nata verilir.
Bu zaman Məclis Senata aşağıdakı materialları göndərir:
1) qanun layihəsinin bəyənilməsi haqqında Məclisin qərarı;
2) təşəbbüsçünün redaksiyasında qanun layihəsi onun Məclis Reqlamentinə uyğun
olaraq təqdim etdiyi əlavələr ilə birlikdə;
3) Məclisin bəyəndiyi redaksiyada qanun layihəsi;
4) Məclis iclasının stenoqramı;
5) hüquq normalarının əvvəlki və yeni redaksiyalarının müqayisəli cədvəli;
6) Məclisin deputatları tərəfindən qanun layihəsinə dair verilmiş və dövlət gəlir
lərinin azalmasını və ya dövlət xərclərinin artmasını nəzərdə tutan düzəlişlər barəsində
Hökumətdən alınmış rəylər;
7) qoşma məktub.
Bu maddənin ikinci hissəsində sadalanan materiallar qazax və rus dillərində təqdim
edilir.
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Beynəlxalq müqavilənin təsdiq və ya ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsi gön
dərilərkən qanun layihəsi ilə birlikdə beynəlxalq müqavilənin müvafiq səlahiyyətli orqan
tərəfindən təsdiqlənmiş surəti və ona əlavələr təqdim edilir.
Mətni qazax və (və ya) rus dillərində imzalanmamış beynəlxalq müqavilə təsdiq və
ya ləğv edildiyi halda qanun layihəsinə müqavilənin göstərilən dillərə autentik tərcümə
sini müvafiq səlahiyyəti orqan tərəfindən təsdiqlənmiş mətni əlavə edilir.
Zəruri əlavələr olmadıqda, Senatın Aparatı müəyyənləşdirilmiş tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün sənədləri qeydə almadan Məclisə qaytarır.
Məclisdən daxil olan qanun layihəsi Senatda Parlamentin sessiyaları arasındakı
müddət nəzərə alınmamaqla, layihənin Senat Aparatında qeydə alındığı gündən ən geci
altmış təqvim günü keçənədək müzakirə edilir.
Daxil olmuş qanun layihəsini Senat öz Reqlamentinə uyğun müzakirə edir.
Maddə 75. Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilən layihə
qanuna çevrilir və on təqvim günü ərzində respublika Prezidentinə imzalanmağa təqdim
edilir.
Maddə 75-1. Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə bütövlükdə rədd
edilən layihə qərarın qəbul edildiyi andan etibarən iyirmi təqvim günü ərzində Senatın
qərarı, rəddetmənin əsaslandırılması və Senat iclasının stenoqramı ilə birlikdə Senatın
Sədri tərəfindən Senatın Aparatı vasitəsi ilə Məclisə qaytarılır.
Qaytarılan qanun layihəsi Məclisdə onun Reqlamentinə uyğun təkrar müzakirə edilir.
Əgər Məclis öz deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə layihəni ye
nidən bəyənərsə, layihə təkrar müzakirə edilmək və səsə qoyulmaq üçün Senata verilir.
Əgər Məclisdə bu maddənin üçüncü hissəsində göstərilən sayda deputat səsləri
toplanmazsa, qanun layihəsi əlavə səsvermə keçirilmədən rədd edilmiş sayılır və ple
nar iclasın keçirildiyi andan etibarən on təqvim günü ərzində layihənin təşəbbüsçüsünə
qaytarılır.
Qanun layihəsinin təkrar müzakirəsini və səsə qoyulmasını Senat öz Reqlamentinə
müvafiq surətdə həyata keçirir.
Senatın təkrar rədd etdiyi qanun layihəsi həmin sessiya ərzində yenidən verilə bilməz.
Maddə 76.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli
qərarı ilə 76-cı maddə çıxarılmışdır.
Maddə 76-1. Əgər Senat öz deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qanun
layihəsinə dəyişikliklər və əlavələr edərsə, bu barədə qərarı Məclisin bəyəndiyi qanun
layihəsinin redaksiyasını və maddələrin yeni redaksiyasını əks etdirən müqayisəli cəd
vəl və stenoqram ilə birlikdə qərarın qəbul olunduğu andan ən geci on dörd təqvim günü
keçənədək Senatın Aparatı vasitəsi ilə Məclisə qaytarır.
49

Qaytarılmış qanun layihəsi Məclisdə onun Reqlamentinə uyğun təkrar müzakirə
edilir.
Əgər Məclis təklif edilmiş dəyişikliklərə və əlavələrə öz deputatlarının səs çoxluğu
ilə razılığını bildirərsə, qanun qəbul edilmiş sayılır, Məclis Sədrinin imzası ilə təsdiqlə
nir və Məclisin plenar iclasında qəbul edildiyi gündən etibarən beş gün ərzində Senata
göndərilir. Senatın təklif etdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə Məclisin razılıq verməsi haq
qında Məclis qərar qəbul edir. Senat qəbul edilmiş qanunu onun daxil olduğu gündən
etibarən beş gün ərzində respublika Prezidentinə imzalanmağa göndərir.
Maddə 76-2. Əgər Məclis Senatın verdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə eyni səs çox
luğu ilə etiraz edərsə, Parlamentin palataları arasında fikir ayrılıqları razılaşdırıcı prose
durlar yolu ilə həll edilir.
Yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Məclis və Senat hər palatadan
bərabər sayda deputatların iştirakı ilə razılaşdırıcı komissiya yaradırlar. Razılaşdırıcı ko
missiyanın işində qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti (onun vəkil etdiyi şəxs)
məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak edə bilər.
Razılaşdırıcı komissiyanın üzvləri palatalar tərəfindən müstəqil surətdə palata de
putatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın üzvləri ümumi saylarının səs çoxluğu ilə özlərinin tər
kibindən komissiyanın sədrini seçirlər.
Senatın palataları arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olmuş dəyişikliklərin və əla
vələrin müzakirəsi üzrə razılaşdırıcı komissiyanın sədri komissiyanın birinci iclasında
onun üzvləri tərəfindən palata təmsilçisinin əvvəlki iclasda sədrliyinin növbəliliyi nəzərə
alınmaqla seçilir.
Razılaşdırıcı komissiya qanun layihəsinin yalnız Senat ilə Məclis arasında fikir ay
rılıqlarına səbəb olmuş müddəalarını müzakirə edərək, müvafiq qanun layihəsinin vahid
mətnini hazırlamağa çalışır.
Razılaşdırıcı komissiyanın işində Parlamentin deputatları məşvərətçi səs hüququ
ilə iştirak edə bilərlər.
Komissiya qərarları açıq səsvermə yolu ilə qəbul edir. Razılaşdırıcı komissiyanın
qərarları onun üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir. «Lehinə» və «əley
hinə» səslər bərabər bölündükdə komissiya sədrinin səsi həlledici sayılır.
Razılaşdırıcı komissiya öz işinin nəticələrinə əsasən fikir ayrılıqlarının aradan qal
dırılmasına dair təkliflərin əks olunduğu qərar qəbul edir. Bu qərar Məclisin Bürosu va
sitəsi ilə Məclisin plenar iclasının müzakirəsinə verilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın qərarına qanun layihəsinin dəyişikliklər edilmiş maddə
lərinin müqayisəli cədvəli əlavə edilir.
Maddə 76-3. Qanun layihəsinə Məclisdə təkrar baxılarkən yalnız razılaşdırıcı ko
missiyanın qərarında əks olunan təkliflər müzakirə edilir. Məclis bu təkliflərin hüdudla
rından kənara çıxan heç bir düzəlişə baxmır.
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Razılaşdırıcı komissiyanın təkliflərinə əsasən Məclis öz deputatlarının ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
Məclis razılaşdırıcı komissiyanın təklifləri ilə razılaşa da bilər, razılaşmaya da bilər.
Əgər Məclis öz deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qanun layihəsini ra
zılaşdırıcı komissiyanın redaksiyasında bəyənərsə və ya səs çoxluğu ilə qanun layihəsini
Məclisin əvvəl qəbul etdiyi redaksiyada yenidən bəyənərsə, müvafiq qərar qəbul edir və
bu qərar razılaşdırıcı komissiyanın materialları ilə birlikdə plenar iclasın keçirildiyi an
dan etibarən yeddi təqvim günü ərzində Senata göndərilir.
Maddə 76-4. Razılaşdırıcı komissiyanın təkliflərinə və Məclisin qərarına əsasən
Senat öz deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
Senat razılaşdırıcı komissiyanın təklifləri və Məclisin qərarı ilə razılaşa da bilər,
razılaşmaya da bilər.
Senatın razılığı olduqda, qanun layihəsi qanuna çevrilir və on təqvim günü ərzində
Prezidentə imzalanmağa təqdim edilir.
Maddə 76-5. Palatalardan biri razılaşdırıcı komissiyanın təkliflərinə razılıq ver
mədiyi halda, palatalar öz reqlamentlərinə uyğun olaraq razılaşdırıcı komissiyanın yeni
tərkibini seçir, Senatın və Məclisin bəyənəcəyi qərarın hazırlanması üçün yenidən razı
laşdırıcı prosedurlar həyata keçirirlər.
Maddə 77.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qə
rarı ilə 77-ci maddə çıxarılmışdır
16-cı fəsil. Respublika büdcəsinin icrası haqqında
hesabatların müzakirə edilməsi
Maddə 78. Məsələlərə əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Senatda baxılması yolu ilə pa
lataların ayrıca iclaslarında Parlament respublika büdcəsinin icrası haqqında Hökumətin
və Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin hesabatlarını
müzakirə edir.
Parlamentin Məclisi respublika büdcəsinin icrası haqqında Qazaxıstan Respublika
sı Hökumətinin illik hesabatını respublika büdcəsinin icrası haqqında Respublika Büdcə
sinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin hesabatı ilə birlikdə müzakirə edir.
Bu məsələlərin müzakirəsi zamanı aşağıdakı məruzələr dinlənilir:
respublika büdcəsinin icrası və müvafiq dövr üçün sosial-iqtisadi inkişaf proq
nozunun tərkibində qəbul edilmiş ölkədə vergi-büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərinin
reallaşdırılması haqqında Qazaxıstan Respublikası Hökumətinin vəkil etdiyi şəxslərin
məruzələri;
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respublika büdcəsinin icrası haqqında Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə
Hesablama Komitəsi sədrinin məruzəsi;
aparıcı komitə təmsilçisinin əlavə məruzəsi.
Çıxış edən hər bir şəxsin məruzəsi Məclisin Reqlamentinə uyğun müzakirə edil
məlidir.
Müzakirənin yekunlarına əsasən Məclis hesabatlar barəsində əlavə məruzə hazırla
mağın tapşırıldığı komitənin və Parlament palatalarının birgə iclasında Məclis adından
çıxış etməyin tapşırıldığı deputatın göstərildiyi qərarı qəbul edir və Senata göndərir.
Respublika büdcəsinin icrası haqqında Hökumətin və Respublika Büdcəsinin İcra
sına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin hesabatları Senatda eyni prosedurla müzakirə
edildikdən sonra Senat hesabatlar barəsində əlavə məruzə hazırlamağın tapşırıldığı Pa
lata komitəsinin və Parlament palatalarının birgə iclasında Senat adından çıxış etməyin
tapşırıldığı deputatın göstərildiyi qərarı qəbul edir və Məclisə göndərir.
Respublika büdcəsinin icrası haqqında Hökumətin və Respublika Büdcəsinin İc
rasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin hesabatları Qazaxıstan Respublikası Par
lamentinin Məclisində və Senatında müzakirə edildikdən sonra Parlament palatalarının
birgə iclasında bu Reqlamentin 6-cı fəsli ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada təsdiq edilir.
16-1-ci fəsil. Respublika Parlamenti tərəfindən respublika
Prezidentinin etirazlarına baxılması
Maddə 78-1. Respublika Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş qanunları və ya
qanun maddələrini Parlament etirazların göndərildiyi gündən etibarən bir ay müddətində
təkrar müzakirə edir və səsə qoyur. Bu müddətə riayət edilməməsi Prezidentin etirazla
rının qəbul olunduğunu bildirir.
Maddə 78-2. Məclisin Sədri respublika Prezidentinin etirazları ilə qaytarılmış qa
nunu və ya qanun maddələrini respublika Prezidenti təmsilçisinin iştirakı ilə müzakirə
edilmək üçün Məclisin müvafiq daimi komitəsinə göndərir. Məclisin müvafiq daimi ko
mitəsi rəy hazırladıqdan sonra respublika Prezidentinin etirazları ilə qaytarılmış qanun
və ya qanun maddələri Məclisin qərarının qəbul edilməsi üçün onun plenar iclasına çı
xarılır.
Məclisdə etirazlara baxılması gedişində respublika Prezidenti deputatların təklif
lərini nəzərə almaqla, öz etirazlarında təklif etdiyi qanunun redaksiyasını bütövlükdə,
yaxud onun ayrı-ayrı müvafiq maddələrini dəyişdirə bilər.
Maddə 78-3. Əgər Məclis Parlamentin qanun barəsində əvvəl qəbul etdiyi qərarı
səsvermənin yekunlarına əsasən təsdiq etməzsə, Parlamentin palataları tərəfindən Prezi
dentin etirazlarının müzakirəsi kəsilir və qanun qəbul olunmamış və ya Prezidentin təklif
etdiyi redaksiyada qəbul olunmuş sayılır.
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Əgər Məclis qanun barəsində əvvəl qəbul edilmiş qərarı palata deputatlarının ümu
mi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, qanun Prezidentin etirazları ilə birlikdə
sonrakı müzakirə üçün Senata verilir.
Maddə 78-4. Senatın müvafiq daimi komitəsi tərəfindən rəy hazırlandıqdan sonra
qanun və ya qanunun maddələri dövlət başçısının etirazları ilə birlikdə Senatın plenar
iclasına çıxarılır. Əgər Senat qanun barəsində Parlamentin əvvəl qəbul etdiyi qərarı səs
vermənin yekunlarına əsasən təsdiq etməzsə, qanun qəbul olunmamış və ya Prezidentin
təklif etdiyi redaksiyada qəbul olunmuş sayılır.
Əgər Senat qanun barəsində əvvəl qəbul edilmiş qərarı palata deputatlarının ümu
mi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, Prezidentin qanun barəsində etirazları
aradan qaldırılmış sayılır. Bu halda qanun və ya müvafiq surətdə onun maddələri Parla
mentin birinci dəfə qəbul etdiyi redaksiyada qəbul olunmuş sayılır və Prezident həmin
qanunu imzalanmaq üçün təqdim edildiyi andan etibarən bir ay ərzində imzalayır.
Maddə 78-5. Parlament palatalarının iclaslarında qanun və ya onun ayrı-ayrı mad
dələri təkrar müzakirə edilərkən və səsə qoyularkən səsvermə, əgər Prezidentin etirazla
rına bütövlükdə qanun səbəb olmuşdursa, bütövlükdə qanun barəsində, yaxud respublika
Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş maddələr barəsində keçirilir.
Maddə 78-7. Əgər respublika Prezidentinin etirazları Parlamentin qəbul etdiyi
Konstitusiya qanunları barəsindədirsə, etirazlara qanunlar barəsində etirazlara baxılması
üçün nəzərdə tutulan qaydada baxılır. Bu halda Konstitusiya qanunları barəsində Pre
zidentin etirazları Parlament tərəfindən palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi
sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə aradan qaldırılır.
Maddə 78-8. Parlamentin palatalarının hər birində Prezidentin etirazlarına baxıl
ması müddəti on beş təqvim günündən çox olmamalıdır.
16-2-ci fəsil. Respublika referendumu təyin edilməsi
təşəbbüsünün irəli sürülməsi
Maddə 78-9. Parlament tərəfindən respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbü
sü məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Senatda ardıcıl müzakirəsi yolu ilə palataların
ayrıca iclaslarında irəli sürülür.
Maddə 78-10. Respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünün irəli sürülmə
si məsələsini Məclis öz iclasında müzakirə edir və müvafiq qərarla rəsmiləşdirir. Daha
sonra həmin qərar Parlamentin Senatına göndərilir.
Maddə 78-11. Respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünü Senat həmin
məsələyə Məclisdə baxıldıqdan sonra öz iclasında irəli sürür və qərarla rəsmiləşdirir.
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Respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünün irəli sürülməsi haqqında Par
lament palatalarının qəbul etdikləri qərarlar baxılmaq üçün üç təqvim günü ərzində res
publika Prezidentinə verilir.
Maddə 78-12. Parlament respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünü Qa
zaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələsi
barəsində irəli sürə bilər.
Əgər Prezident Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi layihəsini Parlamentin
müzakirəsinə verməyi qərara alarsa, layihə respublika referendumuna çıxarılmır. Bu halda
Parlamentin qərarı bu Reqlamentin 4-cü fəsli ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilir.
Əgər respublika Prezidenti Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi layi
həsinin respublika referendumuna çıxarılması barədə Parlamentin təklifini rədd edərsə,
Parlament Konstitusiyaya həmin dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsi haqqında qanunu
palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı beşdə dörd səs çoxluğu ilə qəbul
edə bilər. Bu halda respublika Prezidenti həmin qanunu imzalayır və ya respublika referen
dumuna çıxarır. Respublika referendumunda iştirak etmək hüququ olan respublika vətən
daşlarının yarısından çoxunun iştirak etdiyi halda referendum baş tutmuş sayılır.
17-ci fəsil. Respublikanın inzibati ərazi
quruluşu məsələlərinin həll edilməsi
Maddə 79. Qazaxıstanın inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həll edilməsi qaydası
nı Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti qanun qəbul etmək yolu ilə müəyyənləşdirir.
18-ci fəsil. Respublikanın dövlət təltiflərinin təsis edilməsi,
fəxri, hərbi və başqa adlarının, təsnifat dərəcələrinin, diplomatik
rütbələrinin təyin edilməsi, dövlət rəmzlərinin müəyyənləşdirilməsi
Maddə 80. Məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Senatda ardıcıl müzakirəsi yo
lu ilə palataların ayrıca iclaslarında Parlament respublikanın dövlət təltiflərini təsis edir,
fəxri, hərbi və başqa adlarını, təsnifat dərəcələrini, diplomatik rütbələrini təyin edir, res
publikanın dövlət rəmzlərini müəyyənləşdirir.
Maddə 81. Dövlət təltifi təsis edildikdə, fəxri, hərbi və başqa ad, təsnifat dərəcəsi,
diplomatik rütbə təyin edildikdə Parlament qanun qəbul edir.
Maddə 82. Parlament Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlarını dövlət təltiflərinə
(«Altın Kıran» ordenindən başqa) təqdim etmək hüququna malikdir.
Bu zaman təşəbbüsçü kimi aşağıdakılar çıxış edə bilərlər:
Parlament Senatının və Məclisinin sədrləri;
Parlament Senatının və Məclisinin daimi komitələri;
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10 nəfərdən az olmayan qrup şəklində Parlamentin deputatları, deputat qrupları və
fraksiyalar.
Müvafiq təqdimat respublika Prezidentinə verilir.
19-cu fəsil. Dövlət borcları alınması və respublika tərəfindən
iqtisadi və başqa yardım göstərilməsi məsələlərinin həll edilməsi
Maddə 83. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti dövlət borcları alınması və res
publika tərəfindən iqtisadi və başqa yardım göstərilməsi məsələlərini qanun qəbul etmək
yolu ilə həll edir.
20-ci fəsil. Amnistiya məsələlərinin həll edilməsi
Maddə 84. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti amnistiya məsələlərini qanun
qəbul etmək yolu ilə həll edir.
Maddə 85. (Çıxarılmışdır.)
21-ci fəsil. Respublikanın beynəlxalq
müqavilələrinin təsdiq və ləğv edilməsi
Maddə 86. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti respublikanın beynəlxalq mü
qavilələrini qanunlar qəbul etmək yolu ilə təsdiq və ləğv edir.
V bölmə. Parlament palatalarının birgə komissiyalarının
yaradılması və onların fəaliyyətinin təşkili
Maddə 87. Palataların birgə fəaliyyətinə aid məsələlərin həll edilməsi üçün Senat
və Məclis paritet əsaslar ilə birgə komissiyalar yarada bilərlər. Birgə komissiyaların say
tərkibi palatalar arasında razılaşmaya əsasən müəyyənləşdirilir.
Birgə komissiya yaradılması təşəbbüsünü Parlamentin deputatları irəli sürə bilər,
bu şərtlə ki, palatalardan birinin deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti bunun lehinə
səs versin və digər palatanın eyni əksəriyyəti həmin qərarı dəstəkləsin.
Birgə komissiyanın üzvlüyünə namizədlər palataların plenar iclaslarında onların
deputatları tərəfindən irəli sürülür və palataların deputatlarının ümumi sayının səs çoxlu
ğu ilə qəbul edilən palata qərarları ilə təsdiq edilirlər.
Birgə komissiyanın üzvləri palatalarda təsdiq edildikdən sonra palataların birgə ic
lasında Parlament bu cür birgə komissiya yaradılması barədə qərarı palatalardan hər bi
rinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Birgə komissiyalar Parlamentin işçi orqanlarıdır və bilavasitə onun qarşısında he
sabat verirlər.
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Maddə 88. Birgə komissiyanın sədri Parlament palatalarının birgə iclasında palata
lardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir. Birgə komissiya
öz sədrinin namizədliyi barəsində Parlamentə təklif verə bilər.
Parlament palatalarından hər birinin deputatlarının ümumi sayının daha çox səsini
toplayan namizəd birgə komissiyanın sədri seçilmiş sayılır.
Maddə 89. Birgə komissiyanın qərarları komissiya üzvlərinin ümumi sayının səs çox
luğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər bölündükdə, komissiya sədrinin səsi həlledici sayılır.
Məclis və Senat deputatlarının komissiyada səsverməsi ayrılıqda keçirilmir.
Birgə komissiyanın iclası onun üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə ikisi iştirak et
dikdə səlahiyyətlidir.
Maddə 90. Birgə komissiyanın sədri vəzifədən geri çağırıla bilər, bu şərtlə ki, Par
lament palatalarından hər birinin deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti bunun lehinə
səs versin.
Maddə 91. Birgə komissiya öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində qərarlar
qəbul edir.
Maddə 92. Parlamentin və onun palatalarının respublika Konstitusiyasının 47-ci
maddəsinin 1-ci bəndi ilə nəzərdə tutulan səlahiyyətlərinin (respublika Prezidenti xəstəliyə
görə öz vəzifələrini daimi icra edə bilmədikdə onun vaxtından əvvəl vəzifədən azad edil
məsi) həyata keçirilməsi məqsədi ilə Parlament xüsusi müvəqqəti komissiya yaradır.
Komissiyanın üzvləri və sədri bu Reqlamentin 87-ci və 88-ci maddələrinə uyğun
seçilirlər. Tibbin müvafiq sahələrində çalışan mütəxəssislər sırasından komissiyanın üzv
ləri palataların müvafiq komitələrinin təklifi ilə palataların birgə iclasında palatalardan
hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilirlər.
Komissiyanın qərarı bu Reqlamentin 89-cu maddəsinə uyğun qəbul edilir və ko
missiyanın rəyi şəklində rəsmiləşdirilir.
Respublika Prezidentinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilməsi haqqında qərar Par
lament palatalarının birgə iclasında komissiyanın rəyinə və Konstitusiya Şurasının müəyyən
ləşdirilmiş Konstitusiya prosedurlarına riayət edilməsi barədə rəyinə əsasən palatalardan hər
birinin deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
VI bölmə. Parlament deputatlarının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi
qaydası, deputat etikası qaydaları və deputatların məsuliyyəti
22-ci fəsil. Parlament deputatlarının səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi qaydası
Maddə 93. Deputat Parlamentin və tərkibinə seçildiyi Parlament orqanlarının işin
də iştirak etməlidir.
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Maddə 94. Deputat Parlamentin sessiyalarında və tərkibinə daxil olduğu Parla
ment orqanlarının iclaslarında baxılan bütün məsələlər barəsində həlledici səs hüququna
malikdir.
Maddə 95. Parlament deputatının aşağıdakı hüquqları vardır:
1) Parlamentin və onun palatalarının əlaqələndirici və işçi orqanlarının tərkibinə
seçmək və seçilmək;
2) sessiyanın gündəliyinə, məsələlərin müzakirə edilməsi qaydasına və mahiyyə
tinə dair qeyd və təkliflər vermək;
3) Parlamentin palataları tərəfindən seçilən və ya təyin edilən, yaxud təyin edil
məsinə Parlamentin palataları tərəfindən razılıq verilən vəzifəli şəxslərin na
mizədlikləri barəsində fikrini söyləmək;
4) Parlament palatalarının birgə və ayrıca iclaslarında müzakirəyə təklif edilən
məsələlər barəsində palatanın bürosuna təkliflər vermək, təkliflərin qəbul edil
mədiyi halda isə onları palataların plenar iclaslarının müzakirəsinə vermək;
5) Parlamentin və onun palatalarının orqanlarının iclaslarında müzakirəyə məsə
lələr təklif etmək;
6) Parlamentin palataları qarşısında hesabat verən vəzifəli şəxslərin hesabat və ya in
formasiyasının Parlamentin sessiyasında dinlənilməsi barədə təkliflər vermək;
7) qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada deputat sorğuları ilə müraciət etmək;
8) müzakirələrdə iştirak etmək, məruzəçilərə, habelə iclasa sədrlik edənə suallar
vermək;
9) çıxış edərək səsvermənin motivlərinə dair təkliflərini əsaslandırmaq, arayışlar
vermək;
10) qanunların, qərarların, Parlament tərəfindən qəbul edilən digər aktların layihə
lərinə düzəlişlər vermək;
11) Parlamentin deputatlarını vətəndaşların ictimai əhəmiyyət daşıyan müraciət
ləri ilə tanış etmək;
12) Parlament iclaslarının stenoqramlarında və protokollarında deputatların çıxış
larının mətnləri ilə tanış olmaq;
13) «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haq
qında» Konstitusiya Qanununa, bu Reqlamentə və Parlament palatasının Req
lamentinə uyğun digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
Maddə 96. Deputatlıq vəzifələrinin icrasına mane olmaq məqsədi ilə deputata və
ya onun yaxın qohumlarına hər hansı formada təzyiq göstərilməsi respublika qanunları
na uyğun məsuliyyətə səbəb olur.
Dövlət orqanlarının və ictimai birliklərin, yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilatla
rın deputat qarşısında vəzifələrini yerinə yetirməyən, ona bilərəkdən yalan məlumat ve
rən, deputatlıq fəaliyyətinin təminatlarını pozan vəzifəli şəxsləri respublika qanunlarına
uyğun məsuliyyətə cəlb edilirlər.
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Maddə 97. Parlamentin deputatı başqa nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz,
müəllimlik, elmi və ya yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa ödənişli vəzifələr tuta bilməz,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının
və ya müşahidə şurasının tərkibinə daxil ola bilməz. Bu qaydanın pozulması respublika
Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdimatına əsasən deputatın səlahiyyətlərinə xitam ve
rilməsinə səbəb olur.
Maddə 98. Deputat sorğusu Parlament palatalarının birgə və ya ayrıca plenar icla
sında deputat tərəfindən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri qarşısında rəsmən irəli sü
rülən, həmin orqanın və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində Parla
mentin sessiyasında əsaslandırılmış izahat vermək və ya mövqe açıqlamaq tələbidir.
Parlamentin deputatı respublikanın Baş nazirinə və Hökumət üzvlərinə, Milli Ban
kının sədrinə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə və üzvlərinə, Baş prokuroruna,
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə, Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə
Hesablama Komitəsinin sədrinə və üzvlərinə sorğu ilə müraciət etmək hüququna ma
likdir. Bu zaman Baş prokurora yönəldilən sorğu cinayət təqibi funksiyalarının həyata
keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə aid ola bilməz.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə yönəldilən deputat sorğularına palataların
qapalı iclaslarında baxılır.
Maddə 99. Deputat sorğusu yazılı formada verilə bilər və Parlament palatalarının
birgə və ya ayrıca plenar iclasında açıqlanmalıdır.
Maddə 100. Deputat sorğuda müraciət etdiyi konkret vəzifəli şəxsi və gözlədiyi
cavabın formasını (şifahi və ya yazılı) göstərməlidir.
Sorğu ilə müraciət edən deputatın üzv olduğu palatanın aparatı sorğunun plenar
iclasda açıqlandığı andan etibarən üç gün ərzində onu dövlət orqanının müvafiq vəzifəli
şəxsinə göndərir.
Maddə 101. Əgər deputat sorğusuna Parlament palatalarının birgə və ya ayrıca ic
lasında vəzifəli şəxs tərəfindən şifahi cavab verilməlidirsə, Parlament palatalarının birgə
və ya ayrıca iclasında sorğuya cavab onun ünvan sahibinə çatdığı gündən ən geci bir ay
keçənədək verilməlidir.
Parlament palatalarının birgə və ya ayrıca iclasında deputat sorğusuna aşağıdakı
qaydada baxılır:
deputatın sorğu ilə çıxışı (5 dəqiqəyədək);
deputatın sorğu ilə müraciət etdiyi vəzifəli şəxsin cavabı (20 dəqiqəyədək).
Cavab dinlənildikdən sonra deputat sorğusunun sahibi, habelə digər deputatlar
sorğuda qoyulmuş problemə dair suallar verə bilərlər. Deputat sorğusunun yönəldildiyi
vəzifəli şəxsə deputatların suallarını cavablandırmaq üçün 30 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Sorğuya verilmiş cavab ətrafında müzakirələr açıla bilər.
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Maddə 102. Vəzifəli şəxs sorğuya Parlament palatalarının birgə və ya ayrıca ic
lasında cavab verməlidir. Deputat sorğusu müəllifinin razılığı ilə sorğuya cavabı onun
yönəldildiyi şəxsin sorğuya cavab günü üçün rəsmən öz vəzifələrinin icraçısı təyin etdiyi
vəzifəli şəxs də verə bilər. Əgər sorğunun yönəldildiyi şəxs qulluq vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar Parlament palatalarının birgə və ya ayrıca iclasında iştirak edə
bilmirsə, sorğuya cavab ən çoxu bir ay müddətinə təxirə salına bilər.
Maddə 103. Deputat sorğusuna verilmiş cavaba və onun müzakirəsinin nəticələri
nə əsasən Parlamentin və ya onun palatasının qərarı qəbul edilir. Sorğu və ona verilmiş
cavab kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilə bilər.
Maddə 104. Palataların birgə və ya ayrıca plenar iclasında deputatlar Qazaxıstan
Respublikasının Baş nazirinə və Hökumət üzvlərinə, Milli Bankı sədrinə, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının sədrinə və üzvlərinə, Baş prokuroruna, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin
sədrinə, Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin sədrinə
və üzvlərinə şifahi suallar ilə müraciət edə bilərlər. Suala cavab həmin iclasda, cavab
üçün hazırlaşmağın zəruri olduğu halda isə üç gün müddətində verilir.
Maddə 105. Qazaxıstan Respublikasının qanunvericiliyinə və Qazaxıstan Respub
likası Parlamenti palatalarının reqlamentlərinə uyğun olaraq deputat respublikanın is
tənilən bölgəsinə və ya respublikanın hüdudlarından kənara ezamiyyətə gedə bilər. Bu
zaman deputatların ezam olunması Parlament palatalarının və orqanlarının birgə və ya
ayrıca iclaslarında yetərsaya təsir göstərməməlidir.
23-cü fəsil. Deputat etikası qaydaları
Maddə 106. Deputat etikası qaydaları respublika Parlamenti deputatlarının həm
deputatlıq səlahiyyətlərini həyata keçirərkən, həm də başqa vaxtlarda rəhbər tutmalı ol
duqları aşağıdakı davranış normalarını müəyyənləşdirir:
- respublika Parlamentinin deputatları bir-birinə və Parlament palatalarının, Par
lamentin təşkil etdiyi komitələrin, komissiyaların və digər deputat qurumlarının işində
iştirak edən bütün digər şəxslərə hörmətlə yanaşmalıdırlar;
- öz çıxışlarında əsassız ittihamlar irəli sürməməli, Parlament deputatlarının və di
gər şəxslərin şərəf və ləyaqətini alçaldan kobud və təhqiramiz ifadələr işlətməməlidirlər;
- qanunsuz və zorakı hərəkətlərə çağırmamalıdırlar;
- Parlament palatalarının, onun əlaqələndirici və işçi orqanlarının normal işinə
mane olmamalıdırlar;
- çıxış edənin sözünü kəsməməlidirlər;
- başqasının səsvermə kartından istifadə etməklə səs verməməlidirlər;
- təhqiramiz jestlərə, hədələrə və hərəkətlə təhqirlərə yol verməməlidirlər.
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Maddə 107. Parlamentin deputatı tərkibində dövlət sirri və qanunla qorunan digər
sirr olan informasiyadan istifadə edərkən bu cür sirlərin saxlanmasının müəyyənləşdiril
miş qaydasına ciddi əməl etməlidir.
Əgər deputatlıq səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi zamanı Parlament deputatı
nın agah olduğu məlumatlar Parlament palatalarının, Parlamentin əlaqələndirici və işçi
orqanlarının qapalı iclaslarında baxılan məsələlərə aiddirsə, deputat həmin məlumatları
açıqlaya bilməz.
Deputat blanklarından Parlamentin deputatı yalnız rəsmi sorğular, məktublar, sə
nədlər üçün istifadə etməli və onları öz əli ilə imzalamalıdır.
Maddə 108. Respublika Parlamentini təmsil etmək üçün xüsusi səlahiyyətləri ol
mayan Parlament deputatı digər dövlətlərin vəzifəli şəxsləri və dövlət orqanları ilə mü
nasibətlərə yalnız öz adından girə bilər.
Bu zaman deputat Qazaxıstan Respublikasının maraqlarını, onun vətəndaşlarının
hüquqlarını, azadlıqlarını və mənafelərini qorumalı, öz hərəkətləri ilə respublikanın ma
raqlarına ziyan vurmamalı, eləcə də digər dövlətlərin qanunlarını pozmamalı, həmin
dövlətlərin xalqlarının milli ənənələrinə və adətlərinə hörmətlə yanaşmalıdır.
Maddə 109. Parlamentin deputatı kütləvi informasiya vasitələrində, mətbuat konf
ranslarında, mitinqlərdə, digər açıq çıxışlarda və ya bəyanatlarda yalnız düzgün və yox
lanılmış faktlardan istifadə etməli, ictimai rəyi çaşdıran iddialara yol verməməli, hər
hansı vətəndaşın şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadələr işlətməməlidir.
Tənqidi çıxışlarında bilərəkdən və ya ehtiyatsızlıqdan düzgün olmayan, yaxud yox
lanılmamış faktlardan istifadə etdiyi halda Parlament deputatının borcu bu zaman ma
raqlarına və şərəfinə ziyan dəymiş təşkilatlardan, orqanlardan və şəxslərdən açıq üzr
istəməkdir.
24-cü fəsil. Parlament deputatlarının məsuliyyəti
Maddə 110. Üzrlü səbəb olmadan deputat Parlament palatalarının birgə iclasların
da bir sessiya ərzində üç dəfədən çox olmadıqda, ona olmadığı günlər üçün əmək haqqı
ödənilməsindən imtina edilir.
Üzrlü səbəb olmadan deputat palataların və onların orqanlarının birgə iclaslarında
bir aydan çox olmadıqda, ona olmadığı müddət üçün aşağıdakıların verilməsindən im
tina edilir:
əmək haqqının ödənilməsi;
nəqliyyatda gediş sənədlərinin növbədənkənar əldə edilməsi;
ezamiyyətlərə gedilməsi;
ezamiyyət xərclərinin ödənilməsi;
avtomobil nəqliyyatı ilə xidmət göstərilməsi;
müalicə-sağlamlıq və sanatoriya-kurort xidməti göstərilməsi.
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Deputat palatanın iclasında və ya palataların birgə iclasında olmadıqda, bu barədə
qərar müvafiq palatanın sədri tərəfindən, palata orqanlarının iclaslarında olmadıqda isə
müvafiq palatanın bürosu tərəfindən qəbul edilir.
Maddə 111. Deputat səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir. Olmayan deputatın
əvəzinə səs verməyə yol verilmir.
Maddə 112. Bu Reqlament və palataların reqlamentləri ilə müəyyənləşdirilmiş de
putat etikası qaydalarının pozulduğu halda müvafiq palata sədrinin qərarı ilə deputat
barəsində aşağıdakı tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilər:
1) parlament məzəmməti;
2) açıq üzr istəməyə sövq etmə;
3) palataların bir birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində sözdən məhrum etmə;
4) palataların üç birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində sözdən məhrum etmə;
5) palataların bir birgə və ya ayrıca plenar iclası müddətində iclas salonundan çı
xarma;
6) palataların üç birgə və ya ayrıca plenar iclası müddətində iclas salonundan çı
xarma;
7) bir günlük əmək haqqından məhrum etmə.
Deputat barəsində sadalanan bütün tənbeh tədbirləri palataların sədrlərinin sərən
camı ilə rəsmiləşdirilir və icra üçün Parlament palatalarının aparatına verilir.
Maddə 113. Deputatlar barəsində tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməsi, onlar tərə
findən bu Reqlamentin 110-cu, 111-ci maddələrinin tələblərinə, deputat etikası qayda
larına riayət edilməsi, habelə deputatların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi, onların sə
lahiyyətlərindən və deputat toxunulmazlığından məhrum edilməsi ilə bağlı məsələlərin
hazırlanması respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyasına həvalə edilir.
Maddə 114. Deputat yalnız palataların sədrlərinin və ya Parlamentin müvafiq or
qanlarının rəhbərlərinin icazəsi ilə Parlamentin və onun orqanlarının iclaslarında olma
ya bilər.
Maddə 114-1. Məclisin deputatları barəsində bu fəsildə nəzərdə tutulan tənbeh
tədbirlərinin tətbiq olunması məsələsi Məclisdə təmsil edilmiş və deputatların mənsub
olduqları siyasi partiyaların fraksiyaları tərəfindən qaldırıla bilər.
VII bölmə. Respublika Parlamentində deputat birlikləri
Maddə 115. Parlamentin deputatları siyasi partiyaların fraksiyaları və deputat
qrupları şəklində deputat birlikləri yarada bilərlər.
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Maddə 116. Siyasi partiyanın fraksiyası qanunla müəyyənləşdirilən qaydada qey
də alınmış siyasi partiyanı təmsil edən deputatların müvafiq siyasi partiyanın maraqlarını
ifadə etmək məqsədi ilə Parlamentin Məclisində yaratdıqları mütəşəkkil qrupudur. Siya
si partiya fraksiyasının minimal sayı Parlament Məclisinin Reqlamenti ilə müəyyənləş
dirilir. Siyasi partiya fraksiyasının tərkibinə Parlament Məclisinin deputatları daxil ola
bilərlər. Deputat yalnız bir siyasi partiyanın fraksiyasında olmaq hüququna malikdir.
Maddə 117. Deputat qrupu deputatların öz səlahiyyətlərini birlikdə həyata keçir
mək üçün yaratdıqları birlikdir. Deputat qrupunun tərkibində Parlamentin azı on beş
deputatı olmalıdır.
Maddə 118. Siyasi partiyaların fraksiyaları Parlament Məclisinin Bürosunda, de
putat qrupları Parlament palatalarının bürolarında qeydə alınır. Siyasi partiya fraksiyala
rının və deputat qruplarının qeydiyyatı qabaqcadan razılıq alınmadan aparılır və yalnız
məlumat xarakteri daşıyır.
Deputat qrupunu Parlamentin hansı palatasının bürosunun qeydə alacağını deputat
qrupu müstəqil müəyyənləşdirir.
Fraksiyanın və ya deputat qrupunun qeydə alınması üçün Parlamentin müvafiq pa
latasının bürosuna yazılı bildiriş göndərilir. Bildirişdə fraksiyanın və ya deputat qrupu
nun adı, məqsədləri, tərkibi, onun adından çıxış etmək və onu Parlamentin, palataların
iclaslarında, komissiyalarda, dövlət orqanlarında, siyasi partiyalarda və ictimai birliklər
də təmsil etmək səlahiyyəti olan şəxslər müəyyənləşdirilir.
Büro Parlamentin deputatlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə fraksiyaların və
deputat qruplarının tərkibi haqqında məlumat verir.
Maddə 119. Deputat birlikləri qeydə alınarkən onların heç birinin tərkibinə daxil
olmayan Parlament deputatları sonradan istənilən birliyin tərkibinə daxil ola bilərlər.
Fraksiya və ya deputat qrupu onun tərkibinə yeni üzvlər daxil olduqda və ya tərki
bindən deputatlar çıxdıqda bu barədə onu qeydə almış büroya məlumat verir.
Maddə 120. Deputat birliyindən deputatların çıxması nəticəsində birliyin say tərkibi
onun qeydə alınması üçün zəruri saydan az olduqda, birlik öz fəaliyyətinə xitam verir.
Maddə 121. Parlamentin deputatları bir neçə deputat qrupunun üzvü ola bilərlər.
Maddə 122. Deputat birlikləri öz qərarları barəsində Parlamentin hər iki palatası
nın sədrlərinə məlumat verirlər.
Maddə 123. Deputat birliklərinin təmsilçiləri fraksiya, qrup adından:
- Parlamentin və palataların iclaslarının gündəliyi, məsələlərin müzakirəsi qayda
sı və mahiyyəti barəsində qeyd və təkliflər verə bilər;
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- Parlamentin palataları tərəfindən seçilən və ya təyin edilən, yaxud təyin edil
məsinə Parlamentin palataları tərəfindən razılıq verilən vəzifəli şəxslərin namizədlikləri
barəsində öz fikrini söyləyə bilər;
- Parlamentin və onun palatalarının qəbul etdikləri qanunların, qərarların və digər
aktların layihələrinə düzəlişlər təklif edə bilər;
- Parlamentin deputatlarını vətəndaşların müraciətləri, fraksiya, deputat qrupu tə
rəfindən qəbul olunmuş qərarlar ilə tanış edə bilər;
- deputat birliyinin fəaliyyəti üçün lazımi materialları və sənədləri dövlət orqan
larından və vəzifəli şəxslərdən tələb edə bilər.
Maddə 124. Deputat birlikləri özlərinin daxili fəaliyyətini müstəqil təşkil edirlər.
Deputat birliklərinin fəaliyyətinin təşkilati, sənəd, informasiya-analitik və digər tə
minatını Parlament palatalarının aparatları həyata keçirirlər.

VIII bölmə. Beynəlxalq, parlamentlərarası əməkdaşlıq
Maddə 125. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti digər dövlətlərin parlament
ləri və beynəlxalq parlament təşkilatları ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq haqqında sa
zişlər bağlaya bilər. Həmin sazişlər palataların sədrləri, yaxud palata sədrlərindən biri
tərəfindən imzalanır.
Maddə 126.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qə
rarı ilə 126-cı maddə çıxarılmışdır.
Maddə 127. Parlamentin rəsmi nümayəndə heyətlərinin tərkibi, rəhbərləri, habe
lə digər dövlətlərin parlamentləri ilə əməkdaşlıq üzrə parlamentlərarası komissiyaların
(parlament qruplarının, işçi qruplarının) Qazaxıstana aid hissələrinin tərkibi, onların sə
lahiyyətləri Parlament palatalarının reqlamentlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlıq
haqqında sazişlərə uyğun müəyyənləşdirilir.
Maddə 128.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qə
rarı ilə 128-ci maddə çıxarılmışdır.
Maddə 129.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qəra
rı ilə 129-cu maddə çıxarılmışdır.
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Maddə 130.
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2012-ci il 22 iyun tarixli 4-V nömrəli qəra
rı ilə 130-cu maddə çıxarılmışdır.
Maddə 131. Xarici dövlətlərin parlament rəhbərləri, dövlət və hökumət başçıları,
parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Qazaxıstan Respublikasının Parlamentinə
gəldikdə onlara Məclis Sədrinin Senat Sədri ilə razılaşdırılmış qərarına əsasən Qazaxıs
tan Respublikası Parlamentinin deputatları qarşısında çıxış etmək imkanı verilə bilər.
IX bölmə. Yekun müddəaları
Maddə 132. Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin Reqlamenti, ona dəyişikliklər
və əlavələr Parlament palatalarının birgə iclasında Parlamentin qərarı ilə qəbul edilir. Bu
qərarın qəbul olunması üçün palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının səs
çoxluğu tələb edilir.
Parlamentin Reqlamenti qəbul edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Maddə 133. Parlamentin Reqlamentinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə
təklifləri Məclisə Parlamentin palataları, fraksiyalar, deputat qrupları və deputatlar verə
bilər. Həmin təkliflərə baxıldıqdan sonra Məclisin Sədri onları Parlament tərəfindən mü
zakirə və təsdiq edilən məsələlərin planına daxil edilməyə verir. Parlamentin Reqlamen
tinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələləri Parlament palatalarının birgə iclasında
müzakirə edilir.
Maddə 134. Parlamentin Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi məq
sədi ilə Parlament deputatlarının reqlamentlər ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlərə və prose
durlara riayət etmədən keçirdikləri hər bir iclas qanunsuzdur. Bu cür yığıncaqda qəbul
edilən aktlar etibarsızdır.
Maddə 135. Parlament işçi qrupu – Parlamentin Reqlamenti üzrə birgə komissiya
yaradır. Bu komissiya Parlamentin Reqlamenti barəsində izahat verir, Reqlamentə dəyi
şikliklər və əlavələr edilməsi barədə deputatların təkliflərinə baxır və onları Parlament
palatalarının birgə iclasının müzakirəsinə verir.

64

QAZAXISTAN RESPUBLİKASI
PARLAMENTİ
SENATININ REQLAMENTİ

65

66

QAZAXISTAN RESPUBLİKASI PARLAMENTİ
SENATININ REQLAMENTİ
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin Senatı tərəfindən
1996-cı il fevralın 8-də qəbul edilmişdir
1-ci bölmə. Ümumi müddəalar
1. Senatın Reqlamenti Senatın iclaslarının keçirilməsi, orqanlarının formalaşdırıl
ması və onların fəaliyyətinin təşkili, habelə deputatların və Senatın vəzifəli şəxslərinin
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi şərtlərini və qaydasını müəyyənləşdirir.
Senatın Reqlamentinə dəyişikliklər və əlavələr Palatanın iclaslarında Senat depu
tatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir və Senatın qərarı ilə rəsmiləşdiri
lir.
2. Senatın iclasları açıq keçirilir. Bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan hallarda Palata
qapalı iclaslar keçirə bilər.
3. Senatın təşkili və fəaliyyəti, onun deputatlarının hüquqi vəziyyəti Qazaxıstan
Respublikasının Konstitusiyası, «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun de
putatlarının statusu haqqında» Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, digər
qanunvericilik aktları və bu Reqlament ilə müəyyənləşdirilir.
4. Senatda iş qazax və rus dillərində aparılır. İclaslar, bir qayda olaraq, dövlət di
lində keçirilir.
2-ci bölmə. Parlament Senatı iclaslarının keçirilməsi qaydası
1-ci fəsil. Parlament Senatının iclasları
5. Palatanın iclasını onun keçirilməsinə, bir qayda olaraq, yeddi gün qalmış Pala
tanın deputatlarına məlumat verməklə, Senatın Sədri çağırır. Ayrı-ayrı hallarda Senatın
Sədri Palatanın iclasını başqa müddətlərdə çağıra bilər. Yuxarıda göstərilən müddətlərdə
deputatlar zəruri materiallar ilə təmin edilir.
Senatın iclasları saat 10-dan 18-dək keçirilir, saat 12-dən 12.30-dək və 14-dən 16dək fasilə verilir. Sədrlik edən öz təşəbbüsü və ya iclasda olan Senat deputatlarının əksə
riyyətinin təklifi ilə iclaslarda fasilələr elan edir.
Senat iclasın başqa vaxtlarda keçirilməsinə dair qərar qəbul edə bilər.
İclasın axırında, zərurət olduqda, deputatların başqa məsələlər barəsində çıxış et
məsi üçün 30 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
67

6. Palatanın iclasları deputatların adbaad qeydiyyatı ilə başlanır. Senatın iclası Pa
lata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. Hər
fasilədən sonra iclasın səlahiyyətli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün deputatla
rın təkrar qeydiyyatı aparılır.
7. İclasın gündəliyi Senatın Bürosunda qabaqcadan nəzərdən keçirilir və Palatanın
müzakirəsinə verilir.
Büronun təklif etdiyi gündəliyə deputatlar tərəfindən dəyişikliklər və əlavələr təklif
edilə bilər.
Növbəlilik qaydasında əvvəlcə Büronun təqdim etdiyi məsələlər, sonra isə deputat
ların təklifləri daxil olduqca baxılır və səsə qoyulur.
Senatın iclasının gündəliyi açıq səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə təsdiq edilir.
8. Qapalı iclasın keçirilməsi barədə qərar Senat deputatlarının ümumi sayının sadə
səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Senatın qapalı iclaslarının məzmunu ilə bağlı olan, dövlət
sirri, xidməti və ya qanunla qorunan digər sirr təşkil edən məlumatlardan Senatın depu
tatları yalnız Parlamentdə fəaliyyət üçün istifadə edə bilərlər.
9. Senatın iclaslarında aşağıdakı çıxış növləri nəzərdə tutulur: baxılan məsələyə
dair məruzə, əlavə məruzə, yekun sözü, baxılan məsələnin məzmununa, baxılan nami
zədliklərə dair müzakirələrdə, səsvermənin motivlərinə, iclasın aparılması qaydasına
dair təkliflər irəli sürüldükdə çıxışlar, habelə sorğular, suallar, suallara cavablar, arayış
lar, məlumatlar, bəyanatlar, müraciətlər.
Senatın iclasında qanun layihəsinə dair məruzə ilə qanun layihəsi təşəbbüsçünün
vəkil etdiyi vəzifəli şəxslər çıxış edirlər.
Qanun layihəsi üzrə məruzəçilərin dəyişdirilməsinə müstəsna hallarda yol verilir.
Məruzəçinin dəyişdirildiyi halda qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü Senatın iclasına,
bir qayda olaraq, ən geci iki iş günü qalmış Senata müvafiq məktub təqdim edir. Müs
təsna hallarda məktub məruzəçinin dəyişdirilməsini tələb edən şərtlər yarandıqdan son
ra dərhal göndərilir.
Müzakirə edilən qanun layihəsi üzrə məruzəçinin iclasda iştirakının mümkün ol
madığı müstəsna hallarda (qanun layihəsinə baxılmasının Konstitusiya ilə müəyyən
ləşdirilmiş müddətinin başa çatması) Palata məsələyə onun iştirakı olmadan baxılması
barədə qərar qəbul edə bilər, bu zaman qanun layihəsi təşəbbüsçüsünün məruzəsi Məclis
tərəfindən təqdim edilmiş materiallara əsasən nəzərə alınır.
10. Məruzələrin, əlavə məruzələrin və yekun sözünün müddəti Senatın iclasına
sədrlik edən tərəfindən məruzəçilər və əlavə məruzəçilər ilə razılığa əsasən müəyyənləş
dirilir və məruzə üçün 30 dəqiqədən, əlavə məruzə üçün 15 dəqiqədən, müzakirələrdə
çıxışlar üçün 7 dəqiqədən və yekun sözü üçün 10 dəqiqədən çox olmamalıdır.
Suallara cavablar üçün ən çoxu bir saat, müzakirələr üçün ən çoxu bir saat yarım
vaxt ayrılır.
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Səsvermənin motivlərinə, iclasın keçirilməsi qaydasına, baxılan namizədliklərə
dair müzakirələrdə çıxışlar, bəyanatlar, suallar, təkliflər, məlumatlar, arayışlar üçün 3
dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
İclasda iştirak edən Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə Senat çı
xışlar üçün başqa müddətlər müəyyənləşdirə bilər.
Məruzələrin və əlavə məruzələrin mətnləri (qazax və rus dillərində) sinxron tərcü
mə üçün Senatın Aparatına iclasın başlanmasına ən geci iki saat qalmış təqdim edilir.
Senatın deputatları tribunadan və ya yerlərindən çıxış edirlər. Müəyyənləşdirilmiş
vaxt başa çatdıqda sədrlik edən çıxış edəni bu barədə xəbərdar edir və ardınca onun çı
xışını kəsə bilər.
Müzakirə edilən məsələyə dair deputatın ən çoxu iki dəfə çıxış etmək hüququ var
dır.
Senatın iclasında heç kəs sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bilməz. Bu qay
danı pozan şəxs sözdən məhrum edilə bilər.
Müzakirələrin kəsilməsi ilə əlaqədar çıxış edə bilməyən Senat deputatları öz çıxış
larının imzalı mətnlərini Senatın iclasının stenoqramına əlavə edə bilərlər.
İclasların keçirilməsi zamanı iclas salonunda mobil telefonlardan, radiotelefonlar
dan, peycerlərdən və digər rabitə vasitələrindən istifadə edilməsi qadağandır.
11. Senatın və onun işçi orqanlarının iclaslarında iştirak edənlərin çıxışlarında Qa
zaxıstan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinin, bütövlüyü
nün pozulmasının, dövlət təhlükəsizliyinin sarsıdılmasının, müharibənin, sosial, irqi,
milli, dini, silk və nəsil üstünlüyünün, habelə qəddarlığa və zorakılığa pərəstişin təbliği
nə və təşviqinə yol verilmir.
Senatda çıxış edən öz nitqində Parlamentin deputatlarının və digər şəxslərin şərəf
və ləyaqətini alçaldan kobud, təhqiramiz ifadələr işlətməməli, qanunsuz hərəkətlərə ça
ğırmamalı, bilərəkdən yalan informasiyadan istifadə etməməli, kimsənin ünvanına əsas
sız ittihamlara yol verməməlidir. Çıxış edən bu tələbləri pozduqda sədrlik edən əvvəlcə
ona xəbərdarlıq edir, həmin tələbləri təkrar pozduqda isə xəbərdarlıq etmədən onu söz
dən məhrum edir.
12. Çıxış edən, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, istər sədrlik edən, istərsə də başqa
deputatlar tərəfindən sözdən məhrum edilə bilməz:
- çıxışın vaxtının və ya qabaqcadan şərtləşdirilmiş vaxtın başa çatması;
- müzakirə edilən məsələnin mövzusundan aşkar kənara çıxılması;
- 11-ci bənddə nəzərdə tutulan tələblərin pozulması.
13. Müzakirələrin gedişində sədrlik edən baxılan məsələ barəsində fikir müxtəlifli
yinin üzə çıxmasını təmin edir.
14. Baxılan məsələyə dair müzakirələr bunun üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqdan
sonra, yaxud Senatın iclasında olan deputatların səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərara
əsasən kəsilə bilər.
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Müzakirələrin kəsilməsinə dair qərar qəbul edilməzdən əvvəl sədrlik edən yazıl
mış, lakin çıxış edə bilməmiş deputatlardan kimin çıxış etməkdə təkidli olduğunu aydın
laşdırır və iştirakçıların əksəriyyətinin razılığı ilə ona söz verir.
Məruzəçinin və əlavə məruzəçinin yekun sözü söyləmək hüququ vardır.
15. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti, Baş nazir və Hökumət üzvləri, Milli
Bankın sədri, Baş prokuror, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Dövlət katibi, res
publika Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri həm açıq, həm də qapalı iclaslarda iştirak
etmək və çıxış etmək hüququna malikdirlər.
Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin xahişi ilə ona istədiyi vaxt çıxış etmək üçün
söz verilir.
Ali Məhkəmənin Sədri, Konstitusiya Şurasının Sədri Senatın qərarı ilə Palatanın
istənilən iclaslarında iştirak edə bilərlər.
Başqa şəxslər Senatın qapalı iclaslarında yalnız Senat Sədrinin və ya onun tapşırı
ğına əsasın Senatın digər vəzifəli şəxsinin imzası ilə verilən xüsusi dəvətnamə əsasında
iştirak edə bilərlər.
16. Palatanın sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarına əsasən iclasda iştirakı
zəruri olan dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının vəzifəli şəxsləri Senata
gəlməli və öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair lazımi izahat verməlidirlər.
Palatanın Bürosunun, daimi komitələrinin qərarı ilə vəzifəli şəxslər müzakirə edi
lən gündəliyin məsələləri ilə əlaqədar Senatın iclasına dəvət edilə bilərlər.
Senatın iclaslarına dəvət edilən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, ekspertlə
rin və mütəxəssislərin şəxsi tərkibini müvafiq komitə müəyyənləşdirir.
Palata respublikanın Prezidenti barəsində bu cür qərarlar qəbul edə bilməz.
Dəvət edilmiş şəxslər Senatın fəaliyyətinə qarışmaq hüququna malik deyildirlər,
onun işini bəyəndiklərini və ya bəyənmədiklərini ifadə etməkdən çəkinməli, müəyyən
ləşdirilmiş qaydaya riayət etməli və sədrlik edənin sərəncamlarına tabe olmalıdırlar. Bu
barədə onlara xəbərdarlıq edilir.
Dəvət edilmiş şəxslərin Senatın iclas salonuna daxil olması qaydasını Senat Apara
tının rəhbəri müəyyənləşdirir.
Dəvət edilmiş şəxslərə Senatın iclaslarının keçirilməsi tarixi və vaxtı barəsində mə
lumat verilməsi Senatın Aparatına həvalə edilir.
Deputatların fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə Senat Aparatının dövlət qul
luqçuları Palatanın iclaslarında Senat Aparatı rəhbərinin müəyyənləşdirildiyi qaydada
iştirak edirlər.
17. İclasların stenoqramı yazılır. Stenoqram iclasa sədrlik edən tərəfindən imzala
nır. Parlamentin və Senatın iclaslarının stenoqramları Senat deputatının tələbi ilə Senatın
Aparatı tərəfindən verilir.
18. Senatın iclasına sədrlik edən:
iclasın ümumi gedişinə rəhbərlik edir, bu Reqlamentin müddəalarına riayət olun
masına nəzarət edir;
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gündəliyə, bu Reqlamentin tələblərinə uyğun qeydə alınmış sorğuların daxil olma
sının növbəliliyi qaydasında, yaxud Senatın qərarları ilə müəyyənləşdirilən başqa qay
dada çıxış etmək üçün söz verir;
Senat deputatlarının hər bir təklifini (düzəlişini) daxil olduqca səsə qoyur;
səsverməni və səslərin hesablanmasını təşkil edir, səsvermənin nəticələrini elan
edir;
Senatın təşkilati qərarlarının yerinə yetirməsini təmin edir;
bu Reqlamentin müddəaları pozulduqda Senatın deputatına xəbərdarlıq edə bilər,
təkrar pozuntu halında isə onu sözdən məhrum edə bilər;
Senatın işinə mane olan dəvət edilmiş şəxsləri iclas salonundan çıxara bilər;
prosedur məsələlərinə dair növbədənkənar söz verir.
19. Senatın iclasına sədrlik edən iclas iştirakçılarının çıxışlarını şərh edə bilməz,
çıxış edənlərin xarakteristikasını verə bilməz.
Əgər Senatın Sədri (sədrlik edən) hər hansı məsələnin müzakirəsində iştirak etməyi
zəruri sayırsa, sədrlik edənin funksiyalarını (müzakirə edilən məsələyə dair qərar qəbul
edilənədək) öz müavininə (digər sədrlik edənə) verdikdən sonra söz alır.
Sədrlik edən elektron sistemindən istifadə edilmədən keçirilən açıq səsvermədə
iştirak edərkən axırda səs verir.
Sədrlik edən 18-ci və 19-cu bəndlərin tələblərini pozduqda Senat öz qərarı ilə onun
funksiyalarını baxılan məsələnin müzakirəsi başa çatanadək başqa sədrlik edənə verə
bilər.
20. Senatın iclaslarında elektron sistemindən aşağıdakılar üçün istifadə edilir:
Senat deputatlarının qeydiyyatı;
Senat deputatlarının çıxışa yazılması:
təkliflər və düzəlişlər verilməsi;
səslərin hesablanması və səsvermənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi;
iclasın gedişinə dair sorğu və statistika məlumatının toplanması və operativ veril
məsi;
siyahıların və digər sənədlərin tərtib və çap edilməsi;
Palatanın iclaslarının informasiya təminatı.
Elektron sistemindən istifadə edilməsi texniki cəhətdən mümkün olmadıqda, Senat
deputatlarının qeydiyyatı, deputatların çıxışlara, təkliflər və düzəlişlər verməyə yazıl
ması, səsvermə nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi Palatanın iclasında seçilən Katiblik
tərəfindən həyata keçirilir.
21. Senatın iclaslarında elektron sistemindən istifadə edilməsinə və ona xidmət
göstərən heyətin işinə nəzarətlə bağlı məsələlərin həlli üçün Palata deputatlar sırasından
komissiya yarada bilər.
22. Elektron sistemindən istifadəyə nəzarət komissiyasının üzvləri nəzarət üçün zə
ruri olan bütün informasiyadan maneəsiz istifadə etmək hüququna malikdirlər.
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Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində qərarları Senat Aparatının
bütün əməkdaşları və Senatın elektron sisteminə xidmət göstərən texniki işçilər üçün
məcburidir.
23. Elektron sistemindən istifadəyə nəzarət komissiyası adbaad səsvermə nəticə
lərinin siyahılarında səhvlərə, çıxışlara yazılışda təhriflərə və elektron sisteminin işin
də digər yanlışlara dair Senat deputatlarının ərizələrinin əsaslılığını nəzərdən keçirir və
yoxlayır.
Komissiya öz işinə mütəxəssisləri, ekspertləri cəlb edə bilər.
24. Qeydiyyatın, çıxışlara yazılışın nəticələri, sorğuların verilməsi, səsvermənin
nəticələri və Senat iclasının gedişinə dair digər məlumatlar stenoqrafik hesabata rəqəm
sal məlumatlar, siyahılar şəklində daxil edilməlidir.
Bütün məlumatlar elektron sisteminin yaddaşında saxlanılır.
25. Elektron sisteminin yaddaşında saxlanılan informasiyanın alınmasına icazəni
Senatın Sədri verir.
2-ci fəsil. Səsvermə və qərarların qəbul olunması qaydası
26. Öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair Senat qərarlar qəbul edir. Mü
raciətlər, bəyannamələr, bəyanatlar və qanunvericilik xarakteri daşımayan digər aktlar
Senat tərəfindən Senat Sədrinin, Senatın daimi komitəsinin və ya Palata deputatlarının
ümumi sayının beşdə birinin təklifi ilə qəbul edilir. Həmin sənədlərin qəbulu Reqlament
ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər və tələblər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
27. Bu Reqlamentdə səsvermə nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olu
nan aşağıdakı anlayışlar işlədilir:
a) Senat deputatlarının ümumi sayı – nümayəndəli orqanlar tərəfindən seçilmiş və
respublika Prezidenti tərəfindən təyin edilmiş deputatların sayı;
b) iclasda olanların sayı – hər iclasın əvvəlində və səsvermə keçirilməzdən əvvəl
qeydə alınan Senat deputatları;
c) sadə səs çoxluğu – baxılan məsələdən asılı olaraq Senat deputatlarının ümumi
sayının, iclasda olan deputatların sayının yarısından çox olan səslərin sayı;
ç) qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş səs çoxluğu – baxılan məsələdən asılı olaraq Senat
deputatlarının ümumi sayının ya dörddə üçünü, ya da üçdə ikisini təşkil edən səslərin sayı.
28. Konstitusiya qanunları Palata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
Qanunlar, qərarlar və Senatın digər aktları, əgər Qazaxıstan Respublikasının Kons
titusiyası ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, Palata deputatlarının ümumi sayının
səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Konstitusiya qanunu və qanun layihələrinin bütövlükdə rədd edilməsi Senat tərə
findən Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə həyata keçirilir.
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29. Prosedur məsələlərinə dair Senatın qərarları açıq səsvermə yolu ilə iclasda olan
deputatların səs çoxluğu ilə protokol qaydasında qəbul edilir və iclasın stenoqramında
əks etdirilir.
30. İclasda fasilə verilməsi, iclasın təxirə salınması, iclasın aparılması qaydası,
məsələlərin müzakirəsinin növbəliliyi, müzakirələrin kəsilməsi, çıxışların vaxtının məh
dudlaşdırılması və ya uzadılması, səsvermənin üsulları, yetərsayın təsdiqlənməsi və səs
lərin yenidən hesablanması, baxılan qanun layihələrinə dair əvvəl qəbul edilmiş qərarla
ra və (və ya) təkrar səsvermə keçirilməsinə qayıdılması məsələləri prosedur məsələləri
sayılır.
31. Səsvermə başlanmazdan əvvəl sədrlik edən səsə qoyulan təkliflərin sayını gös
tərir, onların ifadə tərzini dəqiqləşdirir, deputatlardan kimlərin öz düzəlişlərini geri gö
türdüyünü aydınlaşdırır, qərarın hansı səs çoxluğu (deputatların ümumi sayının, iştirak
edənlərin sayının sadə səs çoxluğu, qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş səs çoxluğu) ilə qə
bul edilə biləcəyini xatırladır.
Deputatın bir səsi vardır, o, təklifin ya lehinə, ya da əleyhinə səs verir, yaxud bitə
rəf qalır.
Səslərin hesablanması başa çatdıqdan sonra sədrlik edən səsvermənin nəticələrini
elan edir.
32. Senat öz qərarlarını səsvermə yolu ilə qəbul edir. Senatda səsvermənin aparıl
ması üçün elektron səsvermə sistemindən istifadə edilir.
Səsvermə aparılması üçün Palata səsvermənin digər üsullarını da tətbiq edə bilər.
Bu zaman səslərin hesablanması üçün Senat Hesablayıcı komissiya təşkil edə bilər.
Səsvermə zamanı salonda olmayan Senatın deputatı səsvermə başa çatdıqdan son
ra, yaxud Senatın həmin məsələyə dair səsvermə üçün qəbul etdiyi üsuldan fərqli üsulla
səs verə bilməz.
Səsvermə aparılması üçün lazımi sayda deputat olmadıqda sədrlik edən yetərsayın
təmin edilməsi üçün tədbirlər görür. Yetərsayı təmin etmək mümkün olmadıqda sədrlik
edən səsverməni növbəti iclasa keçirir.
33. Senatın açıq səsvermə yolu ilə, iclasda olan deputatların ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərara əsasən gizli səsvermə keçirilə bilər.
Gizli səsvermə bülletenlərdən istifadə edilməklə keçirilir. Gizli səsvermənin keçi
rilməsi və nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün Senat deputatlar sırasından Hesabla
yıcı komissiya seçir. Seçilməkdə olan orqanların tərkibinə və ya vəzifəli şəxslərin və
zifələrinə namizədlikləri irəli sürülmüş deputatlar Hesablayıcı komissiyanın tərkibinə
daxil ola bilməzlər. Hesablayıcı komissiyanın seçilməsi barədə Senat qərar qəbul edir.
Hesablayıcı komissiya öz tərkibindən komissiyanın sədrini və katibini seçir. He
sablayıcı komissiyanın qərarları komissiya üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Komissiya üzvlərinin səsləri bərabər bölündükdə komissiya sədrinin səsi
həlledici sayılır.
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Səsvermə bülletenləri Hesablayıcı komissiyanın müəyyənləşdirdiyi formada və
sayda onun nəzarəti altında hazırlanır. Gizli səsvermə bülletenlərində səsvermə üçün
zəruri məlumat olmalıdır.
Səsvermənin vaxtı və yeri, keçirilməsi qaydası Hesablayıcı komissiya tərəfindən
müəyyənləşdirilir və Hesablayıcı komissiyanın sədri tərəfindən elan olunur.
34. Senatın müzakirə etdiyi məsələyə dair səsvermə üçün hər deputata bir bülleten
verilir. Deputatlara gizli səsvermə bülletenləri Hesablayıcı komissiyanın üzvləri tərə
findən Senat deputatlarının siyahısına uyğun olaraq onlar deputat vəsiqələrini təqdim
etdikcə verilir.
Bülletenlər deputatlar tərəfindən gizli səsvermə kabinəsində əleyhinə səs verilən
namizədin soyadının üstündən xətt çəkilməklə, qərar layihəsinə dair bülletendə isə «le
hinə» yaxud «əleyhinə» sözünün üstündən xətt çəkilməklə doldurulur.
35. Müəyyənləşdirilməmiş formada olan, habelə vəzifəli şəxslərin seçilməsi zama
nı aşağıdakı bülletenlər etibarsız sayılır:
- Hesablayıcı komissiya üzvünün imzasının olmadığı bülletenlər;
- birdən çox namizədin adının saxlanıldığı bülletenlər;
- səs verənlərin iradə ifadəsini müəyyənləşdirməyin mümkün olmadığı bülleten
lər.
Aşağıdakı bülletenlər etibarlı sayılır, lakin səslərin hesablanması zamanı nəzərə
alınmır:
- doldurulmamış bülletenlər;
- bütün namizədlərin soyadlarının üstündən xətt çəkilmiş bülletenlər;
- eyni vaxtda həm müsbət, həm də mənfi qərarın üstündən xətt çəkilmiş bülletenlər.
36. Səsvermə qutusu komissiyanın bütün üzvlərinin yanında açılır. Hesablayıcı ko
missiya gizli səsvermənin nəticələri barədə protokol tərtib edir. Protokol Hesablayıcı
komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Hesablayıcı komissiyanın məruzəsinə
əsasən Senat açıq səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Hesab
layıcı komissiyanın protokolunu təsdiq edir.
Səsvermənin keçirilməsi prosedurunda səhvlər aşkara çıxarıldıqda, Senatın qərarı
ilə təkrar səsvermə keçirilir.
37. Senatın əvvəl qəbul edilmiş qərarlarının ləğv edilməsi, onlara dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi onların qəbulu zamanı tətbiq edilmiş qaydada səsvermə yolu ilə həyata
keçirilir.
3-cü fəsil. Parlament Senatının qanunvericilik fəaliyyəti
38. Məclisdə məsələlərə baxıldıqdan sonra Parlamentin Senatı Konstitusiya qanunları
və qanunlar qəbul edir, o cümlədən:
1) respublika büdcəsini təsdiq edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir;
2) dövlət vergilərini və rüsumlarını təyin və ləğv edir;
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dirir;

3) Qazaxıstanın inzibati ərazi bölgüsü məsələlərinin həlli qaydasını müəyyənləş

4) dövlət təltiflərini təsis edir, fəxri, hərbi və digər adları, vəzifə dərəcələrini, dip
lomatik rütbələri təyin edir, respublikanın dövlət rəmzlərini müəyyənləşdirir;
5) dövlət borcları alınması və respublika tərəfindən iqtisadi və digər yardım gös
tərilməsi məsələlərini həll edir;
6) amnistiya məsələlərini həll edir;
7) respublikanın beynəlxalq müqavilələrini təsdiq və ləğv edir;
8) Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin 3-cü bəndində
göstərilmiş digər məsələləri tənzimləyir.
39. Məclisin baxdığı və bəyəndiyi qanun layihəsi Parlament Reqlamentinin tələb
lərinə uyğun olaraq Senata verilir.
40. Məclis tərəfindən bəyənilmiş qanun layihəsini aldıqdan sonra Senatın Aparatı
müəyyənləşdirilmiş qaydaya uyğun olaraq, lakin ən geci iki iş günü ərzində layihənin
tamlığını və ona qoşmaların düzgünlüyünü yoxlayır və layihəni qeydə alır.
Beynəlxalq müqavilənin təsdiq və ya ləğv edilməsi barədə Məclis tərəfindən bəyə
nilmiş qanun layihəsi təhvil alınarkən layihə ilə birlikdə beynəlxalq müqavilənin və ona
qoşmanın müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənmiş surəti də təqdim edilir.
Mətni qazax və (və ya) rus dillərində imzalanmamış beynəlxalq müqavilə təsdiq və
ya ləğv edildikdə, qanun layihəsinə müqavilənin göstərilən dillərə autentik tərcüməsinin
müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənmiş mətni də qoşulur.
Zəruri qoşmalar olmadıqda, Senatın Aparatı müəyyənləşdirilmiş tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün sənədləri qeydə almadan Məclisə qaytarır.
Məclisdən daxil olmuş qanun layihəsinə Senat, Parlamentin sessiyaları arasındakı
müddət nəzərə alınmamaqla, layihənin Senat Aparatında qeydə alındığı gündən ən geci
altmış gün keçənədək baxır.
41. Məclisdən daxil olmuş qanun layihəsi Senatda qeydə alındıqdan sonra Senatın
Bürosu layihəyə dair rəyin hazırlanması müddətini və rəyin hazırlanmasına cavabdeh
olan aparıcı komitəni müəyyənləşdirir və Senatın Aparatı vasitəsi ilə qanun layihəsini
Parlament Senatının komitələrinə və Aparatının şöbələrinə göndərir.
Aparıcı komitə Senatın komitələri və Senat Aparatının müvafiq struktur bölmələri
tərəfindən qanun layihəsinə dair rəylərin ümumiləşdirilmək üçün təqdim edilməsi müd
dətini müəyyənləşdirir. Əgər Palatanın Bürosu tərəfindən başqa müddət müəyyənləşdi
rilməmişdirsə, həmin müddət qanun layihəsinin Senatda qeydə alındığı gündən etibarən
on beş gündən, Məcəllə üzrə isə iyirmi gündən çox ola bilməz.
Senatın Bürosu qanun layihəsi üzrə bir neçə aparıcı komitə müəyyənləşdirə bilər.
Əgər Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti qanun layihəsinin müzakirəsini xüsu
si məktubla təcili elan etmişdirsə, rəyin hazırlanması üçün zəruri müddət yeddi təqvim
günündən çox ola bilməz.
41-1. Palatanın qərarı ilə qanun layihələrinə iki və daha çox oxunuşda baxıla bilər.
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42. Müzakirənin yekunlarına əsasən Senat aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
qanun layihəsi birinci oxunuşda bəyənilsin;
Məclisin bəyəndiyi qanun layihəsi qəbul edilsin;
Senat tərəfindən qanun layihəsinə edilmiş müvafiq dəyişikliklər və əlavələr Məcli
sə göndərilsin; bu halda əsas aktın qüvvədə olmasını təmin etmək məqsədi ilə Məclisin
bəyəndiyi qanun layihələri də həmin dəyişikliklər və əlavələr ilə birlikdə göndərilir;
Məclis tərəfindən bəyənilmiş qanun layihəsi bütövlükdə rədd edilsin və Məclisə
qaytarılsın.
Qanun layihəsinin ayrı-ayrı normalarının əlavə öyrənilməsi zərurətinin yarandığı
müstəsna hallarda Senat həmin məsələyə baxılmasını təxirə sala bilər, yaxud layihəyə
baxılması üçün Palataya ayrılmış ümumi Konstitusiya müddətləri daxilində müddət tə
yin etməklə layihəni yenidən işlənib tamamlanmaq üçün komitəyə qaytara bilər.
43. Senatın bütövlükdə rədd etdiyi qanun layihəsi qərarın qəbul edildiyi andan eti
barən iyirmi gün ərzində rəddetmənin əsaslandırılması və Senat iclasının stenoqramı ilə
birlikdə Məclisə qaytarılır.
Qanun layihəsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Senatın qərarı Məclisə
müvafiq müqayisəli cədvəl və Senatın iclasının stenoqramı ilə birlikdə qərarın qəbul
edildiyi andan ən geci iki həftə keçənədək qaytarılır.
44. Dəyişikliklər və əlavələr ilə Məclisə qaytarılmış Qazaxıstan Respublikasının
Konstitusiya qanunları və qanunları Məclisin həmin dəyişikliklərə və əlavələrə razılıq
verdiyi halda qəbul edilmiş sayılır.
Bu bəndin birinci abzasında göstərilmiş qanunlar və Senatın Konstitusiyaya uyğun
qəbul etdiyi digər qanunlar Palatalardan hər birinin Sədri tərəfindən viza qoyularaq, Se
nat Sədrinin qoşma məktubu ilə imzalanmaq üçün Qazaxıstan Respublikasının Prezi
dentinə göndərilir.
Əgər qanunla beynəlxalq müqavilə təsdiq edilirsə, qanunla birlikdə həmin müqavi
lənin təsdiqlənmiş surətləri də təqdim edilir.
Senatın Sədrinin, yaxud Parlament deputatlarının ümumi sayının beşdə birindən
az olmayan sayda Senat deputatlarının müraciəti ilə Konstitusiya Şurası Senatın qəbul
etdiyi qanunların Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsinə Prezident tərəfindən imzalana
nadək baxır.
Bu cür müraciətin edildiyi halda müvafiq aktların imzalanması müddətlərinin axı
mı dayandırılır.
45. Komitələrin iclaslarında müzakirələrin gedişində qanun layihəsinə dair veril
miş bütün düzəlişlər qeyd və təkliflər şəklində aparıcı komitəyə təqdim edilir və onun
tərəfindən müqayisəli cədvələ daxil edilir. Deputatların fərdi qaydada verdikləri düzə
lişlər onların təşəbbüsçüləri tərəfindən əsaslandırılmalı, imzalanmalı və abzasların, ya
rımbəndlərin, bəndlərin, maddələrin, hissələrin, fəsillərin, bölmələrin və ya bütövlükdə
layihənin redaksiyasını ehtiva etməlidir.
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Aparıcı komitə düzəlişlərə baxır, onları komitə üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu
ilə qəbul və ya rədd edir və düzəlişlərin qəbul, yaxud rədd edilməsinə dair təklifləri əsaslan
dırmaqla, müqayisəli cədvəli, aparıcı komitənin rəyini və Senat qərarının layihəsini Palata
iclasının müzakirəsinə verir.
Qanun layihəsi normalarının hüquqi məzmununu dəyişdirməyən redaksiya xarak
terli qeydlər, habelə qanunvericilik aktlarının rəsmi dərci mənbələri ilə bağlı olan qeyd
lər aparıcı komitənin müqayisəli cədvəlinə daxil edilmir və imza sənədinin rəsmiləşdi
rilməsi zamanı nəzərə alınır.
Aparıcı komitənin müqayisəli cədvəlinə daxil edilmiş qanun layihəsinə dair düzə
lişlər yalnız təşəbbüsçüləri tərəfindən geri götürülə bilər.
Təklifləri daimi və aparıcı komitələrin dəstəyini qazanmamış deputat həmin tək
lifləri Palata iclasının müzakirəsinə verə bilər. Bu halda deputatın təklif etdiyi düzəliş
birinci səsə qoyulur.
Əgər aparıcı komitə daimi komitənin qəbul edilməsi üzərində təkid etdiyi düzəlişin
rədd olunmasını təklif edirsə, həmin düzəliş səsə qoyulur.
Əgər iclasda müzakirə zamanı Senat komitənin və ya deputatın təklif etdiyi düzə
lişi qəbul etmirsə, abzas, yarımbənd, bənd, maddə, fəsil, bölmə və ya bütövlükdə layihə
aparıcı komitənin təklif etdiyi redaksiyada səsə qoyulur.
Barəsində düzəlişlər verilməmiş bənd, maddə, fəsil, bölmə Məclisin redaksiyasın
da səsə qoyulur.
Senatın iclasında yalnız aparıcı komitənin müqayisəli cədvəlinə daxil edilmiş düzəlişə
baxılır. Müstəsna hallarda Palatanın qərarı ilə deputatın müqayisəli cədvələ daxil edilməmiş
təklifinə baxıla bilər. Bu halda Senat, bir qayda olaraq, həmin təklifi aparıcı komitəyə göndə
rir və təklifin komitədə müzakirəsindən sonra qərar qəbul edir.
Əgər qanun layihəsinin eyni bir bəndinə, maddəsinə bir neçə düzəliş təklif edilmişdirsə,
Senatın qərarı ilə əvvəlcə o düzəlişlər müzakirə edilib səsə qoyula bilər ki, onların qəbul və
ya rədd edilməsi digər düzəlişlər ilə bağlı məsələni həll etməyə imkan versin.
Palatanın iclasında qərar qəbul edilməsi gedişində qanun layihəsinə şifahi verilən
düzəlişlərin səsə qoyulmasına yol verilmir.
46. Qanun layihəsini təqdim etmiş təşəbbüsçü onun müzakirəsinin istənilən mərhə
ləsində layihəni geri götürə bilər.
Qanun layihəsinın geri götürülməsi yazılı şəkildə rəsmiləşdirilməli və Senata təqdim
edilməlidir. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan bir neçə deputatın istifadə etdiyi halda qa
nun layihəsinin geri götürülməsi onun bütün təşəbbüsçülərinin imzaları ilə təsdiqlənməlidir.
Son dərəcə böyük zərurət yarandığı halda Parlamentin Senatı Məclisə göndərilmiş qa
nun layihəsini aparıcı komitənin təklifi ilə geri götürmək barəsində qərar qəbul edə bilər.
47. Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə bütövlükdə rədd edilmiş
layihə Məclisə qaytarılır. Əgər deputatların ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə Məc
lis layihəni yenidən bəyənərsə, layihə təkrar müzakirə edilmək və səsə qoyulmaq üçün
Senata verilir.
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48. Məclisin yenidən bəyəndiyi qanun layihəsinin təkrar müzakirə edilməsi və sə
sə qoyulması üçün Senatın Bürosu ilkin müzakirə zamanı müəyyənləşdirilmiş komitəni
deyil, başqa komitəni aparıcı komitə təyin edə bilər.
Senatın təkrar rədd etdiyi qanun layihəsi həmin sessiya ərzində yenidən təqdim
edilə bilməz.
49. Əgər Senat deputatlarının təklif etdikləri dəyişikliklərə və əlavələrə Məclis qa
nun layihəsi üzrə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə, Konstitusiya qanununun
layihəsi üzrə deputatların ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə razılıq verərsə, mü
vafiq surətdə qanun, yaxud Konstitusiya qanunu qəbul edilmiş sayılır və on gün ərzində
respublika Prezidentinə imzalanmağa təqdim edilmək üçün Senata verilir.
50. Əgər Məclis Senatın təklif etdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə eyni sayda səslə
etiraz edərsə, onların arasında fikir ayrılıqları razılaşdırıcı prosedurlar (razılaşdırıcı ko
missiyanın yaradılması) yolu ilə həll edilir.
Komissiya Palatanın deputatları sırasından paritet əsaslar ilə təşkil edilir. Razılaş
dırıcı komissiyanın üzvləri Palata tərəfindən seçilir. Senat deputatlarının ümumi sayının
səs çoxluğunu əldə etmiş deputatlar seçilmiş sayılırlar.
51. Razılaşdırıcı komissiya qanun layihəsinin yalnız Senat ilə Məclis arasında fikir
ayrılıqları doğurmuş müddəalarını müzakirə edir və qanun layihəsinin müvafiq maddə
lərinin vahid mətni şəklində təkliflər hazırlamağa çalışır.
Qərarların qəbulu zamanı razılaşdırıcı komissiyanın Senatdan olan üzvləri baxılan
qanun layihəsinin müvafiq maddələrinin Senat tərəfindən təklif edilmiş redaksiyasından
fərqli redaksiyasına dair təkliflərin lehinə səs verə bilərlər.
Qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir və razılaşdırıcı komissiya üzvlərinin ək
səriyyəti onun lehinə səs verdikdə qəbul edilmiş sayılır, səslər bərabər bölündükdə isə
komissiya sədrinin səsi həlledici olur.
52. Qanun layihəsinin və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin razılaşdırıcı komissiya tə
rəfindən verilmiş redaksiyada olan variantı Məclis tərəfindən müzakirə edilir və bəyənil
dikdən sonra bu Reqlamentin 39-40-cı bəndlərinə uyğun olaraq Senata təqdim edilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın qərarına qanun layihəsinin dəyişikliklər edilmiş maddə
lərinin müqayisəli cədvəli əlavə edilir.
53. Respublika Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş qanunlar və ya qanun mad
dələri etirazların göndərildiyi gündən etibarən bir ay ərzində təkrar müzakirə edilir və
səsə qoyulur. Bu müddətə riayət edilməməsi Prezidentin etirazlarının qəbul edildiyini
bildirir.
Əgər Məclis deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə Palata qanuna
dair əvvəl qəbul olunmuş qərarı təsdiq edərsə, qanun Prezidentin etirazları ilə birlikdə
Senatın müzakirəsinə verilir.
Senatın müvafiq daimi komitəsinin rəyi hazırlandıqdan sonra qanun və ya onun
maddələri dövlət başçısının etirazları ilə birlikdə Senatın iclasına çıxarılır. Əgər səsver
mənin yekunlarına əsasən Senat Parlamentin qanuna dair əvvəl qəbul olunmuş qərarını
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təsdiq etməzsə, qanun qəbul edilməmiş və ya Prezidentin təklif etdiyi redaksiyada qəbul
edilmiş sayılır.
Əgər Palata deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə Senat qanuna
dair əvvəl qəbul olunmuş qərarı təsdiq edərsə, Prezidentin qanun barəsində etirazları
aradan qaldırılmış sayılır. Bu halda qanun və ya müvafiq olaraq onun maddələri Parla
mentin birinci dəfə qəbul etdiyi redaksiyada qəbul edilmiş sayılır və Prezident həmin
qanunu imzalanmağa təqdim edildiyi andan etibarən bir ay ərzində imzalayır.
Əgər Parlamentin qəbul etdiyi Konstitusiya qanunları barəsində respublika Pre
zidentinin etirazları təqdim edilmişdirsə, həmin etirazlara qanunlar barəsində etirazla
rın müzakirəsi üçün nəzərdə tutulan qaydada baxılır. Bu halda Konstitusiya qanunları
barəsində Prezidentin etirazları Palata deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs
çoxluğu ilə aradan qaldırılır.
54. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Senatının 2007-ci il 20 sentyabr tarixli
qərarı ilə çıxarılmışdır.
54-1. Respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünə dair məsələyə Məclisdə
baxıldıqdan sonra həmin təşəbbüs Senat tərəfindən irəli sürülür və müvafiq qərarla rəs
miləşdirilir.
Respublika referendumu təyin edilməsi təşəbbüsünün irəli sürülməsi məsələsinə
Senatın müvafiq komitəsinin iclasında qabaqcadan baxılır. Müzakirənin yekunlarına
əsasən komitə həmin məsələyə dair rəyini və Senat qərarının layihəsini Senatın iclasına
təqdim edir.
55. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr Senatın
iclasında bu məsələyə dair qərar qəbul olunmadan müzakirə edilə bilər.
3-1-ci fəsil. Məclisin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam
verilməsi səbəbindən onun müvəqqəti olmadığı dövrdə respublika
Parlamentinin Konstitusiya qanunları və qanunlar
qəbul etmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi
55-1. Respublika Parlamentinin Konstitusiya qanunları və qanunlar qəbul etmək
funksiyalarının Senat tərəfindən yerinə yetirildiyi dövrdə qanunvericilik təşəbbüsü hü
ququnun subyekti Konstitusiya qanununun və ya qanunun layihəsini Senata dövlət dilin
də və rus dilində, kağız və elektron daşıyıcılarda təqdim edir.
Qanun layihəsinə aşağıdakılar əlavə edilir:
qanun layihəsinin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış
xüsusi məktub formasında təqdim edilməsinə dair qərar;
əgər qanun layihəsi Hökumət tərəfindən və ya Qazaxıstan Respublikası Prezidenti
nin tapşırığı ilə təqdim edilmişdirsə, Hökumətin qərarı;
əgər qanun layihəsinin təşəbbüsçüləri Senatın deputatlarıdırsa, təqdimat;
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qanunun qəbul edilməsi zərurəti əsaslandırılmaqla, qəbul edilən qanunun məqsəd
lərinin, vəzifələrinin, əsas müddəalarının və proqnozlaşdırılan iqtisadi, sosial, hüquqi,
ekoloji nəticələrinin geniş xarakteristikasının verildiyi izahat;
qanunvericilik aktlarının respublika Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qayda
sında təqdim edildiyi hallar istisna olmaqla, qanunun həyata keçirilməsi məsrəflər tələb
edirsə, maliyyə-iqtisadi hesablama;
Senatın deputatları tərəfindən irəli sürülən, dövlət gəlirlərinin azalmasını və ya döv
lət xərclərinin artmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi barədə Hökumətin müsbət rəyi;
elmi ekspertiza rəyi;
layihənin hazırlanması üçün cavabdeh dövlət orqanı, işçi qrupunun (əgər yaradıl
mışdırsa) tərkibi, qanun layihəsi üzrə məruzəçi barəsində məlumatların göstərildiyi so
raq vərəqi;
qanunun qəbul edilməsi ilə əlaqədar dəyişdirilməli, əlavələr edilməli və ya qüvvə
dən düşmüş sayılmalı qanunvericilik aktlarının siyahısı və qanunun həyata keçirilməsi
üçün zəruri normativ aktların hazırlanmasına dair təkliflər;
Qazaxıstan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair
qanun layihələrinin qüvvədə olan və yeni redaksiyalarının müqayisəli cədvəli.
Qanun layihəsi ilə birlikdə müstəqil ekspertizanın rəyi də təqdim edilə bilər.
Qanun layihəsi Senata təqdim edildikdən sonra Senatın Aparatı müəyyənləşdiril
miş qaydaya uyğun olaraq, lakin ən geci on iş günü ərzində layihənin tamlığını və ona
qoşmaların düzgünlüyünü yoxlayır və layihəni qeydə alır.
Zəruri qoşmalardan biri təqdim edilmədikdə, habelə onların dövlət və rus dillərində
mətnləri autentik olmadıqda, Senatın Aparatı bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş tələb
lərin yerinə yetirilməsi üçün sənədləri qeydə almadan qanun layihəsinın təşəbbüsçüsünə
qaytarır.
55-2. Qanun layihəsi Senatın Aparatında qeydə alındıqdan sonra Senatın Bürosu
aparıcı komitəni müəyyənləşdirir, baxılan qanun layihəsinə dair rəyin hazırlanması müd
dətini təyin edir və qanun layihəsini Senatın daimi komitələrinə və Aparatına göndərir.
55-3. Senatda qanun layihələri Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına, «Qa
zaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haqqında» Konstitu
siya Qanununa və bu Reqlamentə uyğun müzakirə edilir.
55-4. Parlamentin funksiyalarının Senat tərəfindən yerinə yetirildiyi dövrdə Məc
lisin bəyəndiyi qanun layihələri, habelə qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektlə
rindən Senata daxil olmuş qanun layihələri bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada
müzakirə edilir və müzakirənin yekunlarına əsasən Senat aşağıdakı qərarlardan birini
qəbul edir:
Məclis tərəfindən bəyənilmiş qanun layihəsi Senatın irəli sürdüyü dəyişikliklər və
əlavələr ilə qəbul edilsin;
qanun qəbul edilsin;
qanun layihəsi rədd edilsin.
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55-5. Parlamentin funksiyalarının Senat tərəfindən yerinə yetirildiyi dövrdə Sena
tın vəzifəli şəxslərinin qərarı ilə Senatın Aparatı Məclisin Aparatından aşağıdakı qanun
layihələrini tələb edə bilər:
Məclisin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilənədək Məclisdə qeydə alın
mış, o cümlədən Məclisin aparıcı komitəsi tərəfindən müzakirəyə qəbul edilmiş, yaxud
qəbul edilməmiş və ya Məclisin iclasında birinci oxunuşda müzakirə edilmiş, habelə
Məclisin iclasında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsinin nəticələrinə əsasən
işlənib tamamlanmaq üçün aparıcı komitəyə qaytarılmış qanun layihələri;
Senatın dəyişikliklər və əlavələr ilə Məclisə göndərdiyi, lakin səlahiyyətlərinə vax
tından əvvəl xitam verildiyinə görə Məclisin müzakirə etmədiyi qanun layihələri;
Senatın dəyişikliklər və əlavələr ilə Məclisə göndərdiyi, Parlamentin palataları ara
sında razılaşdırıcı prosedurlar mərhələsində olmuş qanun layihələri.
55-6. Səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilənədək Məclisdə qeydə alınmış
qanun layihələri Senata daxil olduqdan sonra Senatın Aparatında qeydə alınır və Qaza
xıstan Respublikasının Konstitusiyası, «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun
deputatlarının statusu haqqında» Konstitusiya Qanunu və bu Reqlament ilə müəyyənləş
dirilmiş qaydada Senat tərəfindən müzakirə edilir.
55-7. Senatın dəyişikliklər və əlavələr ilə Məclisə göndərdiyi, habelə razılaşdırıcı
prosedurlar mərhələsində olmuş qanun layihələri Senata daxil olduqdan sonra Senatın
Aparatında qeydə alınır və müvafiq aparıcı komitəyə verilir.
Bu halda qanun layihəsi aparıcı komitə tərəfindən müzakirə edilir və Senatın irəli sür
düyü dəyişikliklərin və əlavələrin qəbul edilməsinə dair təkliflər əsaslandırılmaqla, həmin
təkliflər və əlavələr ilə birlikdə, yaxud razılaşdırıcı komissiyanın redaksiyasında, razılıq ol
madığı halda isə Senatın təklif etdiyi redaksiyada Senatın iclasının müzakirəsinə verilir.
Müzakirənin yekunlarına əsasən Senat aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
qanun Senatın irəli sürdüyü dəyişikliklər və əlavələr ilə qəbul edilsin;
qanun razılaşdırıcı komissiyanın redaksiyasında, razılıq olmadığı halda isə Senatın
təklif etdiyi redaksiyada qəbul edilsin.
55-8. Parlamentin funksiyalarının Senat tərəfindən yerinə yetirildiyi dövrdə Məcli
sin müzakirəsində olmuş, yaxud Məclisin deputatları tərəfindən irəli sürülmüş qanun la
yihələrinə Senatda baxılması zamanı zərurət yarandıqda Senatın aparıcı komitəsi qanun
layihəsi üzrə məruzəçi təyin edə bilər.
55-9. Senatın qəbul etdiyi qanun Senat Sədrinin imzası ilə təsdiqlənərək, on gün
ərzində Qazaxıstan Respublikasının Prezidentinə imzalanmağa verilir.
55-10. Parlamentin funksiyalarının Senat tərəfindən yerinə yetirildiyi dövrdə respub
lika Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş qanunlar və ya qanun maddələri Prezidentin eti
razlarının göndərildiyi gündən etibarən bir ay ərzində təkrar müzakirə edilir və səsə qoyulur.
Bu müddətə riayət olunmaması Prezidentin etirazlarının qəbul edildiyini bildirir.
55-11. Respublika Prezidentinin etirazları ilə qaytarılmış qanun və ya qanun mad
dələri Senat Bürosunun qərarı ilə Senatın müvafiq daimi komitəsinin müzakirəsinə ve
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rilir və həmin komitə respublika Prezidenti təmsilçisinin iştirakı ilə rəy hazırlayaraq,
onu qanunla və ya müvafiq surətdə qanun maddələri və Prezidentin etirazları ilə birlikdə
Senatın müzakirəsinə verir.
55-12. Əgər Senatın daimi komitəsində və ya Senatın iclasında etirazlara baxıl
masının yekunlarına əsasən Prezident Senat deputatlarının təkliflərini nəzərə alaraq, öz
etirazlarında təklif etdiyi qanunun redaksiyasını bütövlükdə, yaxud onun ayrı-ayrı mad
dələrini dəyişdirərsə, Senatın iclasına sədrlik edən müzakirə edilmiş etirazları dərhal
Prezidentin dəyişiklikləri ilə səsə qoya bilər.
55-13. Senatın iclasında təkrar müzakirə aparıcı komitə təmsilçisinin çıxışı ilə baş
lanır. Bundan sonra müzakirə üçün söz növbəlilik qaydasında deputatlara verilir.
55-14. Senatın iclasında qanun və ya onun ayrı-ayrı maddələri təkrar müzakirə
edilib səsə qoyularkən, səsvermə, əgər Prezidentin etirazlarına bütövlükdə qanun səbəb
olmuşdursa, bütövlükdə qanun üzrə, yaxud qanunun ayrı-ayrı maddələri səbəb olmuş
dursa, ayrı-ayrı maddələr üzrə keçirilir.
55-15. Əgər Senat bütövlükdə qanun və ya onun ayrı-ayrı maddələri barəsində əv
vəl qəbul olunmuş qərarı deputatların ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq
edərsə, respublika Prezidentinin etirazları aradan qaldırılmış sayılır. Bu halda qanun və
ya onun maddələri Parlamentin birinci dəfə qəbul etdiyi redaksiyada qəbul edilmiş sayı
lır və Prezident qanunu bir ay ərzində imzalayır.
55-16. Əgər Prezidentin etirazları aradan qaldırılmamışdırsa, qanun Prezidentin
təklif etdiyi redaksiyada qəbul edilmiş sayılır.
55-17. Dövlət başçısının qəbul edilmiş Konstitusiya qanunları barəsində etirazları
na Senat Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyası, «Qazaxıstan Respublikasının Par
lamenti və onun deputatlarının statusu haqqında» Konstitusiya Qanunu və Reqlamentin
bu fəsli ilə nəzərdə tutulan qaydada baxır. Bu halda Prezidentin Konstitusiya qanunları
barəsində etirazları Senat tərəfindən Palata deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç
səs çoxluğu ilə aradan qaldırılır.
55-18. Məclisin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi səbəbindən Məc
lisin müvəqqəti olmadığı dövrdə daxil olmuş və Senat tərəfindən baxılmamış Konstitusi
ya qanunlarının və qanunların layihələri Məclisin deputatları seçildikdən və yeni çağırışı
fəaliyyətə başladıqdan sonra Məclisə verilir.
4-cü fəsil. Məcəllələrin, onlara dəyişikliklərin
və əlavələrin müzakirəsi qaydası
56.Məcəllələr, onlara dəyişikliklər və əlavələr Senat tərəfindən azı iki oxunuşda
qəbul edilir.
57.Məcəllələr, onlara dəyişikliklər və əlavələr Senat Reqlamentinin 40-41-ci, 117118-ci bəndlərinin tələblərinə uyğun müzakirə edilir.
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58. Məcəllənin, dəyişikliklərin və əlavələrin layihələri birinci oxunuşda konseptual mü
zakirə edilir. Müzakirənin nəticələrinə əsasən Senat layihənin birinci oxunuşda bəyənilməsi
və ikinci oxunuşa hazırlanması və ya rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir. Həmin qərar
Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Senat təqdim edilmiş qanun
layihəsini birinci oxunuşda bəyəndikdə aparıcı komitə onu ikinci oxunuşa hazırlayır.
Birinci oxunuşdan sonra aparıcı komitə məcəllənin, dəyişikliklərin və əlavələrin
layihələrinə, komitələrin və deputatların verdikləri düzəlişlərə təkrar baxaraq onları mü
qayisəli cədvələ daxil edir və rəy hazırlayır.
Məcəllənin, dəyişikliklərin və əlavələrin layihələrinin ikinci və zərurət olarsa, son
rakı oxunuşlarında aparıcı komitənin təmsilçisi komitənin iclasında qəbul edilmiş qəra
ra dair məruzə ilə çıxış edir.
Məcəllənin, dəyişikliklərin və əlavələrin layihələrinin ikinci və sonrakı oxunuşlar
da müzakirəsi Senatın Reqlamentinin 45-47-ci bəndlərinə uyğun aparılır.
Müzakirənin yekunlarına əsasən Senat öz Reqlamentinin 42-ci bəndində nəzərdə
tutulan qərarlardan birini qəbul edir.
5-ci fəsil. Respublika büdcəsinin təsdiq edilməsi və respublika
büdcəsinin icrasına dair hesabatların müzakirə edilməsi qaydası
59.Müvafiq maliyyə ili üçün respublika büdcəsi haqqında Məclis tərəfindən bəyə
nilmiş qanun layihəsi Senata daxil olduqda, Senatın Bürosunun qərarı ilə aparıcı komitə
müəyyənləşdirilir.
Respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində Hökumətin vəkil
etdiyi şəxs müvafiq maliyyə ili üçün sosial-iqtisadi inkişaf proqnozuna, respublika büd
cəsinin parametrlərinə və respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinə dair məruzə ilə,
respublika Milli Bankının sədri pul-kredit siyasətinə dair məruzə ilə və Senatın aparıcı
komitəsinin təmsilçisi əlavə məruzə ilə çıxış edirlər.
Hər bir çıxış edənin məruzəsi bu Reqlamentin 10-cu bəndinə uyğun müzakirə edil
məlidir.
Müvafiq maliyyə ili üçün respublika büdcəsinin layihəsi bu Reqlamentin 3-cü fəsli
ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada müzakirə və təsdiq edilir.
Palatanın qərarı ilə Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri Senatın iclasında res
publikanın sosial-iqtisadi inkişafının orta müddətli planına dair məruzə ilə çıxış edir.
60.Respublika büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair
qanun layihəsi bu Reqlamentin 59-cu bəndinə uyğun müzakirə və təsdiq edilir.
61.Ötən maliyyə ili üçün respublika büdcəsinin icrasına dair Hökumətin hesabatı
Məclisdə baxıldıqdan sonra müzakirə edilir.
Ötən maliyyə ili üçün respublika büdcəsinin icrasına dair Hökumətin hesabatı Res
publika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin hesabatı ilə birlikdə mü
zakirə edilir.
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Bu məsələlərin müzakirəsində maliyyə naziri, respublika Milli Bankının sədri,
Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin sədri məruzə ilə və
Senatın aparıcı komitəsinin təmsilçisi əlavə məruzə ilə çıxış edirlər. Həmçinin aparıcı
komitə tərəfindən dəvət edilmiş müstəqil ekspertlərin məruzələri dinlənilə bilər.
Hər bir çıxış edənin məruzəsi bu Reqlamentin 10-cu bəndinə uyğun müzakirə edil
məlidir.
Müzakirənin yekunlarına əsasən Senat qərar qəbul edir və Məclisə göndərir. Sena
tın qərarında hesabatlara dair əlavə məruzə hazırlamağın tapşırıldığı Senat komitəsi və
Parlament palatalarının birgə iclasında Senat adından çıxış etməyin tapşırıldığı deputat
göstərilir.
6-cı fəsil. Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
62.Senat respublikanın beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi haqqında
qanunlar qəbul edir.
Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi haqqında qanun layihələri bu
Reqlamentin 3-cü fəslində müəyyənləşdirmiş qaydada müzakirə edilir.
63.Senatın Sədri respublikanın beynəlxalq müqavilələri təsdiq edilənədək onların
Konstitusiyaya uyğunluğuna baxılması üçün Konstitusiya Şurasına müraciət edə bilər.
Həmin müqavilənin respublika Konstitusiyasına uyğunluğu məsələsi ilə əlaqədar
Konstitusiya Şurasına müraciət edildiyi halda, müvafiq aktların təsdiq edilməsi müddət
lərinin axımı dayandırılır.
Parlament deputatlarının ümumi sayının beşdə birindən az olmayan sayda Senat
deputatları respublikanın beynəlxalq müqavilələri təsdiq edilənədək onların Konstitusi
yaya uyğunluğuna baxılması üçün Konstitusiya Şurasına müraciət edə bilərlər.
Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun sayılmamış beynəlxalq müqa
vilələr təsdiq edilə və qüvvəyə minə bilməz.
7-ci fəsil. Parlament Senatının müstəsna səlahiyyətlərinə
aid edilmiş məsələlərə baxılması qaydası
1-ci paraqraf. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə
respublika Ali Məhkəməsi sədrinin və hakimlərinin vəzifəyə seçilməsi
və vəzifədən azad edilməsi, onların andının qəbul edilməsi
64.Qazaxıstan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri və hakimləri respublika Ali
Məhkəmə Şurasının tövsiyəsinə əsasən respublika Prezidentinin təqdimatı ilə Senat tə
rəfindən vəzifəyə seçilir və vəzifədən azad edilirlər.
Respublika Prezidenti Palataya müvafiq yazılı təqdimat verir və həmin təqdimat
əsasında məsələnin Senatın gündəliyinə daxil edilməsinə dair qərar qəbul edilir.
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65.Senatın iclasında məsələyə baxılması zamanı vəzifəyə seçilmək və vəzifədən
azad edilmək üçün namizədlikləri respublika Prezidenti və ya onun vəkil etdiyi vəzifəli
şəxs təqdim edir.
Senatın iclasında:
namizədə və namizədi təmsil edən şəxsə suallar verilə bilər;
deputatlar təklif edilmiş namizədlik «lehinə» və ya «əleyhinə» fikirlərini söyləyə
bilərlər.
Təklif edilmiş namizədlik ilə bağlı müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
66.Respublika Ali Məhkəməsinin sədri və hakimləri vəzifələrinə seçilmək və vəzi
fələrindən azad edilmək üçün təklif olunmuş namizədliklər məsələyə Senatın iclasında
baxılanadək Palata Bürosunun qərarı ilə müəyyənləşdirilən müvafiq Senat komitəsinin
iclasında müzakirə edilməlidirlər.
Namizədliklərin müzakirəsinin yekunlarına əsasən komitə onların hər biri barəsin
də rəy çıxarır və həmin rəylər Senatın iclasında oxunur.
67.Parlamentin Senatı öz iclasında Ali Məhkəmə hakimlərinin andını qəbul edir.
Bu iclasın hazırlanması ilə Senatın müvafiq komitəsi məşğul olur.
68.Ali Məhkəmənin sədri və hakimləri cinayət başında yaxalandıqları və ya ağır
cinayət törətdikləri hallardan başqa, Senatın razılığı olmadan həbs edilə bilməz, gətirilə
bilməz, məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinə məruz qoyula bilməz, cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilə bilməzlər.
69.Senatın vəzifəyə seçmək və vəzifədən azad etmək barəsində qərarı Senat depu
tatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Əgər Senat səsvermənin başqa qaydasını müəyyənləşdirməmişdirsə, hər bir nami
zədlik barəsində qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Hər bir namizədlik barəsində Senatın ayrıca qərarı qəbul edilir.
Vəzifəyə seçilmək və vəzifədən azad edilmək üçün respublika Prezidentinin təq
dim etdiyi namizədliklər rədd edildiyi halda, Senatın qərarında rəddetmənin səbəbləri
geniş şəkildə əsaslandırılmalıdır.
2-ci paraqraf. Respublika Prezidenti tərəfindən Milli Bankın sədrinin,
Baş prokurorun və Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin
təyin edilməsinə razılıq verilməsi
70.Respublika Prezidenti Milli Bankın sədrini, Baş prokuroru və Milli Təhlükə
sizlik Komitəsinin sədrini vəzifəyə təyin etməyə Senatın razılığını almaq üçün Palataya
müvafiq yazılı təqdimat verir və həmin təqdimat əsasında məsələnin Senatın gündəliyinə
daxil edilməsinə dair qərar qəbul olunur.
71.Senatın müvafiq komitəsinin iclasında namizədliklərin qabaqcadan müzakirə
sindən sonra Senatın iclasında vəzifələrə təyinata razılıq verilir. Müzakirənin yekunları
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na əsasən komitə bu məsələyə dair rəy hazırlayır və Senat qərarının layihəsini tərtib edir.
İclasda respublika Prezidentinin təmsilçisi iştirak edir.
72.Senatın iclasında məsələyə baxılarkən vəzifələrə namizədlikləri respublika Pre
zidenti və ya onun vəkil etdiyi vəzifəli şəxs təqdim edir.
Senatın iclasında:
namizədə və namizədi təmsil edən şəxsə suallar verilə bilər;
deputatlar təklif edilmiş namizədlik «lehinə» və ya «əleyhinə» fikirlərini söyləyə
bilərlər.
Təklif edilmiş namizədlik ilə bağlı müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
73.Vəzifəyə təyinata razılıq verilməsinə dair Senatın qərarı Senat deputatlarının
ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbil edilir.
Əgər Senat səsvermənin başqa qaydasını müəyyənləşdirməmişdirsə, hər bir nami
zədlik barəsində qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Hər bir namizədlik barəsində Senatın ayrıca qərarı qəbul edilir.
Vəzifəyə təyin edilməyə razılıq verilməsi üçün respublika Prezidentinin təqdim
etdiyi namizədliklər rədd edildiyi halda, Senatın qərarında rəddetmənin səbəbləri geniş
şəkildə əsaslandırılmalıdır.
3-cü paraqraf. Respublika Baş prokurorunun, Ali Məhkəməsi sədrinin
və hakimlərinin toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi
74. Baş prokurorun toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi onun vəzifəyə təyin edil
məsi ilə eyni qaydada həyata keçirilir. Bu barədə Senatın müvafiq qərarı qəbul edilir.
Respublika Prezidenti Senatın razılığını almaq üçün Palataya müvafiq yazılı təq
dimat verir və həmin təqdimat əsasında məsələnin Senatın gündəliyinə daxil edilməsinə
dair qərar qəbul olunur.
75. Ali Məhkəmənin sədrinin və hakimlərinin toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi
onların vəzifəyə təyin edilməsi ilə eyni qaydada həyata keçirilir. Bu barədə Senatın mü
vafiq qərarı qəbul edilir.
Respublika Prezidenti Senatın razılığını almaq üçün Palataya müvafiq yazılı təq
dimat verir və həmin təqdimat əsasında məsələnin Senatın gündəliyinə daxil edilməsinə
dair qərar qəbul olunur.
76. Əgər Senat vəzifəli şəxsin toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə dair qərar qə
bul etmirsə, Prezident Senata həmin məsələ barəsində təkrar yazılı təqdimat verə bilər.
4-cü paraqraf. (Çıxarılmışdır.)
5-ci paraqraf. (Çıxarılmışdır.)
6-cı paraqraf. (Çıxarılmışdır.)
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8-ci fəsil. Parlament Senatının müstəqil səlahiyyətlərinə
aid edilmiş məsələlərə baxılması qaydası
1-ci paraqraf. Konstitusiya Şurasının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının,
Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə
hesablama komitəsinin üzvlərinin vəzifəyə təyin edilməsi
81. Palata Sədrinin təqdimatı ilə Senat öz deputatlarının ümumi sayının səs çoxlu
ğu ilə Konstitusiya Şurasının iki üzvünü vəzifəyə təyin edir; Mərkəzi Seçki Komissiya
sının iki üzvünü, Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin üç
üzvünü beş il müddətinə vəzifəyə təyin edir.
Senat Sədrinin təklif etdiyi namizədliklər müvafiq komitənin iclasında qabaqca
dan müzakirə edilir. Namizədliklərin müzakirəsinin yekunlarına əsasən komitə hər bir
namizəd barəsində rəy çıxarır və həmin rəy Senatın iclasında oxunur.
Palatanın iclasında vəzifəyə təyinat məsələsinə baxılarkən vəzifələrə namizədliklə
ri Senatın Sədri təqdim edir.
Senatın iclasında:
namizədə və namizədi təmsil edən şəxsə suallar verilə bilər;
deputatlar təklif edilmiş namizədliyin «lehinə» və ya «əleyhinə» fikirlərini söyləyə
bilərlər.
Təklif edilmiş namizədlik ilə bağlı müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
Hər namizədliyin müzakirəsinə 20 dəqiqə vaxt ayrılır. Palata deputatlarının təklifi
ilə Senat başqa müddət müəyyənləşdirə bilər.
Hər namizədlik barəsində qərar, əgər Palata səsvermənin başqa qaydasını müəy
yənləşdirməmişdirsə, açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Hər bir namizədlik barəsində Parlament Senatının ayrıca qərarı qəbul edilir.
Əgər Parlamentin Senatı təklif edilmiş namizədliklərin vəzifəyə təyin edilməsinə
dair qərar qəbul etməmişdirsə, Senatın Sədri Palataya eyni şəxslər və ya yeni namizəd
liklər barəsində yazılı təqdimatlar verir. Bu halda Parlament Senatının qərarında rəddet
mənin səbəbləri geniş şəkildə əsaslandırılmalıdır.
2-ci paraqraf. (Çıxarılmışdır.)
3-cü paraqraf. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsinə
namizədliklərin müzakirəsi ilə bağlı məsləhətləşmələr
82. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsinə namizədliklərin müzakirəsi ilə bağlı
məsləhətləşmələr müvafiq komitənin iclasında aparılır və onun nəticələrinə əsasən rəy
qəbul edilir.
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83. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsinə namizədliklərin müzakirəsi prose
duru fəaliyyətdə olan müvəkkilin səlahiyyət müddətinin başa çatmasına ən geci iki ay
qalmış həyata keçirilir.
4-cü paraqraf. Konstitusiyanın 47-ci maddəsinin 1-ci bəndində
nəzərdə tutulan halda Parlamentin təşkil etdiyi komissiyanın
tərkibinə üzvlərin təqdim edilməsi
84. Parlamentin Senatından komissiya üzvlüyünə namizədliklər bilavasitə Palata
nın deputatları tərəfindən təklif edilir.
Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğunu toplayan namizədlər seçilmiş
sayılırlar.
5-ci paraqraf. Palatanın birgə komissiyalarının seçilməsi
85. Birgə komissiyalar Palataların birgə fəaliyyətinə aid məsələlərin həlli üçün təş
kil edilir.
Həmin komissiyaların yaradılması və fəaliyyəti qaydası Qazaxıstan Respublikası
Parlamentinin Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilir.
6-cı paraqraf. Deputatların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi və
onların toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi
86. Deputatlar barəsində tənbeh tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı məsələlər Qazaxıs
tan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanır. Senatın və onun
orqanlarının iclaslarına deputatların davamiyyətinə, habelə deputatın öz səsvermə hü
ququnu başqasına verməsinin yolverilməzliyinə nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının
üzvləri həyata keçirirlər.
87. Baş prokuror deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, həbsinə, onun
barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq almaq üçün
Senata təqdimat verdikdə, Senat həmin təqdimatı respublikanın Mərkəzi Seçki Komis
siyasına göndərir.
88. Təqdimat deputata qarşı ittiham irəli sürülməzdən, onun həbsinə sanksiya ve
rilməzdən və ya inzibati hüquq pozuntusu barədə iş məhkəməyə göndərilməzdən əvvəl
verilir.
89. Baş prokurorun təqdimatına və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəyinə daxil ol
duqları gündən ən geci iki həftə keçənədək baxılır. Senat müvafiq vəzifəli şəxslərdən
əlavə məlumat verməyi tələb edə bilər.
Senat əsaslandırılmış qərar qəbul edərək üç gün müddətində onu respublikanın Baş
prokuroruna, dindirməni və ibtidai istintaqı həyata keçirən dövlət orqanının rəhbərinə
göndərir.
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Deputat Senat tərəfindən onun toxunulmazlığı məsələsinə baxılmasında iştirak edə
bilər. Deputat üzrlü səbəbdən iclasa gələ bilmədikdə, məsələyə baxılması Palatanın növ
bəti iclasına keçirilir.
Senatın deputatı barəsində cinayət işinə yalnız dindirməni və ibtidai istintaqı həya
ta keçirən respublika dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən başlana bilər, iş üzrə icraat başa
çatdıqdan sonra isə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün Baş prokurora verilməlidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası iş üzrə qərar qəbul etmiş müvafiq məhkəmədən işə
baxılmasının nəticələrinə dair məlumat tələb edir və ittiham hökmü çıxarıldığı halda Se
nata deputat mandatından məhrumetmə barəsində təqdimat verir.
7-ci paraqraf. Qazaxıstan Respublikası Hökuməti üzvlərinin
hesabatlarının dinlənilməsi və Hökumət üzvünün vəzifədən azad
edilməsi barədə respublika Prezidentinə müraciətlərin qəbul edilməsi
90. Palata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə birinin təşəbbüsü ilə Senat res
publika Hökuməti üzvlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair hesabatlarını dinləyə
bilər. Hesabatın dinlənilməsinin yekunlarına əsasən Hökumət üzvünün respublika qa
nunlarını icra etmədiyi halda Senat onun vəzifədən azad edilməsi barədə Palata deputat
larının ümumi sayının səs çoxluğu ilə respublika Prezidentinə müraciət qəbul edə bilər.
Əgər respublika Prezidenti bu cür müraciəti rədd edirsə, Senat birinci müraciətin
edildiyi gündən altı ay keçdikdən sonra Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
ilə respublika Prezidenti qarşısında Hökumət üzvünün vəzifədən azad edilməsi məsələ
sini təkrar qoya bilər. Bu halda respublika Prezidenti Hökumət üzvünü vəzifədən azad
edir.
Hökumət üzvünün hesabatının dinlənilməsinə dair qərar qəbul edərkən Senat mə
sələnin hazırlanması üçün xüsusi müvəqqəti komissiya yarada bilər və ya məsələnin
hazırlanmasını Palatanın müvafiq komitəsinə tapşıra bilər.
91. Hökumət üzvünün hesabatının dinlənilməsi məsələsinə dair qərar qəbul edil
dikdə, Senat hesabatı dinləniləcək Hökumət üzvünə Palatanın qərarı və onun hesabatı
nın dinləniləcəyi tarix barəsində Palatanın müəyyənləşdirdiyi müddətdə yazılı məlumat
verir.
Hökumət üzvü üzrlü səbəb olmadan Senatın iclasına gəlmədikdə Senat məsələyə
onun iştirakı olmadan baxa bilər.
Hökumət üzvü onun fəaliyyətinə dair hesabatın dinlənilməsinə əsas vermiş sənəd
lər ilə tanış ola bilər. Zərurət olduqda o, Senata hesabatın dinlənilməsi müddətinin dəyiş
dirilməsi xahişi ilə müraciət edə bilər.
92. Senatın iclasında Hökumət üzvünün hesabatının dinlənilməsi hesabat verilmə
sinin təşəbbüsçüsünə söz verilməsi ilə başlanılır. Sonra söz hesabatı dinlənilən Hökumət
üzvünə verilir. Onların çıxış vaxtları qabaqcadan şərtləşdirilir.
Senat dinləmənin yekunlarına əsasən müvafiq qərar qəbul edir.
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8-ci paraqraf. Parlament dinləmələrinin keçirilməsi
93. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsinin 5-ci yarımbəndinə
uyğun olaraq Parlamentin Senatı öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair parlament
dinləmələri keçirir.
Senatda parlament dinləmələri Senat Bürosunun qərarı ilə daimi komitələr
tərəfindən təşkil edilir, açıq və qapalı formalarda keçirilə bilər.
Palataların birgə və ya ayrıca iclasları günü parlament dinləmələri keçirilmir.
94. Parlament dinləmələri Senatın fəaliyyətinin təşkilati forması olub, qanun la
yihələrinin konsepsiyasını qabaqcadan müzakirə etmək, qanunların həyata keçirilməsi
nə, Hökumətin, nazirliklərin və baş idarələrin fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə
ümummilli və regional planların yerinə yetirilməsi gedişinə dair hərtərəfli və obyektiv
məlumat almaq, habelə dövlətin daxili və xarici siyasətinin ümdə məsələlərini dərindən
təhlil etmək məqsədi güdür.
95. Parlament dinləmələrinin keçirilməsinin təşkili Senat Bürosunun qərarı ilə Se
natın müvafiq komitələrinə həvalə edilir.
Parlament dinləmələrinə dəvət edilmiş şəxslərin tərkibi həmin dinləmələrin keçi
rilməsini təşkil etməyin həvalə olunduğu komitə tərəfindən müəyyənləşdirilir. Senatın
Sədri dəvət edilmiş şəxslərin siyahısına əlavələr edə bilər.
Komitə Parlament dinləmələrinə dəvət edilmiş şəxslərə rəsmi bildirişlər göndərir.
96. Parlament dinləmələri, bir qayda olaraq kütləvi informasiya vasitələrinin və
ictimaiyyətin nümayəndələri üçün açıqdır.
Qapalı parlament dinləmələrində dövlət sirri, xidməti sirr və qanunla qorunan digər
sirr ilə bağlı məsələlər müzakirə edilir. Qapalı parlament dinləmələrinə mətbuat və icti
maiyyət nümayəndələri buraxılmırlar.
97. Parlament dinləmələri sədrlik edənin 5 dəqiqəyədək giriş sözü ilə başlanır. O,
müzakirə edilən məsələnin mahiyyəti, iclasın keçirilməsi qaydası, dəvət edilmiş şəxslə
rin tərkibi barədə məlumat verir. Sonra söz parlament dinləmələrini keçirən komitənin
təmsilçisinə verir. O, müzakirə edilən məsələyə dair bəyanat verdikdən sonra çıxış etmək
üçün söz dəvət edilmiş şəxslərə və dinləmələrdə iştirak edən deputatlara verilir.
Parlament dinləmələrinin müddəti müzakirə edilən məsələlərin xarakteri ilə müəy
yənləşir. Komitə parlament dinləmələrinin dayandırılması və başqa vaxt keçirilməsi ba
rədə qərar qəbul edə bilər.
98. Parlament dinləmələrinə dəvət edilmiş şəxslər çıxış etdikdən sonra onlara həm
şifahi, həm də yazılı suallar verilə bilər.
99. Parlament dinləmələrinin nəticələrinə əsasən dinləmələrdə iştirak etmiş Senat de
putatlarının səs çoxluğu ilə müzakirə edilmiş məsələlərə dair tövsiyələr qəbul edilə bilər.
Parlament dinləmələrində qəbul edilmiş tövsiyələr Palatanın bütün deputatlarının
nəzərinə çatdırılır və onlar tərəfindən Senatın iclaslarında məsələlərin müzakirəsi zama
nı istifadə edilə bilər.
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100. Parlament dinləmələrinin stenoqramı yazılır və dinləmələr protokolla rəsmi
ləşdirilir. Stenoqramı və protokolu parlament dinləmələrinə sədrlik edən imzalayır.
Açıq parlament dinləmələrinin materialları yalnız Senatın deputatları və Parla
ment dinləmələrində iştirak edən dövlət orqanlarının təmsilçiləri üçün nəzərdə tutu
lur.
3-cü bölmə. Parlament Senatı orqanlarının
formalaşdırılması və onların fəaliyyətinin təşkili
9-cu fəsil. Parlament Senatının Bürosu və onun səlahiyyətləri
101. Senatın Bürosu Parlament Senatının əlaqələndirici orqanı olub Senatın Sədri
yanında təşkil edilir.
Büronun tərkibinə Senat Sədrinin müavinləri, Senatın daimi komitələrinin sədrləri
daxil olurlar.
102. Senatın Bürosu:
Senat komitələrinin və komissiyalarının işini əlaqələndirir;
Senat üçün qanunların və Senatın digər qərarlarının layihələrinə baxılmasının növ
bəliliyinə dair təkliflər hazırlayır;
Senatın daimi komitələrinin təklifi ilə başqa dövlətlərin parlamentləri (parlament
palataları) və beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əməkdaşlıq qrupları təşkil edir, habelə
Senatın deputatlarını beynəlxalq, dövlətlərarası parlament təşkilatlarının və orqanlarının
tərkibinə daxil edir (təqdim edir), onların tərkibində dəyişikliklər edir;
bir neçə komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə komitələrin birgə işinin təş
kilinə kömək göstərir;
Senatın daimi komitələri tərəfindən parlament dinləmələri keçirilməsinə dair qərar
qəbul edir;
Senat Aparatının strukturunu və ştat sayını təsdiq edir, habelə öz səlahiyyətləri da
xilində digər aktlar qəbul edir;
Senatın iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış etdiyi orqanlarda deputatlar, Aparatın
işçiləri və mütəxəssislər sırasından Senatın təmsilçilərini təyin edir;
vətəndaşların müraciətləri ilə işi təşkil edir;
Palatanın müvafiq komitələrinin təklifi ilə qanun layihələrinin hazırlanması üzrə
işçi qruplarının tərkibini və onların fəaliyyətinin maliyyə təminatını təsdiq edir;
deputat qruplarını qeydə alır. Bu qeydiyyat qabaqcadan razılıq alınmadan həyata
keçirilir və məlumat xarakteri daşıyır;
məsləhət-məşvərət orqanlarını yaradır və həmin orqanlar barəsində əsasnamələri
təsdiq edir;
Senatın işinin təşkili ilə bağlı olan və «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və
onun deputatlarının statusu haqqında» Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
ilə Senatın digər orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərinə aid edilməmiş baş
qa məsəlləri həll edir.
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Senatın Bürosu öz səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul edir. Həmin qərarlar Par
lamentin Senatı tərəfindən ləğv edilə bilər.
103. Senat Bürosunun iclaslarını Senatın Sədri zərurət yarandıqca çağırır. Büro
iclaslarının vaxtı və gündəliyi barəsində Senatın deputatlarına məlumat verilir. Senat
Bürosunun iclasları onun üzvlərinin azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Palata Bürosunun qərarı onun üzvlərinin ümumi sayının əksəriyyəti lehinə səs ver
dikdə qəbul edilir. Səslər bərabər bölündükdə, Palata Sədrinin səsi həlledici sayılır.
Senat Bürosunun iclasında Senatın deputatları (məşvərətçi səs hüququ ilə), Prezi
dentin və Hökumətin Parlamentdəki təmsilçiləri və Senatın Sədri tərəfindən Senat Büro
sunun iclaslarına dəvət edilmiş şəxslər iştirak edə bilərlər.
Məsələnin Senat Bürosunun müzakirəsinə verilməsinin təşəbbüsçüsü Senat Büro
sunun müvafiq məsələlərə dair təsdiq etdiyi siyahıya uyğun zəruri materialları hazırlayır.
Həmin materiallar Senat Bürosunun iclasının başlanmasına ən geci üç gün qalmış Sena
tın Aparatına təqdim edilməlidir.
Barəsində materiallar tam həcmdə təqdim edilməmiş məsələlər gündəliyə daxil
edilmir.
Senat Bürosunun baxdığı məsələlər və qəbul etdiyi qərarlar barəsində Palatanın
deputatlarına məlumat verilir.
Büronun iclasları protokolla rəsmiləşdirilir. İclasların stenoqramı zərurət olduqda
yazılır.
Senat Bürosunun baxdığı məsələlərə dair sənədlər məsələ verilməsinin təşəbbüsçü
sü tərəfindən iki gün ərzində işlənib tamamlanır.
104. Senat Bürosunun tapşırığı ilə Senatın Aparatı deputatları Senat və Parlament
tərəfindən qəbul olunmuş sənədlər, habelə Parlamentin və onun orqanlarının, digər döv
lət orqanlarının və ictimai birliklərin rəsmi yayılan informasiya və soraq materialları ilə
təmin edir.
10-cu fəsil. Parlament Senatının işçi orqanları
105. «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haq
qında» Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun ola
raq Senat öz işçi orqanlarını – Palatanın deputatları sırasından daimi komitələri yaradır.
Onların sayı yeddidən çox olmamalıdır. Senatın daimi komitələri qanun-layihə işinin
aparılması, Palatanın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin qabaqcadan müzakirə edil
məsi və hazırlanması üçün təşkil edilir. Daimi komitələri təşkil edərkən Senat onların
siyahısını və say tərkibini müəyyənləşdirir, sonra isə açıq səsvermə yolu ilə Senat depu
tatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə komitələrin sədrlərini və üzvlərini seçir.
Say tərkibi müəyyənləşdirilərkən deputatların bu və ya digər komitədə işləmək ar
zusu nəzərə alınır. Say limiti keçildikdə və ya başqa komitələrdə üzvlərin sayı yetərli
olmadıqda, deputatlar öz arzuları ilə və ya Senat Sədrinin təklifinə əsasən Senatın qərarı
ilə digər komitələrə keçirilə bilərlər.
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Hər bir komitənin say tərkibi Senat tərəfindən müəyyənləşdirilir, lakin altı deputat
dan az ola bilməz.
Parlament Senatının Sədri və onun müavinləri Palatanın daimi komitələrinin tərki
binə daxil ola bilməzlər.
Senatın deputatı Palatanın yalnız bir komitəsinin üzvü ola bilər.
106. Senatın birinci iclasında növbəti çağırış Parlament Senatı deputatlarının yarısı
seçildikdən və Qazaxıstan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qey
də alındıqdan sonra Palata daimi komitələrin sayı və adları, daimi komitə sədrlərinin və
üzvlərinin seçilməsi məsələlərinə baxır.
Zərurət olduqda Senat yeni komitələr təşkil edə bilər, əvvəl yaradılmış komitələri
ləğv edə bilər və ya yenidən təşkil edə bilər.
Senatın daimi komitələrinin təşkili haqqında Palatanın qərarı qəbul edilir.
107. Senatın daimi komitəsinin sədri Palatanın iclasında açıq və ya gizli səsvermə
yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
108. Müvafiq daimi komitənin sədri vəzifəsinə namizədliklər Palatanın deputatları
tərəfindən irəli sürülür.
109. Senatın daimi komitəsinin sədri vəzifəsinə namizədə Palata qarşısında çıxış
etmək hüququ verilir. Çıxış vaxtı 10 dəqiqəyədəkdir.
Namizəd sıxış etdikdən sonra deputatların ona suallar vermək, namizədliyə dair
fikirlərini söyləmək hüququ vardır.
Palatanın daimi komitəsinin sədri vəzifəsinə namizədə deputatların suallarına ca
vab vermək üçün 15 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Namizədliyin müzakirəsi üçün 20 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Namizədliklərin müzakirəsi bunun üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqda və ya deputat
ların təklifinə əsasən Senatın qərarı ilə kəsilir.
110. Əgər daimi komitənin sədri vəzifəsinə ikidən çox namizəd göstərilmiş və on
lardan heç biri Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğunu toplamamışdırsa, ən
çox səs toplamış iki namizəd barəsində təkrar səsvermə keçirilir.
Təkrar səsvermə zamanı daha çox səs toplayan namizəd daimi komitənin sədri və
zifəsinə seçilmiş sayılır.
111. Senatın daimi komitəsi sədrinin seçilməsi haqqında Palata qərar qəbul edir.
112. Daimi komitənin sədri:
daimi komitənin işinə rəhbərlik edir;
komitənin iş planını və iclaslarının gündəliyinin layihəsini tərtib edir;
komitənin üzvlərinə komitənin işi ilə bağlı tapşırıqlar verir.
113. Komitə üzvlərinin ümumi sayının üçdə ikisinin təklifi ilə komitə Senatın müza
kirəsinə komitə sədrinin müvafiq vəzifələri yerinə yetirməkdən azad edilməsi məsələsini
verə bilər. Senatın qərarı Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Komitənin sədri istefa verə bilər. Bu istefa Palata deputatlarının ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
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114. Senatın daimi komitəsinin katibi komitənin iclasında onun üzvləri sırasından
açıq səsvermə yolu ilə komitə üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
Daimi komitənin katibi vəzifəsinə namizədliklər Palatanın müvafiq daimi komitə
sinin üzvləri tərəfindən irəli sürülür.
Katib komitədə kargüzarlığı və komitə iclaslarının protokollarının tərtibini təşkil
edir, komitənin sədri olmadıqda onun vəzifələrini icra edir.
Daimi komitə sədrinin təklifi ilə komitənin katibi, əgər komitə üzvlərinin ümumi
sayının əksəriyyəti lehinə səs verərsə, vəzifədən geri çağırıla bilər.
115. Komitə öz fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə alt komitələr təşkil edə bilər.
Komitə öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində qərarlar və rəylər qəbul
edir.
116. Qanun-layihə işinin yerinə yetirilməsi, Palatanın səlahiyyətlərinə aid məsələ
lərin qabaqcadan müzakirə edilməsi və hazırlanması üçün yaradılan Senat komitələri:
Məclisdən daxil olmuş qanun layihələrinə dair rəylər hazırlayırlar;
qanun layihələrini hazırlayır və qabaqcadan müzakirə edirlər;
parlament dinləmələri keçirilməsini təşkil edirlər;
Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının müddəalarının həyata
keçirilməsinə kömək göstərirlər;
öz fəaliyyətinin və Palatanın fəaliyyətinin təşkili məsələlərini həll edirlər;
Senatın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərə baxılmasında iştirak edirlər.
Qanun layihələrinə dair rəylər komitə üzlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qə
bul edilir.
117. Rəy hazırlanmasının tapşırıldığı komitə Senatın digər komitələrinin qeydlərini
və təkliflərini Senat Bürosunun göstərdiyi müddət ərzində ümumiləşdirir, Məclisin qəbul
etdiyi qanun layihəsinə baxır və ona dair rəy qəbul edir.
Rəyin hazırlanması müddətlərinin uzadılması zərurəti yarandıqda komitənin sədri
müddətlərin dəyişdirilməsi səbəblərini əsaslandırmaqla Senatın Sədrinə müraciət edir.
Komitədə qanun layihəsi açıq müzakirə olunur. Komitə öz iclaslarına qanun layi
həsinin təşəbbüsçüsünü, onun təmsilçilərini, mütəxəssisləri və ekspertlər qismində alim
ləri, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini dəvət edə bilər. Komitə
iclasın keçirilməsi vaxtı və yeri barəsində deputatlara və bütün maraqlı tərəflərə, bir
qayda olaraq, iclasa ən geci üç gün qalmış məlumat verir.
Əgər qanun layihəsinə dair rəy hazırlanması bir neçə komitəyə tapşırılmış və vahid
rəy qəbul edilməmişdirsə, hər komitə öz rəyini təqdim edir.
118. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 54-cü və 55-ci maddələrinə uyğun
olaraq Senat tərəfindən hökmən baxılmalı olan qanunlar barəsində aparıcı komitə aşağı
dakı qərarlardan birini qəbul edə bilər:
Senata Məclisin bəyəndiyi qanun layihəsini qəbul etmək tövsiyə olunsun;
Senata qanun layihəsinə müvafiq dəyişikliklər və əlavələr etmək tövsiyə olunsun;
Senata qanun layihəsini əsaslandırılmış rəylə rədd etmək tövsiyə olunsun.
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Rəyin hazırlanması üçün cavabdeh komitənin rəyi Senatın Sədrinə qanun layihəsi
nin mətnində edilməsi, komitənin fikrincə, zəruri olan bütün dəyişikliklər və əlavələr ilə
birlikdə təqdim edilir. Komitə Senatın müvafiq qərarını da hazırlayır.
119. Komitənin iclası onun üzvlərinin azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Komitənin iclasları zərurət yarandıqca, lakin ayda iki dəfədən az olmayaraq keçirilir.
Komitənin sədri iclasları həm öz təşəbbüsü ilə, həm də komitə deputatlarının, Pa
lata Sədrinin təklifi ilə çağırır.
İclası komitənin sədri və ya katibi idarə edir. Komitənin qərarı onun üzvlərinin
ümumi sayının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
120. Komitə Senatın iclasının gündəliyinə dair təkliflər verə bilər. Bu hüququnu
komitə Senatın Bürosu vasitəsi ilə həyata keçirir. Senatın Bürosu gündəliyin tərtibinə
dair təklifdən imtina etdikdə komitə bu təklifini Senatın iclasında irəli sürə bilər.
Komitənin təmsilçiləri Senatın iclaslarında, yaxud digər komitələrin iclaslarında
məruzələr, əlavə məruzələr ilə çıxış edə bilər və müzakirələrdə iştirak edə bilərlər.
121. Komitənin tərkibinə daxil olmayan Senat deputatları həmin komitənin iclasla
rında məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak edə bilərlər.
İclaslarda Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin, Qazaxıstan Respublikası Höku
mətinin təmsilçiləri, Məclisin deputatları, habelə komitə sədrinin razılığı ilə digər ma
raqlı dövlət orqanlarının və təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edə bilərlər.
122. Komitə baxılan məsələlərin hazırlanması və parlament dinləmələrinin təşkili
üçün Senatın deputatlarını, nazirliklərin, dövlət komitələrinin və baş idarələrin, digər
dövlət orqanlarının və başqa təşkilatların, elmi idarələrin təmsilçilərini, habelə mütəxəs
sisləri və alimləri cəlb etməklə işçi qrupları yarada bilər. Həmin qruplar Senatın Bürosu
tərəfindən təsdiq edilir.
Komitə öz işinə müxtəlif profilli mütəxəssisləri ekspert qismində cəlb edə bilər,
habelə qanun layihəsinin müstəqil ekspertizasını təyin edə bilər. Komitələr birgə iclaslar
keçirə bilərlər.
Komitə konkret qanun layihəsi barəsində vətəndaşlardan və ictimai birliklərdən
daxil olan təkliflərdən istifadə edə bilər.
123. Komitələr özlərinin fəaliyyəti üçün zəruri materialları və sənədləri dövlət or
qanlarından və vəzifəli şəxslərdən tələb edə bilərlər. Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər
Senat komitələrinin tələb etdikləri materialları və sənədləri qanunla qorunan sirri nəzərə
almaqla, qazax və rus dillərində təqdim etməlidirlər.
124. Komitə öz fəaliyyətinin istiqamətinə uyğun olaraq Parlament dinləmələri ke
çirilməsini təşkil edir. Dinləmələrə Parlamentin hər iki palatasının deputatları, vəzifəli
şəxslər, ekspertlər, müxtəlif dövlət və ictimai orqanların və təşkilatların, elmi idarələrin
təmsilçiləri dəvət edilə bilər.
Parlament dinləmələrinin keçirilməsi təklifi Palatanın müvafiq komitəsi üzvlərinin
ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir və Senatın Bürosu vasitəsi ilə reallaşdırılır.
125. Parlament palatalarının birgə fəaliyyətinə aid məsələlərin həlli üçün Senat və
Məclis paritet əsaslarla birgə komissiyalar təşkil edə bilərlər. Parlamentin işçi orqanları
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olan həmin komissiyaların say tərkibi palatalar arasında razılaşmaya əsasən müəyyən
ləşdirilir. Komissiyaların üzvlərini hər Palata müstəqil seçir.
126. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinin 1-ci bəndinə
əsasən Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti xəstəliyə görə öz vəzifələrini daimi icra
edə bilmədikdə vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilər.
Bu halda Parlament hər Palatadan bərabər sayda deputatlardan və tibbin müvafiq
sahələrində çalışan mütəxəssislərdən ibarət komissiya təşkil edir.
Komissiyanın üzvlüyünə Parlamentin Senatından namizədliklər Palatanın iclasın
da bilavasitə Senatın deputatları və komitələri tərəfindən təklif edilir.
Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinin 2-ci bəndində, 57-ci
maddəsinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərində nəzərdə tutulan səlahiyyətlərini həyata keçir
mək məqsədi ilə Senat xüsusi müvəqqəti komissiyalar təşkil edir.
127. Daimi komitələrin və komissiyaların səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydası qanun
və bu Reqlament ilə müəyyənləşdirilir.
4-cü bölmə. Parlament Senatı deputatlarının səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi qaydası və onların məsuliyyəti
11-ci fəsil. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun həyata keçirilməsi
128. Qanunvericilik təşəbbüsü Parlament tərəfindən hökmən baxılmalı olan qa
nun layihəsinin və ya Parlamentin digər qanunvericilik aktı layihəsinin mətninin qa
nunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti tərəfindən rəsmən təqdim edilməsindən
ibarətdir.
129. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ Senatın deputatları tərəfindən qanun layi
hələrinin və Qazaxıstan Respublikasının qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər, əlavələr
edilməsinə və ya onların ləğv edilməsinə dair layihələrin Məclisə təqdim edilməsi for
masında həyata keçirilir.
130. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik olmayan şəxslərdən gələn qanun
layihələri Məclisə qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti, Senatın deputatı tərə
findən təqdim edilə bilər.
131. Məclisin müzakirəsinə qanun layihəsinin mətni ilə birlikdə aşağıdakı mate
riallar təqdim edilir:
Senat deputatlarının soyadları göstərilməklə qanun layihəsi təşəbbüsçüsünün təq
dimatı;
qanun layihəsinin təqdim edilməsi zərurətinin əsaslandırıldığı izahat, o cümlədən
qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi halda proqnozlaşdırılan nəticələr;
maliyyə-iqtisadi əsaslandırma. Dövlət gəlirlərinin azaldılmasını və ya dövlət xərc
lərinin artırılmasını tələb edən qanun layihələri yalnız respublika Hökumətinin müsbət
rəyi olduqda təqdim edilir;
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həmin qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi halda dəyişdirilməli və ya qüvvədən düş
müş sayılmalı qanunvericilik aktlarının siyahısı;
işçi qrupunun tərkibi.
132. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun həyata keçirilməsi qaydası ilə bağlı di
gər məsələlər Məclisin Reqlamenti ilə həll edilir.
12-ci fəsil. Parlament Senatı deputatlarının səlahiyyətləri və məsuliyyəti
133. Senatın deputatı Parlamentin, Palatanın və tərkibinə seçildiyi orqanların işin
də iştirak etməlidir.
134. Senatın deputatı Senatın, habelə üzvü olduğu orqanın müzakirə etdiyi bütün
məsələlər barəsində həlledici səs hüququna malikdir.
Senat deputatının aşağıdakı hüquqları vardır:
Parlamentin və Senatın işçi orqanlarına seçmək və seçilmək;
iclasın gündəliyinə, məsələlərin müzakirə edilməsi qaydasına və mahiyyətinə dair
qeyd və təkliflər vermək;
Parlamentin Senatı tərəfindən seçilən, azad və ya təyin edilən, yaxud təyin edilmə
sinə Parlament və onun Senatı tərəfindən razılıq verilən vəzifəli şəxslərin namizədlikləri
barəsində fikrini bildirmək;
Parlament palatalarının birgə iclasının və Parlament Senatı iclasının müzakirəsinə
təklif edilən məsələlər barəsində Palatanın Bürosuna təkliflər vermək, təklifləri qəbul
edilmədikdə isə onları Senatın müzakirəsinə vermək;
Parlamentin və onun Senatının orqanlarının iclaslarında müzakirə üçün məsələlər
təklif etmək;
Parlamentin palataları qarşısında hesabat verən vəzifəli şəxslərin hesabatının və
ya məlumatının Parlament palatalarının birgə iclasında dinlənilməsi barədə təkliflər irəli
sürmək;
qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada deputat sorğuları ilə müraciət etmək;
baxılan məsələyə dair müzakirələrdə iştirak etmək, məruzəçilərə, habelə iclasa
sədrlik edənə suallar vermək;
səsvermənin motivlərinə dair öz təkliflərini əsaslandırmaq, arayışlar vermək;
qanunların, qərarların, Parlament tərəfindən qəbul edilən digər aktların layihələrinə
düzəlişlər vermək;
Parlamentin deputatlarını vətəndaşların ictimai əhəmiyyət daşıyan müraciətləri ilə
tanış etmək;
Parlament iclaslarının stenoqramlarında və protokollarında deputatların çıxışları
nın mətnləri ilə tanış olmaq;
öz fəaliyyəti üçün zəruri materialları və sənədləri dövlət orqanlarından və vəzifəli
şəxslərdən tələb etmək. Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər Senat deputatlarının tələb
etdikləri materialları və sənədləri qanunla qorunan sirri nəzərə almaqla onlara verməli
dirlər;
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«Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haqqında»
Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Qanununa, Parlamentin və onun palatalarının
reqlamentlərinə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
135. Deputat vəzifələrinin icrasına mane olmaq məqsədi ilə deputata və ya onun
yaxın qohumlarına hər hansı formada təzyiq göstərilməsi respublika qanunvericiliyinə
uyğun məsuliyyətə səbəb olur.
Dövlət orqanlarının və ictimai birliklərin, yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilatla
rın vəzifəli şəxsləri deputat qarşısında vəzifələrini yerinə yetirməməyə, ona bilərəkdən
yalan məlumat verməyə, deputatlıq fəaliyyətinin təminatlarını pozmağa görə respublika
qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.
136. Senatın deputatı başqa nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz, müəllimlik,
elmi və ya digər yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa, ödənişli vəzifələr tuta bilməz, sahib
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının və ya
müşahidə şurasının tərkibinə daxil ola bilməz. Bu qaydanın pozulması respublika Mər
kəzi Seçki Komissiyasının təqdimatına əsasən deputatın səlahiyyətlərinə xitam verilmə
sinə səbəb olur.
137. Deputat səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir. İclasda olmayan deputatın
əvəzinə səs vermək qadağandır.
Deputat Senatın və onun orqanlarının iclaslarında səsvermə hüququnu başqasına
verdikdə Palata Bürosunun qərarı ilə ona səsvermə hüququnun verildiyi gün üçün əmək
haqqının, səsvermə hüququnu təkrar verdikdə isə aylıq əmək haqqının ödənilməsindən
imtina edilir.
138. Deputatlıq fəaliyyəti məsələləri ilə əlaqədar deputat dövlət orqanlarına, icti
mai birliklərə, dövlət təşkilatlarına maneəsiz daxil olmaq hüququna, habelə onların rəh
bərləri və digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən təxirə salınmadan qəbul edilmək hüququna
malikdir. Deputat həmin orqanlara, birliklərə və təşkilatlara deputat vəsiqəsini təqdim
etdikdə buraxılır.
Fəaliyyəti dövlət sirləri ilə bağlı olan təşkilatlara deputatın daxil olması qaydası
qanunla müəyyənləşdirilir.
139. Deputat yalnız Palata Sədrinin icazəsi ilə Parlamentin birgə iclasında, Senatın ic
lasında və onların orqanlarının iclasında iştirak etməyə bilər və ya iclası tərk edə bilər.
140. Deputat Palatanın təsdiq etdiyi qrafikə uyğun olaraq Senat Sədrinin razılığı ilə
öz regionuna və ya başqa regiona ezamiyyətə gedir. Həm də deputat öz regionunda rübdə
bir dəfədən az olmayaraq ən çoxu 10 gün müddətində ola bilər.
Palatanın, Palata Sədrinin qərarı ilə deputat respublikanın başqa regionuna və ya
Parlamentin, Senatın və onların orqanlarının tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün rəs
mi nümayəndə heyəti tərkibində respublikanın hüdudlarından kənara ezam edildikdə
ona qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş normalar üzrə ezamiyyət xərcləri ödənilir.
Deputatların ezam edilməsi Parlamentin, Senatın və onların orqanlarının iclasların
da yetərsaya təsir göstərməməlidir.
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141. Rəsmi nümayəndə heyətinin tərkibində və ya Parlamentin, Senatın, Senat
Sədrinin, Parlamentin və Palatanın işçi orqanlarının tapşırığı ilə deputatın səfərə getməsi
nəticəsində iclasda olmaması üzrlü səbəb sayılır.
142. Deputat üzrlü səbəb olmadan bir ay ərzində üç dəfədən çox palataların və
onların orqanlarının iclaslarında olmadıqda ona olmadığı günlər üçün əmək haqqı ödə
nilməsindən imtina edilir.
Deputat üzrlü səbəb olmadan bir aydan artıq müddətdə palataların və onların or
qanlarının iclaslarında iştirak etmədikdə o, «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və
onun deputatlarının statusu haqqında» Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Qanunu
nun 30-cu maddəsinin 1, 3, 4, 5-ci bəndləri ilə ona verilən aşağıdakı maddi, maliyyə və
sosial-məişət təminatı növlərindən məhrum edilir:
əmək haqqı ödənişi;
nəqliyyatda gediş sənədlərinin növbədənkənar əldə edilməsi;
ezamiyyət xərclərinin ödənilməsi;
avtomobil nəqliyyatı ilə xidmət göstərilməsi;
müalicə-sağlamlıq və sanatoriya-kurort xidməti.
Senatın deputatı palataların ayrıca və ya birgə iclaslarında iştirak etmədikdə onun
barəsində tənbeh tədbirinə dair qərar Senatın Sədri tərəfindən, Senatın və ya Parlamentin
orqanlarının iclaslarında iştirak etmədikdə isə Senatın Bürosu tərəfindən qəbul edilir.
143. Deputat Parlamentin və Senatın reqlamentləri ilə müəyyənləşdirilmiş deputat
etikası qaydalarını pozduqda Senat Sədrinin qərarı ilə onun barəsində aşağıdakı tənbeh
tədbirləri tətbiq edilə bilər:
parlament məzəmməti; açıq şəkildə üzr istəməyə məcburetmə; palataların bir birgə
və ya ayrıca iclası ərzində sözdən məhrumetmə; palataların üç birgə və ya ayrıca iclası
ərzində sözdən məhrumetmə; palataların bir birgə və ya ayrıca iclası müddətində iclas
salonundan çıxarma; palataların üç birgə və ya ayrıca iclası müddətində iclas salonundan
çıxarma; bir günlük əmək haqqından məhrumetmə.
144. Deputatlar barəsində «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun de
putatlarının statusu haqqında» Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Qanununun 33-cü
maddəsində nəzərdə tutulan tənbeh tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı məsələlər respublika
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanır. Deputatların palataların və onların or
qanlarının birgə və ayrıca iclaslarına gəlməsi, habelə deputatın öz səsvermə hüququnu
başqasına verməsinin yolverilməzliyi üzərində nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının
üzvləri həyata keçirirlər.
13-cü fəsil. Deputat sorğuları və sualları
145. Deputat sorğusu Parlament palatalarının birgə və ayrıca iclasında dövlət or
qanlarının vəzifəli şəxslərinə Senat deputatının rəsmən yönəltdiyi müraciət olub həmin
orqanın və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində deputat sor
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ğusunun verildiyi Parlament palatalarının müvafiq iclasında əsaslı izahat vermək və ya
mövqe açıqlamaq tələbindən ibarətdir.
Senatın deputatı sorğu ilə Qazaxıstan Respublikasının Baş nazirinə və Hökumət
üzvlərinə, Milli Bankın sədrinə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə və üzvlərinə,
Baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə, Respublika büdcəsinin icrasına
nəzarət üzrə hesablama komitəsinin sədrinə və üzvlərinə sorğu ilə müraciət etmək hüqu
quna malikdir. Bu zaman Baş prokurora yönəldilmiş sorğu cinayət təqibi funksiyalarının
həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə aid ola bilməz.
Milli Təhlükəsizik Komitəsinin sədrinə yönəlmiş sorğulara Palatanın qapalı icla
sında baxılır.
146. Sorğu yazılı şəkildə verilə bilər və Parlamentin və ya Palatanın iclasında
oxunmalıdır.
Sorğunun yönəldildiyi şəxs (və ya onun təmsilçisi) həmin vaxt iclas salonundadır
sa, sorğu bilavasitə ona verilir. Bütün qalan hallarda deputatın iclasda elan etdiyi sorğu
üç iş günündən gec olmayan müddətdə Senatın Aparatı tərəfindən dövlət orqanının mü
vafiq vəzifəli şəxsinə göndərilir.
147. Sorğuya verilmiş cavab ətrafında müzakirələr açıla bilər. Deputat sorğuya ve
rilmiş cavaba münasibətini bildirə bilər.
Sorğuya verilmiş cavaba və onun müzakirəsi nəticələrinə əsasən Parlamentin və ya
Senatın qərarı qəbul olunur.
Sorğu və cavab, əgər Parlamentin və ya Senatın başqa qərarı qəbul edilməmişdirsə,
deputat sorğusunu vermiş deputatın müraciətinə əsasən kütləvi informasiya vasitələrində
dərc edilə bilər.
148. Palataların birgə və ayrıca iclaslarında Senatın deputatı Qazaxıstan Respubli
kasının Baş nazirinə və Hökumət üzvlərinə, Milli Bankın sədrinə, Mərkəzi Seçki Komis
siyasının sədrinə və üzvlərinə, Baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə,
Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin sədrinə və üzvlərinə
şifahi suallar ilə müraciət edə bilər. Cavab həmin iclasda, əlavə hazırlaşmaq zərurət ol
duqda isə üç gün müddətində verilir.
Suallar ətrafında müzakirə açılmır və onlar şərh edilmir.
14-cü fəsil. Deputat birlikləri
149. Senatın deputatları, partiya mənsubiyyəti prinsipinə əsaslanan qruplar istisna
olmaqla, deputat qrupları şəklində deputat birlikləri yarada bilərlər.
150. Deputat qrupu deputatların öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün yaratdıq
ları birlikdir. Deputat qrupunun tərkibində Parlamentin azı on beş deputatı olmalıdır.
Senatın Bürosunda qeydə alınmış deputat birlikləri öz qərarları barəsində Senatın
Sədrinə məlumat verirlər.
151. Deputat qruplarının qeydiyyatı Palatanın Bürosunda həyata keçirilir, qabaqca
dan razılıq alınmadan aparılır və yalnız məlumat xarakteri daşıyır.
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Deputat birliyinin tərkibindən deputatların çıxdığı halda (əgər onun tərkibində qey
diyyat üçün zəruri saydan az üzv qalarsa) bu cür deputat birliyi Palata Bürosunun qə
rarı ilə fəaliyyətinə xitam verir. Deputat birliyində üzvlüyünü dəyişdirmiş deputat onun
əvvəlki və yeni birliyinin qeydə alındığı Palatanın Bürosuna bu barədə on gün ərzində
məlumat verir.
152. Deputat birlikləri hazırladıqları materialları qeydə alındıqları Palata Bürosu
vasitəsi ilə Parlamentin deputatları arasında yaya bilərlər. Müzakirələr kəsildikdə de
putat birliklərinin üzvləri birliklərin tapşırığı ilə öz təmsilçisinin çıxışında təkid etmək
hüququna malikdirlər. Bu halda Sədrlik edən ona söz verməlidir.
Deputat birlikləri özlərinin daxili fəaliyyətini müstəqil təşkil edirlər.
Senatda deputat birliklərinin səlahiyyətləri, təşkili və fəaliyyəti, onların işi Parla
mentin Reqlamenti və bu Reqlament ilə müəyyənləşdirilir.
5-ci bölmə. Parlament Senatının vəzifəli
şəxsləri və onların səlahiyyətləri
15-ci fəsil. Parlament Senatının Sədri
153. Senatın Sədri Palatanın iclasında dövlət dilini sərbəst bilən Senat deputatları
sırasından gizli səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə
seçilir.
154. Senatın Sədri vəzifəsinə namizədlik respublika Prezidenti tərəfindən irəli sü
rülür.
155. Senatın Sədri vəzifəsinə namizədə Palata qarşısında çıxış etmək hüququ veri
lir. Çıxış müddəti 10 dəqiqəyədəkdir.
Namizəd çıxış etdikdən sonra deputatların ona suallar vermək, namizədliyə dair
fikirlərini söyləmək, onun «lehinə» və ya «əleyhinə» təşviqat aparmaq hüququ vardır.
Senatın Sədri vəzifəsinə namizədə deputatların suallarına cavab vermək üçün 15
dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Namizədliyin müzakirəsi üçün 20 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
156. Namizədliyin müzakirəsi bunun üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqda və ya depu
tatların təklifinə əsasən Senatın qərarı ilə kəsilir.
157. Parlament Senatının Sədri vəzifəsinə irəli sürülmüş namizədlik gizli səsvermə
bülleteninə daxil edilir və bülleten sədrlik edən tərəfdən oxunur.
Namizədin gizli səsvermə bülleteninə daxil edilməsi barədə Senat deputatlarının
ümumi sayının səs çoxluğu ilə qərar qəbul edilir.
158. Gizli səsvermənin keçirilməsi və onun nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi
üçün Senat öz deputatları sırasından beş nəfərdən ibarət Hesablayıcı komissiya seçir.
Hesablayıcı komissiyanın seçilməsi barədə Senat öz deputatlarının ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
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159. Hesablayıcı komissiya öz tərkibindən komissiyanın sədrini və katibini seçir.
Hesablayıcı komissiyanın qərarları komissiya üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
160. Bülletenlər Hesablayıcı komissiyanın müəyyənləşdirdiyi formada və sayda
onun nəzarəti altında hazırlanır. Gizli səsvermə bülletenlərində səsvermə üçün zəruri
məlumat olmalıdır.
Səsvermənin vaxtı və yeri, keçirilməsi qaydası Hesablayıcı komissiya tərəfindən
müəyyənləşdirilir və Hesablayıcı komissiyanın sədri tərəfindən elan edilir.
Senatın deputatlarına gizli səsvermə bülletenləri Palata deputatlarının siyahısına
uyğun olaraq onlar deputat vəsiqələrini təqdim etdikcə Hesablayıcı komissiyanın üzvləri
tərəfindən verilir.
Senatın deputatları bülletenləri gizli səsvermə kabinəsində doldururlar.
Müəyyənləşdirilmiş formada olmayan bülletenlər etibarsız sayılır. Bülletenə əlavə
yazılmış soyadlar səslərin hesablanması zamanı nəzərə alınmır.
Gizli səsvermənin nəticələri barəsində Hesablayıcı komissiyanın protokolları tərtib
edilir. Protokollar Hesablayıcı komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Hesab
layıcı komissiyanın məruzəsinə əsasən Senat gizli səsvermənin nəticələri barəsində He
sablayıcı komissiyanın protokolunu açıq səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümumi
sayının səs çoxluğu ilə təsdiq edir.
Səsvermədə olmayan Parlament Senatının deputatı sonradan səs verə bilməz.
161. Gizli səsvermə nəticəsində Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğunu
toplayan namizəd Parlament Senatının Sədri vəzifəsinə seçilmiş sayılır.
162. Senatın rədd etdiyi namizədlik əvəzinə yeni namizədlik respublika Prezidenti
tərəfindən irəli sürülür.
163. Senatın Sədrinin seçilməsi haqqında Palatanın qərarı qəbul edilir və iclasa
sədrlik edən tərəfindən imzalanır.
164. Senatın Sədri seçildikdən sonra Palatanın iclasını o aparır.
165. Senatın Sədri:
Senatın iclaslarını çağırır və onlara sədrlik edir;
Senatın müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına ümumi rəhbərliyi hə
yata keçirir;
Palata Sədrinin müavinləri vəzifələrinə seçilmək üçün namizədlikləri Palataya təq
dim edir, habelə onların arasında vəzifə bölgüsü aparır;
Senatın Reqlamentinə riayət olunmasını təmin edir;
Senatın əlaqələndirici orqanının fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
Senatın qəbul etdiyi aktları imzalayır;
Konstitusiya Şurasının iki üzvünün, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iki üzvünün,
Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin üç üzvünün vəzifə
lərinə təyin edilmək üçün namizədlikləri palatalara təqdim edir;
Senatın növbəti iclasının gündəliyinin layihəsini hazırlayır;
Senatın növbədənkənar iclaslarını çağırır;
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Məclis tərəfindən bəyənilmiş qanun layihələrini Senat komitələrinin müzakirəsinə verir;
Senatın qəbul etdiyi qanunları imzalanmaq üçün Qazaxıstan Respublikasının Pre
zidentinə göndərir;
Qazaxıstan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları, ictimai birliklər, habelə
xarici dövlətlərin parlamentləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə Parlamentin Senatını təmsil
edir;
Məclisin Sədri ilə birlikdə respublika Prezidentinə palataların növbədənkənar birgə
iclasını çağırmağı təklif edir;
Konstitusiya Şurasında Parlament Senatının təmsilçilərini müəyyənləşdirir;
qanunyaratma işinin konseptual planını razılaşdırır;
vətəndaşların şəxsi məsələlərə dair məktublarına, şikayətlərinə və digər müraciət
lərinə baxılmasını Palatanın Aparatına tapşırır; dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin,
habelə vətəndaşların qanunyaratma məsələlərinə dair müraciətlərini həll edilmək üçün
komitələrə verir;
Senatin Reqlamenti ilə ona həvalə edilən digər vəzifələri yerinə yetirir;
Bu Reqlamentə və digər normativ aktlara uyğun olaraq Senatın fəaliyyətinin təşkili
ilə bağlı başqa məsələləri həll edir.
Senatda səsvermə zamanı deputatların səsləri bərabər bölündükdə Senatın Sədri
həlledici səs hüququna malikdir.
Senatın Sədri öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində sərəncamlar qəbul edir.
166. Senatın Sədri vəzifədən geri çağırıla bilər, habelə istefa verə bilər, bu şərtlə ki,
Senat deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti həmin qərarın lehinə səs versin.
Senat Sədrinin vəzifədən azad edilməsi məsələsinə Senat Qazaxıstan Respublikası
Prezidentinin Senat Sədrinə verdiyi təqdimat, Senat Sədrinin şəxsi ərizəsi daxil olduqda
baxır.
16-cı fəsil. Parlament Senatı Sədrinin müavinləri
167. Senat Sədrinin müavinləri Senat Sədrinin təqdimatı ilə Senatın iclasında depu
tatlar sırasından açıq səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
ilə seçilirlər.
168. Senat Sədrinin müavini vəzifəsinə namizədə Palata qarşısında çıxış etmək hü
ququ verilir. Çıxış müddəti 10 dəqiqəyədəkdir.
Namizəd çıxış etdikdən sonra deputatlar ona sual verə bilər, namizədlik barəsində
fikirlərini söyləyə bilər, onun «lehinə» və ya «əleyhinə» təşviqat apara bilər.
Senat Sədrinin müavini vəzifəsinə namizədə deputatların suallarına cavab vermək
üçün 15 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Namizədliyin müzakirəsi üçün 20 dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
169. Namizədliyin müzakirəsi bunun üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqda və ya de
putatların təklifinə əsasən Senatın qərarı ilə kəsilir.
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170. Əgər Senat Sədrinin müavini vəzifəsinə namizəd seçilmək üçün tələb edilən
sayda səs toplamamışdırsa, Senatın Sədrinin irəli sürdüyü yeni namizədlik müzakirə edi
lir və səsə qoyulur.
171. Senat Sədrinin müavininin seçilməsi barədə Palata qərar qəbul edir.
172. Senat Sədrinin müavini Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə
qəbul edilən qərara əsasən vəzifədən azad edilə bilər.
Senat Sədrinin müavinlərinin vəzifədən azad edilməsi məsələsinə Senat Sədrinin
təklifi ilə, Senat Sədri müavinlərinin şəxsi ərizəsinə əsasən baxılır.
173. Senat Sədrinin müavinləri Senat Sədrinin vəkaləti ilə onun ayrı-ayrı funksiya
larını yerinə yetirir, sədr olmadıqda və ya öz vəzifələrini həyata keçirə bilmədikdə onun
vəzifələrini icra edir, bu Reqlamentə əsasən Senatın daxili fəaliyyət qaydası məsələlərinə
dair digər səlahiyyətləri yerinə yetirirlər.
16-1-ci fəsil. Xarici dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq
parlament təşkilatları ilə Parlament Senatının əməkdaşlığı
173-1. Parlamentin Senatı xarici dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq parlament
təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir.
173-2. Parlamentin Senatı başqa dövlətlərin parlamentləri (parlament palataları)
və beynəlxalq parlament təşkilatları ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq haqqında sazişlər
bağlaya bilər.
173-3. Senatın Sədri:
parlamentlərarası mübadilə çərçivəsində həyata keçirilən rəsmi və işgüzar səfərlər,
habelə Parlament Senatı deputatlarının xaricə ezam edilməsi barədə sərəncamlar verir;
başqa dövlətlərin parlamentləri (parlament palataları) və beynəlxalq parlament təş
kilatları ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayır, yaxud Senatın di
gər vəzifəli şəxsinə sazişlər imzalamaq səlahiyyəti verir;
Parlament Senatının xaricə göndərilən nümayəndə heyətlərinin tərkibini, zərurət
olduqda həmin nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini, onların müavinlərini və müşayiətçi
şəxsləri təsdiq edir.
6-cı bölmə. Yekun müddəaları
174. Parlament Senatının Reqlamenti Palatanın müvafiq qərarı ilə qəbul edildiyi
gündən qüvvəyə minir.
175. Senatın Reqlamentinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair təkliflər Se
natın Sədri, Senat Sədrinin müavinləri, Senatın Bürosu, Palatanın komitələri, deputat
qrupları, Palatanın deputatları tərəfindən Senatın Sədrinə verilir. Senatın Sədri təkliflərə
baxdıqdan sonra onları Senatın baxdığı məsələlər planına daxil edilməyə və Palatanın
iclasında müzakirəyə təqdim edir. Əgər Senatın Sədri Reqlamentdə dəyişikliklər edil
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məsi məsələsini iclasın gündəliyinə daxil etmirsə, dəyişikliyin təşəbbüsçüsü bu məsələni
Palata qarşısında qoya bilər.
176. Bu Reqlamentin müddəalarının izahı Senat tərəfindən verilir.
177. Senatın Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Senat
deputatlarının Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş şərtlərə və prosedurlara riayət etmədən
keçirdikləri hər bir iclas qanunsuz sayılır. Bu cür yığıncaqda qəbul edilmiş aktlar etibar
sızdır.
178. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin və Hökumətinin Senatdakı təmsilçilə
ri Palatanın, onun komitələrinin, komissiyalarının iclaslarında, Parlament dinləmələrin
də iştirak etmək və çıxış etmək hüququna malikdirlər. Təmsilçilərə Senatın, Senat Bü
rosunun və onun işçi orqanlarının iclaslarında baxılan məsələlərə dair lazımi materiallar
verilir.
179. Senatın fəaliyyətinin bilavasitə təminatı Senatın Aparatı tərəfindən həyata ke
çirilir.
Senat Aparatının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
Senatın, onun orqanlarının və deputatlarının fəaliyyətinin təşkilati, hüquqi, sənəd
və təşkilati-texniki təminatı;
qərarların və razılaşdırıcı prosedurların kollegial qaydada hazırlanmasının təmin
edilməsi;
vahid sənəd dövriyyəsi sisteminin formalaşdırılması və təmin edilməsi;
Senat deputatlarının qanun layihələrinə dair qazax və rus dillərində informasiya,
informasiya-analitik təminatı;
Senatın işini təmin edən Senat Aparatı bölmələrinin işinin əlaqələndirilməsi.
180. Senat Aparatının strukturunun və ştat sayının müəyyənləşdirilməsi, onun for
malaşdırılması Senatın Bürosu tərəfindən həyata keçirilir.
Parlamentin səlahiyyət müddəti başa çatdıqda, Parlament buraxıldıqda və onun de
putatlarının yeni tərkibi seçildikdə, Parlament Senatının Aparatında dövlət qulluqçuları
nın fəaliyyətinə xitam verilmir.
Senatın Aparatı dövlət qulluğu haqqında normativ hüquqi aktlara, habelə Senatın
Aparatı haqqında Palatanın Bürosu tərəfindən təsdiq edilən Əsasnaməyə uyğun fəaliyyət
göstərir.
Senat Sədrinin katibliyi Senat Aparatının tərkibinə daxil olub, bilavasitə Senatın
Sədrinə tabedir.
Senat Aparatının işinə Senat Aparatının rəhbəri başçılıq edir. Senat Aparatının rəh
bərini Senatın Sədri təyin edir.
181. Senatın fəaliyyətində aşkarlığı təmin etmək məqsədi ilə Senatın Mətbuat xid
məti kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini akkreditasiya edir və onlarla iş
aparır.
Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Mətbuat mərkəzində yerləşirlər.
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Senat kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Senatın iclas salonunda yer
ləşdirilməsinə dair qərar qəbul edə bilər. Senatın iclasları zamanı kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri onların işləməsi üçün ayrılmış yerdə olmalıdırlar. Onların
deputatların iş yerlərində olmasına və Senatın iclasları zamanı Senatın deputatlarından
müsahibə almasına yol verilmir.
182. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri «Kütləvi informasiya vasitə
ləri haqqında» Qazaxıstan Respublikasının Qanununa və bu Reqlamentə uyğun fəaliyyət
göstərirlər.
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QAZAXISTAN RESPUBLİKASI PARLAMENTİ
MƏCLİSİNİN REQLAMENTİ
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin
1996-cı il 8 fevral tarixli Qərarı ilə qəbul edilmişdir
1-ci bölmə.
Ümumi̇ müddəalar
1. Parlament Məclisinin Reqlamenti aşağıdakıları müəyyənləşdirir:
1) Parlament Məclisi iclaslarının keçirilməsi şərtləri və qaydası;
2) Parlament Məclisinin işçi orqanlarının formalaşdırılması qaydası;
3) Parlament Məclisinin və onun işçi orqanlarının fəaliyyətinin təşkili;
4) Parlament Məclisi deputatlarının və vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini hə
yata keçirməsi şərtləri və qaydası;
5) siyasi partiyaların fraksiyalarının təşkili xüsusiyyətləri və iş qaydası.
Parlament Məclisinin Reqlamenti, ona dəyişikliklər və əlavələr Palatanın plenar
iclaslarında Məclis deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul olunur və Parla
ment Məclisinin qərarı ilə təsdiq edilir.
2. Parlament Məclisinin plenar iclasları açıq keçirilir. Bu Reqlamentdə nəzərdə tu
tulan hallarda Palata qapalı iclaslar keçirə bilər.
3.Parlament Məclisi yüz yeddi deputatdan ibarətdir.
Parlament Məclisi deputatının səlahiyyətləri Qazaxıstan Respublikasının Mərkəzi
Seçki Komissiyası tərəfindən onun Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin deputatı kimi
qeydə alındığı andan başlanır.
4. Parlament Məclisində iş qazax və rus dillərində aparılır.
2-ci bölmə.
Parlament Məclisinin
plenar iclaslarının keçirilməsi qaydası
1-ci fəsil. Parlament Məclisinin plenar iclasları
5. Parlament Məclisinin plenar iclasını Məclisin Sədri çağırir.
Məclisin plenar iclasları çərşənbə və cümə axşamı günləri saat 10-dan 18-dək ke
çirilir, saat 12.30-dan 14.30-dək fasilə verilir. Saat 17.30-dan 18-dək olan vaxt Məclisin
daxili fəaliyyəti məsələlərinin həlli üçün ayrılır.
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Məclis plenar iclasın başqa vaxtlarda keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
Sədrlik edən plenar iclaslarda öz təşəbbüsü ilə və ya iclasda olan Parlament Məclisi
deputatlarının əksəriyyətinin təklifi ilə fasilə elan edir.
Parlamentin və Məclisin plenar iclaslarının keçirilmədiyi dövrdə deputatlar Parla
mentin işçi orqanlarında çalışırlar.
Parlament dinləmələri, Məclisin binasında təşkil edilən digər respublika tədbirləri,
bir qayda olaraq, cümə günləri, «hökumət saatı» isə bazar ertəsi günləri keçirilir.
Məclis deputatlarının seçicilər ilə qarşılıqlı münasibətlər saxlamaq məqsədi ilə re
gionlara getməsi üçün onlara hər rübdə on təqvim gününədək vaxt verilir.
Parlament palatalarının birgə və ayrıca iclaslarının keçirildiyi vaxtlarda Parlamen
tin işçi orqanlarının iclaslarına yol verilmir.
6. Parlament Məclisinin plenar iclası Palata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə
ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Plenar iclasın səlahiyyətli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün iclas başla
mazdan əvvəl, eləcə də hər fasilədən sonra deputatların adbaad qeydiyyatı aparılır. Səs
vermədən əvvəl deputatların əlavə adbaad qeydiyyatı aparıla bilər. Prosedur məsələləri
nə dair səsvermədən əvvəl deputatların əlavə adbaad qeydiyyatı aparılmır.
6-1. Yeni çağırış Parlament Məclisinin birinci plenar iclasını respublika Mərkəzi
Seçki Komissiyasının sədri açır və Məclisin Sədri seçilənədək iclası aparır.
Məclisin Sədri seçildikdən sonra Palatanın plenar iclasının davamını Parlament
Məclisinin Sədri aparır.
6-2. Məclisin birinci plenar iclasına sədrik edən Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəs
mən qeydə aldığı deputatların Məclisin birinci plenar iclasının açılış günü üçün tərtib edil
miş siyahısına uyğun olaraq Məclisə seçilmiş deputatların soyadlarını Palataya bildirir.
6-3. Yeni çağırış Məclisin birinci plenar iclasında açıq səsvermə yolu ilə Məclis Pa
lataya seçilmiş deputatların səs çoxluğu ilə elektron sistemindən istifadəyə nəzarət üzrə
müvəqqəti komissiya seçir.
Məclis bu məsələyə dair qərar qəbul edir.
6-4. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 70-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun
olaraq, Parlamentin yeni seçilmiş Məclisi qarşısında respublikanın Baş naziri hökumətə
etimad məsələsini qoyur. Hökumətə etimad məsələsinə Məclisin plenar iclasında baxılır.
Məsələ iclasın gündəliyinə daxil edildikdən sonra Məclisin Sədri Baş nazirin mü
vafiq məktubunu oxuyur. Baş nazir Palata qarşısında çıxış edə bilər. Çıxışa on dəqiqəyə
dək vaxt verilir. İclasda iştirak edən deputatlar Baş nazirə suallar verə bilər və Hökumətə
etimad məsələsinə dair fikirlərini bildirə bilərlər.
Hökumətə etimad məsələsinə dair müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
Əgər Palata səsvermənin başqa qaydasını müəyyənləşdirməzsə, bu məsələyə dair
qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir. Qərar Məclis deputatlarının ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
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7. Məclisin plenar iclasına sədrlik edən:
1) Palatanın plenar iclasını açır, aparır və bağlayır;
2) iclasın əvvəlində deputatların adbaad qeydiyyatından sonra Palatanın iclasında
üzrlü səbəbdən olmayan deputatların siyahısını oxuyur;
3) elektron sistemi vasitəsi ilə müzakirələrdə çıxışa yazılanlara dair məlumatları elan
edir. Bu zaman deputatlar çıxışlara müzakirə edilən hər məsələ üzrə ayrıca yazılırlar;
4) elektron lövhəyə əsasən ciddi növbəlilik qaydasında çıxış etmək üçün söz verir;
5) çıxış edən Reqlamenti pozduqda ona xəbərdarlıq edə bilər, təkrar pozuntuya yol
verdikdə isə sözdən məhrum edə bilər;
6) prosedur məsələləri üzrə növbədənkənar söz verir;
7) qanunların, qərarların və Məclisin digər aktlarının layihələrini, plenar iclasda
baxılan məsələlərə dair deputatların təkliflərini səsə qoyur və səsvermənin nəticələrini
elan edir;
8) plenar iclasın bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydasına riayət olunmasını
təmin edir.
Məclisin plenar iclasında məsələlərin müzakirəsi zamanı sədrlik edən deputatların
çıxışlarını qiymətləndirə və şərh edə bilməz.
8. Plenar iclasın gündəliyi və məsələlərə baxılması qaydası Büroda qabaqcadan
müzakirə edilir (o cümlədən sorğu yolu ilə) və plenar iclasda açıq səsvermə yolu ilə Pa
lata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə təsdiq edilir.
Gündəliyə və iş qaydasına dair təkliflər hər təklif üzrə açıq səsvermə yolu ilə Palata
deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
9. Palatanın plenar iclaslarında məruzələr üçün otuz dəqiqəyədək, əlavə məruzələr
üçün iyirmi dəqiqəyədək, müzakirələrdə çıxışlar üçün on dəqiqəyədək, müzakirələrdə
təkrar çıxışlar üçün beş dəqiqəyədək, namizədliklərin müzakirəsi zamanı üç dəqiqəyə
dək, prosedur məsələlərinə dair çıxışlar, arayış və suallar üçün iki dəqiqəyədək vaxt ve
rilir. Təyin edilmiş vaxt bitdikdə mikrofon avtomatik sönür. Zərurət yarandıqda sədrlik
edən iki dəqiqədən çox olmamaqla əlavə vaxt verə bilər.
Sual-cavab üçün bir saatdan çox olmayan, müzakirələr üçün bir saat yarımdan çox
olmayan vaxt ayrılır. Müzakirələr kəsildikdən sonra məruzəçinin və əlavə məruzəçinin
on dəqiqə ərzində yekun sözü söyləmək hüququ vardır.
Deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Palata başqa müddət təyin edə bilər.
Çıxışlar tribunadan və ya yerdən, lakin müzakirə edilən məsələ üzrə ən çoxu iki
dəfə edilir. Söz almaq üçün sorğular yerlərdən verilir.
Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin xahişi ilə ona istədiyi vaxt çıxış etmək üçün
söz verilir.
Məclis Sədrinin, Baş nazirin və Hökumət üzvlərinin, Milli Bankın sədrinin, Baş
prokurorun, Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin, Dövlət katibinin, Prezident Admi
nistrasiyası rəhbərinin, Prezidentin və Hökumətin təmsilçilərinin xahişi ilə onlara müza
kirə edilən məsələyə dair çıxış etmək üçün növbədənkənar söz verilir.
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Məclisin plenar iclasında heç kəs sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bilməz.
Plenar iclasların keçirilməsi zamanı salonda mobil telefonlardan, radiotelefonlar
dan, peycerlərdən və digər rabitə vasitələrindən istifadə qadağandır.
10. Məclisin plenar iclasları açıq keçirilir.
Plenar iclasda olmasının zəruriliyi barəsində Palatanın qərar qəbul etdiyi dövlət
orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının vəzifəli şəxsləri Parlament Məclisinin ic
lasına gəlməyə və öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair lazımi izahat verməyə
borcludurlar. Parlamentin Məclisi respublika Prezidenti barəsində bu cür qərarlar qəbul
edə bilməz.
Müzakirə edilən məsələlər üzrə Məclisin plenar iclaslarına dəvət edilmiş şəxslərin
siyahılarını Palatanın daimi komitələri müəyyənləşdirirlər.
Dəvət edilmiş şəxslər Məclisin fəaliyyətinə qarışa bilməzlər, onun işini bəyəndik
lərini və ya bəyənmədiklərini ifadə etməkdən çəkinməyə, müəyyənləşdirilmiş qaydaya
riayət etməyə və sədrlik edənin sərəncamlarını yerinə yetirməyə borcludurlar.
Məclis Aparatının rəhbəri dəvət edilmiş şəxslərə iclas salonunda olmalarının zəru
riliyi və müzakirə ediləcək məsələlər barəsində qabaqcadan məlumat verir.
Dəvət edilmiş şəxslərin Məclisin iclas salonuna buraxılması qaydasını Məclis Apa
ratının rəhbəri müəyyənləşdirir.
11. Məclisin deputatının təklifi ilə Palata, əgər iclas salonunda olan deputatların
ümumi sayının əksəriyyəti lehinə səs verərsə, qapalı iclaslar keçirə bilər.
Respublika Prezidenti, Baş nazir və Hökumət üzvləri, Milli Bankın sədri, Baş pro
kuror, respublika Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Dövlət katibi, Prezident Admi
nistrasiyasının rəhbəri Məclisin istənilən plenar iclasında ola bilərlər.
Prezidentin, Hökumətin və Baş prokurorun Məclisdəki təmsilçiləri Palata komitə
lərinin iclaslarında, Məclisin plenar iclaslarında ola bilər və zərurət yarandıqda arayış,
məlumat verə bilərlər.
12. Parlament Palatasının plenar iclaslarının stenoqramı yazılır və videoçəkilişi
aparılır. Stenoqramı iclasa sədrlik edən imzalayır. Açıq iclasların stenoqramları avtomat
laşdırılmış sistemdə yerləşdirilir.
12-1. Plenar iclasın gedişində informasiya təminatı üçün avtomatlaşdırılmış sis
temdən, Palata iclaslarının aparılması prosesinin təşkili üçün isə səslərin qeydiyyatının
və hesablanmasının elektron sistemindən istifadə edilir.
13. Məclisin plenar iclasında çıxış edənlər deputat etikası qaydalarını pozmamalı,
öz nitqində deputatların və digər şəxslərin şərəf və ləyaqətini alçaldan kobud, təhqiramiz
ifadələr işlətməməli, kimsənin ünvanına əsassız ittihamlara yol verməməli, bilərəkdən
yalan məlumat verməməli, qanunsuz hərəkətlərə çağırmamalıdırlar.
Bu tələbin pozulduğu halda sədrlik edən çıxış edənə xəbərdarlıq edir, təkrar pozun
tuya yol verildikdə isə onu sözdən məhrum edir.
Ona ayrılmış vaxt ərzində deputat, aşağıdakı hallardan başqa, sədrlik edən tərəfin
dən sözdən məhrum edilə bilməz:
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1) çıxış vaxtı başa çatdıqda;
2) müzakirə edilən məsələnin mövzusundan kənara çıxdıqda;
3) bu bəndin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş tələbləri pozduqda.
14. Müzakirələrin gedişində sədrlik edən müzakirə olunan məsələyə dair fikir müx
təlifliyinin üzə çıxmasını təmin edir.
Müzakirələr ayrılmış vaxt başa çatdıqda, yaxud plenar iclasda olan deputatların
açıq səsvermə yolu ilə qəbul etdikləri qərarla kəsilir. Müzakirələrin kəsilməsinə dair qə
rar qəbul edildikdən sonra sədrlik edən çıxışa yazılmış və çıxış etmiş deputatların sayı
barəsində Palatanın deputatlarına məlumat verir, çıxış üçün kimin təkid etdiyini aydın
laşdırır və iştirak edən deputatların əksəriyyətinin razılığı ilə ona söz verir.
Müzakirələrin kəsilməsi ilə əlaqədar çıxış edə bilməmiş deputatlar öz çıxışlarının
imzalı mətnlərini Məclisin plenar iclasının stenoqramına əlavə edə bilərlər.
2-ci fəsil. Səsvermə və qərarların qəbul olunması qaydası
15. Öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində Məclis qərarlar qəbul edir.
Öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində Parlament Məclisi müraciətlər, bəyan
namələr, bəyanatlar və qanunvericilik xarakteri daşımayan digər aktlar qəbul edə bilər.
Həmin sənədlər Parlamentin və Məclisin reqlamentləri ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlərə
və tələblərə riayət edilməklə qəbul olunur.
16. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
17. Konstitusiya qanunlarının layihələri Məclis tərəfindən Məclis deputatlarının
ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənilir.
Parlamentin Məclisi Konstitusiya qanununun layihəsini Palata deputatlarının ümu
mi sayının səs çoxluğu ilə rədd edə bilər. Rədd edilmiş Konstitusiya qanununun layihəsi
onun təşəbbüsçüsünə qaytarılır.
18. Əgər respublika Konstitusiyasında başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qa
nun layihələri Palatanın plenar iclaslarında onun deputatlarının ümumi sayının səs çox
luğu ilə bəyənilir.
19. Öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq Parlamentin Məclisi özünün plenar iclasların
da qərarları səsvermə yolu ilə qəbul edir.
Parlament Məclisinin plenar iclasında səsvermə aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:
1) səslərin qeydiyyatının və hesablanmasının elektron sistemindən istifadə etməklə;
2) əl qaldırmaqla;
3) bülletenlərdən istifadə etməklə.
Səslərin qeydiyyatının və hesablanmasının elektron sistemindən istifadə etməklə səs
vermə keçirilərkən deputat səsvermənin adbaad nəticələrinin göstərildiyi siyahını ala bilər.
Səsvermə keçirilməsi üçün zəruri sayda deputat olmadıqda sədrlik edən yetərsayın
təmin edilməsi üçün tədbirlər görür. Yetərsayın təmin edilməsi mümkün olmadıqda sədr
lik edən səsverməni Palatanın növbəti plenar iclasına keçirir.
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Səsvermənin prosedurunda və texnikasında səhvlər aşkara çıxarıldıqda Palatanın
qərarı ilə təkrar səsvermə keçirilir.
Səslərin qeydiyyatının və hesablanmasının elektron sistemindən istifadəyə nəzarə
ti Məclisin elektron sistemindən istifadəyə nəzarət üzrə müvəqqəti komissiyası həyata
keçirir.
Hər bir məsələ üzrə səsvermənin nəticələri və qəbul olunmuş qərarlar Palatanın
plenar iclasının stenoqramına daxil edilir.
20. Palatanın prosedur məsələlərinə dair qərarı açıq səsvermə yolu ilə plenar ic
lasda olan deputatların səs çoxluğu ilə qəbul edilir və plenar iclasların stenoqramlarında
qeydə alınır.
Prosedur məsələlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) plenar iclasda fasilə verilməsi;
2) plenar iclasın başqa vaxta keçirilməsi;
3) məsələlərin müzakirəsinin növbəliliyi;
4) müzakirələrin kəsilməsi, yaxud davam etdirilməsi;
5) suallar verilməsinin kəsilməsi;
6) səsvermə üsulları;
7) çıxışların vaxtının məhdudlaşdırılması və ya uzadılması;
8) yetərsayın təsdiqlənməsi və səslərin yenidən hesablanması;
9) təkrar səsvermə keçirilməsinə qayıdılması.
21. Səsvermədən əvvəl sədrlik edən səsə qoyulan təkliflərin sayını elan edir, onla
rın ifadə tərzini dəqiqləşdirir, deputatlardan kimlərin öz düzəlişlərini geri götürdüklərini
aydınlaşdırır, qərarın hansı səs çoxluğu ilə qəbul edilə biləcəyini xatırladır.
Palatanın baxdığı məsələyə dair bir neçə təklif irəli sürüldükdə sədrlik edən irəli
sürülmüş bütün təklifləri onların daxil olduğu qaydada səsə qoyur.
Sədrlik edən səsvermənin başlandığını elan etdikdən sonra heç kəs səsverməni ya
rımçıq kəsə bilməz.
Səsvermə başa çatdıqdan sonra sədrlik edən səsvermənin nəticələrini və qəbul
olunmuş qərarı elan edir.
22. Hər məsələ üzrə səsvermə zamanı deputatın bir səsi vardır və o, qərarın qəbul
olunması «lehinə» və ya «əleyhinə» səs verir, yaxud səs vermir.
Səsvermədə olmayan deputat sonradan səs verə bilməz.
23. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
24. Bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermə keçirilərkən Palatanın deputat
ları sırasından Hesablayıcı komissiya seçilir. Seçilməkdə olan orqanların tərkibinə və
ya vəzifəli şəxslərin vəzifələrinə namizədlikləri irəli sürülmüş deputatlar Hesablayıcı
komissiyanın tərkibinə daxil ola bilməzlər. Hesablayıcı komissiyasının seçilməsi barədə
Palata qərar qəbul edir.
Hesablayıcı komissiya öz tərkibindən komissiyanın sədrini və katibini seçir. He
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sablayıcı komissiyasının qərarları komissiya üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səs
lər bərabər bölündükdə sədrin səsi həlledici sayılır.
Səsvermə üçün zəruri məlumatın daxil edildiyi bülletenlər Hesablayıcı komissiya
nın nəzarəti altında onun müəyyənləşdirdiyi formada və sayda hazırlanır.
Səsvermənin vaxtı və yeri, keçirilməsi qaydası Hesablayıcı komissiya tərəfindən
müəyyənləşdirilir və Hesablayıcı komissiyanın sədri tərəfindən elan olunur.
Hər deputata Hesablayıcı komissiya sədrinin imzaladığı bir bülleten verilir. Bülle
tenlərin ümumi sayı Məclis deputatlarının siyahı üzrə tərkibinin sayından çox olmama
lıdır.
Gizli səsvermə üçün bülletenlər Palatanın deputatlarına onlar deputat vəsiqələrini
təqdim etdikcə verilir.
Bülleteni deputat gizli səsvermə kabinəsində, bülletendə lehinə səs verdiyi nami
zədin soyadından sağ tərəfdə qeyd qoymaq yolu ilə, qərar layihəsinə dair bülletendə isə
təklif edilən qərar variantlarının birindən sağ tərəfdə «lehinə», yaxud «əleyhinə» sözü
nün yanında qeyd qoymaq yolu ilə doldurur.
Müəyyənləşdirilməmiş formada olan bülletenlər, vəzifəli şəxslərin seçilməsi zama
nı isə həmçinin bir vəzifəyə birdən çox namizədliyin qeyd edildiyi bülletenlər etibarsız
sayılır. Bülletenə əlavə yazılmış soyadlar səslərin hesablanması zamanı nəzərə alınmır.
Birdən çox qərar layihəsinin qeyd edildiyi bülletenlər etibarsız sayılır.
Doldurulmamış bülletenlər və heç bir namizədin soyadının qeyd edilmədiyi bülle
tenlər etibarlı sayılır, lakin səslərin hesablanması zamanı nəzərə alınmır.
Səsvermə qutusu Hesablayıcı komissiya tərəfindən səsvermə başa çatdıqdan sonra
açılmalıdır. Səsvermə başa çatanadək qutunun açılması qadağandır.
Səsvermə qutusu açılmazdan əvvəl bütün istifadə edilməmiş bülletenlər Hesablayı
cı komissiya tərəfindən sayılır və ləğv edilir.
Səsvermə qutusu komissiyanın bütün üzvlərinin yanında açılır. Hesablayıcı komis
siya gizli səsvermənin nəticələrinə dair protokol tərtib edir və həmin protokol Hesabla
yıcı komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Hesablayıcı komissiyanın məru
zəsinə əsasən Palata açıq səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə
Hesablayıcı komissiyanın gizli səsvermə nəticələrinə dair protokolunu təsdiq edir.
Keçirilmiş səsvermənin prosedurunda və texnikasında səhvlər aşkara çıxarıldıqda
Palatanın qərarı ilə təkrar səsvermə keçirilir.
Səsvermədə olmayan Parlament Məclisinin deputatı sonradan səs verə bilməz.
3-cü fəsil. Parlamentin qanunvericilik fəaliyyəti.
Qanun layihələrinin keçməsi qaydası
24-1. Qanunvericilik təşəbbüsü qanun layihəsinin və ya Parlamentin digər qanunve
ricilik aktının layihəsinin Parlament tərəfindən hökmən baxılmalı olan mətninin qanunve
ricilik təşəbbüsü hüququnun subyekti tərəfindən rəsmən təqdim edilməsindən ibarətdir.
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24-2. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ yalnız Parlamentin Məclisində həyata ke
çirilir və aşağıdakılara məxsusdur:
1) respublika Prezidenti – qanunvericilik aktı layihəsinin Məclisə təqdim edilməsi
barədə qərarı xüsusi məktubla rəsmiləşdirir;
2) Parlamentin deputatları – qanunvericilik aktı layihəsinin Məclisə təqdim edilmə
si barədə qərarı müvafiq təqdimatla rəsmiləşdirirlər;
3) respublika Hökuməti – qanunvericilik aktı layihəsinin Məclisə təqdim edilməsi
barədə Hökumətin müvafiq qərarını qəbul edir.
24-3. Respublikanın Prezidenti, deputatlar və Hökumət tərəfindən, Parlament Məc
lisinin qərarı ilə təqdim edilmiş qanun layihələri müzakirə edilməsi və rəy hazırlanması
üçün Məclisin müvafiq daimi komitələrinə göndərilir və yalnız Palatanın bütün daimi
komitələrinin və Palata Aparatının müvafiq şöbəsinin layihəyə dair rəyləri olduğu halda
Məclisin plenar iclasında müzakirə edilə bilər.
Parlament deputatının təşəbbüsçüsü olduğu qanun layihəsinə Palatanın plenar icla
sında baxılanadək onun səlahiyyətlərinə Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasında
nəzərdə tutulmuş əsaslar üzrə xitam verildikdə həmin layihənin işə alınması barədə Par
lament Məclisinin qərarı Palatanın plenar iclasında qüvvədən düşmüş sayılır.
24-4. Dövlət gəlirlərinin azaldılmasını və ya dövlət xərclərinin artırılmasını nəzər
də tutan qanun layihələri yalnız respublika Hökumətinin müsbət rəyi olduqda təqdim
edilə bilər.
Respublika Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Parlament Məcli
sinə təqdim edilən qanunvericilik aktlarının layihələri uçun bu cür rəyin olması tələb
edilmir.
24-5. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun həyata keçirilməsi qaydası ilə bağlı di
gər məsələlər bu Reqlamentlə həll edilir.
25. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ aşağıdakı formalarda həyata keçirilir:
1) Qazaxıstan Respublikasının qanunvericilik aktları layihələrinin təqdim edilməsi;
2) Qazaxıstan Respublikasının qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər, əlavələr edil
məsi və onların qüvvədən düşmüş sayılması barədə layihələrin təqdim edilməsi;
3) Parlamentin normativ qərarlarının layihələrinin təqdim edilməsi.
25-1. Qanunvericilik aktının layihəsini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hü
ququnun subyekti müzakirənin istənilən mərhələsində öz təşəbbüsünü geri götürə bilər.
Deputatın qanunvericilik təşəbbüsünü geri götürməsi yazılı şəkildə rəsmiləşdiril
məli və Məclis Sədrinin adına təqdim edilməlidir. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan
bir neçə deputatın istifadə etdiyi halda qanunvericilik aktı layihəsinin geri götürülməsi
onun bütün təşəbbüsçülərinin imzaları ilə təsdiqlənməlidir. Qazaxıstan Respublikası Hö
kuməti tərəfindən təqdim edilmiş qanun layihəsi respublika Hökumətinin qərarı ilə geri
götürülür. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü tərəfindən qanun layihəsinin geri götürülməsi
barədə məlumatı Məclisin Aparatı qanun layihəsinin geri götürülməsinə dair müvafiq sə
nədi qeydə aldığı gündən etibarən üç gün ərzində deputatların nəzərinə çatdırır.
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26. Qanun layihəsi Məclisə kağız və elektron daşıyıcılarda qazax və rus dillərində
zəruri əlavələr (qanun layihəsinə dair materiallar) ilə birlikdə təqdim edilir. Qanun layi
həsinə dair təqdim edilmiş materialların bu Reqlamentin 27-ci bəndində müəyyənləşdi
rilmiş sənədlər siyahısına uyğunluğunun, habelə layihənin qazax və rus dillərində olan
mətnlərinin uyğunluğunun qabaqcadan yoxlanılmasının nəticələri barəsində müsbət rəy
olduqda qanun layihəsi beş iş günü ərzində Palatanın Aparatında qeydə alınır və Palata
nın rəhbərliyinə göndərilir.
26-1. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi qanun layihəsinə dair
materialların içərisində Dövlət başçısının xüsusi məktubu olmalıdır.
27. Qanun layihəsinə dair təqdim edilən materiallarda aşağıdakılar olmalıdır:
1) əgər layihə Hökumət tərəfindən təqdim edilmişdirsə, Hökumətin qərarı;
2) əgər qanun layihəsi deputat (deputatlar) tərəfindən irəli sürülmüşdürsə, təqdimat;
3) qanunun qəbul edilməsi zərurətinin əsaslandırıldığı, onun məqsəd və vəzifələri
nin açıqlandığı izahat;
4) əgər qanunun həyata keçirilməsi məsrəf tələb edirsə, maliyyə-iqtisadi hesablama;
5) deputat tərəfindən təqdim edilmiş, dövlət gəlirlərinin azaldılmasını və ya döv
lət xərclərinin artırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinə dair Hökumətin müsbət rəyi;
6) qəbul edilən qanunun qüvvədə olmasının mümkün iqtisadi, sosial, hüquqi, eko
loji nəticələrinin proqnozları;
7) beynəlxalq müqavilələrinin təsdiq və ləğv edilməsi barədə qanun layihələri istis
na olmaqla, elmi ekspertizanın rəyi;
8) layihənin hazırlanması üçün cavabdeh dövlət orqanı, işçi qrupunun (əgər yara
dılmışdırsa) tərkibi, qanun layihəsi üzrə məruzəçi barəsində məlumatların göstərildiyi
arayış;
9) həmin qanunun qəbul edilməsi ilə əlaqədar dəyişdirilməli, əlavələr edilməli və
ya qüvvədən düşmüş sayılmalı qanunvericilik aktlarının siyahısı və bu qanunun həyata
keçirilməsi üçün zəruri normativ hüquqi aktların hazırlanmasına dair təkliflər.
Materiallar qazax və rus dillərində təqdim edilir.
Qazaxıstan Respublikasının qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edil
məsi barədə qanun layihəsi təqdim edildikdə, dəyişiklik və əlavələr müvafiq surətdə
əsaslandırılmaqla, maddələrin qüvvədə olan və yeni redaksiyalarının hüquq texnikası
qaydaları gözlənilməklə tərtib edilmiş müqayisəli cədvəli də təqdim edilir.
Əgər qanun layihəsi özəl sahibkarlıq subyektlərinin maraqlarına toxunursa, özəl
sahibkarlıq subyektlərinin akkreditasiya olunmuş birliyinin ekspert rəyi təqdim edilir.
Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi təqdim edildikdə
layihəyə aşağıdakılar əlavə edilir:
1) beynəlxalq müqavilələrin bağlandıqları dillərdə olan və Qazaxıstan Respubli
kasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən rəsmən təsdiqlənmiş surətləri (beynəlxalq mü
qavilələrin depozitarisi tərəfindən rəsmən təsdiqlənmiş şəkildə), habelə əgər beynəlxalq
müqavilələr qazax və rus dillərində bağlanmamışdırsa, həmin müqavilələrin onları bağ
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lamaq üçün məsuliyyət daşıyan Qazaxıstan Respublikasının mərkəzi dövlət orqanı tərə
findən rəsmən təsdiqlənmiş qazax və rus dillərinə tərcümələri;
2) «Qazaxıstan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri haqqında» Qazaxıstan
Respublikasının Qanununa uyğun aparılmış elmi ekspertizanın rəyi.
Qanun layihəsi ilə birlikdə müstəqil ekspertiza rəyi təqdim edilə bilər.
Göstərilmiş əlavələrdən biri olmadıqda, habelə onların qazax və rus dillərində
mətnləri bir-birinə uyğun gəlmədikdə Palatanın Aparatı müəyyənləşdirilmiş tələblərin
yerinə yetirilməsi üçün sənədləri qeydə almadan beş iş günü ərzində qanun layihəsinin
təşəbbüsçüsünə qaytarır.
28. Qeydə alınmış qanun layihəsi qabaqcadan müzakirə edilməsi və onun üzərində
sonrakı iş qaydasına dair təkliflərin hazırlanması üçün Məclisin qərarı ilə müvafiq komi
təyə (komitələrə) göndərilir. Əgər qanun layihəsi iki və daha çox komitəyə göndərilirsə,
qərarda adı birinci göstərilmiş komitə aparıcı komitə sayılır.
Rəy hazırlanması üçün zəruri olan müddət tapşırıqda göstərilir və qeydə alınmış
qanun layihəsinin müvafiq komitələrə və Palata Aparatının Qanunvericilik şöbəsinə da
xil olduğu gündən başlayaraq otuz təqvim günündən az ola bilməz.
Əgər respublika Prezidenti qanun layihəsinə baxılmasını xüsusi məktubla təcili
elan etmişdirsə, Palatanın aparıcı komitəsi tərəfindən rəy hazırlanması üçün zəruri müd
dət yeddi təqvim günündən çox ola bilməz.
29. Qanun layihəsinə baxılması, ona dair rəy hazırlanması qaydasını Palatanın mü
vafiq komitəsi müstəqil müəyyənləşdirir.
Palatanın komitəsi işçi qruplarının tərkibinə qanun layihəsinin təşəbbüsçülərini,
dövlət orqanlarının, məsləhət-məşvərət orqanlarının, ictimai birliklərin, elmi idarələrin
təmsilçilərini, ekspertləri, mütəxəssisləri, təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərini cəlb edə
bilər.
İşçi qrupunun iclaslarında qərarlar işçi qrupunun üzvü olan deputatların ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
İşçi qrupunun qanun layihəsinə dair müqayisəli cədvəli aparıcı komitə tərəfindən
avtomatlaşdırılmış sistemdə yerləşdirilir.
Daimi komitə qanun layihəsini müstəqil elmi və digər ekspertizalara göndərə bilər.
Palatanın Aparatı daimi komitənin sorğusu ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin model
qanunlarını və dünya praktikasında qüvvədə olan oxşar qanunları təqdim edir.
Alternativ qanun layihələrinə Palatanın komitələri tərəfindən əsas layihə ilə eyni
vaxtda baxılır və hər layihəyə dair ayrıca rəy hazırlanır.
30. Komitələrdə qanun layihəsinin müzakirəsi açıq keçirilir. Komitə qanun layihə
sinin müzakirəsinə beş gün qalmış deputatlara məlumat verir. Komitə qanun layihəsinə
baxılmasının nəticələrinə əsasən rəy qəbul edir.
30-1. Aparıcı komitə aşağıdakıları hazırlayır:
qanun layihəsinin qəbul və ya rədd edilməsi zərurətinin əsaslandırıldığı rəy;
qanun layihəsinə baxılmasının nəticələrinə dair Məclisin qərarının layihəsi;
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qanun layihəsinə əlavə edilən və Palatanın daimi komitələrinin və deputatlarının
düzəlişlərinin ümumiləşdirildiyi müqayisəli cədvəl.
Müqayisəli cədvəl iki oxunuş tələb etməyən qanun layihələri barəsində hazırlanır,
azı iki oxunuşda qəbul edilən layihələr barəsində isə ikinci (sonrakı) oxunuş üçün hazır
lanır və aşağıdakıları ehtiva etməlidir:
qanun layihəsinin düzəliş təklif edilən struktur elementinin mətni;
düzəlişin məzmunu;
düzəlişin müəllifi barəsində məlumatlar;
düzəliş edilməsinin əsaslandırılması;
komitənin qərarı, düzəlişin komitə tərəfindən qəbul edilmədiyi halda – komitənin
qərarının əsaslandırılması.
Qanun layihəsinə dair müqayisəli cədvələ daxil edilmiş düzəlişlər yalnız təşəbbüs
çülər tərəfindən geri götürülə bilər.
Qanunvericilik aktlarının rəsmi dərci mənbələri ilə bağlı olan qanun layihəsinə
düzəlişlər aparıcı komitənin müqayisəli cədvəlinə daxil edilmir və Parlamentin Məcli
si tərəfindən bəyənilən və Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Senatının müzakirəsinə
göndərilən qanun layihəsinin mətnində nəzərə alınır.
Qanun layihəsinə dair müvafiq rəy bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada
aparıcı komitə tərəfindən qəbul edildikdən sonra verilən düzəlişlər müqayisəli cədvələ
daxil edilmir.
Təklif etdiyi düzəlişlər müqayisəli cədvələ daxil edilməmiş deputat onları yazılı şə
kildə Palata iclasının müzakirəsinə təqdim edə bilər. Bu zaman düzəliş cədvəl şəklində tər
tib edilir və aşağıdakıları ehtiva etməlidir: qanun layihəsinin düzəliş təklif edilən struktur
elementinin mətni, düzəlişin məzmunu və düzəlişin daxil edilməsinin əsaslandırılması.
30-2. Azı iki oxunuşda müzakirə edilməsi nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzrə apa
rıcı komitə daimi komitələrin rəylərini aldıqdan sonra birinci oxunuşda baxılmalı olan
konseptual müddəaları dərhal Məclisin müzakirəsinə verə bilər.
Aparıcı komitənin rəyində digər daimi komitələrin həmin qanun layihəsinə dair
rəyləri, aparıcı komitənin qanun layihəsini birinci oxunuşda bəyənmək və ya rədd etmək
barəsində tövsiyələri əks olunur.
31. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
32. Plenar iclasda müzakirəyə hazırlanmış qanun layihəsini, ona dair materialları,
eləcə də Aparatın Qanunvericilik şöbəsinin rəyini aparıcı komitə Məclisin plenar icla
sında müzakirəyə təqdim edilmək üçün Palatanın Bürosuna onun iclasına ən geci üç iş
günü qalmış göndərir.
Komitə həmçinin qanun layihəsinin Məclisdə müzakirəsinə şəxslərin dəvət edilmə
si barədə təkliflər verir.
33. Palatanın Bürosu aparıcı komitənin rəyini nəzərə almaqla, qanun layihəsinin
plenar iclasın gündəliyinə daxil edilməsi barədə təklif verir.
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Plenar iclasın gündəliyi və Məclisin müzakirəsinə çıxarılan məsələlərə aid bütün
zəruri materiallar Palatanın plenar iclasına ən geci üç gün qalmış deputatlara paylanır və
avtomatlaşdırılmış sistemdə yerləşdirilir.
34. Qanun layihələri, o cümlədən, Konstitusiya qanunlarının layihələri Məclisin
plenar iclaslarında bir oxunuşda müzakirə edilə bilər, bu şərtlə ki, Palata konkret layihə
barəsində başqa qərar qəbul etməsin.
Məcəllələrin layihələri, onlara dəyişikliklər və əlavələr azı iki oxunuşda müzakirə
edilir.
35. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü tərəfindən təqdim edilmiş qanun layihəsinin
mətni və ona dair materiallar həmin qanun layihəsinə plenar iclasda baxılmasına ən geci
on gün qalmış deputatlara təqdim edilir, habelə avtomatlaşdırılmış sistemdə yerləşdirilir.
Qanun layihəsi müəyyənləşdirilmiş qaydada təcili və ya prioritet elan edildikdə,
habelə qanun layihəsi müddəalarının qüvvəyə minməsi müddətləri ilə bağlı digər müs
təsna hallarda Palatanın Bürosu qanun layihəsinin və ona dair materialların deputatlara
təqdim edilməsinin başqa müddətlərini müəyyənləşdirə bilər.
36. Qanun layihəsinin birinci oxunuşunda Palata həmin layihənin təşəbbüsçüsünün
məruzəsini və aparıcı komitənin əlavə məruzəsini dinləyir, qanun layihəsinin konseptual
müddəalarını müzakirə edir və düzəlişlər formasında təkliflərini və qeydlərini bildirir.
Məruzələrin və əlavə məruzələrin qazax və rus dillərində mətnləri sinxron tərcü
mə üçün Aparata qabaqcadan, lakin plenar iclasın başlanmasına ən geci iki saat qalmış
təqdim edilir.
Müzakirənin nəticələrinə əsasən Məclis qanun layihəsinin əsas müddəalarını bəyə
nir və ya layihəni rədd edir.
37. Əgər oxunuş zamanı Palata təqdim edilmiş layihədə onun konsepsiyasını və ya
ayrı-ayrı maddələrinin məzmununu dəyişdirən düzəlişlərin edilməsini zəruri saymırsa,
Palata layihəni bəyənir.
Eyni bir məsələyə dair alternativ qanun layihələri təqdim edildikdə Palata onları
oxunuş zamanı birlikdə müzakirə edir və baxılan layihələrdən hansının ikinci oxunuşa
hazırlanmaq üçün əsas kimi qəbul edilməli olduğunu qərara alır.
Birinci oxunuşda müzakirə edilmiş qanun layihəsi Palata deputatlarının ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə təsdiq edildikdə qəbul olunmuş sayılır və bu, Məclisin qərarı ilə
rəsmiləşdirilir.
38. Birinci, yaxud ikinci (sonrakı) oxunuşda bəyənilmiş qanun layihəsinə düzəliş
lər onların qəbul olunması zərurətinin əsaslandırılması ilə birlikdə deputatlar tərəfindən
yazılı şəkildə aparıcı komitəyə qanun layihəsinin ikinci (sonrakı) oxunuşunun başlanma
sına ən geci on gün qalmış verilir.
Əgər qanun layihəsinə düzəlişlərdə dövlət gəlirlərinin azaldılması və ya dövlət
xərclərinin artırılması nəzərdə tutulursa, aparıcı komitə təqdim edilmiş düzəlişi rəy ve
rilməsi üçün Hökumətə göndərir. Həmin düzəlişlərə dair Hökumətin rəyi Qazaxıstan
Respublikası Hökumətinin Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə verilir.
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Əgər Hökumətin rəyinə dair əlavə izahat tələb edilirsə, komitə bu izahatı Hökumət
dən tələb edə bilər.
39. Aparıcı komitə qanun layihəsinə verilmiş düzəlişlərə baxır və layihəni ikinci
oxunuşa hazırlayır.
Düzəlişlər vermiş deputatlar onların məzmununu qanun layihəsinin aparıcı ko
mitədə müzakirəsi gedişində dəqiqləşdirə bilərlər. Aparıcı komitə iclasın vaxtı və yeri
barəsində deputatlara qabaqcadan məlumat verir. İşlənib tamamlanmış qanun layihəsi
Məclisin Bürosu tərəfindən ikinci oxunuşa çıxarılır.
Qanun layihəsinin mətninə bu Reqlamentin 30-1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
qaydada hazırlanan müqayisəli cədvəl əlavə edilir.
40. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşunda aparıcı komitənin sədri və ya üzvlərindən bi
ri, yaxud Hökumətin təmsilçisi məruzə ilə çıxış edir. Məruzə ətrafında müzakirələr açılmır.
Qanun layihəsinin müzakirəsi maddələr, bölmələr üzrə və ya bütövlükdə aparılır. Mü
zakirə zamanı qanun layihəsinin ayrı-ayrı hissələri və ya bütövlükdə qanun layihəsi işlənib
tamamlanmaq üçün Palatanın müvafiq komitələrinə qaytarıla bilər. İkinci oxunuşun gedişin
də yalnız qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı yazılı şəkildə verilmiş düzəlişlərə baxılır.
Palata komitənin düzəlişlərə dair rəyini dinləyir. Komitənin rəyi ilə razı olmayan
müəlliflər çıxış edərək verdikləri düzəlişləri əsaslandırmaq hüququna malikdirlər. Veril
miş düzəliş Palata deputatının tələbi ilə səsə qoyulur. Bu halda deputatın təklifi birinci
səsə qoyulur. Hər düzəliş üzrə ayrıca səsvermə keçirilir. Əgər layihənin eyni bir mad
dəsində düzəliş etmək təklif edilmişdirsə, əvvəlcə o düzəlişlər səsə qoyulur ki, onların
qəbul və ya rədd edilməsi digər düzəlişlər ilə bağlı məsələni həll etməyə imkan versin.
Dövlət büdcəsinin xərclərinin artmasına, yaxud gəlirlərinin azalmasına səbəb ola
biləcək düzəliş verildikdə Palata Hökumətdən rəy tələb edir, yaxud layihəni işlənib ta
mamlanmaq üçün komitəyə qaytarır.
41. Qanun layihəsinin verilmiş düzəlişlər ilə birlikdə hər bir maddəsi, yaxud fəsli
və ya bölməsi ayrılıqda, sonra isə layihə bütövlükdə səsə qoyulur. Palata bütövlükdə qa
nun layihəsi üzrə dərhal səsvermə keçirilməsini qərara ala bilər, bu şərtlə ki, deputatlar
dan heç biri bu qaydaya etiraz etməsin.
Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsinin nəticələrinə əsasən Palata aşağı
dakı qərarlardan birini qəbul edir:
1) bəyənilsin;
2) işlənib tamamlanmaq üçün komitəyə qaytarılsın;
3) növbəti oxunuşlar keçirilsin;
4) rədd edilsin.
42. Məclis tərəfindən baxılmış və bəyənilmiş Konstitusiya qanunu layihəsi və ya
qanun layihəsi aparıcı komitə sədrinin və Məclis Aparatının müvafiq şöbələri rəhbərlə
rinin imzaları ilə təsdiqlənmiş şəkildə Palatanın qərarı ilə birlikdə layihənin bəyənildiyi
gündən etibarən on gün ərzində Palatanın Aparatı vasitəsi ilə Parlament Senatının mü
zakirəsinə verilir.
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43. Məclis tərəfindən bəyənilmiş Konstitusiya qanununun layihəsini və ya qanun
layihəsini Senat bütövlükdə rədd edə bilər.
44. Əgər Məclis tərəfindən bəyənilmiş Konstitusiya qanunu layihəsi və ya qanun
layihəsi Senat tərəfindən bütövlükdə rədd edilmişdirsə, layihə bu rəddetmənin əsaslandı
rılması ilə birlikdə Məclisə qaytarılır. Məclisin Bürosu qanun layihəsini əlavə sənədlərlə
birlikdə aparıcı komitəyə qaytarır, aparıcı komitə isə layihənin Senat tərəfindən rədd
edilməsinin əsaslarına baxır, onlara dair rəy verir və yaranmış fikir ayrılıqlarının aradan
qaldırılmasına dair təkliflərini Palatanın müzakirəsinə təqdim edir.
45. Senat Konstitusiya qanununun layihəsinə Palata deputatlarının üçdə iki səs
çoxluğu ilə, qanun layihəsinə isə sadə səs çoxluğu ilə dəyişikliklər və əlavələr edə bilər.
Konstitusiya qanununun və ya qanunun layihəsinə Senat tərəfindən edilmiş dəyi
şikliklər və əlavələr qanun layihəsinin redaksiyasını və maddələrin yeni redaksiyasını
əks etdirən müqayisəli cədvəl, habelə qanun layihəsinin mətni əlavə edilməklə bu barədə
qərarla birlikdə həmin qərarın qəbul edildiyi andan ən geci iki həftə keçənədək Senatın
Aparatı tərəfindən Məclisə göndərilir.
Məclisin Bürosu Konstitusiya qanununun layihəsinə və ya qanun layihəsinə Senat
tərəfindən irəli sürülmüş dəyişiklikləri və əlavələri onlara dair təkliflərin hazırlanması
üçün aparıcı komitəyə göndərir.
Əgər Məclis Konstitusiya qanununun layihəsinə Senat tərəfindən irəli sürülmüş
dəyişikliklərə və əlavələrə öz deputatlarının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə razılıq verərsə
və ya qanun layihəsinə Senat tərəfindən irəli sürülmüş dəyişikliklərə və əlavələrə öz de
putatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə razılıq verərsə, müvafiq olaraq Konstitusiya
qanunu və ya qanun qəbul edilmiş sayılır, bundan sonra beş gün ərzində Palatanın Sədri
tərəfindən Məclisin qərarı ilə birlikdə Senata göndərilir.
46. Əgər Məclis Konstitusiya qanununun layihəsinə və ya qanun layihəsinə Senat tə
rəfindən irəli sürülmüş dəyişikliklər və əlavələr barəsində səsvermə zamanı müvafiq olaraq
deputatların azı üçdə iki səs çoxluğu və ya sadə səs çoxluğu ilə onlara razılıq verməzsə,
Parlamentin palataları arasında fikir ayrılıqları razılaşdırıcı prosedurlar yolu ilə həll edilir.
Yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Məclis və Senat hər palatadan
bərabər sayda deputatların iştirakı ilə razılaşdırıcı komissiya təşkil edirlər. Razılaşdırıcı
komissiyanın işində qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti məşvərətçi səs hüqu
qu ilə iştirak edə bilər.
Razılaşdırıcı komissiyanın yaradılması və onun tərkibinə Məclisin deputatlarının
seçilməsi barədə qərar Palatanın plenar iclasında Məclis deputatlarının ümumi sayının
səs çoxluğu ilə qəbul edilir və Senata göndərilir. Eyni prosedurla razılaşdırıcı komissi
yaya Senatın deputatları seçildikdən sonra razılaşdırıcı komissiyanın üzvləri səs çoxluğu
ilə özlərinin tərkibindən komissiyanın sədrini seçirlər.
47. Razılaşdırıcı komissiya Senatın hər bir etirazını ayrılıqda müzakirə edərək,
müvafiq Konstitusiya qanunu layihəsinin və ya qanun layihəsinin vahid mətnini hazır
lamağa çalışır.
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Komissiya qərarları açıq səsvermə yolu ilə qəbul edir. Razılaşdırıcı komissiyanın
qərarları onun üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir. «Lehinə» və «əley
hinə» səslər bərabər bölündükdə komissiya sədrinin səsi həlledici sayılır.
İşinin nəticələrinə əsasən razılaşdırıcı komissiya fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması
na dair təkliflərin əks olunduğu qərarı qəbul edir və Məclis Bürosunun müzakirəsinə verir.
Razılaşdırıcı komissiyanın qərarına qanun layihəsinin dəyişikliklər edilmiş maddə
lərinin müqayisəli cədvəli əlavə edilir.
48. Konstitusiya qanunu layihəsinə və ya qanun layihəsinə Məclis tərəfindən tək
rar baxılması zamanı yalnız razılaşdırıcı komissiyanın qərarında əks olunmuş təkliflər
müzakirə edilir. Məclis həmin təkliflərin çərçivəsindən kənara çıxan heç bir düzəlişə
baxmır.
49. Məclis razılaşdırıcı komissiyanın ayrılıqla hər bir təklifi barəsində qərarı Palata
deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Parlament Məclisinin qərarı, razılaşdırıcı komissiyanın materialları yeddi gün müd
dətində Senata göndərilir.
50. Əgər Senat tərəfindən bütövlükdə rədd edilmiş Konstitusiya qanununun layihəsi
nə və ya qanun layihəsinə təkrar baxılması zamanı Məclis Senatın rəddetmə qərarı ilə razı
olmadığını bildirərsə, layihə əvvəl qəbul olunduğu redaksiyada səsə qoyulur. Məclis Kons
titusiya Qanununun layihəsini və ya qanun layihəsini təkrar bəyəndiyini təsdiqlədiyinə dair
qərarı Palata deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edir, bundan son
ra layihə Palatanın Sədri tərəfindən Məclisin qərarı ilə birlikdə Senata göndərilir.
Əgər Məclisdə bu bəndin birinci hissəsində göstərilmiş sayda deputat səsləri top
lanmazsa, Konstitusiya qanununun layihəsi və ya qanun layihəsi əlavə səsə qoyulmadan
rədd edilmiş sayılır və təşəbbüsçüsünə qaytarılır. Belə olduqda qanun layihəsi həmin
sessiya ərzində Məclisə yenidən təqdim edilə bilməz.
51. Əgər Məclis tərəfindən bəyənilmiş Konstitusiya qanununun layihəsini və ya
qanun layihəsini Senat təkrar rədd edərsə, layihə həmin sessiya ərzində yenidən təqdim
edilə bilməz.
52. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
53. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasına
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
54. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr respub
lika Prezidentinin öz təşəbbüsü, Parlamentin və ya Hökumətin təklifi ilə qəbul etdiyi
qərarına əsasən keçirilən respublika referendumu ilə edilə bilər. Əgər Prezident Kons
titusiyaya dəyişikliklər və əlavələr layihəsini Parlamentin müzakirəsinə verməyi qərara
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alırsa, layihə respublika referendumuna çıxarılmır. Bu halda Parlamentin qərarı Konsti
tusiya ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilir.
55. Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair qanun layihəsi rəylər
hazırlanması üçün Məclisin Sədri tərəfindən Senata, müvafiq komitələrə və Palata Apa
ratının Qanunvericilik şöbəsinə göndərilir, bundan sonra palataların birgə iclaslarında
baxılan məsələlərin planına daxil edilir.
56. Komitələr respublika Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair
qanun layihəsini Prezident Administrasiyasının, dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin,
elmi idarələrin təmsilçilərinin, mütəxəssislərin, Məclis Aparatının Qanunvericilik şöbəsi
işçilərinin iştirakı ilə qabaqcadan müzakirə edirlər.
Respublika Konstitusiya Şurasına müraciətlər
57. Məclisin Sədri, Parlament deputatlarının ümumi sayının beşdə birindən az ol
mayan sayda Palatanın deputatları Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun
olaraq Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Şurasına müraciət edə bilərlər. Depu
tatların müraciətinə onların soyadlarının, adlarının və ata adlarının (əgər varsa) göstəril
diyi və özlərinin imzaları ilə təsdiqlənmiş siyahısı qoşulur. Konstitusiya Şurasına müra
ciət Məclisin Aparatı tərəfindən göndərilir.
Konstitusiya Şurası:
1) mübahisə olduğu halda respublika Prezidenti, Parlament deputatları seçkilərinin
və respublika referendumunun keçirilməsinin düzgünlüyü məsələsini həll edir;
2) Parlament tərəfindən qəbul edilmiş qanunlar Prezident tərəfindən imzalananadək
onların respublika Konstitusiyasına uyğunluğu məsələsinə baxır;
3) Parlamentin və onun Palatalarının qəbul etdikləri qərarların respublika Konstitu
siyasına uyğunluğu məsələsinə baxır;
4) respublikanın beynəlxalq müqavilələri təsdiqlənənədək onların Konstitusiyaya
uyğunluğu məsələsinə baxır;
5) Konstitusiya normalarını rəsmi şərh edir;
6) Konstitusiyanın 47-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndləri ilə nəzərdə tutulan hal
larda rəylər verir.
58. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2011-ci il 9 noyabr tarixli 1926
nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
59. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
4-cü fəsil. Parlamentin Məclisində ilkin qaydada baxılmalı olan
məsələlərin müzakirəsi qaydası
60. Palataların ayrılıqla keçirilən iclaslarında məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, sonra
isə Senatda ardıcıl müzakirəsi yolu ilə Parlament Konstitusiya qanunları və qanunlar qə
bul edir, o cümlədən:
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1) respublika büdcəsini təsdiq edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir;
2) dövlət vergilərini və rüsumlarını təyin və ləğv edir;
3) Qazaxıstanın inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həlli qaydasını müəyyənləşdirir.
4) dövlət təltiflərini təsis edir, respublikanın fəxri, hərbi və digər adlarını, vəzifə dərə
cələrini, diplomatik rütbələrini təyin edir, respublikanın dövlət rəmzlərini müəyyənləşdirir.
5) dövlət borcları alınması və respublika tərəfindən iqtisadi və digər yardım göstə
rilməsi məsələlərini həll edir;
6) amnistiya məsələlərini həll edir;
7) respublikanın beynəlxalq müqavilələrini təsdiq və ləğv edir.
60-1. Palataların ayrılıqda keçirilən iclaslarında məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, son
ra isə Senatda ardıcıl müzakirəsi yolu ilə Parlament:
1) respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatları müzakirə edir;
2) respublika Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş qanunları və ya qanun mad
dələrini etirazların göndərildiyi gündən etibarən bir ay müddətində təkrar müzakirə edir
və səsə qoyur. Bu müddətə riayət edilməməsi Prezidentin etirazlarının qəbul olunduğunu
bildirir. Əgər Məclis və Senat əvvəl qəbul edilmiş qərarı palatalardan hər birinin deputat
larının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, Prezident bir ay ərzində qa
nunu imzalayır. Əgər Prezidentin etirazları heç olmasa bir palatada aradan qaldırılmazsa,
qanun qəbul edilməmiş və ya Prezidentin təklif etdiyi redaksiyada qəbul edilmiş sayılır.
Parlamentin qəbul etdiyi Konstitusiya qanunları barəsində dövlət başçısının etirazlarına
bu yarımbənddə nəzərdə tutulan qaydada baxılır. Bu zaman Prezidentin Konstitusiya qa
nunları barəsində etirazları Parlament tərəfindən palatalardan hər birinin deputatlarının
ümumi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə aradan qaldırılır;
3) respublika referendumu təyin edilməsinə dair təşəbbüs irəli sürür.
61. Parlamentin Məclisinə təqdim edilmiş Konstitusiya qanunlarının layihələri və
qanun layihələri bu Reqlamentin 3-cü fəslinə uyğun olaraq müzakirə edilir.
62. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
63. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
64. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
65. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
66. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
67. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
68. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
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69. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
70. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
71. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
72. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
73. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
74. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
75. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
75-1. Parlamentin qəbul etdiyi qanunlar Parlament palatalarından hər birinin səd
ri tərəfindən ilkin qaydada imzalanaraq, qəbul edildikləri gündən etibarən on gün ər
zində Senat tərəfindən respublika Prezidentinə imzalanmağa təqdim edilir, Prezident
isə təqdim edilmiş qanunu bir ay ərzində imzalayır və elan edir, yaxud qanunu və ya
onun ayrı-ayrı maddələrini təkrar müzakirə edilmək və səsə qoyulmaq üçün Parlamen
tə qaytarır.
Göstərilən müddət ərzinə qaytarılmayan qanun imzalanmış sayılır.
75-2. Respublika Prezidentinin etirazlarına səbəb olmuş qanunlar və ya qanun
maddələri etirazların göndərildiyi gündən etibarən bir ay ərzində təkrar müzakirə edilir
və səsə qoyulur. Bu müddətə riayət edilməməsi Prezidentin etirazlarının qəbul olundu
ğunu bildirir.
Parlamentin qəbul etdiyi qanun barəsində respublika Prezidentinin etirazları Məc
lisə daxil olub qeydə alındıqdan sonra Palatanın Sədri etirazları respublika Prezidentinin
və Məclis Aparatı Qanunvericilik şöbəsinin təmsilçilərinin iştirakı ilə müzakirə edilmək
üçün aparıcı komitəyə göndərir. Aparıcı komitə və Palata Aparatının Qanunvericilik şö
bəsi Prezidentin etirazlarına on təqvim günü ərzində baxır və onlara dair rəy verirlər,
bundan sonra Məclisin Sədri Palatanın plenar iclasını çağırır.
Məclisin plenar iclasında Prezidentin vəkil etdiyi vəzifəli şəxs Prezidentin etirazla
rına dair məruzə ilə çıxış edir.
Əgər Parlamentin qanuna dair əvvəl qəbul etdiyi qərarı Məclis səsvermənin yekun
larına əsasən təsdiq etməzsə, Parlamentin palataları tərəfindən Prezidentin etirazlarının
sonrakı müzakirəsi dayandırılır və qanun qəbul edilməmiş və ya Prezidentin təklif etdiyi
redaksiyada qəbul edilmiş sayılır.
Əgər Məclis qanuna dair əvvəl qəbul edilmiş qərarı Palata deputatlarının ümumi
sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, qanun Prezidentin etirazları ilə birlikdə
Senatın müzakirəsinə verilir.
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Məclisdə etirazlara baxılması gedişində respublika Prezidenti deputatların təkliflə
rini nəzərə almaqla, öz etirazlarında təklif etdiyi qanun redaksiyasını bütövlükdə, yaxud
onun ayrı-ayrı müvafiq maddələrini dəyişdirə bilər.
Parlamentin palatalarının iclaslarında qanunun və ya onun ayrı-ayrı maddələrinin
təkrar müzakirəsi zamanı səsvermə, əgər Prezidentin etirazlarına bütövlükdə qanun sə
bəb olmuşdusa, bütövlükdə qanun üzrə, yaxud respublika Prezidentinin etirazlarına sə
bəb olmuş maddələr üzrə keçirilir.
Əgər respublika Prezidentinin etirazları Parlamentin qəbul etdiyi Konstitusiya qa
nunları barəsindədirsə, etirazlar qanunlar barəsində etirazlara baxılması üçün müəyyən
ləşdirilmiş qaydada müzakirə edilir. Bu zaman Konstitusiya qanunları barəsində Prezi
dentin etirazları palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç səs
çoxluğu ilə aradan qaldırılır.
Plenar iclasın keçirilməsi vaxtı və yeri barəsində respublika Prezidentinin təmsil
çisinə Məclisin Aparatı tərəfindən iclasın keçirilməsinə ən geci üç gün qalmış məlumat
verilir.
5-ci fəsil. Parlament Məclisinin müstəsna səlahiyyətlərinə aid
edilmiş məsələlərə baxılması qaydası
76. Məclisin müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) Parlamentə təqdim edilmiş Konstitusiya qanunlarının və qanunların layihələri
nin müzakirəyə qəbul edilməsi və müzakirə edilməsi;
2) respublika Baş nazirinin təyin edilməsi üçün respublika Prezidentinə Palata de
putatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə razılıq verilməsi;
3) respublika Prezidentinin növbəti seçkilərinin elan edilməsi;
4) Konstitusiya ilə Parlamentin Məclisinə həvalə edilmiş digər səlahiyyətlərin hə
yata keçirilməsi.
Məclis deputatlarının ümumi sayının azı beşdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə Məclis
öz deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə Hökumətə etimadsızlıq göstərə bilər.
77. Parlamentin Məclisi tərəfindən Konstitusiya qanunları layihələrinin və qanun
ların layihələrinin müzakirəyə qəbul və müzakirə edilməsi bu Reqlamentin 3-cü fəslinə
müvafiq surətdə həyata keçirilir.
77-1. Respublikanın Baş nazirini vəzifəyə təyin etməyə Parlament Məclisinin razı
lığını almaq üçün respublika Prezidenti Palataya yazılı təqdimat verir.
Prezidentin yazılı təqdimatına əsasən Palatanın Bürosu həmin məsələni Palatanın
ən yaxın iclasının gündəliyinə daxil etmək barəsində qərar qəbul edir.
Baş nazirin təyin edilməsinə Parlament Məclisinin razılığı Palatanın iclasında verilir.
77-2. Məclisin iclasında Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi respublikanın Prezidenti
və ya onun vəkil etdiyi vəzifəli şəxs təqdim edir.
Məclisin iclasında namizədə və onu təmsil edən şəxslərə suallar verilə bilər. Depu
tatlar təklif edilmiş namizədliyin «lehinə» və ya «əleyhinə» fikirlər söyləyə bilərlər.
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Təklif edilmiş namizədlik barəsində müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
77-3. Əgər Məclis təklif edilmiş namizədin Baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə
razılıq verməzsə, Prezident Məclisə eyni şəxs və ya yeni namizədlik barəsində yazılı
təqdimat verir.
78. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
79. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
80. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
81. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
82. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
83. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
84. Prezidentin növbəti seçkiləri beş ildən bir müvafiq ilin dekabr ayının birinci ba
zar günü keçirilir və Parlamentin yeni tərkibinin seçkiləri ilə eyni vaxta düşə bilməz.
85. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
86. Prezidentin növbəti seçkiləri Parlament Məclisinin qərarı ilə sentyabr ayının
ikinci bazar günündən gec olmayaraq elan edilir.
87. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
88. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
6-cı fəsil. Parlament Məclisinin müstəqil səlahiyyətlərinə
aid edilmiş məsələlərə baxılması qaydası
89. Parlamentin Məclisi digər Palatanın iştirakı olmadan müstəqil surətdə:
1) Konstitusiya Şurasının iki üzvünü vəzifəyə təyin edir; Mərkəzi Seçki Komissi
yasının iki üzvünü, Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin
üç üzvünü beş il müddətinə vəzifəyə təyin edir;
2) Konstitusiyanın 47-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan halda Parla
mentin təşkil etdiyi komissiya üzvlərinin yarısını təqdim edir;
3) palataların birgə komissiyaları üzvlərinin yarısını seçir;
4) Palata deputatlarının səlahiyyətlərinə xitam verir, habelə Qazaxıstan Respub
likası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Palata deputatlarının toxunulmazlıq hüqu
qundan məhrum edilməsi məsələlərini həll edir;
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5) öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair Parlament dinləmələri keçirir;
6) Palata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə birinin təşəbbüsü ilə respublika
Hökuməti üzvlərinin fəaliyyətinə dair hesabatlarını dinləyə bilər. Hesabatın dinlənilmə
si yekunlarına əsasən Hökumət üzvünün respublikanın qanunlarını icra etmədiyi halda
onun vəzifədən azad edilməsi barədə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
ilə respublika Prezidentinə müraciət qəbul edə bilər. Əgər respublika Prezidenti bu cür
müraciəti rədd edərsə, Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə deputatlar
Hökumət üzvünün vəzifədən azad edilməsi məsələsini birinci müraciətdən altı ay keç
dikdən sonra respublika Prezidenti qarşısında təkrar qoya bilərlər. Bu halda respublika
Prezidenti Hökumət üzvünü vəzifəsindən azad edir.
7) Palatanın əlaqələndirici və işçi orqanlarını təşkil edir;
8) öz fəaliyyətinin reqlamentini, Palatanın təşkili və daxili iş qaydası ilə bağlı mə
sələlərə dair digər qərarları qəbul edir.
89-1. 89-cu bəndin 1-ci yarımbəndində göstərilmiş şəxslər vəzifəyə Palatanın ple
nar iclasında təyin edilirlər.
Namizədliklər Məclis Sədrinin müavinləri, Palatanın daimi komitələrinin sədrləri,
Konstitusiya Şurasının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Respublika büdcəsinin icrasına nə
zarət üzrə hesablama komitəsinin sədrləri və zərurət olduqda digər dövlət orqanlarının vəzi
fəli şəxsləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra Məclisin Sədri tərəfindən irəli sürülür. Təqdimat
lar və ərizələr müvafiq təyinata ən geci bir ay qalmış Məclisin Aparatı vasitəsi ilə verilir.
Təklif edilmiş namizədliklər məsələyə Məclisin plenar iclasında baxılanadək Məclis
Bürosunun qərarı ilə müəyyənləşdirilən müvafiq Palata komitəsinin iclasında müzakirə
edilməlidir. Namizədliklərin müzakirəsinin yekunlarına əsasən komitə müzakirə edilən hər
bir namizəd barəsində rəy qəbul edir və həmin rəy Məclisin plenar iclasında elan olunur.
89-2. Palatanın plenar iclasında yuxarıda göstərilmiş vəzifələrə təyinat məsələsinə
baxılarkən namizədliklər Məclisin Sədri tərəfindən təqdim edilir.
Sonra müvafiq komitənin təmsilçisi çıxış edərək komitənin həmin namizədliyə dair
rəyini oxuyur.
89-3. Yuxarıda göstərilmiş vəzifələrə namizədlər Palata qarşısında qısa nitqlə çıxış
edə bilərlər. İclasda iştirak edən deputatlar namizədə və ya namizədi təmsil edən şəxsə
suallar verə bilər, təklif edilmiş namizədliyin «lehinə» və «əleyhinə» çıxış edə bilərlər.
Məsələnin müzakirəsi otuz dəqiqədən çox çəkməməlidir.
Təklif edilmiş namizədlik barəsində müzakirələr, əgər deputatlar təkid etmirlərsə,
açılmaya bilər.
Təklif edilmiş namizədliklərin hər biri ayrılıqda müzakirə edilir və səsə qoyulur.
Namizədliklərin siyahı ilə müzakirə edilməsinə və səsə qoyulmasına yol verilmir.
Yuxarıda göstərilmiş vəzifələrə namizədlər o halda vəzifəyə seçilmiş sayılır ki,
Məclis deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti onların lehinə səs versin. Palata səsver
mənin ayrı qaydasını müəyyənləşdirməzsə, qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul olunur.
Hər bir namizədin seçilməsi Palatanın ayrıca qərarı ilə rəsmiləşdirilir.
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Vəzifəyə təyin edilmək üçün Məclisin Sədri tərəfindən təqdim olunan namizədlik
lər rədd edildikdə, Palatanın qərarında bu rəddetmə geniş şəkildə əsaslandırılmalıdır.
89-4. Əgər Məclis təklif edilmiş namizədlərin vəzifəyə seçilməsi barədə qərarlar
qəbil etməzsə, Palatanın Sədri Məclisə eyni şəxslər və ya yeni namizədliklər barəsində
yazılı təqdimatlar verir.
Yeni namizədliyin müzakirəsi və seçilməsi bu Reqlamentin 89-1 – 89-3-cü bəndlə
rində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.
90. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
91. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2007-ci il 17 oktyabr tarixli
64-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
92. Respublika Konstitusiyasının 47-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə, respublika
Prezidenti xəstəliyə görə öz vəzifələrini daimi icra edə bilmədiyinə görə vaxtından əvvəl
vəzifədən azad edilə bilər. Bu halda Parlament hər palatadan bərabər sayda deputatlar
dan və tibbin müvafiq sahələrində çalışan mütəxəssislərdən ibarət komissiya təşkil edir.
Komissiyanın üzvlüyünə Parlament Məclisindən namizədliklər Palatanın plenar ic
lasında bilavasitə Məclisin deputatları, Məclisin daimi komitələri tərəfindən təklif edilir.
Parlament Məclisi deputatlarının ümumi sayının daha çox səsini toplayan namizədlər
seçilmiş sayılırlar.
93. Palataların birgə komissiyası üzvlərinin yarısının Parlament Məclisi tərəfindən
seçilməsi «Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin komitələri və komissiyaları haqqın
da» Qazaxıstan Respublikasının Qanununa, Parlamentin Reqlamentinə uyğun olaraq hə
yata keçirilir.
94. Məclis deputatının istefa verdiyi, vəfat etdiyi, məhkəmənin qanuni qüvvəyə
minmiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan, ölmüş və ya xəbərsiz itkin düşmüş sayıl
ması hallarında, Konstitusiya və Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan digər hallarda
onun səlahiyyətlərinə xitam verilir.
Məclisin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir:
1) daimi yaşayış üçün Qazaxıstanın hüdudlarından kənara getdikdə;
2) onun barəsində məhkəmənin ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;
3) Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlığını itirdikdə;
94-1. Parlament Məclisinin Qazaxıstan Xalqları Assambleyası tərəfindən seçilmiş de
putatlarının səlahiyyətlərinə Assambleyanın qərarı ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
94-2. Məclisin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir:
1) Konstitusiya qanununa uyğun olaraq siyasi partiyadan seçilmiş deputat həmin
partiyadan çıxdıqda və ya xaric edildikdə;
2) Konstitusiya qanununa uyğun olaraq siyasi partiyadan seçilmiş deputatın təmsil
etdiyi partiyanın fəaliyyətinə xitam verildikdə.
94-3. Parlament və ya Parlamentin Məclisi buraxıldığı halda Parlament Məclisi de
putatlarının səlahiyyətlərinə xitam verilir.
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94-4. 94-cü bənddə nəzərdə tutulan əsaslar üzrə Məclis deputatının səlahiyyətlərinə
xitam verildikdə Mərkəzi Seçki Komissiyası Palata deputatının səlahiyyətlərinə xitam
verilməsinə səbəb olan əsasların yaranması faktını təsdiqləyən qərar qəbul edir və depu
tatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə Məclisə təqdimat verilmə
sinə dair qərar qəbul edir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdimatına əsasən Parlamentin Məclisi deputatın
səlahiyyətlərinə xitam verir.
94-1 və 94-2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan əsaslar üzrə Məclis deputatının səlahiy
yətlərinə xitam verildikdə, Mərkəzi Seçki Komissiyası müvafiq şəxsin deputat səlahiy
yətlərini itirdiyi faktını təsdiqləyən qərar qəbul edir.
95. Deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, həbsinə və ya onun barəsində
məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq almaq üçün respubli
kanın Baş Prokuroru tərəfindən Parlamentin Məclisinə təqdimat verildikdə həmin təqdi
matı Parlamentin Məclisi rəy hazırlanması və Palatanın plenar iclasına çıxarılması üçün
Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərir.
Respublikanın Baş prokuroru təqdimatı deputata qarşı ittihamı irəli sürməzdən,
həbs üçün sanksiyanı verməzdən və ya inzibati hüquq pozuntusuna dair işi məhkəməyə
göndərməzdən əvvəl verir.
96. Baş prokurorun təqdimatına və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəyinə onların
daxil olduğu gündən ən geci iki həftə keçənədək baxılır. Parlamentin Məclisi müvafiq
vəzifəli şəxslərdən əlavə məlumat verməyi tələb edə bilər.
Parlamentin Məclisi əsaslandırılmış qərar qəbul edir və üç gün müddətində onu
Baş prokurora, dindirməni və ibtidai istintaqı həyata keçirən dövlət orqanının rəhbərinə
göndərir.
Deputat Parlamentin Məclisi tərəfindən onun toxunulmazlığı məsələsinə baxılma
sında iştirak edə bilər.
Deputat barəsində cinayət işi yalnız dindirməni və ibtidai istintaqı həyata keçirən
dövlət orqanı tərəfindən başlana bilər.
Respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyası işə dair qərar qəbul etmiş müvafiq məh
kəmədən işə baxılmasının nəticələri barəsində məlumat tələb edir və ittiham hökmü çı
xarıldığı halda Parlamentin Məclisinə deputatın mandatdan məhrum edilməsi haqqında
təqdimat verir.
96-1. Parlamentin Məclisi iş planına uyğun olaraq öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər
barəsində «Hökumət saatı» keçirə bilər.
96-2. «Hökumət saatı» gedişində deputatlar Hökumətin təmsilçisinin məruzəsini
və zərurət olduqda müvafiq daimi komitənin əlavə məruzəsini dinləyirlər və bundan son
ra Hökumətin təmsilçisinə suallar verə bilərlər. Müzakirə edilən məsələyə dair məruzə
üçün ən çoxu iyirmi dəqiqə, əlavə məruzə üçün ən çoxu on dəqiqə, sual-cavab üçün ən
çoxu bir saat yarım, müzakirə üçün ən çoxu bir saat yarım vaxt ayrılır.
«Hökumət saatında» heç kəs sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bilməz.
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97. Parlamentin Məclisi öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair Parlament
dinləmələri keçirir.
Parlament dinləmələri Palatanın fəaliyyətinin təşkilat forması olub, onun səlahiyyətlə
rinə daxil olan ən mühüm məsələlərin qabaqcadan müzakirə edilməsi məqsədini güdür.
Parlament dinləmələrinin hazırlanması üçün xüsusi müvəqqəti komissiyalar yaradılır.
98. Parlament dinləmələrinin mövzusu, onların keçirilməsi vaxtı və yeri barəsində
məlumat parlament dinləmələrinin başlanmasına ən geci yeddi gün qalmış kütləvi infor
masiya vasitələrinə verilir.
Parlament dinləmələrinə dəvət edilən şəxslərin tərkibi həmin dinləmələri təşkil
edən Palata komitələri və komissiyaları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
99. Parlament dinləmələri Palata Bürosunun qərarı ilə Məclisin komitələri tərəfin
dən keçirilir.
Palatanın komitələri və komissiyaları birgə parlament dinləmələri keçirə bilərlər.
100. Parlament dinləmələri kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nü
mayəndələri üçün açıqdır.
Əgər dövlət sirri və qanunla qorunan digər sirr təşkil edən məlumatlara toxunulur
sa, Palata Bürosunun və ya komitənin (komissiyanın) qərarı ilə qapalı dinləmələr keçi
rilə bilər.
Açıq parlament dinləmələrinə dair hesabatlar Parlamentin nəşrlərində dərc edilə
bilər və kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırıla bilər.
101. Parlament dinləmələrini Palatanın müvafiq komitəsinin, komissiyasının sədri
aparır.
Palataların birgə və ya ayrıca plenar iclaslarının keçirildiyi günlərdə parlament din
ləmələri keçirilmir.
102. Parlament dinləmələri sədrlik edənin qısa giriş sözü ilə başlanır və o, müza
kirə edilən məsələnin mahiyyəti, əhəmiyyəti, iclasın keçirilməsi qaydası, dəvət edilmiş
şəxslərin tərkibi barəsində məlumat verir.
Müzakirə edilən məsələyə dair məruzə üçün otuz dəqiqəyədək söz verilir, bundan son
ra parlament dinləmələrində iştirak edən deputatlar və dəvət olunmuş şəxslər çıxış edirlər.
Deputatlar, habelə dəvət edilmiş şəxslər parlament dinləmələrində yalnız sədrlik
edənin icazəsi ilə çıxış edirlər. Dinləmələrdə iştirak edən deputatların səs çoxluğu ilə
başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, çıxış üçün ən çoxu yeddi dəqiqə vaxt verilir.
103. Parlament dinləmələrində məruzə edildikdən və dəvət olunmuş şəxslər çıxış
etdikdən sonra deputatlar, digər şəxslər həm şifahi, həm də yazılı suallar verir və cavab
lar alırlar.
Dəvət edilmiş şəxslər parlament dinləmələrinin gedişinə qarışa bilməz, narazılığını
və ya razılığını bildirməklə dinləmələri kəsə bilməzlər. Sədrlik edən qaydanı pozanları
iclas salonundan çıxara bilər.
104. Parlament dinləmələrinin yekunlarına əsasən dinləmələrdə iştirak edən Palata
deputatlarının əksəriyyətinin bəyənməsi yolu ilə tövsiyələr qəbul edilir.
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Parlament dinləmələrində qəbul edilmiş tövsiyələr bütün deputatların, müvafiq
dövlət orqanlarının və ictimai birliklərin nəzərinə çatdırılır və kütləvi informasiya vasi
tələri ilə yayıla bilər.
105. Parlament dinləmələrinin stenoqramı yazılır.
Qapalı parlament dinləmələrinin materialları yalnız Parlamentin deputatları, Prezi
dentin və Hökumətin təmsilçiləri, habelə parlament dinləmələrində nümayəndələri işti
rak etmiş dövlət orqanları üçün nəzərdə tutulur.
106. Respublika Konstitusiyasının 57-ci maddəsinə uyğun olaraq, Məclis Palata
deputatlarının ümumi sayının azı üçdə birinin təşəbbüsü ilə respublika Hökuməti üzv
lərinin fəaliyyətinə dair hesabatlarını dinləyə bilər. Hesabatın dinlənilməsinin yekunla
rına əsasən Hökumət üzvünün respublika qanunlarını icra etmədiyi halda Məclis onun
vəzifədən azad edilməsi barəsində Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə
respublika Prezidentinə müraciət qəbul edə bilər.
107. Palata tərəfindən Hökumət üzvünün hesabatının dinlənilməsinə dair qərar qə
bul edildikdə Məclis müddət təyin edir və hesabatı dinləniləcək Hökumət üzvünə Palata
nın qərarı və hesabatın dinləniləcəyi tarix barəsində yazılı bildiriş göndərir. Eyni zaman
da, Palata Hökumət üzvünün dinlənilməsini təklif etmiş təşəbbüs qrupundan məruzəçi
təyin edir.
Hökumət üzvü onun hesabatının dinlənilməsinə dair qərarı qəbul edərkən Palata
nın əsas götürdüyü sənədlər ilə tanış ola bilər və onun dinləniləcəyi gün Məclisin plenar
iclasında olmalıdır.
Palatanın Hökumət üzvünün hesabatını dinləmək səlahiyyətlərinin həyata keçiril
məsi məqsədi ilə hesabatın dinlənilməsinin təşəbbüsçüləri sırasından xüsusi müvəqqəti
komissiya yaradılır.
108. Palatanın plenar iclasında Hökumət üzvünün hesabatının dinlənilməsinə sədrlik
edənin qısa giriş sözü ilə başlanır və o, məsələnin mahiyyəti barəsində məlumat verir.
Sədrlik edənin çıxışından sonra söz Hökumət üzvünün dinlənilməsini təklif etmiş
təşəbbüs qrupundan olan məruzəçiyə verilir və o həmin qərarın qəbul edilməsinin səbəb
lərini bildirir. Məruzə otuz dəqiqədən çox çəkməməlidir.
Sonra söz hesabatı dinlənilən Hökumət üzvünə verilir. Hökumət üzvünün hesabatı
otuz dəqiqədən çox çəkməməlidir.
Hesabatdan sonra deputatlar sual verib cavab ala bilər, öz fikirlərini söyləyə bilərlər.
109. Müzakirələr başa çatdıqdan sonra plenar iclasa sədrlik edən Palatanın səsver
məsinə aşağıdakı məsələni çıxarır:
1) Hökumət üzvünün hesabatının nəzərə alınması;
2) Hökumət üzvünün respublika qanunlarını icra etmədiyi halda onun vəzifədən
azad edilməsi barədə respublika Prezidentinə müraciət edilməsi.
Məsələlər daxil olduğu sıra ilə səsə qoyulur.
109-1. Hökumət üzvünün hesabatının qəbul edilməsinə dair qərar Palata deputatla
rının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
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110. Hökumət üzvünün respublika qanunlarını yerinə yetirmədiyi halda vəzifədən
azad edilməsi barədə respublika Prezidentinə müraciət Palata deputatlarının ümumi sa
yının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
110-1. Plenar iclasında Məclis öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində
müraciətlər, bəyannamələr, bəyanatlar və qanunvericilik xarakteri daşımayan digər akt
lar qəbul edə bilər.
Müraciət, bəyannamə, bəyanat layihəsi daimi komitələrin iclaslarında qabaqcadan
müzakirə edilir və onların qərarı ilə Palatanın Bürosuna çıxarılır.
Plenar iclasda həmin məsələyə baxılması zamanı müraciət, bəyannamə, bəyanat
layihəsi həmin layihəni vermiş daimi komitənin təmsilçisi tərəfindən oxunur. Müraciət,
bəyannamə, bəyanat layihəsi ətrafında müzakirələr açıla bilər. Zərurət olduqda Palata
layihənin işlənib tamamlanması üçün redaksiya komissiyası yaradır. Müraciətlər, bəyan
namələr, bəyanatlar Məclis tərəfindən Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
ilə qəbul edilir və Palatanın Sədri tərəfindən imzalanır.
3-cü bölmə.
Parlament Məclisi orqanlarının
formalaşdırılması və onların fəaliyyətinin təşkili
7-ci fəsil. Parlament Məclisinin Bürosu və onun səlahiyyətləri
111. Məclis Bürosu Parlament Məclisinin əlaqələndirici orqanıdır və Məclisin Səd
ri yanında təşkil edilir.
Büroya Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri, Məclisin daimi komitələrinin sədr
ləri, Məclisdə təmsil edilən siyasi partiyaların fraksiyalarının rəhbərləri daxildirlər.
Siyasi partiya fraksiyasının rəhbəri Məclis Bürosunun iclasında olmadıqda onun
tapşırığı ilə müavinlərindən biri Palata Bürosunun işində iştirak edə bilər.
112. Məclis Bürosu:
1) Parlamentin növbəti sessiyası üçün Məclisin tədbirlər planı layihəsinin hazır
lanmasını təmin edir və onu Parlament Məclisinin təsdiqinə verir;
2) Konstitusiya qanunları layihələrinin və qanun layihələrinin hazırlanması planla
rının layihələrinə baxır;
3) Palata tərəfindən qanun layihələrinə və digər qərarlara baxılmasının növbəlili
yinə dair təkliflər hazırlayır;
4) deputatların, Palata komitələrinin təklifləri ilə elmi təşkilatlar və mütəxəssis
lər cəlb edilməklə hazırlanmalı olan qanun layihələrinin siyahısını, habelə deputatların
təşəbbüsü ilə qanun layihələrinin respublika büdcəsinin vəsaiti hesabına hazırlanması
qaydasını təsdiq edir;
5) Palatanın plenar iclaslarının hazırlanmasını əlaqələndirir;
6) Palata komitələrinin və komissiyalarının fəaliyyətini əlaqələndirir;
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7) bir neçə komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə Palata komitələrinin
birgə işinin təşkilinə kömək göstərir və qabaqcadan aparıcı komitəni müəyyənləşdi
rir;
8) Palatanın müvafiq komitələri tərəfindən parlament dinləmələrinin keçirilməsinə
dair qərar qəbul edir;
9) digər dövlətlərin parlamentləri ilə beynəlxalq əlaqələrə dair illik planlara baxır;
10) Palata komitələrinin təklifi ilə deputatları beynəlxalq, parlamentlərarası qu
rumların müxtəlif orqanlarının tərkibinə tövsiyə edir, onların tərkibində dəyişikliklər
edir;
11) deputatların rəsmi nümayəndə heyətləri tərkibində və müstəqil surətdə xaricə
ezam olunması məsələlərini həll edir;
12) deputatlar sırasından Parlament Məclisinin Konstitusiya Şurasında təmsilçilə
rini təyin edir;
13 ) Palata deputatlarının işinin təşkilati-texniki təminatı məsələlərinə baxır;
14) Parlamentin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan büdcə vəsaitləri da
xilində Məclis Aparatının strukturunu, ştat sayını müəyyənləşdirir, Aparatın rəhbərini
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
15) Palatanın işinin təşkili ilə bağlı bu Reqlamentlə Palatanın digər orqanlarının və
vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərinə aid edilməmiş başqa məsələləri həll edir.
Məclis Bürosu öz səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul edir və həmin qərarlar
Parlamentin Məclisi tərəfindən ləğv edilə bilər.
113. Palata Bürosunun iclasları zərurət olduqca çağırılır və onun üzvlərinin ümumi
sayının azı üçdə iki hissəsi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Palatanın Bürosunda baxılmaq üçün sənədlər iclasın başlanmasına ən geci üç iş
günü qalmış təqdim edilir.
Bağlı olduğu materiallar müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə və tam həcmdə təqdim
edilməyən məsələlər gündəliyə daxil edilmir.
Məclis Bürosunun iclaslarında Parlamentin deputatları, respublika Prezidentinin və
Hökumətinin təmsilçiləri məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak edə bilərlər.
114. Məclis Bürosunun iclasına sədrlik edən şəxs dövlət orqanlarının, təşkilatları
nın və ictimai birliklərin təmsilçilərini dəvət edə bilər.
115. Palata Bürosunun qərarları onun üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
Qəbul edilən qərarlara dair sənədlər həmin qərarların qəbulundan ən geci iki gün
keçənədək aparıcı komitə tərəfindən hazırlanır.
Palata Bürosunun iclaslarının stenoqramı yazılır, qərarları isə müvafiq protokol ya
zıları ilə rəsmiləşdirilir. Parlamentin deputatları stenoqram və protokol yazıları ilə tanış
ola bilərlər. Məclis Bürosunun baxdığı məsələlər və qəbul etdiyi qərarlar barəsində Pala
tanın deputatlarına məlumat verilir.
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8-ci fəsil. Parlament Məclisinin işçi orqanları
116. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uy
ğun olaraq Məclis Palatanın deputatları sırasından daimi komitələr təşkil edir.
Palatanın komitələri Məclisin işçi orqanlarıdır və qanun-layihə işinin yerinə yetiril
məsi, məsələlərin qabaqcadan müzakirəsi və hazırlanması, Parlament Palatasının müza
kirəsinə verilmiş məsələlərə dair rəylər hazırlanması üçün yaradılır.
Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin təklifi ilə Palatanın daimi komitələri başqa
məsələlərə də baxır və müvafiq rəyləri dövlət başçısına təqdim edirlər.
Daimi komitələr öz fəaliyyətinin daxili formasını müstəqil müəyyənləşdirirlər.
Parlament Məclisinin işçi orqanlarının iclaslarının stenoqramları və protokolları
elektron sənədlər formatında avtomatlaşdırılmış sistemdə yerləşdirilir.
117. Məclisin daimi komitələrinin sədrləri daimi komitələrin siyahısı və say tər
kibi müəyyənləşdirildikdən sonra seçilir. Palatada daimi komitələrin sayı yeddidən çox
olmamalıdır. Daimi komitələrin sədrlərini seçdikdən sonra Palata daimi komitələrin üzv
lərini seçir.
118. Say tərkibi formalaşdırılarkən deputatların bu və ya digər daimi komitədə ça
lışmaq arzusu nəzərə alınır. Daimi komitələrdə üzvlərin sayı yetərli olmadıqda, Parla
ment Məclisi Sədrinin təklifi ilə Məclisin qəbul etdiyi qərarla deputatlar digər daimi
komitələrə keçə bilərlər.
119. Daimi komitə üzvlərinin sayı Parlamentin Məclisi tərəfindən müəyyənləşdiri
lir, lakin yeddi deputatdan az ola bilməz.
120. Parlament Məclisinin daimi komitəsinin sədri Palatanın plenar iclasında Məc
lisin deputatları sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümu
mi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
Daimi komitənin sədri vəzifəsinə namizədliklər Palatanın deputatları tərəfindən
irəli sürülür.
121. Məclisin daimi komitəsinin sədri vəzifəsinə namizədə Palata qarşısında çıxış
etmək hüququ verilir. Çıxış vaxtı on dəqiqəyədəkdir.
Namizəd çıxış etdikdən sonra deputatların ona suallar vermək, namizədliyə dair
fikirlərini söyləmək, onun «lehinə» və ya «əleyhinə» təşviqat aparmaq hüququ vardır.
Palatanın daimi komitəsinin sədri vəzifəsinə namizədə deputatların suallarına ca
vab vermək üçün on beş dəqiqəyədək vaxt verilir. Namizədliyin müzakirəsi üçün iyirmi
dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
122. Namizədliklərin müzakirəsi ayrılmış vaxt başa çatdıqda və ya deputatların
təklifinə əsasən Palatanın qərarı ilə kəsilir.
123. Daimi komitənin sədri vəzifəsinə ikidən çox namizəd göstərildikdə və onların
heç biri seçilmək üçün tələb edilən səsləri toplamadıqda daha çox səs toplamış iki nami
zəd barəsində təkrar səsvermə keçirilir.
Təkrar səsvermə zamanı daha çox səs alan namizəd daimi komitənin sədri vəzifə
sinə seçilmiş sayılır.
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124. Parlament Məclisinin daimi komitəsi sədrinin seçilməsi barədə qərar qəbul
edilir.
125. Komitə üzvlərinin ümumi sayının üçdə ikisinin təklifi ilə daimi komitənin
sədri vəzifədən geri çağırıla bilər, bu şərtlə ki, Palata deputatlarının ümumi sayının əksə
riyyəti həmin qərarın lehinə səs versin.
126. Komitə Sədri istefa verə bilər və Palata deputatlarının ümumi sayının əksəriy
yəti lehinə səs verdikdə bu istefa qəbul edilmiş sayılır.
127. Daimi komitənin sədri:
1) daimi komitənin işinə rəhbərlik edir;
2) komitənin iş planını və iclaslarının gündəlik layihəsini tərtib edir;
3) komitənin üzvlərinə komitənin işi ilə bağlı tapşırıqlar verir.
128. Palatanın daimi komitəsinin katibi komitənin iclasında onun üzvləri sırasın
dan açıq səsvermə yolu ilə komitə üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
Daimi komitənin katibi vəzifəsinə namizədliyi Palatanın müvafiq daimi komitəsi
nin üzvləri təklif edirlər.
Komitə sədrinin tapşırığı ilə komitənin katibi komitənin iclasını aparır, komitənin
sədri olmadıqda onu əvəz edir, komitənin deputatları arasında vəzifə bölgüsünə əsasən
komitənin daxili fəaliyyət qaydası ilə bağlı digər məsələləri həll edir və komitədə kargü
zarlıq üçün məsuliyyət daşıyır.
129. Daimi komitə sədrinin təklifi ilə komitənin katibi vəzifədən geri çağırıla bi
lər, bu şərtlə ki, komitə üzvlərinin ümumi sayının əksəriyyəti həmin qərarın lehinə səs
versin.
130. Daimi komitənin iclasları onun üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə ikisi iştirak
etdikdə səlahiyyətlidir.
Daimi komitənin iclaslarına komitənin sədri və ya katibi sədrlik edir.
Daimi komitənin iclasları zərurət yarandıqca, lakin ayda iki dəfədən az olmayaraq
keçirilir.
Daimi komitənin iclası barəsində komitənin sədri iclasa ən geci iki gün qalmış
həmin komitənin üzvlərinə məlumat verir, habelə iclasın digər iştirakçılarını bu barədə
qabaqcadan məlumatlandırır.
Daimi komitə öz fəaliyyəti üçün zəruri olan sənədləri və materialları tələb edib ala
bilər, habelə komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə vəzifəli şəxsləri öz iclaslarına
dəvət edə və dinləyə bilər, müstəqil ekspertiza təyin edə bilər.
Daimi komitənin qərarı komitə üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul
edilir. «Lehinə» və «əleyhinə» səslər bərabər bölündükdə, komitə sədrinin səsi həlledici
sayılır.
Daimi komitə iclaslarının protokollarını sədrlik edən imzalayır.
131. Parlament Məclisinin Sədri və onun müavinləri istisna olmaqla, Parlament
Məclisinin deputatları daimi komitələrin tərkibinə daxil ola bilərlər.
Parlament Məclisinin deputatı Palatanın yalnız bir daimi komitəsinin üzvü ola bilər.
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132. Zərurət olduqda yeni komitələr yaradıla bilər, əvvəl yaradılmış komitələr ləğv
edilə və yenidən təşkil edilə bilər. Komitələr öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər
barəsində qərarlar və rəylər qəbul edirlər. Daimi komitələrin və komissiyaların səlahiy
yətləri və fəaliyyət qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
132-1. Palatanın səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair təkliflərin hazırlan
ması üçün Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin Məclisi yanında məsləhət-məşvərət
orqanları yaradıla bilər. Həmin orqanların qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır.
Məsləhət-məşvərət orqanları Parlamentin Məclisi tərəfindən yaradılır, yenidən təş
kil edilir və ləğv olunur.
Məclis Bürosu:
1) məsləhət-məşvərət orqanlarının tərkibini müəyyənləşdirir;
2) məsləhət-məşvərət orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərini təyin edir;
3) məsləhət-məşvərət orqanları barəsində əsasnamələri təsdiq edir;
4) hər rübdə bir dəfə məsləhət-məşvərət orqanlarının fəaliyyəti barəsində rəhbər
vəzifəli şəxslərin hesabatlarını dinləyir.
Parlamentin Məclisi yanında məsləhət-məşvərət orqanlarının işçi orqanı Palatanın
Aparatıdır.
4-cü bölmə.
Parlament Məclisi deputatlarının səlahiyyətlərini
həyata keçirməsi qaydası və məsuliyyəti
9-cu fəsil. Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
10-cu fəsil. Parlament Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri və məsuliyyəti
138. Məclisin deputatı Parlamentin, Palatanın və tərkibinə seçildiyi orqanların işin
də, habelə Parlament dinləmələrində, «hökumət saatlarında» və işçi qruplarının fəaliy
yətində iştirak etməlidir.
139. Parlament deputatının aşağıdakı hüquqları vardır:
1) Parlamentin və onun palatalarının əlaqələndirici, işçi və məsləhət-məşvərət or
qanlarına seçmək və seçilmək;
2) sessiyanın gündəliyinə, məsələlərin müzakirəsi qaydasına və mahiyyətinə dair
təklif və qeydlərini bildirmək;
3) Parlamentin palataları tərəfindən seçilən və ya təyin edilən, yaxud təyin edilmə
sinə Parlamentin palataları tərəfindən razılıq verilən vəzifəli şəxslərin namizədliklərinə
dair fikrini söyləmək;
4) Parlamentin palatalarının birgə və ayrıca iclaslarında müzakirəyə təklif edilən
məsələlərə dair təkliflərini Palata Bürosuna vermək, təklifləri qəbul edilmədikdə isə on
ları Palataların plenar iclaslarının müzakirəsinə çıxarmaq;
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5) Parlamentin orqanlarının və palatalarının iclaslarında müzakirəyə məsələlər tək
lif etmək;
6) Parlamentin palataları qarşısında hesabat verən vəzifəli şəxslərin hesabatının və
ya məlumatının Parlamentin sessiyasında dinlənilməsinə dair təkliflər vermək;
7) qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada deputat sorğuları ilə müraciət etmək, habe
lə öz seçicilərinin məktub və ərizələrini baxılmaq üçün dövlət orqanlarına göndərmək;
8) müzakirələrdə iştirak etmək, məruzəçilərə, habelə iclasda sədrlik edənə suallar
vermək;
9) səsvermənin motivlərinə dair təkliflər verərək onları əsaslandırmaq, arayışlar
vermək;
10) qanunların, qərarların, Parlament tərəfindən qəbul edilən digər aktların layihə
lərinə düzəlişlər vermək;
11) Parlamentin deputatlarını vətəndaşların ictimai əhəmiyyət daşıyan müraciətləri
ilə tanış etmək;
12) Parlament iclaslarının stenoqramlarında və protokollarında deputatların çıxış
larının mətnləri ilə tanış olmaq;
13) «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haq
qında» Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Qanununa, Parlamentin və Palatanın
reqlamentlərinə uyğun digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
140. Deputat vəzifələrinin icrasına mane olmaq məqsədi ilə deputata və ya onun
yaxın qohumlarına hər hansı formada təsir göstərilməsi respublika qanunlarına uyğun
məsuliyyətə səbəb olur.
Dövlət orqanlarının və ictimai birliklərin, yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilatla
rın vəzifəli şəxsləri deputat qarşısında vəzifələrini yerinə yetirmədikdə, ona bilərəkdən
yalan məlumat verdikdə, deputatlıq fəaliyyətinin təminatlarını pozduqda respublika qa
nunları ilə müəyyənləşdirilmiş məsuliyyət daşıyırlar.
141. Parlamentin deputatı başqa nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz, müəl
limlik, elmi və ya digər yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa, ödənişli vəzifələr tuta bilməz,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının
və ya müşahidə şurasının tərkibinə daxil ola bilməz. Bu qaydanın pozulması deputatın
səlahiyyətlərinə xitam verilməsinə səbəb olur.
142. Deputat səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir.
Parlamentin, Palatanın və onun orqanlarının iclaslarında deputat səsvermə hüqu
qunu başqasına verdikdə deputata həmin hüququ verdiyi gün üçün əmək haqqı ödə
nilməsindən imtina edilir, səsvermə hüququnu təkrar verdikdə isə aylıq əmək haqqının
ödənilməsindən imtina edilir.
Deputatlara tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməsi, deputatlar tərəfindən 141-ci bən
din tələblərinə, deputat etikası qaydalarına riayət edilməsi, habelə deputatların səlahiy
yətlərinə xitam verilməsi, səlahiyyətlərdən və deputat toxunulmazlığından məhrum edil
məsi ilə bağlı məsələlər respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanır.
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Siyasi partiyaların fraksiyaları siyasi partiya fraksiyalarının tərkibinə daxil olan
deputatlara «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haq
qında» Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Qanununda nəzərdə tutulan tənbeh təd
birlərinin tətbiqi məsələsini qaldıra bilərlər.
143. Deputatlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə deputat dövlət orqanlarına, ictimai
birliklərə, dövlət təşkilatlarına maneəsiz daxil olmaq hüququna, habelə onların rəhbərləri
və digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən təxirə salınmadan qəbul edilmək hüququna malikdir.
Deputat dövlət orqanlarına, ictimai birliklərə və dövlət təşkilatlarına deputat vəsi
qəsini təqdim etməklə daxil olur.
Fəaliyyəti dövlət sirləri ilə bağlı olan təşkilatlara deputatın daxil olması qaydası
qanunla müəyyənləşdirilir.
144. Üzrlü səbəb olmadan deputat Palatanın plenar iclaslarında və onun işçi orqan
larının iclaslarında üç dəfədən artıq iştirak etmədikdə ona iştirak etmədiyi günlər üçün
əmək haqqı ödənilməsindən imtina edilir.
Üzrlü səbəb olmadan deputat Palatanın və onun orqanlarının iclaslarında bir aydan
artıq iştirak etmədikdə ona iştirak etmədiyi müddət üçün aşağıdakılardan imtina edilir:
əmək haqqının ödənilməsi;
nəqliyyatda gediş sənədlərinin növbədənkənar əldə edilməsi;
ezamiyyətlərə gedilməsi;
ezamiyyət xərclərinin ödənilməsi;
avtomobil nəqliyyatı ilə xidmət göstərilməsi;
müalicə-sağlamlıq və sanatoriya-kurort xidməti.
Deputat Parlamentin və ya onun Palatasının plenar iclasında iştirak etmədikdə bu
barədə qərar respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdimatı ilə Palatanın Sədri tə
rəfindən qəbul edilir.
Üzrlü səbəb olmadan deputat Parlamentin orqanlarının və ya palatalarının iclas
larında üç dəfədən artıq iştirak etmədikdə, onun iclaslarda iştirak etmədiyi günlər üçün
əmək haqqından məhrum edilməsi barədə qərar Palata Bürosu üzvlərinin ümumi sayının
səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Deputatın məsuliyyətinə dair qərar Palata Sədrinin sərəncamı ilə rəsmiləşdirilir.
145. «Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti və onun deputatlarının statusu haqqında»
Konstitusiya Qanunu, Parlamentin və Palatanın reqlamentləri ilə müəyyənləşdirilmiş deputat
etikası qaydalarının pozulduğu halda deputata aşağıdakı tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilər:
1) parlament məzəmməti;
2) açıq üzr istəməyə məcburetmə;
3) palataların bir birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində sözdən məhrumetmə;
4) palataların üç birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində sözdən məhrumetmə;
5) palataların bir birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində iclas salonundan çıxarma;
6) palataların üç birgə və ya ayrıca plenar iclası ərzində iclas salonundan çıxarma;
7) bir günlük əmək haqqından məhrumetmə.
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Yuxarıda sadalanan bütün tənbeh tədbirləri Palata Sədrinin sərəncamı ilə rəsmiləş
dirilir.
146. Deputatlara tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməsi, onlar tərəfindən bu Reqla
mentin 144-cü bəndinin tələblərinə, deputat etikası qaydalarına riayət edilməsi, habelə
deputatların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi, səlahiyyətlərdən və deputat toxunulmazlı
ğından məhrum edilməsi ilə bağlı məsələlərin hazırlanması respublikanın Mərkəzi Seçki
Komissiyasına həvalə edilir.
147. Deputatların məsuliyyəti məsələlərinə onların deputat etikası qaydalarını poz
ması faktından sonra və ya Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvünün müvafiq məruzəsindən
sonra Palatanın Sədri tərəfindən baxılır.
148. Məclisin deputatı yalnız Palata Sədrinin icazəsi ilə Parlamentin və Məclisin
iclasında iştirak etməyə bilər.
Palatanın iclasına, habelə Parlamentin və ya onun Palatasının işçi orqanının icla
sına gəlməsi mümkün olmadıqda deputat bu barədə Palatanın Sədrinə, yaxud Palatanın
müvafiq daimi komitəsinin sədrinə qabaqcadan məlumat verir.
11-ci fəsil. Deputat sorğuları və sualları
149. Deputat sorğusu Parlament palatalarının birgə və ayrıca keçirilən plenar ic
lasında deputatın dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri qarşısında irəli sürdüyü, həmin
orqanın və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində Parlamentin sessi
yasında əsaslı izahat vermək və ya mövqe açıqlamaq tələbidir.
Parlamentin deputatı Baş nazirə və Hökumət üzvlərinə, Milli Bankın sədrinə, Mər
kəzi Seçki Komissiyasının sədrinə və üzvlərinə, Baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Ko
mitəsinin sədrinə, Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin
sədrinə və üzvlərinə sorğu ilə müraciət etmək hüququna malikdir. Bu zaman Baş proku
rora yönəldilən sorğuda cinayət təqibi funksiyalarının həyat keçirilməsi ilə bağlı məsə
lələrə toxunula bilməz.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə yönəldilmiş deputat sorğularına Palatanın
qapalı iclasında baxılır.
150. Deputat sorğusu yazılı şəkildə təqdim edilə bilər və Parlament palatalarının
birgə iclasında, Parlament Məclisinin plenar iclasında gündəliyə daxil edilmiş məsələlə
rin müzakirəsindən sonra oxunmalıdır.
Palata deputat sorğularının oxunmasının başqa vaxtına dair qərar qəbul edə bilər.
Sorğunun oxunması üçün beş dəqiqəyədək vaxt verilir. Müəyyənləşdirilmiş vaxt
bitdikdə mikrofon avtomatik sönür.
151. Öz sorğusunda deputat müraciət etdiyi konkret vəzifəli şəxsi və gözlədiyi ca
vabın formasını (şifahi və ya yazılı) göstərməlidir.
Palatanın Aparatı plenar iclasda sorğunun oxunduğu andan etibarən üç gün ərzində
onu dövlət orqanının müvafiq vəzifəli şəxsinə göndərir və sorğunun surətini onu imza
lamış deputata və ya deputatlara təqdim edir.
141

152. Sorğunun yönəldildiyi vəzifəli şəxslər Parlamentin sessiyasında sorğuya şifa
hi və ya yazılı cavab verməlidirlər. Sorğuya yazılı cavab bir aydan çox olmayan müddət
də verilir və sessiyada oxunur. Sorğuya cavab ətrafında müzakirələr açıla bilər. Deputat
sorğuya verilmiş cavaba münasibətini bildirə bilər.
153. Əgər deputat sorğusuna Parlamentin və ya Palatanın plenar iclasında vəzifəli
şəxsin şifahi cavabı verilməlidirsə, bu cavab sorğunun ünvan sahibinə daxil olduğu gündən
ən geci bir ay keçənədək Parlamentin və ya onun Palatasının plenar iclasında verilməlidir.
Deputat sorğusu müəllifinin razılığı ilə sorğuya rəsmən rəhbər vəzifələrinin icraçısı
təyin olunmuş vəzifəli şəxs də cavab verə bilər. Əgər vəzifəli şəxs qulluq vəzifələrinin
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar Palatanın plenar iclasında iştirak edə bilmirsə, sorğuya
cavab verilməsi bir aydan çox olmayan müddətə təxirə salına bilər.
Parlamentin və ya onun Palatasının plenar iclasında deputat sorğusuna aşağıdakı
qaydada baxılır:
deputatın sorğu ilə çıxışı – 5 dəqiqəyədək;
deputat sorğusunun yönəldildiyi vəzifəli şəxsin cavabı – 20 dəqidəyədək.
Sorğuya cavab ətrafında müzakirələr açıla bilər.
Cavab dinlənildikdən sonra deputat sorğusunun müəllifi, habelə digər deputatlar
sorğuda qoyulmuş problemə dair suallar verə bilərlər. Deputat sorğusunun yönəldildiyi
vəzifəli şəxsə deputatların suallarına cavab vermək üçün otuz dəqiqəyədək vaxt verilir.
154. Deputatın sorğusuna verilmiş cavaba və onun müzakirəsi nəticələrinə əsasən
Parlamentin və ya onun Palatasının qərarı qəbul edilir. Sorğu və sorğuya cavab kütləvi
informasiya vasitələrində dərc edilə bilər.
155. Palataların birgə və ayrıca plenar iclaslarında deputatlar Qazaxıstan Respubli
kasının Baş nazirinə və Hökumət üzvlərinə, Milli Bankın sədrinə, Mərkəzi Seçki Komis
siyasının sədrinə və üzvlərinə, Baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinə,
Respublika büdcəsinin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin sədrinə və üzvlərinə
şifahi suallar ilə müraciət edə bilərlər. Suala cavab həmin iclasda, ona əlavə hazırlaşmaq
zərurəti olduqda isə üç gün müddətində verilir.
155-1. Deputat sorğularının və onlara verilmiş cavabların tam mətni Parlamentin
rəsmi saytında yerləşdirilir.
4-1-ci bölmə.
Parlament Məclisində deputat birliklərinin, onların orqanlarının
formalaşdırılması, fəaliyyətinin təşkil və təmin edilməsi, deputat
birliklərinin səlahiyyətlərini həyata keçirməsi qaydası və şərtləri
12-ci fəsil. Parlament Məclisinin deputat birlikləri
156. Parlament Məclisinin deputatları siyasi partiyaların fraksiyaları və deputat
qrupları şəklində deputat birlikləri yarada bilərlər.
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Deputat birliklərinin daxili fəaliyyətini onlar öz əsasnamələrinə uyğun olaraq
müstəqil təşkil edirlər.
157. Siyasi partiyanın fraksiyası qanunla müəyyənləşdirilən qaydada qeydə
alınmış siyasi partiyanı təmsil edən deputatların mütəşəkkil qrupu olub, Parlamentin
Məclisində müvafiq siyasi partiyanın maraqlarını ifadə etmək məqsədi ilə yaradılır.
Siyasi partiya fraksiyasının minimal sayı Parlament Məclisinin azı yeddi deputatından
ibarət olmalıdır.
Deputat yalnız bir siyasi partiyanın fraksiyasında ola bilər.
Fraksiyaya siyasi partiyanın fraksiyası barədə əsasnaməyə uyğun seçilən rəhbər
başçılıq edir.
157-1. Deputat qrupu deputatların öz səlahiyyətlərini birgə həyata keçirmək üçün
yaratdıqları birlikdir.
Deputat qrupunun tərkibində Parlamentin azı on beş deputatı olmalıdır.
Deputat qrupuna deputat qrupu barədə əsasnaməyə uyğun seçilən rəhbər başçılıq
edir.
158. Siyasi partiyaların fraksiyaları Parlament Məclisinin Bürosunda, deputat
qrupları Parlament palatalarının bürolarında qeydə alınır. Siyasi partiyaların fraksiyaları
və deputat qrupları qabaqcadan razılaşdırılmadan qeydə alınır.
Qeydiyyat deputat birliyinin yaradılmasına dair yazılı bildirişə əsasən həyata
keçirilir. Bildirişə siyasi partiya fraksiyası və ya deputat qrupu barəsində əsasnamə,
onun tərkibinin siyahısı qoşulur. Siyahı fraksiyaya, yaxud deputat qrupuna daxil olan
deputatların imzaları ilə təsdiqlənir.
Deputat birliklərini qeydə aldıqdan sonra Büro həmin birliklərin tərkiblərinin
siyahılarını məlumat üçün deputatlara göndərir.
Bu bəndin tələblərinə uyğun qeydə alınmayan deputat birlikləri etibarsız sayılır.
159. Deputat birliklərinin qeydiyyatı zamanı onlardan heç birinin tərkibində
olmayan Məclis deputatları sonradan üzvlərin razılığı ilə istənilən birliyə daxil ola
bilərlər.
Deputatın ərizəsinin və ya siyasi partiyanın rəhbər orqanının qərarının qeydə
alındığı tarix deputatın deputat birliyindən çıxdığı vaxt sayılır.
160. Deputat birliyinin üzvləri onun tərkibindən çıxdıqda birliyin say tərkibi onun
qeydə alınması üçün zəruri üzv sayından az olarsa, birliyin fəaliyyətinə xitam verilir.
Deputat birliklərinın tərkibinin vaxtında uçota alınması məqsədi ilə siyasi
partiyaların fraksiyaları və deputat qrupları saylarının dəyişdiyi andan etibarən yeddi
gün ərzində öz deputat birlikləri üzvlərinin dəyişdirilmiş siyahısını Məclisin Bürosuna
təqdim edirlər.
161. Siyasi partiyanın fraksiyası, deputat qrupu adından deputat birliklərinin
üzvləri:
1) Parlamentin və palataların iclaslarının gündəliyinə, məsələlərin müzakirəsi
qaydasına və mahiyyətinə dair qeyd və təkliflərini verə bilər;
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2) Parlament və ya onun palataları tərəfindən seçilən və ya təyin edilən, yaxud təyin
edilməsinə Parlament və ya onun palataları tərəfindən razılıq verilən vəzifəli şəxslərin
namizədlikləri barəsində fikir söyləyə bilər;
3) qanunların, qərarların, Parlament və onun palataları tərəfindən qəbul edilən digər
aktların layihələrinə düzəlişlər təklif edə bilər;
4) Parlamentin deputatlarını vətəndaşların ictimai əhəmiyyət daşıyan müraciətləri,
siyasi partiya fraksiyasının, deputat qrupunun qərarları ilə tanış edə bilər;
5) deputat birliyinin fəaliyyəti üçün zəruri materialları və sənədləri dövlət
orqanlarından və vəzifəli şəxslərdən tələb edə bilər.
6) müzakirələr kəsildikdə deputat birliyi adından çıxış etmək üçün təkid edə
bilərlər.
162. Siyasi partiyaların Parlament Məclisindəki fraksiyalarının əsas səlahiyyətləri
aşağıdakılardır:
1) Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin qanunvericilik və digər fəaliyyətində
siyasi partiyanın maraqlarını ifadə etmək;
2) Qazaxıstan Respublikası Baş nazirinin namizədliyi haqqında Qazaxıstan
Respublikası Prezidentinin apardığı məsləhətləşmələrdə iştirak etmək;
3) Parlamentin və Parlament Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə siyasi partiya fraksiyasının fəaliyyətinin başqa istiqamətləri.
162-1. Siyasi partiyanın ali və (və ya) rəhbər orqanlarının qərarı ilə siyasi
partiya fraksiyalarının fəaliyyətinə Qazaxıstan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilmiş qaydada vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
Siyasi partiya fraksiyasının fəaliyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi qərarı
yazılı şəkildə Palata Bürosunun nəzərinə çatdırılır.
162-2. Siyasi partiyanın fraksiyası öz fəaliyyətində siyasi partiyanın rəhbər orqanları ilə
qarşılıqlı əlaqə saxlayır, habelə siyasi partiyanın ictimai qəbul otağının işində iştirak edir.
162-3. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2011-ci il 9 noyabr tarixli
1926-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
162-4. Siyasi partiyanın rəhbər orqanının qərarı ilə siyasi partiya fraksiyasının üz
vü siyasi partiyanın nizamnaməsinə və siyasi partiyanın fraksiyası haqqında əsasnaməyə
uyğun olaraq siyasi partiyanın fraksiyasından çıxarıla bilər.
Deputatın siyasi partiya fraksiyasından çıxarılmasına və ya öz təşəbbüsü ilə çıxma
sına dair məlumat Parlament Məclisinin, siyasi partiyanın nəzərinə çatdırılır.
162.5. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2011-ci il 9 noyabr tarixli
1926-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
162-6. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2011-ci il 9 noyabr tarixli
1926-IV nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
162-7. Siyasi partiya fraksiyası öz fəaliyyətini təmin etmək üçün aparat yarada bilər.
Siyasi partiya fraksiyası aparatının rəhbəri Parlament Məclisinin plenar iclasların
da, Palata Bürosunun və Parlament Məclisi işçi orqanlarının iclaslarında ola bilər.
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5-ci bölmə.
Parlament Məclisinin
vəzifəli şəxsləri və onların səlahiyyətləri
13-cü fəsil. Parlament Məclisinin Sədri
163. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
164. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
165. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
166. Palataya onun plenar iclasında dövlət dilini sərbəst bilən Məclis deputatları
sırasından gizli səsvermə yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə
seçilən Parlament Məclisinin Sədri rəhbərlik edir.
167. Parlament Məclisinin Sədri vəzifəsinə namizədliklər Palatanın deputatları tə
rəfindən irəli sürülür.
168. Parlament Məclisinin Sədri vəzifəsinə namizədə Palata qarşısında çıxış etmək
hüququ verilir. Çıxış müddəti on dəqiqəyədəkdir.
Namizəd çıxış etdikdən sonra deputatlar ona suallar vermək, namizədliyə dair fikirlə
rini söyləmək, onun «lehinə» və ya «əleyhinə» təşviqat aparmaq hüququna malikdirlər.
Məclisin Sədri vəzifəsinə namizədə deputatların suallarına cavab vermək üçün on
beş dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
Namizədliyin müzakirəsi üçün iyirmi dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
169. Namizədliklərin müzakirəsi ayrılmış vaxt başa çatdıqda Palatanın qərarı ilə və
ya deputatların təklifinə əsasən kəsilir.
170. Parlament Məclisinin Sədri vəzifəsinə irəli sürülmüş namizədliklərin hamısı,
öz namizədliyini geri götürənlər istisna olmaqla, gizli səsvermə üçün siyahıya daxil edi
lir və siyahı sədrlik edən tərəfindən oxunur.
Namizədlərin gizli səsvermə bülleteninə daxil edilməsi barədə Palata öz plenar ic
lasında olan deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir.
171. Gizli səsvermə bu Reqlamentin 24-cü bəndində nəzərdə tutulan qaydada hə
yata keçirilir.
172. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
173. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
174. Gizli səsvermə nəticəsində Palata deputatlarının ümumi sayının yarıdan çoxu
nun səsini toplayan namizəd respublika Parlamenti Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilmiş
sayılır.
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175. Parlament Məclisi Sədrinin seçilməsi barədə Palatanın qərarı qəbul edilir. Qə
rarı plenar iclasa sədrlik edən imzalayır.
176. Əgər Parlament Məclisinin Sədri vəzifəsinə ikidən çox namizəd göstərilmiş
və onlardan heç biri Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğunu toplamamışdır
sa, ən çox səs toplayan iki namizəd barəsində təkrar gizli səsvermə keçirilir.
Əgər seçkilər zamanı iki namizəddən heç biri Palata deputatlarının ümumi sayının
yarıdan çoxunun səsini toplamamışdırsa, yeni namizədliklər irəli sürülməklə və müzaki
rə edilməklə təkrar seçkilər keçirilir.
177. Parlament Məclisinin Sədri vəzifədən geri çağırıla bilər, habelə istefa verə
bilər, bu şərtlə ki, Palata deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti həmin qərarın lehinə
səs versin.
178. Parlament Məclisinin Sədri:
1) respublika Parlamentinin sessiyasını açır;
2) Palatanın plenar iclaslarını çağırır və onlara sədrlik edir;
3) palataların növbəti birgə plenar iclaslarını çağırır, Parlament palatalarının növ
bəti və növbədənkənar birgə plenar iclaslarına sədrlik edir;
4) Parlamentin iclasının gündəliyini və iş qaydasını Parlamentin plenar iclasının
təsdiqinə verir;
5) Palatanın müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına ümumi rəhbərlik edir;
6) Palata Sədrinin müavinləri vəzifələrinə seçilmək üçün namizədlikləri Palataya
təqdim edir;
6-1) Konstitusiya Şurasının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Respublika büdcəsi
nin icrasına nəzarət üzrə hesablama komitəsinin üzvləri vəzifələrinə təyin edilmək üçün
namizədlikləri Palataya təqdim edir;
7) Palatanın fəaliyyətində Reqlamentə riayət olunmasını təmin edir;
8) Palata Bürosunun fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
9) Palatanın qəbul etdiyi aktları imzalayır;
10) Parlamentin və Palatanın reqlamentləri ilə ona həvalə edilən digər vəzifələri
yerinə yetirir.
Respublika Parlamenti Məclisinin Sədri öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər
barəsində sərəncamlar qəbul edir.
14-cü fəsil. Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri
179. Parlament Məclisi Sədrinin iki müavini vardır. Müavinlər Palatanın plenar
iclasında Parlament Məclisi Sədrinin təqdimatı ilə deputatlar sırasından açıq səsvermə
yolu ilə Palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilirlər.
180. Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri vəzifələrinə namizədlərə Palata qarşı
sında çıxış etmək hüququ verilir. Çıxış müddəti on dəqiqəyədəkdir.
Namizədlər çıxış etdikdən sonra deputatlar onlara suallar verə bilər, namizədliklər barə
sində fikirlərini söyləyə bilər, onların «lehinə» və ya «əleyhinə» təşviqat apara bilərlər.
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Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri vəzifələrinə namizədlərə deputatların sual
larına cavab vermək üçün on beş dəqiqəyədək vaxt verilir.
Namizədliklərin müzakirəsi üçün iyirmi dəqiqəyədək vaxt ayrılır.
181. Namizədliklərin müzakirəsi ayrılmış vaxt başa çatdıqda Palatanın qərarı ilə
və ya deputatın təklifinə əsasən kəsilir.
182. Əgər Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri vəzifələrinə namizədlər seçilmək
üçün tələb edilən səsləri toplamamışdırlarsa, Parlament Məclisi Sədrinin irəli sürdüyü
yeni namizədliklər müzakirə edilir və səsə qoyulur.
183. Parlament Məclisi Sədrinin müavinlərinin seçilməsi barədə Palata qərarlar
qəbul edir.
184. Palata Sədrinin təklifi ilə Məclis Sədrinin müavinləri vəzifədən geri çağırıla
bilər, bu şərtlə ki, Palata deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti həmin qərarın lehinə
səs versin.
185. Palata Sədrinin müavinləri istefa verə bilərlər və əgər Məclis deputatlarının
ümumi sayının əksəriyyəti lehinə səs verərsə, istefa qəbul olunmuş sayılır.
186. Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri Palata Sədrinin vəkaləti ilə onun ayrıayrı funksiyalarını yerinə yetirirlər və müavinlərdən biri Sədrin olmadığı və ya öz vəzi
fələrini həyata keçirə bilmədiyi halda onu əvəz edir.
Parlament Məclisi Sədrinin müavinləri öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə
dair sərəncamlar qəbul edirlər.
5-1-ci bölmə.
Parlament Məclisinin beynəlxalq
və parlamentlərarası əməkdaşlığı
186-1. Parlamentin Məclisi xarici dövlətlərin parlamentləri, beynəlxalq və parla
mentlərarası təşkilatlar ilə beynəlxalq əməkdaşlıq həyata keçirir.
186-2. Məclisin Sədri, yaxud onun vəkaləti ilə Palata Sədrinin müavinlərindən biri
beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən rəsmi və işgüzar səfərlər, habelə
Məclis deputatlarının xarici ezamiyyətləri barədə sərəncamlar verir.
186-3. Məclis Sədrinin, onun müavinlərinin, habelə Məclisin daimi komitələrinin tək
lifi ilə Palatanın Bürosu xarici dövlətlərin parlamentlərinin və parlamentlərarası təşkilatların
nümayəndə heyətlərinin Qazaxıstan Respublikasına dəvət edilməsi məsələlərinə baxır.
6-cı bölmə.
Yekun müddəaları
187. Reqlament qəbul edildiyi gündən qüvvəyə minir.
188. Məclisin Reqlamentinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə təklifləri de
putatlar, Palatanın daimi komitələri və deputat birlikləri Palatanın Bürosuna verə bi
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lərlər. Palatanın Bürosu Qanunvericilik və məhkəmə-hüquq islahatı komitəsinə həmin
təkliflərə baxmağı və Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq materialları ha
zırlamağı tapşırır.
189. Məclisin Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Məclis
deputatlarının hər hansı iclası Parlamentin və Məclisin reqlamentləri ilə müəyyənləş
dirilmiş şərtlərə və prosedurlara riayət edilmədən keçirildikdə qanunsuz sayılır. Həmin
iclaslarda qəbul edilən aktlar etibarsızdır.
190. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
191. Məclisin, onun məsləhət-məşvərət orqanlarının fəaliyyətinin təşkilati, hüquqi,
informasiya-analitik və digər təminatı Palatanın Aparatı tərəfindən həyata keçirilir.
192. Məclisin fəaliyyətinin mühəndislik, təsərrüfat-məişət, nəqliyyat, maddi-texni
ki və digər təminatı Parlamentin Təsərrüfat İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
193. Məclis Aparatının fəaliyyəti dövlət qulluğu haqqında normativ hüquqi aktla
ra, habelə Məclisin Aparatı barəsində Əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir və Qazaxıstan
Respublikası Parlamenti Məclisi deputatlarının fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəl
mişdir.
Parlamentin və ya Parlament Məclisinin səlahiyyət müddəti başa çatdıqda, Parla
ment və ya Parlamentin Məclisi buraxıldıqda, onun deputatlarının yeni tərkibi seçildikdə
Məclisin Aparatında dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə xitam verilmir.
Palata Aparatının işinə Palata Bürosu qarşısında hesabat verən Məclis Aparatının
rəhbəri başçılıq edir.
194. Məclisin fəaliyyətində aşkarlığın təmin edilməsinə şərait yaradılması, Palata
nın və onun strukturlarının kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəsinin həyata keçirilmə
si, habelə mətbuat, televiziya və radio üçün rəsmi materialların hazırlanması məqsədi ilə
Parlament Məclisinin mətbuat xidməti təşkil edilir.
Məclisin mətbuat xidməti kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Qaza
xıstan Respublikası Parlamentinin Məclisi yanında akkreditasiyası barədə Palata Bü
rosunda təsdiq olunan qaydalara əsasən kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçilərini
akkreditasiya edir.
195. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin 2005-ci il 12 oktyabr tarixli
407-III nömrəli qərarı ilə çıxarılmışdır.
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Qırğız Respublİkası Joqorku Keneşİnİn
Reqlamentİ haqqında
QIRĞIZ RESPUBLİKASININ QANUNU
Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşi tərəfindən
2011-ci il oktyabrın 14-də qəbul edilmişdir
Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti (irəlidə – bu Reqlament) Qır
ğız Respublikası Joqorku Keneşinin (irəlidə – Joqorku Keneş) Qırğız Respublikasının
Konstitusiyasında (irəlidə – Konstitusiya) nəzərdə tutulan səlahiyyətlərini həyata keçir
məsi qaydasını və prosedurlarını müəyyənləşdirir.
I BÖLMƏ
JOQORKU KENEŞİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI
1-ci fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Bu Reqlamentdə istifadə edilən terminlər
Bu Reqlamentdə işlədilən təriflər və anlayışlar aşağıdakı mənaları daşıyır:
alternativ qanun layihələri – qanunvericilik təşəbbüsünün müxtəlif subyektlərin
dən Joqorku Keneşə eyni vaxtda daxil olan, eyni ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi
nə yönələn qanun layihələridir;
qanun layihələri bazası – Joqorku Keneşə rəsmən daxil olmuş və qeydə alınmış
normativ hüquqi aktların layihələrinin toplusudur;
dövlət (milli) maraqları – ölkənin salamatlığı, təhlükəsizliyi və inkişafı tələbatı,
habelə tarixi və mədəni irsin sərvətləri, həyat tərzi, dövlət siyasəti subyektlərinin fəaliy
yət məqsədləri və stimulları ilə şərtlənən maraqlar olub, dövlətin milli qüdrətinin artma
sına və vətəndaşların əksəriyyətinin rifah halının yüksəlməsinə xidmət edir;
qanunvericilik təklifi – qanun layihəsinin və ya digər normativ hüquqi akt layihə
sinin hazırlanması barədə Joqorku Keneşin Hökumətə verdiyi təklifdir;
seçilmiş deputat – Seçkilər və ya Qırğız Respublikası Referendumlarının Keçiril
məsi üzrə Mərkəzi Komissiya (irəlidə – Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə
Mərkəzi Komissiya) tərəfindən deputat kimi qeydə alınmış, lakin hələ öz səlahiyyətləri
nin icrasına başlamamış (seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərcindən sonra, yaxud boş man
datın tutulması qaydasında) Joqorku Keneş deputatlığına namizəddir;
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maraqların toqquşması – elə bir vəziyyətdir ki, deputatların onlara həvalə edilmiş
vəzifələri icra etməsi zamanı əmlak və ya digər şəxsi maraqları ictimai və dövlət maraq
ları (milli maraqlar) ilə ziddiyyətə girir;
Joqorku Keneşin Koordinasiya Şurası – Joqorku Keneşin fəaliyyətinin səmərəli
təşkili ilə bağlı məsələlərin kollektiv həlli üçün yaradılmış Joqorku Keneşin daimi or
qanıdır;
qanun layihəsinin linqvistik ekspertizası – hüquq texnikası qaydalarının xüsu
siyyətləri nəzərə alınmaqla, qanun layihəsi mətninin müasir qırğız və rus dillərinin nor
malarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və qrammatik, sintaktik, üslubi, məntiqi, re
daksiya-texniki səhvlərin və terminlərin işlədilməsində yanlışların aradan qaldırılmasına
dair tövsiyələr verilməsidir;
şəxsi maraq – Joqorku Keneşin vəzifəli şəxslərinin, deputatlarının öz xidməti və
zifələrini yerinə yetirməsi nəticəsində özləri və ya yaxın adamları üçün birbaşa və ya
dolayısı ilə almağa çalışdıqları və ya aldıqları maddi və ya başqa faydadır;
ictimai maraq – hər hansı şəxsin (şəxslərin) cəmiyyətin firavanlığının, sabitliyi
nin, təhlükəsizliyinin və davamlı inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı marağıdır;
ictimai ekspertiza – müstəqil ictimai və ya ekspertiza təşkilatlarının, milli və ya
beynəlxalq ekspertlərin keçirdikləri ekspertizadır;
açıq səsvermə – hər bir deputatın cavab variantlarından biri («lehinə», «əleyhinə»)
üzrə iradə ifadəsinin və adbaad səsverməsi nəticələrinin təsbit edildiyi səsvermə üsuludur;
qanun layihəsi – qanunvericilik təşəbbüsünün subyektləri tərəfindən Joqorku Ke
neşin müzakirəsinə rəsmən təqdim edilmiş normativ hüquqi aktın layihəsidir;
iclasın protokolu – iclasın əvvəlindən axırınadək gedişini təsbit edən sənəddir;
iclasın stenoqramı – Joqorku Keneşin, fraksiyanın, komitənin, komissiyanın ic
laslarının, habelə Joqorku Keneş tərəfindən təşkil edilən digər tədbirlərin iştirakçılarının
şifahi nitqinin audiostenoqramdan sözü-sözünə yazısından ibarət olan sənəddir;
qanunvericilik təşəbbüsünün subyekti – Joqorku Keneşin müzakirəsinə öz adın
dan qanun layihələri təqdim etmək hüququna malik subyektdir;
gizli səsvermə – iştirakçıların səsverməsinin anonim həyata keçirildiyi və səs ve
rənin cavab variantlarından biri («lehinə», «əleyhinə») üzrə iradə ifadəsinə nəzarətin
istisna edildiyi səsvermə növüdür;
iclasda olan deputatların sayı – iclas salonunda olan və səsvermədən əvvəl qeydə
alınan Joqorku Keneş deputatlarının sayıdır.
Bu Reqlamentdə istifadə edilən, lakin bu maddədə göstərilməyən terminlər onların
hamılıqla qəbul olunmuş mənasında işlədilir.
Maddə 2. Joqorku Keneş
1. Joqorku Keneş – Qırğız Respublikasının Parlamenti dövlət hakimiyyətinin bö
lünməsi prinsipinə riayət edilməklə öz səlahiyyətləri daxilində qanunvericilik hakimiy
yətini və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən ali nümayəndəli orqandır.
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2. Joqorku Keneşin Konstitusiya tərkibi 5 il müddətinə seçilən 120 deputatdan iba
rətdir.
3. Joqorku Keneş Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan səlahiyyətlərini bu Reqlamentdə
müəyyənləşdirilmiş qaydada həyata keçirir.
4. Joqorku Keneşin səlahiyyətləri Konstitusiya tərkibinə daxil olan deputatların
əksəriyyəti tərəfindən onun birinci iclasında and içildiyi gündən başlanır. Joqorku Ke
neşin birinci iclasının keçirildiyi gündən onun əvvəlki çağırışının səlahiyyətlərinə xitam
verilir.
5. Joqorku Keneş, onun orqanları və vəzifəli şəxsləri özlərinin fəaliyyətində Kons
titusiyanı, bu Reqlamenti və digər hüquqi aktları rəhbər tuturlar.
Maddə 3. Joqorku Keneşin Konstitusiya səlahiyyətləri
1. Joqorku Keneşin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) referendum təyin edilməsi haqqında qanunun qəbul olunması;
2) Prezident seçkilərinin təyin edilməsi;
3) Konstitusiyanın doqquzuncu bölməsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada Konsti
tusiyanın üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yeddinci və səkkizinci bölmələrinin müd
dəalarında dəyişikliklər edilməsi;
4) qanunların qəbul edilməsi;
5) Prezidentin etirazları ilə qaytarılmış qanunlara təkrar baxılması;
6) Hökumətin fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
7) qanunların və Joqorku Keneş qərarlarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi;
8) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv
edilməsi;
9) Qırğız Respublikasının dövlət sərhədinin dəyişdirilməsi məsələlərinin həll edilməsi;
10) respublika büdcəsinin təsdiq edilməsi;
11) respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatın təsdiq edilməsi;
12) Qırğız Respublikasının inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həll edilməsi;
13) amnistiya aktlarının qəbul edilməsi;
14) Hökumətin proqramlarının müzakirə və təsdiq edilməsi, müdafiə və milli təh
lükəsizlik məsələlərinə baxan dövlət orqanlarının rəhbərləri olan Hökumət üzvlərindən
başqa, Hökumətin strukturunun və tərkibinin müəyyənləşdirilməsi; boş olan Hökumət
üzvü vəzifəsinə Baş nazir tərəfindən irəli sürülmüş namizədliyin bəyənilməsi;
15) Qırğız Respublikasının inkişafına dair Hökumət tərəfindən təqdim edilmiş
ümumdövlət proqramlarının təsdiq edilməsi;
16) Hökumətə etimad göstərilməsi barədə qərar qəbul edilməsi;
17) Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi barədə qərar qəbul edilməsi:
18) Prezidentin təqdimatı ilə Ali Məhkəmə hakimlərinin, Ali Məhkəmənin Konsti
tusiya Palatası hakimlərinin seçilməsi; Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan hallarda
Prezidentin təqdimatı ilə onların vəzifədən azad edilməsi;
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19) qanunla nəzərdə tutulan qaydada Hakim Seçkisi Şurasının tərkibinin təsdiq
edilməsi;
20) Prezidentin təqdimatı ilə Milli Bankın sədrinin seçilməsi; qanunla nəzərdə tu
tulan hallarda onun vəzifədən azad edilməsi;
21) Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiya üzvlərinin
üçdə birinin Prezidentin təqdimatı ilə, üçdə birinin parlament çoxluğundan və üçdə biri
nin parlament müxalifətindən seçilməsi; qanunla nəzərdə tutulan hallarda onların vəzi
fədən azad edilməsi;
22) Hesablama Palatası üzvlərinin üçdə birinin Prezidentin təqdimatı ilə, üçdə biri
nin parlament çoxluğundan və üçdə birinin parlament müxalifətindən seçilməsi; qanunla
nəzərdə tutulan hallarda onların vəzifədən azad edilməsi;
23) Akıykatçının (ombudsmanın) seçilməsi və qanunla nəzərdə tutulan hallarda və
zifədən azad edilməsi; onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi;
24) Akıykatçının (ombudsmanın) təqdimatı ilə Akıykatçının (ombudsmanın)
müavinlərinin seçilməsi və qanunla nəzərdə tutulan hallarda vəzifədən azad edilməsi;
onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi;
24-1) Joqorku Keneşin deputatları sırasından İşgəncənin və Digər Qəddar, Qeyriİnsani və ya Ləyaqəti Alçaldan Rəftar və Cəza Növlərinin Qarşısının Alınması üzrə Qır
ğız Respublikası Milli Mərkəzinin (irəlidə – Milli Mərkəz) Əlaqələndirmə Şurası üzvlə
rinin seçilməsi və qanunla nəzərdə tutulan hallarda vaxtından əvvəl geri çağırılması;
25) Baş prokurorun təyin edilməsinə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə və və
zifədən azad edilməsinə razılıq verilməsi;
26) qanunla nəzərdə tutulan hallarda Baş prokurorun vəzifədən azad edilməsi ba
rədə Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının üçdə birinin təşəbbüsünün Joqorku
Keneş deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənilməsi;
27) Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada fövqəladə vəziyyət
tətbiq edilməsi; Prezidentin bu məsələyə dair fərmanlarının təsdiq və ya ləğv edilməsi;
28) müharibə və sülh məsələlərinin həll edilməsi; hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi;
müharibə vəziyyətinin elan olunması; Prezidentin bu məsələlərə dair fərmanlarının təs
diq və ya ləğv edilməsi;
29) sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına dair dövlətlərarası müqavilə öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda Qırğız Respublikasının silahlı qüvvələrindən onun
hüdudlarından kənarda istifadə edilməsinin mümkünlüyü məsələsinin həll olunması;
30) hərbi, diplomatik rütbələrin və Qırğız Respublikasının digər xüsusi rütbələrinin
müəyyənləşdirilməsi;
31) Qırğız Respublikasının dövlət təltiflərinin və fəxri adlarının təsis edilməsi;
32) Prezidentin, xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin çıxışla
rının dinlənilməsi;
33) Akıykatçının (ombudsmanın) illik məruzəsinin dinlənilməsi;
33-1) Milli Mərkəzin illik və xüsusi məruzələrinin dinlənilməsi;
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34) Baş nazirin, Baş prokurorun, Milli Bankın sədrinin, Hesablama Palatasının
sədrinin illik hesabatlarının dinlənilməsi;
35) ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə qarışılmaması və konkret məhkə
mə işinə dair hesabat tələb etməyin qadağan olunması prinsipinə riayət edilməklə, Qırğız
Respublikasının məhkəmə sisteminin fəaliyyəti barəsində Ali Məhkəmə sədrinin illik
məlumatının dinlənilməsi;
36) Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qaydada Prezidentə qarşı ittiham irəli sürülmə
si; Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edilməsi;
37) Prezidentin xəstəliyə görə öz vəzifələrini həyata keçirməsinin mümkün olma
dığı halda tibb komissiyasının yaradılması;
38) Prezidentin xəstəliyə görə öz vəzifələrini həyata keçirməsinin mümkün olma
dığı halda dövlət tibb komissiyasının rəyinə əsasən onun vaxtından əvvəl vəzifədən azad
edilməsi;
39) Joqorku Keneşin Torağasının (Torayımının) (irəlidə – Torağa), onun müavin
lərinin, komitələrin, müvəqqəti komissiyaların sədrlərinin və onların müavinlərinin se
çilməsi; komitələrin, müvəqqəti komissiyaların təşkil edilməsi və onların tərkibinin for
malaşdırılması; Joqorku Keneşin vəzifəli şəxslərinin illik hesabatlarının dinlənilməsi,
onların geri çağırılması;
40) özünü buraxmaq barəsində qərar qəbul edilməsi.
2. Joqorku Keneşin bu maddənin 1-ci hissəsinin 1, 3–5, 8–10, 12, 13, 30, 31-ci
bəndlərində nəzərdə tutulan səlahiyyətləri qanunlar qəbul edilməsi vasitəsi ilə, bu mad
dənin 32-ci bəndi istisna olmaqla, qalan bəndlərində nəzərdə tutulan səlahiyyətləri qərar
lar qəbul edilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir.
3. Bu maddədə göstərilən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin illik hesabatları
və məruzələri dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin müstəqilliyi və asılı ol
maması barədə Konstitusiyanın və qanunların müddəaları nəzərə alınmaqla dinlənilir.
Maddə 4. Joqorku Keneşin fəaliyyət prinsipləri
Joqorku Keneş öz fəaliyyətində aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
1) bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla, açıqlıq;
2) öz səlahiyyətlərinin xalq maraqları naminə icra edilməsi;
3) xalq və seçiciləri qarşısında məsuliyyət;
4) hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq normalarına riayət edilməsi və hör
mət bəslənilməsi;
5) Konstitusiyaya, qanunlara, bu Reqlamentə və Qırğız Respublikasının digər nor
mativ hüquqi aktlarına riayət edilməsi;
6) fikirlərin sərbəst ifadə edilməsi və qərarların kollegial qəbul olunması;
7) siyasi müxtəliflik və çoxpartiyalılıq;
8) Joqorku Keneşin rəhbərliyində və orqanlarında fraksiyaların proporsional təm
silçiliyinə riayət edilməsi;
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9) Joqorku Keneşin orqanlarında eyni cinsdən olan şəxslərin ən çoxu 70 faiz təmsil
olunmasının təmin edilməsi.
Maddə 5. Joqorku Keneşin yerləşməsi

1. Joqorku Keneş daimi olaraq Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhərində
yerləşir.
2. Zəruri hallarda Torağanın qərarı ilə Joqorku Keneşin iclasları başqa yerdə keçi
rilə bilir.
3. Joqorku Keneşin binasında və ərazisində başqa orqanların və təşkilatların yer
ləşdirilməsinə Joqorku Keneşin razılığı ilə yol verilir.
4. Joqorku Keneşin ixtiyarında olan binalarda və ərazilərdə yerləşmə və olma qay
dası Joqorku Keneşin təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
2-ci fəsil. Yeni çağırış Joqorku Keneşin birinci sessiyasının
hazırlanması və açılması
Maddə 6. Hazırlıq qrupunun formalaşdırılması və işinin təşkili
1. Joqorku Keneşin birinci iclasının təşkili üçün seçki səddini keçmiş partiyaların
təşəbbüsü ilə qabaqcadan razılıq alınmadan Joqorku Keneşin deputatlarından ibarət Ha
zırlıq qrupu formalaşdırılır.
2. Hazırlıq qrupuna Joqorku Keneşə seçilmiş ən qocaman deputat başçılıq edir.
3. Hazırlıq qrupu, nəzarət səlahiyyətləri və qapalı iclasların keçirilməsi istisna ol
maqla, bu Reqlamentin Joqorku Keneş komitələri üçün müəyyənləşdirdiyi qaydada işlə
yir və birinci iclas başa çatdıqdan sonra fəaliyyətinə xitam verir.
4. Hazırlıq qrupu görülmüş iş barəsində yeni çağırış Joqorku Keneşin birinci icla
sında məruzə edir.
Maddə 7. Seçilmiş deputatların birinci iclasda iştirak üçün informasiya
təminatı
Joqorku Keneşin Aparatı (irəlidə – Aparat) birinci iclasın başlanmasına 3 gün qal
mış deputata aşağıdakıları göndərir:
1) Konstitusiyanın mətni;
2) «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşi deputatının statusu haqqında» Qırğız Res
publikası Qanununun mətni;
3) Reqlamentin mətni;
4) Joqorku Keneşin, Aparatın və İşlər idarəsinin strukturları;
5) yeni seçilmiş deputatlara dair məlumatlar;
6) Aparat və İşlər İdarəsi haqqında əsasnamələr;
7) Aparatın və İşlər İdarəsinin vəzifəli şəxslərinin siyahısı, onların xidməti tele
fonları.
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Maddə 8. Joqorku Keneşin birinci iclası
1. Yeni çağırış Joqorku Keneşin birinci iclası seçkilərin nəticələrinin müəyyənləş
dirildiyi gündən etibarən 15 gündən gec olmayaraq keçirilir.
2. Joqorku Keneşin birinci iclasını seçilmiş deputatların ən qocamanı açır, Torağa
seçilənədək sədrlik edən funksiyalarını yerinə yetirir.
3. Sədrlik edən Joqorku Keneşə seçkilərin nəticələrinə dair məlumatı açıqlamaq
üçün Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın sədrinə söz
verir.
4. Seçilmiş deputat sağ əlini Konstitusiya mətninin üzərinə qoyaraq, Joqorku Ke
neş qarşısında aşağıdakı məzmunda and içir:
«Mən, ..., Qırğız Respublikası Joqorku Keneşi deputatının səlahiyyətlərinin icrası
na başlayaraq, Qırğız Respublikasına sadiq qalacağıma, Qırğız Respublikasının Konsti
tusiyasına və qanunlarına riayət edəcəyimə, öz vəzifələrimi bütün xalqın maraqları na
minə icra edəcəyimə, Qırğız dövlətinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyi
ni müdafiə edəcəyimə and içirəm».
5. Andın mətnindən və andiçmə prosedurundan kənara çıxmağa yol verilmir. Kə
naraçıxma halında təkrar and içilir.
6. And içilməsi proseduruna riayət edilməsinə nəzarəti Joqorku Keneşin Hazırlıq
qrupu həyata keçirir.
7. Joqorku Keneşin deputatı and içdikdən sonra Seçkilər və Referendumların Ke
çirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın sədri ona müəyyənləşdirilmiş nümunədə vəsiqə
və döş nişanı təqdim edir.
8. Joqorku Keneş deputatının səlahiyyətləri onun and içdiyi gündən başlanır.
9. İclas salonunda olan deputatların andiçmə proseduru başa çatdıqdan sonra bi
rinci iclas bağlanır.
Maddə 9. Joqorku Keneş tərəfindən ilk növbədə baxılmalı məsələlər
1. Yeni çağırış Joqorku Keneşin deputatları öz səlahiyyətlərini icra etməyə başla
dıqdan sonra aşağıdakı məsələlərə ilk növbədə baxılmalıdır:
1) Torağanın və onun müavinlərinin seçilməsi üçün Hesablayıcı komissiyanın təş
kili;
2) elektron səsvermə sisteminə nəzarət üzrə daimi komissiyanın təşkili;
3) Torağanın və onun müavinlərinin seçilməsi;
4) Joqorku Keneşin strukturunun təsdiq edilməsi;
5) komitə sədrlərinin və onların müavinlərinin seçilməsi;
6) Joqorku Keneş komitələrinin tərkibinin formalaşdırılması;
7) Hökumətin proqramının təsdiq edilməsi, Hökumətin strukturunun və tərkibinin
müəyyənləşdirilməsi.
2. Yuxarıda göstərilən məsələlərə baxılmasının ardıcıllığı iclasın gündəliyi ilə
müəyyənləşdirilir.
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Joqorku Keneşin qərarı ilə ilk növbədə baxılmalı məsələlərə başqa məsələlər də
aid edilə bilər.
3-cü fəsil. Parlament fraksiyaları,
parlament çoxluğu və azlığı, müxalifət
Maddə 10. Parlament fraksiyası
1. Parlament fraksiyası (irəlidə – fraksiya) bir siyasi partiyanın siyahısı üzrə seçil
miş Joqorku Keneş deputatlarının birliyidir.
Fraksiya öz tərkibinə başqa partiyalardan seçilmiş deputatları daxil edə bilməz.
2. Fraksiyanın yaradılmasının, adlandırılmasının, siyahı tərkibinin, liderinin və
fraksiyanın digər rəhbərlərinin soyadlarının elan olunduğu andan fraksiya rəsmi status
əldə edir.
3. Vaxtından əvvəl sıradan çıxmış deputatın yerini tutan deputat and içdiyi andan
müvafiq fraksiyanın üzvü olur.
4. Bir siyasi partiyadan seçilmiş deputatın həmin partiyanın fraksiyasına daxil ol
maqdan imtina etməsinə yol verilmir.
5. Fraksiya bu Reqlamentə zidd olmayan əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərir.
6. Fraksiya Joqorku Keneş tərəfindən baxılmalı məsələlərə dair siyasi mövqeyini
müəyyənləşdirmək üçün həmin məsələləri qabaqcadan müzakirə edə bilər. Müzakirənin
nəticələrinə əsasən fraksiya öz üzvləri üçün məcburi qərarlar qəbul edir. Fraksiya bu
Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada düzəlişlər vermək və səsləndirmək üçün üzv
lərini vəkil edə bilər.
7. Fraksiyanın fəaliyyətinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
1) Joqorku Keneşin səlahiyyətlərinə xitam verildikdə;
2) Joqorku Keneş özünü buraxdıqda.
8. Partiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi və ya fəaliyyətinin dayandırılması onun
Joqorku Keneşdəki fraksiyasının hüquqi vəziyyətinə təsir göstərmir.
Maddə 11. Fraksiyanın rəhbərliyi
1. Fraksiyaya özünün seçdiyi lider başçılıq edir.
2. Fraksiya liderinin aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:
1) fraksiyanı Joqorku Keneşdə və onun hüdudlarından kənarda təmsil etmək;
2) fraksiyanın işini təşkil etmək və əlaqələndirmək;
3) fraksiyanın qərarlarını imzalamaq;
4) fraksiyadaxili intizama nəzarət etmək;
5) fraksiyanın qərarı ilə Joqorku Keneşin strukturlarına namizədliklər təklif etmək;
6) fraksiyanın qərarlarının icrasına nəzarət etmək;
7) fraksiyanın qərarı ilə fraksiyanın iclasda müzakirə edilən məsələyə dair siyasi
mövqeyini açıqlamaq;
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mək;

8) fraksiyanın qərarı ilə fraksiyanın koalisiyaya daxil olduğunu iclasda elan et

9) Joqorku Keneşin rəhbərliyi və dövlət hakimiyyətinin digər qolları ilə fraksiyanın
qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək;
10) hesablayıcı komissiyanın və elektron səsvermə sisteminə nəzarət komissiyası
nın tərkibinə təmsilçilərini təklif etmək;
11) Joqorku Keneşin, komitələrin, müvəqqəti komissiyaların iclaslarında, habelə
Joqorku Keneşin tədbirlərində fraksiya üzvlərinin iştirakını təmin etmək;
12) fraksiyanın katibliyinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirmək;
13) fraksiyanın əsasnaməsinə uyğun digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
3. Fraksiyanın lideri eyni zamanda Torağa, Torağanın müavini, komitənin və mü
vəqqəti komissiyanın sədri və sədr müavini vəzifələrini tuta bilməz.
Maddə 12. Fraksiyanın hüquqları
1. Fraksiyanın aşağıdakı hüquqları vardır:
1) Joqorku Keneşin baxdığı məsələlərə dair siyasi mövqeyini ifadə etmək;
2) digər fraksiyalar ilə birləşib koalisiya yaratmaq;
3) Joqorku Keneşin növbədənkənar iclasının çağırılması barədə Torağaya təklif
vermək;
4) fraksiyanın təmsilçisinə fraksiya adından bəyanat, məruzələr, əlavə məruzələr,
məlumatlar və təkliflər ilə çıxış etməyi tapşırmaq;
5) digər fraksiyalar ilə birgə iclaslarda iştirak etmək, fraksiyanın iclasına əlaqədar
şəxsləri dəvət etmək, ekspertlər və mütəxəssislər ilə məsləhətləşmək;
6) Joqorku Keneşin qanunyaratma fəaliyyəti planına və illik iş planına dair təkliflər
vermək;
7) Joqorku Keneş komitələrinin və müvəqqəti komissiyalarının tərkibinə fraksiya üzv
lərinin namizədliklərini təklif etmək və onların geri çağırılmasına dair təkliflər vermək;
8) bütün fraksiyaların bərabər təmsilçiliyi prinsipi gözlənilməklə, parlament nü
mayəndə heyətlərinin, dostluq qruplarının tərkibinə fraksiya üzvlərinin daxil edilməsinə
(geri çağırılmasına) dair təkliflər vermək;
9) Joqorku Keneşin səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsinə, azad
edilməsinə, təsdiq edilməsinə, bəyənilməsinə, təyinatına razılıq verilməsinə dair təkliflər
vermək;
10) ayrı-ayrı məsələlərin öyrənilməsi üçün işçi qruplarının yaradılmasına dair
təkliflər vermək;
11) parlament dinləmələrinin keçirilməsi barədə Joqorku Keneşə və komitələrə
təkliflər vermək;
12) Konstitusiyanın 73-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin 1–3-cü və 5–9-cu bəndlərin
də nəzərdə tutulan əsaslar üzrə fraksiya üzvlərinin deputatlıq səlahiyyətlərinə vaxtından
əvvəl xitam verilməsinə dair təkliflər vermək;
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13) müzakirə edilən hər hansı məsələyə dair fraksiyanın xüsusi rəyini Joqorku Ke
neşin iclasının protokoluna salınmaq üçün təqdim etmək.
14) fraksiyanın materiallarını və sənədlərini kütləvi informasiya vasitələrində dərc
etdirmək, habelə Joqorku Keneşin saytında yerləşdirmək;
15) fraksiya üzvlərinin hərəkətləri barəsində seçicilərin müraciətlərinə baxmaq və
fraksiya intizamının gücləndirilməsi məqsədi ilə lazımi tədbirlər görmək;
16) qanun layihəsi hazırlanmasının zəruriliyi barəsində Hökumətə layihənin kon
sepsiyasını, məqsədlərini və vəzifələrini qısa şəkildə şərh etməklə qanunvericilik təklifi
göndərmək;
17) öz təmsilçisini komitənin, müvəqqəti komissiyanın sədri və ya sədr müavini
vəzifəsindən geri çağırmaq;
18) fraksiya haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq öz üzvləri barəsində təsir tədbirləri
görmək;
19) Konstitusiya və bu Reqlament ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata ke
çirmək.
2. Fraksiyaların Konstitusiya və bu Reqlament ilə təminat verilmiş hüquqları par
lament çoxluğu tərəfindən məhdudlaşdırıla bilməz.
Maddə 13. Fraksiyanın fəaliyyətinin təmin edilməsi
1. Fraksiyanın fəaliyyəti katiblik tərəfindən təmin edilir. Katibliyin strukturu və
ştat sayı fraksiyaların Joqorku Keneşdə proporsional təmsilçiliyi prinsipi nəzərə alın
maqla Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq edilən xərclər smetası daxilində müəyyənləş
dirilir.
2. Katibliklər otaq, təşkilat texnikası və iş üçün digər zəruri şərait ilə təmin edilirlər.
Maddə 14. Fraksiyaların koalisiyası
1. Fraksiyaların koalisiyası (irəlidə – koalisiya) fraksiyaların könüllü birliyi olub,
koalisiya sazişinə və əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərir.
Fraksiyalar parlament çoxluğunun, parlament azlığının koalisiyasında və ya müxa
lif fraksiyaların koalisiyasında birləşə bilərlər.
2. Koalisiya sazişində aşağıdakılar əks etdirilə bilər:
1) koalisiyanın yaradılması üçün təməl rolu oynayan uzlaşdırılmış siyasi mövqelər;
2) koalisiyanın siyasi yönümü;
3) koalisiyanın fəaliyyət prinsipləri;
4) koalisiya tərəfindən qərarların qəbul edilməsi qaydası;
5) koalisiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi şərtləri.
3. Koalisiya sazişinə fraksiyaların koalisiyaya daxil olmaq barəsində qərarları və
həmin qərarların qəbul edildiyi iclasların protokolları qoşulur.
4. Koalisiyaya daxil olan fraksiyaların mövqelərini uzlaşdıqmaq məqsədi ilə koali
siyanın kollegial orqanı yaradıla bilər.
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5. Koalisiyanı ona daxil olan fraksiyaların liderləri, yaxud, əgər koalisiya sazişində
müəyyənləşdirilmişdirsə, koalisiyanın rəhbəri təmsil edir.
6. Koalisiyanın işinin informasiya və texniki təminatını fraksiyaların katiblikləri
və ya əgər koalisiya sazişində yaradılması nəzərdə tutulmuşdursa, koalisiyanın katibliyi
həyata keçirir. Koalisiyanın işinin təşkili qaydası ilə bağlı başqa məsələlər koalisiya sa
zişində müəyyənləşdirilə bilər.
7. Koalisiya onun yaradılmasının Joqorku Keneşin iclasında elan olunduğu andan
rəsmi status əldə edir.
8. Koalisiya aşağıdakı andan öz fəaliyyətinə xitam verir:
1) fraksiya və ya fraksiyalar koalisiyanın tərkibindən çıxdığını elan etdikdə və bu
nun nəticəsində parlament çoxluğu statusu itirildikdə;
2) koalisiyanın rəhbəri və ya vəkil edilmiş təmsilçisi koalisiyanın buraxıldığını
elan etdikdə.
9. Koalisiya sazişi, koalisiyanın şəxsi tərkibi, əgər müəyyənləşdirmişdirsə, koali
siya rəhbərinin adı, habelə koalisiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsinə dair informasi
ya koalisiyanın yaradılması və ya fəaliyyətinə xitam verilməsi rəsmən elan olunduqdan
sonra «Erkin Too» qəzetinin növbəti nömrəsində dərc edilir və Joqorku Keneşin saytında
yerləşdirilir.
Maddə 15. Parlament çoxluğu və azlığı
1. Deputat mandatlarının yarısından çoxuna malik olan fraksiya və ya fraksiyalar
koalisiyası parlament çoxluğu sayılır.
2. Parlament çoxluğunun koalisiyasına daxil olmayan fraksiya və ya fraksiyalar
parlament azlığını təşkil edir.
3. Parlament azlığının fraksiyası və ya fraksiyaları müxalif olduğunu elan edə bi
lər.
Maddə 16. Parlament müxalifəti
1. Parlament azlığını təşkil edən və müxalif olduğunu Joqorku Keneşin iclasında
rəsmən elan edən fraksiya, fraksiyalar və ya onların koalisiyası parlament müxalifətidir.
2. Fraksiya, fraksiyalar və ya onların koalisiyası parlament müxalifəti statusundan
imtina etdiyini və ya parlament çoxluğu koalisiyasının tərkibinə daxil olduğunu Joqorku
Keneşin iclasında rəsmən elan etdiyi andan parlament müxalifəti statusunu itirir.
Maddə 17. Parlament müxalifətinin təminatları
1. Parlament müxalifətinin aşağıdakı hüquqları vardır:
1) Torağanın müavinləri vəzifələrinə seçilmək;
2) Joqorku Keneşin büdcə və hüquq qaydası məsələləri üzrə komitələrinin sədrləri,
habelə digər komitələrinin sədr müavinləri vəzifələrinə seçilmək;
3) dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə bərabər çıxış imkanına malik olmaq;
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4) Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın, Hesabla
ma Palatasının, Hakim Seçkisi Şurasının tərkibinin üçdə birini formalaşdırmaq.
2. Parlament müxalifətinin bu maddə ilə təminat verilmiş hüquqlarının məhdudlaş
dırılmasına yol verilmir.
4-cü fəsil. Joqorku Keneşin vəzifəli şəxsləri
Maddə 18. Joqorku Keneşin rəhbərliyi
Joqorku Keneşin rəhbərliyi Torağadan və onun müavinlərindən ibarətdir.
Maddə 19. Torağanın seçilməsi
1. Joqorku Keneş səlahiyyət müddəti üçün öz tərkibindən gizli səsvermə yolu ilə
Torağa seçir.
2. Torağa vəzifəsinə seçilmək üçün namizədlik irəli sürmək hüququna deputatlar
və fraksiyalar malikdirlər. Bu hüququ həyata keçirərkən onlar namizədlik irəli sürmək
barəsində qərarlarını əsaslandırmalıdırlar.
3. Fraksiya Torağa vəzifəsinə namizədlik irəli sürülməsinə dair yazılı təqdimatı
Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edənə verir. İclasa sədrlik edən vahid namizədlər siya
hısını onların irəli sürülməsinin növbəliliyi əsasında tərtib və elan edir.
4. Namizədliklərin təqdim edilməsi başa çatdıqdan sonra Joqorku Keneşin iclası
rəy verilməsi üçün bütün Joqorku Keneş Komitəsinin iclası rejiminə keçir.
5. Bütün Joqorku Keneş Komitəsinin iclasında namizədliklər bu Reqlamentin 14cü və 15-ci fəsilləri ilə nəzərdə tutulan qaydada müzakirə edilir.
6. Bütün Joqorku Keneş Komitəsi təqdim olunmuş namizədliklərə dair rəyi qəbul
etdikdən sonra Joqorku Keneş Joqorku Keneşin iclası rejiminə qayıdır.
7. Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən bülletenlərdən istifadə edilməklə gizli
səsvermə proseduruna keçildiyini elan edir.
8. Gizli səsvermə bülleteninə bütün Joqorku Keneş Komitəsi tərəfindən müzakirə
edilmiş namizədliklərin hamısı, öz namizədliyini geri götürmüş şəxslər istisna olmaqla,
daxil edilir.
9. Hər bir namizəd öz namizədliyi bülletenə daxil edilənədək namizədliyini geri
götürdüyünü bəyan edə bilər.
10. Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti lehinə səs vermiş na
mizəd seçilmiş sayılır.
11. Əgər Torağa seçkisində bir namizəd iştirak etmiş və seçilməmişdirsə, yeni na
mizədliklər irəli sürülməklə təkrar seçkilər keçirilir.
12. Əgər Torağa seçkisində iki namizəd iştirak etmiş və onların heç biri zəruri say
da səs toplamamışdırsa, daha çox sayda səs toplamış namizəd barəsində təkrar səsvermə
keçirilir. Əgər bu halda da o, zəruri sayda səs toplamazsa, yeni namizədliklər irəli sürül
məklə təkrar seçkilər keçirilir.
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13. Əgər Torağa seçkisində ikidən çox namizəd iştirak etmiş və onların heç biri
zəruri sayda səs toplamamışdırsa, daha çox səs toplamış iki namizəd arasında seçkinin
növbəti dövrəsi keçirilir. Əgər onların heç biri zəruri sayda səs toplamazsa, daha çox say
da səs toplamış namizəd barəsində təkrar səsvermə keçirilir. Əgər bu halda da namizəd
zəruri sayda səs toplamazsa, yeni namizədliklər irəli sürülməklə təkrar seçkilər keçirilir.
Əgər növbəti dövrəyə keçən namizəd öz namizədliyini geri götürərsə, toplanmış səslərin
sayına görə ondan sonra gələn namizəd barəsində səsvermə keçirilir.
Maddə 20. Torağanın səlahiyyətləri
1. Torağa:
1) Joqorku Keneşin iclaslarını aparır;
2) məsələlərin Joqorku Keneşin iclaslarında müzakirəyə hazırlanmasına ümumi
rəhbərliyi həyata keçirir;
3) Joqorku Keneşin qəbul etdiyi aktları imzalayır;
4) Joqorku Keneşi Qırğız Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda təmsil
edir, Prezident, Hökumət, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarə or
qanları ilə Joqorku Keneşin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;
5) Aparatın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir;
6) Prezidentin, Hökumətin və ya deputatların azı üçdə birinin təklifi ilə Joqorku
Keneşin növbədənkənar sessiyasını çağırır;
7) Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş hallarda Prezidentin səlahiyyətlərini icra
edir;
8) Joqorku Keneşin növbədənkənar iclasını çağırır;
9) növbədənkənar baxılmalı məsələləri Joqorku Keneşin iclasının gündəliyinə da
xil edir;
10) Joqorku Keneşin tapşırıqlarını yerinə yetirir;
11) Joqorku Keneşin işgüzar nüfuzunun qorunması və müdafiəsi üçün tədbirlər
görür;
12) Joqorku Keneşin qərarlarının icrasına nəzarət edir;
13) bu Reqlamentdə göstərilmiş hallardan başqa, Koordinasiya Şurasına sədrlik
edir;
14) «Hökumət günü» üçün Joqorku Keneşin suallarının reyestrini təsdiq edir;
15) eyni cinsdən olan şəxslərin ən çoxu 70 faiz təmsilçiliyi prinsipini gözləməklə,
Joqorku Keneş Aparatının və İşlər İdarəsinin vəzifəli şəxslərini bu Reqlamentə uyğun
olaraq təyin edir;
16) Joqorku Keneşin beynəlxalq parlament təşkilatlarında səlahiyyətli nümayəndə
lərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
17) Torağa yanında məsləhət şuralarını təşkil edir;
18) təsdiq edilmiş büdcəyə və Joqorku Keneşin xərclər smetasına uyğun olaraq,
Joqorku Keneşə ayrılmış vəsaitlər barəsində sərəncam verir;
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19) Joqorku Keneşin xərclər smetası layihəsinin hazırlanmasını təmin edir və büd
cə ilinin qurtarmasına ən geci 3 ay qalmış onu Joqorku Keneşin müzakirəsinə verir;
20) öz müavinləri arasında vəzifələri bölüşdürür;
21) Joqorku Keneşin işinin təşkilinə dair sərəncamlar verir;
22) Joqorku Keneş deputatlarının ezamiyyətləri barəsində sərəncamlar verir və on
ların hesabatlarını təsdiq edir;
23) elektron səsvermə sisteminin fasiləsiz işinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görür;
24) iclas salonunda qaydanı və intizamı təmin edir; qaydanı və intizamı pozanlar
barəsində bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan təsir tədbirləri görür;
25) Joqorku Keneşin əmlakından istifadəyə nəzarət edir;
26) fraksiyaların fəaliyyəti üçün bərabər şəraiti təmin edir;
27) Joqorku Keneşdə və onun ixtiyarında olan obyektlərdə təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün tədbirlər görür;
28) Joqorku Keneşin fərmanları, bəxşiş silah və Joqorku Keneşin digər mükafatları
ilə təltif edir;
29) Joqorku Keneşin deputatlarını, Aparatının və İşlər İdarəsinin əməkdaşlarını
dövlət mükafatları ilə təltif edilməyə, ali hərbi və xüsusi adların, diplomatik rütbələrin
verilməsinə təqdim edir;
30) Joqorku Keneşin fəaliyyətinin təşkili sahəsində bu Reqlamentlə onun üzərinə
qoyulmuş başqa səlahiyyətləri həyata keçirir.
2. Torağanın Qırğız Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının normalarına
zidd olan sərəncamları Joqorku Keneşin qərarı ilə dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.
3. Hər il iyun ayının son ongünlüyündə Torağa Joqorku Keneşin sessiya dövründə
fəaliyyətinə dair hesabatı Joqorku Keneşə təqdim edir.
4. Büdcə ilinin qurtarmasından ən geci 1,5 ay keçənədək Torağa və onun maliyyətəsərrüfat məsələlərinə baxan müavini Joqorku Keneşin ötənilki xərclərinə dair məluma
tı Koordinasiya Şurası ilə razılaşdırılmış formada Joqorku Keneşə təqdim edir. Həmin
məlumata daxili audit rəyi ilə birlikdə baxılır.
5. Bu Reqlamentin 32-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş haldan başqa, Torağa Jo
qorku Keneşin komitələrinin və müvəqqəti komissiyalarının tərkibində ola bilməz.
6. Öz səlahiyyətlərinin icrası zamanı Torağa Konstitusiyanı, bu Reqlamenti və Qır
ğız Respublikasının normativ hüquqi aktlarını rəhbər tutur.
Maddə 21. Torağa müavinlərinin seçilməsi
1. Joqorku Keneş səlahiyyət müddəti üçün öz tərkibindən gizli səsvermə yolu ilə
hər bir fraksiyanın təmsilçiliyini təmin edən sayda Torağa müavinlərini seçir.
2. Torağa müavini vəzifəsinə namizədlik vakansiyanın yarandığı gündən etibarən
10 iş günü ərzində müvafiq fraksiya tərəfindən təqdim edilir.
3. Bütün fraksiyaların razılığı olduqda Torağanın bir neçə müavininin seçilməsi
alternativsiz əsasda vahid namizədlər siyahısı üzrə həyata keçirilə bilər. Bu zaman frak
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siya yalnız bir namizədlik irəli sürə bilər. Qalan hallarda seçki, bülletenlərdən istifadə
etməklə gizli səsvermə yolu ilə keçirilir.
İclasda olan deputatların səs çoxluğunu, lakin Joqorku Keneşin azı 50 deputatının
səslərini toplayan namizəd seçilmiş sayılır.
Maddə 22. Torağa müavinlərinin səlahiyyətləri
1. Torağa müavinləri vəzifə bölgüsünə dair Torağanın sərəncamına uyğun olaraq
Torağanın ayrı-ayrı səlahiyyətlərini yerinə yetirirlər.
2. Torağa olmadıqda və ya əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdikdə, Torağa vəzifə
lərini onun sərəncamına uyğun olaraq müavinlərindən biri icra edir.
3. Torağanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, yeni Torağa seçilə
nədək Torağa səlahiyyətlərini onun müavinlərindən biri icra edir.
4. Bu Reqlamentin 32-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş hal istisna olmaqla, müavin
lər Joqorku Keneşin komitələrinin və müvəqqəti komissiyalarının tərkibində ola bilməzlər.
5. Torağa müavinləri səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində Joqorku Ke
neşə illik hesabat təqdim edirlər.
Maddə 23. Torağanın və onun müavinlərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xitam verilməsi
1. Torağanın və ya onun müavininin səlahiyyətlərinə aşağıdakı hallarda vaxtından
əvvəl xitam verilir:
1) Torağa və ya Torağa müavini səlahiyyətlərini üzərindən götürməsi (istefa ver
məsi) barədə yazılı ərizə verdikdə;
2) deputatlıq səlahiyyətlərinə xitam verilikdə;
3) Joqorku Keneş tərəfindən geri çağırıldıqda.
2. Torağanın və ya Torağa müavininin səlahiyyətlərini üzərindən götürməsi (istefa
verməsi) barədə yazılı ərizəsinin mətni Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən tərəfindən
oxunur və nəzərə alınır.
3. Deputatlıq səlahiyyətlərinə xitam verilməsi Torağanın və ya onun müavininin
səlahiyyətlərinə xitam verilməsinə səbəb olur.
4. Torağanın və ya onun müavininin geri çağırılması məsələsi iclasın gündəliyinə
fraksiyanın təşəbbüsü ilə Joqorku Keneşin qərarına əsasən daxil edilir və bu məsələyə
müvafiq ərizənin verildiyi andan ən tezi 72 saat keçdikdən sonra və ən geci beş gün ke
çənədək baxılmalıdır.
5. Torağanın geri çağırılması barədə Joqorku Keneşin qərarı bu Reqlamentin 14-cü
və 15-ci fəsilləri ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada deputatların ümumi sayının azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
6. Torağa müavininin geri çağırılması barədə Joqorku Keneşin qərarı bu Reqla
mentin 14-cü və 15-ci fəsilləri ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada iclasda olan deputatların
əksəriyyətinin qərarı ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
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7. Torağanın və ya onun müavininin geri çağırılması təklifi eyni fraksiya tərəfindən
ildə bir dəfədən çox verilə bilməz.
8. Joqorku Keneş tərəfindən Torağanın geri çağırılması məsələsinə baxılarkən icla
sa Torağanın ən qocaman müavini sədrlik edir.
Maddə 24. Joqorku Keneşin Koordinasiya Şurası
1. Joqorku Keneşin Koordinasiya Şurası (irəlidə – Koordinasiya Şurası) Joqorku Ke
neşin fəaliyyətinin ümumi planlaşdırılmasını həyata keçirir, Joqorku Keneşin öz səlahiy
yətlərini səmərəli həyata keçirməsinə yönələn təşkilati məsələləri müzakirə və həll edir.
2. Koordinasiya Şurasının tərkibinə Torağa, onun müavinləri, komitə sədrləri,
koalisiya rəhbərləri və fraksiya liderləri, onlar olmadıqda isə müavinləri daxil olur.
3. Koordinasiya Şurasının iclasları Torağanın qərarı ilə hər həftə keçirilir.
4. Koordinasiya Şurası aşağıdakıları müzakirə edir:
1) Joqorku Keneşin sessiyalıq və aylıq iş planlarının layihələri və onların Joqorku
Keneşə təqdim edilməsi;
2) Joqorku Keneşin illik iş planının və qanunyaratma fəaliyyəti planının icrasının
monitorinqinin və icrasına nəzarətin nəticələri;
3) Joqorku Keneşin beynəlxalq və parlamentlərarası əməkdaşlıq planı;
4) xaricə göndərilən rəsmi parlament nümayəndə heyətlərinin tərkibi (nümayəndə
heyətlərinin, onların rəhbərlərinin və müşayiətçi şəxslərin səlahiyyətlərinin həcmi);
5) daxili audit keçirilməsinin qaydası haqqında əsasnamənin layihəsi;
6) Torağanın hesabat formaları;
7) komitənin və müvəqqəti komissiyanın nümunəvi əsasnaməsi;
8) deputatların intizam, etika qaydalarına riayət etməsi və Joqorku Keneşin iclasla
rına davamiyyəti vəziyyətinə dair müvafiq komitənin məlumatı;
9) daxili auditin nəticələri;
10) Koordinasiya Şurası üzvlərinin təklifi ilə digər məsələlər.
5. Koordinasiya Şurası üzvlərinin daxili audit keçirilməsinə qarışması qadağandır.
Daxili auditin nəticələrinə baxılarkən iclası Koordinasiya Şurası tərəfindən vəkil edilmiş
fraksiya lideri aparır.
6. Koordinasiya Şurasının qərarları Joqorku Keneşə göndərilir və iclasda olan de
putatların əksəriyyətinin qərarı ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə ləğv edilə bilər.
5-ci fəsil. Joqorku Keneşin komitələri və müvəqqəti komissiyaları,
Joqorku Keneşin işinin təşkili
Maddə 25. Komitələr
1. Joqorku Keneşin komitələri Joqorku Keneşin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mə
sələləri hazırlayır və qabaqcadan müzakirə edir, habelə Joqorku Keneşin qəbul etdiyi
qanun və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət edirlər.
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2. Joqorku Keneş komitələrin sayını, məşğul olduqları məsələləri müəyyənləşdirir,
habelə onların tərkibini formalaşdırır.
3. Komitələrin tərkibi fraksiyaların proporsional təmsilçiliyi nəzərə alınmaqla on
ların liderlərinin təqdimatı ilə formalaşdırılır.
4. Joqorku Keneşin nəzarət funksiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq, Joqorku
Keneşin profil komitələri məşğul olduqları məsələlərlə əlaqədar qanunların və Joqorku
Keneşin qərarlarının icra hakimiyyəti orqanlarında icra edilməsinə nəzarət edirlər.
5. Komitələr Joqorku Keneşə hesabat verirlər.
Maddə 26. Komitə sədrlərinin və onların müavinlərinin seçilməsi qaydası
1. Joqorku Keneş öz səlahiyyət müddəti üçün bütün Joqorku Keneş Komitəsinin
sədri istisna olmaqla, öz tərkibindən gizli səsvermə yolu ilə Joqorku Keneş komitələrinin
sədrlərini və onların müavinlərini seçir.
2. Joqorku Keneş komitələrinin sədrləri və onların müavinləri vəzifələrinə nami
zədliklər Torağa vəzifəsinə namizədliklər üçün nəzərdə tutulan qaydada irəli sürülür,
müzakirə edilir və seçilirlər.
3. Bütün fraksiyaların qərarı ilə Joqorku Keneş komitələrinin sədrləri və onların
müavinləri alternativsiz əsasda vahid namizədlər siyahısı üzrə seçilə bilər.
4. İclasda iştirak edən deputatların səslərinin çoxunu, lakin azı 50 deputatın səslə
rini toplayan namizəd seçilmiş sayılır.
5. Büdcə və hüquq qaydası məsələləri ilə məşğul olan komitələrin sədrləri parla
ment müxalifətinin təmsilçiləri sırasından seçilirlər.
Maddə 27. Komitənin fəaliyyətinin məcburi şərtləri və məhdudlaşdırılması
1. Joqorku Keneş komitələrinin minimum say tərkibi 5 deputatdan ibarətdir.
2. Komitə üzvləri komitənin iclasında hökmən iştirak etməlidirlər.
3. Komitənin iclası onun üzvlərinin əksəriyyəti iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Ko
mitənin qərarları iclasda olan komitə üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edir.
4. Fraksiya hər bir komitədə öz təmsilçiliyini təmin etməlidir, həm də bir komitənin
tərkibində onun təmsilçilərinin sayı həlledici səsə malik üç üzvdən çox olmamalıdır.
5. Bu maddənin 6-cı hissəsində və Reqlamentin 32-ci maddəsində göstərilən hal
lar istisna olmaqla, deputat yalnız bir komitənin tərkibinə daxil olur.
6. Sayı bütün komitələrdə üzvlüyünü təmin etməyə imkan verməyən fraksiyanın
deputatları fraksiyanın təklifinə əsasən iki komitənin tərkibinə həlledici səs hüququ ilə
daxil olurlar. Həm də bir komitənin tərkibində həmin fraksiyanın üzvlərinin sayı həlledi
ci səsə malik bir üzvdən çox olmur.
7. Deputat üzvü olmadığı komitələrin açıq iclaslarında məşvərətçi səs hüququ ilə
iştirak edə bilər.
8. Aparatın ekspertiza və linqvistika bölmələrinin rəyləri olmadan qanun layihəsi
nin qabaqcadan müzakirə edilməsinə yol verilmir.
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9. Əgər baxılan məsələlərin xarakteri qapalı iclas keçirilməsini tələb etmirsə, ko
mitənin iclası açıq keçirilir. Qapalı iclasda komitənin dəvət etdiyi şəxslər ola bilər.
10. Bu Reqlament ilə müəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla, komitələr iclasın
gündəliyini, onun keçirilməsi vaxtına və yerinə dair məlumatı iclasa ən geci 3 gün qal
mış Joqorku Keneşin informasiya stendində və saytında yerləşdirirlər.
11. Prezident, Baş nazir, onların Joqorku Keneşdə təmsilçiləri, Akıykatçı (ombuds
man) komitənin açıq və qapalı iclaslarında iştirak edə bilərlər.
12. Komitənin açıq iclasında ekspertlər, marağı olan şəxslər, habelə Joqorku Ke
neşdə akkreditasiya olunmuş kütləvi informasiya vasitələri ola bilərlər.
13. Namizədlikləri Joqorku Keneş tərəfindən müzakirə edilməli şəxslər komitənin
iclasına dəvət edilə bilərlər.
14. Komitənin iclasında olan şəxslər bu Reqlamentin 145-ci maddəsinin tələblərinə
riayət etməlidirlər.
Maddə 28. Komitə və ya müvəqqəti komissiya sədrinin və sədr müavininin
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
1. Komitə, müvəqqəti komissiya sədrinin və ya sədr müavininin səlahiyyətlərinə
aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir:
1) onlar komitə, müvəqqəti komissiya sədrinin və ya sədr müavininin səlahiyyətlə
rini üzərindən götürdüyü (istefa verdiyi) barədə yazılı ərizə verdikdə;
2) deputatlıq səlahiyyətlərinə xitam verildikdə;
3) Joqorku Keneş tərəfindən geri çağırıldıqda.
2. Komitə, müvəqqəti komissiya sədrinin və ya sədr müavininin səlahiyyətlərini
üzərindən götürməsi (istefa verməsi) barədə yazılı ərizəsinin mətni Joqorku Keneşin ic
lasına sədrlik edən tərəfindən açıqlanır və nəzərə alınır.
3. Deputatlıq səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi komitə, müvəqqəti
komissiya sədrinin və ya sədr müavininin səlahiyyətlərinə xitam verilməsinə səbəb olur.
4. Komitə və ya müvəqqəti komissiya sədrinin, sədr müavininin geri çağırılması
məsələsi iclasın gündəliyinə fraksiyanın təşəbbüsü ilə Joqorku Keneşin qərarına əsasən
daxil edilir və müvafiq ərizənin verilməsindən ən tezi 72 saat keçdikdən sonra və ən geci
beş gün keçənədək müzakirə edilməlidir.
5. Komitə və ya müvəqqəti komissiya sədrinin, sədr müavininin geri çağırılması
barədə Joqorku Keneşin qərarı iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 de
putatın səsləri ilə qəbul edilir.
6. Komitə və ya müvəqqəti komissiya sədrinin, sədr müavininin geri çağırılması
təklifi eyni fraksiya tərəfindən ildə ən çoxu bir dəfə verilə bilər.
Maddə 29. Komitələrin səlahiyyətləri
1. Joqorku Keneşin komitəsi onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə:
1) bu Reqlamentin tələblərinə riayət etməklə, qanun layihələrini qabaqcadan müza
kirə edir və onlara dair qərarlar qəbul edir;
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2) Joqorku Keneşin səlahiyyətlərinə aid edilmiş dövlət vəzifələrinə seçmə, dövlət
vəzifələrinə təyinata razılıqvermə və dövlət vəzifələrindən azadetmə məsələlərinə baxır
və onlara dair rəy verir;
3) Joqorku Keneş qərarlarının layihələrini Joqorku Keneşin iclasına təqdim edir;
4) qanun layihəsinin rəy və tövsiyələr verilməsi üçün Hökumətə, Akıykatçıya (om
budsmana), habelə müstəqil ekspertiza təşkilatına göndərilməsi barədə qərar qəbul edə
bilər;
5) parlament dinləmələri keçirir;
6) dövlət orqanlarından, yerli özünüidarə orqanlarından, vətəndaşlardan və mülkiy
yət formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslərdən rəsmi sənədləri və digər materialları
tələb edir;
7) Joqorku Keneşin iclasında parlament sorğusu göndərilməsi məsələsini qaldırır;
8) qanun layihələrinin hazırlanması və qanunların, Joqorku Keneşin qərarlarının
icra hakimiyyət orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında icrasına nəzarət edilməsi
üzrə işçi qrupları yaradır;
9) respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müvafiq bölmələrinə dair rəylə
rini cavabdeh komitəyə göndərir;
10) onun səlahiyyətində olan qəbul edilmiş qanunların qüvvəyə minməsindən 6 ay
keçdikdən sonra həmin qanunların monitorinqini aparır;
11) baxılan məsələnin başqa komitəyə verilməsi barədə Torağaya təklif verir;
12) səyyar iclasların, habelə Joqorku Keneşin digər komitələri ilə birgə iclasların
keçirilməsinə dair qərar qəbul edir;
13) dövlət orqanlarının rəhbərlərini dinləyir;
14) qanun layihəsinin hazırlanmasının zəruriliyi barədə təklifi onun konsepsiyası
nı, məqsəd və vəzifələrini qısa şəkildə şərh etməklə Hökumətə göndərə bilər (qanunve
ricilik təklifi);
15) mütəxəssisləri, müstəqil ekspertləri və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini öz
işinə cəlb edə bilər;
16) sessiyalıq iş planına əsasən Joqorku Keneşin növbəti il üçün büdcəsinin layihə
si barədə Torağaya təkliflər verir;
17) müstəqil surətdə öz fəaliyyətinin təşkili məsələlərini həll edir;
18) Joqorku Keneşin nəzarət funksiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq qanunla
rın və Joqorku Keneşin qərarlarının icra hakimiyyəti orqanlarında icrasına nəzarət edir;
19) bu Reqlament və digər normativ hüquqi aktlar ilə nəzərdə tutulan başqa məsə
lələrə baxır.
2. Qanun layihəsinin müzakirəsinin nəticələrinə əsasən Joqorku Keneşin komitələ
ri rəy şəklində qərar qəbul edirlər.
3. Bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla, Aparatın müvafiq
bölmələri komitənin iclasına ən geci 3 gün qalmış onun üzvlərini gündəliyin məsələləri
nə dair materiallar ilə təmin edirlər.
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Maddə 30. Komitə sədrinin səlahiyyətləri
Komitənin sədri:
1) komitənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
2) komitənin üzvləri arasında vəzifə bölgüsü aparır;
3) komitə iclasının gündəliyinin layihəsini tərtib edir;
4) komitənin iclasına sədrlik edir;
5) komitənin sənədlərini imzalayır;
6) bu Reqlament və komitə haqqında əsasnamə ilə nəzərdə tutulan digər səlahiy
yətləri həyata keçirir.
Maddə 31. Komitələrin birgə iclası
1. Bir neçə komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə komitələrin birgə iclasları
keçirilə bilər.
2. Birgə iclasda komitələr hər bir komitənin iclasda olan üzvlərinin səs çoxluğu
ilə birgə qərarlar qəbul edə bilərlər. Həmin qərarları komitə sədrləri, onlar olmadıqda
isə sədr müavinləri imzalayırlar. Komitələr arasında fikir ayrılıqları olduqda, hər komitə
müstəqil qərar qəbul edir.
3. Birgə iclas komitələr üçün müəyyənləşdirilmiş qaydada keçirilir.

ləyir:

Maddə 32. Bütün Joqorku Keneş Komitəsi
1. Joqorku Keneş aşağıdakı hallarda bütün Joqorku Keneş Komitəsi rejimində iş

1) Joqorku Keneş seçilib işə başladıqdan sonra bu Reqlamentin 9-cu maddəsinə
uyğun olaraq birinci növbəli məsələlərin müzakirəsi zamanı;
2) fövqəladə, hərbi vəziyyət tətbiq edildikdə, müharibə vəziyyəti elan edildikdə və
Joqorku Keneşin adi rejimdə işləməsi üçün şərait olmadıqda.
2. İclas profil komitəsi rəhbərinin sədrliyi ilə keçirilir, o olmadıqda sədrlik edən
Joqorku Keneşin qərarı ilə seçilir.
3. Bütün Joqorku Keneş Komitəsinin materialları və qərar layihələri iclasın gedi
şində paylana bilər.
4. Bütün Joqorku Keneş Komitəsi qərarları açıq səsvermə yolu ilə, and içmiş depu
tatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edir.
5. Bütün Joqorku Keneş Komitəsi baxılan məsələyə dair qərar qəbul edildikdən
sonra işini başa çatdırır.
6. Bütün Joqorku Keneş Komitəsinin qərarı Joqorku Keneşin iclasında dərhal mü
zakirə edilməlidir.
Maddə 33. Müvəqqəti komissiyalar
1. Joqorku Keneş ayrı-ayrı məsələlərin öyrənilməsi və parlament istintaqının apa
rılması üçün müvəqqəti komissiyalar (irəlidə – komissiyalar) yaradır.
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2. Komissiya yaradılması təklifini fraksiyalar və ya komitələr verə bilərlər; həmin
təklifə Koordinasiya Şurası baxmalı deyildir.
3. Komissiyanın azı 5 deputatdan ibarət olan tərkibi fraksiyaların Joqorku Keneşdə
proporsional təmsilçiliyi nəzərə alınmaqla fraksiyaların təklifləri ilə formalaşdırılır.
4. Əgər fraksiya sədrlik edənin təyin etdiyi müddətdə komissiyanın tərkibinə öz təm
silçilərini təklif etməzsə, Joqorku Keneş komissiyanı onların iştirakı olmadan təşkil edir.
5. Komissiyanın yaradılması barədə qərarda aşağıdakılar göstərilir:
1) komissiyanın adı;
2) komissiyanın məqsədləri, vəzifələri, müzakirəsi üçün yaradıldığı məsələlər;
3) şəxsi tərkibi;
4) fəaliyyət müddəti;
5) işin nəticələrinə dair məruzənin təqdim edilməsi müddəti;
6) komissiyanın təşkilati və maddi-texniki təminatı məsələləri.
6. Komissiyanın işləmə müddəti onun yaradıldığı gündən etibarən 3 aydan çox ola bil
məz. Komissiyanın işləmə müddətinin uzadılması barədə qərarı Joqorku Keneş qəbul edir.
7. Joqorku Keneşin səlahiyyət müddətinin başa çatmasına 4 ay qalmış komissiya
yaradılmasına yol verilmir.
8. Aşağıdakılar komissiyanın sədri və sədr müavini seçilə bilməzlər:
1) komitə sədrləri;
2) eyni bir fraksiyanın üzvləri.
9. Maraqlar toqquşması olduqda deputat komissiyanın tərkibi seçilənədək öz nami
zədliyini geri götürməlidir.
10. Əgər komissiyanın işinin gedişində deputatın maraqlar toqquşması yaranarsa,
o, komissiyanın tərkibindən çıxması barədə komissiyanın sədrinə ərizə verməli və bu
barədə fraksiyanın liderini məlumatlandırmalıdır.
11. Komissiyanın çıxmış üzvünün yerini elə həmin fraksiyanın təmsilçiləri sırasın
dan olan deputat tutur.
12. Komissiya sədrinin və ya onun müavininin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xitam verilməsi Torağa müavininin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi üçün müəyyənləş
dirilmiş əsaslarla və qaydada həyata keçirilir.
II BÖLMƏ
JOQORKU KENEŞİN İŞİNİN TƏŞKİLİ
6-cı fəsil. Joqorku Keneşin sessiyaları.
Sessiyanın işinin planlaşdırılması
Maddə 34. Joqorku Keneşin sessiyaları
1. Joqorku Keneşin sessiyaları sentyabr ayının birinci iş günündən başlanır və növ
bəti il iyun ayının sonuncu iş gününədək davam edir.
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2. Sessiyalar Qırğız Respublikası dövlət himninin ifası ilə açılır və başa çatır.
3. Sessiyalar Joqorku Keneşin və onun orqanlarının iclasları formasında həyata
keçirilir.
4. Joqorku Keneşin sessiyaları arasındakı dövrdə Torağa Prezidentin, Hökumətin
və ya Joqorku Keneş deputatlarının azı üçdə birinin təklifi ilə növbədənkənar sessiya
çağırır.
5. Növbədənkənar sessiyanın çağırılması təklifi müzakirəyə təklif edilən məsələlə
rin səbəbləri və sessiyanın keçirilməsi müddətləri göstərilməklə Torağaya göndərilir.
6. Joqorku Keneşin növbədənkənar sessiyasını Torağa daxil olmuş təklifin Joqorku
Keneş tərəfindən qeydə alındığı gündən ən geci 3 gün keçənədək çağırır.
7. Növbədənkənar sessiya təklif edilmiş məsələlərə dair Joqorku Keneşin qərarları
qəbul edildikdən sonra başa çatır.
8. Sessiya ərzində gizli səsvermə prosedurunun təmin edilməsi məqsədi ilə hər ses
siyanın əvvəlində Joqorku Keneş müvəqqəti komissiyaların yaradılması üçün nəzərdə
tutulan qaydada hesablayıcı komissiya seçir.
Maddə 35. Joqorku Keneşin iclasları
1. Joqorku Keneşin aşağıdakı iclasları keçirilə bilər:
1) növbəti;
2) növbədənkənar;
3) açıq;
4) qapalı.
2. Joqorku Keneşin növbəti iclasları, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla, çərşənbə və cümə axşamı günləri keçirilir.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq iş günü başqa günə keçirildikdə, Joqorku Keneş və
onun orqanları başqa günə keçirilmiş iş günü üçün işləyirlər.
3. Növbəti iclaslar saat 9.30-da başlanır və saat 18.00-da başa çatır. Joqorku Kene
şin qərarı ilə iclasın vaxtı uzadılır.
4. Joqorku Keneşin iclasları zamanı fraksiyaların, komitələrin, komissiyaların ic
lasları, parlament dinləmələri keçirilmir, habelə seçicilərlə iş aparılmır.
5. Joqorku Keneşin növbədənkənar iclasları Prezidentin, Torağanın təklifi ilə çər
şənbə və cümə axşamı günlərindən başqa, həftənin istənilən günləri keçirilə bilər.
Maddə 36. Joqorku Keneşin qapalı iclasları
1. Dövlət sirri və hərbi sirr, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş başqa sirr ilə bağlı
məsələlərə dair iclaslar istisna olmaqla, Joqorku Keneşin iclasları açıq keçirilir.
2. Müvafiq əsasların mövcud olduğu müstəsna hallarda Joqorku Keneş gündəliyin
məsələsinə qapalı rejimdə baxılması barədə qərar qəbul edə bilər.
3. Qaralı iclasın keçirilməsi barədə qərar iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə,
lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
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4. Prezident, Baş nazir, Akıykatçı (ombudsman), Prezidentin və Hökumətin Joqor
ku Keneşdə səlahiyyətli və daimi təmsilçiləri Joqorku Keneşin bütün qapalı iclaslarında
iştirak edə bilərlər.
Ali Məhkəmənin sədri, Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının sədri, Milli Ban
kın sədri, Hesablama Palatasının sədri, Baş prokuror, Hökumətin üzvləri öz səlahiyyət
lərində olan məsələlərə baxılması zamanı Joqorku Keneşin qapalı iclaslarında iştirak
edə bilərlər. Digər vəzifəli şəxslər qapalı iclaslarda Torağanın, o olmadıqda isə, Torağa
müavinlərinin dəvəti ilə iştirak edə bilərlər.
5. Joqorku Keneşin qapalı iclasının məzmununu açıqlamaq və yaymaq, habelə ic
las zamanı foto, audio və video avadanlıqdan, informasiyanın işlənməsi vasitələrindən,
telefon və radio rabitəsindən istifadə etmək qadağandır.
6. Joqorku Keneşin qapalı iclasının stenoqramı və protokolu Aparatın struktur böl
mələri tərəfindən məxfiliyi təmin edən rejimdə yazılır.
7. Dövlət sirri və qanunla qorunan başqa sirr təşkil edən materialların saxlanılma
sı, istifadəsi və məxfilik rejiminin təmin edilməsi qaydası Joqorku Keneşin təsdiq etdiyi
əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
8. Joqorku Keneşin qapalı iclasında qəbul edilmiş qərarlar və səsvermənin nəticə
ləri Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilməlidir.
Maddə 37. Dəvət edilmiş şəxslərin Joqorku Keneşin iclasında iştirakı
Joqorku Keneşin baxdığı qanun layihələrinə və digər məsələlərə dair zəruri mə
lumatlar, rəylər və izahlar verilməsi üçün dövlət orqanlarının, vətəndaş cəmiyyətinin
təmsilçiləri, ekspertlər və mütəxəssislər komitə və komissiyaların təşəbbüsü ilə Joqorku
Keneşin iclaslarına dəvət edilə bilərlər.
Maddə 38. Joqorku Keneşin iclasının keçirildiyi dil
1. Joqorku Keneşin iclasları sədrlik edən tərəfindən, rəsmi dilə sinxron tərcümə tə
min edilməklə, dövlət dilində aparılır.
2. Deputat, habelə dəvət edilmiş şəxslər Joqorku Keneşin iclaslarında rəsmi dildə
çıxış edə bilərlər.
3. Joqorku Keneşin və onun orqanlarının iclaslarında çıxışların dövlət dilindən rəs
mi dilə və rəsmi dildən dövlət dilinə sinxron tərcüməsi təmin edilir.
4. Xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, habelə xarici vətəndaşlar
dövlət dilini və rəsmi dili bilmədikləri halda xarici dildə çıxış edə bilərlər. Onların çıxış
larının dövlət dilinə və rəsmi dilə sinxron tərcüməsi təmin edilir.
Maddə 39. Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən
1. Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən:
1) bu Reqlamentin tələblərinə uyğun olaraq iclası aparır;
2) iclasın gündəliyinə və bu Reqlamentin tələblərinə uyğun çıxışa yazılanların qey
də alınmış sorğularının daxil olması qaydasında çıxış etmək üçün söz verir;
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3) baxılan məsələlərə dair təklifləri onların daxil olması qaydasında səsə qoyur;
4) səsvermə prosedurunun başlandığını elan edir və onun nəticələrini elan edir;
5) iclasların protokollarının və stenoqramlarının tərtibinə nəzarət edir, onları im
zalayır;
6) parlament sorğularını və protokol tapşırıqlarını imzalayır;
7) fraksiyalar arasında məsləhətləşmələri təşkil edir.
2. Sədrlik edən iclası başa çatdıraraq, növbəti günün iclasının gündəliyini elan edir.
3. İclasda lazımi qaydanı təmin etmək üçün sədrlik edən bu Reqlamentin 31-ci fəs
lində nəzərdə tutulan tədbirləri görə bilər.
Maddə 40. Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən barəsində məhdudiyyətlər
1. Çıxış edən etika normalarını pozduqda, iclasa sədrlik edən çıxışı şərh etmədən
ona irad bildirə bilər.
2. Elektron sistemindən istifadə etmədən açıq səsvermə keçirilərkən sədrlik edən
axırıncı səs verir.
3. Sədrlik edən iclasın gedişində bu Reqlamentin tələblərini üç dəfə kobudcasına
pozduqda Joqorku Keneş iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın
səsləri ilə növbəti iclasadək başqa sədrlik edəni təyin edə bilər.
Maddə 41. Joqorku Keneşin iclasında deputatların hüquq və vəzifələri
1. Deputat Joqorku Keneşin, fraksiyanın, komitələrin və müvəqqəti komissiyaların
iclaslarında iştirak etməlidir.
2. Joqorku Keneşin iclaslarında deputatlar bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş
hədlər daxilində aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:
1) müzakirələrdə iştirak etmək;
2) müzakirə edilən məsələlərin mahiyyətinə dair qeyd və təkliflər vermək;
3) Joqorku Keneşin müzakirəsinə verilmiş vəzifəli şəxslərin namizədlikləri barə
sində fikir söyləmək;
4) çıxış edənə bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada suallar vermək;
5) arayışlar vermək və fraksiyaların, komitələrin, komissiyaların fəaliyyətinə aid
materialları deputatlar arasında yaymaq.
3. Deputatlar bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş digər hüquqlardan da istifadə
edə bilərlər.
Maddə 42. Joqorku Keneşin iş planları
1. Yeni çağırışın əvvəlində Joqorku Keneş parlamentin inkişaf strategiyasını qəbul
edir və zərurət olduqda onda dəyişikliklər edir.
2. Yeni çağırış Joqorku Keneş komitə və komissiyaların yaradıldığı gündən ən ge
ci 3 ay keçənədək, habelə növbəti sessiyanın oktyabr ayının 1-dən gec olmayaraq nüma
yəndəlik, qanunvericilik və nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsinə dair sessiyalıq
iş planını təsdiq edir.
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3. Hər ayın əvvəlində Joqorku Keneş məsələlərin növbəliliyini, habelə fraksiyala
rın, komitələrin, komissiyaların və deputatların yazılı təkliflərini nəzərə almaqla aylıq iş
planını qəbul edir.
4. Joqorku Keneşin sessiyalıq və aylıq iş planları qərarla qəbul edilir və qəbul edil
diyi gündən ən geci 3 gün keçənədək Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilir.
Maddə 43. Joqorku Keneşin iclasının gündəliyi
1. Joqorku Keneşin iclası aylıq plan əsasında məsələlərə baxılmasının növbəliliyi
müəyyənləşdirilməklə Torağa tərəfindən təklif edilmiş iclas gündəliyinin təsdiq edilməsi
ilə başlanır.
2. Joqorku Keneş komitələrdə müzakirə edilmiş qanun layihələrini iclasın gündə
liyinə vaxtından əvvəl daxil edə bilər.
3. İclasın gündəliyinə daxil edilmiş məsələyə baxılmasının başqa vaxta keçirilmə
sinə Joqorku Keneşin qərarı ilə ən çoxu bir dəfə yol verilir, amma iclasın başqa vaxta
keçirilməsi barədə cavabdeh komitənin qərarının Joqorku Keneş tərəfindən bəyənildiyi
hallar istisna təşkil edir.
4. İclasın gündəliyi iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın
səsləri ilə qəbul edilir.
5. Bu Reqlamentin 3-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 2, 6–9, 13, 15, 17–30, 33, 38
və 39-cu bəndləri ilə nəzərdə tutulan məsələlər Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq edil
mədən Torağa tərəfindən bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş şərtlərə riayət edilməklə
iclasın gündəliyinə daxil edilir.
6. Hökumətin təcili elan etdiyi qanun layihəsi cavabdeh komitənin rəyi olduqda
iclasın gündəliyinə daxil edilir və Joqorku Keneş tərəfindən növbədənkənar müzakirə
olunur.
7. İclasın gündəliyinin məsələlərinə dair materiallar, bu Reqlamentlə müəyyənləş
dirilmiş hallar istisna olmaqla, deputatlara Joqorku Keneşin iclasına ən geci 3 gün qalmış
təqdim edilir.
Maddə 44. Fraksiyaların, komitələrin, komissiyaların iclasları
1. Fraksiyaların iclasları cümə günləri, zərurət olduqda isə, seçicilər ilə iş vax
tı, komitələrin və Joqorku Keneşin iclaslarının keçirildiyi vaxtlar istisna olmaqla, digər
günlərdə keçirilir.
2. Komitələrin və komissiyaların iclasları bazar ertəsi və çərşənbə axşamı günlə
ri, zərurət olduqda isə seçicilər ilə iş vaxtı, fraksiyaların və Joqorku Keneşin iclaslarının
keçirildiyi vaxtlar istisna olmaqla, digər günlərdə keçirilir.
3. Komitələrin, komissiyaların iclasları onların üzvlərinin əksəriyyəti iştirak et
dikdə səlahiyyətlidir. Komitələr, komissiyalar qərarları iclasda olan komitə, komissiya
üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edirlər.
4. Fraksiyaların, komitələrin, komissiyaların iclaslarının keçirilməsi formaları və
prosedurları, əgər bu Reqlamentlə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, yetərsay, icla
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sın keçirildiyi dil, gündəliyin təsdiq edilməsi və i.a. məsələlərdə Joqorku Keneş iclasla
rının keçirilməsi proseduru ilə eynidir.
III BÖLMƏ
QANUNVERİCİLİK PROSEDURU
7-ci fəsil. Qanun layihələrinin Joqorku Keneşə təqdim edilməsi
və qabaqcadan müzakirə olunması
Maddə 45. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektləri
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ aşağıdakılara məxsusdur:
1) 10 min seçiciyə – xalq təşəbbüsü haqqında qanunla tənzimlənir;
2) bu Reqlamentə uyğun olaraq Joqorku Keneşin deputatına;
3) Hökumət haqqında Konstitusiya qanununa uyğun olaraq Hökumətə.
Maddə 46. Joqorku Keneşin əvvəlki çağırışının qəbul etmədiyi qanun layihələri
barəsində
1. Deputatın və ya deputatların irəli sürdüyü və Joqorku Keneşin əvvəlki çağırışı
nın birinci oxunuşda müzakirə etmədiyi qanun layihəsi, xalq təşəbbüsü qaydasında irəli
sürülmüş layihə istisna olmaqla, geri götürülmüş sayılır.
2. Hökumətin əvvəlki tərkibi tərəfindən verilmiş qanun layihəsi, əgər Hökumətin
yeni tərkibi onu dəstəkləməkdən imtina edərsə, geri götürülmüş sayılır.
3. Deputatın və ya deputatların irəli sürdüyü və geri götürülmüş qanun layihəsi
onun təkrar irəli sürülməsi və sessiyalıq iş planına daxil edilməsi üçün yeni çağırışın de
putatlarına paylanır və Joqorku Keneşin profil komitəsinə verilir.
4. Geri götürülmüş qanun layihəsi yeni çağırışın deputatları tərəfindən tələb edil
mədikdə Joqorku Keneşin arxivinə verilir.
5. Xalq təşəbbüsü qaydasında irəli sürülmüş və ya Hökumət tərəfindən dəstəklənmiş qa
nun layihəsini Joqorku Keneş bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada müzakirə edir.
6. Əvvəlki çağırış Joqorku Keneşin birinci, ikinci və üçüncü oxunuşlarda qəbul
etdiyi qanun layihələrini Joqorku Keneş bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada
müzakirə edir.
Maddə 47. Qanun layihəsinin irəli sürülməsi. Əlavə sənədlər
1. Qanunvericilik təşəbbüsü subyektinin Joqorku Keneşə verdiyi qanun layihəsinə
aşağıdakı qoşma sənədlər əlavə edilir:
1) təşəbbüsçünün qoşma məktubu;
2) qanun layihəsinə dair arayış-əsaslandırma. Arayış-əsaslandırmada aşağıdakı
məlumatlar göstərilməlidir:
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a) qanun layihəsinin məqsəd və vəzifələri haqqında;
b) qanunun qüvvədə olmasının mümkün sosial, iqtisadi, hüquqi, hüquq müdafiə,
gender, ekoloji, korrupsiya nəticələri haqqında;
c) parlament dinləməsinin, ictimai müzakirənin nəticələri haqqında;
ç) qanun layihəsinin qanunvericiliyə uyğunluğu haqqında;
d) maliyyələşdirmə mənbələri haqqında;
3) əgər qanun layihəsi ilə qüvvədə olan qanunvericiliyə dəyişikliklər edilirsə, mü
qayisəli cədvəl;
4) verilən qanun layihəsindən irəli gələn qanun layihələri (irəlidə – qanun layihələri
paketi);
5) sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinə yönələn qanun layihələrinin tənzim
ləyici təsirinin təhlili.
2. Qanun layihəsi xalq təşəbbüsü qaydasında irəli sürüldükdə əlavə olaraq aşağıda
kılar təqdim edilməlidir:
1) təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına dair sənəd (tərkib, soyad, ad, ata adı, pasport
məlumatları);
2) imza vərəqləri;
3) rəsmi mətbu nəşrdə dərc edilmiş qanun layihəsi mətninin bir nüsxəsi.
3. Qanun layihəsi və əlavə sənədlər dövlət dilində və rəsmi dildə elektron formatda
(12 ölçülü Times New Roman şrifti), habelə kağız variantda Joqorku Keneş deputatları
nın sayına bərabər sayda təqdim edilir.
Maddə 48. Qanun layihəsinin qeydə alınması
1. Aparatın müvafiq struktur bölməsi qanun layihəsini qeydə alır və Torağaya təq
dim edilmək məqsədi ilə onun bu Reqlamentin 45-ci və 47-ci maddələrinin tələblərinə
uyğunluğuna dair arayışın 2 gün müddətində hazırlanması üçün layihəni 2 gün ərzində
hüquq bölməsinə göndərir.
Qanun layihəsi hüquq bölməsinin arayışı ilə birlikdə Torağa yanında milli təhlü
kəsizlik üzrə ekspert qrupuna göndərilir. Ekspert qrupu qanun layihəsinin milli təhlükə
sizliyin əsaslarına uyğunluğu barəsində 3 gün ərzində rəy hazırlayır. Əgər ekspert qrupu
mənfi rəy verərsə, qanun layihəsi təşəbbüsçüyə qaytarılır.
2. Torağa milli təhlükəsizlik üzrə ekspert qrupunun rəyinə və hüquq bölməsinin
arayışına əsaslanaraq, cavabdeh komitəni müəyyənləşdirməklə qanun layihəsinin mü
vafiq komitələrə göndərilməsi haqqında 2 iş günündən gec olmayaraq dərkənar qo
yur.
Dərkənarda sədrinin soyadı birinci göstərilmiş komitə cavabdeh komitə sayılır.
3. Torağanın dərkənarına uyğun olaraq Aparatın müvafiq struktur bölməsi bir gün
ərzində qanun layihəsini və əlavə sənədləri fraksiyalara, komitələrə, deputatlara, xüsusi
ekspertizanı həyata keçirən ekspertiza bölməsinə (irəlidə – ekspertiza bölməsi) göndərir,
habelə Joqorku Keneşin saytında yerləşdirir.
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4. Deputatlar tərəfindən, habelə xalq təşəbbüsü qaydasında irəli sürülmüş qanun
layihələri qeydə alındıqdan sonra Prezidentə və Hökumətə göndərilir.
5. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilə
nədək Torağaya yazılı məlumat verməklə qanun layihəsini geri götürə bilər, yaxud onu
irəli sürməkdən imtina edə bilər. Əgər qanun layihəsi deputatlar qrupu tərəfindən irəli
sürülmüşdürsə, bütün təşəbbüsçülərin razılığı ilə geri götürülə bilər.
Maddə 49. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüyə qaytarılması
Əgər təqdim edilmiş qanun layihəsi və əlavə sənədlər Aparatın hüquq bölməsinin
arayışına görə bu Reqlamentin 45-ci və 47-ci maddələrinin tələblərinə və normayaratma
texnikasına uyğun gəlmirsə, Torağa qanun layihəsini və əlavə sənədləri təşəbbüsçüyə
qaytarır.
Maddə 50. Qanun layihəsinin ekspertizası
1. Aparatın ekspertiza bölməsi aşağıdakılar barəsində hüquqi, hüquq müdafiə, gen
der, ekoloji, antikorrupsiya ekspertizalarının nəticələrinin göstərildiyi rəyi hökmən təq
dim edir:
1) cavabdeh komitə tərəfindən müzakirə edilib birinci oxunuşa çıxarılanadək qa
nun layihəsi və qanun layihələri paketi barəsində;
2) qanun layihəsinin ikinci oxunuşa hazırlanması gedişində verilmiş düzəlişlər
barəsində;
3) Prezidentin etirazları üzrə razılaşdırıcı qrup tərəfindən hazırlanmış qanun mətni
barəsində.
2. Aparatın linqvistika bölməsi aşağıdakıları əhatə edən ekspertizanı həyata keçirir:
1) dövlət dilində və rəsmi dildə təqdim edilən qanun layihəsinin və əlavə sənədlər
paketinin mətnlərinin müzakirə edilməzdən və birinci oxunuşa çıxarılmasına dair qərar
qəbul edilməzdən əvvəl autentikliyi və daxili uyğunluğu baxımından müqayisəli-redak
siya ekspertizası;
2) qanun layihəsinin ikinci oxunuşa çıxarılmasına dair qərar qəbul edildikdən sonra
cavabdeh komitənin rəyinin və düzəlişlər cədvəlinin tərcüməsi;
3) müzakirə edilməzdən və üçüncü oxunuşa çıxarılmasına dair qərar qəbul edil
məzdən əvvəl qanun layihəsinin dövlət dilində və rəsmi dildə autentik mətnləri;
4) Prezidentin etirazları üzrə razılaşdırıcı qrupun qanun barəsində hazırladığı tək
liflərin autentik mətni.
3. Ekspertiza rəyləri, habelə tərcümələrin mətnləri müvafiq bölmənin rəhbəri tərə
findən imzalanır.
Maddə 51. Cavabdeh komitə tərəfindən qanun layihəsinin birinci oxunuşa
hazırlanması
1. Bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, cavabdeh komitə qanun
layihəsini aldığı gündən ən geci 30 gün keçənədək qabaqcadan müzakirə edir.
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2. Fraksiyalar, komitələr, deputatlar, Hökumət, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri
qanun layihəsinin Joqorku Keneşin rəsmi saytında yerləşdirildiyi gündən etibarən 2 həf
tə ərzində qanun layihəsinə dair yazılı qeyd və təkliflərini cavabdeh komitəyə göndərə
bilərlər.
3. Ekspertiza bölməsi öz rəyini cavabdeh komitəyə qanun layihəsini aldığı gündən
ən geci 15 gün keçənədək göndərir.
4. Cavabdeh komitənin iclasında qanun layihəsini onun təşəbbüsçüsü, yaxud vəkil
etdiyi təmsilçisi təqdim edir. Hökumətin verdiyi qanun layihəsi nazirlər, dövlət komitələ
rinin sədrləri, inzibati idarələrin rəhbərləri, digər dövlət orqanlarının rəhbərləri, yaxud on
ların birinci müavinləri, stats-sekretarları, müavinləri, habelə Hökumətin Joqorku Keneşdə
daimi nümayəndəsi simasında təyin edilən rəsmi təmsilçi tərəfindən təqdim olunur.
5. Alternativ qanun layihələri olduqda cavabdeh komitə onları eyni vaxtda müzaki
rə edir və layihələrdən birini qəbul etməyi, digərlərini rədd etməyi, yaxud bütün layihə
ləri rədd etməyi Joqorku Keneşə tövsiyə edir.
6. Cavabdeh komitə qanun layihəsinin və əlavə sənədlərin müzakirəsinin yekunla
rına əsasən rəy qəbul edir. Rəydə aşağıdakılar əks olunur:
1) qanun layihəsinin konsepsiyası;
2) qanun layihəsinin məzmununun bəyan edilmiş konsepsiyaya uyğunluğu;
3) qanun layihəsində nəzərdə tutulan ictimai münasibətlər sahəsində tənzimləmə
nin normativ bazasının vəziyyəti;
4) sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinə yönələn qanun layihəsinin tənzimlə
yici təsirinin təhlilinin nəticələrinə əsasən irəli sürülən təkliflər;
5) bu Reqlamentin 50-ci maddəsinə uyğun keçirilmiş ekspertizaların nəticələrinə
əsasən irəli sürülən təkliflər;
6) müstəqil ekspertlərin, mütəxəssislərin və təşkilatların rəyləri varsa, həmin rəylə
rin nəticələrinə əsasən irəli sürülən təkliflər;
7) ictimai müzakirələrin keçirildiyi halda onların nəticələrinə əsasən irəli sürülən
təkliflər;
8) fraksiyalarin, komitələrin və deputatların qanun layihəsinə dair təklifləri;
9) komitə üzvünün xüsusi rəyi varsa, həmin rəy;
10) bu Reqlamentin 56-cı maddəsinin 4-cü hissəsində nəzərdə tutulan qərarın Jo
qorku Keneş tərəfindən qəbul edilməsinə dair tövsiyə.
7. Cavabdeh komitə qanun layihəsinin qabaqcadan müzakirəsinin nəticələrinə əsa
sən Aparatın müvafiq struktur bölməsinə kağız və elektron formada aşağıdakıları gön
dərir:
1) komitənin rəyi;
2) əgər varsa, rəyə aid müqayisəli cədvəl;
3) Joqorku Keneşin qanun layihəsi haqqında qərarının layihəsi.
8. Cavabdeh komitənin rəyi və iclasının protokolu sədrlik edən tərəfindən imzala
nır.
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Maddə 52. Cavabdeh komitə tərəfindən qanun layihəsinin ikinci oxunuşa
hazırlanması
1. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektləri bu Reqlamentin 56-cı maddə
sinin 5-ci hissəsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə qanun layihəsinə dair yazılı təklif
lərini və düzəlişlərini onlarin əsaslandırılması ilə birlikdə Aparatın müvafiq struktur böl
məsi vasitəsi ilə cavabdeh komitəyə və ekspertiza bölməsinə eyni vaxtda göndərirlər.
2. Ekspertiza bölməsi daxil olmuş düzəlişlərə dair rəyini cavabdeh komitəyə layi
hənin birinci oxunuşda qəbul edilməsi barədə qərarda göstərilmiş müddətin qurtarmasın
dan ən geci 5 iş günü keçənədək təqdim edir.
3. Cavabdeh komitə aşağıdakıları müzakirə edir:
1) bu maddənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq düzəlişlərin təşəbbüsçülərindən ikinci
oxunuş üçün daxil olmuş təkliflər və düzəlişlər;
2) (Qüvvədən düşmüşdür);
3) ekspertiza bölməsinin rəyi;
4) digər komitələrin rəyləri.
4. Qanun layihəsinə dair düzəlişlər, bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla, layihənin birinci oxunuşda qəbul edilməsi barədə qərarda göstərilən müddətin
qurtarmasından ən geci 20 iş günü keçənədək müzakirə edilir.
5. Cavabdeh komitənin iclasına düzəlişlərin təşəbbüsçüləri, qanun layihəsinin tə
şəbbüsçüsü və ya onun vəkil etdiyi təmsilçisi dəvət edilirlər. İclasın keçiriləcəyi vaxt və
yer barəsində onlara qabaqcadan məlumat verilir. Qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü və ya
onun təmsilçisi olmadıqda, cavabdeh komitə müzakirəni təxirə sala bilər. Düzəlişlərin
təşəbbüsçülərinin olmaması qanun layihəsinin müzakirəsi üçün maneə deyildir.
6. Cavabdeh komitə daxil olmuş düzəlişlərə baxır və onların qəbul və ya rədd
edilməsi barədə qərar qəbul edir. Qəbul edilmiş düzəlişlər ikinci oxunuşa hazırlanmalı
qanun layihəsinə daxil edilir.
7. Cavabdeh komitə Aparatın müvafiq struktur bölməsinə ikinci oxunuş üçün rəy
lə birlikdə kağız və elektron formada aşağıdakı materialları da göndərir:
1) Joqorku Keneş tərəfindən qəbul olunması tövsiyə edilən düzəlişlər nəzərə alın
maqla qanun layihəsinin mətni;
2) düzəlişlərin müqayisəli cədvəli;
3) Joqorku Keneşin qərarının layihəsi;
4) daxil olmuş düzəlişlər barəsində ekspertiza bölməsinin rəyi;
5) ictimai müzakirələrin keçirildiyi halda onların nəticələrinə dair yekun informasiya.
Maddə 53. Cavabdeh komitə tərəfindən qanun layihəsinin üçüncü oxunuşa
hazırlanması
1. Aparatın müvafiq struktur bölmələri ilə birlikdə qanun layihəsinin üçüncü oxu
nuşa hazırlanması gedişində cavabdeh komitə Joqorku Keneşin iclasının stenoqramına
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əsasən ikinci oxunuşda qəbul edilmiş düzəlişləri nəzərə almaqla, qanun layihəsinin döv
lət dilində və rəsmi dildə son mətnini hazırlayır.
Qanun layihəsinin mətninin hazırlanması zamanı layihənin maddələrinin və struktur
elementlərinin düzgün qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün onların məzmununu
dəyişdirmədən düzəlişlər edilməsinə və qeyri-dəqiqliklərin aradan qaldırılmasına yol verilir.
2. Cavabdeh komitə Aparatın müvafiq struktur bölməsinə üçüncü oxunuş üçün rəy
lə birlikdə kağız və elektron formada aşağıdakı materialları da göndərir:
1) qanun layihəsinin və qoşulan qanun layihələri paketinin sonuncu tam mətnləri;
2) bütün düzəlişlər ilə birlikdə cədvəl;
3) Joqorku Keneşin qərarının layihəsi.
Maddə 54. Cavabdeh komitə tərəfindən qanun layihəsinin dördüncü oxunuşa
hazırlanması
1. Konstitusiyada, Konstitusiya qanunlarında dəyişikliklər edilməsi, dövlət sərhə
dinin dəyişdirilməsi barədə qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı Joqorku Keneş dör
düncü oxunuşun keçirilməsinə dair qərar qəbul edə bilər.
Aparatın müvafiq struktur bölməsi ilə birlikdə cavabdeh komitə Joqorku Keneşin
üçüncü oxunuşa dair iclasının stenoqramına əsasən qanun layihəsinin dövlət dilində və
rəsmi dildə son mətnini hazırlayır.
2. Cavabdeh komitə Aparatın müvafiq struktur bölməsinə rəylə birlikdə kağız və
elektron formada aşağıdakı materialları da göndərir:
1) qanun layihəsinin son mətni;
2) Joqorku Keneşin qərarının layihəsi.
8-ci fəsil. Joqorku Keneş tərəfindən
qanun layihələrinin müzakirə edilməsi
Maddə 55. Qanun layihələrinin müzakirəsinə aid ümumi tələblər
1. Joqorku Keneş qanunları cavabdeh komitələr tərəfindən müzakirə edildikdən
sonra qəbul edir.
2. Cavabdeh komitə tərəfindən Joqorku Keneşin müzakirəsinə hazırlanmış qanun
layihəsi və materiallar Torağaya göndərilir.
3. Qanun layihələri üç oxunuş proseduru ilə müzakirə və qəbul edilir.
4. Konstitusiyada, Konstitusiya qanunlarında dəyişikliklər edilməsi və dövlət sər
hədinin dəyişdirilməsi barədə qanun layihələri Joqorku Keneş tərəfindən azı üç oxunuş
da qəbul edilir. Bu cür qanun layihələri üzrə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə
dördüncü oxunuş təyin edilə bilər.
5. Dövlət büdcəsi hesabına ödənilən xərclərin artırılmasını nəzərdə tutan qanun
layihələrini Joqorku Keneş maliyyələşdirmə mənbəyi Hökumət tərəfindən müəyyənləş
dirdikdən sonra qəbul edilir.
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6. Joqorku Keneş qanun layihəsini aylıq iş planına uyğun müzakirə edir.
7. Qanun layihəsi əlavə sənədlər ilə birlikdə deputatlara layihənin Joqorku Keneşdə
müzakirəsinə ən geci 3 gün qalmış təqdim edilir.
8. Joqorku Keneş qanun layihəsinin hər oxunuşda müzakirəsinin nəticələrinə əsa
sən səsvermə keçirir.
9. Bu Reqlamentdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, qanun layihəsinin hər
oxunuşda müzakirələri arasında müddət 10 iş günündən az və 30 iş günündən çox ola
bilməz.
10. Bütün fraksiyaların, cavabdeh və profil komitələrinin müsbət rəyi olduqda
Joqorku Keneş qanun layihəsini aşağıdakı hallarda eyni vaxtda üç oxunuşda qəbul edə
bilər:
1) qanun normaları Konstitusiyaya uyğunlaşdırılarkən;
2) qüvvədə olan qanun yeni qəbul edilən qanunun normalarına uyğunlaşdırılarkən;
3) qanunun maddələri həmin qanunun digər maddələrinə uyğunlaşdırılarkən;
4) qanunun mətnindəki qrammatik səhvlər düzəldilərkən;
5) qanunun dövlət dilində və rəsmi dildə olan mətnləri arasında uyğunsuzluqlar
aradan qaldırılarkən;
6) kredit sazişləri istisna olmaqla, beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi haq
qında qanun layihəsi müzakirə edilərkən.
11. Prezidentin etirazlari ilə Joqorku Keneşə qaytarılmış və razılaşdırıcı qrup tə
rəfindən hazırlanmış qanun bu Reqlamentin 77-ci maddəsinə uyğun olaraq qısaldılmış
prosedurla təkrar müzakirə edilməlidir.
12. Qanun layihəsini rədd etdiyi halda Joqorku Keneş onun rədd edilməsi qərarının
qəbul edildiyi gündən ən tezi 6 ay keçdikdən sonra layihənin təkrar müzakirəsinə başla
ya bilər.
13. Hökumətin verdiyi qanun layihəsi nazirlər, dövlət komitələrinin sədrləri, in
zibati idarələrin rəhbərləri, digər dövlət orqanlarının rəhbərləri, yaxud onların birinci
müavinləri, stats-sekretarları, müavinləri, habelə Hökumətin Joqorku Keneşdə daimi nü
mayəndəsi simasında təyin edilən rəsmi təmsilçi tərəfindən təqdim olunur.
Maddə 56. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi
1. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı onun konsepsiyası,
məqsəd və vəzifələri, strukturu, aktuallığı, məqsədəuyğunluğu, habelə Konstitusiyanın
müddəalarına uyğunluğu müzakirə edilir. Joqorku Keneş qanun layihəsinin bütün mad
dələrinin ardıcıl müzakirəsi (maddə-maddə müzakirə) barədə qərar qəbul edə bilər.
2. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi bu Reqlamentin 76-cı maddə
sində nəzərdə tutulan prosedurla həyata keçirilir.
3. Birinci oxunuş zamanı qanun layihəsinin mətnində düzəlişlər edilməsinə yol
verilmir.
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4. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsinin nəticələrinə əsasən Joqorku
Keneş aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
1) qanun layihəsi əsas kimi qəbul edilsin və cavabdeh komitəyə layihəni ikinci
oxunuşa hazırlamaq tapşırılsın;
2) qanun layihəsi rədd edilsin.
5. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edilməsi barədə Joqorku Keneşin qə
rarında qanun layihəsinə dair düzəlişlərin təqdim edilməsi üçün 10 iş günündən çox ol
mayan müddət göstərilir.
6. Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edildikdən sonra onun Joqorku Keneş
tərəfindən müzakirəsinin sonrakı mərhələlərində məsuliyyəti cavabdeh komitə daşıyır.
Maddə 57. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi
1. İkinci oxunuşda qanun layihəsinin o maddələri müzakirə edilir ki, onlar barə
sində birinci oxunuşda müzakirə zamanı cavabdeh komitəyə düzəlişlərin təşəbbüsçüləri
tərəfindən yazılı təkliflər daxil olmuşdur.
2. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşu daxil olmuş düzəlişlərə baxılmasının yekun
ları barəsində cavabdeh komitə təmsilçisinin məruzəsi ilə başlanır.
3. Sədrlik edən cavabdeh komitənin tövsiyə etdiyi düzəlişlər barəsində fraksiyala
rın, deputatların, Hökumətin təmsilçisinin və iclasa dəvət edilmiş şəxslərin etirazlarının
olub-olmadığını aydınlaşdırır.
4. Cavabdeh komitənin tövsiyələrinə etirazların olmadığı halda sədrlik edən qanun
layihəsinə dair cavabdeh komitənin tövsiyə etdiyi düzəlişlərin bütövlükdə qəbul edilmə
si məsələsini səsə qoyur.
5. Cavabdeh komitənin tövsiyə etdiyi hər hansı düzəlişə etirazlar olduqda sədrlik
edən əvvəlcə etirazlar doğurmamış düzəlişləri səsə qoyur, sonra isə etirazlar doğurmuş
hər bir düzəliş ətrafında müzakirə açır.
6. Müvafiq düzəlişə dair müzakirələr başa çatdıqdan sonra sədrlik edən əvvəlcə ca
vabdeh komitənin tövsiyəsini səsə qoyur. Cavabdeh komitənin tövsiyəsi qəbul edildikdə
müzakirə edilən maddəyə dair təşəbbüsçünün düzəlişinin mətni səsə qoyulmur. Əgər cavab
deh komitənin tövsiyəsi qəbul edilmirsə, düzəlişlər cədvəlində göstərilmiş qaydada təşəb
büsçülərin düzəlişləri səsə qoyulur. Hər hansı düzəliş qəbul edildikdə qalan düzəlişlər səsə
qoyulmur. Həm cavabdeh komitənin, həm də düzəlişlərin təşəbbüsçüsünün düzəlişləri rədd
edildikdə birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinin redaksiyası saxlanılır.
7. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi gedişində ona dair yeni təkliflər
daxil olduqda qanun layihəsi həmin təkliflərin öyrənilməsi və ikinci oxunuş rejiminə ha
zırlanması üçün cavabdeh komitəyə qaytarılır. Bu halda Joqorku Keneş tərəfindən qanun
layihəsinin müzakirəsi ikinci oxunuş proseduru ilə təkrar edilir.
8. Qanun layihəsinə dair bütün düzəlişlərin müzakirəsinin yekunlarına əsasən
sədrlik edən qanun layihəsinin ikinci oxunuşda qəbul, yaxud rədd edilməsi məsələsini
səsə qoyulur.
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9. İkinci oxunuşda qəbul edilən qanun layihəsi qəbul edilmiş düzəlişlər nəzərə
alınmaqla üçüncü oxunuşa hazırlanmaq üçün cavabdeh komitəyə göndərilir.
Maddə 58. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda müzakirəsi
1. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda müzakirəsi layihənin qəbul edilmiş düzə
lişlər nəzərə alınmaqla cavabdeh komitədə müzakirəsinin nəticələrinə dair cavabdeh ko
mitə təmsilçisinin məruzəsi ilə başlanır.
2. Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirə edilərkən onun mətninin məzmu
nunda dəyişikliklər edilməsinə yol verilmir.
3. Üçüncü oxunuşda bütövlükdə qanun layihəsinin, yaxud onun ayrı-ayrı struktur
vahidlərinin müzakirəsinə qayıdılmasına yol verilmir.
4. Qanun layihəsi barəsində yekun səsverməsindən əvvəl cavabdeh komitə mümkün da
xili ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və maddələrin düzgün qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş
dirilməsi üçün Aparatın müvafiq bölmələrinin iştirakı ilə mətndə redaksiya düzəlişləri edir.
5. Joqorku Keneş qanun layihəsinin son mətninin üçüncü oxunuşda qəbul edilmə
si, yaxud rədd edilməsi barədə yekun səsverməsi keçirir.
Maddə 59. İkinci oxunuş proseduruna qayıdılması
1. Qanun layihəsinin məzmununa təsir göstərən qrammatik, redaksiya və texniki
xarakterli səhvlərin aşkar edildiyi müstəsna hallarda Joqorku Keneş qanun layihəsinin
üçüncü oxunuşda müzakirəsini təxirə salmağı və ikinci oxunuş proseduruna qayıtmağı
qərara ala bilər.
2. Düzəlişlər edilməsinin təşəbbüsçüsü cavabdeh komitəyə ikinci oxunuş prosedu
runa qayıdılması barədə əsaslandırılmış təkliflə müraciət edə bilər.
Cavabdeh komitə ikinci oxunuşa qayıdılması təklifinin qəbul və ya rədd edilməsi
barədə qərar qəbul edir və məsələni Joqorku Keneşin müzakirəsinə çıxarır.
3. İkinci oxunuş proseduruna qayıdılması barədə qərar layihəsinin müzakirə edi
lərək iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilməsi
həmin qanun layihəsinə dair əvvəl qəbul olunmuş qərarı ləğv edir.
4. Qanun layihəsi işlənib tamamlanmaq üçün cavabdeh komitəyə göndərilir, ca
vabdeh komitə isə 7 gün ərzində məsələni Joqorku Keneşin iclasına çıxarır. Daha sonra
qanun layihəsi müəyyənləşdirilmiş ikinci oxunuş proseduru ilə müzakirə edilir.
Cavabdeh komitənin ikinci oxunuş üçün əvvəl qəbul etdiyi rəy ləğv edilməməlidir
və əlavə rəylə birlikdə müzakirə edilir.
Maddə 60. Qanun layihəsinin dördüncü oxunuşda müzakirəsi
1. Dördüncü oxunuşun gedişində qanun layihəsinin yalnız üçüncü oxunuş zamanı
redaksiya-texniki xarakterli düzəlişlər edilmiş hissələri müzakirə edilə bilər.
Dördüncü oxunuşda qanun layihəsində düzəlişlər edilməsinə və bütövlükdə layihə
nin, yaxud onun ayrı-ayrı struktur vahidlərinin müzakirəsinə qayıdılmasına yol verilmir.
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2. Dördüncü oxunuşun gedişində bütövlükdə qanun layihəsi üzrə yekun səsvermə
si keçirilir. Dördüncü oxunuşda qəbul edilməyən qanun layihəsi rədd edilmiş sayılır.
Maddə 61. Qanunun son mətninin hazırlanması
1. Qanun layihəsi üç (dörd) oxunuşda müzakirə və qəbul edildikdən sonra Joqorku
Keneş tərəfindən qəbul edilmiş sayılır.
2. Joqorku Keneş tərəfindən qəbul edilmiş qanunun mətnində düzəlişlər edilmə
məlidir.
3. Əgər Aparatın müvafiq struktur bölməsi tərəfindən qanunun son mətninin hazır
lanması prosesində həmin struktur bölməsinin həll etməyə səlahiyyəti çatmadığı ziddiy
yətlər və digər məsələlər aşkara çıxarsa, onlara dair qərarı cavabdeh komitə öz rəyinə və
iclasın stenoqramına əsasən qəbul edir.
4. Normativ hüquqi aktların buraxılışı üçün məsuliyyət daşıyan Aparatın müvafiq
bölməsi Joqorku Keneşin qəbul etdiyi qanunun son mətnini aşağıdakı vəzifəli şəxslər ilə
razılaşdırır:
1) cavabdeh komitənin sədri;
2) cavabdeh komitə şöbəsinin müdiri;
3) linqvistika bölməsinin rəhbəri;
4) qanunun mətninin dövlət dilinə və ya rəsmi dilə tərcüməsi üçün məsuliyyət da
şıyan bölmənin rəhbəri.
5. Qanun layihəsi üçüncü (dördüncü) oxunuşda qəbul edildikdən sonra onun mü
zakirəsinə qayıdılmasına yol verilmir.
6. Qəbul edilmiş qanunun dövlət dilində və rəsmi dildə son mətni imzalanmaq və
dərc edilmək üçün 14 təqvim günü ərzində Prezidentə göndərilir.
9-cu fəsil. Prezidentin öz etirazları ilə qaytardığı
qanunların müzakirəsi
Maddə 62. Prezidentin qaytardığı qanunların müzakirəsi
1. Torağa Prezidentin etirazları ilə qanunu aldığı gündən ən geci 2 iş günü keçənə
dək etirazları cavabdeh komitəyə, fraksiyalara, ekspertiza bölməsinə göndərir.
2. Cavabdeh komitə 10 iş günündən çox olmayan müddətdə Prezidentin etirazla
rını, fraksiyaların təkliflərini, ekspertiza bölməsinin rəyini öyrəndikdən sonra aşağıdakı
qərarlardan birini qəbul edir:
1) Prezidentin etirazlarına razılıq verilsin;
2) Prezidentin etirazlarına razılıq verilməsin və qanun əvvəl qəbul edilmiş redak
siyada bəyənilsin (vetonun aradan qaldırılması);
3) qanunun razılaşdırılmış variantının hazırlanması üçün razılaşdırıcı qrup təşkil edilsin.
3. Prezidentin etirazlarına razılıq verilməsi barədə qərar qəbul edildiyi halda Jo
qorku Keneş cavabdeh komitəyə Aparatın müvafiq bölmələri ilə birlikdə Prezidentin
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etirazlarını nəzərə alaraq qanunun mətnini işləyib tamamlamağı və Prezidentə imzalan
mağa göndərməyi tapşırır.
Əgər Joqorku Keneş qanunun bütövlükdə qəbul edilməsinin məqsədəuyğun olma
ması barədə Prezidentin etirazına razılıq verərsə, qanun rədd edilmiş sayılır.
4. Əgər Joqorku Keneş özünün Konstitusiya tərkibindən olan deputatların azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə qanunu əvvəl qəbul edilmiş redaksiyada təkrar bəyənərsə, qanun Pre
zidentə imzalanmağa göndərilir.
5. Əvvəl qəbul olunmuş redaksiyada bəyənilən qanunu Prezident onun daxil ol
duğu gündən etibarən 14 gün ərzində imzalamalıdır. Müəyyənləşdirilmiş müddətdə im
zalanmadıqda qanun Torağa tərəfindən 10 gündən gec olmayan müddətdə imzalanır və
dərc edilir.
6. Prezidentin etirazları nəzərə alınmaqla qanunun hazırlanması üçün razılaşdırıcı
qrupun təşkilinə dair qərar iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri
ilə qəbul edilir.
7. Əgər Prezidentin etirazlarına baxılmasının nəticələrinə əsasən Joqorku Keneş
bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan qərarlardan birini qəbul etməzsə, qanun
rədd edilmiş sayılır.
8. Joqorku Keneş Prezidentin aşağıdakı qanunlar barəsində etirazlarını müzakirə
siz saxlayır:
1) sonralar Joqorku Keneş tərəfindən qüvvədən düşmüş sayılan əsas qanunun də
yişdirilməsinə yönələn qanun;
2) məzmunu qüvvəyə minmiş digər qanunla əhatə olunan qanun.
Maddə 63. Razılaşdırıcı qrupun yaradılması və fəaliyyəti
1. Razılaşdırıcı qrupun yaradılmasına dair qərarı qəbul edərkən Joqorku Keneş
qrupun Joqorku Keneş və Prezident tərəfindən təqdim edilən üzvlərinin sayını və tərki
bini müəyyənləşdirir.
2. Joqorku Keneşdən razılaşdırıcı qrupa təşəbbüsçü və cavabdeh komitənin təm
silçiləri daxil olurlar.
3. Razılaşdırıcı qrup üzvlərinin qərar qəbul edilərkən səsverməsi «bir tərəf-bir
səs» prinsipi üzrə keçirilir. Razılaşdırıcı qrupun qərarı yekdilliklə qəbul edilməlidir.
4. Razılaşdırıcı qrupun Joqorku Keneşdən olan həmsədri qanunun razılaşdırılmış
variantını və düzəlişlər cədvəlini imzalayanadək onları bu Reqlamentin 50-ci maddəsi
nin 1-ci və 2-ci hissələri ilə nəzərdə tutulan şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün ekspertiza
bölməsinə göndərir.
5. Razılaşdırıcı qrup onun yaradılmasına dair Joqorku Keneşin qərarının qəbul
edildiyi gündən ən geci 30 təqvim günü keçənədək qanunun razılaşdırılmış variantını və
düzəlişlər cədvəlini Joqorku Keneşin müzakirəsinə çıxarır.
6. Razılaşdırıcı qrupun fəaliyyətinin təşkilati və informasiya təminatını cavabdeh
komitə şöbəsi həyata keçirir.
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7. Joqorku Keneş razılaşdırıcı qrup tərəfindən hazırlanmış variant barəsində qərar
ları aşağıdakı qaydada qəbul edir:
1) Konstitusiya qanununun variantı barəsində – deputatların ümumi sayının azı
üçdə iki səs çoxluğu ilə;
2) qanun variantı barəsində – iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 depu
tatın səsləri ilə.
IV BÖLMƏ
XÜSUSİ QANUNVERİCİLİK PROSEDURLARI
10-cu fəsil. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi.
Referendum təyin edilməsi
Maddə 64. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihələrinin
Joqorku Keneş tərəfindən müzakirəsinin xüsusiyyətləri
1. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsinin irəli sürülməsi
və qəbul edilməsi qaydası Konstitusiyanın 114-cü maddəsi ilə müəyyənləşdirilir.
2. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsi rəy verilməsi üçün
Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasına göndərilməlidir.
Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası mənfi rəy verdikdə Konstitusiyada dəyişik
liklər edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə edilməməlidir.
Maddə 65. Referendum təyin edilməsi
1. Referendum qanunla təyin edilir.
2. Referendum təyin edilməsinin predmeti Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi
barədə qanun layihələri, referendum haqqında Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdiril
miş siyahıya uyğun dövlət əhəmiyyətli vacib məsələlərdir.
3. Referendum təyin edilməsi haqqında qanunda referenduma çıxarılan məsələ
və ya qanun layihəsinin adı (referendumun predmeti), referendumun keçirilməsi tarixi
müəyyənləşdirilir.
Maddə 66. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi məsələsinə dair referendum
təyin edilməsi barədə qanun layihələrinin Joqorku Keneş tərəfin
dən müzakirəsinin xüsusiyyətləri
1. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi məsələsinə dair referendum təyin edil
məsi barədə qanun layihəsinə bu Reqlamentin 47-ci maddəsində göstərilən sənədlərdən
başqa, Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi də əlavə edilir.
2. Referendum təyin edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Kons
titusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinin mətnində dəyişikliklər edil
məsinə yol verilmir.
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3. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi məsələsinə dair referendum təyin edilmə
si barədə qanun layihəsi onun Joqorku Keneşə daxil olduğu gündən ən tezi bir ay keçdik
dən sonra və ən geci 3 ay keçənədək deputatların ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu
ilə qəbul edilir.
4. Referendum təyin edilməsi barədə qanun layihəsinin rədd edilməsinə dair Jo
qorku Keneşin qərarından Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasına şikayət edilə bilər.
11-ci fəsil. Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ya ləğv
edilməsi barədə qanunların qəbul olunması
Maddə 67. Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq və ya ləğv edilməli olan beynəlxalq
müqavilələrin layihələrinin razılaşdırılması
1. Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq və ya ləğv edilməli olan beynəlxalq müqavilə
nin layihəsi Prezident və ya Hökumət tərəfindən imzalanmazdan əvvəl razılaşdırılmaq
üçün Joqorku Keneşin müvafiq komitələrinə göndərilir.
2. Cavabdeh komitə profil komitəsi ilə birlikdə aşağıdakıları müzakirə edir:
1) beynəlxalq müqavilə layihəsinin mətni;
2) mətnin Qırğız Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğu barəsində Ədliyyə
Nazirliyinin ekspertizası;
3) müqavilə layihəsindən irəli gələn maliyyə öhdəlikləri barəsində Maliyyə Nazir
liyinin ekspertizasi;
4) xarici işlər məsələləri ilə məşğul olan orqanla razılaşdırma sənədləri.
3. Beynəlxalq müqavilə layihəsinin mətni barəsində Joqorku Keneşin iradları ol
duqda onlar müqavilədə iştirak edən tərəflə araşdırılmaq üçün Prezidentə və ya Hökumə
tə göndərilir.
Maddə 68. Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi qaydası. Dövlət sərhədi
nin dəyişdirilməsinə dair beynəlxalq müqavilənin təsdiq edilməsi
1. Joqorku Keneş beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin) təsdiq və ləğv edilməsi
məsələlərini müzakirə edir və onlara dair qərarlar qəbul edir.
2. Beynəlxalq müqavilənin təsdiq və ya ləğv edilməsi barədə qanun layihəsi Hö
kumət tərəfindən aşağıdakı sənədlər ilə birlikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada təqdim edi
lir:
1) beynəlxalq müqavilənin mətni;
2) müqavilənin Qırğız Respublikası qanunvericiliyinə uyğunluğuna və onun təs
diq edilməsinin mümkün maliyyə-iqtisadi və digər nəticələrinin qiymətləndirilməsinə
dair Hökumətin rəyi;
3) beynəlxalq müqavilənin hazırlanması və imzalanması gedişinə dair məlumat;
4) beynəlxalq müqavilənin Konstitusiyaya uyğunluğuna dair Ali Məhkəməsinin
Konstitusiya Palatasının rəyi.
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3. Torağa təsdiq və ya ləğv edilmək məqsədi ilə daxil olmuş beynəlxalq müqavi
lənin məzmununa əsasən onun Joqorku Keneşin müzakirəsinə hazırlanması üçün cavab
deh komitəni müəyyənləşdirir.
4. Profil komitəsi beynəlxalq müqaviləyə dair rəy hazırlanmasında cavabdeh ko
mitəyə öz səlahiyyətlərinə uyğun kömək göstərir.
Beynəlxalq müqavilənin müzakirəsi zamanı cavabdeh komitə Joqorku Keneşin ic
lasına materialların hazırlanması üçün işçi qrupu yarada bilər.
5. Müzakirənin yekunlarına əsasən cavabdeh komitə aşağıdakıların əks olunduğu
rəy hazırlayır:
1) təsdiqetmə barəsində qanun layihəsinin qəbul və ya rədd edilməsinə dair tövsiyə;
2) ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr istisna olmaqla, təsdiq və ya ləğvetməni bey
nəlxalq hüququn yol verdiyi mümkün bəyannamələr, bəyanatlar və ya qeyd- şərtlər ilə
müşayiət etməyin zəruriliyinə dair təkliflər.
6. Qırğız Respublikasının dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirən beynəlxalq müqa
vilələrin təsdiq və ya ləğv edilməsi barədə qanun layihələrini Joqorku Keneş üç oxunuş
keçirdikdən sonra deputatların ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edir.
7. Əgər Joqorku Keneş beynəlxalq müqavilənin ləğv edilməsi məsələsinin müza
kirəsini təxirə salmağı qərara alarsa, bu cür qərar əsaslandırılmalıdır.
Maddə 69. Ayrı-ayrı qanunların müzakirə və qəbul edilməsinin xüsusiyyətləri
1. İnzibati ərazi quruluşu, hərbi, diplomatik rütbələrin və digər xüsusi rütbələrin
təyin edilməsi, dövlət mükafatlarının və fəxri adların müəyyənləşdirilməsi, amnistiya
barəsində qanun layihələrini Joqorku Keneş Hökumətin rəyi olduqda müzakirə edir.
2. Respublika büdcəsi və vergilər haqqında qanunlar Prezident tərəfindən hökmən
imzalanmalıdır.
3. Göstərilən qanunlar Joqorku Keneş tərəfindən müvafiq qanunların və bu Reqla
mentin III bölməsinin normalarına uyğun müzakirə və qəbul edilir.
12-ci fəsil. Respublika büdcəsinin müzakirə və təsdiq edilməsi
Maddə 70. Respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinin Joqorku Keneşə
təqdim edilməsi
1. Joqorku Keneşin profil komitəsi Hökumət ilə birlikdə orta müddətli proqnozun
təsdiqlənmiş göstəricilərinə əsasən növbəti il üçün büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərini
əks etdirən büdcə xülasəsinin layihəsini hazırlayır.
Büdcə xülasəsinin təsdiq edilməsi barədə qərar aprelin 15-dək, iclasda olanların səs
çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
2. Büdcə xülasəsinin layihəsini müzakirə etməzdən əvvəl Joqorku Keneş Hökumə
tin aşağıdakılar barəsində məlumatını dinləyir:
1) cari ilin büdcəsinin icra vəziyyəti haqqında;
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2) Hökumətin orta müddətli fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsi haqqında.
3. Hökumət respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsini Joqorku Keneşə sent
yabrın 1-dən gec olmayaraq təqdim edir.
4. Vəkil edilmiş nazirlik büdcə vəsaitlərinin cari xərclənməsinə dair məlumatı hər
rüb Joqorku Keneşin profil komitəsinə təqdim edir. Bu məlumat müvafiq təhlil aparılma
sı üçün Hesablama Palatasına göndərilə bilər.
Maddə 71. Respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinin fraksiyalar və ko
mitələr tərəfindən müzakirəsi
1. Respublika büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı komitələr sentyabrın 3-dən
gec olmayaraq dövlət orqanları rəhbərlərinin məşğul olduqları məsələlərə dair məlu
matını, eləcə də Hakimlər Şurası sədrinin, Ali Məhkəmə sədrinin, Ali Məhkəmənin
Konstitusiya Palatası sədrinin, yerli məhkəmələrin fəaliyyətini təmin edən dövlət or
qanının öz büdcə layihələrinə dair məlumatını dinləyir, onlar və deputatlar tərəfindən
irəli sürülmüş təklif və qeydləri müzakirə edir, habelə respublika büdcəsi layihəsinin
təhlilinin nəticələrinə dair Sosial Fondun, Milli Bankın, Hesablama Palatasının infor
masiyasını dinləyirlər.
2. Komitələr respublika büdcəsi xərclərinin artırılmasına dair qərar qəbul edərkən
təklif edilən xərc artımını ödəyən əlavə gəlir mənbələrinə dair təkliflərini də rəyə daxil
edirlər.
3. Komitələr respublika büdcəsi gəlirlərinin azaldılmasına dair qərar qəbul edər
kən təklif edilən xərc ixtisarına dair təkliflərini də rəyə daxil edirlər.
4. Fraksiyalarda və komitələrdə respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinin
müzakirəsi onun Joqorku Keneşə daxil olduğu gündən etibarən 20 gün ərzində başa çat
dırılmalıdır.
5. Cavabdeh komitə fraksiyaların qərarlarını, komitələrin rəylərini və Hesablama
Palatasının təhlilini aldıqdan sonra 10 gün ərzində onları müzakirə edir, ümumi rəy ha
zırlayır və 5 gün ərzində respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsini əlavə sənədlər ilə
birlikdə Joqorku Keneşin müzakirəsinə verir.
Maddə 72. Respublika büdcəsi haqqında qanunun qəbuluna aid tələblər
1. Respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsi bu Reqlamentin III bölməsinin
müddəalarına uyğun olaraq Joqorku Keneş tərəfindən üç oxunuşda tam müzakirə prose
duru ilə müzakirə edilir.
2. Respublika büdcəsinin təsdiq edilməsi məsələsinə dair qərarın qəbulunun növ
bəti iclasadək təxirə salınması Hökumətin rəyincə büdcə tənzimləməsində çətinliklərə
səbəb olarsa, həmin qərarın qəbulu təxirə salına bilməz.
3. Joqorku Keneş tərəfindən qəbul edilmiş respublika büdcəsi haqqında qanun
hökmən imzalanmaq üçün 14 gün ərzində Prezidentə göndərilir.
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Maddə 73. Joqorku Keneş tərəfindən respublika büdcəsi haqqında qanun
layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsinin xüsusiyyətləri
1. Joqorku Keneş tərəfindən respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsinə birinci
oxunuşda baxılarkən onun konsepsiyası, Qırğız Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf
proqnozu, respublika büdcəsinin əsas xarakteristikaları, büdcə və vergi siyasətinin əsas
istiqamətləri, o cümlədən proqnozlaşdırılan ümumi daxili məhsul həcmi və inflyasiya
səviyyəsi müzakirə edilir.
2. Joqorku Keneş birinci oxunuşda növbəti büdcə ili və proqnozlaşdırılan sonrakı
iki il üçün layihədə təklif edilmiş aşağıdakı göstəriciləri müzakirə edir:
1) ümumi daxili məhsulda respublika büdcəsi gəlirlərinin xüsusi çəkisi və onların
mütləq məbləği;
2) ümumi daxili məhsulda respublika büdcəsi xərclərinin xüsusi çəkisi və onların
mütləq məbləği;
3) respublika büdcəsinin mütləq rəqəmlər və ümumi daxili məhsulun faizləri şək
lində kəsiri (profisiti);
4) büdcə kəsirinin ödənilməsi mənbələri;
5) növbəti büdcə ili və proqnozlaşdırılan sonrakı iki il üçün respublika büdcəsi və
yerli büdcələr arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi normativləri;
6) növbəti büdcə ilinin sonu və proqnozlaşdırılan sonrakı iki il üçün Qırğız Res
publikasının dövlət daxili və xarici borcunun yuxarı həddi;
7) növbəti büdcə ili və proqnozlaşdırılan sonrakı iki il üçün Hökumətin ehtiyat
fondlarının respublika büdcəsində normativ miqdarı.
3. Növbəti büdcə ili və proqnozlaşdırılan sonrakı iki il üçün respublika büdcəsinin
əsas xarakteristikaları təsdiq edilərkən növbəti büdcə ilində proqnozlaşdırılan ümumi
daxili məhsulun həcmi və inflyasiyanın sürəti ötən ilin iyul ayının göstəriciləri ilə cari
ilin iyul ayının göstəricilərinin müqayisəsinə əsasən istehlak qiymətləri ilə göstərilir.
4. Respublika büdcəsinin əsas xarakteristikalarını birinci oxunuşda təsdiq edərkən
Joqorku Keneş dövlət büdcəsi hesabına ödənilən xərcləri, əgər Hökumət maliyyələşdir
mə mənbələrini müəyyənləşdirməzsə, artıra bilməz.
5. Respublika büdcəsinin layihəsini birinci oxunuşda rədd etdikdə Joqorku Keneş
respublika büdcəsi layihəsini işləyib tamamlamaq və birinci oxunuşda təkrar müzakirə
yə vermək üçün Hökumətə müddət təyin edir.
Maddə 74. Joqorku Keneş tərəfindən respublika büdcəsi layihəsinin ikinci və
üçüncü oxunuşlarda müzakirəsi xüsusiyyətləri
1. Respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirə edər
kən Joqorku Keneş büdcə təsnifatına uyğun olaraq respublika büdcəsinin xərclərini on
ların növləri üzrə bölmələr, qruplar, alt qruplar şəklində maddə-maddə təsdiq edir və
üçüncü oxunuşa hazırlanması üçün cavabdeh komitəyə göndərir.
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2. Layihənin üçüncü oxunuşda müzakirəsinin nəticələrinə əsasən Joqorku Keneş
respublika büdcəsi haqqında qanunu iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 depu
tatın səsləri ilə qəbul edir.
3. Joqorku Keneş respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsini yeni büdcə ilinin
başlanmasına ən geci bir ay qalmış müzakirə və qəbul edir.
V BÖLMƏ
JOQORKU KENEŞ TƏRƏFİNDƏN QƏRARLARIN
MÜZAKİRƏ VƏ QƏBUL EDİLMƏSİ PROSEDURLARI
13-cü fəsil. Joqorku Keneşin iclasında
məsələlərin müzakirəsi prosedurları
Maddə 75. Joqorku Keneşin iclasında məsələlərin müzakirəsi prosedurları
1. Joqorku Keneş gündəliyin məsələlərinin müzakirəsi prosedurunun tətbiqi məsə
ləsini, bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla, açıq səsvermə yolu ilə
iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə həll edir.
2. Prosedur növlərindən birinin tətbiqinə dair qərar iclasın stenoqramında əks etdi
rilməlidir. Bu, ayrıca qərarla rəsmiləşdirilmir.
3. Joqorku Keneşin iclasında fraksiyanın lideri, koalisiyanın rəhbəri və ya fraksi
yanın vəkil etdiyi deputat, komitə sədri (təmsilçisi) prosedur məsələsi barədə ən çoxu iki
dəfə çıxış edə bilər.
Maddə 76. Tam prosedur
İclasda məsələlərin müzakirəsinin tam proseduruna aşağıdakılar daxildir:
1) əsas məruzəçi-təşəbbüsçünün məruzəsi;
2) məruzəçiyə suallar və suallara cavablar;
3) cavabdeh komitənin, yaxud müvəqqəti komissiyanın təmsilçisinin əlavə məruzəsi;
4) əlavə məruzəçiyə suallar və suallara cavablar;
5) müzakirələr;
6) əsas məruzəçinin və əlavə məruzəçinin yekun çıxışı.
Maddə 77. Qısaldılmış prosedur
1. Sədrlik edənin, fraksiyanın, cavabdeh komitənin və ya deputatların azı üçdə
birinin təklifi ilə Joqorku Keneş məsələnin qısaldılmış prosedurla müzakirə edilməsini
qərara ala bilər.
2. Qısaldılmış prosedura aşağıdakılar daxildir:
1) əsas məruzəçi-təşəbbüsçünün məruzəsi;
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2)
3)
4)
5)

cavabdeh komitənin, yaxud komissiyanın təmsilçisinin əlavə məruzəsi;
hər fraksiyadan iki sual və onlara cavablar;
hər fraksiyadan bir təmsilçinin çixişi;
hər fraksiyadan bir təmsilçinin səsvermə motivlərinə dair çıxışı.

Maddə 78. Joqorku Keneşin iclasında prosedur məsələləri
1. İclasın aparılması qaydasına aid olan aşağıdakı məsələlər prosedur məsələləridir:
1) iclasda fasilə verilməsi, iclasın başqa vaxta keçirilməsi, bağlanması və ya uza
dılması;
2) səsvermə üsulunun dəyişdirilməsi;
3) çıxışların növbəliliyinin dəyişdirilməsi;
4) əlavə qeydiyyat aparılması;
5) yetərsayın təsdiq edilməsi və səslərin təkrar hesablanması;
6) məsələnin müzakirəsinin başqa vaxta keçirilməsi və ya kəsilməsi;
7) məsələnin cavabdeh komitənin və ya müvəqqəti komissiyanın müzakirəsinə ve
rilməsi;
8) çıxışların vaxtının məhdudlaşdırılması və ya uzadılması;
9) iclasın gündəliyinin başqa məsələlərinə keçilməsi (qayıdılması);
10) iclasda məsələlərin müzakirəsinin növbəliliyi;
10-1) səsvermə keçirilməsi haqqında;
11) məsələnin müzakirəsinin növbəti iclasa keçirilməsi;
12) gündəliyin məsələsinin müzakirəsinin ümumi müddətinin müəyyənləşdirilməsi;
13) iclasın gündəliyinə məsələ daxil edilməsi və ya gündəliyindən məsələ çıxarıl
ması;
14) suallara cavablar verilməsinin müddəti;
15) çıxışların və sualların sayının məhdudlaşdırılması;
16) sualların və cavabların müddətinin məhdudlaşdırılması və ya uzadılması;
17) bu Reqlamentin 37-ci maddəsində göstərilmiş şəxslərin iclasa dəvət edilməsi;
18) dəvət edilmiş şəxslərə söz verilməsi;
19) gündəliyin məsələsini müzakirə etmədən ona dair səsverməyə keçilməsi;
20) səslərin yenidən hesablanması;
21) prosedur məsələlərinə aid edilmiş digər məsələlər.
2. Joqorku Keneşin prosedur məsələləri haqqında qərarları iclasda olan deputatla
rın səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 79. Joqorku Keneşin iclasında çıxışların müddəti
1. İclasda iştirak edən deputatların razılığı ilə sədrlik edən iclasın gündəliyinə da
xil edilmiş məsələnin müzakirəsinin ümumi müddətini, suallar və cavablar üçün ayrılan
vaxtı müəyyənləşdirə bilər, çıxışların müddətini uzada bilər.
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2. Məruzələr, əlavə məruzələr, yekun sözü və digər çıxışlar aşağıdakı müddəti keç
məməlidir:
1) məruzə – 20 dəqiqə;
2) əlavə məruzə – 10 dəqiqə;
3) müzakirədə çıxışlar – 5 dəqiqəyədək;
4) «müxtəlif məsələlər» proseduru ilə çıxışlar – 3 dəqiqəyədək;
5) prosedur məsələlərinə, səsvermənin motivlərinə, namizədliklərə dair çıxışlar,
bəyanatlar, suallar və suallara cavablar, təkliflər, məlumatlar, arayışlar – 2 dəqiqəyədək;
6) yekun sözü – 7 dəqiqəyədək.
Joqorku Keneşin qərarı ilə fraksiyalara çıxışlar üçün 10 dəqiqəyədək vaxt verilə bilər.
3. Müəyyənləşdirilmiş müddət başa çatdıqda sədrlik edən çıxış edəni xəbərdar edir,
sonra isə onun çıxışını kəsə bilər.
4. Reqlament məsələlərinə baxan komitənin sədri məsələlərin müzakirəsi prose
durunun pozulmasına və bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydaya qayıdılmasının
zəruriliyinə dair məlumatla növbədənkənar çıxış etmək hüququna malikdir.

məz.

Maddə 80. Müzakirələr
1. Joqorku Keneşin iclasında heç kəs sədrlik edənin icazəsi olmadan çıxış edə bil

2. Joqorku Keneşin iclasında cavabdeh komitənin, komissiyanın sədri (təmsilçisi),
fraksiyanın lideri və ya fraksiyanın vəkil etdiyi deputat eyni bir məsələnin müzakirəsin
də ən çoxu iki dəfə çıxış edə bilər.
3. Müzakirədə çıxış edən şəxs müzakirə edilən məsələnin mövzusu üzrə danışmalı
dır. Əgər çıxış edən mövzudan kənara çıxarsa, sədrlik edən ona iradını bildirir, çıxış edən
tələbi yerinə yetirmədikdə isə onu sözdən məhrum edir.
4. Sədrlik edən müzakirələrin kəsilməsi təklifini aldıqda çıxışa yazılanların və çıxış
edənlərin sayı barəsində deputatlara məlumat verir, yazılanlardan kimlərin çıxışda təkid etdi
yini aydınlaşdırır və bunu nəzərə alaraq müzakirələrin kəsilməsi məsələsini səsə qoyur.
5. Müzakirələrin kəsilməsi ilə əlaqədar çıxış edə bilməmiş fraksiya təmsilçisi, de
putatlar öz çıxışlarının imzalı mətnlərini iclasın stenoqramına qoşulmaq üçün Torağaya
verə bilərlər.
Maddə 81. İclasın gündəliyinin məsələsinə qayıdılması
Joqorku Keneşin iclası ərzində, rədd edilmiş qanun layihələri istisna olmaqla, mü
zakirə edilmiş məsələyə bir dəfə qayıdılmasına yol verilir. Müzakirə edilmiş məsələyə
qayıdılması həmin məsələyə dair əvvəl qəbul olunmuş qərarın ləğv edildiyini bildirir.
Müzakirə edilmiş məsələyə qayıdılması barədə səsvermə ləğv edilən qərarın qəbul olun
duğu qaydada keçirilir. Əvvəlki səsvermənin nəticələri iclasın protokoluna daxil edilir
və Joqorku Keneşin qərarı ilə rəsmiləşdirilmir.
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14-cü fəsil. Yetərsay, səsvermə və səslərin hesablanması
Maddə 82. Joqorku Keneşin və onun orqanlarının iclaslarının keçirilməsinin
səlahiyyətliliyi üçün yetərsay
1. Joqorku Keneşin və onun orqanlarının iclasları o halda səlahiyyətli sayılır ki,
mövcud olan yetərsay şəraitində iclas qanuni sayılsın, qəbul edilmiş qərarlar isə hüquqi
qüvvəyə malik hesab olunsun.
2. Joqorku Keneşin, komitələrin, komissiyaların iclaslarında yetərsay Joqorku Ke
neş deputatlarının, komitə, komissiya üzvlərinin ümumi sayının əksəriyyətinin iclasda
olması deməkdir.
3. Deputatların qeydiyyatının başlanmasından etibarən 15 dəqiqə ərzində yetərsay
olmadıqda, sədrlik edən fasilə elan edir.
4. Əgər 15 dəqiqə ərzində yetərsayın mövcudluğu təmin edilmirsə, iclas baş tut
mamış sayılır.
Maddə 83. Qərarların qəbulu üçün yetərsay
1. Joqorku Keneşin qərarları aşağıdakı qaydada qəbul edilir:
1) deputatların ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə;
2) deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə;
3) iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə;
4) iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə (qərar qəbulunu tələb etməyən məsələ
nin müzakirəsi zamanı);
5) deputatların ümumi sayının üçdə bir səs çoxluğu ilə.
2. Tam Konstitusiya tərkibi olmadıqda qərarlar and içmiş deputatların faktiki tər
kibi (deputatların ümumi sayı) əsas götürülməklə qəbul edilir.
Maddə 84. Səsvermə və onun növləri
1. Joqorku Keneş qərarları aşağıdakı səsvermə növləri əsasında qəbul edir:
1) səslərin hesablanmasının elektron sistemindən istifadə etməklə açıq səsvermə;
2) elektron sistemindən istifadə etmədən açıq səsvermə;
3) elektron sistemindən istifadə etməklə gizli səsvermə;
4) bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermə.
2. Səsvermə aşağıdakı qaydada keçirilir:
1) əgər eyni vaxtda bir neçə vəzifəyə bir neçə şəxs seçilirsə, vahid siyahı üzrə;
2) əgər bir şəxs seçilirsə və bir neçə namizədlik təqdim edilmişdirsə, bu Reqlamen
tin 90-cı maddəsinə uyğun olaraq üç dövrədə;
3) əgər bir şəxs seçilirsə və ən çoxu bir namizədlik təqdim edilmişdirsə, bir dövrədə.
3. Deputat səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir.
4. Heç kəs səsverməni yarımçıq kəsə bilməz.
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Maddə 85. Səsvermə vaxtı
1. Qanun layihələri barəsində səsvermə Joqorku Keneşin iclas günlərində saat
15.00-dan keçirilir.
Səsvermə zamanı qanun layihələrinin müzakirəsinə yol verilmir.
2. Cavabdeh komitələr səsə qoyulan qanun layihələrinə dair qərarların layihələrini
təqdim edirlər.
3. Joqorku Keneşin növbədənkənar iclasının gündəliyinə daxil edilmiş qanun layi
hələrinin müzakirəsi və onlar barəsində səsvermə proseduru Joqorku Keneşin müəyyən
ləşdirdiyi müddətlərdə bu maddə ilə nəzərdə tutulan qaydada keçirilir.
4. Səsvermə hüququnun başqa deputata verilməsi qadağandır.
5. Deputatlar öz səfərlərini və digər tədbirləri səsvermədə olmaq vəzifəsini əsas
götürərək planlaşdırmalıdırlar.
6. Fraksiyaların liderləri fraksiya üzvlərinin üzrlü səbəb gətirmədən səsvermədə
olmamalarına görə məsuliyyət daşıyırlar.
7. Sədrlik edən səsvermə başlananadək:
1) yetərsayın mövcudluğunu müəyyənləşdirmək üçün Joqorku Keneşin iclasında
olan deputatların qeydiyyatını elan edir və qeydə alınmış deputatların sayını açıqlayır;
2) iclasda olmayan və kompüterləri söndürülməli olan deputatları elan edir.
8. İclasda olan və olmayan deputatların sayı müəyyənləşdirildikdən sonra sədrlik
edən qanun layihələrinə dair qərar layihələrini növbəlilik qaydasında səsə qoyur.
Səs vermiş və qeydə alınmış deputatların sayları üst-üstə düşməlidir.
Səs vermiş və qeydə alınmış deputatların sayları üst-üstə düşmədikdə məsələ ye
nidən səsə qoyulur.
Səsvermədən yayınmağa yol verilmir.
9. Səsvermə zamanı deputat iclas salonundan çıxdıqda onun kompüteri söndürülür
və sədrlik edən yenidən qeydiyyat elan edir.
10. Deputatların qeydiyyatının və adbaad səsverməsinin nəticələri 2 iş günündən
gec olmayaraq Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilir.
Maddə 86. Qanun layihələrinə aid olmayan məsələlər barəsində səsvermə
1. Qanun layihələrinə aid olmayan məsələlər barəsində səsvermə onlar müzakirə
edildikdən sonra keçirilir və bu zaman həlledici səs hüququnun (irəlidə – səs hüququ)
başqasına verilməsinə yol verilir.
2. Deputat səs hüququnu öz fraksiyasının liderinə və ya deputatına verə bilər, lakin
onlar eyni vaxtda ikidən çox vəkalət ala bilməzlər.
Səs hüququnun başqa fraksiyanın deputatına verilməsinə yol verilmir.
3. Adi hallarda deputatın iclasda olmaması üçün aşağıdakılar üzrlü səbəb sayılır:
1) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi;
2) hamiləliyə və doğuşa görə, uşağın övladlığa götürülməsi ilə əlaqədar məzuniyyət;
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3) əmək haqqı saxlanılmadan məzuniyyət (ailə vəziyyətinə görə, nikahın qeydə
alındığı, uşaq doğulduğu hallarda, uşağa qulluğa görə, yaxın qohumların ölümü ilə əla
qədar);
4) tədris məzuniyyəti, ezamiyyətdə olma, yazılı dəvətə əsasən parlament rəhbərli
yinin icazəsi ilə dövlət mərasimlərində və rəsmi qəbullarda, seminarlarda, konfranslarda
və digər tədbirlərdə iştirak;
5) müvafiq sənədlər ilə təsdiqlənmiş nəqliyyat maneələri.
4. Bu maddədə göstərilmiş hallar istisna olmaqla, deputatın səsvermədə olmaması
səbəbinin üzrlü sayılması məsələsi hər bir halda müvafiq komitə tərəfindən həll edilir.
5. Səs hüququnun başqasına verilməsi deputatın səsvermədə olmamasının səbəbi,
səsin verildiyi müddət, habelə Joqorku Keneş tərəfindən baxılan məsələlər səsə qoyular
kən necə səs verilməli olduğu göstərilməklə deputat blankında rəsmiləşdirilir.
6. Joqorku Keneşin iclasında olmadığı dövrdə deputat öz səsini başqasına vermək
qərarını teleqramla da göndərə bilər.
7. Deputatların səs hüququnu başqasına verməsi barədə yazılı ərizələri, faksimile
xəbərləri və teleqramları iclasın işinə daxil edilmək üçün Joqorku Keneşin müvafiq böl
məsinə verilir.
8. Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən:
1) səsvermədə olmayan deputatların siyahısını, habelə səs hüququnu fraksiyanın
liderinə və ya deputatına vermiş deputatların siyahısını elan edir;
2) səsə qoyulan namizədliklərin və ya təkliflərin sayını bildirir, təkliflərin ifadə
tərzini dəqiqləşdirir, təkliflərin yekun mətnlərini oxuyur və onların səsə qoyulma ardı
cıllığını elan edir, səsvermənin növünü və qərarın hansı səs çoxluğu ilə qəbul edildiyini
xatırladır.
9. Səs hüququnu başqasına vermiş deputatların siyahısı oxunduqdan sonra onların
kompüterləri işə salınır, iclasda olmayan digər deputatların kompüterləri isə söndürül
məlidir.
10. Joqorku Keneşin iclasında qeydə alınmış, lakin səsvermədə olmamış deputat
səs hüququnu hər hansı başqa şəxsə verə bilməz və səsvermə üçün ayrılmış vaxt başa
çatdıqdan sonra təkrar səsvermə keçirilməsi məsələsini qaldıra bilməz.
Maddə 87. Açıq səsvermə
1. Joqorku Keneşin iclasında açıq səsvermə səslərin hesablanmasının elektron sis
temindən istifadə etməklə, yaxud Joqorku Keneşin qərarı ilə elektron sistemindən istifa
də etmədən keçirilir.
2. Səslərin hesablanmasının elekltron sistemindən istifadə etməklə açıq səsvermə
keçirilərkən səslərin qeydə alınması, yazılması təmin edilir.
3. Elektron sistemindən istifadə etmədən açıq səsvermə sədrlik edən tərəfindən hər bir
deputatın adbaad sorğulanması və onun iradə ifadəsinin qeydə alınması yolu ilə keçirilir.
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Maddə 88. Gizli səsvermə
1. Gizli səsvermə səslərin hesablanmasının elektron sistemindən və ya bülletenlər
dən istifadə etməklə keçirilir.
2. Elektron sistemindən istifadə etməklə gizli səsvermə keçirilərkən səsvermənin
hər bir mərhələsinin nəticələri səsvermənin ümumiləşdirilmiş nəticəsi şəklində əks olu
nur və bu zaman adbaad siyahılar kompüterin yaddaşına daxil edilmir.
3. Bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermə, əgər Joqorku Keneş tərəfindən
başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, səsvermənin başlandığı andan etibarən 30
dəqiqə ərzində keçirilir.
4. Bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermə deputatların siyahısına uyğun
olaraq hər bir deputata verilən bülletenin deputatın iradə ifadəsinin gizliliyini təmin edən
xüsusi kabinədə doldurulması və hesablayıcı komissiyanın möhürlədiyi səsvermə qutu
suna salınması yolu ilə hər bir deputat tərəfindən şəxsən həyata keçirilir.
5. Bülletenlərdən istifadə etməklə gizli səsvermənin nəticələri əlavə təsdiqlənmə
tələb etmir. Joqorku Keneşin müvafiq aktı əlavə səsvermə keçirilmədən iclasa sədrlik
edən tərəfindən imzalanır.
Maddə 89. Joqorku Keneşin hesablayıcı komissiyasının fəaliyyəti
1. Hesablayıcı komissiya:
1) bülletenin formasını müəyyənləşdirir və bülletenlərin seçilmiş deputatların sa
yına uyğun sayda hazırlanmasına nəzarət edir;
2) şəxsən imza atılmaqla deputatlara bülletenləri verir;
3) səsvermənin hazırlanmasını və keçirilməsini təmin edir;
4) bülletenlərin verilməsi başa çatdıqdan sonra qalmış bülletenləri məhv edir;
5) səsvermənin vaxtını qeyd edir;
6) səsvermə gedişində yaranan münaqişə və mübahisələri həll edir;
7) qutunu açır və səsləri hesablayır;
8) səsvermənin nəticələrini, o cümlədən hazırlanmış, verilmiş, məhv edilmiş, eti
barlı, etibarsız bülletenlərin ümumi sayını, habelə səslərin hesablanmasının nəticələrini
Joqorku Keneşə elan edir.
2. Müəyyənləşdirilməmiş formada olan bülletenlər, habelə deputatların iradə ifa
dəsini müəyyənləşdirməyə imkan verməyən bülletenlər səslərin hesablanması zamanı
etibarsız sayılır.
3. Qutunun açılmasını və bülletenlərə əsasən səslərin hesablanmasını hesablayıcı
komissiya iclas salonunda açıq şəkildə həyata keçirir.
4. Hesablayıcı komissiya səsvermənin nəticələrini protokolda əks etdirir və proto
kol orada olan komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır.
Komissiya üzvlərindən biri protokolla razı olmadıqda, xüsusi rəyini yazılı şəkildə
ifadə edir və həmin rəy protokola əlavə edilir, iclasda elan olunur.
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5. Joqorku Keneşin deputatları gizli səsvermə nəticələrinin hesablanması zamanı he
sablayıcı komissiyanın işinin gedişinə qarışmaq hüququna malik olmadan orada ola bilərlər.
Maddə 90. Səsvermənin üç dövrədə keçirilməsi qaydası
1. Bir yerə bir neçə namizədlik irəli sürüldükdə və ya bir neçə qərar variantı müza
kirə edildikdə, əgər bu Reqlamentlə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, səsvermə üç
dövrədə keçirilə bilər.
2. Deputatlar yalnız bir namizədliyə və ya bir qərar variantına səs verə bilərlər.
Namizədliklər bülletenlərə əlifba qaydasında və ya qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş
başqa qaydada daxil edilirlər.
3. Birinci dövrədə deputat irəli sürülmüş bir neçə namizəddən birinə və ya bir neçə
qərar variantından birinə səs verir.
4. Səsvermənin ikinci dövrəsi daha çox sayda səs toplamış iki namizədlik və ya
iki qərar variantı barəsində keçirilir. İkinci dövrənin yekunlarına əsasən zəruri sayda səs
toplamış namizəd seçilmiş və ya qərar variantı qəbul edilmiş sayılır.
5. Əgər ikinci dövrədə səsə qoyulmuş hər iki namizədlik və ya hər iki qərar varian
tı bərabər sayda səs toplayarsa, Joqorku Keneş təkrar səsvermə keçirir.
6. Əgər ikinci dövrədə iki namizədlikdən və ya iki qərar variantından heç biri tələb
edilən sayda səs toplamazsa, səsvermənin üçüncü dövrəsi keçirilir.
7. Əgər bu Reqlamentlə başqa qayda müəyyənləşdirilməmişdirsə, üçüncü dövrə
nin yekunlarına əsasən iştirak edənlərin səs çoxluğunu, lakin azı 50 deputatın səslərini
toplayan namizəd seçilmiş və ya qərar variantı qəbul edilmiş sayılır.
8. Əgər heç bir namizəd və ya qərar variantı zəruri sayda səs toplamazsa, yeni na
mizədliklər və ya yeni qərar variantları irəli sürülməklə yeni seçkilər keçirir.
Maddə 91. Elektron sistemindən istifadə
Elektron sistemindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir:
1) Joqorku Keneş deputatlarının qeydiyyatı;
2) deputatların çıxışlara yazılması;
3) səslərin hesablanması və səsvermə nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi;
4) səsvermənin gedişinə və nəticələrinə dair soraq və statistika məlumatının top
lanması və operativ verilməsi;
5) siyahıların və digər iclas sənədlərinin tərtib və çap edilməsi;
6) qanun layihələrinin məlumat bazası da daxil olmaqla, Joqorku Keneşin iclas sa
lonunda deputatların informasiya təminatı.
Maddə 92. Elektron sistemindən istifadəyə nəzarət
1. Joqorku Keneş tərəfindən bütün fraksiyaların deputatları sırasından yaradılan
daimi işçi komissiya səsvermə zamanı elektron sistemindən istifadəyə nəzarət edir.
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2. İşçi komissiyanın üzvləri nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün
informasiyadan maneəsiz istifadə etmək hüququna malikdirlər.
3. İşçi komissiyanın qərarı Aparatın bütün işçiləri üçün məcburidir.
4. Elektron sistemindən istifadə etməklə gizli səsvermə keçirilərkən işçi komissiya
səsvermə başlanmazdan əvvəl elektron sisteminin saz olub-olmadığını yoxlamalıdır.
5. Gizli səsvermə rejimində elektron sistemindən istifadə qaydalarına riayət edil
məsi işçi komissiyanın tərtib etdiyi protokolla rəsmiləşdirilir.
6. İşçi komissiya adbaad səsvermənin nəticələrində, çıxışlara yazılışlarda qeyridəqiqliklər və elektron sisteminin işində digər yanlışlar barəsində fraksiyaların bəyanat
larına baxır və onların əsaslılığını yoxlayır.
7. İşçi komissiya öz işinə elektron sistemləri üzrə ekspertləri və mütəxəssisləri
cəlb edə bilər.
Maddə 93. Elektron sistemi məlumatının verilməsi
1. İclasda deputatların qeydiyyatının nəticələri, onların çıxışlarının növbəliliyi, səsver
mənin nəticələri və Joqorku Keneşin iclasının gedişinə dair digər məlumatlar deputatlara
onların yazılı sorğusu ilə elektron sisteminə texniki xidməti təmin edən Aparatın struktur
bölməsinin rəhbəri tərəfindən kəmiyyət məlumatları və siyahılar şəklində verilir.
2. İclasda deputatların qeydiyyatının, onların adbaad səsverməsinin nəticələri və
Joqorku Keneşin iclasının gedişinə dair digər məlumatlar hökmən Joqorku Keneşin say
tında yerləşdirilməlidir.
3. Elektron sisteminin yaddaşında olan informasiya və məlumatlar, əgər bu Reqla
mentlə başqa qayda müəyyənləşdirilməmişdirsə, Joqorku Keneşin arxivində saxlanılır.
15-ci fəsil. Protokol, stenoqrafik hesabat,
iclasın və qanun layihəsinin «işi»
Maddə 94. Joqorku Keneş iclasının protokolunun məzmunu
1. Joqorku Keneşin iclasları protokollaşdırılır. İclasın protokolunun tərtibini Apa
ratın müvafiq struktur bölməsi həyata keçirir. İclasın protokolunu iclasa sədrlik edən
imzalayır.
2. İclasın protokolunda aşağıdakılar əks olunur:
1) iclasın keçirildiyi tarix, vaxt və yer;
2) iclasda olmuş deputatların sayı;
3) müzakirəyə çıxarılmış gündəliyin məsələləri;
4) bu iclas üçün deputatlar arasında yayılmış sənədlərin adları və redaksiyaları;
5) iclasa dəvət edilmiş şəxslərin soyadları və vəzifələri;
6) iclasa sədrlik edənin və çıxış edənlərin soyadları;
7) səsverməyə çıxarılmış bütün məsələlər və təkliflər, onların həll edilməsi üsulu;
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8) səsvermənin tam nəticələri (iclasa sədrlik edənin nəticələri tam açıqlamadığı
halda da protokola əlavə edilir) və qəbul edilmiş qərarlar;
9) iclasda olan deputatların adbaad qeydiyyatına dair məlumat;
10) iclasda üzrlü səbəbdən iştirak etmədiyi məlum olan deputatların siyahısı.
3. İclasın protokoluna gündəliyin məsələlərinə dair səsvermənin nəticələri əlavə
edilir.
4. Protokolun stenoqrama uyğun gəlməməsinə görə məsuliyyət protokollaşdırma
nı həyata keçirən şəxslərin üzərinə düşür.
Maddə 95. Joqorku Keneşin iclasının stenoqramı
1. Joqorku Keneşin iclasının stenoqramı yazılır. İclasın stenoqramının tərtibini Apa
rat həyata keçirir. Stenoqram müzakirənin gedişini əks etdirməli, iclasın keçirildiyi gün,
vaxt, yer, iclasın gündəliyi, sədrlik edənin soyadı barəsində məlumatı əhatə etməlidir.
2. Stenoqramda üslubi və digər qeyri-dəqiqliyə yol verildikdə, deputat iclas gü
nündən sonrakı iş günü ərzində öz iradlarını iclasa sədrlik edənə göndərə bilər. İclasa
sədrlik edən mübahisəli məsələlərə dair qərar qəbul edir.
Stenoqramın əslinin hər bir vərəqi mətnin yazılışı üçün məsuliyyət daşıyan şəxs
tərəfindən imzalanır (soyad və tarix göstərilməklə).
3. İclasda çıxışların yazılışı Aparatın müvafiq bölməsində elektron və çap format
larında saxlanılır və bir ildən sonra arxivə verilir.
Maddə 96. Joqorku Keneşin iclaslarının protokollarından və stenoqramların
dan istifadə
1. Joqorku Keneşin, komitə və komissiyaların açıq iclaslarının, habelə fraksiya
ların ayrı-ayrı iclaslarının protokolları onların qərarı ilə saytda yerləşdirilir və Joqorku
Keneşin kitabxanasına verilir.
2. Fraksiyalar, komitələr, komissiyalar və deputatlar Joqorku Keneşin və onun or
qanlarının iclaslarının stenoqramlarının və protokollarının əslindən sərbəst istifadə edə
bilərlər.
3. Joqorku Keneşin açıq iclaslarının redaktə edilmiş stenoqramları iclasın başa
çatdığı gündən etibarən bir həftə ərzində oxu zalına verilir və Joqorku Keneşin rəsmi
saytında yerləşdirilir.
4. Joqorku Keneşin qapalı iclaslarının stenoqramları və protokolları ilə tanışlıq
Torağanın təsdiq etdiyi əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir.
Maddə 97. İclasın «işi»
1. Joqorku Keneşin hər bir iclası üzrə Aparat iclasın «işi»ni tərtib edir. Həmin
«işə» aşağıdakılar daxil edilir:
1) iclasın «işi»nə daxil olan sənədlərin siyahısı;
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2) iclasın protokolu;
3) iclasın stenoqramı;
4) Joqorku Keneşin qərarı ilə iclasın stenoqramına daxil edilməmiş adbaad səsver
mənin nəticələri;
5) iclasda müzakirə edilmiş sənədlərin layihələri;
6) iclasda müzakirə edilmiş məsələlərə dair fraksiyaların və komitələrin rəyləri;
7) deputatların edilməmiş çıxışlarının mətnləri;
8) Joqorku Keneşin qəbil etdiyi qərarlar barəsində fraksiyaların xüsusi rəyləri;
9) fraksiyaların və deputatların yazılı sorğuları və onlara cavablar;
10) Aparatın deputatlar arasında yaydığı digər materiallar;
11) həmin iclasda müzakirə edilmiş sənədlərin qəbul olunduğu redaksiyada mətnləri;
12) iclasa dəvət edilmiş şəxslərin siyahıları;
13) səs hüququnun verilməsinə dair deputatların ərizələri.
2. Fraksiyalar, komitələr, komissiyalar, deputatlar və Aparatın struktur bölmələri
iclasın «işi» ilə tanış ola bilərlər.
Maddə 98. Qanun layihəsinin «işi»
1. Joqorku Keneşin qeydə aldığı qanun layihəsi üzrə cavabdeh komitə qanun layi
həsinin «işi»ni tərtib edir.
2. Qanun layihəsinin «işi»nə aşağıdakı sənədlər onların irəli sürülməsinin, müza
kirə və ya qəbul edilməsinin xronologiyası qaydasında daxil edilir:
1) qanun layihəsi, o cümlədən alternativ qanun layihəsi və əlavə sənədlər;
2) komitələrin alternativ rəylərinin layihələri;
3) bütün aralıq redaksiyalar;
4) qanun layihəsinə dair təkliflər və düzəlişlər;
5) qanun layihəsinə dair komitələrin rəyləri və bütün ekspertizaların rəyləri;
6) cavabdeh komitənin iclaslarının protokolları;
7) Joqorku Keneşin iclaslarının protokollarından və stenoqramlarından çıxarışlar;
8) gizli və ya açıq səsvermənin nəticələri;
9) qanunun son redaksiyada mətni;
10) parlament dinləmələrinin tövsiyələri.
3. Qanun layihəsinin «işi»nə sənədlərin çap edilmiş mətnlərinin nüsxələri və əsli
möhürlə və əllə qoyulmuş imzalar ilə və ya onların təsdiqlənmiş surətləri daxil edilir.
4. Aparatın müvafiq bölməsi qanun layihəsinin «işi»ni sessiya başa çatdıqdan son
ra Joqorku Keneşin arxivinə verir.
Maddə 99. Joqorku Keneşin aktları
Joqorku Keneşin aktlarına aşağıdakılar aiddir:
1) qanunlar;
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2) qərarlar;
3) qətnamələr, bəyannamələr, müraciətlər, bəyanatlar və siyasi xarakterli məsələ
lərə dair digər aktlar.
Maddə 100. Joqorku Keneşin siyasi xarakterli aktları
1. Joqorku Keneşin qətnamələri, bəyannamələri, müraciətləri, bəyanatları siyasi
xarakterli aktlardır və daxili və ya xarici siyasətin müəyyən məsələsinə dair onun möv
qeyini ifadə edir.
2. Aktın layihəsi fraksiya və ya azı 5 deputatdan ibarət qrup tərəfindən Torağaya
təqdim edilir, Torağa isə layihəni cavabdeh komitənin müzakirəsinə göndərir. Cavabdeh
komitə 3 gün müddətində aktın layihəsinə dair rəy qəbul edərək onu Aparatın müvafiq
bölməsinə verir.
3. Aktın layihəsi cavabdeh komitənin rəyi ilə birlikdə Aparatın müvafiq bölməsi
tərəfindən Joqorku Keneşin iclasına təqdim edilir. Joqorku Keneş aktın layihəsinin gün
dəliyə daxil edilməsinə dair qərar qəbul edir.
4. Akt 3 iş günü ərzində kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməli, habelə
Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilməlidir.
VI BÖLMƏ
NƏZARƏT PROSEDURLARI
16-cı fəsil. İllik hesabatlar
Maddə 101. Joqorku Keneş tərəfindən illik hesabatların müzakirəsi
1. Joqorku Keneş aşağıdakı illik hesabatları dinləyir:
1) respublika büdcəsinin icrasına dair Hökumətin hesabatı – sentyabrın 15-dən gec
olmayaraq;
2) Hökumətin işinə dair Baş nazirin hesabatı – mayın 1-dən gec olmayaraq;
3) Baş prokurorun hesabatı – aprelin 20-dən gec olmayaraq;
4) Milli Bank sədrinin hesabatı – hesabat ilindən sonrakı ilin iyul ayının 1-dək;
5) Hesablama Palatası sədrinin hesabatı – iyunun 20-dən gec olmayaraq;
6) respublika büdcəsinin icrasına dair hesabat təsdiq edilərkən respublika büdcəsi
nin icrasının auditinin nəticələrinə dair Hesablama Palatası sədrinin hesabatı – sentyab
rın 1-dən gec olmayaraq;
7) xüsusilə vacib və ya təcili məsələyə dair Hesablama Palatasının xüsusi hesabat
ları – Joqorku Keneşin profil komitələri ilə razılaşmaya əsasən;
8) Joqorku Keneşin komitə sədrlərinin hesabatları – oktyabrın 1-dən gec olmayaraq;
9) Torağanın öz fəaliyyətinə dair hesabatı – oktyabrın 1-dən gec olmayaraq və Jo
qorku Keneşin ötənilki xərclərinə dair hesabatı – fevralın 15-dən gec olmayaraq;
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10) daxili auditin nəticələrinə dair Koordinasiya Şurasının hesabatı – fevralın 15dən gec olmayaraq.
2. Hesabatlar onların Joqorku Keneşin iclasında müzakirəsinə ən geci bir ay qal
mış komitələrə göndərilir.
3. Hesabatlara tam müzakirə proseduru ilə baxılır.
4. İllik hesabatların müzakirəsi zamanı komitələrin sədrlərinə və fraksiyaların li
derlərinə çıxış etmək üçün vaxt verilir.
5. Joqorku Keneş dövlət orqanının və ya vəzifəli şəxsin fəaliyyətini qiymətləndir
məklə, hesabatların təsdiq edilməsi barədə qərarı iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin
azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edir.
6. Joqorku Keneş deputatlarının məsləhət-məşvərət orqanlarında hesabatları bu
fəsil ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada dinlənilir (razılaşmaya əsasən).
Maddə 102. Respublika büdcəsi haqqında qanunun icrasına nəzarət
1. Joqorku Keneş respublika büdcəsinin icrasına nəzarəti komitələr və komissiya
lar vasitəsi ilə, habelə Hesablama Palatasına tapşırıqlar vermək yolu ilə həyata keçirir.
2. Vəkil edilmiş nazirlik hesabat rübündən ən geci 15 təqvim günü keçənədək Jo
qorku Keneşin profil komitəsinə büdcə vəsaitlərinin cari xərclənməsinə dair məlumat
verir. Profil komitəsi rüblük informasiyanı aldığı gündən ən geci 3 gün keçənədək onu
fraksiyalara və Joqorku Keneşin komitələrinə göndərir.
3. Joqorku Keneşin komitələri məşğul olduqları məsələlər üzrə respublika büd
cəsinin cari icrasını ildə ən çoxu dörd dəfə müzakirə edə bilərlər. Büdcənin cari icrası
məsələlərinin müzakirəsinin yekunlarına əsasən Joqorku Keneş komitənin (komitələrin)
təklifi ilə Hesablama Palatasına respublika büdcəsinin icrasına dair xüsusi hesabatlar ha
zırlamağı tapşıra bilər.
4. Joqorku Keneş dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları, dövlət orqanları
nın, yerli özünüidarə orqanlarının iştirak etdiyi hüquqi şəxslər, habelə respublika büdcə
sindən və yerli büdcələrdən maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən vəsaitlərdən istifadə
edilməsinin səmərəliliyinin auditi barəsində Hesablama Palatasının hesabatlarını, habelə
qanunvericiliyə uyğun olaraq auditə dair digər hesabatları tələb edə bilər.
Maddə 103. Respublika büdcəsinin icrasına dair hesabat
1. Hökumət cari ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq Joqorku Keneşə əvvəlki
il üçün respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatı respublika büdcəsinin icrasına dair
hesabatın təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi ilə birlikdə təqdim edir.
2. Büdcənin icrasına dair Hökumətin hesabatı müzakirə edilənədək Hesablama
Palatası cari il sentyabrın 1-dək Joqorku Keneşə əvvəlki il üçün respublika büdcəsinin
icrasının auditinin nəticələrinə dair hesabat təqdim edir.
3. Torağa əvvəlki il üçün respublika büdcəsinin icrasına dair Hökumətin illik he
sabatını və auditin nəticələrinə dair Hesablama Palatasının hesabatını qabaqcadan müza
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kirə edilmək və büdcə üzrə cavabdeh komitəyə rəy verilmək üçün hesabatların Joqorku
Keneşə təqdim edildiyi gündən ən geci 3 gün keçənədək komitələrə və fraksiyalara gön
dərir.
4. Cavabdeh komitə respublika büdcəsi haqqında qanununun icrasına dair Höku
mətin hesabatını müzakirə edir və illik auditin nəticələrinə dair Hesablama Palatasının
hesabatının Joqorku Keneşə təqdim edildiyi gündən etibarən 15 gün ərzində birləşdiril
miş rəy təqdim edir.
5. Joqorku Keneşin iclasında respublika büdcəsinin icrasına dair hesabat sentyab
rın 15-dən gec olmayaraq müzakirə edilir.
6. Joqorku Keneş tərəfindən bu məsələyə baxılarkən aşağıdakılar dinlənilir:
1) Baş nazir;
2) Hesablama Palatasının sədri;
3) Sosial Fondun sədri;
4) Büdcə və maliyyə komitəsinin təmsilçisi;
5) fraksiyaların liderləri.
7. Müzakirənin yekunlarına əsasən Joqorku Keneş respublika büdcəsinin icrasını
qiymətləndirməklə, onun icrasına dair hesabatın təsdiq edilməsi barədə qanun qəbul edir.
8. Respublika büdcəsinin icrasına dair hesabat qeyri-qənaətbəxş qiymətləndirdik
də Joqorku Keneş Hökumətin, onun ayrı-ayrı üzvlərinin və digər vəzifəli şəxslərin mə
suliyyəti məsələsinə baxır.
17-ci fəsil. «Hökumət saatı» və «Hökumət günü»
Maddə 104. «Hökumət saatı»nın və «Hökumət günü»nün hazırlanması
və keçirilməsi müddətləri
1. Hər cümə axşamı günü Joqorku Keneşin iclasında «müxtəlif məsələlər» çərçivə
sində deputatların Hökumətin səlahiyyətli təmsilçisinə suallar verməsi üçün vaxt ayrılır.
2. Hər ayın sonuncu cümə axşamı günü Joqorku Keneş Baş nazirin, Hökumət
üzvlərinin və dövlət orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə «Hökumət saatı» keçirə bilər.
3. «Hökumət saatı»nın müddəti bir saatdır. Joqorku Keneşin qərarı ilə bu müddət
ən çoxu bir saat uzadıla bilər.
4. Joqorku Keneş hər rübdə bir dəfədən çox olmayaraq «Hökumət günü» keçirir.
İllik iş planına əsasən Joqorku Keneş «Hökumət günləri»nin mövzularını, dəvət edilən
vəzifəli şəxslərin tərkibini müəyyənləşdirir və təsdiq edildikləri gündən ən geci 2 gün
keçənədək Hökumətə göndərir. «Hökumət günü»nün müddəti Joqorku Keneşin iclasının
müddətindən ibarətdir.
5. «Hökumət günü»nün keçirilməsinə ən geci 5 gün qalmış deputat bir sualını ca
vabdeh komitədə qeydə aldıraraq «Hökumət günü»ndə verə bilər. Suallar şəxsi xarakter
daşımamalı və məhkəmə baxışında olan işlərə aid olmamalıdır.
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6. Cavabdeh komitə «Hökumət günü» üçün deputatların suallarının reyestri layi
həsini onların daxil olma vaxtını nəzərə almaqla hazırlayır, oxşar suallar daxil olduqda
onları təşəbbüsçü deputatlar ilə razılaşdırmaqla birləşdirir və «Hökumət günü»nün keçi
rilməsinə 5 iç günü qalmış onu suallar reyestrində fraksiyaların proporsional təmsilçili
yinin gözlənilməsi və təsdiq edilməsi üçün Torağaya verir.
7. Torağa «Hökumət günü» suallarının reyestrini təsdiq edir və «Hökumət gü
nü»nün keçirilməsinə ən geci 3 iş günü qalmış Hökumətə və deputatlara göndərir.
8. «Hökumət günü» üçün deputatların suallarının təsdiq edilmiş reyestri Joqorku
Keneşin saytında yerləşdirilir.
Maddə 105. «Hökumət saatı»nın və «Hökumət günü»nün keçirilməsi qaydası
1. «Hökumət saatı»na və «Hökumət günü»nə dəvət edilmiş şəxslər Joqorku Kene
şin iclasına gəlməyə borcludurlar.
2. Əgər dəvət edilmiş vəzifəli şəxs «Hökumət saatı»nda və ya «Hökumət gü
nü»ndə iştirak edə bilmirsə, Baş nazir iclasın keçirilməsinə 3 iş günü qalmış Torağaya
dəvət edilmiş vəzifəli şəxsin iştirak edə bilməməsinin səbəbi barəsində məlumat verir və
onu əvəz edən vəzifəli şəxsi təyin edir.
3. «Hökumət saatı»na müəyyən məsələ üçün dəvət edilmiş şəxslər ən çoxu 5 dəqi
qə müddətində çıxış etmək hüququna malikdirlər.
4. Deputatlar suallarını onların qeydə alındığı qaydada verirlər. Suallara cavablar
şifahi verilir. Suallar və cavablar ətrafında müzakirələr keçirilmir.
5. «Hökumət günü»nə dəvət edilmiş şəxslər ən çoxu 20 dəqiqə müddətində çıxış
etmək hüququna malikdirlər.
6. «Hökumət günü»ndə vəzifəli şəxslər çıxış etdikdən sonra sədrlik edən deputat
lara müzakirə edilən mövzuda suallar vermək üçün vaxt ayırır.
7. «Hökumət saatı»nda və «Hökumət günü»ndə deputatlara aşağıdakı qədər vaxt verilir:
1) sualı səsləndirmək üçün – ən çoxu 2 dəqiqə;
2) sualı dəqiqləşdirmək üçün – ən çoxu 1 dəqiqə;
3) replika vermək üçün – ən çoxu 1 dəqiqə.
8. Dəvət edilmiş vəzifəli şəxslərə aşağıdakı qədər vaxt verilir:
1) suala cavab vermək üçün – ən çoxu 3 dəqiqə;
2) dəqiqləşdirici suala cavab vermək üçün – ən çoxu 2 dəqiqə.
9. Əgər cavab deputatı qane etmirsə, ona bir dəqiqləşdirici sual, yaxud cavabın
məzmunu ilə bağlı replika ilə müraciət etmək hüququ verilir.
10. İclasa sədrlik edən cavabı dinlənilən vəzifəli şəxsdən verilmiş sualın mahiyyəti
üzrə cavab verməyi tələb etməlidir.
11. «Hökumət günü»nün yekunlarına əsasən Joqorku Keneş qərar qəbul edir.
12.«Hökumət günü»nün protokolu onun keçirildiyi gündən etibarən ən geci 3 gün
ərzində Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilir.
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18-ci fəsil. Parlament istintaqı,
parlament sorğusu, deputat sorğusu
Maddə 106. Parlament istintaqının aparılması üçün əsaslar
1. Parlament nəzarətini həyata keçirmək üçün Joqorku Keneş aşağıdakılar üçün
təhlükə ilə bağlı olan hallarda parlament istintaqı apara bilər:
1) dövlət suverenliyi;
2) milli təhlükəsizlik;
3) ictimai qayda;
4) ərazi bütövlüyü;
5) əhalinin sağlamlığı və mənəviyyatı;
6) siyasi, iqtisadi maraqlar və digər dövlət maraqları.
2. Parlament istintaqı aşağıdakıların hərəkətləri (hərəkətsizliyi) barəsində aparıla
bilər:
1) parlamentin nəzarəti altında olan icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən Höku
mət və onun ayrı-ayrı üzvləri;
2) dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının iştirak etdiyi hüquqi şəxslər;
3) respublika büdcəsindən və yerli büdcələrdən maliyyələşdirilən təşkilatlar;
4) fəaliyyəti Qırğız Respublikasının iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan
özəl şirkətlər.
3. Parlament istintaqı aşağıdakıların da aid olduğu qanunsuz hərəkətlər barəsində
aparılır:
1) «leqallaşdırılma», «pulların yuyulması» anlayışları ilə səciyyələnən qanunsuz
əqdlər həyata keçirilməsi;
2) qanunsuz terrorçu birləşmələrin dəstəklənməsi;
3) dövlət vəsaitlərinin məqsədyönlü istifadə edilməməsi və ya talanması;
4) dövlətə xüsusilə küllü miqdarda ziyan vuran hərəkətlər;
5) digər qanunsuz hərəkətlər.
4. Joqorku Keneş aşağıdakıların əsaslandırılmış yazılı təşəbbüsü ilə parlament is
tintaqı təyin edə bilər:
1) Torağa;
2) komitə;
3) fraksiya;
4) müvəqqəti komissiya;
5) Akıykatçı (ombudsman).
6) Koordinasiya Şurasının sədri və Milli Mərkəzin direktoru.
5. Parlament istintaqının təyin edilməsi barədə qərar iclasda olanların səs çoxluğu
ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
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Maddə 107. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiyanın yaradılması
1. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya yalnız bir konkret məsələnin (bir
işin, bir şəxsin hərəkətlərinin) istintaqı və ya araşdırılması üçün yaradılır və məsələnin
öyrənilməsi başa çatdıqdan sonra buraxılır.
2. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya fraksiya liderlərinin yazılı təqdi
matına əsasən fraksiyaların deputatları sırasından proporsional nisbətdə yaradılır.
3. Komissiyanın siyahı tərkibi parlament istintaqının təyin edilməsi barədə Joqor
ku Keneşin qərarının qəbul edildiyi gündən ən geci 7 gün keçənədək Joqorku Keneşin
qərarı ilə təsdiq edilir. Qərar iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səs
ləri ilə qəbul edilir.
4. Komissiyanın sədri və onun müavini Joqorku Keneş tərəfindən komissiyanın
təsdiq edilmiş tərkibindən iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri
ilə seçilir.
5. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya, bu maddə ilə müəyyənləşdiril
miş normalar istisna olmaqla, müvəqqəti komissiyaların yaradılması üçün nəzərdə tutu
lan qaydada yaradılır.
6. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya yalnız Joqorku Keneş qarşısında
hesabat verir və məsuliyyət daşıyır.
Joqorku Keneş aralıq hesabatının təqdim edilməsi müddətini müəyyənləşdirə bi
lər.
7. Əgər Joqorku Keneşin səlahiyyət müddətinin başa çatmasına ən çoxu 4 ay qa
lırsa, parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiyanın yaradılmasına yol verilmir.
8. Eyni bir məsələ üzrə iki və daha çox komissiyanın yaradılmasına yol verilmir.
Komissiyanın fəaliyyətində bu Reqlamentin və qanunların normalarının pozulduğu
müəyyənləşdirildikdə, Joqorku Keneş həmin məsələ üzrə komissiyanı təkrar yaradır.
Maddə 108. Parlament istintaqının müddətləri
1. Parlament istintaqı Joqorku Keneşin komissiya yaradılması barədə qərarında
müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində başa çatdırılmalıdır.
2. Parlament istintaqının aparılması üçün Joqorku Keneş tərəfindən müəyyənləş
dirilmiş müddət Joqorku Keneşin qərarı ilə uzadıla bilər.
3. Əgər komissiya baxılan məsələyə dair rəyini Joqorku Keneşin səlahiyyət müd
dəti başa çatanadək qəbul edə bilmirsə, komissiyanın hesabatı ilə birlikdə bütün mate
riallar yeni çağırış Joqorku Keneşə verilir və o, məsələnin öyrənilməsinin davam etdiril
məsinə dair qərar qəbul edir.
Maddə 109. Parlament istintaqı üzrə komissiyanin fəaliyyəti
1. Bütün dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər parlament istintaqı üzrə müvəqqəti
komissiyaya kömək göstərməlidirlər. Komissiyanın tələbi ilə onlar bütün zəruri məlu
matları, materialları və sənədləri təqdim etməlidirlər.
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2. Bank sirrindən və qanunla qorunan digər sirdən ibarət məlumatların komissiya
tərəfindən alınması zərurəti yarandıqda, bütün bu sənədlər «xidməti istifadə üçün» qrifi
ilə işarələnməli və açıqlanmamalıdır.
Parlament istintaqı üzrə komissiyanın üzvləri bank sirrindən və qanunla qorunan
digər sirdən ibarət məlumatları açıqlamağa görə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan məsu
liyyəti daşıyırlar.
3. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya cinayət-prosessual qanunverici
likdə istintaq orqanları üçün müəyyənləşdirilmiş hüquqlardan istifadə edir və məhdu
diyyətlərin təsirinə məruz qalır. Heç kəs komissiyanın iclasına gəlməkdən və izahat ver
məkdən boyun qaçıra bilməz. Parlament istintaqı üzrə komissiyanın iclasına gəlməkdən,
komissiyaya izahat verməkdən, materiallar və informasiya təqdim etməkdən boyun qa
çıran şəxslər barəsində məlumat ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır.
4. İzahat komissiyanın açıq iclasında dinlənilir. İnformasiyada dövlət sirrinin və
ya qanunla qorunan digər sirrin olduğu müstəsna hallarda komissiyanın qərarı ilə iclas
həmin informasiyanın dinlənilməsi başa çatanadək qapalı rejimdə davam etdirilir.
5. Komissiya hərəkətləri parlament istintaqının predmeti olmuş vəzifəli şəxslərin iza
hatını dinləyərkən qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada poliqraf tətbiq edə bilər.
6. Müstəsna hallarda komissiya izahat almağı bir nəfəri parlament müxalifətinin
təmsilçisi olan üç nəfər komissiya üzvünə tapşıra bilər.
7. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya hüquq pozuntusu faktını aşkar et
dikdə, dövlət orqanı və ya vəzifəli şəxs qarşısında hüquq pozuntusunun qarşısının alınma
sı, yaxud cinayət işinə, inzibati və ya intizam icraatına başlanılması məsələsini qoya bilər.
8. Qarşılarında bu maddənin 7-ci hissəsində göstərilmiş məsələ qoyulan dövlət
orqanları və vəzifəli şəxslər qoyulmuş məsələyə baxılmasının nəticələri və görülmüş
tədbirlər barəsində komissiyaya, əgər komissiya tərəfindən başqa müddət müəyyənləş
dirilməzsə, bir ay müddətində məlumat verməlidirlər.
9. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiya izahat almaq məqsədi ilə komis
siyanın üzvlərinə cəzaların icrası müəssisələrinə daxil olmaq hüququ verilməsinə dair
qərar qəbul edə bilər. Bu qərarın icrası məcburidir.
10. Komissiyanın bütün qərarları iclasda olan komissiya üzvlərinin səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
11. İşini başa çatdırdıqdan sonra komissiya əsaslandırılmış rəy tərtib edir və Joqor
ku Keneşə təqdim edir. Həmin rəy 15 gün müddətində Joqorku Keneşin iclasında müza
kirə edilir və qərarla təsdiq edilir.
12. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiyanın rəyində aşağıdakılar əks etdi
rilməlidir:
1) istintaq edilmiş faktların və halların təsviri;
2) onların yaranması səbəblərinin və nəticələrinin təhlili;
3) nəticələr;
4) tövsiyələr;
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5) zərurət olduqda normativ hüquqi aktların qəbul edilməsinə, dəyişdirilməsinə və
ya ləğv edilməsinə, şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə və ya dövlət orqanlarının və
(və ya) onların struktur bölmələrinin, habelə yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər.
13. Parlament istintaqı üzrə müvəqqəti komissiyanın rəyi Joqorku Keneşin saytın
da yerləşdirilir və «Erkin Too» qəzetində dərc edilir.
Maddə 110. Parlament sorğusu
1. Qanunların və ictimai maraq doğuran məsələlərə, hökumətin reallaşdırdığı so
sial-iqtisadi siyasət məsələlərinə dair Joqorku Keneşin qərarlarının həyata keçirilməsinə,
habelə qanunların tətbiqi praktikasına nəzarət edilməsi məqsədi ilə Torağa, fraksiya, ko
mitə və ya deputatlar qrupu parlament sorğusu göndərilməsi məsələsini qaldıra bilərlər.
2. Parlament sorğusu dövlət orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının, kapitalın
da dövlətin iştirak payı olan hüququ şəxslərin, habelə dövlət büdcəsindən maliyyələşdi
rilən təşkilatların rəhbərlərinə göndərilir.
3. Parlament sorğusu Joqorku Keneşin iclasının gündəliyinə daxil edilmək üçün
onun təşəbbüsçüləri tərəfindən Koordinasiya Şurasına göndərilir və sorğuya baxılması
nın nəticələrinə əsasən qərar qəbul edilir.
4. Təşəbbüsçü parlament sorğusuna onun əsaslandırılmasını, habelə zərurət olduq
da digər sənədləri və materialları əlavə edir. Sorğuda ona cavab verilməsi müddəti göstə
rilir. Yuxarıda göstərilən vəzifəli şəxslərin xahişi ilə həmin müddət Koordinasiya Şurası
tərəfindən 10 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər.
5. Parlament sorğusu 3 gün ərzində Koordinasiya Şurası tərəfindən sorğuda gös
tərilən vəzifəli şəxslərə göndərilir.
6. Parlament sorğularına Joqorku Keneş onların daxil olduğu qaydada baxır.
7. Parlament sorğularına cavablar Joqorku Keneşin iclasında açıqlanır. Yazılı ca
vabın surətləri onun alındığı gündən 3 gün ərzində bütün deputatlara göndərilir.
8. Əgər Joqorku Keneş başqa qayda qəbul etməzsə, parlament sorğusuna cavaba
tam müzakirə proseduru ilə baxılır.
9. Parlament sorğusuna verilmiş cavabın müzakirəsinin yekunlarına əsasən Joqor
ku Keneş qərar qəbul edərək öz mövqeyini ifadə edə bilər.
Maddə 111. Deputat sorğusu
1. Deputat dövlət orqanlarına, yerli özünüidarə orqanlarına, mülkiyyətində dövlə
tin payı olan, respublika büdcəsindən maliyyələşdirilən və ya dövlət orqanının funksiya
larını və ya funksiyalarının bir hissəsini həyata keçirən təşkilatlara, idarələrə, fondlara,
onların vəzifəli şəxslərinə səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində deputat sorğu
ları göndərə bilər.
2. Deputat sorğularında şəxsi xarakter daşıyan və ya hüquqi xarakterli məsləhətlər
verilməsini tələb edən, habelə ittiham və ya təhqirlərdən ibarət olan suallara yol verilmir.
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3. Nəzarət, istintaq orqanlarının vəzifəli şəxslərinə onların icraatında olan konkret
işlər və materiallar üzrə deputat sorğusu həmin orqanların və şəxslərin müstəqilliyi və
asılı olmaması nəzərə alınmaqla verilməlidir.
4. Deputatın sorğu ilə müraciət etdiyi hər bir orqan və ya vəzifəli şəxs sorğuya ca
vabı bir ay müddətində yazılı formada şəxsən verməlidir.
5. İcra hakimiyyəti orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə deputatların yazılı
sorğuları və ya Joqorku Keneşin iclası zamanı şifahi səsləndirdikləri sorğular stonaqra
ma əsasən tərtib edilir, deputatlar tərəfindən şəxsən imzalanır və Aparat tərəfindən mü
vafiq orqanlara göndərilir.
Deputat sorğuları xüsusi blankda rəsmiləşdirilir və Aparat tərəfindən deputat sor
ğularının və onlara cavabların vahid reyestrində qeydə alınır. Joqorku Keneşin bütün
deputatları həmin reyestrlə tanış ola bilərlər.
Maddə 112. Joqorku Keneşin protokol tapşırıqları
1. Joqorku Keneş Torağaya, onun müavinlərinə, komitələrə, komissiyalara, Apara
tın rəhbərinə tapşırıq verə bilər. Tapşırıq iclasa sədrlik edənin, fraksiyaların və ya depu
tatların təklifi ilə onları maraqlandıran məsələyə dair əlavə informasiya verilməsi, yaxud
baxılan məsələyə dair müvafiq tədbirlər görülməsi məqsədi ilə verilir.
2. Yazılı formada verilmiş və təşəbbüsçü tərəfindən imzalanmış tapşırığın mətni
onun tərəfindən və ya Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edən tərəfindən oxunur.
3. Etirazlar olduqda tapşırıq verilməsi təklifi səsə qoyulur. Qərar səsvermədə işti
rak edən deputatların səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. Tapşırığın qəbul edilməsi iclasın protokolunda əks etdirilir. Protokol tapşırığı
Aparat tərəfindən bir gün ərzində icraçıya göndərilir. İcraçı tapşırığı aldığı gündən ən
geci 15 gün keçənədək və ya Joqorku Keneş tərəfindən müəyyənləşdirilmiş başqa müd
dətdə sədrlik edənə və tapşırığın təşəbbüsçüsünə onun yerinə yetirilməsi nəticələri barə
sində məlumat verir. Növbəti iclasa sədrlik edən bu məlumatı Joqorku Keneşin nəzərinə
çatdırır.
19-cu fəsil. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının
icrasına komitələr tərəfindən nəzarət edilməsi
Maddə 113. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının pozulduğu hallar
da komitələr tərəfindən qərar qəbul edilməsi
1. Komitələr qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının vətəndaşların hüquq və
mənafelərinə ziyan vuran pozulması hallarını aşkar etdikdə həmin pozuntuların aradan
qaldırılmasına dair qərarlar qəbul edirlər.
2. Qərarda pozulan müddəalar, aşkar edilmiş pozuntuların xarakteri, onların ara
dan qaldırılmasına dair təkliflər göstərilir. Komitənin həmin məsələlərə dair qərarı Jo
qorku Keneşin gündəliyinə daxil edilmək üçün Koordinasiya Şurasına göndərilir.
211

3. Komitənin qərarına və pozuntuya yol vermiş vəzifəli şəxsin əsaslandırılmış ca
vabına Joqorku Keneş tərəfindən baxılmalıdır.
4. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarinin həyata keçirilməsinə komitələr ha
kimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun olaraq dövlət orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin müstəqilliyini və asılı olmamasını nəzərə almaqla nəzarət edirlər.
Maddə 114. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının icrasına nəzarət
edərkən komitələrin hüquqları
1. Qanunların müddəalarının və Joqorku Keneşin qərarlarının pozulması, yaxud
yerinə yetirilməməsi faktları, habelə dövlət və ictimai əhəmiyyətli digər məsələlər ilə
əlaqədar komitələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə dövlət orqanına, yerli
özünüidarə orqanına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciət edə bilərlər.
2. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının icrasını yoxlayarkən komitələr
nəzarət funksiyaları verilmiş dövlət orqanlarının nümayəndələrini, habelə qeyri-dövlət
auditor xidmətlərinin təmsilçilərini və ayrı-ayrı mütəxəssisləri həyata keçirdikləri tədbir
lərdə iştiraka cəlb edə bilərlər.
3. Komitələr dövlət orqanlarından və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və ya döv
lət orqanının funksiyalarını, yaxud funksiyalarının bir hissəsini həyata keçirən təşkilatlar
dan, mülkiyyətində dövlətin payı olan müəssisələrdən, idarələrdən, təşkilatlardan sənədləri
və materialları tələb edə bilər, habelə onların vəzifəli şəxslərini iclasa dəvət edə bilərlər.
4. Dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları, mülkiyyət formasından asılı ol
mayaraq müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və onların vəzifəli şəxsləri komitələrin tələb
etdikləri sənədləri, materialları, informasiyanı verməyə borcludurlar.
5. Tələb edilən sənədlərin və materialların əsli və ya məsul şəxs tərəfindən təsdiqlən
miş surətləri Joqorku Keneşin komitələrinə bir aydan çox olmayan müddətdə verilməlidir.
Maddə 114-1. Qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının monitorinqi və
qiymətləndirilməsi
1. Hər il Joqorku Keneşin komitələri qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının
icrasını yoxlamaq məqsədi ilə onların profilinə aid olan qəbul edilmiş qanunların və Jo
qorku Keneşin qərarlarının monitorinqini və qiymətləndirilməsini həyata keçirirlər.
2. Qəbul edilmiş qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının monitorinqini ke
çirmək və səmərəliliyini qiymətləndirmək məqsədi ilə komitələr dövlət orqanların
dan, yerli özünüidarə orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən, habelə mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, digər təşkilatlardan informasiya tələb etmək hüququna
malikdirlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini və müstəqil ekspertləri cəlb
edə bilərlər.
3. Keçirilmiş monitorinqin və qiymətləndirmənin nəticələri hesabat ilindən son
rakı ilin may ayının 1-dən gec olmayaraq kütləvi informasiya vasitələrində və Joqorku
Keneşin rəsmi saytında dərc edilir.
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20-ci fəsil. Parlament dinləmələri
Maddə 115. Parlament dinləmələri
1. Fraksiyalar, komitələr və komissiyalar öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair
Parlament dinləmələri keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürür və parlament dinləmələri keçirirlər.
2. Parlament dinləmələrində qanun layihələri, beynəlxalq müqavilələrinin təsdiq
və ya ləğv edilməsi barədə qanun layihələri, respublika büdcəsi haqqında qanun layihəsi
və onun icrasına dair hesabat, qanunların və Joqorku Keneşin qərarlarının icrası, digər
məsələlər müzakirə edilir.
3. Vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarının, azadlıqlarının və vəzifələrinin, siyasi
partiyaların, qeyri-kommersiya təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin hüqu
qi statusunun təmin edilməsi barədə, büdcə, vergilər və digər məcburi rüsumlar barəsin
də, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin yeni növlərinin tətbiqi barəsində,
ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə barəsində
qanun layihələrinə dair Parlament dinləmələrinin keçirilməsi məcburidir.
Maddə 116. Parlament dinləmələri barəsində ictimaiyyətə məlumat verilməsi
1. Fraksiyalar, komitələr və komissiyalar parlament dinləmələrinin mövzusu, on
ların keçiriləcəyi vaxt və yer təsdiq edildikdən sonra bu barədə məlumatı Parlament din
ləmələrinin keçirilməsinə ən geci 10 gün qalmış Joqorku Keneşin saytında yerləşdirir,
kütləvi informasiya vasitələrinə verirlər.
2. Parlament dinləmələrinə dəvət edilən şəxslərin tərkibini həmin dinləmələrin keçiril
məsi təşəbbüsünü irəli sürmüş fraksiyalar, komitələr və komissiyalar müəyyənləşdirirlər.
Maddə 117. Parlament dinləmələrində iştirak
1. Parlament dinləmələri kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri, vətəndaşlar
və onların birlikləri üçün açıqdır.
2. Prezident, Baş nazir, Ali Məhkəmənin sədri, Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası
nın sədri, Prezidentin səlahiyyətli təmsilçisi, Hökumətin üzvləri, Hökumətin Joqorku Keneş
də daimi təmsilçisi, Baş prokuror, Milli Bankın, Hesablama Palatasının sədrləri, Akıykatçı
(ombudsman) parlament dinləmələrində iştirak edə bilərlər. Digər vəzifəli şəxslər parlament
dinləmələrində onların təşəbbüsçülərinin dəvəti ilə iştirak edə bilərlər.
Maddə 118. Parlament dinləmələrinin keçirilməsi qaydası
1. Parlament dinləmələrini onların keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüş fraksiya
nın lideri, komitənin və ya komissiyanın sədri aparır.
2. Sədrlik edən deputatlara və dəvət edilmiş şəxslərə çıxış üçün söz verir, müzaki
rə qaydasına riayət olunmasına göz qoyur, məlumatlar ilə çıxış edir.
3. Parlament dinləmələrinin müddətini fraksiya, komitə və komissiya müzakirə
edilən məsələlərin xarakterini əsas götürməklə müəyyənləşdirir.
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4. Əgər Joqorku Keneş başqa qayda qəbul etməzsə, Joqorku Keneşin iclasları za
manı Parlament dinləmələrinin keçirilməsinə yol verilmir.
5. Parlament dinləmələri sədrlik edənin giriş sözü ilə başlanır. O, müzakirə edilən
məsələnin mahiyyəti, iclasın keçirilməsi qaydası, dəvət edilmiş şəxslərin tərkibi barədə
iştirak edənlərə məlumat verir. Sonra müzakirə edilən məsələyə dair məruzə etmək üçün
fraksiyanın, komitənin və ya komissiyanın təmsilçisinə 20 dəqiqəyədək söz verilir, daha
sonra deputatlar və dəvət edilmiş şəxslər çıxış edirlər.
6. Bütün dəvət edilmiş şəxslər yalnız sədrlik edənin icazəsi ilə çıxış edirlər.
7. Parlament dinləmələrində məruzəçilər və dəvət edilmiş şəxslər çıxış etdikdən
sonra iştirakçılar yazılı və şifahi suallar verir və onlara cavablar alırlar.
8. Parlament dinləmələrinin iştirakçıları qışqırıq və alqış səsləri ilə çıxış edənlərin
sözünü kəsə bilməz, Parlament dinləmələrinin reqlamentini poza bilməzlər. Sədrlik edən
qaydanı pozanları salondan çıxara bilər.
Maddə 119. Parlament dinləmələrinin tövsiyələri
1. Parlament dinləmələrinin yekunlarına əsasən dinləmələrdə iştirak etmiş depu
tatların səs çoxluğu ilə müzakirə edilən məsələyə dair tövsiyələr qəbul edilir. Parlament
dinləmələrinin tövsiyələrinə onların keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüş fraksiyalar,
komitələr və komissiyalar baxırlar.
2. Parlament dinləmələrinin stenoqramı yazılır. Stenoqramı sədrlik edən və ya di
gər məsul şəxslər imzalayırlar.
3. Parlament dinləmələrinin tövsiyələri Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilir və
mətbuatda dərc edilə bilər.
VII BÖLMƏ
JOQORKU KENEŞİN ÖZ SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ
AİD MƏSƏLƏLƏRƏ BAXMASI
21-cı fəsil. Ayrı-ayrı dövlət məsələlərinə dair qərarların qəbul edilməsi
Maddə 120. Müharibə və sülh, fövqəladə, hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi,
Qırğız Respublikasına təcavüz edildikdə və ya təcavüz edilmə
si ilə bağlı birbaşa təhlükə olduqda müharibə vəziyyətinin elan
edilməsi məsələlərinə baxılması
1. Prezident müharibə və sülh, fövqəladə, hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi, Qırğız
Respublikasına təcavüz edildikdə və ya təcavüz edilməsi ilə bağlı birbaşa təhlükə ol
duqda müharibə vəziyyətinin elan edilməsi məsələlərinə dair fərmanı Joqorku Keneşə
göndərir.
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2. Joqorku Keneş Prezidentin fərmanının təsdiq və ya ləğv edilməsinə dair qərarı
fərmanın daxil olduğu andan etibarən 24 saat ərzində, ayrı-ayrı yerlərdə fövqəladə və
ziyyət tətbiq edilməsi məsələləri haqqında fərmanının təsdiq və ya ləğv edilməsinə dair
qərarı isə fərmanın daxil olduğu andan ən geci 3 gün keçənədək komitələrdə qabaqcadan
baxılmadan müzakirə və qəbul edir.
3. Əgər təbii fəlakət, digər qarşısıalınmaz çətinliklər nəticəsində yetərsay müəy
yənləşdirilmiş müddətdə yığıla bilmirsə, yaxud iclas Joqorku Keneşin binasında keçirilə
bilmirsə, Torağa Bişkek şəhərində və ya başqa şəhərdə digər bina seçir və bu barədə de
putatlara kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya ayrı üsulla məlumat verilir.
4. Joqorku Keneş fövqəladə, hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi, Qırğız Respublikasına
təcavüz edildikdə və ya təcavüz edilməsi ilə bağlı birbaşa təhlükə olduqda müharibə vəziy
yətinin elan edilməsi barədə Prezidentin fərmanını və fərmanda nəzərdə tutulan tədbirləri
tamamilə, bu və ya digər hissəsində təsdiq edə bilər və ya fərmanı ləğv edə bilər.
5. Prezidentin fərmanının təsdiq və ya ləğv edilməsi barədə qərar iclasda olanların
səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
6. Joqorku Keneş qəbul etdiyi qərar barəsində 3 saat ərzində Prezidentə məlumat
verir və onu kütləvi informasiya vasitələrində dərc edir.
7. Əgər Joqorku Keneş fövqəladə, hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi, Qırğız Res
publikasına təcavüz edildikdə və ya təcavüz edilməsi ilə bağlı birbaşa təhlükə olduq
da müharibə vəziyyətinin elan edilməsi barədə Prezidentin fərmanını bu Reqlamentlə
müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə təsdiq etməzsə, fərman qüvvədən düşür.
Maddə 121. Qırğız Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən onun hüdudların
dan kənarda istifadə edilməsinin mümkünlüyü məsələsinə baxıl
ması
1. Fraksiyaların təklifi və ya deputatların ümumi sayının azı üçdə birindən ibarət
deputat təşəbbüs qrupunun təklifi ilə Joqorku Keneş sülhün və təhlükəsizliyin qorunma
sına dair dövlətlərarası müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zərurətinin mövcud
olduğu hallarda Qırğız Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən onun hüdudlarından kə
narda istifadə edilməsinin mümkünlüyü məsələsinə baxır.
2. Torağa fraksiyaların və ya deputat təşəbbüs qrupunun təklifini rəy hazırlanması
üçün dərhal cavabdeh komitəyə göndərir.
3. Cavabdeh komitənin iclasına Prezidentin səlahiyyətli təmsilçisi və Hökumətin
Joqorku Keneşdə daimi təmsilçisi, müdafiə, milli təhlükəsizlik, daxili işlər, xarici işlər,
ədliyyə məsələlərinə baxan dövlət orqanlarının və digər maraqlı orqanların rəhbərləri
dəvət edilirlər.
4. Cavabdeh komitə öz rəyini fraksiyanın və ya deputat təşəbbüs qrupunun təklifi
nin irəli sürdüyü andan ən geci 3 gün keçənədək hazırlamalıdır.
5. Joqorku Keneş sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına dair dövlətlərarası mü
qavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zərurətinin mövcud olduğu hallarda Qırğız Res
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publikasının Silahlı Qüvvələrindən onun hüdudlarından kənarda istifadə edilməsi məsə
ləsini müvafiq təklifin daxil olduğu andan ən geci beş gün keçənədək həll edir.
6. Joqorku Keneş öz iclasına Prezidenti, Baş naziri, müdafiə nazirini, Qırğız Res
publikası Silahlı Qüvvələri Baş qərargahının rəisini, milli təhlükəsizlik, xarici işlər, da
xili işlər, ədliyyə məsələlərinə baxan dövlət orqanlarının, digər maraqlı orqanların rəh
bərlərini dəvət edir.
7. Joqorku Keneşin iclasında məsələyə baxılması fraksiyanın və ya deputat təşəb
büs qrupunun təmsilçisinin məruzəsi ilə başlanır.
8. Sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına dair dövlətlərarası müqavilə öhdəlikləri
nin yerinə yetirilməsi zərurətinin mövcud olduğu hallarda Qırğız Respublikasının Silahlı
Qüvvələrindən onun hüdudlarından kənarda istifadə edilməsi barədə Joqorku Keneşin
qərarı deputatların ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir və qəbul edil
diyi andan etibarən bir gün ərzində Prezidentə göndərilir.
22-ci fəsil. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyin irəli sürülməsi proseduru.
Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin təsdiq edilməsi
Maddə 122. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyin irəli sürülməsi
1. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyin irəli sürülməsi hüququ ardıcıl surətdə aşağı
dakılara mənsubdur:
1) deputat mandatlarının yarısından çoxuna malik olan fraksiya və ya onun iştirak
etdiyi fraksiyalar koalisiyası;
2) parlament çoxluğunu təşkil edən fraksiyalar koalisiyası.
2. Yeni çağırış Joqorku Keneşin birinci iclasının keçirildiyi gündən etibarən 15
gün ərzində deputat mandatlarının yarısından çoxuna malik olan fraksiya və ya onun
iştirak etdiyi fraksiyalar koalisiyası Baş nazir vəzifəsinə namizəd göstərir. Baş nazir və
zifəsinə namizəd Hökumətin proqramını, strukturunu, habelə müdafiə və milli təhlükə
sizlik məsələlərinə baxan dövlət orqanlarının Prezident tərəfindən təyin edilən rəhbərləri
istisna olmaqla, tərkibini təqdim edir.
3. Əgər seçkilər nəticəsində heç bir fraksiya deputat mandatlarının yarısından ço
xunu əldə etməzsə, habelə bu maddənin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Hökumətin proq
ramı təsdiq edilməzsə, strukturu və tərkibi müəyyənləşdirilməzsə, Prezident fraksiya
lardan birinə parlament çoxluğunu formalaşdırmağı və Baş nazir vəzifəsinə namizədlik
irəli sürməyi təklif edir. Parlament çoxluğunun formalaşdırılması, Baş nazir vəzifəsinə
namizədliyin irəli sürülməsi, Hökumətin proqramının təsdiq edilməsi, strukturunun və
tərkibinin müəyyənləşdirilməsi proseduru Prezidentin təklifinin daxil olduğu gündən eti
barən 15 iş günü ərzində başa çatdırılmalıdır.
4. Əgər bu maddənin 3-cü hissəsində müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində Höku
mətin proqramı təsdiq edilməzsə, strukturu və tərkibi müəyyənləşdirilməzsə, Prezident
başqa bir fraksiyaya parlament çoxluğunu formalaşdırmağı və Baş nazir vəzifəsinə na
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mizədlik irəli sürməyi təklif edir. Parlament çoxluğunun formalaşdırılması, Baş nazir
vəzifəsinə namizədliyin irəli sürülməsi, Hökumətin proqramının təsdiq edilməsi, struk
turunun və tərkibinin müəyyənləşdirilməsi proseduru Prezidentin təklifinin daxil olduğu
gündən etibarən 15 iş günü ərzində başa çatdırılmalıdır.
5. Əgər bu maddənin 4-cü hissəsində müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində Höku
mətin proqramı təsdiq edilməzsə, strukturu və tərkibi müəyyənləşdirilməzsə, fraksiyalar
öz təşəbbüsləri ilə 15 iş günü ərzində parlament çoxluğunu formalaşdırmalı, Baş nazir
vəzifəsinə namizədliyi irəli sürməli, Hökumətin proqramını təsdiq etməli, strukturunu və
tərkibini müəyyənləşdirməlidirlər.
6. Baş nazir istefa verdikdə və ya fraksiyalar koalisiyası parlament çoxluğu sta
tusunu itirdikdə Hökumət bu maddənin 2–5-ci hissələrində nəzərdə tutulan qaydada və
müddətlərdə formalaşdırılır.
Maddə 123. Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin təsdiq edilməsi
1. Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin layihələri Baş nazir vəzifəsinə
namizəd tərəfindən Joqorku Keneşə onun namizədliyinin irəli sürüldüyü gündən etibarən 7 iş
günü ərzində təqdim edilir və Joqorku Keneş tərəfindən bu Reqlamentin 122-ci maddəsində
müəyyənləşdirilmiş müddətdən gec olmayaraq müzakirə və təsdiq edilməlidir.
2. Torağa Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin Joqorku Keneşə da
xil olmuş layihələrini bütün deputatlara göndərir və Joqorku Keneşin növbədənkənar
müzakirəsinə çıxarır.
3. Joqorku Keneş Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin layihələrinə
tam müzakirə proseduru ilə baxır.
4. Joqorku Keneş Baş nazir vəzifəsinə namizədin razılığı olmadan Hökumətin
proqramının, strukturunun və tərkibinin layihələrini dəyişdirə bilməz.
5. Hökumətin proqramının, strukturunun və tərkibinin təsdiq edilməsi barədə qə
rar iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
6. Hökumətin fəaliyyəti gedişində Joqorku Keneş Baş nazirin təklifi ilə Hökumə
tin proqramında, strukturunda və tərkibində dəyişiklikləri bu maddədə müəyyənləşdiril
miş qaydada təsdiq edir.
23-cü fəsil. Dövlət vəzifəli şəxslərinin seçilməsi, təsdiq edilməsi,
vəzifəyə təyin edilməsinə, yaxud vəzifədən azad edilməsinə və
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi
Maddə 124. Dövlət vəzifəli şəxslərinin seçilməsi, təsdiq edilməsi, vəzifəyə təyin
edilməsinə razılıq verilməsi proseduru
1. Joqorku Keneş Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan dövlət vəzifələrinə şəxslərin seçil
məsi, təyin edilməsinə razılıq verilməsi və seçilməsinin təsdiq edilməsi məsələlərini müva
fiq təqdimatın daxil olduğu andan ən geci 14 gün keçənədək müzakirə və həll edir.
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Namizədliklər eyni cinsdən olan şəxslərin ən çoxu 70 faiz təmsilçiliyi nəzərə alın
maqla müzakirə edilir.
2. Göstərilən vəzifələrə namizədliklər Joqorku Keneşə vəzifəli şəxsin səlahiyyət
müddətinin başa çatmasına ən geci 20 gün qalmış və ya onun səlahiyyətlərinə vaxtından
əvvəl xitam verildiyi halda səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsindən ən geci
15 gün keçənədək təqdim edilir.
3. Joqorku Keneşə təqdim edilmiş namizədliklər müvafiq təqdimatın alındığı an
dan ən geci 14 gün keçənədək hökmən cavabdeh komitədə müzakirə edilir və cavabdeh
komitə hər bir namizədliyə dair rəy hazırlayır.
Digər komitələr və fraksiyalar cavabdeh komitədə məsələyə baxılmasına 3 gün
qalmış təqdim edilən namizədlikləri müzakirə edə bilər və hər bir namizədliyə dair rəy
verə bilərlər.
Dəvət edildikləri halda namizədlər komitənin, fraksiyanın iclasında iştirak etməli
və verilən sualları cavablandırmalıdırlar.
4. Joqorku Keneş gizli səsvermə yolu ilə aşağıdakıları seçir:
1) Ali Məhkəmənin hakimlərini, o cümlədən Ali Məhkəmənin Konstitusiya Pala
tasının hakimlərini, Milli Bankın sədrini, Hesablama Palatasının, Seçkilər və Referen
dumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkiblərinin üçdə birini – Prezidentin
təqdimatı ilə;
2) Hesablama Palatasının, Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi
Komissiyanın tərkiblərinin üçdə birini – parlament çoxluğunun təqdimatı ilə, üçdə birini
isə parlament müxalifətinin təqdimatı ilə;
3) Akıykatçını (ombudsmanı) – parlament fraksiyalarının təqdimatı ilə;
4) Akıykatçının (ombudsmanın) müavinlərini – Akıykatçının (ombudsmanın) təq
dimatı ilə.
5. Parlament çoxluğu və parlament müxalifəti gizli səsvermə yolu ilə Hakim Seçkisi
Şurasının tərkibinin üçdə birini seçir. Seçilmiş namizədliklər Hakim Seçkisi Şurasının təq
dim etdiyi namizədliklər ilə birlikdə Joqorku Keneşin profil komitəsinə təqdim edilir, profil
komitəsi isə Hakim Seçkisi Şurasının tam tərkibini Joqorku Keneşin təsdiqinə verir.
6. Joqorku Keneş Hakim Seçkisi Şurasının seçilmiş tərkibini vahid siyahı üzrə açıq
səsvermə yolu ilə təsdiq edir.
7. Joqorku Keneş Baş prokurorun təyin edilməsinə gizli səsvermə yolu ilə razılıq verir.
8. Şəxslərin vəzifəyə seçilməsi, təyin edilməsinə razılıq verilməsi və seçilməsinin
təsdiq edilməsi barədə Joqorku Keneşin qərarları iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin
azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir və rəsmiləşdirilir.
9. Əgər Joqorku Keneş təqdim edilmiş namizədliklərin təyin olunmasına razılıq vermir
sə, onları seçmirsə, Prezident 15 təqvim günü ərzində başqa namizədlik təqdim etməlidir.
Joqorku Keneş ilə razılaşdırılma və ya Joqorku Keneş tərəfindən seçilmə prosedu
runu keçməyən namizədliklər müvafiq orqanı Joqorku Keneşdə təmsil etmək hüququna
malik deyildirlər.
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Maddə 125. Vaxtından əvvəl vəzifədən azadetmə
1. Ali Məhkəmənin və Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının hakimləri, Mil
li Bankın sədri, Hesablama Palatasının, Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə
Mərkəzi Komissiyanın sədrləri və üzvləri, Akıykatçı (ombudsman) öz arzuları ilə vax
tından əvvəl vəzifədən azad edilmələri barəsində ərizə verdikdə, Joqorku Keneş onları
iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə vəzifədən azad edir.
2. Joqorku Keneş aşağıdakıları vaxtından əvvəl vəzifədən azad etmək barəsində
açıq səsvermə yolu ilə qərar qəbul edə bilər:
1) Ali Məhkəmənin hakimlərini və Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının ha
kimlərini – deputatların ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə;
2) Milli Bankın sədrini, Hesablama Palatasının, Seçkilər və Referendumların Ke
çirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın sədrlərini və üzvlərini, Akıykatçını (ombudsmanı)
– iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə;
3) Akıykatçının (ombudsmanın) müavinlərini – iclasda olanların səs çoxluğu ilə,
lakin azı 50 deputatın səsləri ilə.
3. Vaxtından əvvəl vəzifədən azad etmək təklifini aşağıdakılar həmin təklifi əsas
landırmaqla təqdim edirlər:
1) Prezident – Baş prokuror barəsində;
2) Hakimlər Şurasının təklifinə əsasən Prezident – Ali Məhkəmənin hakimləri və
Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının hakimləri barəsində;
3) Prezident, iki fraksiya, iki komitə – Hesablama Palatasının, Seçkilər və Refe
rendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın üzvləri barəsində;
3-1) bu Qanunla nəzərdə tutulan hallarda Qırğız Respublikasının Prezidenti, par
lament çoxluğu və parlament müxalifəti – Hesablama Palatasının üzvləri (auditorları)
barəsində;
4) Joqorku Keneşin fraksiyaları – Akıykatçı (ombudsman) barəsində;
5) Akıykatçı (ombudsman) – öz müavinləri barəsində.
4. Joqorku Keneş Baş prokurorun vəzifədən azad edilməsi uçun Prezidentə o halda
razılıq vermiş sayılır ki, açıq səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının azı üçdə biri
müvafiq qərarın lehinə səs versin.
5. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda deputatların ümumi sayının azı üçdə birinin
təşəbbüsü ilə Joqorku Keneş açıq səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə Baş prokurorun vəzifədən azad edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
6. Bu maddənin 1-ci hissəsində göstərilən şəxslərin vaxtından əvvəl vəzifədən
azad edilməsi təklifinə profil komitəsində 10 gün müddətində, lakin təklifin alındığı gün
dən ən tezi 7 gün sonra baxılır.
Digər komitələr və fraksiyalar cavabdeh komitənin məsələyə baxmasına 3 gün qal
mış müzakirə apara bilər və cavabdeh komitəyə rəy təqdim edə bilərlər.
7. Joqorku Keneş vaxtından əvvəl vəzifədən azad etmə məsələsinə bu maddənin
6-cı hissəsində göstərilmiş müddətin başa çatmasından ən geci 5 gün keçənədək baxır.
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8. Əgər Joqorku Keneşin sessiyası göstərilmiş müddət başa çatanadək bağlanarsa,
məsələ bu maddənin 6-cı və 7-ci hissələrində göstərilmiş müddətlər gözlənilməklə növ
bədənkənar sessiyada baxılmalı və həll edilməlidir.
Maddə 126. Dövlət vəzifəli şəxslərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə
razılıq verilməsi
1. Joqorku Keneş Baş prokurorun, Akıykatçının (ombudsmanın) və onun müavin
lərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi məsələsinə yalnız Baş
prokurorun və ya onun vəzifələrini icra edənin müvafiq təqdimatı olduqda baxır.
2. Təqdimata baxılması üçün bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan qaydada təhqiqat
komissiyası yaradılır. Komissiya yaradıldığı andan ən geci 21 gün keçənədək təqdimata
baxır və öz rəyini Joqorku Keneşə göndərir.
3. Cinayət məsuliyyətinə və məhkəmə qaydasında inzibati məsuliyyətə cəlb etmə
yə razılıq verilməsi məsələsinə baxarkən komissiya Baş prokurorun təmsilçisini, habelə
məsələsi həll edilən şəxsi dinləməlidir.
4. Dövlət vəzifəli şəxslərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq veril
məsi barədə komissiyanın arayışı və qərar layihəsi Joqorku Keneşin ən yaxın iclasının
gündəliyinə daxil edilir.
5. Bu məsələyə baxılarkən, habelə təqdim edilmiş qərar layihəsində yalnız təqdi
matda göstərilən faktlar təfsir edilir, qiymətləndirilir və ya dəqiqləşdirilir.
Qərar gizli səsvermə yolu ilə iclasda olanların ümumi sayının səs çoxluğu ilə, lakin
azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
Maddə 126-1. Milli Mərkəzin Əlaqələndirmə Şurasının Joqorku Keneş depu
tatları sırasından olan üzvlərinin seçilməsi qaydası və vaxtından
əvvəl geri çağırılması
1. Əlaqələndirmə Şurasının Joqorku Keneş deputatları sırasından olan üzvlərinin
səlahiyyət müddətinin bitməsinə 2 ay qalmış Əlaqələndirmə Şurasının sədri Torağanı
bundan xəbərdar edir və Əlaqələndirmə Şurasının parlament çoxluğundan və parlament
müxalifətindən yeni üzvlərini seçməyi təklif edir.
2. «İşgəncənin və Digər Qəddar, Qeyri-İnsani və ya Ləyaqəti Alçaldan Rəftar və
Cəza Növlərinin Qarşısının Alınması üzrə Qırğız Respublikasının Milli Mərkəzi haqqın
da» Qırğız Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi gündən ən geci 10 gün keçənədək
Akıykatçı (ombudsman) Əlaqələndirmə Şurasının ilk tərkibinin formalaşdırılması ilə
əlaqədar olaraq Torağaya parlament çoxluğu və parlament müxalifəti tərəfindən Əlaqə
ləndirmə Şurası üzvlərinin seçilməsi təklifini göndərir.
3. Əlaqələndirmə Şurasının üzvü vəzifələrinə namizədliklər deputatlar, parlament
çoxluğunun və parlament müxalifətinin deputat fraksiyaları, habelə siyasi partiyalar tə
rəfindən irəli sürülə bilər.
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4. Əlaqələndirmə Şurasının Joqorku Keneş deputatları sırasından olan üzvləri par
lament çoxluğu və parlament müxalifəti tərəfindən seçilir.
Parlament çoxluğunun və parlament müxalifətinin iclasları ayrılıqda keçirilir və
üzvlərinin azı yarısı iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. Parlament çoxluğundan namizəd
və parlament müxalifətindən namizəd müvafiq olaraq parlament çoxluğu və parlament
müxalifəti üzvlərinin daha çox sayda səsini topladıqda Əlaqələndirmə Şurasının tərkibi
nə seçilmiş sayılırlar. Namizədliklər barəsində səsvermə açıq keçirilir.
5. Əlaqələndirmə Şurasının Joqorku Keneş deputatları sırasından olan üzvünün
səlahiyyətlərinə onun Joqorku Keneşin deputatı kimi səlahiyyətlərinə qanunla müəy
yənləşdirilmiş qaydada xitam verildiyi halda vaxtından əvvəl xitam verilir. Bu halda
Əlaqələndirmə Şurası üzvünün səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qərarını müvafiq olaraq
parlament çoxluğu və parlament müxalifəti qəbul edir.
6. «İşgəncənin və Digər Qəddar, Qeyri-İnsani və ya Ləyaqəti Alçaldan Rəftar və
Cəza Növlərinin Qarşısının Alınması üzrə Qırğız Respublikasının Milli Mərkəzi haq
qında» Qırğız Respublikası Qanununun 13-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 8-ci və 9-cu
bəndlərində göstərilmiş əsaslara görə, Əlaqələndirmə Şurasının irəli sürdüyü təşəb
büslə Joqorku Keneş Əlaqələndirmə Şurasının Joqorku Keneş deputatları sırasından
olan üzvünü geri çağırır. Bu halda Joqorku Keneş Əlaqələndirmə Şurası üzvünün vax
tından əvvəl geri çağırılması məsələsini Joqorku Keneşin profil komitəsinin rəyinin
olması şərti ilə, iclasda olan deputatların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri
ilə həll edir.
24-cü fəsil. Joqorku Keneşin təmsilçilərinin
təyin edilməsi və geri çağırılması
Maddə 127. Joqorku Keneşin təmsilçilərinin təyin edilməsi və geri çağırılması
1. Joqorku Keneş məsləhət-məşvərət orqanlarında öz təmsilçilərini parlament çox
luğunun və azlığının proporsional təmsilçiliyini nəzərə almaqla təyin edir.
2. Məsləhət-məşvərət orqanlarında təmsilçilərin namizədlikləri fraksiyaların təkli
fi ilə cavabdeh komitə tərəfindən təqdim edilir.
3. Joqorku Keneş Hökumətdə daimi səlahiyyətli təmsilçisini özünün təsdiq etdiyi
əsasnaməyə uyğun olaraq Aparatın əməkdaşları sırasından təyin edir və vəzifədən azad
edir.
4. Öz təmsilçilərini təyin etmək və ya geri çağırmaq məsələsinə dair Joqorku Ke
neş açıq səsvermə yolu ilə iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri
ilə qərar qəbul edir.
5. Məsləhət-məşvərət orqanlarının tərkibindən təmsilçilərin geri çağırılması ko
mitə sədrinin və onun müavinlərinin geri çağırılması üçün müəyyənləşdirilmiş qaydada
həyata keçirilir.
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25-ci fəsil. Sosial-iqtisadi inkişafa dair ümumdövlət proqramlarının,
Hökumətin fəaliyyətinin orta müddətli proqramının təsdiq edilməsi.
Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi
Maddə 128. Sosial-iqtisadi inkişafa dair ümumdövlət proqramlarının müzaki
rə və təsdiq edilməsi qaydası
1. Sosial-iqtisadi (iqtisadi, sosial, elmi-texniki və mədəni) inkişafa dair ümumdöv
lət proqramlarının layihələri Joqorku Keneşə Hökumət tərəfindən təqdim edilir.
2. Torağa sosial-iqtisadi inkişafa dair ümumdövlət proqramlarının layihələrini qa
baqcadan müzakirə edilməsi və onlara dair rəy hazırlanması üçün cavabdeh komitəni
müəyyənləşdirməklə fraksiyalara və komitələrə göndərir.
3. Sosial-iqtisadi inkişafa dair ümumdövlət proqramları Joqorku Keneş tərəfindən
tam prosedur ilə müzakirə edilir və gender ekspertizası ilə müşayiət olunur.
Maddə 129. Hökumətin fəaliyyətinin orta müddətli proqramının müzakirə və
təsdiq edilməsi qaydası
1. Baş nazir Hökumətin 5 illik müddət üçün fəaliyyətinin orta müddətli proqramı
nın layihəsini Joqorku Keneşə Hökumətin tərkibinin təyin edilməsindən ən geci bir ay
keçənədək təqdim edir.
2. Torağa Hökumətin orta müddətli fəaliyyət proqramının layihəsini qabaqcadan
müzakirə edilməsi və ona dair rəy hazırlanması üçün cavabdeh komitəni müəyyənləşdir
məklə fraksiyalara və komitələrə göndərir.
3. Hökumətin orta müddətli fəaliyyət proqramının layihəsi tam prosedur ilə müza
kirə edilir.
Maddə 130. Baş nazir tərəfindən Hökumətə etimad göstərilməsi məsələsinin
qoyulması
1. Baş nazir ildə bir dəfədən çox olmayaraq Joqorku Keneş qarşısında Hökumətə
etimad göstərilməsi məsələsini qoya bilər.
2. Joqorku Keneş Hökumətə etimad göstərməkdən imtina etdikdə Prezident 5 iş
günü ərzində Hökumətin istefası barədə qərar qəbul edir, yaxud Joqorku Keneşə vaxtın
dan əvvəl seçkilər təyin edir.
Maddə 131. Joqorku Keneş tərəfindən Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi
1. Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının üçdə birinin təşəbbüsü ilə Joqorku
Keneş Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsinə baxa bilər.
2. Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi barədə qərar deputatların ümumi sayının
səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
3. Joqorku Keneş növbəti Prezident seçkilərinə 6 ay qalmış Hökumətə etimadsız
lıq göstərilməsi məsələsinə baxa bilməz.
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4. Hökumətə etimadsızlıq göstərildikdən sonra Prezident Hökumətin istefası barə
də qərar qəbul edə bilər, yaxud Joqorku Keneşin qərarı ilə razılaşmaya bilər.
5. Joqorku Keneş Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi barədə qərarı 3 ay ərzində
təkrar qəbul etdikdə, Prezident Hökuməti istefaya göndərir.
26-cı fəsil. Məktubların, bəyanatların, çıxışların
və illik məruzələrin dinlənilməsi
Maddə 132. Prezidentin məktublarının və bəyanatlarının dinlənilməsi
1. Joqorku Keneş Prezidentin məktublarını və bəyanatlarını dinləyir. Həmin mək
tublar və bəyanatlar müzakirə edilmir və səsə qoyulmur. Sual-cavab proseduru tətbiq
edilmir.
2. Joqorku Keneşin iclasında xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların, parla
ment nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin və digər təmsilçilərinin çıxışı gözlənildikdə,
həmin iclasa Baş nazir, Ali Məhkəmənin sədri, Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası
nın sədri, Hökumətin üzvləri, Akıykatçı (ombudsman), xarici dövlətlərin, beynəlxalq
təşkilatların diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları və səfər proqramına uyğun olaraq
digər vəzifəli şəxslər dəvət edilirlər.
Maddə 133. Akıykatçının (ombudsmanın) və Milli Mərkəzin direktorunun
illik və xüsusi məruzələri
1. Qırğız Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına riayət edilmə
si üzərində parlament nəzarətini həyata keçirmək Akıykatçıya (ombudsmana) həvalə edilir.
2. Hər il aprel ayının 1-dək Akıykatçı (ombudsman) Joqorku Keneşə Qırğız Res
publikasında insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının vəziyyətinə dair illik mə
ruzə təqdim edir.
2-1. Hər il mart ayının 1-dək Milli Mərkəz Joqorku Keneşə əvvəlki il üçün fəaliy
yətinə dair məruzə və maliyyə hesabatı təqdim edir.
İllik məruzədə işgəncənin və qəddar rəftarın qarşısının alınması sahəsinin vəziy
yətinə dair ümumi qiymət və rəylər, onların qarşısının alınması barədə tövsiyələr əks
olunmalıdır. İllik məruzədə Milli Mərkəzin fəaliyyətinə mane olmuş, onun tövsiyələrini
nəzərə almamış dövlət orqanları (vəzifəli şəxslər) göstərilməlidir.
Zərurət olduqda Milli Mərkəz Joqorku Keneşə azadlıqdan məhrumetmə və azadlı
ğı məhdudlaşdırma yerlərində aşkar edilmiş insan hüquqlarının kobudcasına pozulması
faktlarına dair xüsusi məruzə (məruzələr) təqdim edə bilər.
3. Akıykatçının (ombudsmanın) və Milli Mərkəzin direktorunun məruzələrinə
profil komitəsi tərəfindən baxıldıqdan sonra Joqorku Keneş elə ilk iclasında onların mə
ruzələrini dinləməlidir.
Akıykatçının (ombudsmanın) və Milli Mərkəzin direktorunun məruzə ilə çıxış et
mələri tarixini Joqorku Keneş aylıq iş planında müəyyənləşdirir.
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Parlament fraksiyaları məruzəyə münasibətlərini müəyyənləşdirmək üçün çıxış
edə bilərlər.
4. Akıykatçının (ombudsmanın) və Milli Mərkəzin direktorunun illik və xüsusi
məruzələr ilə çıxış edəcəyi Joqorku Keneş iclaslarına Baş nazir, Baş prokuror, Hökumə
tin üzvləri, digər dövlət orqanlarının rəhbərləri dəvət edilirlər.
5. Akıykatçının (ombudsmanın) və Milli Mərkəzin direktorunun məruzələrinin
dinlənilməsi yekunlarına əsasən Joqorku Keneş Akıykatçının (ombudsmanın) tövsiyə
lərinin dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən
həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirməli və müvafiq qərar qəbul
etməlidir.
27-ci fəsil. Prezident seçkilərinin təyin edilməsi.
Onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
Maddə 134. Joqorku Keneş tərəfindən Prezident seçkilərinin təyin edilməsi
1. Prezident seçkiləri Joqorku Keneşin qərarı ilə təyin edilir. Qərar iclasda olanla
rın səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir.
2. Prezident seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar layihəsi Joqorku Keneşin ic
lasına müvafiq komitə tərəfindən çıxarılır.
3. Növbəti Prezident seçkiləri fəaliyyətdə olan Prezidentin səlahiyyət müddətinin
başa çatmasına ən tezi 5 ay qalmış və ən geci 4 ay qalmış təyin edilir. Seçkilər fəaliyyət
də olan Prezidentin səlahiyyət müddətinin başa çatmasına ən tezi 60 təqvim günü qalmış
və ən geci 45 təqvim günü qalmış keçirilməlidir.
4. Növbədənkənar Prezident seçkiləri onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam
verildiyi gündən etibarən 5 təqvim günü ərzində təyin edilir. Seçkilər Prezidentin səla
hiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi gündən etibarən üç ay ərzində keçirilməli
dir.
5. Seçkilərin təyin edilməli barədə Joqorku Keneşin qərarı növbəti 2 təqvim günü
ərzində kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilir.
Maddə 135. Prezidentin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
1. Prezidentin səlahiyyətlərinə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:
1) ərizəsinə əsasən istefa verdikdə;
2) xəstəliyə görə vəzifələrini icra etməsi mümkün olmadıqda;
3) vəfat etdikdə;
4) Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qaydada vəzifədən kənarlaşdırıldıqda.
2. Prezident öz ərizəsi ilə istefa verdikdə, Prezidentin səlahiyyətlərinə yazılı əri
zənin Joqorku Keneşə verildiyi və ya onun özünün açıq bəyanat verdiyi andan xitam
verilmiş sayılır. İstefa ərizəsi Joqorku Keneş tərəfindən nəzərə alınır və protokolla rəs
miləşdirilir.
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3. Prezident vəfat etdikdə, vəfat faktı Joqorku Keneş tərəfindən nəzərə alınır və
protokol qaydasında rəsmiləşdirilir.
4. Prezidentin xəstəliyə görə öz vəzifələrini həyata keçirə bilməməsi məsələsini
iki fraksiya və ya iki komitə qoya bilər. Bu halda 5 təqvim günü ərzində Joqorku Keneş
iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə dövlət tibb komissiya
sının yaradılması barədə qərar qəbul edə bilər. Dövlət tibb komissiyasının rəyinə əsasən
Joqorku Keneş rəyin təqdim edildiyi gündən etibarən 5 gün ərzində deputatların ümumi
sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Prezidentin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilməsi
barədə qərar qəbul edir.
Maddə 136. Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması
1. Prezident yalnız cinayət törətmək barəsində Joqorku Keneşin ona qarşı irəli sür
düyü ittiham əsasında vəzifədən kənarlaşdırıla bilər, həm də bu ittiham Prezidentin hərə
kətlərində cinayət əlamətləri olması barədə Baş prokurorun rəyi ilə təsdiqlənməlidir.
2. İttiham irəli sürülməsi məsələsi Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə biri tərəfindən imzalanmış yazılı təqdimat əsasında qaldırılır. Təqdimatı imza
lamış deputat öz imzasını geri götürə bilməz. İttiham irəli sürülməsinə dair təqdimatda
Prezidentin ittiham edildiyi cinayətin əlamətləri konkret göstərilməli, habelə onun bu
cinayətdə əli olduğu əsaslandırılmalıdır.
3. Joqorku Keneş prosedur qaydalarına riayət olunmasını və ittihamın faktiki əsas
lılığını qiymətləndirmək üçün bu Reqlamentdə müvəqqəti komissiyaların yaradılması
üçün nəzərdə tutulan qaydada öz qərarı ilə 7 gün ərzində xüsusi komissiya yaradır. Xü
susi komissiya 7 gün ərzində Joqorku Keneşə öz rəyini təqdim edir. Mənfi rəy ittiham
irəli sürülməsi proseduruna xitam verilməsi üçün əsas deyildir.
4. İttiham irəli sürülməsinə dair təqdimata və xüsusi komissiyanın rəyinə bu rəyin
təqdim edildiyi gündən etibarən 7 gün ərzində Joqorku Keneşin iclasında baxılır. Məsələ
nin müzakirəsində həmin təqdimatın təşəbbüsçüləri sırasından vəkil edilmiş deputat, xü
susi komissiyanın sədri, fraksiyaların təmsilçiləri, habelə fraksiya tərəfindən dəvət edilmiş
ekspertlər, verdikləri qiymətlər və ifadələr ciddi əhəmiyyət daşıya bilən digər şəxslər işti
rak edirlər. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinə növbədənkənar söz verilir.
5. Prezidentə qarşı ittiham irəli sürülməsi barədə qərar xüsusi komissiyanın rə
yinin təqdim edildiyi gündən ən geci 7 gün keçənədək deputatların ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
6. Prezidentə qarşı ittiham irəli sürüldüyü halda Torağa Prezidentin hərəkətlərində
cinayət əlamətləri olub-olmadığına dair rəy almaq üçün Joqorku Keneşin qərarını və di
gər sənədləri 3 gün müddətində Baş prokurora göndərir.
7. Baş prokuror Joqorku Keneşin təqdim etdiyi qərara və digər sənədlərə bir ay
müddətində baxıb öz rəyini Joqorku Keneşə göndərir.
8. Torağa Baş prokurorun rəyini 3 gün ərzində bütün fraksiyalara və komitələrə
göndərir. Sonrakı 7 gün ərzində Joqorku Keneş Prezidentin hərəkətlərində cinayət əla
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mətlərinin olub-olmadığını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə Baş prokurorun rəyinə baxır. Bu
cür təsdiq mövcud olduqda, Joqorku Keneş Prezidentə qarşı irəli sürülmüş ittihama və
Baş prokurorun rəyinə mahiyyəti üzrə baxılmasının tarixini təyin etmək barəsində qərar
qəbul edir. Məsələyə baxılmasına qərarın qəbul edildiyi gündən ən tezi 10 gün keçdikdən
sonra və ən geci 20 gün keçənədək başlanmalıdır, əks halda ittiham rədd edilmiş sayılır.
9. Prezidentə qarşı irəli sürülmüş ittihama və Baş prokurorun rəyinə mahiyyəti üz
rə baxılmasında həmin təqdimatın təşəbbüsçüləri sırasından vəkil edilmiş deputat, xüsusi
komissiyanın sədri, fraksiyaların təmsilçiləri, habelə fraksiyalar tərəfindən dəvət edilmiş
ekspertlər, verdikləri qiymətlər və ifadələr ciddi əhəmiyyət daşıya bilən digər şəxslər işti
rak edirlər. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinə növbədənkənar söz verilir.
10. Məsələyə baxilmasi başa çatdırıldıqdan sonra, lakin Prezidentə qarşı ittiham
irəli sürüldüyü gündən ən geci 3 ay keçənədək Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması
barədə Joqorku Keneşin qərarı səsə qoyulur. Qərar gizli səsvermə yolu ilə deputatların
ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Əgər Joqorku Keneş bu müddətdə
qərar qəbul etməzsə, ittiham rədd edilmiş sayılır.
28-ci fəsil. Deputatin səlahiyyətlərinə vaxtindan əvvəl xitam verilməsi.
Deputatin müstəqilliyi üçün təminatlar.
Deputatin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə
Joqorku Keneşin raziliq verməsi
Maddə 137. Deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
1. Joqorku Keneş deputatının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
üçün aşağıdakılar əsasdır:
1) deputatlıq səlahiyyətlərini üzərindən götürməsinə və ya fraksiyadan çıxmasına
dair yazılı ərizə verməsi;
2) vətəndaşlıqdan çıxması, yaxud başqa vətəndaşlıq əldə etməsi;
3) deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə bir araya sığmayan işə keçmə
si və ya işi tərk etməməsi;
4) seçkilərin etibarsız sayılması;
5) daimi yaşayış üçün Qırğız Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi;
6) məhkəmə tərəfindən deputatın fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi;
7) barəsində məhkəmənin ittiham hökmünün qanuni qüvvəyə minməsi;
8) bir sessiya ərzində üzrlü səbəb olmadan 30 və daha çox iş günü ərzində Joqorku
Keneşin iclaslarında olmaması;
9) xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmənin qərarının
qanuni qüvvəyə minməsi;
10) deputatın ölümü.
2. Bu maddənin 1-ci hissəsində göstərilən əsaslar üzrə Joqorku Keneş deputatının
səlahiyyətlərinə əsasın yarandığı gündən ən geci 30 təqvim günü keçənədək Seçkilər və
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Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın qəbul etdiyi qərarla xitam ve
rilir.
3. Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiya deputatın sə
lahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi məsələsinə müvafiq ərizə və ya təqdimat
əsasında baxır.
4. Deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə təqdimat
Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyaya müvafiq əsasın
müəyyənləşdirildiyi gündən etibarən 5 gün ərzində aşağıdakılar tərəfindən verilir:
1) müvafiq dövlət orqanı tərəfindən – bu maddənin 1-ci hissəsinin 2-ci, 5-ci və 10cu bəndləri ilə nəzərdə tutulan hallarda;
2) məhkəmə tərəfindən – bu maddənin 1-ci hissəsinin 4-cü, 6-cı, 7-ci və 9-cu bənd
ləri ilə nəzərdə tutulan hallarda;
3) Joqorku Keneş tərəfindən – bu maddənin 1-ci hissəsinin 3-cü və 8-ci bəndləri ilə
nəzərdə tutulan hallarda.
Maddə 138. Deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi təkli
finə Joqorku Keneş tərəfindən baxılması
1. Reqlament məsələlərinə baxan komitə bu Reqlamentin 137-ci maddəsinin 1-ci
hissəsinin 3-cü və 8-ci bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda deputatın səlahiyyətlərinə
vaxtından əvvəl xitam verilməsi məsələsinə baxır. Həmin əsaslar üzrə deputatın səla
hiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi təklifini komitənin müzakirəsinə deputatın
üzv olduğu fraksiya da çıxara bilər. Məsələnin müzakirəsi müvafiq informasiyanın və ya
ərizənin daxil olduğu gündən etibarən 10 gün ərzində keçirilir.
2. Bu məsələyə baxarkən komitə sənədləri öyrənir, fraksiyanın təmsilçilərini və
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi təklifi irəli sürülmüş deputatı dinləyir.
3. Komitə göstərilən əsaslar üzrə deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam
verilməsi məsələsinin növbədənkənar qaydada Joqorku Keneşin iclasının gündəliyinə
daxil edilməsi üçün qərar qəbul edərək onu Koordinasiya Şurasına göndərir.
4. Joqorku Keneş məsələyə tam müzakirə proseduru ilə baxır. Göstərilən əsas
lar üzrə deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə qərar iclasda
olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə qəbul edilir və qəbul edildiyi
gündən ən geci 3 gün keçənədək Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi
Komissiyaya göndərilir.
Maddə 139. Deputatın müstəqilliyi üçün təminatlar
1. Bütün səlahiyyət müddəti ərzində Joqorku Keneşin deputatına aşağıdakı müstə
qillik təminatları şamil edilir:
1) o, deputatlıq fəaliyyəti ilə bağlı söylədiyi mülahizələrə və ya Joqorku Keneşdə
səsverməsinin nəticələrinə görə təqib edilə bilməz;
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2) xüsusilə ağır cinayət törətdiyi hallar istisna olmaqla, deputat cinayət məsuliy
yətinə Baş prokurorun təqdimatına əsasən Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının
əksəriyyətinin razılığı ilə cəlb edilə bilər.
Joqorku Keneşin deputatı barəsində cinayət işinə yalnız Baş prokuror tərəfindən
başlanıla bilər.
2. Deputata qəsd etməyə görə təqsirli şəxslər Qırğız Respublikasının qanunverici
liyi ilə nəzərdə tutulan məsuliyyəti daşıyırlar.
Maddə 140. Deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi
məsələsinə Joqorku Keneş tərəfindən baxılması qaydası
1. Deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi barədə Baş
prokurorun, məhkəmənin təqdimatı daxil olduqda Joqorku Keneş 48 saat ərzində növbə
dənkənar qaydada xüsusi deputat komissiyasının yaradılması məsələsinə baxır.
Xüsusi komissiya təqdimata ən geci bir ay müddətində baxır. Zərurət olduqda Baş
prokurordan və məhkəmədən əlavə materiallar tələb edilə bilər.
Xüsusi komissiya məsələyə baxarkən məsələnin aid olduğu deputatı, prokurorlu
ğun, məhkəmənin və ya ərizəçinin (xüsusi ittihamçının) təmsilçisini dinləməli və qərar
layihəsində yalnız təqdimatda göstərilmiş faktları təfsir etməli, qiymətləndirməli və ya
dəqiqləşdirməlidir.
Baş prokurorun və ya məhkəmənin təqdimatına baxılmasının yekunlarına əsasən
xüsusi komissiya deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsinin Joqorku
Keneşin ən yaxın iclasının gündəliyinə daxil edilməsi üçün komissiyanın arayışını və
qərar layihəsini Koordinasiya Şurasına göndərir.
2. Joqorku Keneş tərəfindən məsələyə baxılması xüsusi komissiyanın fəaliyyəti
nin nəticələri barəsində komissiya təmsilçisinin məruzəsi ilə başlanır və tam müzakirə
proseduru ilə həyata keçirilir.
Məsələ ətrafında müzakirələrdə fraksiyanın təmsilçiləri və cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsinə razılıq verilməsi məsələsinin həll edildiyi Joqorku Keneş deputatı işti
rak edirlər.
3. Baş prokurorun və ya məhkəmənin təqdimatının təmin edilməsi barədə Joqorku
Keneşin qərarı Joqorku Keneş deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4. Joqorku Keneşin əsaslandırılmış qərarının qəbul edilməsi barəsində məlumat üç
gün müddətində Baş prokurora və məhkəməyə göndərilir.
Joqorku Keneş əsaslar olduqda öz qərarını dəyişə bilər.
5. Baş prokuror və ya məhkəmə iş üzrə icraatın başa çatdığı gündən etibarən 3 gün
ərzində Joqorku Keneşə istintaqın və ya işə baxılmasının nəticələri barəsində məlumat
verməlidir.
6. Joqorku Keneşin deputatının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq ver
məkdən Joqorku Keneşin imtina etməsi həmin deputat barəsində cinayət işi üzrə icraatı
istisna edən haldır.
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Maddə 141. Deputatın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verilməsi
barədə qərarı qüvvədən düşmüş sayılması
Əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə Joqorku Keneş tərəfindən razılıq
verilmiş deputat barəsində cinayət işinə xitam verildiyinə dair bildiriş Joqorku Keneşə
daxil olduqda Joqorku Keneş ən yaxın iclasında əvvəllər qəbul etdiyi qərarın qüvvədən
düşmüş sayılması barədə iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri
ilə qərar qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar dərhal Baş prokurora, habelə zərurət olduqda
müvafiq məhkəməyə göndərilir.
29-cu fəsil. Joqorku Keneşin özünü buraxması.
Joqorku Keneşə vaxtından əvvəl seçkilər təyin edilməsi
Maddə 142. Joqorku Keneşin özünü buraxması
1. Joqorku Keneş özünü buraxmaq barəsində qərar qəbul edə bilər. Özünü burax
maq barəsində əsaslandırılmış təklifi fraksiya irəli sürə bilər. Torağa 2 gün ərzində təklifi
ona 7 gün ərzində qabaqcadan baxılması və təkliflər irəli sürülməsi üçün bütün fraksiya
lara göndərir. Bundan sonra Torağa məsələyə baxılması tarixini təyin edir.
2. Joqorku Keneş özünü buraxmaq məsələsinə tam müzakirə proseduru ilə baxır.
3. Müzakirə başa çatdıqdan sonra, lakin onun başlanmasından ən geci 3 gün keçə
nədək Joqorku Keneşin özünü buraxması təklifi barəsində səsvermə keçirilir.
4. Joqorku Keneşin özünü buraxması barədə qərarı deputatların ümumi sayının azı
üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
5. Əgər özünü buraxmaq barəsində qərar qəbul edilərsə, Prezident Joqorku Kene
şin özünü buraxdığı gündən etibarən 5 gün ərzində vaxtından əvvəl seçkilər təyin edir.
Həmin seçkilər vaxtından əvvəl seçkilərin təyin edildiyi gündən etibarən 45 gündən gec
olmayaraq keçirilməlidir.
6. Joqorku Keneş öz səlahiyyətlərini yeni çağırışın birinci iclasınadək icra edir.
Maddə 143. Joqorku Keneşə vaxtından əvvəl seçkilərin təyin edilməsi
Prezident aşağıdakı hallarda Joqorku Keneşə vaxtından əvvəl seçkilər təyin edir:
1) Joqorku Keneş özünü buraxdığı halda;
2) bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətdə Joqorku Keneş Höku
mətin proqramını təsdiq etmədiyi, strukturunu və tərkibini müəyyənləşdirmədiyi halda;
3) o, Konstitusiyanın 86-cı maddəsinin 1-ci hissəsinə uyğun qərar qəbul etdiyi halda.
30-cu fəsil. Deputatların və Joqorku Keneşin iclasında
olanların etikası və intizamı
Maddə 144. Deputat etikası
1. Joqorku Keneşin hər bir deputatı öz səlahiyyətlərinin icrası zamanı şəxsi maraqla
rı ilə ictimai maraqların toqquşmasından (irəlidə – maraqların toqquşması) qaçınmalıdır.
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2. Maraqlar toqquşduqda deputat özünü Deputat Etikası Məcəlləsinə uyğun apar
malıdır. Deputat əlindən gələni etməlidir ki, onun vicdanlılığı ictimaiyyətdə şübhə do
ğurmasın və ictimaiyyət bunu yəqin etmək imkanına malik olsun.
3. Joqorku Keneşin, komitənin və komissiyanın iclasında müzakirə edilən hər han
sı məsələdə şəxsi marağı olan deputat həmin məsələnin müzakirəsinə başlanılmazdan
əvvəl və ya müzakirəsi gedişində sədrlik edəni maraqların toqquşmasından xəbərdar
etməli və məsələnin sonrakı müzakirəsindən və səsvermədən çəkinməlidir.
4. Deputat bu müddəaları pozduğu halda reqlament məsələlərinə baxan komitə
müvafiq rəyini Joqorku Keneşin müzakirəsinə təqdim etməlidir.
5. İclaslarda çıxış edən deputat kobud, təhqiramiz ifadələr, nalayiq və ədəbsiz söz
lər işlətməməli, kimsənin ünvanına əsassız ittihamlara yol verməməli, şərəf və ləyaqəti,
işgüzar nüfuzu alçaldan ifadələri dilinə gətirməməli, bilərəkdən yalan məlumatdan isti
fadə etməməli, qanunsuz hərəkətlərə çağırmamalıdır.
Maddə 145. Joqorku Keneşin binasında intizama və etika normalarına riayət
edilməsi
1. Joqorku Keneşin iclaslarının rəsmi keçirilmə yeri olan Joqorku Keneşin ic
las salonunda olanlar intizama, etikaya, müəyyənləşdirilmiş davranış normalarına riayət
edirlər.
2. Joqorku Keneşin işi zamanı deputatlar və onun iclaslarında olan şəxslər Joqorku
Keneşin fəaliyyətinin rəsmi xarakterinə uyğun gələn paltar geyinirlər.
3. İclas zamanı mobil rabitə vasitələrindən istifadə etmək qadağandır.
Deputatların, habelə dəvət edilmiş, Joqorku Keneşdə akkreditasiya olunmuş şəxs
lərin Joqorku Keneşin binasında silah gəzdirməsi qadağandır.
4. Joqorku Keneşin və onun orqanlarının iclaslarına dəvət edilmiş, habelə akkre
ditasiya olunmuş şəxslərin plakatlar, şüarlar, səsucaldanlar, iclasın keçirilməsinə mane
ola biləcək digər əşyalar gətirməsi və istifadə etməsi qadağandır. Həmin şəxslər intizamı
gözləməli, qaydanı pozmamalı, iclas salonunda baş verənlərə münasibətini açıq ifadə
etməkdən çəkinməlidirlər.
5. Müəyyənləşdirilmiş qaydanın pozulduğu halda göstərilən şəxslər salondan məc
buri çıxarılırlar.
Maddə 146. Deputatlar barəsində görülən tədbirlər
1. Əgər Joqorku Keneşin iclasında deputat öz davranışı ilə iclasın keçirilməsinə
mane olursa, sədrlik edənin xəbərdarlığını nəzərə almırsa, digər deputatlar və ya iclasın
iştirakçıları ilə mübahisəyə girişirsə, müzakirə edilən mövzudan kənara çıxırsa, bu Req
lamentin müddəalarını pozursa, onun barəsində aşağıdakı təsir tədbirləri görülə bilər:
1) xəbərdarlıq;
2) konkret məsələnin müzakirəsi zamanı mikrofonun söndürülməsi yolu ilə sözdən
məhrumetmə;
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3) iclasın sonunadək sözdən məhrumetmə.
2. Bu maddənin müddəaları birinci dəfə pozulduqda sədrlik edən xəbərdarlıq edir
və bu Reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş qaydanı gözləməyi tələb edir. Təkrar və sonrakı
pozuntular zamanı deputat barəsində bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan təsir
tədbirləri görülür.
3. Əgər deputat başqa şəxslər barəsində təhqiramiz ifadələrdən və jestlərdən isti
fadə edirsə, fiziki qüvvə işlədirsə, o, salondan çıxarılır, həmin hərəkətlərə aid materiallar
isə müvafiq orqanlara verilir.
4. Deputatlar və Joqorku Keneşin iclaslarında olan şəxslər barəsində görülən təd
birlər iclasın protokolunda qeyd edilir.
5. Reqlament məsələlərinə baxan komitə profil komitələri sədrlərinin, Aparatın
müvafiq bölməsinin məlumatlarına əsasən hər ay Joqorku Keneşin və komitələrin iclas
larında deputatların davamiyyətinə yekun vurur.
Müzakirənin yekunlarına əsasən komitə üzrlü səbəb gətirmədən iclaslarda olmayan
deputatların siyahılarını Torağaya verir, Torağa isə deputatlara ödənilən aylıq haqlardan
onların iclaslarda olmadıqları hər gün üçün 1/10 hissənin çıxılması barədə sərəncam verir.
Üzrlü səbəb olmadan iclasda iştirak etməyən deputatların siyahıları komitənin təm
silçisi tərəfindən Joqorku Keneşin iclasında oxunur və oxunduğu gündən etibarən bir
gün ərzində Joqorku Keneşin saytında dərc edilir.
6. Komitələrin, komissiyaların iclaslarında qaydanın qorunması məqsədi ilə on
ların sədrləri Joqorku Keneşin iclasına sədrlik edənlə eyni hüquqlardan istifadə edir
və bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan tədbirləri görə bilərlər. Komitələrin,
komissiyaların iclaslarında deputatlar barəsində görülən tədbirlər iclasın protokolunda
qeyd edilir və həmin deputatların üzv olduqları fraksiyanın müzakirəsinə verilir.
7. Reqlament məsələlərinə baxan komitənin üzvləri fraksiyaların üzvlərinin davra
nış etikası məsələlərinə dair fraksiyaların iclaslarında iştirak edə bilərlər.
31-ci fəsil. Beynəlxalq və parlamentlərarası əməkdaşlıq
Maddə 147. Parlamentlərarası əməkdlıq
1. Joqorku Keneş digər dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq parlament təşki
latları ilə əməkdaşlıq haqqında sazişlər bağlaya bilər. Həmin sazişlər səlahiyyət verilmiş
şəxslər tərəfindən imzalanır və Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq edilməlidir.
2. Joqorku Keneşin deputatları dövlət, parlament, Hökumət və digər nümayəndə
heyətlərinin tərkibində, habelə şəxsi dəvətlər əsasında beynəlxalq və parlamentlərarası
əməkdaşlıqda iştirak edirlər.
3. Joqorku Keneşin beynəlxalq və parlamentlərarası əlaqələrini profil komitəsi Jo
qorku Keneşin beynəlxalq və parlamentlərarası əməkdaşlıq planına və illik iş planına
uyğun olaraq koordinasiya edir.
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Maddə 148. Beynəlxalq parlament təşkilatlarında Joqorku Keneşin səlahiy
yətli təmsilçiləri
1. Beynəlxalq parlament təşkilatlarında Joqorku Keneşin səlahiyyətli təmsilçiləri
ni Torağa Aparat rəhbərinin profil komitəsi ilə razılaşdırılmış təqdimatına əsasən Apa
ratın beynəlxalq və parlamentlərarası əməkdaşlıq məsələləri ilə məşğul olan şöbələrinin
əməkdaşları sırasından təyin və azad edir.
2. Joqorku Keneşin səlahiyyətli təmsilçilərinin statusu, səlahiyyətlərinin həcmi,
maddi və maliyyə təminatı Joqorku Keneşin təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 149. Parlamentlərarası təşkilatların tövsiyə xarakterli qanunvericilik
aktlarına baxılması
1. Parlamentlərarası təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış tövsiyə xarakterli qanunveri
cilik aktlarına (model qanunlara) həmin aktların tənzimlədiyi məsələlərlə məşğul olan ko
mitələr, habelə parlamentlərarası əməkdaşlıq məsələləri ilə məşğul olan komitə baxır.
2. Komitələrin model qanunlar barəsində rəylərinə əsasən Joqorku Keneş aşağıda
kı qərarları qəbul edə bilər:
1) həmin aktlar nəzərə alınsın;
2) Joqorku Keneşin profil komitəsinə və ya Hökumətə tapşırılsın ki, tövsiyə xarak
terli qanunvericilik aktlarına əsasən qanun layihəsi hazırlasın.
Maddə 150. Parlamentlərarası komissiyalar, dostluq qrupları və daimi parla
ment nümayəndə heyətləri
1. Parlamentlərarası komissiyaların, dostluq qruplarının, parlamentlərarası və bey
nəlxalq təşkilatlarda Joqorku Keneşin daimi parlament nümayəndə heyətlərinin əsas və
zifələri, funksiyaları, yaradılması qaydası və fəaliyyəti əsasnamə ilə tənzimlənir və Jo
qorku Keneş tərəfindən iclasda olanların səs çoxluğu ilə, lakin azı 50 deputatın səsləri ilə
təsdiq edilir.
2. Xaricə göndərilən rəsmi parlament nümayəndə heyətləri tərkiblərinin layihələri
parlament fraksiyalarının, dostluq qruplarının təklifləri nəzərə alınmaqla, profil komitəsi
tərəfindən tərtib edilir və Koordinasiya Şurası tərəfindən təsdiq edilir.
3. Beynəlxalq müqavilələrə, sazişlərə, proqramlara uyğun olaraq dəvət əsasında
deputatın yaxın və uzaq xaricə səfəri Torağanın və ya onun müavininin dərkənarına mü
vafiq surətdə profil komitəsinin qərarı ilə həyata keçirilir.
Deputatın şəxsi dəvətnamələr əsasında bütün xərcləri dəvət edən tərəfindən ödə
nilməklə xarici ezamiyyətləri Torağanın və ya onun müavinlərinin dərkənarı əsasında
həyata keçirilir.
4. Xarici ölkə parlamentlərinin, parlamentlərarası təşkilatların nümayəndə heyət
lərinin qəbul edilməsi üçün Joqorku Keneş maliyyə və təşkilati-texniki təminatın vahid
qaydasını təsdiq edir və həmin qayda parlamentlərarası komissiyaların və ya rəsmi par
lament nümayəndə heyətlərinin tərkibində xaricə gedən deputatlara şamil edilir.
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VIII BÖLMƏ
Joqorku Keneşin seçicilər, dövlət orqanları, yerli özünüidarə
orqanları və vətəndaş cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqəsi
32-ci fəsil. Seçicilər ilə iş
Maddə 151. Seçicilər ilə işin forma və metodları
Joqorku Keneş, onun orqanları, deputatlar sessiya zamanı və sessiyalar arasındakı
dövrdə seçicilər ilə işi aşağıdakı vasitələrlə təşkil edirlər:
1) seçicilərin qəbulu;
2) təkliflərə, ərizələrə, vəsatətlərə baxılması;
3) yığıncaqların, konfransların, görüşlərin, «dəyirmi masa»ların, seminarların,
müşavirələrin, iclasların (o cümlədən səyyar şəkildə), açıq qapı gününün və digər tədbir
lərin keçirilməsi;
4) vətəndaşların və onların birliklərinin qanunvericilik təkliflərinin müzakirə və
qəbul edilməsi;
5) dövlət hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarə orqanları tərəfindən vətəndaşla
rın hüquqlarının pozulması ilə bağlı parlament istintaqının aparılmasına dair vətəndaşla
rın müraciətlərinə baxılması;
6) qanun layihələrinə və ictimai əhəmiyyətli məsələlərə dair parlament dinləmələ
rinin keçirilməsi;
7) seçicilərin şikayətlərinə əsasən dövlət orqanlarına, yerli özünüidarə orqanlarına
parlament və deputat sorğuları göndərilməsi.
Maddə 152. Seçicilər ilə işin qaydası
1. Joqorku Keneşin fraksiyalarının və deputatlarının regionlarda seçicilər ilə işini
təmin etmək üçün yerli dövlət administrasiyaları onlara seçicilər ilə görüşlər üçün xüsusi
binalar ayırırlar.
2. Deputatların seçicilər ilə işinin qaydası, dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə
orqanlarına, müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara deputatların müraciət etməsi prose
durları, deputatın təmsilçilik fəaliyyətinin təminatı məsələləri deputatların statusu haq
qında qanun və bu Reqlament ilə də müəyyənləşdirilir.
3. Fraksiya aşağıdakı məsələlərdə seçicilər ilə iş aparılması və Joqorku Keneş depu
tatlarının təmsilçilik funksiyalarının icrası sahəsində öz üzvlərinin fəaliyyətini təşkil edir:
1) fraksiyanın ünvanına daxil olan müraciətlərə, təkliflərə, ərizələrə vaxtında, ob
yektiv və tam baxılması, onlarla bağlı zəruri tədbirlər görülməsi və bu məsələlərdə Jo
qorku Keneşin komitələri ilə qarşılıqlı əlaqə saxlanılması;
2) seçicilər fraksiyanın ünvanına müraciət etdikdə həmin fraksiyanın üzvü olan
deputatların seçiciləri şəxsən qəbul etməsi;
233

3) deputatların ünvanına daxil olmuş müraciətlərə vaxtında, obyektiv və tam ba
xılması və onlarla bağlı zəruri tədbirlər görülməsi məqsədi ilə həmin müraciətlərdə qal
dırılan məsələlərin həllində deputatlara kömək göstərilməsi;
4) fraksiyanın üzvü olan deputatlara ölkənin müvafiq regionlarının təhkim edilmə
si yolu ilə onların müxtəlif regionlarda yaşayan seçicilər ilə görüşlərinin keçirilməsi;
5) fraksiya üzvlərinin təşəbbüsü və iştirakı ilə yığıncaqların, konfransların, görüş
lərin və dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları, siyasi partiyaların, qeyri-kommer
siya təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə digər tədbirlərin
keçirilməsi;
6) konkret deputatların adına və fraksiyanın ünvanına daxil olmuş müraciətlərin
ümumiləşdirilməsi və təhlili;
7) təmsilçilik funksiyasının yerinə yetirilməsi istiqamətində fraksiyanın iştirakı ilə
keçirilmiş tədbirlərin ümumiləşdirilməsi və təhlili;
8) vətəndaşların müraciətləri ilə işin və fraksiyanın Joqorku Keneşdə işinin vəziy
yəti barəsində seçicilərə və kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verilməsi.
4. Fraksiyanın seçicilər ilə iş qaydası fraksiyanın əsasnaməsi ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 153. Joqorku Keneşin dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları,
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi və əməkdaşlığı
1. Joqorku Keneş, onun orqanları, deputatlar bu Reqlament və iş planları ilə müəy
yənləşdirilmiş formalara və iş metodlarına uyğun olaraq aşağıdakılar ilə qarşılıqlı əlaqə
ni və əməkdaşlığı həyata keçirirlər:
1) dövlət orqanları;
2) yerli özünüidarə orqanları, o cümlədən, şəhər, rayon, ayıl keneşləri;
3) nazirliklərin, dövlət komitələrinin və inzibati idarələrin ictimai şuraları;
4) milli, etnik, dini, xüsusi və digər qeyri-hökumət təşkilatları;
5) beynəlxalq təşkilatlar və fondlar;
6) siyasi partiyalar.
2. Hər il Aparatın müvafiq bölməsi Joqorku Keneşin təsdiq etdiyi əsasnaməyə uy
ğun olaraq Joqorku Keneşin, onun orqanlarının, deputatların seçicilər ilə işinin keyfiyyət
və kəmiyyət təhlilini aparır.
3. Seçicilər ilə işin illik təhlilinə deputatlar tərəfindən Joqorku Keneşin iclasında baxılır.
33-cü fəsil. Joqorku Keneşin fəaliyyətində
açıqlığın və şəffaflığın təmin edilməsi
Maddə 154. Joqorku Keneşin qanunvericilik fəaliyyətində açıqlıq və aşkarlıq
1. Qanun layihəsi Joqorku Keneş tərəfindən birinci oxunuşda müzakirə edilənədək
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının təmsilçiləri, ekspertlər və digər maraqlı tərəflər layihə
barəsində təkliflərini deputatlara, komitələrə, işçi qruplarına verə bilərlər.
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2. Qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edilməsi barədə qərarda göstərilən
müddətdə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının təmsilçiləri, ekspertlər və digər maraqlı tə
rəflər ikinci oxunuş üçün təkliflərini deputatlar və ya Hökumət vasitəsi ilə Joqorku Ke
neşə verə bilərlər.
3. Cavabdeh komitənin hüququ var ki:
1) vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini öz iclaslarında qanun layihələrinin müza
kirəsinə dəvət etsin;
2) qanun layihələrinin hazırlanması üzrə işçi qruplarının işinə müstəqil ekspertləri
dəvət etsin.
4. Joqorku Keneş qanun layihələri üzərində işə cəlb edilən ekspertlər ilə nəzərdə
tutulmuş fondlar daxilində müddətli əmək müqavilələri bağlaya bilər.
5. Joqorku Keneş qanunların qəbulunun və icrasının monitorinqinin aparılması və
tövsiyələr hazırlanması üçün daimi ictimai şura yarada bilər. Həmin şuranın strukturu və
səlahiyyətləri Joqorku Keneşin təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 155. İctimai ekspertiza
1. Müstəqil ekspertlər, elmi tədqiqat idarələrinin təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları deputatların müzakirəsində olan qanun layihəsinə dair ictimai ekspertizanın
nəticələrini (ekspertiza rəylərini, təhlilləri, fikirləri, qiymətləri, təklifləri, o cümlədən hü
quqi, hüquq müdafiə, gender, ekoloji, antikorrupsiya və digər növ ekspertizaları) Joqor
ku Keneşə, fraksiyalara və komitələrə göndərə bilərlər.
2. Komitələrə təqdim edilən təkliflər yığcam olmalı, dəqiq ifadə edilməli, eksper
tiza predmetinin təhlilini, tövsiyələri, ərizəçi təşkilata və ya ərizəçi şəxsə dair qısa məlu
matı əhatə etməlidir.
3. İctimai ekspertizanın nəticələrinə cavabdeh komitə öz iclasında baxır. İclasa
ekspertizanı keçirmiş şəxslər izahat vermək, təkliflər irəli sürmək və əlavə məlumat təq
dim etmək üçün dəvət olunurlar.
4. İctimai ekspertiza nəticələrinə baxılmasının yekunlarına əsasən komitə ərizəçi
lərə qəbul və ya rədd edilmiş təkliflər barəsində əsaslandırılmış cavab göndərir.
Maddə 156. Vətəndaş cəmiyyəti ilə iş sahəsində Joqorku Keneşin fəaliyyətində
açıqlığın və aşkarlığın təmin edilməsi formaları və metodları
1. Vətəndaşlar və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri Joqorku Keneş tərəfindən
təsdiq edilən əsasnamə ilə nəzərdə tutulan qaydada Joqorku Keneşin və onun orqanları
nın açıq iclaslarında olmaq hüququna malikdirlər.
2. Joqorku Keneşin işi ilə tanış olmaq və onun fəaliyyətinin şəffaflığını təmin et
mək üçün vətəndaşlar və xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların, vətəndaş cəmiyyə
tinin, tədris müəssisələrinin təmsilçiləri xüsusi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilən qaydada
Joqorku Keneşə gələ bilərlər.
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3. Vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə iş zamanı Joqorku Keneş və onun orqanları:
1) öz fəaliyyəti barəsində onlara məlumat verir;
2) onları qanunların və özünün qəbul etdiyi qərarların icrasına nəzarətin həyata
keçirilməsinə cəlb edir;
3) vətəndaş təşəbbüslərini həvəsləndirir;
4) birgə diskussiyaların, debatların, aksiyaların, kampaniyaların və digər tədbirlə
rin təşkilinə kömək göstərir.
4. Torağa və ya onun müavinləri əməkdaşlığın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi,
onun yeni istiqamətlərinə dair qərarlar qəbul edilməsi və birgə tədbirlərin Joqorku Ke
neşin illik iş planına daxil edilməsi məqsədi ilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə illik
görüşlər keçirirlər.
5. Parlament dinləmələrinin, konfransların, «dəyirmi masa»ların, seminarların,
müşavirələrin, iclasların (o cümlədən, səyyar formada) və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatla
rının iştirakı ilə keçirilən digər tədbirlərin audioyazısı, stenoqramı bir həftə müddətində
Joqorku Keneşin saytında yerləşdirilir.
Maddə 157. Joqorku Keneşin fəaliyyətinin işıqlandırılması
1. Joqorku Keneşin fəaliyyətinin işıqlandırılması iclasların televiziya və radio, di
gər dövlət kütləvi informasiya vasitələri, habelə Joqorku Keneşin saytı ilə translyasiya
edilməsi yolu ilə təmin olunur.
Televiziya və radio ilə verilən informasiyanın vaxtını və həcmini Joqorku Keneş
müəyyənləşdirir.
2. Kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri akkreditasiya edilmək şərti ilə Jo
qorku Keneşin, fraksiyaların, komitələrin və komissiyaların iclaslarında ola bilərlər.
Akkreditasiyanın şərtləri və qaydası, ondan məhrum edilmənin əsasları Joqorku
Keneşin təsdiq etdiyi əsasnamə ilə nəzərdə tutulur.
3. Joqorku Keneşin, fraksiyaların, komitələrin və komissiyaların iclaslarının kino,
video və foto şəkilləri, habelə səs yazısı Joqorku Keneşin müəyyənləşdirdiyi qaydada
həyata keçirilir.
Maddə 158. Joqorku Keneşin saytı
1. Joqorku Keneşin saytında Joqorku Keneş, onun orqanlarının və strukturlarının fəaliy
yəti barəsində daim yeniləşdirilən informasiya, təsdiq edilmiş iş planları, statistik, analitik
informasiya və materiallar, qanun, qərar layihələrinin əlavə sənədlər ilə birlikdə elektron ver
siyaları, komitələrə daxil olan və komitələrdə baxılan hesabatların, rəylərin, arayışların elekt
ron versiyaları, açıq iclasların protokolları, stenoqramları və digər məlumatlar yerləşdirilir.
2. «Parlament haqqında», «Joqorku Keneşin strukturu», «Qanunvericilik fəaliyyə
ti», «Parlament nəzarəti», «Mətbuat mərkəzi», «İctimaiyyətlə əlaqə», «Faydalı linklər»,
«Vakansiyalar», «Joqorku Keneşin beynəlxalq fəaliyyəti» bölmələrində informasiya ma
teriallarını Aparatın müvafiq şöbələrinin əməkdaşları yerləşdirirlər.
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3. İnformasiyanın yerləşdirilməsinə Joqorku Keneşin mətbuat xidməti nəzarət edir.
4. «Fraksiyalar», «Komitələr», «Deputatlar» bölmələrində informasiyanı fraksiya
katibliklərinin, komitə şöbələrinin əməkdaşları və deputat köməkçiləri yerləşdirirlər.
Nəzarəti fraksiya katibliklərinin, komitə şöbələrinin rəhbərləri, deputatlar həyata
keçirirlər.
5. Saytın işinə ümumi nəzarəti Aparat rəhbərinin müavini həyata keçirir.
6. Radiobloqlar və videobloqlar Joqorku Keneşin mətbuat xidməti tərəfindən ha
zırlanır və saytda yerləşdirilir.
7. Bu bloqların texniki təminatı Aparatın informasiya texnologiyaları şöbəsinə hə
valə edilir.
8. Joqorku Keneşin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmadan saytın bölmələrinin adlarında
dəyişikliklər edilə bilməz.
IX BÖLMƏ
JOQORKU KENEŞİN FƏALİYYƏTİNIN TƏMİN EDİLMƏSİ
34-cü fəsil. Joqorku Keneşin Aparatı.
Joqorku Keneşin maddi-texniki və maliyyə təminatı
Maddə 159. Joqorku Keneşin Aparatı
1. Joqorku Keneşin, onun orqanlarının və strukturlarının hüquqi, təşkilati, sənəd,
informasiya və digər təminatını Aparat həyata keçirir.
2. Aparatın strukturunu Torağanın təqdimatı ilə Joqorku Keneş təsdiq edir.
Aparatın və onun bölmələrinin hüquqi statusu, onların əməkdaşlarının hüquqları,
vəzifələri və məsuliyyəti Torağanın təsdiq etdiyi əsasnamələr ilə müəyyənləşdirilir.
3. Aparatın əməkdaşlarının ştat sayı, maddi-texniki təminatı şərtləri, habelə onla
rın saxlanması xərcləri müəyyənləşdirilmiş xərclər smetası daxilində Torağa tərəfindən
müəyyənləşdirilir və Joqorku Keneş tərəfindən təsdiq edilir.
Maddə 160. Aparat əməkdaşlarının təyin və azad edilməsi
1. Aparatın əməkdaşları dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq və
zifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.
2. Aparatın rəhbəri Torağa tərəfindən təyin edilir. Aparat rəhbərinin təqdimatı ilə
Torağa onun müavinlərini təyin edir.
3. Torağa Aparatın rəhbərini və onun müavinlərini Joqorku Keneşin razılığı ilə
vəzifədən azad edir.
4. Aparatın struktur bölmələrinin rəhbərləri və onların müavinləri Aparat rəhbəri
nin təqdimatına əsasən Torağanın sərəncamı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir
lər.
237

5. Aparatın struktur bölmələrinin əməkdaşları vakant vəzifələrin tutulması üçün
keçirilən müsabiqənin və ya attestasiyanın yekunları əsas götürülməklə, Aparatın müva
fiq struktur bölmələri rəhbərlərinin təqdimatına əsasən Aparat rəhbərinin sərəncamı ilə
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. Attestasiya-müsabiqə komissiyasına vakant
vəzifələrin mövcud olduğu və ya əməkdaşları attestasiya ediləcək struktur bölmələrin
rəhbərləri daxil edilirlər.
6. Joqorku Keneş deputatlarının məsləhətçiləri və köməkçiləri müvafiq deputatın təq
dimatına əsasən Aparat rəhbərinin sərəncamı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.
7. Fraksiyaların katibliklərinin rəhbərləri müvafiq fraksiya liderlərinin təqdimatı
na əsasən Torağanın sərəncamı ilə təyin və azad edilirlər.
Fraksiyaların katibliklərinin əməkdaşları müvafiq fraksiya katibliyi rəhbərinin təqdi
matına əsasən Aparat rəhbərinin sərəncamı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.
8. Koalisiyaların katibliklərinin (nümayəndəliklərinin) (əgər koalisiya sazişin
də onların yaradılması nəzərdə tutulmuşdursa) əməkdaşları müvafiq koalisiya liderinin
(əgər koalisiya sazişində bu cür vəzifə nəzərdə tutulmuşdursa) və ya koalisiyaya daxil
olan fraksiyaların liderlərinin təqdimatına əsasən Aparatın rəhbəri tərəfindən vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad edilirlər.
9. Joqorku Keneşin səlahiyyət müddəti başa çatdıqda, Joqorku Keneş vaxtından
əvvəl buraxıldıqda və onun yeni tərkibi seçildikdə, deputatların məsləhətçiləri və kö
məkçiləri, fraksiya katibliklərinin, koalisiya katibliklərinin (nümayəndəliklərinin) əmək
daşları istisna olmaqla, Aparat əməkdaşlarının fəaliyyətinə xitam verilmir.
Joqorku Keneş vaxtından əvvəl buraxıldıqda deputatların məsləhətçiləri və kömək
çiləri, fraksiya katibliklərinin, koalisiya katibliklərinin (nümayəndəliklərinin) əməkdaş
ları qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada kompensasiya alırlar.
Maddə 161. Komitə şöbəsi
1. Joqorku Keneşin komitəsinin fəaliyyətini Aparatın daimi fəaliyyət göstərən st
ruktur vahidi olan komitə şöbəsi təmin edir.
2. Komitə şöbəsi Aparat, komitə şöbəsi haqqında əsasnamələrə uyğun fəaliyyət
göstərir. Həmin əsasnamələr Aparatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
3. Komitə şöbəsi:
1) komitənin hüquqi, analitik dəstəklənməsini, təşkilati təminatını və kargüzarlığı
nı həyata keçirir;
2) Aparat və komitə şöbəsi haqqında əsasnamələr ilə müəyyənləşdirilən digər
funksiyaları icra edir.
Maddə 162. Fraksiyaların katiblikləri və koalisiyaların katiblikləri (nümayən
dəlikləri)
1. Fraksiyanın fəaliyyətini Aparatın struktur vahidi olan fraksiya katibliyi təmin
edir. Fraksiya katibliyi fraksiyanın mövcud olduğu dövrdə fəaliyyət göstərir, öz fəaliy
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yətini Aparat haqqında əsasnaməyə və fraksiya liderinin təqdimatı ilə fraksiya tərəfindən
təsdiq edilən fraksiya katibliyi haqqında əsasnaməyə uyğun həyata keçirir.
2. Fraksiyalar koalisiyasının fəaliyyətini Aparatın struktur vahidi olan koalisi
ya katibliyi (nümayəndəliyi) (əgər koalisiya sazişində onun yaradılması nəzərdə tu
tulmuşdursa) təmin edir. Koalisiyanın katibliyi (nümayəndəliyi) koalisiyanın möv
cud olduğu dövrdə fəaliyyət göstərir, öz fəaliyyətini Aparat haqqında əsasnaməyə və
koalisiya liderinin (əgər koalisiya sazişində bu cür vəzifə nəzərdə tutulmuşdursa) və
ya koalisiyaya daxil olan fraksiyaların liderlərinin təqdimatı ilə koalisiya tərəfindən
təsdiq edilən koalisiya katibliyi (nümayəndəliyi) haqqında əsasnaməyə uyğun həyata
keçirir.
3. Fraksiya katiblikləri və koalisiya katiblikləri (nümayəndəlikləri):
1) hüquqi, analitik dəstəyi, təşkilati təminatı və kargüzarlığı həyata keçirirlər;
2) Aparat və fraksiyanın katibliyi, koalisiyanın katibliyi (nümayəndəliyi) haqqında
əsasnamələr ilə müəyyənləşdirilmiş digər funksiyaları icra edirlər.
Maddə 163. Joqorku Keneşin və onun orqanlarının maddi-texniki və maliyyə
təminatı
1. Joqorku Keneşin fəaliyyətinin maddi-texniki və maliyyə təminatını Joqorku
Keneşin müvafiq struktur bölməsi həyata keçirir.
2. Joqorku Keneşin maliyyə təminatı üçün Joqorku Keneşin müvafiq maliyyə böl
məsi növbəti büdcə ili üçün Joqorku Keneş büdcəsinin layihəsini hazırlayır və cari il
iyulun 1-dək Maliyyə Nazirliyinə göndərir.
3. Joqorku Keneşin illik büdcəsində Joqorku Keneşin fəaliyyətinin təmin edilmə
si, o cümlədən deputatların fəaliyyətinin təmin edilməsi (mənzil, maşın verilməsi, eza
miyyətlərin ödənilməsi və s.) üçün qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən ayrı-ayrı xərc
maddələri nəzərdə tutulur.
4. Joqorku Keneşin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakılar yaradılır:
1) büdcə hüququ haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun formalaşdırılan və
həcmi müvafiq il üçün respublika büdcəsi haqqında qanunla müəyyənləşdirilən Torağa
nın ehtiyat fondu;
2) hər il deputatlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün büdcədən ayrılan vəsait
lər daxilində formalaşdırılan deputat fondu.
5. Göstərilən fondlardan vəsaitlərin xərclənməsi qaydası Joqorku Keneşin təsdiq
etdiyi müvafiq əsasnamələr ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 164. Joqorku Keneşin sənəd dövriyyəsi
1. Joqorku Keneşin sənəd dövriyyəsi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istis
na olmaqla, kağız və elektron formada dövlət dilində həyata keçirilir.
2. Elektron sənəd dövriyyəsi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada elekt
ron rəqəmsal imza ilə təmin edilə bilər.
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3. Deputat (deputatlar) tərəfindən dövlət dilində hazırlanmış qanun layihəsi Joqor
ku Keneşin müzakirəsinə çıxarıldıqdan sonra rəsmi dilə tərcümə edilməlidir.
35-ci fəsil. Yekun müddəaları
Maddə 165. Bu Reqlamentin qüvvəyə minməsi
1. Bu Qanun rəsmi dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
2. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar aşağıdakılar qüvvədən düşmüş sa
yılsın:
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının 2005-ci il 3 yanvar tarixli 3 nömrəli Qanunu («Erkin Too» qəzeti, 18
yanvar 2005-ci il, № 4-5);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının 2006-cı
il 17 yanvar tarixli 5 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin
Məlumatı, 2006-cı il, № 1, maddə 7);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının
2006-cı il 11 may tarixli 84 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku Ke
neşinin Məlumatı, 2006-cı il, № 5, maddə 422);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» Qırğız Res
publikasının 2006-cı il 16 iyun tarixli 90 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2006-cı il, № 6, maddə 446);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2006-cı il 29 iyun tarixli 93 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2006-cı il, № 6, maddə 449);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının
2006-cı il 8 avqust tarixli 161 nömrəli Qanunu («Erkin Too» qəzeti, 22 avqust
2006-cı il, № 62);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının 2006-cı il
8 noyabr tarixli 179 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin
Məlumatı, 2006-cı il, № 10, maddə 855);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2007-ci il 26 fevral tarixli 20 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2007-ci il, № 2, maddə 146);
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«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2007-ci il 2 iyul tarixli 95 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2007-ci il, № 7-8-9, maddə 664);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Qırğız Respub
likasının 2008-ci il 25 yanvar tarixli 1 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 1, maddə 2);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2008-ci il 23 iyun tarixli 132 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 6/2, maddə 596);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının 2008ci il 28 iyul tarixli 171 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin
Məlumatı, 2008-ci il, № 6/2, maddə 635);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının
2008-ci il 2 oktyabr tarixli 203 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 8, maddə 895);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Qırğız Respubli
kasının 2008-ci il 17 oktyabr tarixli 227 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 8, maddə 919);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının
2008-ci il 15 dekabr tarixli 261 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 10, maddə 1089);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununa dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respubli
kasının 2008-ci il 15 dekabr tarixli 262 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 10, maddə 1090);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə» Qırğız Respubli
kasının 2008-ci il 29 dekabr tarixli 277 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2008-ci il, № 10, maddə 1105);
«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının 2009-cu il
23 yanvar tarixli 16 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin
Məlumatı, 2009-cu il, № 1, maddə 16);
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-

«Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respubli
kasının 2009-cu il 27 aprel tarixli 137 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Məlumatı, 2009-cu il, № 4, maddə 359);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2009-cu il 27 aprel tarixli 138 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqor
ku Keneşinin Məlumatı, 2009-cu il, № 4, maddə 360);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respub
likasının Qanununa dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə» Qırğız Respublikası
nın 2009-cu il 26 may tarixli 169 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqor
ku Keneşinin Məlumatı, 2009-cu il, № 5, maddə 486);
- «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşinin Reqlamenti haqqında» Qırğız Res
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının
2009-cu il 15 oktyabr tarixli 276 nömrəli Qanunu (Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Məlumatı, 2009-cu il, № 9, maddə 863);
- «Qırğız Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına («Qırğız Respublikasının
Ombudsmanı (akıykatçı) haqqında» və «Qırğız Respublikası Joqorku Keneşi
nin Reqlamenti haqqında» Qırğız Respublikasının qanunlarına) əlavələr və də
yişikliklər edilməsi barədə Qırğız Respublikasının 2010-cu il 3 mart tarixli 41
nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi («Erkin Too» qəzeti, 12 mart 2010-cu il, №
17-18);
- «Qırğız Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə» Qırğız Respublikasının 2011-ci il 17 fevral tarixli 1 nömrəli
Qanununun 1-ci maddəsi («Erkin Too» qəzeti, 22 fevral 2011-cu il, № 14).
3. Qırğız Respublikasının Hökuməti Qırğız Respublikası qanunvericiliyinin bu Qa
nunun müddəalarına uyğunlaşdırılması üçün altı ay müddətindən gec olmayaraq zəruri
tədbirlər görsün.
R. Otunbayeva,
Qırğız Respublikasının Prezidenti
Bişkek şəhəri, 25 noyabr 2011-ci il.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ
SENATININ REQLAMENTİ HAQQINDA
ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ QANUNU
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi Senatının fəaliyyətinin hüquqi
əsasları
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Senatı (irəlidə – Senat) Özbəkistan Res
publikasının Konstitusiyasına, «Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Senatı haqqın
da» Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya Qanununa, bu Qanuna və digər qanunve
ricilik aktlarına uyğun fəaliyyət göstərir.
Maddə 2. Senatın fəaliyyətinin əsas prinsipləri
Senatın fəaliyyətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
ümumdövlət maraqları ilə regional maraqların uzlaşdırılması;
məsələlərin sərbəst müzakirə və kollektiv həll edilməsi;
açıqlıq və aşkarlıq;
ictimai rəyin nəzərə alınması.
Senatın işi Senatın plenar iclaslarına (irəlidə – iclaslar) və onun komitələrinin (ko
missiyalarının) iclaslarına çağırılan senatorların fəaliyyətinə əsaslanır.
Maddə 3. Senatın fəaliyyətinin təşkilati forması
Senatın fəaliyyətinin təşkilati forması onun zərurət yarandıqca, lakin ildə üç dəfə
dən az olmayaraq keçirilən iclaslarıdır.
Senatın iclası senatorların ümumi sayının azı yarısı onun işində iştirak etdikdə səla
hiyyətlidir. Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının, Konstitusiya qanunlarının bəyə
nilməsi, onlara dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələlərinin müzakirəsində senatorla
rın ümumi sayının azı üçdə ikisinin iştirakı məcburidir.
Senatın iclasının işinin təşkil edilməsi üçün həmin iclasda onun katibliyi, hesabla
yıcı komissiya və səslərin hesablanmasının elektron sistemindən istifadəyə nəzarət qru
pu seçilir.
Senatın birinci iclası onun formalaşmasından ən geci bir ay keçənədək təşkil edilir.
Həmin iclası Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri açır və Sena
tın Sədri seçilənədək iclasa sədrlik edir.
Senatın birinci iclasında onun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı məsələlərə baxılır, o
cümlədən, bir qayda olaraq:
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Senatın Sədri və onun müavinləri seçilir;
Senatın komitələri təşkil edilir.
Senatın növbədənkənar iclasları Özbəkistan Respublikası Prezidentinin, Senatın Səd
rinin təklifi, yaxud senatorların ümumi sayının azı üçdə birinin təklifi ilə çağırıla bilər.
Senatın iclasları açıq, aşkar keçirilir və kütləvi informasiya vasitələri ilə işıqlandı
rılır. Senatın qərarı ilə qapalı iclaslar da keçirilə bilər.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Senatı və Qanunvericilik Palatası (irəli
də – Qanunvericilik Palatası), bir qayda olaraq, ayrılıqda iclas edirlər.
Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallarda palataların birgə iclasları keçirilir. Özbəkis
tan Respublikası Ali Məclisi palatalarının birgə iclasları Özbəkistan Respublikası Prezi
dentinin, Senat Sədrinin, Qanunvericilik Palatası Spikerinin təklifi, yaxud müvafiq ola
raq senatorların və ya Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının azı üçdə
birinin təklifi ilə çağırıla bilər.
Maddə 4. Senatın Sədrinin və onun müavinlərinin seçilməsi
Senatın birinci iclası Senatın Sədrinin seçilməsi ilə başlanır.
Senatın Sədri və onun müavinləri vəzifələrinə namizədlikləri Özbəkistan Respub
likasının Prezidenti senatorlar sırasından təqdim edir.
Gizli səsvermə nəticəsində senatorların ümumi sayının yarısından çoxunun səsləri
ni toplayan namizəd Senatın Sədri və ya onun müavini seçilmiş sayılır.
Senat Sədrinin müavinlərindən biri senatorlar sırasından seçilən Qaraqalpaqıstan
Respublikasının təmsilçisidir.
Senatın Sədrinin və onun müavinlərinin seçilməsi barədə qərarlar qəbul edilir və
Senatın iclasına sədrlik edən tərəfindən imzalanır.
Maddə 5. Senatın Sədrinin və onun müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzifədən
azad edilməsi
Gizli səsvermə yolu ilə senatorların ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Senatın
qəbul etdiyi qərara əsasən Senatın Sədri vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilər.
Gizli səsvermə yolu ilə senatorların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Senatın qəbul etdi
yi qərara əsasən Senat Sədrinin müavinləri vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərlər.
Senatın Sədrinin və ya onun müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilmə
si məsələsinə Senat Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı və ya senatorların
ümumi sayının azı üçdə birinin təklifi ilə baxır.
Senatın Sədrinin və ya onun müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilmə
si barədə qərar qəbul edilir və Senatın iclasına sədrlik edən tərəfindən imzalanır.
Maddə 6. Senatın Kenqaşı
Senatın fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə Senatın Kenqaşı yaradılır.
Senatın Kenqaşının tərkibinə Senatın Sədri, onun müavinləri və Senat komitələrinin
sədrləri daxil olur.
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Senatın Kenqaşı:
Senatın iclasının gündəliyinin layihəsini tərtib edir;
qanunla nəzərdə tutulan hallarda Senatın iclasları arasındakı dövrdə Senatın səla
hiyyətlərinə aid qərarlar qəbul edir və həmin qərarlar sonradan Senatın iclasında təsdiq
edilir;
komitələrin işini əlaqələndirir;
Senatın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər məsələləri həll edir.
Səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində Kenqaş öz üzvlərinin ümumi sayı
nın səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul edir.
Senatın Kenqaşına Senatın Sədri başçılıq edir. Senatın Sədri Kenqaşın iclaslarını
aparır və qərarlarını imzalayır.
Maddə 7. Senat komitələrinin təşkili
Palatanın səlahiyyət müddəti üçün Senat komitələr təşkil edir. Komitələr senatorlar
sırasından seçilən sədrdən, onun müavinindən və üzvlərdən ibarət olur.
Senatın Sədri və onun müavinləri Senat komitələrinin tərkibinə seçilə bilməzlər.
Senatda büdcə və iqtisadi islahat məsələlərinə; qanunvericiliyə və məhkəmə-hüquq
məsələlərinə; müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinə; xarici siyasət məsələlərinə; elm,
təhsil, mədəniyyət və idman məsələlərinə; aqrar, su təsərrüfatı məsələlərinə və ekolo
giyaya dair komitələr hökmən təşkil edilir. Senatda başqa komitələr də təşkil edilə bilər.
Senat komitələrinin ümumi sayı, bir qayda olaraq, səkkizdən çox olmamalıdır.
Senat komitəsinin sədri, onun müavini və komitə üzvləri Senat Sədrinin təqdimatı
na əsasən Palatanın iclasında senatorların ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilirlər.
Senat komitəsi sədrinin, onun müavininin, habelə komitə üzvlərinin seçilməsi ba
rədə Senat qərarlar qəbul edir.
Maddə 7¹. Senatın komitələri yanında ekspert qruplarının təşkili
Qanunların müzakirəsinə, nəzarət-təhlil tədbirlərinin hazırlanmasına və keçirilməsinə
kömək göstərilməsi məqsədi ilə Senatın komitələri yanında ekspert qrupları təşkil edilir.
Ekspert qrupları dövlət orqanlarının, elm və təhsil idarələrinin, qeyri-dövlət qeyrikommersiya təşkilatlarının elmi, qanun-layihə işi və (və ya) müvafiq sahələrdə əməli iş
təcrübəsinə malik ixtisaslı mütəxəssisləri sırasından təşkil edilir.
Senatın komitələri yanında ekspert qruplarının təşkili və fəaliyyəti qaydası Senat
Kenqaşının təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 8. Senat komissiyalarının təşkili
Senat konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün komissiyalar yarada bilər.
Komissiya Senatın iclasında senatorlar sırasından yaradılır və Sədrdən, üzvlərdən,
zərurət olduqda isə həm də komissiya sədrinin müavinindən ibarət olur.
Komissiyanın yaradılması barədə Senat qərar qəbul edir.
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Komissiya ona həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra, yaradılmış ol
duğu müddət başa çatdırda və ya Senatın qərarı ilə vaxtından əvvəl fəaliyyətinə xitam
verir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının birgə qərarı ilə Özbəkistan Res
publikası Ali Məclisinin komissiyaları (parlament komissiyaları) yaradıla bilər.
Zərurət olduqda komissiyaların işinə dövlət orqanlarının və digər orqanların nüma
yəndələri, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri cəlb edilə bilər.
II. SENATIN İCLASINDA MƏSƏLƏLƏRƏ BAXILMASI QAYDASI
Maddə 9. Senatın iclasının gündəliyi
Senatın iclasında baxılmalı məsələlər iclasın gündəliyinə onlara baxılmasının növ
bəliliyi, hər bir məsələnin müzakirəyə hazırlanmasına cavabdeh olan palata komitələri,
məruzəçilər (əlavə məruzəçilər), habelə digər məlumatlar göstərilməklə daxil edilir.
Senat iclasının gündəliyinin layihəsi Senatın Kenqaşı tərəfindən tərtib edilir.
Senatın iclasının gündəliyinin layihəsinə daxil edilmiş məsələlər barəsində senator
lara qabaqcadan məlumat verilir.
Senatın iclasının gündəliyi Palatanın qərarı ilə təsdiq edilir.
Maddə 10. Senatın iclaslarında səsvermə formaları və üsulları
Senatın qərarları onun iclaslarında açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Açıq səsvermə adbaad keçirilə bilər.
Senatın iclaslarında səsvermə səslərin hesablanmasının elektron sistemindən və ya
gizli səsvermə bülletenlərindən istifadə edilməklə keçirilə bilər.
Senatın iclasında səslərin hesablanmasının elektron sistemindən istifadəyə nəzarəti
senatorlardan ibarət qrup həyata keçirir.
Bu və ya digər məsələyə dair səsvermə formasının və üsulunun Özbəkistan Res
publikasının Konstitusiyası və Konstitusiya qanunları ilə müəyyənləşdirildiyi hallar is
tisna olmaqla, səsvermənin formasına və üsuluna dair qərar Senat tərəfindən açıq səsver
mə yolu ilə qəbul edilir.
Senator səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir.
III. QANUNLARA VƏ SENATIN
QƏRARLARINA BAXILMASI QAYDASI
Maddə 11. Senat tərəfindən qanuna baxılması
Senata daxil olmuş qanun qeydə alınır və Senatın Sədri tərəfindən qanuna baxmalı
və ona dair rəy hazırlamalı olan komitəyə (irəlidə – cavabdeh komitə) verilir.
Cavabdeh komitənin rəyində qanun qiymətləndirilməli və onun bəyənilməsinə və
ya rədd edilməsinə dair tövsiyə olmalıdır. Qanunun rədd edilməsinin zəruriliyinə dair
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rəydə cavabdeh komitənin qanunu rədd etməyi hansı səbəblərə görə zəruri saydığı açıq
lanmalıdır. Cavabdeh komitənin rəyi Senatın Kenqaşına təqdim edilir və o, qanunun
Senat iclasının gündəliyinin layihəsinə daxil edilməsinə dair qərar qəbul edir.
Senatın iclasında qanunun müzakirəsi cavabdeh komitənin rəyinin məruzəçi tərə
findən oxunması ilə başlanır. Qanunun müzakirəsində senatorlar çıxış edə bilərlər.
Bu Qanunun 13-cü və 14-cü maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,
Senat tərəfindən qanun senatorların ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Senatın bəyəndiyi qanun imzalanmaq və dərc edilmək üçün Senatın qərarı ilə bir
likdə müəyyənləşdirilmiş qaydada Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Qanunun rədd edilməsinə dair Senatın qərarında onun rədd edilməsinin səbəbləri
göstərilməlidir. Eyni zamanda, qərarda qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilməsinin zə
ruriliyinə, habelə razılaşdırıcı komissiyanın yaradılmasına dair təkliflər verilə bilər.
Qanunun bəyənilməsinə və ya rədd edilməsinə dair Senatın qərarı qəbul olunduğu
gündən on gün keçənədək Qanunvericilik Palatasına göndərilir.
Maddə 12. Razılaşdırıcı komissiya
Senatın rədd etdiyi qanunla əlaqədar Senat və Qanunvericilik Palatası yaranmış fi
kir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün Senatın üzvləri və Qanunvericilik Palatasının
deputatları sırasından paritet əsaslarla razılaşdırıcı komissiya yarada bilərlər.
Senatda razılaşdırıcı komissiyanın yaradılması təşəbbüsünü Senatın Sədri, habelə Se
nat üzvlərinin ümumi sayının beşdə birindən az olmayan sayda senatorlar irəli sürə bilər.
Razılaşdırıcı komissiyanın Senatdan olan üzvlərinin tərkibi onun iclasında, Senatın
iclasları arasındakı dövrdə isə onun Kenqaşı tərəfindən təsdiq edilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın hər palatadan olan üzvləri səs çoxluğu ilə özlərinin tər
kibindən komissiyanın həmsədrlərini seçirlər.
Razılaşdırıcı komissiya qanunun vahid mətninin hazırlanması məqsədi ilə Senatın
hər bir etirazına ayrılıqda baxır.
Razılaşdırıcı komissiyanın qərarları onun tərkibinə daxil olan senatorların və Qanun
vericilik Palatası deputatlarının ayrılıqda səs verməsi yolu ilə qəbul edilir. Komissiyanın
hər palatadan olan üzvlərinin əksəriyyəti lehinə səs verdikdə qərar qəbul edilmiş sayılır.
Öz işinin nəticələrinə əsasən razılaşdırıcı komissiya fikir ayrılıqlarının aradan qal
dırılmasına dair təkliflərin əks olunduğu rəy qəbul edir. Qanuna dəyişikliklər və əlavələr
layihəsinin mətni rəyə əlavə edilir.
Rəy razılaşdırıcı komissiyanın Senatdan və Qanunvericilik Palatasından olan həm
sədrləri tərəfindən imzalanır, müvafiq surətdə Senata və Qanunvericilik Palatasına verilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın təklifləri Senat tərəfindən qəbul edildikdə, Qanunverici
lik Palatası qanunu adi qaydada təkrar müzakirə etməlidir.
Razılaşdırıcı komissiyanın təkliflərinin heç olmasa birinin rədd edildiyi halda
Senat razılaşdırıcı komissiyaya təklif edə bilər ki, Palatanın bəyəndiyi düzəlişləri nəzərə
almaqla, yeni təkliflər vermək üçün işini davam etdirsin.
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Əgər Senat razılaşdırıcı komissiyanın redaksiyasında qanunu bəyənmirsə, o, rədd
edilmiş qanun kimi Qanunvericilik Palatasına qaytarılmalıdır.
Maddə 13. Senat tərəfindən qanunun təkrar müzakirə edilməsi qaydası
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qaytardığı qanun təkrar müzakirə üçün bi
lavasitə Qanunvericilik Palatasına qaytarılır.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qaytarılmış və təkrar müzakirə
zamanı Qanunvericilik Palatası tərəfindən əvvəl qəbul edilmiş redaksiyada bəyənilmiş
qanun müəyyənləşdirilmiş qaydada Senata göndərilir.
Cavabdeh komitə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qaytarılmış və
Qanunvericilik Palatası tərəfindən əvvəl qəbul edildiyi redaksiyada bəyənilmiş qanuna
dair rəy verir.
Cavabdeh komitənin rəyi alındıqdan sonra Senat tərəfindən qanunun təkrar mü
zakirə edilməsi məsələsi müəyyənləşdirilmiş qaydada Senatın gündəliyinin layihəsinə
daxil edilir. Təkrar müzakirənin nəticələrinə əsasən Senat qanunun bəyənilməsinə və ya
rədd edilməsinə dair qərar qəbul edir.
Senat tərəfindən təkrar müzakirə zamanı senatorların ümumi sayının üçdə iki səs
çoxluğu ilə bəyənilmiş qanun imzalanmaq və dərc edilmək üçün Senatın qərarı ilə
birlikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə gön
dərilir.
Təkrar müzakirənin nəticələrinə əsasən qanunun bəyənilməsinə, yaxud rədd edil
məsinə dair Senatın qərarı qəbul edildiyi gündən on gün keçənədək Qanunvericilik Pa
latasına göndərilir.
Əgər Senat tərəfindən rədd edilmiş və ya Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən qaytarılmış qanun Qanunvericilik Palatasında təkrar müzakirə zamanı Özbə
kistan Respublikası Prezidentinin və ya Senatın etirazları nəzərə alınmaqla, yeni redaksi
yada qəbul edilərsə, o, Senat tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada yeni qəbul olunmuş
qanun kimi müzakirə edilir.
Maddə 14. Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının, Konstitusiya qanununun,
onlara dəyişikliklər və əlavələr edilməsinə dair qanunların müzakirəsi
xüsusiyyətləri
Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının, Konstitusiya qanununun, onlara dəyi
şikliklər və əlavələr edilməsinə dair qanunların bəyənilməsi üçün senatorların ümumi
sayının üçdə iki səs çoxluğu tələb edilir.
Maddə 15. Senatın qərarlarının qəbul edilməsi qaydası
Senat qanunların qəbulunu tələb etməyən məsələlərə dair qərarlar qəbul edir.
Senata qərar layihəsi təqdim edildikdə, ona qısa izahat və digər zəruri materiallar
əlavə edilir.
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Senatın Sədri cavabdeh komitəni və onun tərəfindən Senat qərarının layihəsinə qa
baqcadan baxılması müddətini müəyyənləşdirir.
Senatın Kenqaşı cavabdeh komitə təmsilçisinin məlumatını dinləyərək, qərar layi
həsinin Senatın iclasının gündəliyinə daxil edilməsinə dair qərar qəbul edir və məruzə
çini müəyyənləşdirir.
Senatın iclasında cavabdeh komitə təmsilçinin məlumatı dinlənilir və müzakirənin
nəticələrinə əsasən senatorların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Senatın qərarı qəbul edilir.
Əgər qərar layihəsinin qəbul edilməsi təklifi səsvermənin yekunlarına görə lazımi
sayda səs toplamazsa, o, rədd edilmiş sayılır.
Əgər bu qanunla başqa qayda müəyyənləşdirilməmişdirsə, Qanunvericilik Palatası
ilə birgə səlahiyyətlərə aid edilmiş məsələ barəsində Senatın qərarı qəbul edildiyi gün
dən beş gün keçənədək Qanunvericilik Palatasına göndərilir.
IV. NÖVBƏTİ İL ÜÇÜN ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN, DÖVLƏT MƏQSƏDLİ FONDLARI
BÜDCƏLƏRİNİN, VERGİ VƏ BÜDCƏ SİYASƏTİNİN
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİNİN QƏBUL EDİLMƏSİ
Maddə 16. Növbəti il üçün Özbəkistan Respublikası Dövlət büdcəsinin, dövlət
məqsədli fondları büdcələrinin, vergi və büdcə siyasətinin əsas
iqtiqamətlərinin layihələrinin müzakirə edilməsi
Növbəti il üçün Özbəkistan Respublikası Dövlət büdcəsinin, dövlət məqsədli fond
ları büdcələrinin, vergi və büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərinin layihələri (irəlidə –
Dövlət büdcəsi) Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Özbəkistan
Respublikası Hesablama Palatasının rəyi ilə birlikdə cari il oktyabrın 15-dən gec olma
yaraq Senata göndərilir.
Qanunvericilik Palatası tərəfindən qəbul edilmiş Dövlət büdcəsi Senatın müzakirə
sinə verilir, Büdcə və iqtisadi islahat məsələləri komitəsi tərəfindən qabaqcadan nəzər
dən keçirilir.
Dövlət büdcəsi ilə bağlı materiallar Senatın iclasında büdcəyə baxılmazdan əvvəl
senatorlara göndərilir.
Senatın iclasında Dövlət büdcəsinin müzakirəsi Özbəkistan Respublikası maliyyə
nazirinin və ya onun vəzifələrini icra edən şəxsin məruzəsi ilə başlanır.
Dövlət büdcəsinə dair qərar Senat tərəfindən cari il dekabrın 15-dən gec olmayaraq
qəbul edilməlidir.
Maddə 17. Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr müəyyənləşdirilmiş qaydada Özbəkis
tan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təqdimatı ilə irəli sürülə bilər.
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Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələsinə Senatın ən yaxın
iclasında baxılmalıdır.
Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr onun qəbulu üçün müəyyənləşdirilmiş
qaydada irəli sürülür.
V. SENAT TƏRƏFİNDƏN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN
TƏYİN EDİLMƏSİ (SEÇİLMƏSİ)
Maddə 18. Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədliyin
müzakirə və təsdiq edilməsi
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədliyin təsdiq edilməsinə
dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatını Senat ən yaxın iclasında müza
kirə edir.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd Senatda onun namizədliyinin müzakirəsi və təsdiqi
zamanı Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün fəaliyyət proqramı
nı təqdim edir.
Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün fəaliyyət proqramı
Ali Məclisin palatalarının birgə iclasında müzakirə edilir.
Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün fəaliyyət proqramı
dinlənildikdən sonra Baş nazir vəzifəsinə namizədliyin təsdiq edilməsi məsələsinə ba
xılır.
Senat üzvlərinin ümumi sayının yarıdan çoxu lehinə səs verdikdə, Özbəkistan Res
publikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik Senat tərəfindən təsdiq edilmiş sayılır.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri ilə Qanunvericilik Palatası arasında da
vamlı fikir ayrılıqları yarandıqda, Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə birinin Özbəkistan Respublikasının Prezidenti qarşısında rəsmən irəli sürdüyü
təklifə əsasən Baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsi Özbəkistan Respublikası Ali
Məclisi palatalarının birgə iclasının müzakirəsinə çıxarılır.
Müvafiq surətdə Qanunvericilik Palatası deputatlarının və Senat üzvlərinin ümumi
sayının azı üçdə ikisi lehinə səs verdikdə, Özbəkistan Respublikasının Baş nazirinə eti
madsızlıq göstərilməsi qərarı qəbul edilmiş sayılır. Bu halda Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Baş nazirin vəzifədən azad edilməsinə dair qərar qəbul edir. Belə olduqda Özbə
kistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bütün tərkibi Baş nazirlə birlikdə istefa verir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının müzakirəsinə və təsdiqinə təq
dim edilmək üçün Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yeni namizədliyi
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Qanunvericilik Palatasında təmsil olunmuş bü
tün siyasi partiyaların fraksiyaları ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra təklif edir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədliyin təsdiq edilməsinə
dair Senatın qərarı qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində Özbəkistan Respubli
kasının Prezidentinə göndərilir.
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Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik Senat tərəfindən iki
dəfə rədd edildikdə, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Baş nazir vəzifələrini icra
edən şəxsi təyin edir və Senatı buraxır.
Senat buraxıldıqda yeni seçkilər Senatın buraxılması qərarının qəbul edildiyi gün
dən etibarən üç ay ərzində keçirilir.
Maddə 19. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilinin (ombudsmanın) və onun müavininin seçilməsi
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) və onun müavininin seçilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının qərarı
Senata daxil olduqdan sonra Senatın iclasında Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) və onun müavininin seçilməsi mə
sələlərinə baxılır.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) və onun müavininin seçilməsi məsələlərinə dair Senatın qərarları Qanunve
ricilik Palatasına göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds
man) vəzifəsinə namizədlik Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının iclasla
rında müzakirə edildikdən sonra həmin məsələyə dair qəbul edilmiş qəti qərar qanunla
müəyyənləşdirilmiş qaydada Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 20. Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil edilməsi
Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin seçilməsi barədə
Qanunvericilik Palatasının qərarı Senata daxil olduqdan sonra Senatın iclasında Özbəkistan
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin seçilməsi məsələsinə baxılır.
Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin seçilməsi məsələsinə
dair Senatın qərarı qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində Qanunvericilik
Palatasına göndərilir.
Maddə 21. Özbəkistan Respublikası Konstitusiya, Ali və Ali Təsərrüfat məhkə
mələrinin seçilməsi
Özbəkistan Respublikası Konstitusiya, Ali və Ali Təsərrüfat məhkəmələrinin sədr
ləri, sədr müavinləri və hakimləri vəzifələrinə seçilmək üçün namizədliklər Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən Senata təqdim edilir.
Özbəkistan Respublikası Konstitusiya, Ali və Ali Təsərrüfat məhkəmələri sədrlərinin,
sədr müavinlərinin və hakimlərinin seçilməsi məsələsinə Senat növbəti iclasında baxır. Bu
məsələlərə dair qərarlar Senat üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Özbəkistan Respublikası Konstitusiya, Ali və Ali Təsərrüfat məhkəmələri sədrlərinin,
sədr müavinlərinin və hakimlərinin seçilməsi məsələsinə dair Senatın qərarları qəbul edildiyi
gündən etibarən üç gün ərzində Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
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Əgər Özbəkistan Respublikası Konstitusiya, Ali və Ali Təsərrüfat məhkəmələrinin
sədrləri, sədr müavinləri və hakimləri vəzifələrinə seçilmək üçün təqdim edilmiş nami
zədliklər səsvermə zamanı Senat üzvlərinin lazımi sayda səsini toplamazsa, Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti Senatın müzakirəsinə eyni namizədlikləri təkrar təqdim edə
bilər. Onlar təkrar rədd edilərsə, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Senatın müzaki
rəsinə başqa namizədlikləri təqdim edir.
Maddə 22. Özbəkistan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsi səd
rinin, Mərkəzi Bankı idarə heyəti sədrinin, Özbəkistan Respub
likasının xarici dövlətlərdə diplomatik və digər nümayəndələrinin
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi
Özbəkistan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri, Mərkəzi
Bankı idarə heyətinin sədri, Özbəkistan Respublikasının xarici dövlətlərdə diplomatik
və digər nümayəndələri vəzifələrinə təyin edilmək üçün namizədliklər Özbəkistan Res
publikasının Prezidenti tərəfindən Senata təqdim edilir.
Özbəkistan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafiz ə Komitəsi sədrinin, Mərkəzi
Bankı idarə heyəti sədrinin, Özbəkistan Respublikasının xarici dövlətlərdə diplomatik
və digər nümayəndələrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi məsələsinə Senat
növbəti iclasında baxır. Bu məsələlərə dair qərarlar Senat üzvlərinin ümumi sayının səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
Özbəkistan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafiz ə Komitəsi sədrinin, Mərkəzi
Bankı idarə heyəti sədrinin, Özbəkistan Respublikasının xarici dövlətlərdə diplomatik
və digər nümayəndələrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi barədə Senatın
qərarları qəbul edildikləri gündən etibarən 3 gün ərzində Özbəkistan Respublikasının
Prezidentinə göndərilir.
Əgər Özbəkistan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri, Mərkə
zi Bankı idarə heyətinin sədri, Özbəkistan Respublikasının xarici dövlətlərdə diplomatik
və digər nümayəndələri vəzifələrinə təyin edilmək üçün irəli sürülmüş namizədliklər
səsvermə zamanı Senat üzvlərinin lazımi sayda səslərini toplamazsa, Özbəkistan Res
publikasının Prezidenti həmin namizədləri Senatın müzakirəsinə təkrar təqdim edə bilər.
Onlar təkrar rədd edildikdə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Senatın müzakirəsi
nə başqa namizədlikləri təqdim edir.
VI. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
FƏRMANLARININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ BAXILMASI
Maddə 23. Nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə
orqanlarının təşkil və ləğv edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası
Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi
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Senat nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə orqanlarının təş
kil və ləğv edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin onun təsdiqinə veril
miş fərmanları barəsində qərarlar qəbul edir.
Nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə orqanlarının təşkil və
ləğv edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edil
məsi məsələsi barədə Senatın qərarları qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində
Qanunvericilik Palatasına, habelə Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 24. Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edil
məsinə, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə, müddətinin uzadıl
masına və qüvvəsinə xitam verilməsinə dair Özbəkistan Respubli
kası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi
Senat müharibə vəziyyətinin elan edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezi
dentinin fərmanına onun daxil olduğu andan ən geci 48 saat keçənədək, ümumi və ya
qismən səfərbərliyin elan edilməsinə, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə, müddəti
nin uzadılmasına və qüvvəsinə xitam verilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezi
dentinin fərmanlarına onların daxil olduğu andan ən geci 72 saat keçənədək baxır.
Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edilməsinə, fövqə
ladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə, müddətinin uzadılmasına və qüvvəsinə xitam verilmə
sinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi məsələsi
nə Senat öz komitələrində qabaqcadan müzakirə aparılmadan baxır.
Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edilməsinə, fövqə
ladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə, müddətinin uzadılmasına və qüvvəsinə xitam verilmə
sinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi məsələsi
barədə Senatın qərarları dərhal Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 25. Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respub
likası Hesablama Palatası sədrinin, Özbəkistan Respublikası Mil
li Təhlükəsizlik Xidməti sədrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanla
rının təsdiq edilməsi
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Hesablama
Palatası sədrinin, Özbəkistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidməti sədrinin vəzifə
yə təyin və vəzifədən azad edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fər
manlarının təsdiq edilməsi məsələlərinə Senatın növbəti iclasında baxılır.
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Hesablama
Palatası sədrinin, Özbəkistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidməti sədrinin vəzifə
yə təyin və vəzifədən azad edilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fər
manlarının təsdiq edilməsi məsələsi barədə Senatın qəbul etdiyi qərarlar qəbul edildiyi
gündən etibarən üç gün ərzində Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
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VII. SENAT TƏRƏFİNDƏN DİGƏR
MƏSƏLƏLƏRƏ BAXILMASI
Maddə 25¹. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatının ən vacib məsələlərinə dair Özbəkis
tan Respublikası Nazirlər Kabinetinin illik məruzəsinə baxılması
Ötən il ərzində sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına və növbəti il üçün nəzərdə tu
tulan əsas prioritetlərə dair Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin illik məruzəsi
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri tərəfindən Senata təqdim edilir.
İllik məruzəyə baxılmasının yekunlarına əsasən Senatın qərarı qəbul edilərək, Öz
bəkistan Respublikasının Qanunvericilik Palatasına və Nazirlər Kabinetinə göndərilir.
Maddə 26. Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsi və onun tari
xinin təyin edilməsi məsələsinə baxılması
Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsi təşəbbüsünün irəli sürülmə
sinə dair materiallara, referendumun keçirilməsi və onun tarixinin təyin edilməsi barədə
Qanunvericilik Palatasının qərarına, habelə cavabdeh komitənin bu məsələyə dair rəyinə
baxaraq, Senat aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edə bilər:
referendumun təyin edilməsi və onun təmin edilməsi tədbirləri haqqında;
referendum keçirilməsi təşəbbüsünün rədd edilməsi haqqında.
Özbəkistan Respublikası referendumu məsələlərinə dair Senatın qərarı qəbul edil
diyi gündən etibarən üç gün ərzində Qanunvericilik Palatasına, habelə referendum keçi
rilməsinin təşəbbüsçülərinə göndərilir.
Senat tərəfindən Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsinə və onun
tarixinin təyin edilməsinə dair qərar qəbul edildikdə, Senatın və Qanunvericilik Palata
sının bu məsələyə dair qərarları Senatın həmin məsələyə dair qərarının qəbul edildiyi
gündən ən geci üç gün keçənədək mətbuatda və digər kütləvi informasiya vasitələrində
dərc edilir.
Maddə 27. Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin təsdiq
edilməsi, ləğv olunması, qüvvəsinə xitam verilməsi və qüvvəsinin
dayandırılması
Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsinin təsdiq edilməsi, ləğv olun
ması, qüvvəsinə xitam verilməsi və ya qüvvəsinin dayandırılması barədə Qanunvericilik
Palatasının qəbul etdiyi qanun həmin müqavilənin rəsmi mətninin təsdiqlənmiş surəti və
onun təsdiq edilməsinin, ləğv olunmasının, qüvvəsinə xitam verilməsinin və ya qüvvəsi
nin dayandırılmasının əsaslandırıldığı sənədlər ilə birlikdə Senata təqdim edilir.
Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsinin təsdiq edilməsi, ləğv olun
ması, qüvvəsinə xitam verilməsi və ya qüvvəsinin dayandırılması barədə Senatın bəyən
diyi qanun Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə imzalanmağa göndərilir.
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Maddə 28. Rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv olunması,
adlarının və sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələlərinə baxılması
Senat rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv olunması, adlarının
və sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələsinə Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabineti
nin müəyyənləşdirilmiş qaydada təqdim edilən təklifi ilə, Qanunvericilik Palatası tərə
findən bu məsələyə dair müsbət qərar qəbul edildikdən və müvafiq materiallar Senata
daxil olduqdan sonra baxır.
Rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv olunması, adının və sər
hədlərinin dəyişdirilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının və Senatın qəbul etdikləri
qərarlar müəyyənləşdirilmiş qaydada dərc edilməlidir.
Maddə 29. Amnistiya aktının qəbul edilməsi
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə amnistiya aktının qəbul edil
məsi məsələsinə Senat növbəti iclasında baxır.
Amnistiya aktı qəbul olunduğu gündən etibarən beş gün ərzində dərc edilməlidir.
Maddə 30. Senatorun toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi məsələsinə baxılması
Senatorun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və
ya onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq
verilməsi barədə Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına Senat öz icla
sında, Senatın iclasları arasındakı dövrdə isə Senatın Kenqaşı baxır.
Senatorun toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq verilməsi barədə Senatın
və ya onun Kenqaşının qərarı gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Senatorun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və
ya onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq
verilməsi məsələsinə dair Senatın və ya onun Kenqaşının qərarı dərhal Özbəkistan Res
publikasının Baş prokuroruna göndərilir.
Maddə 30¹. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə mü
vəkkilinin (ombudsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi
məsələsinə baxılması
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və ya
onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq veril
məsi barədə Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına Senat Qanunveri
cilik Palatasının həmin məsələyə dair öz iclasında qəbul etdiyi qərar Senata daxil olduq
dan sonra on gün ərzində, Senatın iclasları arasındakı dövrdə isə Senatın Kenqaşı baxır.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq verilməsi barədə Senatın və
ya onun Kenqaşının qərarı gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
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Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və ya
onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq veril
məsi məsələsi barədə Senatın və ya onun Kenqaşının qərarı dərhal Özbəkistan Respub
likasının Baş prokuroruna göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq verməkdən Senatın imtina et
məsi onun barəsində cinayət işi üzrə icraatı və ya məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh
tədbirinin tətbiqini nəzərdə tutan inzibati hüquq pozuntusuna dair iş üzrə icraatı istisna
edən və bu cür işlərə xitam verilməsinə səbəb olan haldır.
VIII. SENATIN NƏZARƏT SƏLAHİYYƏTLƏRİNİ
HƏYATA KEÇİRMƏSİ
Maddə 31. Parlament sorğusu
Senat dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxslərinə parlament
sorğusu göndərərək, qanunların icrası, müxtəlif sahələrdə dövlət proqramlarının yerinə
yetirilməsi məsələlərinə və səlahiyyətlərinə daxil olan digər məsələlərə dair əsaslı izahat
verməyi və ya öz mövqeyini açıqlamağı tələb edə bilər.
Parlament sorğusu göndərilməsi təklifi Senatın müzakirəsinə onun komitələri və ya
Senat üzvlərinin ümumi sayının azı beşdə biri tərəfindən verilir.
Parlament sorğusunun təşəbbüsçüləri məsələnin Senatın növbəti iclasının gündəliyinə
daxil edilməsi üçün sorğuya dair Senat qərarının layihəsini Senatın Sədrinə göndərirlər.
Senat qərarının layihəsinə parlament sorğusunun layihəsi, habelə digər zəruri mate
riallar əlavə edilir. Parlament sorğusunun layihəsində sorğuya cavabın formasına (şifahi
və ya yazılı) dair təkliflər də olmalıdır.
Senat parlament sorğusu göndərilməsi barədə qərarı Senat üzvlərinin ümumi sayı
nın səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri parlament sorğusu
na şifahi cavabı Senatın müəyyənləşdirdiyi müddətdə onun iclasında verirlər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri parlament sorğu
suna yazılı cavabı, əgər başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, sorğunun alındığı
gündən ən geci on gün keçənədək göndərməlidirlər.
Parlament sorğusuna yazılı cavab Senatın iclasına sədrlik edən tərəfindən oxunur. Pa
latanın iclasında yazılı cavab oxunmazdan əvvəl onun surətləri senatorlara göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinə, Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin
sədrinə, Baş prokuroruna, dindirmə və istintaq orqanlarının rəhbərlərinə ünvanlanan par
lament sorğusu onların icraatında olan konkret işlərə və materiallara aid ola bilməz.
Parlament sorğusuna verilmiş cavab Senatın iclasında müzakirə edilə bilər. Parla
ment sorğusunun müzakirəsinin yekunlarına əsasən Senat qərar qəbul edir.
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Maddə 31¹. Senator sorğusu
Senator dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxslərinə sorğu gön
dərərək, onlardan, bir qayda olaraq, müvafiq regionların maraqları ilə bağlı məsələlərə
dair əsaslı izahat verməyi və ya öz mövqeyini açıqlamağı tələb edə bilər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri senatorun sorğusuna
yazılı cavabı, əgər başqa müddət təyin edilməmişdirsə, sorğunun alındığı gündən ən geci
on gün keçənədək göndərirlər.
Senatorun Özbəkistan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinə, Ali Təsərrüfat
Məhkəməsinin sədrinə, Baş prokuroruna, dindirmə və istintaq orqanlarının rəhbərlərinə
ünvanladığı sorğu onların icraatında olan konkret işlərə və materiallara aid ola bilməz.
Maddə 32. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ayrı-ayrı aktual məsələlərinə dair
Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin hesabatının dinlənilməsi
Zərurət yarandıqda Senat öz iclasında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ayrı-ayrı
aktual məsələlərinə dair Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin hesabatını dinləyə bilər.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ayrı-ayrı aktual məsələlərinə dair Özbəkistan
Respublikası Baş nazirinin hesabatı bu Qanunun 31-ci maddəsinə uyğun olaraq parlament
sorğusu qaydasında dinlənilir.
Maddə 32¹. Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respub
likası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsi sədrinin, Özbəkistan Res
publikası Mərkəzi Bankı idarə heyəti sədrinin hesabatlarının din
lənilməsi
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Dövlət Tə
biəti Mühafizə Komitəsi sədrinin, Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Bankı idarə heyəti
sədrinin qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada Senata təqdim edilən illik hesa
batlarına Senatın növbəti iclasında baxılır.
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Dövlət Tə
biəti Mühafizə Komitəsi sədrinin, Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Bankı idarə heyəti
sədrinin hesabatları Senatın komitələrində qabaqcadan müzakirə edilir.
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Dövlət Tə
biəti Mühafizə Komitəsi sədrinin, Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Bankı idarə heyəti
sədrinin hesabatlarına baxılmasının yekunları barəsində Senat qərarlar qəbul edir və hə
min qərarlar müvafiq olaraq Özbəkistan Respublikasının Baş prokurorluğuna, Özbəkis
tan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinə, Özbəkistan Respublikası Mərkə
zi Bankına göndərilir.
Maddə 32². Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvək
kilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının dinlənilməsi
Hər il öz iclasında Senat Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları
üzrə müvəkkkilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatını dinləyir.
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Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombuds
manın) fəaliyyətinə dair hesabat Senatın komitələrində qabaqcadan müzakirə edilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının Senatın iclasında müzakirəsi Özbəkistan Res
publikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) məruzəsi ilə
başlanır, daha sonra Senat komitələrinin təmsilçiləri çıxış edirlər.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının dinlənilməsinin yekunlarına əsasən Senat qə
rar qəbul edir və həmin qərar qəbul edildiyi gündən etibarən on gün ərzində Özbəkistan
Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsmana) və Qa
nunvericilik Palatasına göndərilir.
Maddə 32³. Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatının din
lənilməsi
Hər il öz iclasında Senat Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesa
batını Qanunvericilik Palatasının bu məsələyə dair qərarı Senata daxil olduqdan sonra
dinləyir və müzakirə edir.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatı Büdcə və iqtisadi islahat
məsələləri komitəsində qabaqcadan müzakirə edilir.
Büdcə və iqtisadi islahat məsələləri komitəsi Özbəkistan Respublikası Hesablama
Palatasının hesabatının müzakirə edilməsinin yekunlarına əsasən, senatorların təklif və
qeydlərini nəzərə almaqla, həmin hesabata dair rəyi, habelə Özbəkistan Respublikası
Hesablama Palatasının müvafiq ildə hesabatına dair Senat qərarının layihəsini hazırlayır
və Palatanın müzakirəsinə verir.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatının müzakirəsi zamanı
Senat Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatası sədrinin məruzəsini, Büdcə və iq
tisadi islahat məsələləri komitəsi təmsilçisinin əlavə məruzəsini, habelə Senatın digər
komitələrinin təmsilçilərinin çıxışlarını dinləyir.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatının dinlənilməsinin ye
kunlarına əsasən Senat qərar qəbul edir. Həmin qərar qəbul edildiyi gündən etibarən on
gün ərzində Özbəkistan Respublikasının Hesablama Palatasına və Qanunvericilik Pala
tasına göndərilir.
Maddə 324. Senatın komitələrinin nəzarət səlahiyyətlərini həyata keçirməsi
Senatın komitələri, habelə senatorlar dövlət orqanlarından və digər təşkilatlardan,
vəzifəli şəxslərdən sənədləri, ekspert rəylərini, statistik və digər məlumatları tələb edə
bilərlər.
Senat komitələrinin və ya senatorların tələb etdiyi informasiyanı müvafiq dövlət
orqanı, digər təşkilat, vəzifəli şəxs müraciətin alındığı gündən ən geci on gün keçənədək
təqdim etməlidirlər.
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Komitələrin iş planlarına, Senatın və onun Kenqaşının qərarlarına uyğun olaraq,
Senatın komitələri öz iclaslarında dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları rəhbərləri
nin qanunlara riayət etməsi, Senatın və onun Kenqaşının qərarlarını, Palata komitələri
nin qərarlarını yerinə yetirməsi barədə məlumatlarını dinləyə bilərlər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları rəhbərlərinin məlumatlarının müzaki
rəsinin yekunlarına əsasən Senatın komitəsi qərar qəbul edir və həmin qərar müvafiq
dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanına göndərilir.
Qanunların və Senatın qərarlarının icrasına nəzarət çərçivəsində Senatın komitələri
vaxtaşırı hüquq tətbiqi praktikasını öyrənir və yeni qəbul edilən qanunların icrası üçün
qanun qüvvəli aktların qəbulu üzərində monitorinq aparırlar.
IX. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 33. Senatın beynəlxalq əlaqələri
Senat başqa dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq parlament təşkilatları ilə par
lamentlərarası əməkdaşlıq barəsində sazişlər bağlaya bilər, rəsmi parlament nümayəndə
heyətləri göndərib-qəbul edə bilər, habelə beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsinə yö
nələn müxtəlif tədbirlər həyata keçirə bilər.
Başqa ölkələrin parlament rəhbərlərinin, dövlət və hökumət başçılarının, parlament
nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin xahişi ilə onlara Senatın iclasında çıxış etmək imkanı
verilə bilər.
Maddə 34. Senatın xərclər smetasının təsdiq edilməsi
Senatın, onun orqanlarının və senatorların fəaliyyəti ilə bağlı xərclər smetasını Se
natın Sədri təsdiq edir.
İslam Kərimov,
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
Daşkənd şəhəri, 29 avqust 2003-cü il.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ
QANUNVERİCİLİK PALATASININ REQLAMENTİ
HAQQINDA ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ
QANUNU
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi Qanunvericilik Palatasının
fəaliyyətinin hüquqi əsasları
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Qanunvericilik Palatası (irəlidə – Qanun
vericilik Palatası) Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına, «Özbəkistan Respub
likası Ali Məclisinin Qanunvericilik Palatası haqqında» Özbəkistan Respublikasının
Konstitusiya Qanununa, bu Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına uyğun fəaliyyət
göstərir.
Maddə 2. Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin əsas prinsipləri
Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
siyasi müxtəliflik və çoxpartiyalılıq;
məsələlərin sərbəst müzakirə və kollektiv həll edilməsi;
açıqlıq və aşkarlıq;
ictimai rəyin nəzərə alınması.
Qanunvericilik Palatasının işi Palatanın bütün deputatlarının peşəkar, daimi fəaliy
yətinə əsaslanır.
Maddə 3. Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin təşkilati forması
Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin təşkilati forması onun sessiyası dövründə,
bir qayda olaraq, həftədə üç dəfə keçirilən iclaslarıdır.
Qanunvericilik Palatasının iclası palata deputatlarının ümumi sayının azı yarısı iş
tirak etdikdə səlahiyyətlidir. Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyası, Konstitusiya
qanunları qəbul edilərkən, onlara dəyişikliklər və əlavələr edilərkən deputatların ümumi
sayının azı üçdə iki hissəsinin iclasda olması məcburidir.
Qanunvericilik Palatasının birinci iclası Palataya seçkilərdən sonra iki aydan gec
olmayaraq keçirilir. Bu iclası Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədri açır və Qanunvericilik Palatasının Spikeri seçilənədək iclasa sədrlik edir.
Qanunvericilik Palatasının birinci iclasının işinin təşkili üçün iclasın müvəqqəti
katibliyi, hesablayıcı komissiya və səslərin hesablanmasının elektron sistemindən istifa
dəyə nəzarət üzrə müvəqqəti qrup seçilir.
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Qanunvericilik Palatasının birinci iclasında onun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı mə
sələlərə baxılır, o cümlədən bir qayda olaraq:
Qanunvericilik Palatasının Spikeri və onun müavinləri seçilir;
siyasi partiyaların fraksiyaları (irəlidə – fraksiyalar) və deputat qrupları qeydə alınır;
Qanunvericilik Palatasının komitələri təşkil edilir.
Qanunvericilik Palatasının növbədənkənar iclasları onun sessiyaları arasındakı
dövrdə Özbəkistan Respublikası Prezidentinin, Qanunvericilik Palatası Spikerinin, ya
xud Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının azı üçdə birinin təklifi ilə ça
ğırıla bilər.
Qanunvericilik Palatasının iclasları açıq, aşkar keçirilir və kütləvi informasiya vasitə
ləri ilə işıqlandırılır. Qanunvericilik Palatasının qərarı ilə qapalı iclaslar da keçirilə bilər.
Qanunvericilik Palatası və Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Senatı (irəli
də – Senat), bir qayda olaraq, ayrılıqda iclas edirlər.
Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallarda palataların birgə iclasları keçirilir. Özbəkis
tan Respublikası Ali Məclisi palatalarının birgə iclasları Özbəkistan Respublikası Prezi
dentinin, Qanunvericilik Palatası Spikerinin, Senat Sədrinin, yaxud müvafiq olaraq Qa
nunvericilik Palatası deputatlarının və ya senatorların ümumi sayının azı üçdə birinin
təklifi ilə çağırıla bilər.
Maddə 4. Qanunvericilik Palatası Spikerinin və onun müavinlərinin seçilməsi
Qanunvericilik Palatasının birinci iclası Qanunvericilik Palatası Spikerinin seçil
məsi ilə başlanır.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin və onun müavinlərinin seçilməsi üçün Palatanın
deputatları sırasından siyasi partiyaların təmsilçiləri şurası təşkil edilir. Şuranın tərkibinə
Qanunvericilik Palatasına seçkilərdə iştirak etmiş hər siyasi partiyadan azı üç deputat da
xil olur. Siyasi partiyaların təmsilçiləri şurasının tərkibi barəsində qərar Qanunvericilik
Palatası deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Siyasi partiyaların təmsilçiləri şurası öz iclasında Qanunvericilik Palatasının Spi
keri və onun müavinləri vəzifələrinə deputatlar sırasından namizədliklərin irəli sürül
məsi məsələsinə baxır. Siyasi partiyaların təmsilçiləri şurasının iclasına Qanunvericilik
Palatasına seçkilərdə daha çox sayda deputat yeri əldə etmiş siyasi partiyanın təmsilçisi
sədrlik edir.
Gizli səsvermə nəticəsində Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının
yarısından çoxunun səslərini toplayan namizəd Qanunvericilik Palatasının Spikeri se
çilmiş sayılır.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin müavinlərinin sayını Qanunvericilik Palatası,
bir qayda olaraq, Palatada yaradılmış fraksiyaların və deputat qruplarının sayını əsas gö
türməklə müəyyənləşdirir. Qanunvericilik Palatasında yaradılmış fraksiyaya və deputat
qrupuna onun təmsilçisinin Qanunvericilik Palatası Spikerinin müavinlərindən birinin
vəzifəsini tutması hüququna təminat verilir.
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Qanunvericilik Palatası Spikerinin müavinləri Qanunvericilik Palatasının səlahiy
yət müddəti üçün gizli səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə
seçilirlər.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin müavininin seçilməsi üçün fraksiya və deputat
qrupu, bir qayda olaraq, öz fraksiyasının, deputat qrupunun rəhbərinin namizədliyini
irəli sürür.
Fraksiyanın və ya deputat qrupunun təqdim etdiyi namizədlik Qanunvericilik Pala
tası Spikerinin müavini vəzifəsinə seçilmədikdə fraksiya, deputat qrupu öz fraksiyasının,
deputat qrupunun üzvləri sırasından başqa namizədlik irəli sürmək hüququna malikdir.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin və onun müavinlərinin seçilməsi barədə qərarlar
qəbul edilir və Palatanın iclasına sədrlik edən tərəfindən imzalanır.
Maddə 5. Qanunvericilik Palatası Spikerinin və onun müavinlərinin vaxtın
dan əvvəl vəzifədən azad edilməsi
Qanunvericilik Palatasının gizli səsvermə yolu ilə deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərara əsasən Qanunvericilik Palatasının Spikeri
vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilər.
Qanunvericilik Palatasının gizli səsvermə yolu ilə deputatlarının ümumi sayının
ümumi səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərara əsasən Qanunvericilik Palatası Spikerinin
müavinləri vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərlər.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin və ya onun müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzifə
dən azad edilməsi məsələsinə Palata öz deputatlarının ümumi sayının üçdə bir hissəsindən
az olmayan sayda deputatlar qrupunun təklifi ilə baxır. Qanunvericilik Palatası Spikerinin
müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilməsi məsələsi onların namizədliklərini
irəli sürmüş fraksiyalar və ya deputat qrupları tərəfindən də qaldırıla bilər.
Qanunvericilik Palatası Spikerinin və ya onun müavinlərinin vaxtından əvvəl vəzi
fədən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilir və Palatanın iclasına sədrlik edən tərəfin
dən imzalanır.
Maddə 6. Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı
Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə Qanunverici
lik Palatasının Kenqaşı yaradılır.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı Qanunvericilik Palatasının Spikerindən, onun
müavinlərindən, fraksiyaların və deputat qruplarının rəhbərlərindən, Qanunvericilik Pa
latası komitələrinin sədrlərindən ibarət olur.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı:
Qanunvericilik Palatası iclasının gündəliyinin layihəsinin tərtib edir;
komitələrin işini əlaqələndirir;
Qanunvericilik Palatasına daxil olmuş qanun layihəsinə qabaqcadan baxılmasına
cavabdeh olan komitəni (irəlidə – cavabdeh komitə) müəyyənləşdirir;
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cavabdeh komitənin rəyinə əsasən qanun layihəsinin Qanunvericilik Palatası tərə
findən müzakirəyə qəbul edilməsi və ya qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektinə
qaytarılması barədə qərar qəbul edir;
Qanunvericilik Palatası deputatının seçki dairəsində işinin təşkilinə kömək göstərir;
Qanunvericilik Palatasının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər məsələləri həll edir.
Kenqaş öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barəsində üzvlərinin ümumi sayı
nın səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul edir.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşına Qanunvericilik Palatasının Spikeri rəhbərlik
edir. O, Kenqaşın iclaslarını aparır və qərarlarını imzalayır.
Maddə 7. Qanunvericilik Palatası komitələrinin təşkili
Qanunvericilik Palatası özünün səlahiyyət müddəti üçün deputatları sırasından ko
mitələr təşkil edir. Komitə sədrdən, onun müavinindən və üzvlərdən ibarət olur.
Qanunvericilik Palatasının Spikeri Qanunvericilik Palatası komitələrinin tərkibinə
seçilə bilməz.
Qanunvericilik Palatasında büdcə və iqtisadi islahatlar; qanunvericilik və məhkə
mə-hüquq məsələləri; əmək və sosial məsələlər; müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri;
beynəlxalq işlər və parlamentlərarası əlaqələr; informasiya və kommunikasiya texno
logiyaları məsələləri; ekologiya və ətraf mühitin mühafiz əsi məsələləri üzrə komitələr
hökmən təşkil edilir. Qanunvericilik Palatasında başqa komitələr də təşkil edilə bilər.
Qanunvericilik Palatası komitələrinin ümumi sayı, bir qayda olaraq, on birdən çox
olmamalıdır.
Komitə sədrinin, onun müavininin və komitə üzvlərinin vəzifələri deputatların par
tiya və ya qrup mənsubiyyəti və seçkilərin yekunlarına əsasən əldə edilmiş deputat yer
lərinin sayı nəzərə alınmaqla, ümumi qərarla müəyyənləşdirilir. Komitənin sədri, onun
müavini və komitənin üzvləri vəzifələrinə namizədliklər barəsində təklifləri deputat bir
liklərinin rəhbərləri qarşılıqlı məsləhətləşmələr əsasında irəli sürürlər.
Qanunvericilik Palatası komitəsinin sədri, onun müavini və komitənin üzvləri Pala
tanın iclasında onun deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilirlər.
Qanunvericilik Palatası komitəsi sədrinin, onun müavininin, habelə komitə üzvlə
rinin seçilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının qərarları qəbul edilir.
Maddə 71. Qanunvericilik Palatasının komitələri yanında ekspert qrupları
nın təşkili
Qanun layihələrinin işlənib hazırlanmasına və müzakirəsinə, nəzarət-analitik təd
birlərin hazırlanmasına və keçirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə Qanunvericilik
Palatasının komitələri yanında ekspert qrupları təşkil edilir.
Ekspert qrupları dövlət orqanlarının, elm və təhsil idarələrinin, qeyri-dövlət qey
ri-kommersiya təşkilatlarının müvafiq sahələrdə elmi, qanun-layihə və (və ya) əməli iş
təcrübəsinə malik olan ixtisaslı mütəxəssisləri sırasından təşkil edilir.
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Qanunvericilik Palatasının komitələri yanında ekspert qruplarının formalaşdırılma
sı və fəaliyyəti qaydası Qanunvericilik Palatası Kenqaşının təsdiq etdiyi əsasnamə ilə
müəyyənləşdirilir.
Maddə 8. Qanunvericilik Palatası komissiyalarının təşkili
Qanunvericilik Palatası konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün komissiyalar
yarada bilər.
Komissiya Qanunvericilik Palatasının iclasında onun deputatları sırasından yaradı
lır. Komissiya sədrdən, üzvlərdən, zərurət varsa, həm də komissiya sədrinin müavinin
dən ibarət olur.
Qanunvericilik Palatası komissiyanın yaradılması barədə Palatanın qərarı qəbul edilir.
Komissiya onun öhdəsinə qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirdikdən, yaradılmış oldu
ğu müddət başa çatdıqdan sonra fəaliyyətinə xitam verir və ya Qanunvericilik Palatası
nın qərarına əsasən fəaliyyətinə vaxtından əvvəl xitam verir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının birgə qərarı ilə Özbəkistan Res
publikası Ali Məclisinin komissiyaları (parlament komissiyaları) yaradıla bilər.
Zərurət olduqda komissiyaların işinə dövlət orqanlarının və digər orqanların nüma
yəndələri, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri cəlb edilə bilər.
Maddə 81. Qanun layihələrinin və digər normativ hüquqi aktların layihələri
nin müzakirəsinin təşkili üzrə əlaqələndirmə qrupu
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı yanında təqdim edilən qanun layihələrinin və
digər normativ hüquqi aktların layihələrinin müzakirəsinin təşkili üzrə əlaqələndirmə
qrupu (irəlidə – əlaqələndirmə qrupu) yaradılır. Əlaqələndirmə qrupu Qanunvericilik
Palatası Aparatının işçiləri sırasından seçilən üç nəfərdən ibarət olur.
Əlaqələndirmə qrupuna daxil olmuş qanun layihələrini və digər normativ hüqu
qi aktların layihələrini qeydə almaq, həmin layihələr barəsində Qanunvericilik Palatası
Kenqaşının üzvlərinə məlumat vermək və daha sonra bu layihələri müşayiət etmək hə
valə olunur.
Əlaqələndirmə qrupunun fəaliyyətinin təşkili qaydası Qanunvericilik Palatası Ken
qaşının təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 9. Fraksiyalar və deputat qrupları
Fraksiya siyasi partiyanın maraqlarını Qanunvericilik Palatasında ifadə etmək
məqsədi ilə həmin partiyadan irəli sürülmüş deputatlar tərəfindən yaradılan və müəy
yənləşdirilmiş qaydada qeydə alınan deputat birliyidir.
Özbəkistan Ekoloji Hərəkatından Qanunvericilik Palatasına seçilmiş deputatların
deputat qrupları yaratmaq hüququ vardır.
Qanunvericilik Palatasının azı doqquz deputatı fraksiya və ya deputat qrupu yarat
maq hüququna malikdir.
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Qanunvericilik Palatasının deputatı yalnız bir fraksiyanın və ya deputat qrupunun
üzvü ola bilər.
Siyasi partiyadan namizəd göstərilmiş və Qanunvericilik Palatasına seçilmiş depu
tat yalnız həmin partiyanın fraksiyasının üzvü ola bilər.
Qanunvericilik Palatasının Spikeri öz vəzifələrini icra etdiyi dövrdə siyasi partiyada
üzvlüyünü dayandırır və fraksiyanın və ya deputat qrupunun tərkibinə daxil ola bilməz.
Fraksiyanın və ya deputat qrupunun təşkili üçün aşağıdakılar zəruridir:
fraksiyanın və ya deputat qrupunun təsis yığıncağının keçirilməsi;
fraksiyanın və ya deputat qrupunun yaradıldığına dair təsis protokolunun qəbul
edilməsi;
fraksiyanın və ya deputat qrupunun rəhbərinin seçilməsi.
Fraksiyanın və ya deputat qrupunun rəhbəri Qanunvericilik Palatasına fraksiyanın
və ya deputat qrupunun yaradıldığına dair təsis protokolunu təqdim edir və müvafiq ola
raq fraksiyanın və ya deputat qrupunun yaradıldığı barədə məlumat verir. Bu, Qanunve
ricilik Palatası iclasının protokolunda əks olunur.
Fraksiyalar və deputat qrupları uçot qeydiyyatına alınmalıdırlar.
Deputat birliklərinin fəaliyyətinin təşkilati forması onların iclaslarıdır.
Fraksiyaların və deputat qruplarının işini əlaqələndirmək, Qanunvericilik Palatası
nın iclasına təqdim edilən məsələlərə qabaqcadan baxılmasını təşkil etmək, fraksiyaların
və deputat qruplarının mövqelərini razılaşdırmaq məqsədi ilə deputat birlikləri rəhbərlə
rinin birgə iclasları keçirilə bilər.
Deputat birlikləri Qanunvericilik Palatasının Spikerinə və Kenqaşına qəbul etdiklə
ri qərarlar, habelə deputat birlikləri rəhbərlərinin birgə iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar
barəsində məlumatlar verirlər.
Fraksiyanın və deputat qrupunun fəaliyyətinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
fraksiyanın və ya deputat qrupunun öz təşəbbüsü ilə;
Qanunvericilik Palatasının səlahiyyət müddəti başa çatdıqda;
fraksiyaya və ya deputat qrupuna daxil olan deputatların sayı azalaraq, onların təş
kili üçün zəruri həddən aşağı düşdükdə;
müvafiq siyasi partiyanın fəaliyyətinə xitam verildikdə.
Qanunvericilik Palatasının səlahiyyət müddəti başa çatanadək fraksiyanın və ya deputat
qrupunun fəaliyyətinə xitam verilməsi Qanunvericilik Palatasının qərarı ilə rəsmiləşdirilir.
Maddə 91. Parlament çoxluğu və parlament müxalifəti. Fraksiyaların blokda
birləşməsi
Qanunvericilik Palatasında yerlərin əksəriyyətini əldə etmiş fraksiya parlament
çoxluğunu təşkil edir.
Parlament çoxluğunu öz məqsədli proqram vəzifələrinin yaxınlığını və ya üst-üstə
düşməsini əsas götürərək blok yaradan bir neçə fraksiya və Özbəkistan Ekoloji hərəka
tından seçilmiş deputatlar da təşkil edə bilərlər.
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Yeni təşkil edilmiş hökumətin xəttinə və proqramına və ya onun ayrı-ayrı istiqa
mətlərinə şərik olmayan fraksiyalar, habelə Özbəkistan Ekoloji Hərəkatından seçilmiş
deputatlar özlərini müxalif elan edə bilərlər.
Fraksiyaların blokda birləşməsi onların qanunla nəzərdə tutulan hüquqlarını həyata
keçirməkdə müstəqilliyini məhdudlaşdırmır.
Özünü parlament müxalifəti elan etmiş fraksiyanın qanunla fraksiyalar üçün nəzər
də tutulan hüquqlarla yanaşı, aşağıdakı hüquqları vardır:
qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirə edilənədək eyni məsələyə dair qanun
layihəsinin alternativ redaksiyasını, habelə Qanunvericilik Palatası qərarının layihəsini
təqdim etmək;
müzakirə edilən məsələlər barəsində öz xüsusi rəyinin Qanunvericilik Palatasının
plenar iclasının protokoluna daxil edilməsi;
Senatın rədd etdiyi qanun layihəsi üzrə razılaşdırıcı komissiyada onun təmsilçiləri
nin iştirakına təminat verilməsi.
Parlament müxalifətinin qanunla təminat verilmiş hüquqları parlament çoxluğu tə
rəfindən pozula bilməz.
II. QANUNVERİCİLİK PALATASININ İCLASINDA
MƏSƏLƏLƏRƏ BAXILMASI QAYDASI
Maddə 10. Qanunvericilik Palatasının iclasının gündəliyi
Qanunvericilik Palatasının iclasında baxılmalı məsələlər iclasın gündəliyinin la
yihəsinə həmin məsələlərə baxılmasının növbəliliyi, hər bir məsələnin müzakirəyə ha
zırlanmasına cavabdeh palata komitələri, məruzəçilər (əlavə məruzəçilər), habelə başqa
məlumatlar göstərilməklə daxil edilir.
Qanunvericilik Palatası iclasının gündəliyinin layihəsini Qanunvericilik Palatası
nın Kenqaşı tərtib edir.
Qanunvericilik Palatası iclasının gündəliyinin layihəsinə daxil edilmiş məsələlər
barəsində Qanunvericilik Palatasının deputatlarına qabaqcadan məlumat verilir.
Qanunvericilik Palatasının iclasının gündəliyi Palatanın qərarı ilə təsdiq edilir.
Maddə 11. Qanunvericilik Palatasının iclaslarında səsvermə formaları və
üsulları
Qanunvericilik Palatasının qərarları onun iclaslarında açıq və ya gizli səsvermə
yolu ilə qəbul edilir. Fraksiyaların (deputat qruplarının) təşəbbüsü ilə açıq səsvermə ad
baad keçirilə bilər. Adbaad səsvermənin nəticələri Qanunvericilik Palatasının iclasının
stenoqramına qoşulur.
Qanunvericilik Palatasının iclaslarında səsvermə səslərin hesablanmasının elekt
ron sistemindən və ya gizli səsvermə bülletenlərindən istifadə etməklə keçirilə bilər.
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Qanunvericilik Palatasının iclasında səslərin hesablanmasının elektron sistemindən
istifadəyə nəzarəti Qanunvericilik Palatasının deputatlarından ibarət qrup həyata keçirir.
Bu və ya digər məsələyə dair səsvermə formasının və üsulunun Özbəkistan Res
publikasının Konstitusiyası və Konstitusiya qanunları ilə müəyyənləşdirildiyi hallar is
tisna olmaqla, səsvermə formasına və üsuluna dair qərarı Qanunvericilik Palatası açıq
səsvermə yolu ilə qəbul edir.
Qanunvericilik Palatasının deputatı səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirir.
III. QANUNLARA VƏ QANUNVERİCİLİK PALATASININ
QƏRARLARINA BAXILMASI QAYDASI
Maddə 12. Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə qanun layihəsinin təq
dim edilməsi
Qanunvericilik Palatasına qanun layihəsi qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun sub
yektləri tərəfindən təqdim edilir.
Qanunvericilik Palatasına qanun layihəsi ilə birlikdə aşağıdakılar təqdim edilmə
lidir:
1) qanun layihəsinin əsas ideyasını, məqsədini və hüquqi tənzimləmə predmetini
müəyyənləşdirən konsepsiyasının açıqlandığı izahat; bu sahədə qüvvədə olan qanunların
və digər normativ hüquqi aktların təhlili də əlavə edilməklə, müvafiq ictimai münasi
bətlərin ümumi xarakteristikası və hüquqi tənzimlənmə vəziyyətinin qiymətləndirilmə
si; qanun layihəsinin hazırlanması zərurətinin əsaslandırılması; qanun layihəsinin əsas
müddəaları; gələcək qanunun sosial-iqtisadi, hüquqi və digər nəticələrinin proqnozu;
2) qanun layihəsinin təqdim edilməsi ilə əlaqədar qanunvericilik aktlarına dəyişik
liklər və əlavələr edilməsi, habelə qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş sayılması
barədə qanun layihəsi;
3) dəyişikliklər, əlavələr edilməli, qüvvədən düşmüş sayılmalı və ya qəbul edilməli
olan qanun qüvvəli aktların siyahısı;
31) beynəlxalq müqavilələrin və xarici ölkələrin qanunvericiliyinin, Özbəkistan
Respublikası qanunvericiliyinin müvafiq müddəalarının, Özbəkistan Respublikası şə
raitində müvafiq beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin məqbul olmasına dair əsaslandırılmış
təkliflərin ardıcıl göstərildiyi analitik müqayisəli cədvəl;
4) maddi məsrəflər tələb edən qanun layihələri üçün maliyyə-iqtisadi əsaslandırma;
5) dövlət gəlirlərinin azaldılmasını və ya dövlət xərclərinin artırılmasını, habelə
Özbəkistan Respublikası dövlət büdcəsinin maddələrində dəyişikliklər edilməsini nəzər
də tutan qanun layihələri barəsində Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəyi.
Qanun layihəsini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti qa
nun layihəsinin Qanunvericilik Palatası tərəfindən birinci oxunuşda qəbul edilməsinədək
layihənin mətnini dəyişdirmək və ya layihəni geri götürmək hüququna malikdir. Əv
vəllər Qanunvericilik Palatasının birinci oxunuşda qəbul etdiyi müvafiq qanun layihəsi
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ilə bağlı məsələyə dair qanun layihəsi Qanunvericilik Palatasına daxil olduqda Palata
cavabdeh komitənin rəyinə əsaslanaraq, yeni təqdim edilmiş layihənin geri qaytarılması,
yaxud əvvəllər birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsi ilə birləşdirilməsi məsələ
sini həll etmək hüququna malikdir.
Maddə 13. Qanunvericilik Palatası tərəfindən qanun layihəsinin müzakirəyə
qəbul edilməsi
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı əlaqələndirmə qrupunun məlumatını dinləyə
rək, cavabdeh komitəni müəyyənləşdirir, qanun layihəsini və ona əlavə edilən material
ları həmin komitəyə və eyni zamanda fraksiyalara (deputat qruplarına) verir. Bu zaman
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı fraksiyalar (deputat qrupları) tərəfindən fikir və tək
liflərin, cavabdeh komitə tərəfindən rəyin təqdim edilməsi müddətini təyin edir.
Qanun layihəsinin Qanunvericilik Palatası tərəfindən müzakirəyə qəbul edilmə
sinin mümkünlüyünə dair təklifləri hazırlamaq üçün fraksiyalar (deputat qrupları) və
cavabdeh komitə qanun layihəsi üzərində işi eyni vaxtda həyata keçirirlər. Bu zaman
fraksiyaların (deputat qruplarının) qanun layihəsinə dair fikirləri və təklifləri olmadan
cavabdeh komitə layihə barəsində rəy vermək hüququna malik deyildir.
Cavabdeh komitə bütün fraksiyaların (deputat qruplarının) qanun layihəsi barə
də fikir və təkliflərini toplayaraq, qanun layihəsinin Qanunvericilik Palatası tərəfindən
müzakirəyə qəbul edilməsinin mümkünlüyünə dair rəyini müəyyənləşdirilmiş müddətdə
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşına təqdim edir.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı cavabdeh komitənin rəyinə əsaslanaraq, frak
siyaların (deputat qruplarının) fikir və təkliflərini nəzərə almaqla, qanun layihəsinin Qa
nunvericilik Palatasının müzakirəsinə qəbul edilməsi və ya bu Qanunun 12-ci maddəsi
nin ikinci hissəsində müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi halda qanunvericilik
təşəbbüsü hüququnun subyektinə qaytarılması barədə qərar qəbul edir.
Aşkara çıxarılmış çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra qanun layihəsi yeni
dən Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə verilə bilər.
Qanun layihəsi Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə qəbul edildikdə Palatanın
Kenqaşı hökmən qanun layihəsinin Palatanın iclasında müzakirəyə hazırlanması müd
dətini təyin edir.
Müzakirəyə qəbul edilmiş qanun layihəsi ona əlavə edilən materiallar ilə birlikdə
Qanunvericilik Palatasının komitələrinə göndərilir.
Maddə 14. Qanun layihəsinin qabaqcadan müzakirəsi
Cavabdeh komitə qanun layihəsini qabaqcadan müzakirə edir və Qanunvericilik
Palatasının birinci oxunuşda müzakirəsinə hazırlayır.
Fraksiyalar (deputat qrupları) qanun layihəsinin qabaqcadan müzakirə edilməsinin
yekunlarına əsasən öz fikir və təkliflərini cavabdeh komitəyə təqdim edirlər.
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Cavabdeh komitə fraksiyaların (deputat qruplarının), maraqlı təşkilatların və eks
pert qruplarının fikir və təkliflərini nəzərə almaqla, qanun layihəsinin qabaqcadan mü
zakirəsini keçirir və əgər Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı tərəfindən başqa müddət
müəyyənləşdirilməmişdirsə, qanun layihəsini aldığı gündən iki ay keçənədək onu aşağı
dakıları da əlavə etməklə Qanunvericilik Palatası Kenqaşının müzakirəsinə verir:
qanun layihəsini Qanunvericilik Palatasının birinci oxunuşda müzakirəsinə vermək
barəsində Qanunvericilik Palatası Kenqaşının qərarının layihəsi;
qanun layihəsinin qəbul və ya rədd edilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmaqla cavab
deh komitənin rəyi;
fraksiyaların (deputat qruplarının) qanun layihəsinə dair fikir və təklifləri.
Qanun layihəsi Qanunvericilik Palatasının komitələrində açıq müzakirə edilir. Mü
zakirəyə qanun layihəsini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququ subyektinin
təmsilçiləri dəvət edilə bilər. Müzakirəyə həmçinin alimlər, mütəxəssislər, vətəndaş cə
miyyəti institutlarının təmsilçiləri dəvət edilə bilər.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı cavabdeh komitə tərəfindən təqdim olunmuş
qanun layihəsini Qanunvericilik Palatasının iclasında birinci oxunuşda müzakirə edil
mək üçün iclasın gündəliyinin layihəsinə daxil etmək barəsində qərar qəbul edir.

edir.

Maddə 15. Qanunvericilik Palatasının iclaslarında qanun layihəsinin müzakirəsi
Qanunvericilik Palatası qanun layihəsini, bir qayda olaraq, üç oxunuşda müzakirə

Qanunvericilik Palatasının iclaslarında qanun layihəsinə birinci oxunuşda baxılar
kən onun qəbul edilməsi zərurəti, konsepsiyası, Özbəkistan Respublikasının Konstitu
siyasına və qanunlarına uyğunluğu, habelə qanunun həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər
məsələsi və maliyyələşdirmə mənbələri müzakirə edilir. Cavabdeh komitədən olan mə
ruzəçi birinci və sonrakı oxunuşlarda fraksiyaların (deputat qruplarının) fikir və təkliflə
rini hökmən deputatların nəzərinə çatdırır.
Fraksiyaların (deputat qruplarının) qanun layihəsinə dair fikir və təklifləri hökmən
və hərtərəfli müzakirə edilməlidir.
Qanunvericilik Palatasının iclasında qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirə
si zamanı qanun layihəsini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyekti
və ya onun təmsilçisi çıxış edə bilər.
Müzakirənin nəticələrinə əsasən Qanunvericilik Palatası qanun layihəsinin birin
ci oxunuşda qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edərək, onun işlənib tamamlanması və
növbəti oxunuşda Palatanın müzakirəsinə verilməsi müddətini müəyyənləşdirir, yaxud
qanun layihəsinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir.
Qanun layihəsinin alternativ redaksiyaları Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə
verildikdə onlar eyni vaxtda müzakirə edilməlidir. Qanunvericilik Palatası deputatlarının
qərar qəbul edilməsi üçün tələb edilən səslərinin sayından daha çox sayda səs toplayan
qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilmiş sayılır.
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Birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinin mətni, bir qayda olaraq, Qanun
vericilik Palatasının rəsmi veb-saytında yerləşdirilir, zərurət olduqda isə Qanunvericilik
Palatasının qərarı ilə kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilir.
Qanun layihəsinin ikinci oxunuşa hazırlanması zamanı cavabdeh komitə daxil olan
fikir və təklifləri ümumiləşdirilir. Qanun layihəsinin işlənib tamamlanmış mətni ona dair
fikir və təkliflərin alınması üçün fraksiyalara (deputat qruplarına), habelə qanun layihə
sini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun subyektinə göndərilir.
Cavabdeh komitə işlənib tamamlanmış qanun layihəsinə dair fikir və təklifləri al
dıqdan sonra qanun layihəsini təqdim etmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququ subyekti
nin təmsilçilərinin iştirakı ilə onların müzakirəsini təşkil edir. Müzakirəyə alimlər, mütə
xəssislər, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri də dəvət edilə bilər.
Sosial və ictimai əhəmiyyətli məsələlərə toxunan qanun layihələrinin müzakirəsinə
hökmən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri dəvət edilirlər.
Cavabdeh komitənin əsaslı saydığı təkliflər qanun layihəsinin mətninə daxil edilir.
Qanunvericilik Palatası qanun layihəsinə ikinci oxunuşda baxarkən cavabdeh ko
mitənin həm bəyəndiyi, həm də bəyənmədiyi fikir və təkliflər müzakirə edilir. Qanun
layihəsi üzrə səsvermə maddə-maddə keçirilir.
Müzakirənin nəticələrinə əsasən Qanunvericilik Palatası qanun layihəsinin ikin
ci oxunuşda qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edərək onun işlənib tamamlanması və
növbəti oxunuşda Palatanın müzakirəsinə verilməsi müddətini müəyyənləşdirir, yaxud
qanun layihəsinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir.
Üçüncü oxunuşda qanun layihəsi müzakirə edilmədən bütövlükdə səsə qoyulur.
Qanun layihəsi birinci və ya ikinci oxunuşda qəbul edildiyi halda cavabdeh ko
mitənin təklifi ilə sonrakı oxunuşlar proseduru keçirilmədən qanunun qəbul edilməsi
məsələsi qoyula bilər.
Bu qanunun 151-ci, 17-ci və 18-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna ol
maqla, Qanunvericilik Palatası tərəfindən qanun deputatların ümumi sayının səs çoxluğu
ilə qəbul edilir.
Qanunvericilik Palatasının qəbul etdiyi qanun on gün ərzində Senatın müzakirəsinə
göndərilir. Qanunla birlikdə Senata qanun layihəsinin Qanunvericilik Palatasına veril
məsi zamanı təqdim edilmiş materiallar da göndərilir.
Maddə 151. Senatın rədd etdiyi qanuna Qanunvericilik Palatası tərəfindən təkrar
baxılması qaydası
Senatın rədd etdiyi qanun Qanunvericilik Palatası tərəfindən bir ay müddətində
təkrar müzakirə edilməlidir.
Cavabdeh komitə Senatın rədd etdiyi qanuna dair rəy verir.
Cavabdeh komitənin rəyi alındıqdan sonra Qanunvericilik Palatası tərəfindən qa
nunun təkrar müzakirəsi məsələsi müəyyənləşdirilmiş qaydada Qanunvericilik Palatası
iclasının gündəliyinə daxil edilir.
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Senatın rədd etdiyi qanunun təkrar müzakirəsi zamanı Qanunvericilik Palatası aşa
ğıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
yaranmış fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün müəyyənləşdirilmiş qaydada
razılaşdırıcı komissiya yaradılsın;
qanun Qanunvericilik Palatası tərəfindən əvvəl qəbul edildiyi redaksiyada qəbul
edilsin;
qanun Qanunvericilik Palatasının təkrar müzakirəsindən çıxarılsın.
Əgər Qanunvericilik Palatası Senatın rədd etdiyi qanunu Qanunvericilik Palatası
deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə yenidən bəyənərsə, qanun Özbə
kistan Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş sayılır, imzalanmaq və elan
olunmaq üçün Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 16. Razılaşdırıcı komissiya
Senatın rədd etdiyi qanunla əlaqədar Qanunvericilik Palatası və Senat yaranmış
fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün Qanunvericilik Palatasının deputatları və Se
natın üzvləri sırasından razılaşdırıcı komissiya təşkil edə bilərlər.
Qanunvericilik Palatasında razılaşdırıcı komissiya yaradılması təşəbbüsünü Qanun
vericilik Palatasının Spikeri, habelə fraksiyalar və deputat qrupları irəli sürə bilərlər.
Razılaşdırıcı komissiyanın Qanunvericilik Palatasından olan tərkibi onun iclasında
təsdiq edilir. Bu zaman Qanunvericilik Palatasından razılaşdırıcı komissiyanın tərkibinə
özlərini müxalif elan etmiş fraksiyaların təmsilçiləri hökmən daxil edilirlər.
Razılaşdırıcı komissiyanın hər iki palatadan olan üzvləri səs çoxluğu ilə özlərinin
tərkibindən komissiyanın həmsədrlərini seçirlər.
Razılaşdırıcı komissiya qanunun vahid mətnini işləyib hazırlamaq məqsədi ilə Se
natın hər bir etirazına ayrılıqda baxır.
Razılaşdırıcı komissiyanın qərarları komissiyanın tərkibinə daxil olan Qanunve
ricilik Palatası deputatlarının və senatorların ayrılıqda səsverməsi yolu ilə qəbul edilir.
Palataların hər birindən olan komissiya üzvlərinin əksəriyyəti lehinə səs verdikdə qərar
qəbul edilmiş sayılır.
Öz işinin nəticələrinə əsasən razılaşdırıcı komissiya fikir ayrılıqlarının aradan qal
dırılmasına dair təkliflərin əks olunduğu rəy qəbul edir. Rəyə qanunda dəyişikliklər və
əlavələr layihəsinin mətni də əlavə edilir.
Rəy razılaşdırıcı komissiyanın Qanunvericilik Palatasından və Senatdan olan həm
sədrləri tərəfindən imzalanır, müvafiq olaraq Qanunvericilik Palatasına və Senata verilir.
Razılaşdırıcı komissiyanın təklifləri qəbul olunduqda qanun Qanunvericilik Pala
tası tərəfindən təkrar müzakirə edilməlidir. Qanunun təkrar müzakirəsi zamanı yalnız
razılaşdırıcı komissiyanın protokolunda göstərilən təkliflərə baxılır.
Razılaşdırıcı komissiyanın heç olmasa bir təklifi rədd edildikdə Qanunvericilik Pa
latası razılaşdırıcı komissiyaya təklif edə bilər ki, yeni təklifləri təqdim etmək üçün Pa
latanın bəyəndiyi düzəlişləri nəzərə almaqla işi davam etdirsin.
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Qanunvericilik Palatası qanunu razılaşdırıcı komissiyanın redaksiyasında qəbul et
dikdə qanun bəyənilmək üçün Senata göndərilir.
Əgər razılaşdırıcı komissiyanın qanun üzərində işinin yekunlarına əsasən razılıq
əldə edilməzsə, qanun Senatın rədd etdiyi qanun kimi Qanunvericilik Palatası tərəfindən
təkrar müzakirə edilməlidir.
Maddə 17. Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qaytardığı qanunun Qa
nunvericilik Palatası tərəfindən təkrar müzakirə edilməsi qaydası
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin öz etirazları ilə qaytardığı qanun Qanunve
ricilik Palatası tərəfindən bir ay müddətində təkrar müzakirə edilməlidir.
Cavabdeh komitə Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qaytardığı qanuna dair
rəy verir.
Cavabdeh komitənin rəyini aldıqdan sonra Qanunvericilik Palatası qanunun təkrar
müzakirə edilməsi məsələsini müəyyənləşdirilmiş qaydada Palatanın iclasının gündəli
yinə daxil edir.
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qaytardığı qanunun təkrar müzakirəsi za
manı Qanunvericilik Palatası aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
qanun Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qeyd və təklifləri nəzərə alınmaqla
qəbul edilsin;
qanun sonrakı müzakirədən çıxarılsın;
qanun əvvəl qəbul edildiyi redaksiyada bəyənilsin.
Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qa
nun əvvəl qəbul edildiyi redaksiyada qəbul edildikdə bəyənilmək üçün Senata göndərilir.
Maddə 18. Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının, Konstitusiya qanunu
nun layihələrinin, onlara dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə
qanun layihələrinin müzakirəsi xüsusiyyətləri
Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının, Konstitusiya qanununun layihələrinin,
onlara dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə qanun layihələrinin qəbul edilməsi üçün
Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur.
Qanunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər
və əlavələr edilməsi barədə qanun layihəsinə müvafiq təklifin verilməsindən sonra altı ay
ərzində, onun geniş müzakirəsini nəzərə almaqla baxa bilər.
Əgər Qanunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına dəyi
şikliklər və əlavələr edilməsi barədə qanun layihəsini qəbul etməzsə, layihə ən tezi bir
ildən sonra təkrar müzakirə edilə bilər.
Maddə 19. Qanunvericilik Palatasının qərarlarının qəbul edilməsi qaydası
Qanunvericilik Palatası qanunların qəbulunu tələb etməyən məsələlərə dair qərarlar
qəbul edir.
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Qanunvericilik Palatasına qərar layihəsi təqdim edildikdə layihəyə qısa izahat və
digər zəruri materiallar əlavə edilir.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı əlaqələndirmə qrupunun məlumatını dinləyə
rək cavabdeh komitəni müəyyənləşdirir, qərarın layihəsini və ona əlavə edilən material
ları həmin komitəyə və eyni zamanda, fraksiyalara (deputat qruplarına) verir.
Cavabdeh komitə bütün fraksiyaların (deputat qruplarının), maraqlı təşkilatların və
ekspert qruplarının qərar layihəsinə dair fikir və təkliflərini toplayaraq, layihəyə Qanun
vericilik Palatasının iclasında baxılmasının mümkünlüyü barəsində rəyini Qanunverici
lik Palatasının Kenqaşına təqdim edir.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı cavabdeh komitənin rəyinə əsaslanaraq, frak
siyaların (deputat qruplarının) fikir və təkliflərini nəzərə alaraq, qərar layihəsinin Qa
nunvericilik Palatası iclasının gündəliyinə daxil edilməsi və ya daxil edilməməsi barədə
qərar qəbul edir.
Qanunvericilik Palatasının iclasında cavabdeh komitə təmsilçisinin məlumatı din
lənilir. Həmin məlumatda fraksiyaların (deputat qruplarının) qərar layihəsinə dair fikir
və təklifləri hökmən deputatların nəzərinə çatdırılır.
Fraksiyaların (deputat qruplarının) qərar layihəsinə dair fikir və təklifləri hökmən
və hərtərəfli müzakirə edilməlidir.
Müzakirənin nəticələrinə əsasən deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Qa
nunvericilik Palatasının qərarı qəbul edilir.
Qərar layihəsinin qəbul edilməsi təklifi səsvermənin yekunlarına əsasən lazimi say
da səs toplamadıqda rədd edilmiş sayılır.
Senatla birgə səlahiyyətlərə aid edilmiş məsələyə dair Qanunvericilik Palatasının
qərarı, əgər bu Qanunla başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, qəbul edildiyi gün
dən beş gün keçənədək Senata göndərilir.
IV. NÖVBƏTİ İL ÜÇÜN ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN, DÖVLƏT MƏQSƏDLİ FONDLARI
BÜDCƏLƏRİNİN, VERGİ VƏ BÜDCƏ SİYASƏTİNİN ƏSAS
İSTİQAMƏTLƏRİNİN QƏBUL EDİLMƏSİ
Maddə 20. Növbəti il üçün Özbəkistan Respublikası Dövlət büdcəsinin, dövlət
məqsədli fondları büdcələrinin, vergi və büdcə siyasətinin əsas isti
qamətlərinin layihəsinin müzakirəsi
Növbəti il üçün Özbəkistan Respublikası Dövlət büdcəsinin, dövlət məqsədli fond
ları büdcələrinin, vergi və büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərinin layihəsi (irəlidə – Döv
lət büdcəsi) Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən cari il oktyabrın
15-dən gec olmayaraq Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının rəyi ilə Qanun
vericilik Palatasına təqdim edilir.
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Dövlət büdcəsinin layihəsi qabaqcadan müzakirə edilməsi, ona dair fikir və təklif
lərin hazırlanması üçün Qanunvericilik Palatasının Spikeri tərəfindən Büdcə və iqtisadi
islahatlar komitəsinə, fraksiyalara (deputat qruplarına) verilir.
Cavabdeh komitə bütün fraksiyaların (deputat qruplarının), maraqlı təşkilatların və
ekspert qruplarının fikir və təkliflərini toplayaraq, Dövlət büdcəsi layihəsinin qabaqca
dan müzakirəsini keçirir.
Dövlət büdcəsinin layihəsi Qanunvericilik Palatasının iclasında müzakirə edilənə
dək ona dair materiallar qabaqcadan Qanunvericilik Palatasının deputatlarına göndəri
lir.
Qanunvericilik Palatasının iclasında Dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi Özbə
kistan Respublikası maliyyə nazirinin və ya onun vəzifələrini icra edən şəxsin məruzəsi
ilə başlanır, sonra cavabdeh komitənin təmsilçisi çıxış edir. Bu zaman cavabdeh komitə
nin təmsilçisi fraksiyaların (deputat qruplarının) Dövlət büdcəsi layihəsinə dair fikir və
təkliflərini hökmən deputatların nəzərinə çatdırır.
Qərar layihəsi barəsində fraksiyaların (deputat qruplarının) fikir və təklifləri hök
mən və hərtərəfli müzakirə edilməlidir.
Dövlət büdcəsinin layihəsi barədə Qanunvericilik Palatasının qeyd və təklifləri üç
gün müddətində Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilir.
Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qanunvericilik Palatasının qeyd və
təkliflərini nəzərə almaqla, Dövlət büdcəsinin layihəsini on dörd gün ərzində işləyib ta
mamlayır və Dövlət büdcəsinin işlənib tamamlanmış layihəsini Qanunvericilik Palata
sına göndərir.
Dövlət büdcəsinin layihəsi Qanunvericilik Palatası tərəfindən ən geci cari il noyab
rın 15-dək müzakirə edilməlidir.
Qanunvericilik Palatası tərəfindən qəbul edilmiş Dövlət büdcəsi qəbul edildiyi
gündən beş gün keçənədək Senatın müzakirəsinə göndərilir.
Maddə 21. Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabi
netinin təqdimatı ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada edilə bilər.
Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi məsələsi, əgər gecikmə büdcə
tənzimləməsində çətinliklərə səbəb ola bilərsə, Qanunvericilik Palatasının iclasında ilk
növbədə müzakirə edilməlidir.
Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər və əlavələr onun qəbul edilməsi üçün müəyyənləş
dirilmiş qaydada edilir.
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V. QANUNVERİCİLİK PALATASI TƏRƏFİNDƏN
VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN TƏYİN EDİLMƏSİ (SEÇİLMƏSİ)
Maddə 22. Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizədliyinin müzakirə
və təsdiq edilməsi
Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizədliyi Qanunvericilik Palatasına seç
kilərdə ən çox sayda deputat yeri əldə etmiş siyasi partiya və ya bərabər sayda ən çox
deputat yeri əldə etmiş bir neçə siyasi partiya tərəfindən irəli sürülür.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Özbəkistan Respublikasının Baş naziri və
zifəsinə təqdim edilmiş namizədliyi nəzərdən keçirdikdən sonra on gün müddətində onu
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının müzakirəsinə və təsdiqinə təklif edir.
Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizədliyinin təsdiq edilməsi barədə Öz
bəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatına Qanunvericilik Palatası təqdimatın ve
rildiyi gündən etibarən yeddi gün ərzində baxır.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd Qanunvericilik Palatasında onun namizədliyinin mü
zakirəsi və təsdiqi zamanı Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün
fəaliyyət proqramını təqdim edir.
Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün fəaliyyət proqramı
Ali Məclis palatalarının birgə iclasında dinlənilir.
Nazirlər Kabinetinin yaxın və uzunmüddətli perspektiv üçün fəaliyyət proqramı
dinlənildikdən, fraksiyaların (deputat qruplarının) təmsilçiləri çıxış edərək öz fikirlərini
və mövqelərini açıqladıqdan sonra Baş nazirin namizədliyinin təsdiq edilməsi məsələ
sinə baxılır.
Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının yarısından çoxu lehinə səs
verdikdə Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizədliyi Qanunvericilik Palatası tə
rəfindən təsdiq edilmiş sayılır.
Əgər Qanunvericilik Palatasında Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizəd
liyi səsə qoyularkən Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
nu toplamaq mümkün olmazsa, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti bütün fraksiyalar
ilə əlavə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi bir daha
təqdim etmək hüququna malikdir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri ilə Qanunvericilik Palatası arasında davam
lı fikir ayrılıqları yarandıqda, Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının üçdə
birindən az olmayan sayda deputatlar tərəfindən Özbəkistan Respublikası Prezidentinin
adına rəsmən verilmiş təklifə əsasən, Baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsi Öz
bəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının birgə iclasının müzakirəsinə verilir.
Özbəkistan Respublikasının Baş nazirinə etimadsızlıq göstərilməsi qərarı müvafiq
olaraq Qanunvericilik Palatası deputatlarının və Senat üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə
ikisi lehinə səs verdikdə qəbul edilmiş sayılır. Bu halda Özbəkistan Respublikasının Prezi
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denti Baş nazirin vəzifədən azad edilməsi barədə qərar qəbul edir. Belə olduqda Özbəkis
tan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bütün tərkibi Baş nazirlə birlikdə istefa verir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının müzakirəsinə və təsdiqinə ve
rilmək üçün Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yeni namizədliyi Özbə
kistan Respublikasının Prezidenti bütün fraksiyalar ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən
sonra təklif edir.
Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin namizədliyinin təsdiq edilməsi məsələsinə
dair Qanunvericilik Palatasının qərarı qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində Öz
bəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik Qanunvericilik Pala
tası tərəfindən iki dəfə rədd edildikdə, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Baş nazir
vəzifələrini icra edən şəxsi təyin edir və Qanunvericilik Palatasını buraxır.
Qanunvericilik Palatasının buraxıldığı halda yeni seçkilər Palatanın buraxılması
qərarının qəbul edildiyi gündən etibarən üç ay ərzində keçirilir.
Maddə 23. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilinin (ombudsmanın) və onun müavininin seçilməsi
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) namizədliyi Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə Özbəkistan Respubli
kasının Prezidenti tərəfindən verilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) müavininin namizədliyi Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə Özbəkis
tan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) tərəfindən
verilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) və onun müavininin seçilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının qərarları
Senata göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi palatalarının iclaslarında Özbəkistan Respub
likası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) namizədliyi
müzakirə edildikdən sonra bu məsələyə dair qəbul olunmuş qəti qərar qanunla müəy
yənləşdirilmiş qaydada Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 24. Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil edil
məsi
Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin namizədliklərinə
dair təkliflər Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə Qaraqalpaqıstan Respublikasının
Jokarqı Kenesi, vilayət və Daşkənd şəhər xalq deputatları kenqaşları tərəfindən verilir.
Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin seçilməsi məsələ
sinə dair Qanunvericilik Palatasının qərarı qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində
Senata göndərilir.
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VI. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
FƏRMANLARININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ BAXILMASI
Maddə 25. Nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə or
qanlarının təşkil və ləğv edilməsi barədə Özbəkistan Respublikası
Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi
Qanunvericilik Palatası nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəet
mə orqanlarının təşkil və ləğv edilməsi barədə onun təsdiqinə verilmiş Özbəkistan Res
publikası Prezidentinin fərmanlarına dair qərarlar qəbul edir.
Nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə orqanlarının təşkil və
ləğv edilməsi barədə Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edil
məsi məsələsinə dair Qanunvericilik Palatasının qərarları qəbul edildiyi gündən etibarən
üç gün ərzində Senata, habelə Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Maddə 26. Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan
edilməsi, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi, uzadılması və qüv
vəsinə xitam verilməsi barədə Özbəkistan Respublikası Preziden
tinin fərmanlarının təsdiq edilməsi
Qanunvericilik Palatası müharibə vəziyyəti elan edilməsi barədə müzakirəsinə ve
rilmiş Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanına onun daxil olduğu andan ən geci
48 saat keçənədək, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edilməsi, fövqəladə vəziyyətin
tətbiq edilməsi, uzadılması və qüvvəsinə xitam verilməsi barədə Özbəkistan Respublikası
Prezidentinin fərmanlarına onların daxil olduğu andan ən geci 72 saat keçənədək baxır.
Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edilməsi, fövqəladə
vəziyyətin tətbiq edilməsi, uzadılması və qüvvəsinə xitam verilməsi barədə Özbəkistan
Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi məsələsinə Qanunvericilik Pa
latası komitələrdə qabaqcadan müzakirə aparılmadan baxır.
Müharibə vəziyyətinin, ümumi və ya qismən səfərbərliyin elan edilməsi, fövqəladə
vəziyyətin tətbiq edilməsi, uzadılması və qüvvəsinə xitam verilməsi barədə Özbəkistan
Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi məsələsinə dair Qanunvericilik
Palatasının qərarları dərhal Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
VII. QANUNVERİCİLİK PALATASI TƏRƏFİNDƏN
BAŞQA MƏSƏLƏLƏRƏ BAXILMASI
Maddə 261. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatının ən vacib məsələlərinə dair Özbəkis
tan Respublikası Nazirlər Kabinetinin illik məruzəsinə baxılması
Ötən ildə sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına və növbəti il üçün nəzərdə tutu
lan əsas prioritetlərə dair Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin illik məruzəsi
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Özbəkistan Respublikasının Baş naziri tərəfindən Qanunvericilik Palatasına təqdim
edilir.
İllik məruzəyə baxılmasının yekunlarına əsasən Qanunvericilik Palatasının qərarı
qəbul edilir. Qərar Senata və Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndəri
lir.
Maddə 27. Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsi və onun ta
rixinin təyin edilməsi məsələsinə baxılması
Qanunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsi tə
şəbbüsünün irəli sürülməsinə dair materiallara və cavabdeh komitənin rəyinə baxaraq
aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edə bilər:
referendumun təyin edilməsi və onun təmin edilməsi tədbirləri haqqında;
referendum keçirilməsi təşəbbüsünün rədd edilməsi haqqında;
referendum keçirilməsi təşəbbüsündə təklif edilmiş qanunun və ya başqa qərarın
referendum keçirilmədən qəbul edilməsi haqqında.
Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsi məsələsinə dair Qanunve
ricilik Palatasının qərarı qəbul edildiyi gündən etibarən üç gün ərzində Senata, habelə
referendum keçirilməsinin təşəbbüsçülərinə göndərilir.
Əgər Qanunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilmə
si təşəbbüsünün rədd edilməsinə dair qərar qəbul edərsə, mənasına və ya məzmununa
görə eyni ifadə tərzinə malik referendumun keçirilməsi məsələsi Qanunvericilik Palata
sının müzakirəsinə ən tezi bir ildən sonra təkrar verilə bilər.
Maddə 28. Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin təsdiq
edilməsi, ləğv olunması, qüvvəsinə xitam verilməsi və qüvvəsinin
dayandırılması
Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsinin təsdiq edilməsi, ləğv olun
ması, qüvvəsinə xitam verilməsi və ya qüvvəsinin dayandırılması barədə qanun layihəsi
Qanunvericilik Palatasına Özbəkistan Respublikasının Prezidenti və ya Nazirlər Kabi
neti tərəfindən həmin müqavilənin rəsmi mətninin təsdiqlənmiş surəti və müqavilənin
təsdiq edilməsinin, ləğv olunmasının, qüvvəsinə xitam verilməsinin və ya qüvvəsinin
dayandırılmasının əsaslandırıldığı sənədlər ilə birlikdə təqdim edilir.
Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsinin təsdiq edilməsi, ləğv olun
ması, qüvvəsinə xitam verilməsi və ya qüvvəsinin dayandırılması barədə Qanunvericilik
Palatasının qəbul etdiyi qanun Senata göndərilir.
Əgər Qanunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsi
nin təsdiq edilməsi, ləğv olunması, qüvvəsinə xitam verilməsi və ya qüvvəsinin dayan
dırılması barədə qanunu müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul etməzsə, Özbəkistan Res
publikasının beynəlxalq müqaviləsi təsdiq edilmə, ləğv olunma, qüvvəsinə xitam veril
mə və ya qüvvəsinin dayandırılması prosedurunu keçməmiş sayılır.
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Maddə 29. Rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv olunması,
adlarının və sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələlərinə baxılması
Qanunvericilik Palatası rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv
olunması, adlarının və sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələlərinə Özbəkistan Respubli
kası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirilmiş qaydada verilən təklifi ilə baxır.
Rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin təşkil edilməsi, ləğv olunması, adlarının və sər
hədlərinin dəyişdirilməsi məsələsi rədd edildiyi halda həmin məsələ ən tezi bir ildən
sonra Qanunvericilik Palatasının təkrar müzakirəsinə verilə bilər.
Maddə 30. Qanunvericilik Palatası deputatının toxunulmazlıqdan məhrum edil
məsi məsələlərinə baxılması
Qanunvericilik Palatası deputatının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutul
masına, həbs edilməsinə və ya onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh təd
birlərinin tətbiq edilməsinə razılıq verilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Baş pro
kurorunun təqdimatlarına Qanunvericilik Palatası tərəfindən, Qanunvericilik Palatasının
sessiyaları arasındakı dövrdə isə onun Kenqaşı tərəfindən baxılır. Qanunvericilik Palata
sı Kenqaşının bu məsələyə dair qərarı sonradan Qanunvericilik Palatasının sessiyasında
təsdiq edilir.
Qanunvericilik Palatası deputatının toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq
verilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının və ya onun Kenqaşının qərarı gizli səsvermə
yolu ilə qəbul edilir.
Qanunvericilik Palatası deputatının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutul
masına, həbs edilməsinə və ya onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh təd
birlərinin tətbiqinə razılıq verilməsi məsələsinə dair Qanunvericilik Palatasının və ya
onun Kenqaşının qərarı dərhal Özbəkistan Respublikasının Baş prokuroruna göndərilir.
Maddə 301. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvək
kilinin (ombudsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi məsələ
sinə baxılması
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və ya
onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməsinə ra
zılıq verilməsinə dair Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına Qanunve
ricilik Palatası tərəfindən on gün ərzində baxılır, Qanunvericilik Palatasının sessiyaları
arasındakı dövrdə isə təqdimata onun Kenqaşı tərəfindən baxılır və bu məsələyə dair
Kenqaşın qərarı sonradan Qanunvericilik Palatasının iclasında təsdiq edilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq verilməsi barədə Qanunveri
cilik Palatasının və ya onun Kenqaşının qərarı gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
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Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, tutulmasına, həbs edilməsinə və ya
onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə razılıq ve
rilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının və ya onun Kenqaşının qərarı dərhal Senata
göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) toxunulmazlıqdan məhrum edilməsinə razılıq verməkdən Qanunvericilik
Palatasının imtina etməsi onun barəsində cinayət işi üzrə icraatı və ya məhkəmə qay
dasında inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan inzibati hüquq pozuntusuna
dair iş üzrə icraatı istisna edən və bu cür işlərə xitam verilməsinə səbəb olan haldır.
VIII. QANUNVERİCİLİK PALATASININ NƏZARƏT
SƏLAHİYYƏTLƏRİNİ HƏYATA KEÇİRMƏSİ
Maddə 31. Dövlət büdcəsi icrasının gedişi ilə bağlı məsələlərə baxılması
Qanunvericilik Palatası Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət edir. Özbəkistan Res
publikasının Maliyyə Nazirliyi hər rüb Qanunvericilik Palatasına Dövlət büdcəsinin ic
rası gedişinə dair məlumat və lazımi materiallar göndərir.
Qanunvericilik Palatası Dövlət büdcəsinin hər rüb üçün icrasının gedişinə baxır.
Bu məsələyə baxılması zamanı Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hesabatı,
cavabdeh komitənin rəyi, fraksiyaların (deputat qruplarının) fikir və təklifləri dinlənilir,
müzakirə aparılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti hesabat ilindən sonrakı ilin may ayı
nın 15-dən gec olmayaraq, Dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatı Özbəkistan Res
publikası Hesablama Palatasının rəyi ilə birlikdə Qanunvericilik Palatasına təqdim edir.
Qanunvericilik Palatası Dövlət büdcəsinin icrasına dair Özbəkistan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi hesabata onun fraksiyalarda (deputat qruplarında) və
Qanunvericilik Palatasının komitələrində qabaqcadan müzakirəsi əsasında baxır.
Dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabat fraksiyalarda (deputat qruplarında) və
Qanunvericilik Palatasının komitələrində müzakirə edildikdən sonra Qanunvericilik Pa
latasının iclasında müzakirə edilir və Qanunvericilik Palatasının qərarı ilə təsdiq edilir.
Maddə 32. Parlament sorğusu
Qanunvericilik Palatası dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxs
lərinə parlament sorğusu göndərərək, qanunların, müxtəlif sahələrdə dövlət proqramla
rının icrası məsələlərinə və onların səlahiyyətlərinə daxil olan digər mühüm məsələlərə
dair əsaslı izahat verməyi və ya öz mövqeyini açıqlamağı tələb edə bilər.
Parlament sorğusunun göndərilməsi təklifi Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə
Palatanın komitələri, fraksiyalar (deputat qrupları), habelə Qanunvericilik Palatası deputat
larının ümumi sayının beşdə birindən az olmayan sayda deputatlar tərəfindən verilir.
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Parlament sorğusu barəsində Qanunvericilik Palatası qərarının layihəsi məsələnin
Qanunvericilik Palatasının növbəti iclasının gündəliyinə daxil edilməsi üçün sorğunun
təşəbbüsçüləri tərəfindən Qanunvericilik Palatasının Spikerinə göndərilir.
Qanunvericilik Palatası qərarının layihəsinə parlament sorğusunun layihəsi, habelə
digər zəruri materiallar əlavə edilir. Parlament sorğusunun layihəsində sorğuya cavabın
formasına (şifahi və ya yazılı) dair təkliflər də olmalıdır.
Qanunvericilik Palatası parlament sorğusunun göndərilməsi barədə qərarı deputat
ların ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri parlament sorğusuna şi
fahi cavabı Qanunvericilik Palatasının müəyyənləşdirdiyi müddətdə onun iclasında verirlər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri parlament sorğu
suna yazılı cavabı, əgər başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, sorğunun alındığı
gündən ən geci on gün keçənədək göndərməlidirlər.
Parlament sorğusuna yazılı cavab Qanunvericilik Palatasının iclasına sədrlik edən
tərəfdən oxunur. Yazılı cavab Palatanın iclasında oxunmazdan əvvəl onun surətləri de
putatlara göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinə, Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin
sədrinə, Baş prokuroruna, dindirmə və istintaq orqanlarının rəhbərlərinə ünvanlanan par
lament sorğusu onların icraatında olan konkret işlərə və materiallara aid ola bilməz.
Parlament sorğusuna cavab Qanunvericilik Palatasının iclasında müzakirə edilə
bilər. Parlament sorğusunun müzakirəsinin yekunlarına əsasən Qanunvericilik Palatası
qərar qəbul edir.
Maddə 321. Deputat sorğusu
Qanunvericilik Palatasının deputatı dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının və
zifəli şəxslərinə sorğu göndərərək, bir qayda olaraq, müvafiq seçki dairəsi və ya Özbəkis
tan Ekoloji Hərəkatı seçicilərinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin edilməsi ilə
bağlı məsələlərə dair əsaslı izahat verməyi və ya öz mövqeyini açıqlamağı tələb edə bilər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri Qanunvericilik Pa
latası deputatının sorğusuna, əgər başqa müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə, sorğunun
alındığı gündən ən geci on gün keçənədək yazılı cavab göndərirlər.
Özbəkistan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinə, Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin
sədrinə, Baş prokuroruna, dindirmə və istintaq orqanlarının rəhbərlərinə ünvanlanan de
putat sorğusu onların icraatında olan konkret işlərə və materiallara aid ola bilməz.
Maddə 33. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ayrı-ayrı aktual məsələlərinə dair
Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin hesabatının dinlənilməsi
Qanunvericilik Palatası zərurət olduqda öz iclasında ölkənin sosial-iqtisadi inkişa
fının ayrı-ayrı aktual məsələlərinə dair Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin hesabatını
dinləyə bilər.
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Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ayrı-ayrı aktual məsələlərinə dair Özbəkistan
Respublikası Baş nazirinin hesabatı bu Qanunun 32-ci maddəsinə uyğun olaraq parla
ment sorğusu qaydasında dinlənilir.
Maddə 331. Hökumət üzvlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair onların məlu
matının dinlənilməsi
Qanunvericilik Palatası zərurət olduqda öz iclasında Hökumət üzvlərinin fəaliyyəti
ilə bağlı məsələlərə dair onların məlumatını dinləyə bilər.
Hökumət üzvlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair onların məlumatının dinlə
nilməsi məsələsinə Qanunvericilik Palatası fraksiyaların və deputat qruplarının təşəbbü
sü ilə baxır.
Hökumət üzvlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair onların məlumatının dinlə
nilməsi barədə Qanunvericilik Palatasının qərarı qəbul edilir. Qərar Özbəkistan Respub
likasının Nazirlər Kabinetinə göndərilir.
Hökumət üzvlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair onların məlumatına baxıl
masının yekunlarına əsasən Qanunvericilik Palatası qərar qəbul edir və həmin qərar Öz
bəkistan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilir.
Maddə 332. Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvək
kilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının dinlənilməsi
Hər il Qanunvericilik Palatası hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec
olmayaraq, öz iclasında Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatını dinləyir.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatı fraksiyalar və deputat qrupları tərəfindən qabaq
cadan müzakirə edilir.
Qanunvericilik Palatasının iclasında Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan
hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının müzakirəsi Öz
bəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın)
məruzəsi ilə başlanılır, sonra fraksiyaların və deputat qruplarının təmsilçiləri çıxış edirlər.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (om
budsmanın) fəaliyyətinə dair hesabatının dinlənilməsinin yekunlarına əsasən Qanunve
ricilik Palatası qərar qəbul edir. Həmin qərar qəbul edildiyi gündən on gün keçənədək
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsma
na) və Senata göndərilir.
Maddə 333. Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatının dinlə
nilməsi
Hər il Qanunvericilik Palatası hesabat ilindən sonrakı ilin may ayının 15-dən gec olma
yaraq, öz iclasında Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatını dinləyir.
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Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatı fraksiyalar və deputat
qrupları, habelə Büdcə və iqtisadi islahatlar komitəsi tərəfindən qabaqcadan müzakirə
edilir.
Fraksiyalar və deputat qrupları Büdcə və iqtisadi islahatlar komitəsinə öz təkliflə
rini və qeydlərini göndərirlər.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatına baxılmasının yekun
larına əsasən Büdcə və iqtisadi islahatlar komitəsi fraksiyaların və deputat qruplarının
verdikləri təklif və qeydləri nəzərə almaqla, həmin hesabata dair rəyi, habelə Özbəkistan
Respublikası Hesablama Palatasının müvafiq ildə hesabatı barəsində Qanunvericilik Pa
latası qərarının layihəsini hazırlayır və onları Palatanın müzakirəsinə verir.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatına baxılması zamanı Qa
nunvericilik Palatası Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatası sədrinin məruzəsini,
Büdcə və iqtisadi islahatlar komitəsi təmsilçisinin əlavə məruzəsini, habelə fraksiyaların
və deputat qruplarının təmsilçilərinin çıxışlarını dinləyir.
Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatının dinlənilməsinin ye
kunlarına əsasən Qanunvericilik Palatası qərar qəbul edir. Həmin qərar qəbul edildiyi
gündən on gün keçənədək Özbəkistan Respublikasının Hesablama Palatasına və Senata
göndərilir.
Maddə 334. Qanunvericilik Palatası komitələrinin nəzarət səlahiyyətlərini həyata
keçirməsi
Qanunvericilik Palatasının komitələri, habelə Qanunvericilik Palatasının deputat
ları dövlət orqanlarından və digər təşkilatlardan, vəzifəli şəxslərdən sənədləri, ekspert
rəylərini, statistik və digər məlumatı tələb edə bilərlər.
Qanunvericilik Palatası komitələrinin və ya Qanunvericilik Palatası deputatlarının
tələb etdikləri informasiyanı müvafiq dövlət orqanı, digər təşkilat, vəzifəli şəxs müra
ciəti aldığı gündən ən geci on gün keçənədək təqdim etməlidir.
Qanunvericilik Palatası komitələrinin iş planlarına, Qanunvericilik Palatasının
və onun Kenqaşının qərarlarına uyğun olaraq komitələr öz iclasında dövlət hakimiyyə
ti və idarəetmə orqanları rəhbərlərinin qanunlara, Qanunvericilik Palatasının və onun
Kenqaşının, Palata komitələrinin qərarlarına əməl etməsi barədə məlumatını dinləyə
bilərlər.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları rəhbərlərinin məlumatının müzakirə
sinin yekunlarına əsasən Qanunvericilik Palatasının komitəsi qərar qəbul edir. Həmin
qərar müvafiq dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanına göndərilir.
Qanunvericilik Palatasının komitələri qanunların və Qanunvericilik Palatası qərar
larının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi çərçivəsində vaxtaşırı olaraq hüquq norma
larının tətbiqi praktikasını öyrənir və yeni qəbul edilmiş qanunların icrası üçün qanun
qüvvəli aktların qəbulu üzərində monitorinq aparırlar.
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VIII1. QANUNVERİCİLİK PALATASI DEPUTATININ
SEÇİCİLƏR, SİYASİ PARTİYA İLƏ İŞİNİN TƏŞKİLİ QAYDASI
Maddə 335. Qanunvericilik Palatası deputatının seçicilər, siyasi partiya ilə işi
Qanunvericilik Palatasının deputatı öz dairəsinin seçiciləri, onu deputatlığa nami
zəd göstərmiş siyasi partiya ilə əlaqə saxlayır, Qanunvericilik Palatasında onların maraq
larını ifadə edir. Özbəkistan Ekoloji Hərəkatından seçilmiş Qanunvericilik Palatasının
deputatları həmin hərəkat ilə əlaqə saxlayır və Qanunvericilik Palatasında onun maraq
larını ifadə edirlər.
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı ilə birlikdə fraksiyalar hər il deputatların seçki
dairələrində seçicilər ilə işi üçün nəzərdə tutulan vaxtı müəyyənləşdirirlər.
Qanunvericilik Palatasının deputatı seçicilər ilə görüşlərdə:
ölkədə həyata keçirilən islahatların gedişi, Qanunvericilik Palatasının qanunyarat
ma və nəzarət-analitik fəaliyyəti, fraksiyanın fəaliyyəti, ölkənin sosial-iqtisadi və icti
mai-siyasi inkişafının ən mühüm məsələlərinə dair fraksiyanın mövqeyi barəsində seçi
cilərə məlumat verir;
yeni qəbul edilmiş qanunların mahiyyətini və əhəmiyyətini seçicilərə çatdırır;
hüquq normalarının tətbiqinin səmərəliliyini və qanunvericiliyin daha da təkmil
ləşdirilməsi zərurətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qəbul olunmuş qanunların icrası
vəziyyətini öyrənir;
fraksiyanın müəyyənləşdirdiyi digər vəzifələri yerinə yetirir.
Maddə 336. Qanunvericilik Palatası deputatının seçki dairəsində işinin təşkili
Qanunvericilik Palatasının Kenqaşı fraksiyanın fikir və təkliflərini nəzərə almaqla,
Qanunvericilik Palatası deputatının seçki dairəsində işinin təşkili üçün tədbirlər görür.
Qanunvericilik Palatasının deputatı seçki dairəsinə yola düşməzdən əvvəl fraksiya
və Qanunvericilik Palatası onu sənədlər, zəruri informasiya və soraq materialları ilə tə
min edir.
Qanunların icrası, dövlət proqramlarının və siyasi partiyaların proqram məqsəd
lərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı konkret məsələlər üzərində işləmək üçün fraksiyalar
zəruri hallarda seçki dairələrində öz deputatlarının seçicilər ilə işini təşkil edirlər.
Fraksiyalar seçki dairələrində deputatların işinin yekunlarını ümumiləşdirir, zərurət
olduqda aktual məsələləri Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə çıxarırlar.
Maddə 337. Qanunvericilik Palatası deputatının seçki dairəsində işinin təşkilinə
yerli dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən kömək göstərilməsi
Yerli dövlət hakimiyyət orqanları Qanunvericilik Palatasının deputatını seçicilər
ilə görüşlər keçirmək üçün lazimi şəraitlə təmin edirlər. İcra hakimiyyəti orqanları Qa
nunvericilik Palatasının deputatına otaq (bina) ayrılmasını təşkil edir, deputatın seçici
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lər ilə görüşünün, deputat tərəfindən vətəndaşların qəbulunun vaxtı və yeri barəsində
vətəndaşlara məlumat verir, deputatın dəvəti ilə özünün məsul təmsilçilərini qəbullarda
və görüşlərdə iştirak etməyə göndərir, habelə deputatın yerlərdə işinə kömək göstərmək
üçün digər tədbirlər görürlər.
Maddə 338. Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılması
Fiziki və hüquqi şəxslərin Qanunvericilik Palatasına daxil olmuş müraciətlərinə
baxılmasını, fiziki şəxslərin, habelə hüquqi şəxslərin təmsilçilərinin Qanunvericilik Pa
latasında şəxsi qəbulunu Qanunvericilik Palatasının deputatları qanuna və Qanunverici
lik Palatası Kenqaşının təsdiq etdiyi qaydaya uyğun həyata keçirirlər.
IX. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 34. Qanunvericilik Palatasının beynəlxalq əlaqələri
Qanunvericilik Palatası başqa dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq parlament
təşkilatları ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq barəsində sazişlər bağlaya bilər, rəsmi parla
ment nümayəndə heyətləri göndərib-qəbul edə bilər, habelə beynəlxalq əlaqələrin möh
kəmlənməsinə yönələn müxtəlif tədbirlər həyata keçirə bilər.
Parlament rəhbərlərinin, dövlət və hökumət başçılarının, digər dövlətlərin parla
ment nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin xahişi ilə onlara Qanunvericilik Palatasının ic
lasında çıxış etmək imkanı verilə bilər.
Maddə 35. Qanunvericilik Palatasının xərclər smetasının təsdiq edilməsi
Qanunvericilik Palatasının, onun orqanlarının və Qanunvericilik Palatası deputat
larının fəaliyyəti ilə bağlı xərclər smetasını Qanunvericilik Palatasının Spikeri təsdiq
edir.
İslam Kərimov,
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
Daşkənd şəhəri, 29 avqust 2003-cü il.
№ 522-II
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN
DAXİLİ NİZAMNAMƏSİ
Qərar № 584 Qəbul tarixi: 5 mart 1973-cü il

BİRİNCİ HİSSƏ
Ümumi müddəalar və təriflər
Çağırış, qanunvericilik ili, sessiya və iclas
Maddə 1– Parlament çağırışı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə millət vəkillərinin
iki ümumi seçkiləri arasındakı dövr olub, Konstitusiyaya uyğun uzadılmadığı və ya tək
rar seçkilər keçirilmədiyi təqdirdə beş ildən ibarətdir.
Qanunvericilik ili oktyabrın 1-də başlayıb sentyabrın 30-da sona çatan müddətdir.
Sessiya Baş Şuranın müəyyən bir gündə açılan toplantısıdır.
İclas sessiyanın ara verilməklə bölünən hissələrindən hər biridir.
Üzvlərin tam sayı
Maddə 2– Üzvlərin tam sayı beş yüz əllidir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü
yerlərində boşalma olması üzvlərin tam sayını dəyişdirmir.
Ancaq bu Daxili Nizamnamədə nəzərdə tutulan seçkilər keçirilərkən, siyasi partiya
qruplarının və siyasi partiya qruplarına mənsub olmayanların faiz nisbətləri hesablanar
kən üzvlərin tam sayından boş millət vəkili yerlərinin çıxılması nəticəsində yaranan say
əsas götürür.
İlk toplantı və andiçmə
Maddə 3– Millət vəkillərinin ümumi seçkilərinin qəti nəticələrinin Yüksək Seçki
Şurası tərəfindən Radio və Televiziya İdarəsi kanallarında elan edilməsindən etibarən
beşinci gün saat 15.00-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Baş Şurası çağırılmadan top
lanır. Bu sessiyada əvvəlcə millət vəkillərinin andiçmə mərasimi keçirilir.
Andiçmə mərasimində olmayan millət vəkilləri iştirak etdikləri ilk sessiyanın əv
vəlində and içirlər.
Andiçmə hər bir millət vəkilinin Konstitusiyadakı mətni kürsüdən yüksək səslə
oxuması yolu ilə həyata keçirilir.
Əlavə seçkilərdə millət vəkili seçilənlər iştirak etdikləri ilk sessiyanın əvvəlində
and içirlər.
Millət vəkilləri seçki dairəsi, soyad və adlarının əlifba sırasına görə and içirlər.
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Qanunvericilik ilinin başlaması
Maddə 4– Türkiyə Böyük Millət Məclisi, 3-cü maddədə nəzərdə tutulan hal istisna
olmaqla, hər oktyabr ayının birinci günü çağırılmadan toplanır.
Tətil
Maddə 5– Tətil Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyətinin müəyyən bir müd
dətə təxirə salınmasıdır.
Məşvərət Şurasının təklifi ilə Baş Şura tərəfindən başqa qərar edilməzsə, Türkiyə
Böyük Millət Məclisi iyulun 1-də tətilə başlayır.
Bir qanunvericilik ili ərzində üç aydan artıq tətil ola bilməz.
Aravermə
Maddə 6– Aravermə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyətinin on beş gündən
artıq olmamaqla təxirə salınmasıdır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin aravermə qərarı qəbul etməsi Məşvərət Şurası
nın bu barədə rəyi alındıqdan sonra təklifin Baş Şura tərəfindən səsə qoyulması yolu ilə
həyata keçirilir.
Tətil və ya aravermə zamanı toplantı
Maddə 7– Türkiyə Böyük Millət Məclisi tətil və ya aravermə zamanı Prezident və
ya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri tərəfindən toplantıya çağırıldıqda müəyyən
ləşdirilmiş gündə və saatda toplanır.
Prezident toplantını birbaşa özü və ya Nazirlər Şurasının tələbi ilə çağırır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri birbaşa zəruri sayarsa, toplantı çağırmağı
qərara ala bilər. O, üzvlərin beşdə biri tərəfindən imzalanan əsaslandırılmış təklifdəki
toplantı çağırılması tələbini isə ən geci yeddi gün ərzində yerinə yetirir.
Bu cür toplantı çağırılarkən toplantının keçiriləcəyi gün və saat, həmin toplantını
zəruri edən mövzu hökmən göstərilməlidir.
Sessiya yetərli əksəriyyətlə açıla biləcəyi təqdirdə Sədr ilk öncə toplantı çağırma
yazısını oxudur və toplantını zəruri edən mövzu müzakirə olunur. Mövzu üzərində la
zımi işlər tamamlandıqdan sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisi fəaliyyətini davam et
dirməyi qərar almadığı təqdirdə, tətil və ya aravermə davam etdirilir. Yetərli əksəriyyət
təmin edilə bilməzsə, toplantı çağırışı qüvvədən düşür.
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İKİNCİ HİSSƏ
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin quruluşu
BİRİNCİ BÖLMƏ
Rəyasət Heyəti
Müvəqqəti Rəyasət Heyəti
Maddə 8– Parlament çağırışının birinci sessiyasının ilk iclasından başlayaraq Sədr
seçilənədək ən yaşlı millət vəkili müvəqqəti Sədr vəzifəsini yerinə yetirir. İkinci ən yaşlı
üzv Sədr müavini vəzifəsini yerinə yetirir.
Ən gənc altı millət vəkili müvəqqəti olaraq katib üzv vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Rəyasət Heyətinin quruluşu
Maddə 9– Rəyasət Heyəti Sədrdən, dörd Sədr müavinindən, yeddi katib üzvdən,
üç idarə müdirindən ibarətdir.
Zərurət olduqda, Məsləhət Şurasının təklifi ilə Baş Şura katib üzvlərin və ya idarə
müdirlərinin sayını artıra bilər.
Sədr seçkisi və sədrlik müddəti
Maddə 10– Bir çağırış ərzində Sədr vəzifəsinə iki seçki keçirilir. İlk seçilənin səla
hiyyət müddəti iki il, ikinci dövrə üçün seçilənin səlahiyyət müddəti üç ildir.
Siyasi partiya qrupları Sədr vəzifəsinə namizəd göstərə bilməzlər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri vəzifəsinə namizədliklər millət vəkilləri
nin ümumi seçkilərindən sonra Məclisin toplandığı gündən etibarən və ya ikinci dövrə
üçün keçirilən seçkilərdə birinci dövrə üçün seçilən Sədrin səlahiyyət müddətinin başa
çatmasından on gün əvvəl başlamaqla, beş gün ərzində Məclisin üzvləri sırasından irəli
sürülərək Rəyasət Heyətinə bildirilir və Türkiyə Böyük Millət Məclisi seçki keçirilə
cəyi gün çağırılmadan toplanır. Sədr seçkisi gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir. İlk
iki səsvermədə üzvlərin tam sayının üçdə iki səs çoxluğu, üçüncü səsvermədə üzvlərin
tam sayının mütləq səs çoxluğu tələb edilir. Üçüncü səsvermədə mütləq çoxluq təmin
edilməzsə, bu səsvermədə ən çox səs alan iki namizəd üçün dördüncü səsvermə keçirilir;
dördüncü səsvermədə ən çox səs alan üzv Sədr seçilmiş olur. Sədr seçkisi namizəd gös
tərilməsi müddətinin başa çatmasından etibarən beş gün ərzində tamamlanır.
Partiya qruplarının Rəyasət Heyətində təmsil edilməsi
Maddə 11– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri siyasi partiya qruplarının ümu
mi sayında partiya qruplarının faiz nisbətlərini və bu nisbətlərə görə Rəyasət Heyətində
hər bir siyasi partiya qrupunun payına düşən vəzifə yerlərinin sayını müəyyənləşdirir və
Məşvərət Şurasına bildirir.
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Rəyasət Heyətindəki vəzifə yerləri, Sədr müavini vəzifələrinin ikisi Türkiyə Böyük
Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının mütləq çoxluğuna malik siyasi partiya qrupuna aid
olmaqla, faiz nisbəti ən yüksək olan qrupdan başlayaraq növbə ilə bölüşdürülür.
Katib üzvlər və idarə müdirləri yerlərinin bölüşdürülməsi barədə Məşvərət Şurası
nın rəyi alındıqdan sonra Baş Şuranın qərarı qəbul edilir.
Siyasi partiya qrupları öz paylarına düşən yerlər üçün namizədlərini göstərirlər.
Həmin namizədlərin siyahısı Baş Şura tərəfindən işarət yolu ilə səsə qoyulur və bununla
da seçki başa çatmış olur.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədr müavinləri, katib üzvlər və idarə müdirləri
yerləri üçün bir çağırış ərzində iki seçki keçirilir. İlk seçilənlərin səlahiyyət müddəti iki
il, ikinci dövrə üçün seçilənlərin səlahiyyət müddəti üç ildir. Bu vəzifələrdə hər hansı şə
kildə boşalma olduğu halda yeni seçilən Rəyasət Heyəti üzvü əvvəlki üzvün səlahiyyət
müddətini tamamlayır.
Rəyasət Heyətində boşalma
Maddə 12– Sədr vəzifəsi boşaldıqda yeni Sədr seçilənədək ən yaşlı Sədr müavini
müvəqqəti Sədr vəzifəsini yerinə yetirir.
Rəyasət Heyətinin digər üzvlərinin yerləri boşaldığı halda boş üzv yerləri tamam
lanadək Rəyasət Heyətinin vəzifə və səlahiyyətləri eyni ilə davam edir.
Boş üzv yeri ən qısa zamanda tamamlanır.
Mənsub olduğu siyasi partiya ilə üzvlük bağı sona çatan və ya Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisində qrup yaratmaq hüququnu itirən hər hansı siyasi partiyaya mənsub üzvün
Rəyasət Heyətindəki vəzifəsinə öz-özünə xitam verilir. Bu təqdirdə də yuxarıdakı his
sənin tələbi yerinə yetirilir.
Baş Şurada siyasi partiya qruplarının nisbətlərində dəyişiklik olması nəticəsində
onların Rəyasət Heyətində malik olduqları üzv yerlərinin sayı və vəzifə yerləri dəyişən
nisbətlərə uyğun gəlmirsə, Sədr bu vəziyyəti təsbit edir. Bununla əlaqədar, 11-ci maddə
yə uyğun prosedur yerinə yetirilir.
Rəyasət Heyətinin vəzifələri
Maddə 13– Rəyasət Heyəti qanunlara və Daxili Nizamnaməyə uyğun olaraq veri
lən vəzifələri yerinə yetirir.
Baş Şuradakı səsvermələrdə və seçkilərdə önəmli bir yanlışlıq olduğu iddia edilər
sə, Sədr prosedur müzakirəsi aça bilər və lazım gələrsə, səsvermə keçirərək düzəliş edə
bilər. Yanlışlıq sessiyadan sonra aşkar edilərsə, Məclisin Sədri Rəyasət Heyətini toplaya
raq görüləcək tədbirlərə dair qərar verir.
Sədr özünə aid vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından zəruri sayarsa, Rəyasət
Heyətinin rəyini ala bilər.
Rəyasət Heyətinin toplantılarında yetərsay üzvlərin tam sayının, qərarlar üçün ye
tərsay isə toplantıda olan üzvlərin mütləq çoxluğudur.
296

Ancaq Rəyasət Heyəti üzvlərinin öz öhdələrinə götürdükləri işlər ilə əlaqədar ve
rilən şikayətlər üçün toplantı yetərsayı, barəsində şikayət edilmiş üzvdən başqa bütün
üzvlərin hamısıdır.
Sədr və ya onun müavin kimi səlahiyyət verdiyi Sədr müavini iştirak etmədən Rə
yasət Heyəti toplana bilməz və qərar verə bilməz.
Sədrin vəzifələri
Maddə 14– Sədrin vəzifələri aşağıdakılardır:
1. Türkiyə Böyük Millət Məclisini Məclisdən kənarda təmsil etmək;
2. Baş Şurada müzakirələri idarə etmək;
3. Stenoqramın və protokolun tərtibinə nəzarət etmək;
4. Rəyasət Heyətinə rəhbərlik etmək və onun gündəliyini hazırlamaq;
5. Məşvərət Şurasına rəhbərlik etmək;
6. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin komissiyalarına nəzarət etmək; işlər yığılıb
qaldıqda komissiya sədrinə və üzvlərinə xəbərdarlıq etmək və vəziyyət barəsində Baş
Şuraya məlumat vermək;
7. Rəyasət Heyətinin qərarlarını həyata keçirmək;
8. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin idarə, maliyyə və mühafiz ə işlərini idarə etmək
və bunlara nəzarət etmək;
9. Rəyasət Heyətinin strukturunda təşkil edilən «Türkiyə Böyük Millət Məclisi
Mədəniyyət, Sənət və Yayın Şurası» vasitəsi ilə Məclisi və onun fəaliyyətini ölkə daxi
lində və ölkədən kənarda tanıdan tədbirlər qəbul etmək və nəşrlər yayımlamaq;
10. Konstitusiyaya, qanunlara və Daxili Nizamnaməyə uyğun olaraq ona verilən
vəzifələri yerinə yetirmək.
Sədr üzrlü olduqda və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin toplantısı zamanı Anka
radan kənarda olduqda, vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün Sədr müavinlərindən birini
yazılı surətdə özünə vəkil edir.
Sədr Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə ayrılan rəsmi binalarda qalır.
Sədr müavinlərinin vəzifələri
Maddə 15– Sədr müavinlərinin vəzifəsi Sədrin əvəzinə Baş Şurada müzakirələri
idarə etmək və sədrlik etdiyi iclaslar ilə bağlı stenoqramların və protokolların tərtibinə
nəzarət etməkdir.
Sədr müavinlərinin hansı sessiya və ya iclasları idarə edəcəkləri barədə qərarı Sədr
qəbul edir.
Katib üzvlərin vəzifələri
Maddə 16– Katib üzvlərin vəzifələri bunlardır:
1. Stenoqramların tərtibinə nəzarət etmək;
2. Protokolları yazmaq;
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3. Baş Şurada sənəd oxumaq;
4. Yoxlama aparmaq;
5. Səsləri saymaq;
6. Seçkilərin qaydasında və düzgün keçirilməsinə nəzarət etmək;
7. Çıxış növbəsini qeyd etmək.
İdarə müdirlərinin vəzifələri
Maddə 17– İdarə müdirlərinin vəzifələri bunlardır:
1. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin idarə, maliyyə və mühafizə işlərinin Türkiyə Bö
yük Millət Məclisi Sədrinin təlimatına uyğun idarə edilməsində Sədrə kömək göstərmək;
2. Özəl mərasimləri idarə etmək;
3. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin büdcəsi ilə bağlı təkliflərini Sədrə təqdim et
mək;
4. Ümumi və özəl giriş kartlarını paylamaq.
İdarə müdirləri sakitliyin və qaydanın qorunmasında, müzakirələrin açıqlığının və
sərbəstliyinin təmin edilməsində, lazımi hallarda mühafizə taborundan və təhlükəsizlik
qüvvələrindən istifadə edilməsində Sədrin icra vasitələridir; ortaq məsuliyyət şəraitində
vəzifələrini yerinə yetirir və səlahiyyətlərindən istifadə edirlər; tətil və aravermə zamanı
növbə ilə Ankarada qalırlar və bu növbəni Sədr müəyyənləşdirir.
İKİNCİ BÖLMƏ
Siyasi partiya qrupları və Məşvərət Şurası
Siyasi partiya qruplarının təşkili
Maddə 18– Azı iyirmi millət vəkili olan siyasi partiyalar Türkiyə Böyük Millət
Məclisində qrup yaratmaq hüququna malikdirlər.
Siyasi partiya qrupu ilk dəfə təşkil edilərkən qrupun daxili nizamnaməsi və hər ça
ğırışın əvvəlində həmin qrupa mənsub millət vəkillərinin adlarının, soyadlarının və seçki
dairələrinin göstərildiyi siyahı qrup tərəfindən Məclisin rəhbərliyinə verilir.
Sonradan meydana gələn dəyişikliklər haqqında da ən qısa zamanda eyni prosedur
həyata keçirilir.
Məşvərət Şurası
Maddə 19– Məşvərət Şurası Türkiyə Böyük Millət Məclisi Sədrinin başçılığı ilə
siyasi partiya qruplarının sədrlərindən və ya sədr müavinlərindən və ya onların yazılı
olaraq səlahiyyət verdikləri millət vəkillərindən təşkil edilir.
Bu Şura Daxili Nizamnamədə ona verilən vəzifələri yerinə yetirir və Sədrin tələbi
ilə məşvərət xarakterli fikrini bildirir.
Zərurət yarandıqda Hökumətin təmsilçisi və ya Məclis Sədrinin müavinləri də
Məşvərət Şurasına çağırıla bilərlər.
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Məşvərət Şurası Sədrin zəruri saydığı və ya siyasi partiya qrupu rəhbərliyinin tələb
etdiyi halda ən geci iyirmi dörd saat ərzində Sədr tərəfindən toplantıya çağırılır.
Daxili Nizamnamədə Məşvərət Şurasının təsbitinin, təklifin in və ya fikir bildirməsi
nin tələb edildiyi bütün hallarda Məşvərət Şurası ilk çağırışla toplana bilməzsə, yekdilliklə
təsdiq edə bilməzsə, təklif verə bilməzsə və ya fikir bildirə bilməzsə, Məclisin Sədri və ya
siyasi partiya qrupları ayrı-ayrılıqda tələblərini birbaşa Baş Şuraya təqdim edə bilərlər. Bu
halda tələbin səsə qoyulması ilk sessiyanın gündəliyində rəhbərlik tərəfindən təqdim edilən
məsələlər sırasına daxil edilir və Baş Şura işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Komissiyalar
Komissiyaların adları (*)
Maddə 20– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin komissiyaları bunlardır:
1. Konstitusiya komissiyası;
2. Ədalət komissiyası;
3. Milli müdafiə komissiyası;
4. Daxili işlər komissiyası;
5. Xarici işlər komissiyası;
6. Milli təhsil, mədəniyyət, gənclik və idman komissiyası;
7. Abadlaşdırma, tikinti, nəqliyyat və turizm komissiyası;
8. Ətraf mühit komissiyası;
9. Sağlamlıq, ailə, əmək və sosial işlər komissiyası;
10. Əkinçilik, meşə və kənd işləri komissiyası;
11. Sənaye, ticarət, enerji, təbii ehtiyatlar, elm və texnologiya komissiyası;
12. Türkiyə Böyük Millət Məclisi hesablarını araşdırma komissiyası;
13. Ərizə komissiyası;
14. Plan və büdcə komissiyası;
15. Ümumi iqtisadi müəssisələr komissiyası;
16. İnsan hüquqlarını araşdırma komissiyası.
14-cü və 15-ci bəndlərdə göstərilmiş komissiyalardan başqa, komissiyaların hər
birinin üzvlərinin sayı Məşvərət Şurasının təklifinə əsasən Baş Şura tərəfindən işarətlə
səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilir.
Komissiyalar üçün bir çağırış ərzində iki seçki keçirilir. İlk seçilənlərin səlahiyyət
müddəti iki il, ikinci dövrə üçün seçilənlərin səlahiyyət müddəti üç ildir. Səlahiyyət
müddətləri yeni tərkiblər seçilənədək davam edir.
* 2003-cü il 15 aprel tarixli 4847 nömrəli Qanunla Avropa İttifaqı ilə uzlaşdırma komissiyası təşkil edilmişdir.
** 2009-cu 25 fevral tarixli 5840 saylı Qanunla Qadınların və kişilərin imkan bərabərliyi komissiyası təşkil
edilmişdir.
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Partiya qruplarının komissiyalarda təmsil edilməsi
Maddə 21– Sədr 11-ci maddənin ilk hissəsində göstərilmiş nisbətlərə görə
komissiyalarda siyasi partiya qruplarının payına düşən üzv sayını müəyyənləşdirir.
Siyasi partiya qrupu hər hansı komissiyada özünün payına düşən üzvlükdən imtina
edə bilər.
Siyasi partiya qrupları öz namizədlərini müəyyənləşdirilən müddət ərzində
rəhbərliyə bildirirlər. Bütün komissiyalara siyasi partiya qrupları tərəfindən göstərilən
namizədlərin adlarının daxil edildiyi siyahıların Baş Şurada işarətlə səsvermə yolu ilə
təsdiq edilməsi nəticəsində seçki tamamlanmış olur.
Plan və büdcə komissiyasına, Ərizə komissiyasına üzv seçilən millət vəkilləri,
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Rəyasət Heyətinin və Nazirlər Şurasının üzvləri Məclisin
komissiyalarında vəzifə ala bilməzlər.
Komissiya üzvü yerlərinin boşalması
Maddə 22– Hər hansı komissiyada üzv yerləri boşalarsa, yeni üzvlər seçilənədək
komissiyanın vəzifə və səlahiyyətləri eyni ilə davam edir.
Boş üzv yerləri ən qısa zamanda doldurulur.
Mənsub olduğu siyasi partiya ilə üzvlük bağı sona çatan və ya Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisində qrup yaratmaq hüququnu itirən hər hansı siyasi partiyaya mənsub millət
vəkilinin komissiya üzvlüyünə öz-özünə xitam verilir.
Baş Şurada siyasi partiya qruplarının nisbətlərində dəyişiklik olması nəticəsində
onların hər hansı komissiyada malik olduqları üzv yerlərinin sayı dəyişən nisbətlərə uy
ğun gəlmirsə, Sədr bu vəziyyəti təsbit edir. Bununla əlaqədar 21-ci maddəyə uyğun zə
ruri tədbirlər görülür.
Komissiyalara həvalə, əsas və yardımçı komissiyalar
Maddə 23– Layihə, təklif və ya qanun qüvvəli qərarların hansı komissiyalarda
müzakirə ediləcəyi, hansı komissiyaların əsas və yardımçı komissiyalar olacağı işin ko
missiyalara həvalə edilməsi zamanı rəhbərlik tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Hesabatı Baş Şurada müzakirələrə əsas verəcək komissiyaya əsas komissiya deyi
lir. Yardımçı komissiyalar işin onlara aid yönü və ya maddələri barəsində əsas komissi
yaya fikir bildirən komissiyalardır.
Rəhbərlik əsas komissiyaya və digər komissiyalara işləri birlikdə həvalə edir.
Yardımçı komissiyaların hansı yöndə və ya hansı maddələr haqqında fikir bildirə
cəkləri işlərin həvalə edilməsi zamanı müəyyənləşdirilməmişdirsə, bu komissiyalar öz
lərinə aid saydıqları məsələlər barəsində fikir bildirirlər.
Yardımçı komissiyaların öz fikrini müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində bildirmə
məsi əsas komissiyanın hesabatını hazırlamasına mane olmur.
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Komissiya sədrinin, sədr müavininin, sözçüsünün və katibinin seçilməsi
Maddə 24– Üzvlərin seçilməsi başa çatdıqda komissiyalar Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri tərəfindən toplantıya çağırılırlar.
Bu toplantıda komissiyalar öz sədrlərini, sədr müavinlərini, sözçülərini və katiblə
rini seçirlər.
Bu seçki üçün toplantı yetərsayı komissiya üzvlərinin tam sayının mütləq çoxlu
ğudur. Seçki gizli səsvermə yolu ilə keçirilir. Seçilmək üçün toplantıda olanların mütləq
səs çoxluğu tələb edilir.
Zəruri hallarda komissiya sədrinin təklifi ilə müəyyən bir mövzu üçün özəl sözçü
lər və ya özəl katib toplantıda olanların mütləq səs çoxluğu ilə seçilir.
Yeni qurulan hökumətə etimad göstərilməsindən etibarən on gün ərzində iqtidar
qrupunun və ya qruplarının tələbi ilə komissiyaların sədrləri, sədr müavinləri, sözçüləri
və katibləri yenidən seçilir.
Tətil və aravermə zamanı komissiyaların çalışması
Maddə 25– Hansı komissiyaların tətil və aravermə zamanı çalışacağı Sədrin təklifi
ilə Baş Şura tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Komissiyaların toplantıya çağırılması
Maddə 26– Komissiyalar öz sədrləri tərəfindən toplantıya çağırılır.
Zərurət olmadıqda komissiyanın toplantısı azı iki gün qabaqcadan çağırılır. Bu ça
ğırışda komissiyanın sədri tərəfindən hazırlanan gündəlik də bildirilir. Ancaq komissiya
gündəliyini özü müəyyənləşdirir, üzvləri tərəfindən gündəliyə salınması təklif edilən
işlər haqqında qərar verir.
Bu çağırış və gündəlik komissiya üzvlərinə, Baş Nazir Administrasiyasına, əlaqə
dar nazirliklərə, partiya qruplarına və digər əlaqədar komissiyaların rəhbərliyinə, təklif
ləri gündəlikdə yer alan qanun təklifi sahibi Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərindən
ilk imzanın sahibinə göndərilir və əlavə olaraq elan lövhəsindən asılır.
Üzvlərinin üçdə biri tərəfindən komissiyaya təklif edilən gündəlik ilə əlaqədar ola
raq da komissiyalar sədrləri tərəfindən toplantıya çağırılır.
Komissiya sədri, toplantı və qərar yetərsayı
Maddə 27– Komissiyalar öz sədrlərinin rəhbərliyi altında çalışırlar. Sədr olmadıq
da sədr müavini, o da olmadıqda sözçü komissiyaya sədrlik edir.
Komissiyalar üzvlərin ümumi sayının üçdə biri ilə toplanır və toplantıda olan üzv
lərin mütləq səs çoxluğu ilə qərar verirlər.
Komissiyalarda davamiyyət
Maddə 28– Komissiya üzvləri komissiyanın toplantılarında hökmən iştirak etmə
lidirlər. Komissiyaların davamiyyət cədvəlləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbər
liyinə və siyasi partiya qruplarının rəhbərliyinə təqdim edilir.
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İcazəsiz və ya üzrsüz olaraq üst-üstə üç toplantıda və ya bir il ərzində keçirilən
toplantıların üçdə birində iştirak etməyən komissiya üzvü mənsubu olduğu siyasi partiya
qrupu tərəfindən komissiyadan geri çağırıla bilər.
Bu yolla boşalan üzv yeri ən qısa zamanda doldurulur.
Komissiyalarda söz alma
Maddə 29– Komissiyalarda tələb sırasına görə söz verilir.
Komissiya sədri və komissiyadakı Hökumət təmsilçisi növbədənkənar çıxış edə
bilər. Komissiya sədri komissiya tərəfindən çağırılmış mütəxəssislərə zəruri saydığı za
man söz verə bilər.
Komissiyalarda Hökumətin təmsil edilməsi və mütəxəssis çağırılması
Maddə 30– Komissiya toplantılarında Baş nazir və ya bir nazir iştirak edə bilər.
Baş nazir və ya nazir zəruri sayarsa, öz əvəzinə yüksək rütbəli bir dövlət vəzifəli şəxsinə
yazılı təmsil səlahiyyəti verə bilər.
Komissiyalar fikirlərini öyrənmək üçün mütəxəssislər çağırmaq səlahiyyətinə ma
likdirlər.
Komissiya toplantılarına girə bilənlər
Maddə 31– Komissiya toplantıları Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, Na
zirlər Şurasının üzvləri və Hökumət təmsilçiləri üçün açıqdır.
Komissiyalarda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri və Nazirlər Şurasının
üzvləri söz ala bilərlər. Ancaq komissiya üzvlərindən başqa heç kəs dəyişiklik təklifləri
verə bilməz və səs verə bilməz.
Hər bir millət vəkili üzvü olmadığı komissiyanın sənədlərinə baxıb oxuya bilər.
Komissiyalarda qapalı iclas
Maddə 32– Komissiyada qapalı iclas keçirilməsini əlaqədar nazir, yaxud komissi
ya üzvlərinin üçdə biri tələb edə bilər.
Qapalı iclasda komissiya üzvlərindən və nazirlərdən başqa heç kəs ola bilməz.
Qapalı iclas keçirilməsi müzakirələrin sirr olaraq saxlanmasına söz vermək
deməkdir.
Komissiya protokolları və stenoqramları
Maddə 33– Komissiya katibi müzakirələrin protokolunu tərtib edir və komissiya
sədri ilə birlikdə imzalayır. İclasda olan komissiya üzvləri, öz etirazlarını, əgər varsa,
yazılı şəkildə protokola əlavə edə bilərlər.
Komissiyanın katibinin olmadığı hallarda iclasda olan ən gənc komissiya üzvü mü
vəqqəti olaraq katib vəzifəsini yerinə yetirir.
Komissiya qərar verərsə, stenoqram tutulur.
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Fikir öyrənmə, fikir bildirmə
Maddə 34– Hər hansı komissiya ona həvalə edilən layihənin və ya təklifin başqa
bir komissiyanın ixtisasına aid olduğunu hesab edirsə, layihənin və ya təklifin həmin ko
missiyaya həvalə edilməsini əsaslandırılmış şəkildə tələb edə bilər.
Hər hansı komissiya ona həvalə edilən layihə və ya təklif, yaxud hər hansı məsələ
barəsində başqa bir komissiyanın fikrini öyrənməyi zəruri sayarsa, layihənin və ya təkli
fin həmin komissiyada müzakirə olunub qaytarılmasını tələb edə bilər.
Hər hansı komissiya başqa bir komissiyaya həvalə edilmiş layihə və ya təklif, ya
xud hər hansı məsələ barəsində fikrini bildirməyi yararlı sayırsa, həmin layihənin və ya
təklifin ona həvalə olunmasını tələb edə bilər.
Bu cür hallarda hər iki əlaqədar komissiya eyni fikirdədirsə, Məclisin Sədri lazımi
tədbirləri görür və Baş Şuraya məlumat verir.
İki komissiya arasında fikir ayrılıqları yaranarsa, məsələ Məclisin Sədri tərəfindən
Baş Şuraya təqdim edilir və müzakirə yolu ilə həll edilir.
Komissiyaların səlahiyyətləri, toplantı yeri və vaxtı
Maddə 35– Komissiyalar onlara həvalə edilən qanun layihələrini və ya təklifləri
ni eyni ilə və ya dəyişdirərək qəbul və ya rədd edə bilərlər; bir-biri ilə əlaqəli saydıq
larını birləşdirərək müzakirə edə bilər və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binasında
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyi tərəfindən onlara ayrılmış salonlarda top
lanırlar.
Ancaq komissiyalar 92-ci maddədə nəzərdə tutulan xüsusi haldan başqa, qanun
təklif edə bilməzlər, onlara həvalə edilən işlərdən kənar işlərlə məşğul ola bilməzlər,
Rəyasət Heyətinin qərarı olmadan Baş Şuranın toplantı saatlarında müzakirə apara bil
məzlər, qanun layihələrini və təkliflərini bölərək ayrı-ayrı mətnlər halında Baş Şuraya
təqdim edə bilməzlər.
Komissiyalar Prezident tərəfindən yayımlanması qismən uyğun sayılmayan və tək
rar müzakirə edilmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qaytarılan qanunların yalnız
uyğun sayılmayan maddələrini müzakirə edə bilərlər. Bu halda yalnız uyğun sayılmayan
maddələr ilə bağlı müzakirə açılır.
Gözləmə müddəti
Maddə 36– Komissiyalara həvalə edilən işlərin müzakirəsinə həvalə tarixindən
etibarən qırx səkkiz saat sonra başlana bilər. Komissiyaya həvalə edilən sənəd, komissi
yanın sədri tərəfindən şəxsən və ya komissiya üzvlərinin beşi tərəfindən yazılı tələb edi
lərsə, çap edilərək komissiya üzvlərinə paylanır. Bu təqdirdə göstərilən müddət sənədin
paylanması tarixindən başlayır.
Məşvərət Şurasının tövsiyəsinin və ya qanun layihəsinin və ya təklifin in bütünlük
lə və ya müəyyən müddəalarının komissiyaya geri alındığı və ya geri verildiyi hallarda
yuxarıdakı hissədə göstərilmiş müddətə riayət edilməyə bilər.
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Komissiyalarda araşdırma müddəti
Maddə 37– Layihələr və ya təkliflər və ya qanun qüvvəli qərarlar əsas komissiya
lara həvalə edildiyi gündən ən geci qırx beş gün keçənədək başa çatdırılmalıdır.
Bu müddət bitdikdə Hökumət və ya təklif sahibləri layihənin, təklifin və qanun
qüvvəli qərarın birbaşa Baş Şuranın gündəliyinə salınmasını tələb edə bilərlər. Bu tələb
ilə əlaqədar komissiya, Hökumət, təklif sahibi və bir millət vəkili hərəsi 5 dəqiqəni keç
məməklə söz ala bilər. Baş Şura işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Müəyyənləşdirilmış müddət ərzində komissiyada müzakirə edilməyən qanun qüv
vəli qərarlar birbaşa Baş Şuranın gündəliyinə salınmaq üçün Məclisin rəhbərliyi tərəfin
dən Məşvərət Şurasına göndərilir.
Rəhbərlik tərəfindən əsas komissiyalar istisna olmaqla, yardımçı komissiyalara hə
valə edilmiş mövzu həmin komissiyalar tərəfindən on gün müddətində başa çatdırılır.
Rəhbərlik həmin müddəti qısalda bilər, eləcə də komissiyanın müraciəti ilə ən çoxu on
gün uzada bilər.
Konstitusiyaya uyğunluğun araşdırılması
Maddə 38– Komissiyalar onlara həvalə edilən layihələrin və ya təkliflərin ilk öncə
Konstitusiyanın mətninə və ruhuna zidd olub-olmadığını tədqiq etməlidirlər.
Hər hansı komissiya layihənin və ya təklifin Konstitusiyaya zidd olduğunu gördü
yü təqdirdə maddələrin müzakirəsinə keçmədən layihəni və ya təklifi səbəbini göstər
məklə rədd edir.
Təxirəsalma
Maddə 39– Hər hansı qanun layihəsinin və ya təklifinin müzakirəsi zamanı Hö
kumət təmsilçisinin olmaması səbəbindən komissiya zəruri sayarsa, müzakirə bir dəfə
təxirə salına bilər. Müzakirənin təxirə salınması Baş Nazirin Administrasiyasına və ya
əlaqəli nazirliyə bildirilərək gələcək toplantıda müvafiq təmsilçinin iştirakı tələb edilir.
Baş Nazir Administrasiyasına xəbərvermə
Maddə 40– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə verilən qanun təklifləri
dərhal Baş Nazir Administrasiyasına göndərilir.
Nazirliklər ilə yazışma
Maddə 41– Komissiyalar bütün nazirliklər ilə birbaşa yazışa bilər və onlara həvalə
edilən işlərin başa çatdırılması üçün gərəkli məlumatları nazirliklərdən tələb edə bilər
lər.
Komissiya hesabatları
Maddə 42– Komissiyalar barəsində qərar qəbul etdikləri işlərin hər biri üçün hesa
bat tərtib edirlər. Hesabat komissiyanın sədri və ya sözçüsü və ya həmin iş üçün seçilən
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özəl sözçü tərəfindən yazılır. Hesabatda mövzu haqqında komissiyanın mülahizələri əks
olunur və komissiya tərəfindən edilən dəyişikliklər əsaslandırılır.
Hesabatlar mövzu haqqında son səsvermədə iştirak edən komissiya üzvləri tərəfin
dən imzalanır.
Əvvəlki toplantılarda iştirak edib layihənin və ya təklifin bütövlükdə son dəfə sə
sə qoyulması zamanı toplantıda olmayan komissiya üzvləri əsaslandırılmış etirazlarını,
əgər bunlar varsa, yazaraq hesabatı imzalaya bilərlər. Bu vəziyyətdə olan üzvlərin son
toplantıda iştirak etmədikləri göstərilir.
Komissiyanın hesabatında imzası olan komissiya üzvü, bitərəf qaldığını və ya əley
hinə olduğunu hesabatın mətnində yazılı şəkildə bildirdiyi hallar istisna olmaqla, digər
komissiyalarda və Baş Şurada sözçüyə sual verə bilməz və komissiyanın hesabatına zidd
çıxış edə bilməz.
Komissiya hesabatları çap edilib millət vəkillərinə paylanır və Baş Şurada müzaki
rəsinə başlanıldığı ilk sessiyanın stenoqramına əlavə edilir.
Komissiyanın hesabatına bütünlüklə və ya onun müəyyən hissələrinə bitərəf və ya
narazı qalan komissiya üzvləri nəyə görə bitərəf və ya narazı olduqları barədə fikirləri
ni hesabata əlavə etmək hüququna malikdirlər. Bu üzvlər layihənin və ya təklifin hansı
maddəsinin əleyhinə olduqlarını hesabatda hökmən yazmalıdırlar.
Üzvlər komissiyanın hesabatına razılıq verməklə bilikdə, hesabatda əks olunmayan
fikirlərini hesabata əlavə etmək hüququna da malikdirlər. Lakin onlar bu hüquqlarından
komissiya sədrinin müəyyənləşdirdiyi müvafiq müddət ərzində istifadə etməlidirlər.
Komissiyalarda yenidən müzakirə
Maddə 43– Komissiya gündəliyin müəyyən bir maddəsinin müzakirəsini tamam
lamazdan öncə həmin mövzu ilə bağlı olan məsələnin yenidən müzakirə edilməsini top
lantıda olan üzvlərin mütləq səs çoxluğu ilə qərara ala bilər.
Komissiya gündəliyin müəyyən bir maddəsinin müzakirəsini tamamladıqdan sonra
eyni mövzunun komissiyada yenidən müzakirə edilməsi komissiya hesabatının Məclis
rəhbərliyinə verilməsindən öncə komissiya üzvlərinin tam sayının mütləq çoxluğunun
əsaslandırılmış və yazılı tələbi ilə bir dəfə mümkündür.
Əvvəlki hesabatın özününküləşdirilməsi
Maddə 44– Təkrar seçilmiş komissiya eyni komissiyanın daha əvvəl verdiyi he
sabat haqqında yeni bir qərar qəbul edəcəyini vəzifə bölgüsü aparıldıqdan ən geci bir
ay keçənədək Məclis rəhbərliyinə bildirməzsə, əvvəlki hesabatı özününküləşdirmiş sa
yılır.
Baş Şurada komissiyaların təmsil edilməsi
Maddə 45– Komissiyaları Baş Şurada komissiya sədri və ya sədr müavini və ya
həmin mövzu üçün seçilmiş özəl sözçü və ya sözçülər təmsil edirlər.
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Komissiyanın sıralarında toplantı yetərsayını təmin edəcək sayda komissiya üzvü
olmadıqda, komissiyanın təmsilçisi komissiya mətninin dəyişdirilməsini tələb edən tək
liflərin rədd edilməsini və ya komissiyaya qaytarılmasını tələb edə bilər.
Komissiya toplantılarının qaydası
Maddə 46– Əgər komissiyada söz kəsilirsə, şəxsiyyətə toxunulursa və qaydanı
pozma hərəkətlərinə yol verilirsə, komissiya sədri qaydanı təmin edir; zərurət varsa, top
lantıya ara verir və ya toplantını təxirə salaraq lazımi tədbirlər görülməsi üçün vəziyyəti
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrinə bildirir.
Komissiyalar bülleteni
Maddə 47– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyi ildə iki dəfə komissiyalar
bülleteni nəşr edir. Bu bülletendə komissiyalara həvalə edilmiş və ya komissiyalar tərə
findən Baş Şuradan geri alınmış, yaxud Baş Şura tərəfindən komissiyalara qaytarılmış
işlərin hansı səhifədə olduğu göstərilir. Həmin bülleten Baş Şuranın stenoqramına əlavə
edilir.
Arxivə verilən komissiya işləri
Maddə 48– Türkiyə Böyük Millət Məclisi mövzuya dair qəti qərar qəbul etdikdən
sonra komissiyalara həvalə edilən dosyelər və bu işlərlə bağlı komissiya stenoqramları,
komissiyanın rəhbərliyi tərəfindən yazılmış yazılar, komissiyaya gələn yazılar və təklif
lər həmin dosye ilə birlikdə arxivdə saxlanılmaq üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
rəhbərliyinə verilir.
ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
Baş Şuranın fəaliyyəti
Gündəlik
Maddə 49– Türkiyə Böyük Millət Məclisi Baş Şurasının gündəliyi aşağıdakı
hissələrdən ibarətdir:
1. Rəhbərliyin Baş Şuraya təqdimatları.
2. Özəl gündəliyə daxil edilən işlər.
3. Seçkilər.
4. Səsə qoyulacaq işlər.
5. Məclis istintaqı hesabatları.
6. Ümumi müzakirə və Məclis istintaqı aparılmasına dair ilkin müzakirələr.
7. Şifahi suallar.
8. Qanun layihələri və təklifləri, komissiyalardan gələn digər işlər.
Məşvərət Şurasının təklifi və Baş Şuranın təsdiqi ilə 6-cı və 7-ci hissələrin hər biri
üçün həftənin müəyyən bir günündə müəyyən bir müddət ayrıla bilər.
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3-cü və 4-cü hissələrdə göstərilən seçkilər və səsvermələr üçün də həftənin müəy
yən bir günü ayrıla bilər.
Gündəlikdəki işlərin müzakirə sırası həmin işlərin rəhbərlik tərəfindən alındığı ta
rixlərə görə müəyyənləşdirilir.
Rəhbərliyin zəruri saydığı hallarda 8-ci bənddəki işlərin müzakirə sırası Məşvərət
Şurası tərəfindən Baş Şuraya təklif oluna bilər. Hökumətin, əsas komissiyaların və qanun
təklifi sahiblərinin bu mövzu ilə bağlı tələbləri də Məşvərət Şurasında müzakirə edilir.
Məşvərət Şurasının bu mövzuda rəyi Baş Şuranın təsdiqinə verilir.
Sədr sessiyanı bağlayarkən gündəlikdə olan məsələlərdən hansılarının gələcək ses
siyada və ya sessiyalarda müzakirə ediləcəyini Baş Şuraya bildirir. Bu, elan lövhəsində
də ayrıca elan edilir.
Məşvərət Şurasının rəyi alınaraq, Baş Şura tərəfindən qərar qəbul edilmədikcə,
Sədr tərəfindən müzakirəsi qabaqcadan bildirilməyən heç bir məsələ barəsində Baş Şu
rada çıxış edilə bilməz.
Özəl gündəlik
Maddə 50– Məşvərət Şurası Konstitusiyanın və Daxili Nizamnamənin tələblərinə
uyğun olaraq bəlli bir müddətdə başa çatdırılmalı olan, bir və ya bir neçə mövzunun yer
aldığı özəl gündəliklər və müzakirə günləri müəyyənləşdirə bilər. Bu mövzular özəl gün
dəliyə rəhbərliyin təqdimatından sonra daxil edilir. Özəl gündəliyin maddələrindən sonra
ümumi müddəalara uyğun müəyyənləşdirilmiş gündəlik maddələrinə yer verilir.
Gələn sənədlər siyahısı
Maddə 51– Rəhbərliyə gələn qanun layihələri və təklifləri, rəsmi arayışlar, komissiya
hesabatları, suallar, ümumi müzakirə, Məclis araşdırması, Məclis istintaqı və sorğu təkliflə
ri gələn sənədlər siyahısında yayımlanır. Bunlardan Baş Şuraya göndərilən sənədlər həmin
siyahıda ayrıca göstərilir. Onların rəhbərliyə təqdim edilməsi tarixləri də ayrıca göstərilir.
Gələn sənədlər Məclisin toplantı günləri paylanır və stenoqrama qoşulur.
Gələn sənədlər tətil dövrünə təsadüf etmədiyi təqdirdə şənbə və bazar günlərindən
başqa, hər gün yayımlanır, elan lövhəsinə asılır və ilk sessiyanın stenoqramına qoşulur.
Baş Şurada gözlədilmə müddəti
Maddə 52– Baş Şuraya göndərilən komissiya hesabatı və ya hər hansı mətn əksi
nə qərar verilmədikcə paylandığı tarixdən etibarən qırx səkkiz saat keçmədən müzakirə
edilə bilməz.
Bu müddət keçmədən məsələnin gündəliyə daxil edilməsi, gündəlikdəki qanun la
yihələrindən və təkliflərindən, komissiyalardan gələn digər işlərdən birinə öncəlik veri
lərək bu hissənin ilk sırasına keçirilməsi Hökumət və ya əsas komissiya tərəfindən əsas
landırılmış şəkildə Baş Şuradan tələb edilə bilər. Bu halda Baş Şura işarətlə səsvermə
yolu ilə qərar verir.
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Təşəkkürlər, təbriklər və xahişlər
Maddə 53– Təbrik, təşəkkür, bəyənmə və xahiş kimi məsələlərə dair yazılar və
teleqramlar elan lövhəsinə asılır və ya xülasə şəklində stenoqrama qoşulur, yaxud ste
noqramda sadəcə adı çəkilir.
Baş Şuranın sayğı duruşunu zəruri edən hallar Rəyasət Heyəti tərəfindən qərarla
müəyyənləşdirilir.
Toplantı günləri
Maddə 54– Rəsmi tətilə təsadüf edilmədiyi təqdirdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Baş Şurası çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı günləri saat 15.00-dan 19.00-dək toplanır.
Məşvərət Şurasının təklifi ilə Baş Şura toplantının keçiriləcəyi həftələri, günləri və
saatları dəyişə bilər, habelə digər günlərdə də toplantı keçirilməsini qərara ala bilər.
Sessiyanın açılması və bağlanması
Maddə 55– Sədr iclası açır və lazım gəldikdə bağlayır. İclasın gedişində sədrlik
məqamı və katib üzvlərin yerləri boş qala bilməz.
Zərurət yarandığı hallarda Baş Şura həmin sessiya üçün keçərli olmaq şərti ilə sona
çatmaqda olan işlərin tamamlanması məqsədi ilə iclasın uzadılmasını qərara ala bilər.
Geyim forması
Maddə 56– Sədr kürsüsündə Sədr ağ kəpənək qalstuk və qara jilet üstündən qara
frak geyinir. Vəzifəli katib üzvlər tünd rəngli paltar geyinirlər.
Baş Şuranın salonunda olan millət vəkilləri, nazirlər, Türkiyə Böyük Millət Məclisi
Təşkilatının məmurları və digər heyət hökmən pencək geyinməli və qalstuk taxmalıdır
lar. Xanımlar kostyum geyinirlər.
Vəzifəli şəxslərin geyim forması Rəyasət Heyət tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Yoxlama
Maddə 57– Sədr sessiyanı açdıqdan sonra şübhəyə düşərsə, yoxlama aparır.
Müzakirələr zamanı işarətlə səsverməyə keçilərkən iyirmi millət vəkili ayağa qalx
maq və ya təklif vermək yolu ilə yoxlama aparılmasını tələb edə bilər.
Yoxlama elektron səsvermə düymələrinin basılması və ya Sədrin lazım bildiyi za
man ad oxunması yolu ilə aparılır.
Yoxlama nəticəsində üzvlərin tam sayının az üçdə birinin mövcud olmadığı aşkar
edilərsə, iclas ən geci bir saat sonrayadək təxirə salına bilər. Həmin iclasda da toplantı
yetərsayı olmasa, sessiya bağlanır.
Əvvəlki sessiyanın stenoqramı haqqında çıxış
Maddə 58– Hər hansı millət vəkili və ya nazir keçən sessiyanın stenoqramında yer
almış çıxışının düzəldilməsi haqqında söz istəyərsə, Sədr ona beş dəqiqəni keçməmək
şərti ilə söz verir.
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Gündəlikdən kənar çıxış
Maddə 59– Məclisin Baş Şurasına bildirilməsi zəruri sayılan fövqəladə təcili hal
larda Sədrin razılığı ilə ən çoxu üç nəfərə gündəlikdən kənar çıxış etmək üçün beş dəqi
qəni keçməmək şərti ilə söz verilə bilər. Hökumət bu çıxışlara cavab verə bilər.
Hökumət fövqəladə təcili hallarda gündəlikdən kənar çıxış üçün söz istəyərsə, Sədr
bu tələbi yerinə yetirir. Hökumətin açıqlamasından sonra siyasi partiya qruplarının hə
rəsi bir dəfə on dəqiqəni keçməmək şərti ilə çıxış etmək hüququna malikdirlər. Qrupu
olmayan millət vəkillərindən birinə də beş dəqiqəni keçməmək şərti ilə söz verilir.
Söz alma, çıxışlar və yazılı çıxışlar
Maddə 60– Adını qabaqcadan qeyd etdirməyən və iclasın gedişində Sədrdən söz
almayan heç kəs çıxış edə bilməz.
Gündəliyə daxil edilmiş və ya Konstitusiyanın, qanunun və ya Daxili Nizamnamə
nin tələblərinə əsasən müəyyən bir gündə müzakirə ediləcək mövzular istisna olmaqla,
katib üzvlər söz alma tələbi qeyd edə bilməzlər.
Çıxış rəhbərliyə və Baş Şuraya müraciətlə kürsüdən edilir.
Çox qısa bir çıxışı olduğunu bildirən üzvə Sədr yerindən danışmaq icazəsi verə bilər.
Yazılı çıxışın kürsüdən oxunması və ya Sədrin icazəsi ilə bir katib üzvə oxudulması
mümkündür.
Müzakirə zamanı Hökumətə və ya komissiyaya sual vermək istəyənlər suallarını
yerlərindən verirlər.
Suallar çıxışlar başa çatdıqdan sonra sıra ilə verilir.
Daxili Nizamnamədə başqa bir müddət müəyyənləşdirilməmişdirsə və ya Məşvərət
Şurasının təklifi ilə Baş Şura tərəfindən əksi qərara alınmamışdırsa, siyasi partiya qrupları,
komissiya və Hökumət adından edilən çıxışlar iyirmi dəqiqəni, üzvlər tərəfindən edilən çıxış
lar on dəqiqəni keçməməlidir. İkinci dəfə edilən çıxışların müddəti bunun yarısı qədərdir.
Çıxış sırası və çıxış sırasının dəyişdirilməsi
Maddə 61– Çıxış üçün söz qeydiyyat və ya tələb sırasına görə verilir.
Baş Şura zəruri sayarsa, müzakirə mövzusunun lehinə, əleyhinə və üzərində çıxış
etmək üçün sıra ilə söz verilir.
Müzakirə başlanmazdan əvvəl Sədr çıxış sırasına görə söz alanların adlarını oxudur.
Hökumətə, əsas komissiyaya və siyasi partiya qruplarına söz almaqda öncəlik veri
lir. İlk öncəlik əsas komissiyaya, ikinci öncəlik Hökumətə, üçüncü öncəlik siyasi partiya
qruplarına mənsubdur. Siyasi partiya qruplarına tələb sırasına görə söz verilir.
Qrup sözçüləri səlahiyyət sənədlərini hökmən rəhbərliyə təqdim etməlidirlər.
Son söz millət vəkilinindir.
Millət vəkili çıxış sırasını digərinə verə bilər. Çıxış sırasını başqasına verən millət
vəkili bundan istifadə edən millət vəkilinin sırası çatdıqda çıxış edə bilər.
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Hökumətin təmsil edilməsi
Maddə 62– Hər bir müzakirənin əvvəlindən axırınadək Hökumət adından fikir bil
dirmək üçün Baş nazir və ya əlaqədar nazir və ya zəruri hallarda səlahiyyət verilmiş
birinci dərəcədə cavabdeh idarə müdirlərindən biri salonda olur. Həmin şəxslər müza
kirənin əvvəlində salonda deyildirlərsə, müvafiq mövzunun müzakirəsi bir dəfə üçün
gələcək sessiyaya saxlanılır.
Hesablama Palatasının sədri və ya onun səlahiyyət verdiyi idarə müdiri və ya üzv
lazım gəldikdə Türkiyə Böyük Millət Məclisində açıqlama verə bilər.
Prosedur haqqında çıxış
Maddə 63– Müzakirəyə lüzum olub-olmaması, Sədrin gündəliyə və ya Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin iş proseduruna riayət etməyə dəvət olunması, hər hansı möv
zunun irəli keçirilməsi və ya geriyə buraxılması kimi prosedur məsələləri digər işlərdən
əvvəl müzakirə edilir.
Bununla bağlı tələb irəli sürülərsə, lehinə və əleyhinə danışmaq üçün ən çoxu iki
nəfərin hərəsinə on dəqiqəni keçməmək şərti ilə söz verilir.
Bu müzakirə nəticəsində səsvermə keçirilməsi lazım gələrsə, səsvermə işarətlə keçirilir.
Sədrin müzakirə və səsvermələrdə iştirak etməməsi
Maddə 64– Baş Şuraya sədrlik edən Sədr və ya Sədr müavini əsas mövzu müzaki
rə edilərkən və ya səsə qoyularkən öz fikrini heç bir şəkildə açıqlaya bilməz.
Sədr və ya Sədr müavinləri vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin tələb etdiyi hallar
istisna olmaqla, müzakirələrə qoşula bilməzlər; şəxsi müdafiə hüquqları qorunur.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri səs verə bilməz.
Sədr müavinləri iclasa sədrlik etmədikləri zaman səs verə bilər və necə səs verdik
lərini bildirmək üçün söz ala bilərlər.
Müzakirələrə qoşulmaq istəyən katib üzv rəhbərlik kürsüsündə vəzifə yerinə yeti
rirsə, hökmən yerini başqasına verməlidir.
Müzakirələrdə ümumi qayda
Maddə 65– Baş Şurada söz kəsmək, şəxsiyyətə toxunmaq və fəaliyyət qaydasını
pozan hərəkətlər etmək qadağandır.
Sədrin söz kəsməsi
Maddə 66– Kürsüdəki üzvün sözü ancaq Sədr tərəfindən onu Daxili Nizamnaməyə
riayət etməyə və mövzudan kənara çıxmamağa dəvət etmək üçün kəsilə bilər.
İki dəfə edilən dəvətə baxmayaraq mövzunun üzərinə qayıtmayan millət vəkilinin
eyni sessiyada həmin mövzu haqqında danışmaqdan məhrum edilməsi Sədr tərəfindən
Baş Şuraya təklif oluna bilər.
Baş Şura müzakirə aparmadan işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
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Danışıq üslubu
Maddə 67– Baş Şurada kobud və təhqiramiz sözlər söyləyən hər hansı şəxsi Sədr
dərhal təmiz danışmağa, buna baxmayaraq, təmiz danışmamaqda təkid edərsə, kürsüdən
düşməyə dəvət edir. Sədr zəruri sayarsa, həmin şəxsi sessiya zamanı salondan çıxara
bilər.
Rəhbərliyə gələn yazı və təkliflərdə kobud və təhqiramiz sözlər olduqda Sədr lazı
mi düzəlişlərin edilməsi üçün həmin yazı və ya təklifi sahibinə qaytarır.
Hay-küy və qovğa
Maddə 68– Sədr müzakirələr zamanı hay-küy və ya qovğa qoparsa və bu səbəbdən
fəaliyyət qaydasını təmin edə bilməzsə, kürsüdə ayağa qalxaraq, toplantıya ara verəcəyi
barədə xəbərdarlıq edir; buna baxmayaraq, hay-küy və qovğa davam edərsə, iclasa ən
çoxu bir saat ara verir.
İclas yenidən açıldıqda hay-küyə və qovğaya son qoyula bilmədikdə, Sədr sessi
yanı bağlayır.
Açıqlama hüququ
Maddə 69– Şəxsiyyətinə sataşılan və ya irəli sürdüyü fikirdən fərqli bir fikir söy
lədiyi iddia edilən Hökumət, komissiya, siyasi partiya qrupu və ya millət vəkilləri açıq
lama və cavab verə bilərlər.
Açıqlama və cavablar üçün Sədr eyni iclasda söz vermə vaxtını təyin edir.
Bu şəkildə söz almaq istəyən hansı səbəblə bağlı danışmaq istədiyini Sədrə bildi
rir. Sədr söz verib-verməməyin zəruriliyini müəyyənləşdirir. Sədrin söz vermədiyi hər
hansı şəxs təkid edirsə, Baş Şura bu mövzuda müzakirəsiz və işarətlə səsvermə yolu ilə
qərar verir.
Qaralı iclaslar
Maddə 70– Baş nazirin və ya hər hansı nazirin və ya siyasi partiya qrupunun, ya
xud iyirmi millət vəkilinin yazılı tələbi ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Baş Şurası
qapalı iclas keçirə bilər.
Qapalı iclas keçirilməsi təklifi irəli sürüldükdə, qapalı iclasda ola biləcək şəxs
lərdən başqa hər kəs toplantı salonundan çıxarılır. Salon boşaldıqdan sonra qapalı iclas
keçirilməsi təklifinin əsaslandırılması dinlənilir. Bu əsaslandırma Hökumət adından Baş
nazir və ya hər hansı nazir və ya siyasi partiya qrupunun sözçüsü və ya təklifdəki birinci
imza sahibi millət vəkili, yaxud onun göstərdiyi digər imza sahibi millət vəkili tərəfindən
açıqlanır. Baş Şura işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Yuxarıdakı hissədə nəzərdə tutulan müzakirələrin stenoqramları və protokolları ka
tib üzvlər tərəfindən tərtib edilir. Lakin Baş Şura uyğun sayarsa, bu vəzifəni andlı ste
noqrafçılar yerinə yetirə bilərlər.
Nazirlər və dinləyici olaraq Prezident qapalı iclaslarda ola bilərlər.
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Qapalı iclas gedişində aparılan müzakirələr haqqında qapalı iclasda olanlar və olma
hüququna malik olanlar heç bir açıqlama verə bilməzlər. Bunlar dövlət sirri kimi saxla
nılır.
Qapalı iclası zəruri edən səbəb aradan qalxdıqda, Sədr açıq iclasa keçilməsini təklif
edir. Baş Şura işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Qapalı iclasların stenoqramları
Maddə 71– Qapalı iclas stenoqramları birləşdirildikdən sonra qapalı bir iclas keçiri
lərək əvvəlki iclasın protokolu oxunur. Protokolla birlikdə stenoqram bir zərfə qoyularaq
orada olan katib üzvlər tərəfindən dərhal mumla möhürlənir və Məclis arxivinə verilir.
Qapalı iclas stenoqramları və protokolları qapalı iclas tarixindən on il keçdikdən
sonra yayımlana bilər. Bunların daha əvvəl və ya sonra yayımlanması barəsində Baş Şu
ra Məşvərət Şurasının təklifinə əsasən işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Müzakirələrin başa çatdırılması
Maddə 72– Daxili Nizamnamədə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, hər siyasi
partiya qrupları adından və iki üzvün öz adlarından hər mövzuda bir dəfə çıxış etmək
hüququ vardır. Bu çıxışlar edildikdən sonra müzakirələrin davam etməsinə dair təklif
verilməmişdirsə, Sədr müzakirələrin başa çatdığını bildirir.
Müzakirələrin davam etməsinə dair təklif verilmiş və həmin təklif Baş Şura tərə
findən işarətlə səsvermə yolu ilə qəbul edilmişdirsə, birinci hissəyə uyğun olaraq siyasi
partiya qruplarının və millət vəkillərinin ikinci dəfə çıxış etmək hüququ yaranır.
DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Qanunların qəbul edilməsi
Qanun layihələri və komissiyalara həvalə
Maddə 73– Hökumət tərəfindən hazırlanan qanun layihələri bütün nazirlər tərəfin
dən imzalanmış halda əsaslandırılması ilə birlikdə Məclis rəhbərliyinə təqdim edilir.
Əsaslandırmada layihənin hamısı və maddələri haqqında məlumatlar, ləğv və ya
əlavə edilməsi tələb edilən müddəaların hansılar olduğu və nəyə görə ləğv edilməsi, də
yişdirilməsi və ya əlavə edilməsi zəruri sayıldığı açıq göstərilməlidir.
Sədr gələn layihələri əlaqədar komissiyalara birbaşa həvalə edir, bunu stenoqrama
və elan lövhəsinə yazdırır.
Hər hansı millət vəkili bu həvaləyə etiraz etmək istəyərsə, iclasın əvvəlində söz alır.
Qanun təklifləri
Maddə 74– Millət vəkilləri tərəfindən verilən qanun təkliflərində bir və ya daha
çox imza ola bilər.
Qanun təklifləri də əsaslandırılması ilə birlikdə rəhbərliyə verilir.
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Komissiyalar şərtlərinə uyğun gəlməyən qanun təkliflərini tamamlanmaq üçün sa
hiblərinə qaytara bilərlər.
Qanun təklifləri rəhbərlik tərəfindən komissiyalara birbaşa həvalə edilir.
Geri götürmə və özününküləşdirmə
Maddə 75– Hökumət və ya təklif sahibi verilən qanun layihələrini və ya təkliflə
rini gündəliyə daxil edilməzdən əvvəl Baş Şuraya məlumat vermək şərti ilə geri götürə
bilərlər.
Bu qanun layihələrini və ya təkliflərini digər bir üzv və ya əsas komissiya öhdəsinə
götürərsə, müzakirəyə davam edilir.
Həmin layihə və təkliflər gündəliyə daxil edilmişdirsə, onların geri götürülməsi
üçün Baş Şura qərar verməlidir.
Rədd edilən qanun layihələrinin və təkliflərinin yenidən verilə bilməməsi
Maddə 76– Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən rədd edilmiş qanun layihələri
və ya təklifləri onların rədd edilməsi tarixindən tam bir il keçmədən Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinin eyni çağırışı ərzində yenidən verilə bilməz.
Təkrar seçkilər keçirildiyi halda layihə və təkliflərin vəziyyəti
Maddə 77– Bir çağırış dövründə başa çatdırılmamış qanun layihələri və təklifləri
qüvvəsiz sayılır. Ancaq Hökumət və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri həmin
layihə və ya təklifləri yeniləyə bilərlər. Yenilənən layihə və ya təklif bütövlükdə müza
kirə edildikdən sonra əvvəlki çağırışlara aid hesabat və mətnlər açıq bildirilmək şərti ilə
komissiya tərəfindən özününküləşdirilə bilər.
Çağırış başlandıqda əvvəlki çağırışda verilmiş sual, Məclis araşdırması, ümumi
müzakirə və sorğu təklifləri qüvvəsiz sayılır.
Hökumətin istefa verməsi halında qanun layihələri və təklifləri
Maddə 78 – Nazirlər Şurasının hər hansı səbəbdən istefa verdiyi halda yeni Na
zirlər Şurasına etimad göstərilənədək, Konstitusiyada və Daxili Nizamnamədə dəyi
şikliklər istisna olmaqla, qanun layihələrinin və təkliflərinin komissiyalarda və Baş
Şurada müzakirəsi təxirə salınır. Ancaq Nazirlər Şurasının rəhbərliyə təcili olduğunu
yazılı şəkildə bildirdiyi qanun layihələrinin və təkliflərinin müzakirəsinə davam edi
lir.
Hesabatların oxunmaması
Maddə 79– Qanun layihələrinin və təkliflərinin qəbul və ya rədd edilməsinə dair
əsas komissiyanın hesabatları, araşdırma, istintaq və digər komissiya hesabatları müza
kirə edilməyə başlanarkən Baş Şurada oxudulmur. Lakin həmin hesabatların hansı nöm
rəli sıra sayı ilə çap edilib paylanıldığı Sədr tərəfindən bildirilir.
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Hesabatda rədd tələbi
Maddə 80– Hər hansı qanun layihəsinin və ya təklifinin əsas komissiya tərəfindən
rədd edilməsi tələb olunursa və hesabat da özününküləşdirilirsə, qanun layihəsi və ya
təklifi rədd edilmiş olur. Hesabat özününküləşdirilməzsə, komissiyaya qaytarılır.
Qanun layihələrinin və təkliflərinin Baş Şurada müzakirəsi
Maddə 81– Qanun layihələri və təklifləri Baş Şurada aşağıda göstərilən prosedurla
müzakirə edilir:
a) Layihə və ya təklifin hamısı haqqında müzakirə açılır.
b) Layihə və ya təklifin hamısının müzakirəsindən sonra sual-cavab üçün vaxt ayrı
lır. Layihə və ya təklifin hamısı barəsində sual-cavab müddəti iyirmi dəqiqəni, maddələr
barəsində sual-cavab müddəti on dəqiqəni keçməməlidir.
c) Layihə və ya təklifin maddələrinə keçilməsi səsə qoyulur.
d) (Konstitusiya Məhkəməsinin 2002-ci il 31 yanvar tarixli E.2001/129, K. 2002/24
nömrəli Qərarı ilə ləğv edilmişdir).
e) Layihə və ya təklifin hamısı səsə qoyulur.
Konstitusiya dəyişiklikləri istisna olmaqla, qanun layihələrinin və təkliflərinin ha
mısı və ya maddələri, açıq səsverməyə aid məsələlərdən deyildirsə, iyirmi üzvün tələb
etdiyi halda açıq səsvermə yolu ilə, əks təqdirdə işarətlə səsvermə yolu ilə səsə qoyulur.
Məşvərət Şurasının təklifi ilə Baş Şura tərəfindən əksi qərara alınmamışdırsa, qa
nun layihələrinin və təkliflərinin hamısı haqqında siyasi partiya qrupları, komissiya və
Hökumət adından edilən çıxışların hər birinin müddəti iyirmi dəqiqə, üzvlər tərəfindən
edilən çıxışların hər birinin müddəti on dəqiqədir.
Maddələr haqqında çıxış müddətləri bunun yarısı qədərdir.
Maddələrinə keçilməsi və ya hamısı qəbul edilməyən qanun layihələri və təklifləri,
Baş Şura tərəfindən rədd edilmiş olur.
Prezident tərəfindən yayımlanması qismən uyğun sayılmayan və bir daha müzakirə
edilmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qaytarılan qanunların müzakirəsinə baş
lanılmazdan əvvəl həmin qanunların yalnız uyğun sayılmayan maddələrinin müzakirə
edilməsi barədə Baş Şura tərəfindən müzakirəsiz qərar verilə bilər. Bu halda yalnız uy
ğun sayılmayan maddələrlə bağlı müzakirə açılır. Qanunun hamısının müzakirə edilmə
sinə dair qərar verildiyi halda isə qanun yuxarıdakı hissələrə uyğun müzakirə edilir. Hər
bir halda qanun bütövlükdə səsə qoyulur.
Komissiya mətninin əvvəlcə səsə qoyulması
Maddə 82– Hər hansı qanunun maddəsi haqqında bir çox təklif verilmiş və maddə
dəyişiklik təklifləri ilə birlikdə komissiyaya geri verilmişdirsə, komissiya təklifləri mü
zakirə etdikdən sonra köhnə mətni qəbul edə bilər və ya yeni bir mətn hazırlaya bilər.
Təklif sahibləri komissiya toplantılarında iştirak etdikləri təqdirdə beş dəqiqəni
keçməmək şərti ilə çıxış edə bilərlər.
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Komissiya qəbul etdiyi mətnin təkliflərdən əvvəl açıq səsverməyə çıxarılmasını
üzvlərin tam sayının mütləq çoxluğu ilə tələb edərsə, Baş Şurada təkliflərdən əvvəl ko
missiyanın mətni səsə qoyulur. Bu mətn qəbul edilərsə, təkliflər rədd edilmiş və maddə
qəbul edilmiş sayılır.
Açıq səsvermədən əvvəl təklif sahiblərinin hərəsinin beş dəqiqəni keçməmək şərti
ilə çıxış etmək hüququ vardır.
Bir maddənin əvvəl müzakirə edilməsi
Maddə 83– Baş Şurada bir maddənin digərindən əvvəl müzakirə edilməsinə dair
işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verilə bilər.
Konstitusiya ilə ziddiyyətə dair təkliflər
Maddə 84– Baş Şurada hər hansı qanun layihəsinin və təklifin in müzakirəsi ge
dişində layihə və ya təklifin müəyyən bir maddəsinin Konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil
etməsi səbəbindən rədd edilməsinə dair təkliflər digər təkliflərdən əvvəl səsə qoyulur.
Tədqiq Şurası və faktiki xətalar
Maddə 85– Məclisin rəhbərliyi qanun layihələrini və təkliflərini Konstitusiya dili,
qanun yazılışı texnikası baxımından öyrənmək vəzifəsini daşıyan yetərli sayda mütəxəs
sisdən ibarət heyət təşkil edir. Bu heyət komissiyalara məsləhət xidməti göstərir.
Qanun layihəsinin və ya təklifinin Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qə
bulunu zəruri edən səsvermə keçirilməzdən əvvəl mətndə yazılış və ya sıra baxımın
dan pozuntu və ya faktiki xətalar olduğu iddiası irəli sürülərsə və əsas komissiya və ya
Hökumət bu fikirlə razılaşarsa, mətn əsas komissiyaya qaytarılır. Bu şəkildə düzəldilən
maddələr də yenidən səsə qoyulur.
Son çıxışlar
Maddə 86– Layihə və ya təklif bütövlükdə qəti səsə qoyulmazdan əvvəl millət
vəkilləri necə səs verəcəklərini kürsüdən bildirmək istəyərlərsə, Sədr lehinə və əleyhi
nə danışmaq üçün iki nəfərə söz verir. Bu çıxışlar qısa, açıq və əsaslandırılmış şəkildə
edilir.
Dəyişiklik təklifi
Maddə 87– Qanunlarda və ya Daxili Nizamnamədə əksinə müddəa yoxdursa,
qanun layihəsində və ya təklifində hər hansı maddənin rədd edilməsi, layihənin və ya
təklifin bütünlüklə və ya bir maddəsinin komissiyaya qaytarılması, hər hansı maddənin
dəyişdirilməsi, mətnə əlavə edilməsi və ya müvəqqəti maddə əlavə edilməsi haqqında
millət vəkilləri əsas komissiyaya və ya Hökumətə dəyişiklik təklifləri verə bilərlər. Bu
əsaslar çərçivəsində millət vəkilləri Konstitusiya ilə ziddiyyətə dair təkliflər də daxil
olmaqla hər maddə üçün yeddi təklif verilə bilərlər. Hər siyasi partiya qrupuna mənsub
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millət vəkillərinin hərəsinin bir təklif vermək hüququ vardır. Ancaq bu hüquq əlaqədar
siyasi partiya qrupuna mənsub millət vəkilləri tərəfindən istifadə edilmədiyi halda, digər
siyasi partiya qrupuna mənsub olan və bitərəf sayılan millət vəkilləri tərəfindən istifadə
edilə bilər.
Dəyişiklik təklifləri qanun layihələrinin və ya təkliflərinin çap edilib paylanmasın
dan etibarən rəhbərliyə verilə bilər. Ancaq layihə və ya təklifin müzakirəsinə başlandıq
dan sonra veriləcək dəyişiklik təkliflərində azı beş millət vəkilinin imzası olmasa, təklif
işə alına bilməz.
Müzakirə edilməkdə olan layihə və ya təklifin mövzusunu təşkil etməyən digər
qanunlara əlavə və dəyişiklik edilməsi ilə bağlı yeni bir qanun təklifi irəli sürülməsini
nəzərdə tutan dəyişiklik təklifləri işə alına bilməz.
Müzakirə edilməkdə olan layihə və ya təklifin mövzusunu təşkil etməyən qanunun
komissiya mətnində olmayan, ancaq layihə və ya təklif ilə çox yaxın əlaqəsi olan hər
hansı maddəsinin dəyişdirilməsini tələb edən və komissiyanın sadə səs çoxluğu ilə tərəf
dar olduğu təkliflər ətrafında yeni maddə qaydasında müzakirə açılır.
Dəyişiklik təkliflərində dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi və ya əlavə edilməsi tələb
olunan müddəalar açıq bildirilir. Açıq olmayan və şərtə bağlı təkliflər işə alınmır.
Dəyişiklik təklifləri əsaslandırılmış şəkildə verilir. Dəyişiklik təklifləri və əsaslan
dırılmaları beş yüz sözdən çoxdursa, təklif sahibi təklifin ə beş yüz sözü keçməyən bir
xülasə əlavə etməlidir.
Sədr dəyişiklik təklifi haqqında komissiyaya və qruplara dərhal məlumat verir.
Dəyişiklik təklifləri əvvəlcə təqdim edilmə, sonra ziddiyyət sırasına görə oxunur
və işə alınır. Beşdən çox imzalı təkliflərdə ilk beş imza oxunur, təklif stenoqrama əlavə
edilir.
Sədr komissiyadan və Hökumətdən təklifə razı olub-olmadığını soruşur. Komissiya
və Hökumət təklifə razı olmadıqlarının səbəblərini qısaca açıqlaya bilərlər. Hökumətin
və ya komissiyanın razı olmadığı təklif onun sahibi tərəfindən beş dəqiqəni keçməmək
şərti ilə açıqlana bilər. Təklif sahibinə əsaslandırılmasını oxumağı tələb etdiyi təklif
haqqında söz verilmir.
Daha sonra təkliflər işarətlə səsvermə yolu ilə ayrı-ayrılıqda səsə qoyulur. Komissi
yanın razı olmadığı, lakin Baş Şuranın qəbul etdiyi təklifi və əlaqəli maddəni komissiya
geri tələb edə bilər. Geri verilməsi qəbul edildiyi təqdirdə, komissiya təklifə görə yeni bir
mətn hazırlayır və ya öz mətninin eynilə qəbul olunmasını tələb edə bilər. Baş Şuranın
qərarı qətidir.
Mətnin və ya maddənin geri tələb edilməsi
Maddə 88– Əsas komissiya və ya Hökumət layihə və ya təklifin bütünlüklə, müəy
yən bir və ya bir neçə maddəsinin komissiyaya geri verilməsini bir dəfə tələb edə bilər.
Bu tələb müzakirəsiz yerinə yetirilir. Layihə və ya təklifin hamısı geri tələb edil
mişdirsə, layihə və ya təklif haqqında verilmiş bütün təkliflər əsas komissiyaya verilir.
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Layihə və ya təklifin müəyyən bir və ya bir neçə maddəsi geri tələb edilmişdirsə, həmin
maddə və ya maddələr haqqında təkliflər əsas komissiyaya verilir.
Baş Şurada yenidən müzakirə
Maddə 89– Layihə və ya təklif bütövlükdə səsə qoyulmazdan əvvəl əsas komissiya
və ya Hökumət onun müəyyən bir maddəsinin yenidən müzakirə olunmasını əsaslandı
rılmış təklif ilə bir dəfə tələb edə bilər.
Bu tələb barəsində Məşvərət Şurasının fikri öyrənildikdən sonra Baş Şura tərəfin
dən müzakirəsiz və işarətlə səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilir.
Konstitusiya dəyişikliklərinin müzakirəsində bu maddənin tələbi tətbiq edilmir.
Səlahiyyət qanunları və qanun qüvvəli qərarlar
Maddə 90– Səlahiyyət qanunu layihələri və Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim
edilən qanun qüvvəli qərarlar Konstitusiyada və Daxili Nizamnamədə qanunların müza
kirəsi üçün müəyyənləşdirilmiş qaydalara müvafiq surətdə, ancaq komissiyalarda və Baş
Şurada digər qanun layihələrindən və təkliflərindən əvvəl və təcili müzakirə edilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən qanun qüvvəli qərarlar, bir qayda ola
raq, geri götürülə bilməz. Türkiyə Böyük Millət Məclisi ancaq qanun qəbul etmək yolu ilə
qanun qüvvəli qərarları rədd edə bilər, eynilə və ya dəyişdirərək qəbul edə bilər. Qanun qüv
vəli qərarlar digər bir qanun qüvvəli qərarla da dəyişdirilə bilər və ya qüvvədən salına bilər.
Qüvvədən salınan qanun qüvvəli qərarlar Baş Şuraya məlumat verilmədən işdən
alına bilməz.
Qanun qüvvəli qərarlar, əgər dəyişikliklər varsa, həmin dəyişikliklərlə birləşdirilə
rək bütövlükdə müzakirə edilir, bölünərək, ayrı-ayrı mətnlər halına gətirilərək qanunla
dəyişiklik edilə bilməz.
Maddələrinə keçilməsi və ya hamısı rədd edilən qanun qüvvəli qərarlar rəddetmə
mətni hazırlanması üçün komissiyaya verilir. Komissiya tərəfindən sessiya ərzində və ya
ən geci sonrakı sessiyaya qədər hazırlanan mətn Baş Şurada müzakirə aparılmadan səsə
qoyulur və qəbul edildiyi halda qanun qüvvəsi alır.
Təməl qanunlar
Maddə 91– a) Müəyyən hüquq sahəsini sistemli olaraq bütünlüklə və ya qısmən
dəyişdirə bilən ümumi prinsipləri ehtiva etməsi; şəxsi və ya ictimai həyatın böyük bir
hissəsinə toxunması; öz sahəsindəki özəl qanunların əsaslandığı təməl anlayışları ək et
dirməsi, özəl qanunların tətbiqi zamanı onların arasında ahəngi təmin etməsi, nizama
saldığı sahə baxımından bütünlüklə və ya maddələr arasındakı əlaqələrin qorunması zə
rurətinin olması; əvvəlki qanunvericilik mərhələlərində də xüsusi müzakirə və səsvermə
proseduruna bağlı olması kimi xüsusiyyətlərə malik qanunları və Daxili Nizamnaməni
bütünlüklə və ya qismən dəyişdirən və ya qüvvəyə mindirən layihə və ya təkliflərin Baş
Şurada bölmələr halında müzakirə edilməsi və hər bölmənin otuz maddəni keçməmək
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şərti ilə hansı maddələrdən ibarət olması barədə Hökumətin, əsas komissiyanın və ya
qrupların təklifin ə, Məşvərət Şurasının yekdilliklə verdiyi təklifə əsasən Baş Şura tərə
findən qərar qəbul edilə bilər. Bu halda bölmələrin müzakirəsi maddələr oxunmadan,
maddənin müzakirəsi proseduruna uyğun olaraq ayrılıqda həyata keçirilir və bölmədəki
maddələr ayrılıqda səsə qoyulur.
Millət vəkilləri, əsas komissiya və ya Hökumət dəyişiklik təklifləri verə bilərlər.
Millət vəkilləri tərəfindən maddə barəsində, Konstitusiya ilə ziddiyyətə dair təkliflər də
daxil olmaqla, iki təklif verilə bilər. Ancaq hər siyasi partiya qrupuna mənsub millət və
killərinin hərəsinin bir təklif vermək hüququ təmin edilir.
Yeni bir maddə kimi müzakirə edilməsinə komissiyanın mütləq səs çoxluğu ilə
tərəfdar çıxdığı təkliflər və yenidən müzakirə edilməsinə dair qərar verilən maddələr ət
rafında müzakirə açılır və bu maddədə göstərilən sayda təklif verilə bilər.
Bölmələr ətrafında sual-cavab müddəti on beş dəqiqəni keçməməlidir.
Digər müddəalar qüvvədə qalır.
b) Məşvərət Şurasında yekdillik təmin edilə bilmədiyi halda siyasi partiya qrup
larının təklifi ilə a) bəndində nəzərdə tutulan qanunvericilik prosedurunun tətbiqinə Baş
Şura tərəfindən qərar verilə bilər.
BEŞİNCİ HİSSƏ
Xüsusi müddəalar
Ölüm cəzalarının yerinə yetirilməsinə dair qanun layihələri,
amnistiya və ya əfv nəzərdə tutan qanun layihələri və təklifləri
Maddə 92– Ölüm cəzaları haqqında qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının yeri
nə yetirilməsinə dair Baş Nazir Administrasiyasından gələn yazılar əsas komissiya kimi
Ədalət komissiyasına həvalə edilir. Ədalət Komissiyası həmin yazıları öyrənərək, cə
zanın yerinə yetirilməsinin təsdiqlənməsi və ya təsdiqlənməməsi barədə qanun mətni
hazırlayır. Komissiyalar və Baş Şura məhkəmə qərarını dəyişdirə bilməzlər.
Amnistiya və ya əfv nəzərdə tutan layihələr və təkliflər Baş Şura tərəfindən Türkiyə
Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının beşdə üç səs çoxluğunun qərarı ilə qəbul
edilə bilər.
Zəruri səs çoxluğu həm layihə və ya təkliflərin amnistiya və ya əfvlə bağlı maddə
lərinin, həm də layihə və ya təkliflərin bütövlükdə səsə qoyulması zamanı tələb edilir.
Layihə və ya təklif haqqında verilən, amnistiya və ya əfv nəzərdə tutan dəyişiklik təkli
finin qəbul edildiyi halda onun qəbulu üçün zəruri olan beşdə üç səs çoxluğunun təsbit
edilməsi üçün həmin təklif açıq səsvermə yolu ilə təkrar səsə qoyulur.
Konstitusiyada dəyişiklik edilməsi
Maddə 93– Konstitusiyada dəyişiklik təklifləri digər qanun layihələri və təklifləri
ilə eyni qaydada müzakirə edilir. Ancaq bu təkliflər Baş Şurada iki dəfə müzakirə edilir.
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Birinci müzakirənin başa çatmasından qırx səkkiz saat keçmədən ikinci müzakirə
yə başlana bilməz.
İkinci müzakirədə yalnız maddələr barəsində verilmiş dəyişiklik təklifləri müzakirə
edilir, birinci müzakirədə barəsində dəyişiklik təklifi verilməyən maddə haqqında ikinci
müzakirədə təklif verilə bilməz.
Konstitusiyada dəyişiklik təkliflərinin qəbul edilməsi
Maddə 94– Konstitusiyada dəyişiklik təkliflərinin birinci və ikinci müzakirələrində
maddələrin qəbul edilməsi və ikinci müzakirənin sonunda maddələrin bütövlükdə qəbul edil
məsi üçün gizli səsvermə yolu ilə üzvlərin tam sayının beşdə üç səs çoxluğu tələb edilir.
Birinci müzakirədə zəruri səs çoxluğu ilə qəbul edilməyən maddə ikinci müzakirə
də də zəruri səs çoxluğu ilə qəbul edilməzsə, rədd edilmiş sayılır.
Təklif haqqında verilən dəyişiklik təklifinin qəbul edildiyi halda qəbul üçün zəruri
olan beşdə üç səs çoxluğunun təsbit edilməsi üçün həmin təklif gizli səsvermə yolu ilə
təkrar səsə qoyulur.
Təkrar seçkilər keçirilməsi qərarı
Maddə 95– Təkrar seçkilər keçirilməsinə dair təkliflər Konstitusiya komissiyasın
da müzakirə edilir və Konstitusiya komissiyasının hesabatı Baş Şurada gündəliyin bütün
məsələlərindən öncə müzakirə edildikdən sonra açıq səsverməyə çıxarılır.
ALTINCI HİSSƏ
Nəzarət prosedurları
BİRİNCİ BÖLMƏ
Sual
Sual
Maddə 96– Sual qısa şəkildə, əsaslandırılmadan və şəxsi fikir irəli sürülmədən;
şəxsi və xüsusi həyata aid mövzuları ehtiva etməyən bir təkliflə Hökumət adından şifa
hi və ya yazılı olaraq cavablandırılmaq üzrə Baş nazirdən və ya hər hansı nazirdən açıq
və müəyyən mövzular haqqında məlumat istəməkdən ibarətdir. Şifahi sual təklifləri yüz
sözdən çox ola bilməz. Sual təkliflərinə sənəd əlavə edilə bilməz.
Sual təklifi yalnız bir millət vəkili tərəfindən imzalanır və rəhbərliyə verilir.
Sədr Daxili Nizamnamənin şərtlərinə uyğun saydığı təklifləri gələn sənədlər siyahı
sında yayımlayır və Baş Nazir Administrasiyasına və ya aid olduğu nazirliyə göndərir.
Barəsində sual verilə bilməyən mövzular
Maddə 97– Aşağıdakı suallar rəhbərlik tərəfindən qəbul edilmir:
a) Başqa bir mənbədən asanlıqla öyrənilməsi mümkün olan mövzular;
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b) Yeganə məqsədi müzakirə açmaqdan ibarət olan suallar;
c) Mövzusu bundan əvvəl rəhbərliyə verilmiş sorğu təklifi eyni olan suallar.
Şifahi sualın gündəliyə daxil edilməsi və cavablandırılması
Maddə 98– Şifahi suallar təklifin Baş Nazir Administrasiyasına və ya aid olduğu
nazirliyə göndərildiyi tarixdən beş gün sonra gündəliyə daxil edilir.
Şifahi sualların cavablandırılması üçün, Konstitusiyada, qanunlarda və Daxili Ni
zamnamədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Məşvərət Şurasının təklifi və Baş
Şuranın təsdiqi ilə həftənin azı iki günü, sessiyanın əvvəlində bir saatdan az olmayan
vaxt ayrılır.
Hökumət adından verilən cavabın müddəti beş dəqiqəni keçə bilməz. Bu cavabla
əlaqədar olaraq sual sahibi yerindən mövzu ilə bağlı çox qısa bir əlavə açıqlama tələb
edə bilər. Hökumət adından verilən cavabla müzakirə tamamlanır. İkinci cavab müddəti
də beş dəqiqəni keçə bilməz.
Sual sahibinin Baş Şurada olmaması sualın cavablandırılması üçün maneə deyil
dir.
Hökumət adından cavab vermək üçün söz alan nazir gündəlikdə olan şifahi sual
təkliflərinin birdən çoxunu növbə gözlətmədən cavablandıra bilər. Bu hüququndan isti
fadə etmək istəyən nazir sessiyanı idarə edən Sədrə öz tələbini qabaqcadan bildirir. Sədr
sessiyanı açdıqdan sonra dərhal bu tələb barəsində Baş Şuraya məlumat verir. Mövzuları
eyni olan şifahi suallar birləşdirilərək cavablandırıla bilər.
İkinci hissədə nəzərdə tutulan tələblər istisna olmaqla, üç sessiya ərzində cavab
landırılmayan şifahi suallar yazılı suallara çevrilir və təklif sahibinin tələbi ilə ona eyni
sessiyada beş dəqiqəni keçməmək şərti ilə söz verilir.
Yazılı sualın cavabı
Maddə 99– Yazılı sualların cavabları Baş Nazir Administrasiyası və ya aid olduğu
nazirlik vasitəsi ilə rəhbərliyə təqdim edilir. Sədr bu cavabı dərhal sual sahibinə çatdırır.
Sualın mətni ilə birlikdə cavab rəhbərlik tərəfindən alındığı gün və ya sonrakı gün keçi
rilən sessiyanın stenoqramına əlavə edilir.
Yazılı suallar Baş Nazir Administrasiyasına və ya aid olduğu nazirliyə göndərildiyi
tarixdən ən geci on beş gün keçənədək cavablandırılır.
Sədr bu müddət ərzində cavablandırılmayan yazılı suallara Baş nazirin və ya əla
qəli nazirin diqqətini cəlb edir.
Yazılı sual diqqəti cəlb etmə yazısının göndərildiyi tarixdən etibarən on gün ərzin
də də cavablandırılmazsa, onun lazımi müddət ərzində cavablandırılmadığı gələn kağız
lar siyahısında elan edilir.
Hökumət yazılı sualın cavabını lazımi məlumatların toplana bilməsi üçün rəhbərli
yə məlumat verməklə ən çoxu bir ay gecikdirə bilər.
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Rəhbərliyə verilən suallar
Maddə 100– Sədrin, Rəyasət Heyətinin, Rəyasət Heyəti üzvlərinin və Məşvərət
Şurasının Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyəti ilə bağlı vəzifələri haqqında rəh
bərliyə şifahi və ya yazılı suallar verilə bilər.
Bu suallar Sədr və ya onun səlahiyyət verdiyi Sədr müavinlərinin biri tərəfindən
cavablandırılır. Sual yazılıdırsa, ona dair təklif verildikdən yeddi gün sonra gündəliyə
daxil edilir.
Bu suallar haqqında da Hökumətə verilən suallar haqqında müddəalar tətbiq edi
lir.
İKİNCİ BÖLMƏ
Ümumi müzakirə
Ümumi müzakirənin tərifi
Maddə 101– Ümumi müzakirə ictimai və dövlət fəaliyyətinə aid müəyyən bir
mövzunun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Baş Şurasında müzakirə edilməsidir.
Ümumi müzakirənin açılması
Maddə 102– Ümumi müzakirə açılmasını Hökumət, siyasi partiya qrupları və ya
azı iyirmi millət vəkili bir təkliflə rəhbərlikdən tələb edilə bilər. Bu tələb dərhal gələn
kağızlar siyahısına daxil edilir, Baş Şuraya və Hökumətə bildirilir.
Verilən təklifin mətni beş yüz sözdən artıqdırsa, tələb sahibləri beş yüz sözü keçmə
mək şərti ilə təklifin xülasəsini əlavə etməlidirlər. Baş Şurada bu xülasə oxunur.
Ümumi müzakirənin açılıb-açılmamasına dair Baş Şura qərar verir.
Baş Şurada bu mövzu ətrafında müzakirədə Hökumət, siyasi partiya qrupları və tə
ləbdə adı göstərilmiş millət vəkillərindən birinci imza sahibi və ya onun göstərdiyi digər
bir imza sahibi çıxış edə bilər. Baş Şura ümumi müzakirənin açılıb-açılmamasına dair
işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Ümumi müzakirə üçün xüsusi gündəlik
Maddə 103– Ümumi müzakirə açılmasına dair qərar verilirsə, ümumi müzakirə
günü Məşvərət Şurası tərəfindən xüsusi bir gündəlik şəklində müəyyənləşdirilir. Ümumi
müzakirə onun açılmasına dair qərarın verilməsindən qırx səkkiz saat keçmədən və yed
di tam gün keçdikdən sonra başlana bilməz.
Ümumi müzakirədə ilk çıxış etmək hüququ ümumi müzakirə təklifinin sahibi
olan siyasi partiya qrupuna və ya qruplarına, yaxud ümumi müzakirə təklifindəki bi
rinci imza sahibi millət vəkilinə və ya onun göstərdiyi digər bir imza sahibi millət
vəkilinə aiddir.
Bundan sonrakı müzakirələr haqqında ümumi müddəalar tətbiq edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Məclis araşdırması
Məclis araşdırmasının tərifi və açılması
Maddə 104– Məclis araşdırması Konstitusiyanın 98-ci maddəsinin üçüncü hissəsi
nə uyğun olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisinin apardığı tədqiqatdır.
Araşdırma tələbinə dair təklif beş yüz sözdən çoxdursa, təklif sahibləri beş yüz sö
zü keçməmək şərti ilə onun xülasəsini əlavə etməlidirlər.
Məclis araşdırmasının açılmasında ümumi müzakirə açılmasına aid müddəalar tət
biq edilir.
Məclis araşdırma komissiyasının hesabatı haqqında Baş Şurada ümumi müzakirə
açılır.
Məclis araşdırma komissiyası və onun səlahiyyətləri
Maddə 105– Məclis araşdırmasının həyata keçirilməsi vəzifəsi ümumi müddəalara
əsasən seçilən xüsusi komissiyaya verilir.
Bu komissiyanın üzvlərinin sayı, çalışma müddəti və zərurət olduqda Ankaradan
kənarda da çalışa bilməsi Məclis Sədrinin təklifi ilə Baş Şura tərəfindən təsbit edilir.
Araşdırmasını üç ay ərzində başa çatdıra bilməyən komissiyaya bir aylıq son müddət ve
rilir. Komissiya bu müddətin sonunda da işini başa çatdıra bilmədiyi təqdirdə müddətin
bitməsindən etibarən on beş gün ərzində araşdırmanın tamamlanmaması səbəbləri və ya
həmin ana qədər çıxarılmış nəticələr ətrafında Baş Şurada müzakirə açılır. Baş Şura bu
müzakirə ilə kifayətlənə bilər, yaxud yeni bir komissiya yarada bilər.
Məclis araşdırma komissiyası nazirliklərdən, ümumi və əlavə büdcəli idarələrdən, yer
li idarələrdən, muxtarlıqlardan, universitetlərdən, Türkiyə Radio-Televiziya Qurumundan,
ümumi iqtisadi müəssisələrdən, xüsusi bir qanuna və ya onun verdiyi səlahiyyətə əsasən
yaradılmış banklardan və ya təşkilatlardan, ümumi qurum xüsusiyyətlərinə malik peşəkar
təşkilatlardan və cəmiyyətin xeyri üçün çalışan dərnəklərdən məlumat istəmək və oralarda
tədqiqat aparmaq, əlaqəli şəxslərini çağırıb məlumat almaq səlahiyyətinə malikdir.
Komissiya zəruri saydığı halda uyğun hesab etdiyi mütəxəssislərdən məlumat ala
bilər.
Dövlət sirləri və ticarət sirləri Məclis araşdırmasının əhatə dairəsinə daxil deyildir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
Sorğu
Sorğu proseduru
Maddə 106– Sorğu təklifi siyasi partiya qrupu adından və ya azı iyirmi millət və
kilinin imzası ilə verilir.
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Sorğu təklifi onun verilməsindən sonrakı üç gün ərzində rəhbərlik tərəfindən çap
edilərək üzvlərə paylanır.
Sorğu təklifi beş yüz sözdən çoxdursa, imza sahibləri beş yüz sözdən çox olmayan
bir xülasəni bu təklifə əlavə etməlidirlər. Baş Şurada həmin xülasə oxunur.
Sorğu ətrafında müzakirələr Konstitusiyanın 99-cu maddəsinin müddəalarına uy
ğun aparılır.
BEŞİNCİ BÖLMƏ
Məclis istintaqı və Ali Məhkəməyə təqdimat
Məclis istintaqı açılması üçün təklif
Maddə 107– Vəzifədə olan və ya vəzifədən azad edilmiş Baş nazir və nazirlər haq
qında Məclis istintaqının açılması Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının
azı onda birinin verdiyi təkliflə tələb edilə bilər.
Bu təklifdə Nazirlər Şurasının ümumi siyasəti və ya nazirliklərin vəzifələri ilə bağlı
işlərə görə haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirin və ya nazirin cinayət mə
suliyyətinə səbəb olan əməllərinin vəzifə başında işləndiyi göstərilməli, hansı əməllərin
hansı qanunlara və qaydalara zidd olduğu əsaslandırılmaq və maddəsi yazılmaq şərti ilə
bildirilməlidir.
Məclis istintaqı təklifinin müzakirəsi
Maddə 108– Türkiyə Böyük Millət Məclisi rəhbərliyinə verilən Məclis istintaqı
təklifi gələn kağızlar siyahısına daxil edilir və Baş Şurada oxunur. Oxunan təklifin bir
surəti rəhbərlik tərəfindən haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirə və ya nazirə
göndərilir.
Məclis istintaqı açılıb-açılmaması haqqında aparılacaq müzakirələrin günü təklifin
verilməsindən etibarən bir ay ərzində müzakirə aparılıb qərar qəbul edilməsi zərurəti
nəzərə alınmaqla, xüsusi bir gündəlik halında Məşvərət Şurasının təklifi ilə Baş Şura
tərəfindən təsbit edilir. Bu görüşmə günü də haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş
nazirə və ya nazirə ayrıca bildirilir.
Təklifi verənlərdən ilk imza sahibinin və ya onun göstərdiyi digər bir imza sahibinin, öz
adlarından üç millət vəkilinin və vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq, haqqında is
tintaq açılması tələb edilən Baş nazirin və ya nazirin çıxış etdiyi müzakirədən sonra Baş Şura
Məclis istintaqı açılıb-açılmaması haqqında gizli səsvermə yolu ilə qərar verir.
Məclis istintaqı komissiyasının təşkili
Maddə 109– İstintaq açılmasına dair qərar qəbul edildiyi halda istintaqın aparılması
vəzifəsi Konstitusiyanın 100-cü maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, rəhbərlik tərəfin
dən Baş Şurada ad çəkmə yolu ilə təşkil edilən on beş nəfərlik bir komissiyaya verilir.
Komissiya özünə bir sədr, bir sədr müavini, bir sözçü və bir katib seçir.
323

Cinayət-Prosessual Məcəlləyə görə hakimlərin işə baxmasına və ya qərara tərəfdar
olmasına əngəl törədə bilən vəziyyətlərdə olan, Məclis istintaqı təklifini verən və ya daha
əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisində və ya ondan kənarda bu mövzuda fikrini açıqla
mış millət vəkilləri həmin komissiyaya seçilə bilməzlər.
Komissiyada vəzifə daşıyan məmurlar, məruzəçilər və stenoqrafçı üçün də eyni
müddəa tətbiq edilir.
Məclis istintaqı komissiyasının iş üsulu və müddəti
Maddə 110– İstintaq komissiyası üzvlərin tam sayının mütləq çoxluğu ilə toplanır
və toplantıda iştirak edənlərin mütləq səs çoxluğu ilə qərar verir.
Komissiyanın çalışmaları gizlidir. Komissiyanın toplantılarında onun üzvü olma
yan millət vəkilləri iştirak edə bilməzlər.
İstintaq komissiyası öz hesabatını Konstitusiyanın 100-cü maddəsinə görə təşkil
edildikdən etibarən iki ay ərzində təqdim edir. İstintaqın başa çatdırıla bilməməsi halında
komissiyaya iki aylıq yeni və son bir müddət verilir. Komissiyanın bu barədə tələbi Baş
Şuranın nəzərinə çatdırılır. Bu müddət ərzində hesabatın Türkiyə Böyük Millət Məclisi
rəhbərliyinə təhvil verilməsi məcburidir.
Məclis istintaqı komissiyasının səlahiyyətləri
Maddə 111– Komissiya dövlət təşkilatlarından və özəl təşkilatlardan mövzu ilə
bağlı məlumat və sənədləri istəyə bilər, lazım bildiklərini müsadirə edə bilər, Nazirlər
Şurasının bütün vasitələrindən faydalana bilər, Nazirlər Şurasının üzvlərini, digər əlaqə
dar şəxsləri, şahidləri və mütəxəssisləri dinləyə bilər.
Komissiya şahid ifadələrinin götürülməsi üçün məhkəmə instansiyalarından yar
dım istəyə bilər. Eləcə də komissiya Cinayət-Prosessual Məcəllənin şahidlər, mütəxəs
sislər, müsadirə və axtarış ilə əlaqədar məhkəmə instansiyalarına verdiyi insan azadlıqla
rını məhdudlaşdıran səlahiyyətlərdən ümumi müddəalar çərçivəsində istifadə edilməsini
səlahiyyətli məhkəmə instansiyasından əsasları bildirmək şərti ilə yazılı tələb edə bilər.
Komissiya haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirin və ya nazirin müda
fiə çıxışına şərait yaradır. Bununla əlaqədar tələb etdiyi sənədləri təmin edir.
Komissiya zərurət olduqda alt komissiyalar yaradaraq Ankaradan kənarda fəaliyyət
göstərmək qərarı verə bilər.
İstintaqın başa çatdırılması
Maddə 112– İstintaq komissiyasının hesabatı rəhbərliyə verildiyi tarixdən etibarən
on gün ərzində çap edilərək haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirə və ya na
zirə dərhal göndərilir və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinə paylanır. Hesabat
üzvlərə paylandığı gündən etibarən on gün ərzində müzakirə edilir.
Bu müzakirədə komissiyaya, öz adlarından altı millət vəkilinə və vəzifədə olubolmamasından asılı olmayaraq haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirə və ya
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nazirə söz verilir. Son söz haqqında istintaq açılması tələb edilən Baş nazirə və ya nazirə
məxsusdur və müddəti məhdudlaşdırıla bilməz.
Müzakirələr qurtardıqdan sonra komissiyanın hesabatına dair Baş Şura gizli səs
vermə yolu ilə qərar qəbul edir.
Komissiyanın Ali Məhkəməyə vermə yönündəki hesabatlarında və Baş Şuranın Ali
Məhkəməyə vermə barəsində qərarlarında Cinayət Məcəlləsinin hansı müddəasının əsas
götürüldüyü bildirilir.
Komissiyanın Ali Məhkəməyə verməmə yönündəki hesabatlarının rədd edilməsi
yalnız Ali Məhkəməyə verməyə dair irəli sürülən və vermə qərarının Cinayət Məcəlləsi
nin hansı müddəasına əsaslandığını göstərən təklifin qəbulu yolu ilə mümkündür.
Ali Məhkəməyə vermə qərarı yalnız üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən Ali Məhkəməyə vermə qərarı qəbul edi
lərsə, dosye ən geci yeddi gün ərzində rəhbərlik tərəfindən Konstitusiya Məhkəməsinin
rəhbərliyinə göndərilir.
Siyasi partiya qruplarında istintaqla bağlı müzakirə aparıla bilməməsi
Maddə 113– Siyasi partiya qruplarında Məclis istintaqı ilə bağlı müzakirə aparıla
bilməz və qərar qəbul edilə bilməz.
Ancaq bu qruplarda Məclis istintaqı ilə bağlı komissiya üzvləri vəzifələrinə Konsti
tusiyanın 100-cü maddəsinə uyğun göstəriləcək namizədlərin müəyyənləşdirilməsi məq
sədi ilə seçki keçirilə bilər.
Prezidentin vətənə xəyanətdə təqsirləndirilməsi
Maddə 114– Konstitusiyanın 105-ci maddəsinin sonuncu hissəsinin tələbinə mü
vafiq surətdə vəzifədə olan və ya vəzifədən çıxmış Prezidentin vətənə xəyanətdə təqsir
ləndirilməsinin tələb edilməsi təklifi Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sayı
nın azı üçdə birinin imzası ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə verilir.
Bu təklif dərhal Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nəzərinə çatdırılır, təqsirləndi
rilməsi tələb edilən Prezidentə bildirilir və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nəzərinə
çatdırılmasından başlayaraq yeddi gün sonrakı sessiyanın gündəliyinə daxil edilir.
Bu sessiyada təqsirləndirilməsi tələb edilən Prezidentin də dinlənildiyi bir müza
kirədən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının azı dörddə üçünün
səsləri ilə təqsirləndirilməsi tələb edilən Prezidentin Ali Məhkəməyə verilməsinə dair
qərar qəbul edilə bilər. Təqsirləndirilməsi tələb edilən Prezident istərsə, müdafiə çıxışını
yazılı şəkildə göndərə bilər. Bu müdafiə çıxışı Baş Şurada eyni ilə oxunur.
Birinci hissədə göstərilən təklifdə, üçüncü hissədə göstərilən Ali Məhkəməyə ver
mə qərarında Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsinin əsas götürüldüyü və təqsirləndiril
məsi tələb edilən Prezident tərəfindən işləndiyi iddia edilən cinayətin hansı əsaslara görə
vətənə xəyanət sayılmalı olduğu bildirilir.
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YEDDİNCİ HİSSƏ
Ərizələrin öyrənilməsi və onlara dair qərar qəbul edilməsi
əsasları və üsulları
Ərizə komissiyası
Maddə 115– Ərizə komissiyası Türkiyə vətəndaşlarının və qarşılıqlılıq əsası göz
lənilməklə Türkiyədə qalan əcnəbilərin özləri və ya cəmiyyət ilə bağlı Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin rəhbərliyinə göndərdikləri ərizə və şikayətləri öyrənir.
Ərizələrin Rəyasət Heyəti tərəfindən öyrənilməsi
Maddə 116– Ərizə komissiyasının sədrdən, sədr müavinindən, sözçüdən və katib
dən ibarət olan Rəyasət Heyəti komissiyaya gələn ərizələri öyrənərək,
1. Müəyyən bir mövzunu ehtiva etməyən,
2. Yeni bir qanunu və ya qanunda dəyişikliyi zəruri edən,
3. Məhkəmə instansiyalarının vəzifələrinə aid mövzularla bağlı olan və ya barəsin
də həmin instansiyalar tərəfindən verilmiş bir qərar olan,
4. Səlahiyyətli idarələr tərəfindən verilən qəti cavab nümunəsini ehtiva etməyən,
5. Qanunun ərizədə olmasını məcburi saydığı şərtlərdən hər hansı birini daşımayan,
Ərizələrin müzakirə edilə bilinməməsi barədə qərar qəbul edir.
Komissiyanın Rəyasət Heyəti bu qərarlarını çap edir və Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin üzvlərinə paylayır. Paylanma tarixindən etibarən on beş gün ərzində etiraz
doğurmayan Rəyasət Heyəti qərarları qüvvəyə minir və vəziyyət ərizəçilərə yazılı şəkil
də bildirilir.
Komissiyanın Rəyasət Heyəti müzakirə edilə bilinməməsi barədə qərar qəbul etdi
yi ərizələrdən qanun şəklinə salınmasını cəmiyyət üçün yararlı saydıqlarının bir nüsxəsi
ni məlumat üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə və Baş Nazir Administ
rasiyasına göndərir.
Ərizələrin komissiyanın Baş Şurası tərəfindən öyrənilməsi
Maddə 117– Komissiya Rəyasət Heyətinin 116-cı maddənin əhatə dairəsindən
kənarda saydığı ərizələrin və eyni maddə tələbinə əsasən barəsində qərar qəbul etdi
yi ərizələrin müvafiq müddət ərzində etiraz doğuranları Komissiyanın Baş Şurasına
verilir.
Komissiyanın Baş Şurası ona göndərilən ərizələri əvvəlcə 116-cı maddənin tələbi
nə əsasən öyrənərək qərar mövzusu olub-olmayacağını müəyyənləşdirir.
Komissiya Baş Şurası qərarlarının çap edilməsi və paylanması
Maddə 118– Komissiyanın Rəyasət Heyəti komissiyanın Baş Şurası tərəfindən qə
bul edilən qərarı çap edir, bütün millət vəkillərinə və nazirlərə paylayır.
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Komissiya Baş Şurasının qərarlarına etiraz
Maddə 119– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin hər bir üzvü komissiya Baş Şurası
nın qərarına onun paylandığı gündən etibarən otuz gün ərzində əsaslandırılmış bir yazı
ilə etiraz edə bilər. Əks halda ərizə haqqında qərar qüvvəyə minir.
Komissiya Baş Şurası etiraz edilən ərizələr barəsində etiraz tarixindən etibarən otuz
gün ərzində hesabat tərtib edərək Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbərliyinə təqdim
edir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bu barədə qərarı qətidir.
Bu maddənin tələblərinə uyğun qüvvəyə minən qərarlar ərizəçilərə və əlaqədar na
zirliklərə bildirilir.
Ərizələr haqqında qəti qərarların nəticəsi
Maddə 120– Nazirlər 119-cu maddəyə uyğun qüvvəyə minən qərarlar haqqında
gördükləri tədbirləri eyni maddənin son hissəsinin tələbinə əsasən onlara bildiriş gön
dərilməsi tarixindən etibarən otuz gün ərzində komissiyanın rəhbərliyinə yazılı şəkil
də bildirirlər. Komissiyanın Baş Şurası zəruri saydığı qərarların Türkiyə Böyük Millət
Məclisində müzakirə olunmasını tələb edə bilər. Bu halda komissiya öz fikrini bildirdiyi
bir hesabat hazırlayaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisinın rəhbərliyinə təqdim edir. Ko
missiyanın bu tələbi irəli sürməsi halında 119-cu maddənin ikinci və üçüncü hissələrinin
müddəaları tətbiq edilir.
Əlaqədar nazirlik birinci hissənin tələbinə əsasən verməli olduğu bildirişi vermədi
yi təqdirdə də eyni hissənin müddəaları tətbiq edilir.

SƏKKİZİNCİ HİSSƏ
Prezident seçkisi, etimad tələbi, fövqəladə idarəetmə
üsulları və silahlı qüvvələrlə bağlı qərarlar
BİRİNCİ BÖLMƏ
Prezident seçkisi və andiçmə mərasimi
Prezident seçkisi
Maddə 121– Prezident Konstitusiyanın 101-ci maddəsində göstərilmiş xüsusiy
yətlərə malik namizədlər arasından Konstitusiyanın 102-ci maddəsinin müddəalarına
uyğun seçilir.
Prezident seçkisinin nəticəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisi Sədrinin və sessiyada
vəzifə daşıyan Rəyasət Heyəti üzvlərinin imzaladıqları bir protokolla yeni Prezidentə
bildirilir.
Prezident seçkisi başa çatdıqda Sədr yeni Prezidentə seçildiyini bildirmək üçün
iclası bağlayır.
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Prezidentin andiçmə mərasimi
Maddə 122– Yeni Prezidentin andiçmə mərasimi əvvəlki Prezidentin səlahiyyət
müddətinin başa çatdığı gün keçirilir.
Əgər Prezident vəzifəsi Prezidentin səlahiyyət müddətinin başa çatmasından sava
yı, başqa bir səbəbdən boşalmışdırsa, andiçmə mərasimi seçkidən dərhal sonrakı iclasda
keçirilir.
Yeni Prezident and içmək üçün gəldikdə Sədr iclası açır və ən yaşlı Sədr müavini
vasitəsi ilə Prezidenti Baş Şura salonuna dəvət edır. Prezident ən yaşlı Sədr müavininin
müşayiəti ilə xitabət kürsüsünə gəlir və ayaq üstə and içir. Andiçmə başa çatdıqda İstiq
lal marşı çalınır və Prezident ən yaşlı Sədr müavininin müşayiəti ilə salonu tərk edir.
Prezident andiçmə mərasiminə qara paltar geyinir.
İKİNCİ BÖLMƏ
Etimad tələbi
Hökumət proqramının oxunması
Maddə 123– Prezident tərəfindən təyin edilmək yolu ilə təşkil edilən Nazirlər Şu
rasının proqramı təşkil tarixindən ən geci bir həftə keçənədək Baş nazir və ya hər hansı
nazir tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisində oxunur.
Nazirlər Şurası proqramının oxunacağı gün üçün Məşvərət Şurası tərəfindən Baş
Şuraya xüsusi bir gündəlik təklif edilir.
Yeni Nazirlər Şurası təşkil edilərkən Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplantı halında
deyildirsə, rəhbərlik tərəfindən dərhal toplantıya çağırılır.
Hökumət proqramının müzakirəsi; vəzifəyə başlayarkən etimad səsi
Maddə 124– Nazirlər Şurası proqramının Baş Şurada oxunmasından iki tam gün
keçdikdən sonra proqram ətrafında müzakirə açılır. Bu müzakirə zamanı ümumi müd
dəalar tətbiq edilir.
Müzakirəyə ayrılan gün üçün Məşvərət Şurası tərəfindən Baş Şuraya xüsusi bir
gündəlik təklif olunur.
Bu müzakirədə çıxış etmək üçün söz almaq yeni Nazirlər Şurasının siyahısına dair
Prezident Administrasiyası yazısının Baş Şurada oxunmasından sonra mümkündür.
Müzakirələrin başa çatmasından bir tam gün keçdikdən sonra etimad səsverməsinə
başlanılır. Etimad səsverməsi açıq səsvermə yolu ilə ümumi müddəalara uyğun keçirilir.
Etimad tələbinin müzakirəsi üsulu
Maddə 125– Baş nazir zəruri sayarsa, Türkiyə Böyük Millət Məclisindən etimad tələb
edə bilər. Bu tələb dərhal rəhbərlik tərəfindən Baş Şuraya təqdimatlar arasında bildirilir.
Həmin tələblə əlaqədar olaraq, Məşvərət Şurası dərhal etimad tələbinin müzakirə
ediləcəyi günü və xüsusi gündəliyi Baş Şuraya təklif edir. Etimad tələbi ilə bağlı mü
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zakirə hər bir halda etimad tələbinin Baş Şurada oxunmasından bir tam gün keçmədən
aparıla bilməz.
Etimad tələbi ilə bağlı müzakirədə ümumi müddəalar tətbiq edilir. Müzakirə başa
çatdıqdan sonra Məşvərət Şurası dərhal etimad səsverməsi gününü və xüsusi gündəliyi
Baş Şuraya təklif edir. Hər bir halda etimad səsverməsi müzakirənin başa çatmasından
bir tam gün keçmədən təşkil edilə bilməz.
Bu barədə qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Rəhbərlik iki yüz yetmiş altı millət vəkilinin etimadsızlıq səsi verdiyi təqdirdə Na
zirlər Şurasına etimadsızlıq səsi verildiyini, əks halda Nazirlər Şurasının etimad səsi
aldığını bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Fövqəladə idarəetmə üsulları
Fövqəladə halla bağlı qərarlar
Maddə 126 – Konstitusiyanın 121-ci maddəsinə uyğun olaraq, Nazirlər Şurası
tərəfindən elan edilən və Resmi Gazetedə dərc edilən fövqəladə halla bağlı qərar Baş
Nazir Administrasiyasının arayışı ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təsdiqinə ve
rilir.
Yuxarıdakı hissədə göstərilmiş qərarda nəzərdə tutulan müddətin qısaldılması və
ya uzadılması haqqında siyasi partiya qrupları tərəfindən və ya azı iyirmi millət vəkilinin
imzası ilə müzakirə gedişində təklif verilə bilər. Səsvermədən əvvəl təklif sahibi beş də
qiqəni keçməmək şərti ilə söz ala bilər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən təsdiqlənən fövqəladə halın müddətinin
uzadılmasına, dəyişdirilməsinə və ya fövqəladə halın ləğv edilməsinə dair Nazirlər Şu
rasının tələbləri bu maddədə nəzərdə tutulan üsullara və əsaslara görə müzakirə edilir
və qərarla təsdiq edilir
Bu maddədə nəzərdə tutulan müzakirələr ümumi müddəalara uyğun keçirilir.
Hərbi vəziyyətlə bağlı qərarlar
Maddə 127– Konstitusiyanın 122-ci maddəsinə uyğun olaraq, Nazirlər Şurası
tərəfindən elan edilən və Resmi Gazetedə dərc edilən hərbi vəziyyətlə bağlı qərar Baş
Nazir Administrasiyasının arayışı ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təsdiqinə ve
rilir.
Hərbi vəziyyətin elan edilməsinə dair qərarın təsdiq edilməsinə və ya hərbi vəziy
yətin müddətinin dəyişdirilməsinə və ya hərbi vəziyyətin ləğv edilməsinə dair Nazirlər
Şurasının tələbinin və siyasi partiya qrupları tərəfindən və ya azı iyirmi millət vəkili
nin imzası ilə verilən təkliflərin işlənilməsində və müzakirəsində 126-cı maddənin müd
dəaları tətbiq edilir.
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Fövqəladə hal və hərbi vəziyyət haqqında
qanun qüvvəli qərarların müzakirəsi
Maddə 128– Konstitusiyanın 121-ci və 122-ci maddələrinə uyğun qəbul edilən və
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən qanun qüvvəli qərarlar Konstitusiyada
və Daxili Nizamnamədə qanun layihələrinin və təkliflərinin müzakirəsi üçün müəyyən
ləşdirilmiş qaydalara əsasən, ancaq komissiyalarda və Baş Şurada digər qanun qüvvəli
qərarlardan, qanun layihələrindən və təkliflərindən əvvəl, təcili surətdə ən geci otuz gün
ərzində müzakirə edilir və qərarla təsdiq edilir.
Komissiyalarda ən geci iyirmi gün ərzində tamamlanmayan qanun qüvvəli qərarlar
Məclisin rəhbərliyi tərəfindən birbaşa Baş Şuranın gündəliyinə daxil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
Müharibə halı elan edilməsi və Silahlı Qüvvətlərlə bağlı qərarlar
Müharibə halı elan edilməsi
Maddə 129– Konstitusiyanın 92-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq, xa
rici bir dövlətə qarşı və ya müəyyən bir dövləti hədəf tutmadan Türkiyə üçün müharibə
hüququnun qüvvəyə minməsini zəruri edən hallarda müharibə halı elan edilməsi barədə
qərar Nazirlər Şurasının təklifinə əsasən Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul
edilir. Bu qərarı Prezident tətbiq edir.
Ancaq Konstitusiyanın 92-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulan hallarda
Prezident də Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən istifadə edilməsinə dair qərar verə bilər və
dərhal Türkiyə Böyük Millət Məclisini toplantıya çağırır.
Silahlı qüvvə göndərilməsi və ya qəbulu
Maddə 130– Konstitusiyanın 92-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq,
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xarici ölkələrə göndərilməsinə və ya xarici silahlı qüvvə
lərin Türkiyədə olmasına müəyyən bir müddət üçün Nazirlər Şurasının təklifinə əsasən
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən icazə verilir. Bu qərarı Prezident tətbiq edir.
DOQQUZUNCU HİSSƏ
Parlament toxunulmazlığı və üzvlüyə xitam verilməsi
BİRİNCİ BÖLMƏ
Parlament toxunulmazlığı
Parlament toxunulmazlığının ləğv edilməsi
tələbi və onun müzakirə edildiyi komissiya
Maddə 131– Hər hansı millət vəkilinin toxunulmazlığının ləğv edilməsi haqqında
tələblər rəhbərlik tərəfindən Konstitusiya və Ədalət komissiyalarının üzvlərindən təşkil
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edilən Qarışıq komissiyaya həvalə edilir.
Konstitusiya və Ədalət komissiyalarının üzvlərindən təşkil edilən Qarışıq komis
siyanın sədri, sədr müavini, sözçüsü və katibi Konstitusiya komissiyasının sədri, sədr
müavini, sözçüsü və katibidir.
Hazırlıq komissiyası və onun müzakirələri
Maddə 132– Qarışıq komissiyanın sədri toxunulmazlıq dosyelərini öyrənmək üçün
ad çəkmək yolu ilə beş üzvdən ibarət hazırlıq komissiyası təşkil edir.
Hazırlıq komissiyası gizli səsvermə yolu ilə öz sədrini və sözçülük vəzifəsini də
yerinə yetirəcək katibini seçir.
Bu komissiya bütün sənədləri öyrənərək lazım gələrsə, həmin millət vəkilini dinlə
yir, şahid dinləyə bilməz.
Hazırlıq komissiyası öz hesabatını vəzifəyə başlamasından ən geci bir ay keçənə
dək təqdim edir.
Bu hesabat Qarışıq komissiyada bir ay ərzində başa çatdırılır.
Qarışıq komissiyanın hesabatı
Maddə 133– Qarışıq komissiya hazırlıq komissiyasının hesabatını və onun əlavə
lərini müzakirə edir.
Qarışıq komissiya toxunulmazlığın ləğv edilməsinə və ya məhkəmə təqibinin mil
lət vəkili və ya nazir səlahiyyətinə xitam verilənədək təxirə salınmasına dair qərar verir.
Qarışıq Komissiyanın hesabatı məhkəmə təqibinin təxirə salınması barəsindədirsə,
Baş Şurada oxunur. On gün ərzində bu məruzəyə yazılı etiraz edilməzsə, məruzə qüv
vəyə minir.
Hesabat toxunulmazlığın ləğv edilməsi barəsindədirsə və ya üçüncü hissəyə uyğun
etiraz edilmişdirsə, Baş Şurada müzakirə edilir.
Məhkəmə təqibi təxirə salınmış və bu qərar Baş Şura tərəfindən ləğv edilməmiş
dirsə, yeni çağırış başlanmış olsa belə millət vəkilinin səlahiyyətlərinin davam etdiyi
müddətdə o, məhkəmə təqibinə məruz qoyula bilməz.
Müdafiə hüququ
Maddə 134– Toxunulmazlığının ləğvi tələb edilən millət vəkili istərsə, hazırlıq
komissiyasında, Qarışıq komissiyada və Baş şurada özünü müdafiə edir və ya hər hansı
üzvə müdafiə etdirir.
Müdafiəyə çağırılan millət vəkili dəvətə cavab verməzsə, sənəd əsasında qərar ve
rilir.
Hər bir halda son söz müdafiənindir.
Toxunulmazlığının ləğvini üzvün şəxsən tələb etməsi yetərli deyildir.
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İKİNCİ BÖLMƏ
Üzvlüyə xitam verilməsi
Üzvlüyə xitam verilməsi
Maddə 135– İstefa verən, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçilməyə mane olan
bir cinayətə görə barəsində hökm çıxarılan, hüquqları məhdudlaşdırılan, üzvlüklə bir
araya sığmayan bir fəaliyyəti davam etdirməkdə təkid edən, Məclisin işində üzrsüz və ya
icazəsiz olaraq bir ay ərzində üst-üstə beş sessiya günü iştirak etməyən millət vəkilinin
üzvlüyünə 136, 137 və 138-ci maddələrə uyğun xitam verilir.
Üzvlükdən istefa, məhkumluq və hüquqların məhdudlaşdırılması
Maddə 136– Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlüyündən istefa verən millət vəki
linin istefa yazısının həqiqiliyi Rəyasət Heyəti tərəfindən yeddi gün ərzində araşdırılıb
təsbit edildikdən sonra onun üzvlüyünün xitamına dair Baş Şura tərəfindən müzakirəsiz
qərar verilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlüyünə seçilməyə mane bir cinayətə görə barə
sində qəti hökm çıxarılan və ya hüquqları məhdudlaşdırılan millət vəkili haqqında qüv
vəyə minmiş məhkəmə qərarının Baş Şuranın nəzərinə çatdırılması yolu ilə onun üzvlük
səlahiyyətlərinə xitam verilir.
Millət vəkilliyi ilə bir araya sığmayan vəzifəni davam etdirmə
Maddə 137– Konstitusiyanın 82-ci maddəsində və qanunlarda millət vəkilliyi ilə
bir araya sığmadığı göstərilən hər hansı fəaliyyəti və ya vəzifəni davam etdirməkdə tə
kid edən üzvlərin vəziyyəti Rəyasət Heyəti tərəfindən araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsi
Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Konstitusiya və Ədalət komissiyalarının üzvlərindən təşkil
edilən Qarışıq komissiyaya göndərilir.
Qarışıq komissiya parlament toxunulmazlığının ləğv edilməsi prosedurlarına mü
vafiq surətdə vəziyyəti araşdıraraq hesabat hazırlayır.
Bu hesabat Baş Şurada müzakirə edilir. Üzvlük səlahiyyətlərinə xitam verilməsi
nəzərdə tutulan millət vəkili istəsə, Qarışıq komissiyada və Baş Şurada özünü müdafiə
edir və ya hər hansı üzvə müdafiə etdirir. Hər bir halda son söz müdafiənindir.
Üzvlüyə xitam verilməsi barədə Baş Şura gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edir.
Səsvermə Qarışıq komissiyanın hesabatının Baş Şurada müzakirəsinin başa çatmasından
ən tezi iyirmi dörd saat sonra keçirilə bilər.
Millət vəkillərinin davamsızlığı
Maddə 138– Millət vəkili Məclisin işində üzrsüz və ya icazəsiz olaraq bir ay ər
zində üst-üstə beş sessiya günü iştirak etməzsə, onun davamsızlığı Rəyasət Heyəti tərə
findən təsbit edilir, məsələ Konstitusiya və Ədalət komissiyalarının üzvlərindən təşkil
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edilən Qarışıq komissiyaya göndərilir.
Qarışıq komissiya parlament toxunulmazlığının ləğv edilməsi prosedurlarına mü
vafiq surətdə vəziyyəti araşdıraraq hesabat hazırlayır.
Bu hesabatı müzakirə edən Baş Şura davamsızlıq səbəbindən millət vəkilliyinə xi
tam verilməsinin zəruri olduğu barədə üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə qərar
verərsə, üzvlüyə xitam verilir. Üzvlük səlahiyyətlərinə xitam verilməsi tələb edilən mil
lət vəkili istəsə, Qarışıq komissiyada və Baş Şurada özünü müdafiə edir və ya hər hansı
üzvə müdafiə etdirir. Hər bir halda son söz müdafiənindir.
Səsvermə Qarışıq komissiyanın hesabatı ətrafında müzakirənin başa çatmasından
ən tezi iyirmi dörd saat sonra keçirilə bilər.
Bir qanunvericilik ili ərzində icazəsiz və ya üzrsüz olaraq üst-üstə qırx beşdən çox
sessiyada yox sayılan millət vəkilinin üç aylıq ezamiyyət xərci kəsilir.
ONUNCU HİSSƏ
Səsvermələr və seçkilər
BİRİNCİ BÖLMƏ
Səsvermələr
Səsvermə formaları
Maddə 139– Səsvermə üç formada keçirilir:
1. İşarətlə səsvermə;
2. Açıq səsvermə;
3. Gizli səsvermə.
İşarətlə səsvermə üzvlərin əl qaldırması; şübhə yaranan hallarda ayağa qalxmaları;
beş üzvün ayağa qalxaraq təklif etməsi halında salonda lehinə və əleyhinə səs verənlərin
ikiyə bölünərək sayılmaları yolu ilə keçirilir.
Açıq səsvermə deputatların ad və soyadlarının, seçki dairələrinin üzərində yazılı
olduğu səsvermə bülletenlərinin qutuya atılması və ya elektron səsvermə mexanizminin
işlədilməsi, yaxud adlar siyahısı oxunduqca adı oxunan millət vəkilinin ayağa qalxa
raq «qəbul», «bitərəf» və ya «rədd» sözlərindən birini yüksək səslə söyləməsi və bu cür
açıqladığı səsinin katib üzvlər tərəfindən qeyd edilməsi yolu ilə keçirilir.
Səsvermə bülletenlərinin toplanması həm kürsüdə qoyulan qutuya səsvermə bülle
tenlərinin atılması yolu ilə, həm də qutuların xüsusi vəzifəlilər tərəfindən sıralar arasında
gəzdirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Açıq səsvermə formalarından birinə müraciət
edilməsi Baş Şuranın qərarından asılıdır.
Gizli səsvermə üzərində heç bir işarə olmayan kürələrin kürsüdən qutuya atılması
yolu ilə keçirilir.
Ağ kürə lehinə, yaşıl kürə bitərəf və qırmızı kürə əleyhinə səs mənasını verir.
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İşarətlə səsvermənin keçirildiyi hallar
Maddə 140– Konstitusiyada, qanunlarda və Daxili Nizamnamədə açıq və ya gizli
səsvermə keçirilməsinin məcburi olduğunun göstərilmədiyi bütün məsələlərdə, bir qay
da olaraq, işarətlə səsverməyə müraciət edilir.
Daxili Nizamnamədə işarətlə səsvermə yolu ilə həll edildiyi göstərilən məsələlərdə
səsvermənin işarətlə keçirilməsi məcburidir.
İşarətlə səsvermə proseduru
Maddə 141– İşarətlə səsvermə keçirilməsinin lazım olduğu hallarda Sədr səsver
mə keçiriləcəyini bildirərək əvvəlcə səsə qoyulan məsələni qəbul edənlərin, sonra qəbul
etməyənlərin əl qaldırmasını tələb edir.
Katib üzvlər, Baş Şurada verilmiş səslərin sayılması qurtardıqdan sonra öz səslərini
Sədrə bildirirlər.
Səsvermənin nəticəsi Sədr tərəfindən Baş Şuraya «qəbul edilmişdir» və ya «qəbul
edilməmişdir» deyilməsi yolu ilə elan olunur.
İşarətlə səsvermə zamanı səsə qoyulan məsələnin lehinə və əleyhinə əl qaldıranları
Sədr və katib üzvlər birlikdə sayaraq təsbit edirlər. Onlar öz aralarında razılığa gələ bil
mədikdə və ya səsləri təsbit edə bilmədikdə Sədr səsvermənin ayağa qalxmaq yolu ilə
təkrarlanacağını elan edir.
Ayağa qalxmaq yolu ilə səsvermə keçirildikdən dərhal sonra beş millət eyni vaxtda
ayağa qalxaraq nəticənin açıq anlaşılmadığı səbəbindən səsvermənin təkrarlanmasını tə
ləb edərsə, səsvermə salonda ikiyə bölünmə yolu ilə yenidən keçirilir.
Açıq səsvermənin məcburi olduğu hallar
Maddə 142– Ümumi və əlavə büdcə haqqında qanun layihələri, bu qanunlarla
bağlı dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihələri, ümumi və əlavə büdcəli idarələr
üçün əlavə təxsisat və ya fövqəladə təxsisat verilməsi haqqında qanun layihələri, bu qa
nunlarla bağlı dəyişiklik layihələri, bu qanunlarda hissələr arasında vəsait köçürmələri
edilməsinə dair qanun layihələri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin büdcəsində dəyişik
liklər edilməsi haqqında verilən qanun təklifləri, müvəqqəti olaraq vəsait xərclənməsinə
və gəlir toplanmasına səlahiyyət verən qanun layihələrinin hamısı; vergi, rüsumlar və
ödənclər qoyulmasına, ləğv edilməsinə, azaldılmasına və ya artırılmasına dair qanun la
yihələrinin və təkliflərinin hamısı; son hesab qanunu layihələri, ümumi və əlavə büdcəli
idarələrə aid dövriyyə kapitalı hesablarının təsdiq edilməsinə dair qanun layihələrinin
hamısı; beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi; bu müqavilələrə qoşulma və ya bu
müqavilələrin müəyyən müddəalarının qüvvəyə minməsi barədə qoşulma bildirişləri ve
rilməsinin uyğun sayılması haqqında qanun layihələrinin hamısı; uzunmüddətli inkişaf
planı layihəsinin hamısı, Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsinə dair qanun təkliflərinin
hər bir maddəsi və hamısı, bu Daxili Nizamnamənin əmredici müddəalarında göstərilən
digər məsələlər açıq səsvermə yolu ilə səsə qoyulur.
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Açıq səsvermə tələbi
Maddə 143– Konstitusiyaya, qanunlara və Daxili Nizamnaməyə görə işarətlə səs
vermənin, gizli səsvermənin məcburi olmadığı hallarda azı on beş millət vəkilinin yazılı
tələbi ilə açıq səsvermə keçirilə bilər.
Bu barədə təklif səsvermənin başlanmasından əvvəl rəhbərliyə verilməlidir. Sədr
səsvermənin başlanmasından əvvəl açıq səsvermə tələbi olduğunu bildirir və təklif sa
hiblərindən ən azı on beşinin Baş Məclis salonunda olub-olmadığını müəyyənləşdirir.
Səsverməyə ilk olaraq açıq səsvermə tələbi irəli sürmüş üzvlərdən başlanır. Təklif
sahiblərindən az on beşi Baş Məclis salonunda olmazsa və ya çatışmayan imza hər hansı
millət vəkili tərəfindən qəbul edilməzsə və ya onlar səsvermədə iştirak etməzlərsə, açıq
səsvermə tələbi qüvvədən düşür.
Açıq səsvermə təklifində imzası olanlardan azı on beş millət vəkilinin hər hansı
birinin səsini qutuya atmadığı çeşidləmənin sonunda aşkar olarsa, keçirilmiş səsvermə
barəsində işarətlə səsvermə proseduru tətbiq edilir.
Açıq səsvermə zamanı çap edilmiş səsvermə bülleteni olmayan millət vəkili ağ ka
ğız üzərinə adını və seçki dairəsini yazıb imzalayaraq səs verə bilər.
Açıq səsvermənin başa çatması
Maddə 144– Açıq səsvermə zamanı səs verilməsinin başa çatdığı Sədr tərəfindən
bildirildikdən sonra heç bir millət vəkili səs verə bilməz.
Səslərin sayılması və müəyyənləşdirilməsi katib üzvlər tərəfindən həyata keçirilir
və protokolla təsbit edilən nəticə eyni iclasda Sədr tərəfindən elan olunur.
Birdən çox açıq səsvermənin birlikdə keçirilməsi
Maddə 145– Birdən çox məsələ haqqında açıq səsvermə keçirilməlidirsə, açıq səs
vermələr səsvermə bülletenlərinin müxtəlif qutulara eyni zamanda atılması yolu ilə də
keçirilə bilər.
Sədrin zəruri saydığı halda açıq səsvermə iclasın sonuna və ya həftənin müəy
yən bir gününə saxlana bilər. Ancaq məzmunu baxımından ziddiyyət doğurması ehtimalı
olan maddələr ayrılıqda səsə qoyulur.
Qərar yetərsayı
Maddə 146– Səsə qoyulan bütün məsələlər, Konstitusiyada, qanunlarda və ya Da
xili Nizamnamədə başqa müddəa yoxdursa, toplantıda iştirak edən millət vəkillərinin
mütləq çoxluğu ilə həll edilir. Mütləq çoxluq müəyyən bir sayın yarısından az olmayan
çoxluqdur.
İşarətlə səsvermədə lehinə səslər əleyhinə səslərdən çoxdursa, səsə qoyulan məsələ
qəbul edilmiş, əks halda rədd edilmiş olur. Baş Şurada olub səsvermədə iştirak etməyən
lər yetərsaya daxil edilirlər.
335

Gizli səsvermə
Maddə 147– Konstitusiyaya və ya qanuna görə açıq səsvermənin məcburi olduğu
hallarda və ya Daxili Nizamnamənin işarətlə səsvermə yolu ilə həll edilməli olduğunu
nəzərdə tutduğu mövzularda, yaxud açıq səsvermənin Daxili Nizamnaməyə uyğun tələ
bə əsasən keçirildiyi hallarda gizli səsvermə keçirilmir.
Yuxarıdakı hissədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, gizli səsvermə keçiril
məsi üçün iyirmi millət vəkilinin gizli səsvermə keçirilməsi tələbinə dair təklif verməsi
və bu tələbin Baş Şura tərəfindən qəbul edilməsi lazımdır. Qərar müzakirəsiz işarətlə
səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Gizli səsvermə proseduru
Maddə 148– Millət vəkillərinə ağ, yaşıl və qırmızı rəngdə üç kürə birdən verilir.
Bunlardan səs olaraq istifadə ediləcək kürə bunun üçün göstərilən qutuya atılır. Digər iki
kürə ayrıca göstərilən yerə qoyulur.
Səsvermənin mənasının bildirilməsi
Maddə 149– Lazımi hallarda Sədr veriləcək səslərin hansı mənanı ifadə etdiyini
səsvermədən əvvəl qısaca bildirə bilər.
Hər səsvermədən əvvəl millət vəkilləri zəng çalınması yolu ilə çağırılırlar.
İKİNCİ BÖLMƏ
Seçkilər
Seçkilərin proseduru
Maddə 150– Baş Məclisdə və komissiyalarda seçkilər, qanunda və Daxili Nizam
namədə başqa üsul nəzərdə tutulmamışdırsa, əlifba sırası ilə adları oxunan millət vəkil
lərinin səslərini kürsüdəki qutuya atmaları yolu ilə keçirilir.
Səslərin sayılması və müəyyənləşdirilməsi ad çəkmək yolu ilə təsbit edilən beş
üzvlü çeşidləmə komissiyası tərəfindən yerinə yetirilir. Bu komissiyanın səsvermə nəti
cələrinə aid hesabatı eyni iclasda Sədr tərəfindən Baş Şuraya açıqlanır.
Seçkilərdə millət vəkilləri zəng çalınması yolu ilə çağırılırlar.
ON BİRİNCİ HİSSƏ
Davamiyyət və icazə
Davamsızlıq və icazə
Maddə 151– Baş Şurada və ya komissiyalarda aparılan yoxlamalarda və ya açıq
səsvermələrdə üzrsüz və ya icazəsiz olmayan millət vəkili o sessiyada yox sayılır.
Sədr yazılı müraciət edən millət vəkilinə on günü keçməmək şərti ilə icazə verə
bilər.
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Daha uzun müddətli icazələr üçün Rəyasət Heyətinin təqdimatlar sırasına daxil edi
lən təklifi ilə Baş Şura müzakirəsiz və işarətlə səsvermə yolu ilə qərar verir.
Davamsızlıq cədvəli
Maddə 152– Rəyasət Heyəti Baş Şuranın və ya komissiyanın işində millət vəkillə
rinin iştirak etmədiyi günləri göstərir, cədvəl tərtib edərək bu cədvəlin müvafiq üzvlərə
aid hissələrini özəl surətdə onlara göndərir.
Cədvələ etirazı olan millət vəkili cədvəli aldığı andan etibarən yeddi gün ərzində
yazılı şəkildə etiraz edə bilər.
Rəyasət Heyəti etirazı araşdırır; lazım gəldikdə müvafiq üzvdən məlumat və sənəd
tələb edir, bundan sonra gəldiyi nəticəyə görə davamsızlıq cədvəlini yayımlayır.
Davamsızlıq cədvəli bir qanunvericilik ili ərzində azı üç dəfə yayımlanır.
Davamsızlığa görə sanksiya
Maddə 153– Bir qanunvericilik ili ərzində icazəsiz və ya üzrsüz olaraq üst-üstə
qırxdan çox sessiyada yox sayılan millət vəkilinin üç aylıq ezamiyyət xərci kəsilir.
İki ay üçün icazə alanların ödənişləri və ezamiyyət xərcləri
Maddə 154– Bir qanunvericilik ili ərzində fasiləsiz olaraq iki ay və ya daha çox
icazə almış millət vəkillərinə ödənişlər və ezamiyyət xərcləri verilə bilməsi Baş Şuranın
qərarından asılıdır. Baş Şura bu məsələyə dair qərarını Rəyasət Heyətinin təqdimatlar sı
rasına daxil edilən təklifi ilə müzakirəsiz və işarətlə səsvermə yolu ilə qəbul edir.
ON İKİNCİ HİSSƏ
Stenoqramlar və protokollar
Yazıya alma növləri, stenoqram və
protokolların tərtibi, stenoqramda düzəliş
Maddə 155– Baş Şuranın iclasları stenoqram və protokol olmaq üzrə iki cür yazıya
alınır.
Stenoqram səsyazan aparatların köməyi ilə stenoqrafçılar və Daxili Nizamnamədə
tələb edilən hallarda katib üzvlər tərəfindən tutulur.
Bunlar stenoqram dərgisində yayımlanır.
Stenoqramın çap edilib paylanmasından başlayaraq on beş gün ərzində əlaqəli
şəxslər lazımi düzəlişlərin edilməsi üçün rəhbərliyə yazılı müraciət edə bilərlər.
Bu müraciətə əsasən Rəyasət Heyəti zəruri araşdırma aparır. Rəyasət Heyəti düzə
liş tələbini haqlı sayarsa, düzəliş çap edilir və aid olduğu stenoqrama əlavə edilir.
Qanunvericilik ilinin son sessiyasının protokolu katib üzvlər tərəfindən elə orada
yazılaraq həmin sessiyanın axırında oxunur.
Bu halda düzəlişlər oxunmanın sonunda edilir.
337

Son sessiyanın stenoqramında millət vəkilləri tərəfindən edilən düzəlişlər ilk çıxan
Resmi Gazetedə yayımlanır.
ON ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
İntizam cəzaları
İntizam cəzalarının növləri
Maddə 156– Millət vəkillərinə verilə bilən intizam cəzaları bunlardır:
1. Xəbərdarlıq;
2. Töhmət;
3. Məclisdən müvəqqəti çıxarma.
Xəbərdarlıq
Maddə 157– Xəbərdarlıq cəzasını zəruri edən hallar bunlardır:
1. Söz kəsmək;
2. Sakitliyi və iş qaydasını pozmaq;
3. Şəxsiyyətə toxunmaq.
Xəbərdarlıq cəzasının verilməsi
Maddə 158– Xəbərdarlıq cəzası verilməsinin zəruriliyini müəyyənləşdirmək və
yerinə yetirmək səlahiyyəti Sədrə aiddir.
Xəbərdarlıq cəzası alan millət vəkili özünü müdafiə etmək üçün söz istəyərsə, bu
üzvə iclasın və ya sessiyanın sonunda söz verilir. Lazım gələrsə, Sədr daha əvvəl söz
verə bilər.
Sədr millət vəkilinin açıqlamasını yetərli saymazsa, xəbərdarlıq cəzasını ləğv et
mir, yetərli sayarsa, xəbərdarlıq cəzasını ləğv etdiyini bildirir.
Millət vəkili eyni sessiyada iki dəfə xəbərdarlıq cəzası alarsa, bu hal protokolda
qeyd edilir.
Çıxış etməyin qadağan olunması
Maddə 159– Eyni sessiyada iki dəfə xəbərdarlıq cəzası alan millət vəkilinin həmin
sessiyanın sonuna qədər çıxış etməsi Sədrin təklifi ilə Baş Şura tərəfindən müzakirəsiz
və işarətlə səsvermə yolu ilə qadağan oluna bilər.
Töhmət
Maddə 160– Töhmət cəzasını zəruri edən hallar bunlardır:
1. Eyni sessiyada iki dəfə xəbərdarlıq cəzası aldığı halda buna səbəb olan hərəkət
dən imtina etməmək;
2. Bir ay ərzində üç dəfə xəbərdarlıq cəzası almaq;
3. Kobud və təhqiramiz sözlər işlətmək və hərəkətlər etmək;
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4. Hücumlar etmək;
5. Məclisdə hay-küy və qovğaya səbəb olmaq və ya Məclisin vəzifəsini yerinə ye
tirməsinin qarşısını almaq üçün kollektiv aksiyanın təşəbbüsçüsü olmaq.
Məclisdən müvəqqəti çıxarma
Maddə 161– Məclisdən müvəqqəti çıxarma cəzası aşağıdakı hallarda verilir:
1. Eyni sessiya ərzində üç dəfə töhmət cəzası almaq;
2. Bir ay ərzində beş dəfə töhmət cəzası almaq;
3. Müzakirələrin gedişində Prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisini, Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin Sədrini və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Rəyasət Heyə
tini, Sədr vəzifəsini yerinə yetirən Sədr müavinini təhqir etmək, söymək və ya onları
təhdid etmək, yaxud Türkiyə Respublikasını və ya onun Konstitusiya qaydasını söy
mək;
4. Müzakirələrin gedişində xalqı və ya dövlət qüvvələrini, ictimai və dövlət orqan
larını, təşkilatlarını və onların vəzifəli şəxslərini qanunsuz hərəkətlərə, qiyama və ya
Konstitusiya müddəalarını pozmağa təşviq və ya təhrik etmək;
5. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binasına, bağçalarına və ərazilərinə silahlı gir
mək;
6. Məclisin binaları, yaxud onların artırmaları içərisində yasaq bir hərəkət etmək.
Məclisdən müvəqqəti çıxarma cəzasının nəticələri
Maddə 162– Məclisdən müvəqqəti çıxarma cəzası ən çox üç sessiya üçün verilir.
Bu cəza verilən kimi dərhal yerinə yetirilir. Bu cəzanı alan millət vəkili cəzasının
yerinə yetirilməsinə qarşı çıxırsa, Sədr iclası dərhal bağlayaraq həmin millət vəkilinin
salondan çıxarılmasını idarə müdirlərindən tələb edir.
Bu cəzanın verildiyi millət vəkili cəzası müddətində Türkiyə Böyük Millət Məclisi
Baş Şurasının, komissiyalarının, Rəyasət Heyətinin və Məşvərət Şurasının işində iştirak
edə bilməz.
İntizam cəzalarında müdafiə edilmə və üzr istəmə
Maddə 163– Töhmət və müvəqqəti olaraq Məclisdən çıxarma cəzaları Sədrin
təklifinə əsasən Baş Şura tərəfindən müzakirəsiz, işarətlə səsvermə yolu ilə qərarlaş
dırılır.
Belə bir cəza verilməsi təklif edilən millət vəkilinin müdafiə edilmək, yaxud bunu
bir yoldaşına etdirmək hüququ vardır.
Töhmət və müvəqqəti olaraq Məclisdən çıxarma cəzaları protokolda qeyd edilir.
Müvəqqəti olaraq Məclisdən çıxarma cəzası verilmiş millət vəkili icazə alıb kürsü
dən açıq üzr istəyərsə, Məclisə girmək hüququ qazanır.
İntizam cəzaları Nazirlər Şurasının üzvləri haqqında da tətbiq edilir.
339

ON DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Mühafizə işləri
Mühafizə tədbirləri
Maddə 164– Sədr Türkiyə Böyük Millət Məclisinə aid bina, bağça və ərazilərin
daxili və xarici təhlükəsizliyi ilə bağlı sxemlər və tədbirlər həyata keçirmək vəzifəsi da
şıyır.
Mühafizə taboru və təhlükəsizlik qüvvələri ancaq Sədrin əmrinə tabedir.
Silah gəzdirməyin qadağan olunması
Maddə 165– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binalarına, bağçalarına, ərazilərinə
və onların artırmalarına silahla girmək qadağandır. Mühafiz ə taborunun və təhlükəsizlik
qüvvələrinin vəzifəli şəxsləri, eləcə də Sədrin tələbi ilə çağırılan silahlı qüvvələrin və
təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları barəsində bu müddəa tətbiq edilmir.
Bu müddəaya zidd hərəkət edənlər rəhbərlik tərəfindən dərhal bayıra çıxarılır.
İş salonlarına girməyin qadağan olunması və ziyarətçilər
Maddə 166– Baş Məclisin salonuna və komissiyaların otaqlarına Türkiyə Böyük
Millət Məclisi üzvlərindən, Məclisin məmurlarından və qulluqçularından, Hökumətin
iş üçün göndərdiyi məmurlardan və çağırılan mütəxəssislərdən başqa hər kəsin girməsi
qadağandır.
Girənlər rəhbərlik tərəfindən bayıra çıxarılır.
Ziyarətçilərin ziyarət üsulları əsasnamə ilə tənzimlənir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq üzvləri
Maddə 167– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq üzvləri qanunvericilik, ödə
nişlər və ezamiyyət xərcləri, Baş Şura və partiya qrup toplantılarına girmə hüquqları is
tisna olmaqla, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri üçün tanınan bütün hüquqlardan
istifadə edirlər.
Mətbuat
Maddə 168– Türkiyə Böyük Millət Məclisi Baş Şurasının və komissiyalarının
fəaliyyətini izləyən mətbuat və yayın işçilərinə rəhbərlik tərəfindən xüsusi giriş kartı
verilir. Bu kartı üstündə olmayan mətbuat və yayın işçiləri Türkiyə Böyük Millət Məc
lisində mətbuata ayrılan yerlərə girə bilməzlər. Bu xüsusi kartlarla bağlı əsaslar Rəyasət
Heyəti tərəfindən qərarlaşdırılır.
Türkiyə və xarici mətbuat və yayın işçilərinə özəl dinləmə lojaları və iş büroları ay
rılması, onların Məclis binasının digər hissələrinə girə bilməsi, mətbuat və yayın işçiləri
ilə bağlı digər məsələlər Rəyasət Heyəti tərəfindən hazırlanan əsasnamə ilə tənzimlənir.
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Dinləyicilər
Maddə 169– Dinləyicilər sessiyanın davam etdiyi müddətdə onlara ayrılmış yer
lərdə sakit əyləşməlidirlər.
Dinləyicilər müzakirələrdə qəbul və rədd yönündə sözlər, alqışlar, yaxud hər hansı
hərəkət ilə öz fikirlərini ifadə edə bilməzlər.
Bu qadağana tabe olmayanlar həmin yerin nizamını qorumaq vəzifəsini daşıyan
lar tərəfindən dərhal bayıra çıxarılırlar.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi içərisində cinayət törədilməsi
Maddə 170– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binaları, bağçaları və əraziləri içə
risində millət vəkillərindən və Nazirlər Şurasının üzvlərindən başqa, hər hansı şəxs
cinayət törədərsə və bu cinayət prokurorluğun özü-özünə cinayət təqibinə başlaya bilmə
yəcəyi əməllərə aid olarsa, vəzifəli şəxslər şübhəlini dərhal bayıra çıxarırlar.
Əgər cinayət prokurorluğun özü-özünə cinayət təqibinə başlaya biləcəyi əməllərə
aiddirsə, şübhəli dərhal prokurorluğa təslim edilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri cinayət törətdiyi halda Konstitusiyanın
83-cü maddəsinin müddəaları ilə nəzərdə tutulan tədbirlər görülür.
ON BEŞİNCİ HİSSƏ
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin daxili xidmətləri
BİRİNCİ BÖLMƏ
İnzibati-təsərrüfat işləri
Daxili xidmətlərə dair qanunvericilik
Maddə 171– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin daxili xidmətləri qanunlara və Da
xili Nizamnaməyə uyğun yerinə yetirilir.
Konstitusiyaya, qanuna və Daxili Nizamnaməyə uyğun olmaq şərti ilə Rəyasət He
yəti Türkiyə Böyük Millət Məclisinin daxili xidmətlərinə aid tənzimləyici qərarlar verə
bilər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin heyətlə təmsil edilməsi
Maddə 172– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təmsil edilməsi lazım gələn ölkə
daxilindəki mərasimlərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisi adından Sədr və ya Rəyasət
Heyətinin üzvləri iştirak edirlər.
Belə bir mərasimə Türkiyə Böyük Millət Məclisi adından bir heyət göndərilməsi
nin lazım gəldiyi təqdirdə bu heyət üzvlərinin sayı Sədr tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu
heyətdə hər siyasi partiya qrupundan azı bir millət vəkili olur. Bu heyətə Sədr və ya onun
göstərdiyi Sədr müavinlərindən biri rəhbərlik edir.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisi kitabxanasından faydalanma
Maddə 173– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin kitabxanasından faydalanma şərtlə
ri Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilən əsasnamə ilə tənzimlənir.
İKİNCİ BÖLMƏ
Millət vəkilliyi ilə bağlı sənədlər və işarətlər
Tərcümeyi hal vərəqi
Maddə 174– Millət vəkilləri Məclisə qatıldıqları ilk günlərdə rəhbərliyə özlərinin
tərcümeyi halını təqdim edirlər.
Bu vərəqdə millət vəkilinin:
1. Soyadı və adı;
2. Ata adı;
3. Doğulduğu tarix və yer;
4. Yaşayış yeri;
5. Təhsil dərəcəsi; bildiyi xarici dillər; varsa, ixtisası, elmi dərəcələri, medalları və
fərqlənmə nişanları, əsərləri;
6. Peşəsi;
7. Evli olub-olmadığı; həyat yoldaşının adı; varsa, uşaqlarının sayı və adları;
və digər lazımi məlumatlar yazılır.
Sonradan olacaq dəyişikliklər millət vəkili tərəfindən yazılı şəkildə rəhbərliyə bildirilir.
Bu maddənin müddəaları Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü olmayan nazirlərə
də şamil edilir.
Millət vəkilləri həmçinin qanunlara əsasən doldurmaları lazım olan digər sənədləri
və mülkiyyət haqqında bəyannamələri rəhbərliyə təqdim edirlər.
Tanıdıcı sənədlər
Maddə 175– Millət vəkillərinə şəxsiyyət vəsiqəsi, döş nişanı, həmail və mindikləri
nəqliyyat vasitəsini tanıdan nömrə nişanı və ya işarət verilir.
Millət vəkilliyi ilə bağlı sənəd və işarətlərin xüsusiyyətləri və haralarda istifadə ediləcə
yi Rəyasət Heyəti tərəfindən hazırlanıb qəbul edilən əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Sabiq millət vəkillərinə də döş nişanı və təsviri Rəyasət Heyəti tərəfindən müəy
yənləşdirilən şəxsiyyət vəsiqəsi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Maliyyə işləri
Türkiyə Böyük Millət Məclisi büdcəsinin hazırlanması
Maddə 176– Türkiyə Böyük Millət Məclisi büdcəsinin layihəsi idarə müdirləri
tərəfindən hazırlanıb rəhbərliyə təqdim edilir. Büdcə layihəsi Rəyasət Heyəti tərəfindən
araşdırılaraq son şəklə salınır.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisi büdcəsinin yalnız Türkiyə Böyük Millət Məclisi xid
mətlərinə dair maddələrindən ediləcək xərclər ilə bağlı vəsait verilməsi əmrləri Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanır.
Sədr vəsait verilməsi əmrlərinin onun əvəzinə hansı idarə müdirləri tərəfindən im
zalanacağını müəyyənləşdirir.
Bina, bağça və ərazilərin inşa, abadlaşdırma və təmiri işləri haqqında qərarlar Rə
yasət Heyəti tərəfindən qəbul edilir.
Xərclərə nəzarət
Maddə 177– Hesabları araşdırma komissiyası Baş Şura tərəfindən qəbul edilən Tür
kiyə Böyük Millət Məclisi büdcəsinin və Məclisə bağlı büdcələrin tətbiqinə nəzarət edər.
Mühasibat ildə azı altı dəfə yoxlanılmalıdır.
Komissiya göstərilən araşdırmalarım nəticəsi haqqında Baş Şuraya hesabat verir.
Xərclərin vizalanması
Maddə 178– Vəsait verilməsi əmrləri Hesabları araşdırma komissiyasının nəzarət
çi üzvü tərəfindən xərcləmdən əvvəl vizalanır.
Nəzarətçinin üzrlü səbəbdən olmaması halında bu vəzifəni komissiyanın sözçüsü
yerinə yetirir.
Hesabları araşdırma komissiyasının nəzarətçi üzvü və ya onun icazəli və ya üzrlü
olması halında sözçüsü tətil və aravermə zamanı Ankarada olurlar.
Əşyaların və inventarın yoxlanılması
Maddə 179– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin əşya və inventar dəftərləri Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin idarə müdirləri tərəfindən tutulur və Hesabları araşdırma ko
missiyasına təqdim edilir.
Komissiya mövcud əşya və inventarı qurulmuş halda yoxlayır və göstərilən dəftər
ləri araşdıraraq, hesabatını Baş Şuraya təqdim edir.
Son hesab
Maddə 180– Hesabları araşdırma komissiyası hər maliyyə ilinin sonunda Türkiyə
Böyük Millət Məclisinə aid keçən ilki büdcənin son hesabını bir hesabatla birlikdə Baş
Şuraya təqdim edir.
Baş Məclis bu hesabatın məlumatını nəzərə almaqla kifayətlənir.
ON ALTINCI HİSSƏ
Müxtəlif müddəalar
Daxili Nizamnamədə dəyişiklik edilməsi
Maddə 181– Daxili Nizamnamədə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutan təkliflər
millət vəkilləri tərəfindən verilə bilər. Bunlar haqqında qanun təklifləri haqqında olan
müddəalar tətbiq edilir.
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Bu təkliflər Konstitusiya komissiyasında araşdırıldıqdan sonra həmin komissiyanın
hesabatı əsas götürülməklə, Baş Şurada müzakirə edilir və nəticəyə çatdırılır.
Konstitusiya komissiyası Daxili Nizamnamədə gördüyü boşluqları, çatışmazlıqları
və bunların doldurulması və düzəldilməsi üçün uyğun gördüyü tədbirləri bir hesabat ha
lında Məclis rəhbərliyinə təqdim edir. Bu hesabatdakı fikirlər Rəyasət Heyəti tərəfindən
qəbul edilərsə, Məclisin Sədri Daxili Nizamnamədə lazımi dəyişiklik təkliflərinin irəli
sürülməsi üçün Baş Şuranı xəbərdar edir.
Daxili Nizamnamədə dəyişikliklər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı ilə Res
mi Gazetedə dərc edilməklə qüvvəyə minir; qərarda gələcək dövrə aid başqa bir qüvvə
yə minmə tarixi də göstərilə bilər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərarlarının yayımlanması və qüvvəyə minməsi
Maddə 182– Bu Daxili Nizamnamədə nəzərə tutulub Rəyasət Heyəti tərəfindən
hazırlanan əsasnamələr və tənzimləyici qərarlar Resmi Gazetedə dərc edilməklə qüvvə
yə minir; qərarda gələcək dövrə aid başqa bir qüvvəyə minmə tarixi də göstərilə bilər.
Məclisin qərarlarından, Məclisin keçirdiyi seçkilərin nəticələrindən və Rəyasət
Heyətinin qərarlarından hansılarının Resmi Gazetedə dərc edilməli olduğu Rəyasət He
yətinin hazırladığı əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.
Müddətlərin axımının tətil zamanı dayanması
Maddə 183– Bu Daxili Nizamnamədə göstərilən müddətlərin axımı, əgər Konsti
tusiyada, qanunda və ya Daxili Nizamnamədə əksi nəzərdə tutulmamışdırsa, tətil zamanı
dayanır.
ON YEDDİNCİ HİSSƏ
Yekun müddəaları
Daxili Nizamnamənin qüvvədən düşməsi
Maddə 184– Konstitusiyanın 3-cü müvəqqəti maddəsinə uyğun olaraq, Türkiyə Bö
yük Millət Məclisində tətbiq edilən 1956-ci il 1 noyabr tarixli Türkiyə Böyük Millət Məc
lisi Daxili Nizamnaməsi bu Nizamnamənin qüvvəyə minməsi tarixində qüvvədən düşür.
Qüvvəyə minmə
Maddə 185– Bu Daxili Nizamnamə 1973-cü il sentyabrın 1-də qüvvəyə minir.
Tətbiq
Maddə 186– Bu Daxili Nizamnamə Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən
tətbiq edilir.
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haqqında
Türkmənİstanın Qanunu
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Türkmənİstan Məclİsİ haqqında
Türkmənİstanın Qanunu
Türkmənistan Konstitusiyasına uyğun olaraq bu Qanun Türkmənistan Məclisi
nin, onun orqanlarının, seçilən vəzifəli şəxslərinin və deputatlarının hüquqi vəziyyətini
müəyyənləşdirir.
I fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Türkmənistan Məclisi (Parlament) qanunvericilik hakimiyyətini həyata
keçirən ali nümayəndəli orqandır. O, öz fəaliyyətini Türkmənistan Konstitusiyasına və
bu Qanuna, habelə Türkmənistan Məclisinin (irəlidə – Məclis) fəaliyyətini tənzimləyən
digər normativ hüquqi aktlara uyğun həyata keçirir.
Maddə 2. Məclis ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüquqi əsasında gizli səsvermə
yolu ilə seçilən 125 deputatdan ibarətdir. Məclis deputatlarının səlahiyyət müddəti beş
ildir.
Məclis deputatlarının seçkiləri Türkmənistan Konstitusiyasına və Türkmənistanın
Seçki Məcəlləsinə uyğun keçirilir.
Türkmənistan Konstitusiyasının 61-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda Məclis
aşağıdakı qaydada vaxtından əvvəl buraxıla bilər:
1) ümumxalq referendumunun qərarı ilə;
2) deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Məclisin
qəbul etdiyi qərarla (özünüburaxma);
3) Məclisin rəhbər heyəti altı ay ərzində formalaşdırılmadıqda Türkmənistan Pre
zidenti tərəfindən.
II fəsil. Məclisin və onun orqanlarının işinin təşkili
Maddə 3. Məclisin işi iclaslar şəklində sessiyalar, habelə Məclis komitələrinin və
komissiyalarının iclasları formasında həyata keçirilir və məsələlərin sərbəst müzakirə
və kollektiv həll edilməsinə, Məclisin yaratdığı orqanların və seçdiyi vəzifəli şəxslərin
onun qarşısında məsuliyyət daşımasına, hesabat verməsinə, aşkarlığa, ictimai rəyin daim
nəzərə alınmasına əsaslanır.
Maddə 4. Məclisin iclası deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki his
səsi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
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Maddə 5. Məclisin sessiyaları Məclisin Sədri tərəfindən zərurət olduqca, lakin ildə
azı iki dəfə çağırılır.
Məclisin növbədənkənar sessiyaları Türkmənistan Prezidentinin təşəbbüsü, yaxud
Məclis deputatlarının müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə bir hissəsinin təklifi ilə çağı
rılır.
Maddə 6. Yeni çağırış Məclisin birinci sessiyası deputatların müəyyənləşdirilmiş
sayının azı üçdə iki hissəsinin seçilməsindən ən geci 30 gün keçənədək əvvəlki çağırış
Məclisin Sədri tərəfindən çağırılır.
Yeni çağırış Məclisin birinci sessiyasını əvvəlki çağırış Məclisin Sədri açır və yeni
çağırış Məclisin Sədri seçilənədək sessiyanı aparır.
Türkmənistan Prezidenti Məclisin sessiyasında iştirak etdikdə, sessiyanı o açır və
aparır.
Maddə 7. Yeni çağırış Məclisin deputatlarının səlahiyyətləri yeni çağırış Məclisin
birinci sessiyasında təsdiq edilir.
Əvvəlki çağırış Məclisin deputatları öz səlahiyyətlərini yeni çağırış Məclisin birin
ci sessiyası işə başlayanadək saxlayırlar.
Deputatların səlahiyyətləri təsdiq edilənədək yeni çağırışın Məclisi yalnız sessiya
nın açılması, Mandat və Hesablayıcı komissiyaların seçilməsi məsələlərinə dair qərarlar
qəbul edə bilər. Mandat komissiyasının təqdimatı ilə Məclis deputatların səlahiyyətləri
nin təsdiq edilməsi barədə, seçki qanunvericiliyinin pozulduğu halda isə ayrı-ayrı depu
tatların seçilməsinin etibarsız sayılması barədə qərar qəbul edir.
Maddə 8. Dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, elmi idarələrin, kütləvi informa
siya vasitələrinin təmsilçiləri, habelə digər şəxslər Məclisin Reqlamenti ilə müəyyənləş
dirilmiş qaydada Məclisin iclasında ola bilərlər.
Türkmənistan Prezidenti Məclisin bütün iclaslarında iştirak edə bilər.
Nazirlər Kabineti sədrinin müavinləri Məclisin bütün iclaslarında iştirak edə bilərlər.
Maddə 9. Məclisdə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ Türkmənistan Prezidentinə,
Məclisin deputatlarına, Türkmənistan Nazirlər Kabinetinə, Türkmənistan Ali Məhkəmə
sinə mənsubdur.
Məclis ayrı-ayrı məsələlərə dair qanunlar qəbul etmək hüququnu Türkmənistan
Prezidentinə verə bilər. Bu halda həmin qanunların təsdiq edilməsi məsələsinə sonradan
Məclis tərəfindən hökmən baxılır.
Məclis aşağıdakı məsələlərə dair qanunvericilik hüquqlarını heç kəsə verə bilməz:
1) Konstitusiyanın dəyişdirilməsi;
2) cinayət qanunvericiliyi və inzibati qanunvericilik;
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3) məhkəmə icraatı.
Məclis qanunlar, qərarlar və digər aktlar qəbul edir. Bunlar Məclisin sessiyalarında
açıq, yaxud gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
Konstitusiya qanunları Məclis deputatlarının müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Qanunlar, qərarlar və digər aktlar Məclis deputatlarının müəyyənləşdirilmiş sayı
nın sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Səsvermə qaydası Məclisin Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilir.
Məclisin qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlar Türkmənistanın bütün ərazisində
məcburi qüvvəyə malikdir.
Maddə 10. Qanunların, digər normativ hüquqi aktların qüvvədə olmasının məcburi
şərti onların dərc edilməsidir.
Türkmənistan qanunlarının və Məclisin aktlarının dərc edilməsi və qüvvəyə min
məsi qaydası müvafiq qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 11. Məclis müstəqil surətdə deputatların səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir,
onların sırasından Məclisin Sədrini, onun müavinlərini seçir, komitələri və komissiyaları
formalaşdırır.
Məclis gizli səsvermə yolu ilə deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının sadə səs
çoxluğu ilə öz tərkibindən Məclisin Sədrini seçir. Məclisin Sədri Məclis qarşısında hesa
bat verir. Məclis Sədrinin seçilməsi barədə Türkmənistan qanunu qəbul edilir.
Məclis Sədrinin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilməsi məsələsinə Məclis depu
tatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə bir hissəsinin tələbi ilə baxır. Məclisin Sədri
deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanuna
əsasən vəzifədən azad edilə bilər.
Məclisin Sədri öz xahişi ilə, habelə öhdəsinə qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirmə
sini qeyri-mümkün edən digər hallar ilə əlaqədar vəzifədən azad edilə bilər. Bu halda
Məclis Sədrinin vəzifədən azad edilməsi barədə qanun Məclis tərəfindən açıq səsvermə
yolu ilə deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Əvvəlki çağırış Məclisin Sədri yeni çağırış Məclisin birinci sessiyası açılanadək öz
səlahiyyətlərini saxlayır.
Maddə 12. Məclis Sədrinin müavini deputatlar sırasından açıq səsvermə yolu ilə
deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının sadə səs çoxluğu ilə seçilir. Məclis Sədrinin
müavininin seçilməsi barədə Türkmənistan qanunu qəbul edilir.
Sədrin müavini Sədr tərəfindən onun öhdəsinə qoyulmuş funksiyaları yerinə yetirir, Sədr
olmadıqda və ya öz səlahiyyətlərini həyata keçirə bilmədikdə onun vəzifələrini icra edir.
Məclis Sədrinin müavini öz xahişi ilə, yaxud vəzifələrini yerinə yetirməsini
qeyri-mümkün edən hallar ilə əlaqədar vəzifədən azad edilə bilər. Məclis Sədrinin
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müavininin vəzifədən azad edilməsi barədə qanun açıq səsvermə yolu ilə deputatların
müəyyənləşdirilmiş sayının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 13. Məclis Sədrinin, Sədr müavininin vəzifəyə seçilməsinə və ya vəzifədən
azad edilməsinə dair təkliflərin irəli sürülməsi qaydası Məclisin Reqlamenti ilə müəy
yənləşdirilir.
Maddə 14. Qanun-layihə işinin aparılması, məsələlərin qabaqcadan müzakirə edil
məsi və hazırlanması üçün Məclis deputatlar sırasından komitələr və komissiyalar ya
radır.
Komitələr daimi əsasda yaradılır. Komissiyalar həm daimi, həm də müvəqqəti
əsasda yaradıla bilər.
Komitələrin və komissiyaların yaradılması və ləğv edilməsi, sədrlərinin, sədr
müavinlərinin və üzvlərinin seçilməsi və azad edilməsi qaydası bu Qanun və Məclisin
Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 15. Məclisin və onun strukturlarının iş qaydası Məclisin Reqlamenti ilə
müəyyənləşdirilir.
III fəsil. Məclisin və Məclis Sədrinin səlahiyyətləri
Maddə 16. Məclisin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) qanunların qəbul edilməsi, Türkmənistan Konstitusiyasına və qanunlara dəyi
şikliklər və əlavələr edilməsi, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət və onların təfsir edil
məsi;
2) Məclis Sədrinin, Sədr müavininin seçilməsi, onların vəzifədən azad edilməsi;
3) Məclisin komitə və komissiyalarının təşkili, yenidən təşkili və ləğv edilməsi,
onların tərkibinin təsdiq edilməsi, komitə və komissiya sədrlərinin və sədr müavinlərinin
seçilməsi, onların vəzifədən azad edilməsi;
4) ayrı-ayrı məsələlərə dair qanunlar qəbul etmək hüququnun Türkmənistan Prezi
dentinə verilməsi;
5) Türkmənistan Prezidentinin qəbul etdiyi qanunların təsdiq olunması;
6) Nazirlər Kabinetinin fəaliyyət proqramının bəyənilməsi məsələsinə baxılması;
7) Türkmənistan Prezidentinin təklifi ilə Ali Məhkəmə Sədrinin, Baş prokurorun,
daxili işlər nazirinin, ədalət nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi məsələ
lərinə baxılması;
8) qanun-layihə işlərinin illik və perspektiv planlarının müzakirə və təsdiq edilməsi;
9) Türkmənistanın dövlət büdcəsinin və onun icrasına dair hesabatın təsdiq edil
məsi məsələsinə baxılması;
10) dövlət təltiflərinin təsis edilməsi;
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11) Türkmənistan Prezidentinin dövlət təltifləri ilə mükafatlandırılması, ona hərbi
adlar və rütbələr verilməsi;
12) dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Kons
titusiyaya uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi;
13) beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi;
14) ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafının əsas istiqamətlərinin və proqramla
rının müzakirə edilməsi;
15) ümumxalq referendumları keçirilməsi məsələlərinin həll edilməsi;
16) Türkmənistan Prezidentinin, Məclis deputatlarının, vilayət, etrap və şəhər nü
mayəndəli orqanlarının və Qenqeşlərin seçkilərinin təyin edilməsi;
17) Türkmənistanın dövlət sərhədinin və inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi
məsələlərinin həll edilməsi;
18) sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə baxılması;
19) yerli nümayəndəli hakimiyyət orqanlarının və Qenqeşlərin fəaliyyətinə təşkila
ti-metodik rəhbərliyin həyata keçirilməsi;
20) Konstitusiya və qanunlar ilə Məclisin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsə
lələrin həll olunması.
Maddə 17. Məclisin Sədri:
1) Məclisin fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
2) Məclisin iclasına sədrlik edir;
3) Məclis komitələrinin və komissiyalarının tərkibinə dair təklifləri Məclisin mü
zakirəsinə çıxarır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir;
4) komitələrə, komissiyalara və deputatlara təşkilati, hüquqi, elmi, maddi-texniki
xidməti təmin edir;
5) zərurət olduqda qanun layihələrinin hazırlanması üzrə komissiyalar və işçi qrup
ları yaradır;
6) Məclis komitələrinin və komissiyalarının görülən iş barəsində məlumatlarını
dinləyir;
7) Məclisin bölmələrinin strukturunu və ştatlarını təsdiq edir;
8) Məclisin qəbul etdiyi qanunların və digər aktların dərcini, «Türkmənistan Məc
lisinin Məlumatı»nın nəşrini təşkil edir;
9) qanunların, Məclisin qərarlarının icrasına nəzarəti təşkil edir;
10) Türkmənistan Prezidentinin tapşırığı ilə onun Konstitusiyanın 53-cü maddəsi
nin 2-ci, 11-ci, 13-cü bəndlərində nəzərdə tutan səlahiyyətlərini həyata keçirir;
11) Türkmənistan Prezidenti, Türkmənistan Nazirlər Kabineti, digər dövlət orqan
ları və ictimai birliklər ilə Məclisin qarşılıqlı əlaqəsini həyata keçirir;
12) digər dövlətlərin parlamentləri ilə münasibətlərdə Məclisi təmsil edir və parla
mentlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsi işini təşkil edir;
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13) Məclis tərəfindən qəbul edilən və Türkmənistan Prezidentinə imzalanmağa ve
rilən qanunların autentikliyini öz imzası ilə təsdiq edir, Məclisin qərarlarını imzalayır;
14) Məclisin müvafiq bölmələrinin işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
15) Türkmənistan Konstitusiyası, qanunları və Məclisin aktları ilə Məclis Sədrinin
səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri həll edir.
Məclisin Sədri öz səlahiyyətləri daxilində sərəncamlar qəbul edir.
IV fəsil. Məclisin komitə və komissiyaları
Maddə 18. Məclis komitələrinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
1) qanunların və digər aktların layihələri üzərində iş;
2) Məclisin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin qabaqcadan müzakirə edilməsi və ha
zırlanması;
3) qanunların və Məclisin qəbul etdiyi digər aktların həyata keçirilməsinə kömək
göstərilməsi və nəzarət edilməsi.
Maddə 19. Komitələr yeni çağırış Məclisin birinci sessiyasında onun səlahiyyət
müddəti üçün formalaşdırılır.
Zərurət olduqda yeni komitələr təşkil edilə bilər, əvvəllər yaradılmış komitələr ləğv
edilə və yenidən təşkil edilə bilər.
Maddə 20. Komitənin sədri, onun müavini və komitə üzvləri Məclis tərəfindən
seçilirlər. Komitə üzvləri seçilərkən səsvermə bütövlükdə komitənin tərkibi barəsində,
zərurət olduqda isə hər bir namizədlik barəsində keçirilir.
Məclisin Sədri və Məclis Sədrinin müavini komitələrin tərkibinə seçilə bilməzlər.
Maddə 21. Komitənin sədri, onun müavini öz xahişləri ilə, habelə vəzifələrini yeri
nə yetirmələrini qeyri-mümkün edən hallar ilə əlaqədar vəzifədən azad edilə bilərlər.
Maddə 22. Məclisin komitələri işi öz planlarına, Məclisin, Məclis Sədrinin, Məcli
sin Sədr müavininin tapşırıqlarına və tövsiyələrinə uyğun təşkil edirlər.
Türkmənistan qanunlarının və Məclis aktlarının layihələrini komitələr qanun-la
yihə işləri planına müvafiq surətdə, Türkmənistan Prezidentinin, Türkmənistan Nazilər
Kabinetinin, Türkmənistan Ali Məhkəməsinin verdikləri qanun layihələri əsasında, de
putatların təşəbbüsü ilə, habelə Məclis Sədrinin, Məclisin Sədr müavininin tapşırığı ilə
hazırlayırlar.
Maddə 23. Türkmənistan qanunlarının və Məclis aktlarının layihələri, bir qayda
olaraq, komitələrdə qabaqcadan müzakirə edildikdən sonra Məclis sessiyasının müza
kirəsinə çıxarılır.
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Komitələrdə qanunların və digər aktların layihələrinin qabaqcadan müzakirəsinin nəti
cələri, onlara dair verilmiş təkliflər və qeydlər komitələrin rəyləri şəklində Məclisə verilir.
Türkmənistan qanunlarının və Məclis aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi, komi
tələrin həmin işdə iştirakı qaydası bu Qanun və Məclisin Reqlamenti ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 24. Komitələr Məclis sessiyasının gündəliyinə dair təkliflər irəli sürmək,
öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində məruzələr və əlavə məruzələr təqdim etmək
hüququna malikdirlər.
Maddə 25. Qanun layihələrinin hazırlanması ilə əlaqədar Məclisin komitələri bö
yük dövlət əhəmiyyətinə və ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik olan məsələlərə dair rəsmi
izahat almaq üçün dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxslərinə mü
raciət edə bilərlər.
Maddə 26. Məclis öz fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı məsələyə dair komissiyalar ya
rada bilər.
Komissiyalar deputatlar sırasından açıq səsvermə yolu ilə komissiyanın sədrindən
və üzvlərindən ibarət tərkibdə seçilirlər.
Komissiyaların vəzifələrini və fəaliyyət qaydasını Məclis onları yaradarkən müəy
yənləşdirir.
Fəaliyyətinin nəticələrinə dair komissiya Məclisə məruzə, yaxud rəy təqdim edir.
Komissiyanın məruzəsinə, rəyinə dair Məclis qərar qəbul edir.
Maddə 27. Komitə və komissiyalar öz işlərinə deputatlardan əlavə, alimləri, mütə
xəssisləri, digər işçiləri cəlb edə bilərlər.
Maddə 28. Məclis komitəsinin və ya komissiyasının iclası onun tərkibinə daxil
olan üzvlərin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Komitə və komissiyanın qərarları onların üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul
edilir.
Maddə 29. Komitə və komissiyaların iclasları aşkarlıq şəraitində keçirilir.
Zərurət olduqda komitə və komissiyalar qapalı iclasların keçirilməsinə dair qərar
qəbul edə bilərlər.
Maddə 30. Komitənin, komissiyanın sədri komitənin, komissiyanın işinə rəhbərlik
edir, onların iclaslarına sədrlik edir.
Komitənin, komissiyanın sədri:
komitənin, komissiyanın iclaslarını çağırır və iclaslar üçün zəruri materialların ha
zırlanmasını təşkil edir;
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komitənin, komissiyanın üzvlərinə tapşırıqlar verir, onlara komitənin, komissiya
nın fəaliyyəti ilə bağlı materiallar və sənədlər göndərir;
hazırlıq komissiyalarında və işçi qruplarında komitə, komissiya üzvlərinin işini təş
kil edir;
komitənin, komissiyanın iclaslarında dövlət orqanlarının və ictimai təşkilatların
təmsilçilərinin, mütəxəssislərin və alimlərin iştirakı məsələlərini həll edir;
komitənin, komissiyanın rəylərini imzalayır;
Məclisin digər komitələri, komissiyaları, dövlət orqanları və təşkilatları, ictimai
birliklər ilə münasibətlərdə komitəni, komissiyanı təmsil edir;
qəbul edilmiş qərarların icrası işini təşkil edir, komitənin, komissiyanın qərarları
nın yerinə yetirilməsi barədə komitə, komissiya üzvlərinə məlumat verir;
komitədə, komissiyada baxılmış məsələlər, habelə komitənin, komissiyanın tövsi
yələrinin həyata keçirilməsi üçün görülmüş tədbirlər barəsində Məclisin Sədrinə məlu
mat verir.
V fəsil. Məclisin deputatları
Maddə 31. Xalqın səlahiyyətli təmsilçiləri olan deputatlar onların Məclisdə fəaliy
yətini təmin edən hüquqlara bütünlüklə malikdirlər.
Deputatlar öz səlahiyyətlərini Konstitusiya və qanunlar çərçivəsində həyata keçirə
rək seçicilərinin iradəsini ifadə edirlər.
Deputatın Məclisdə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ vardır.
Deputatların səlahiyyətləri həmin səlahiyyətlərin təsdiq edilməsi barədə Məclisin
qərar qəbul etdiyi andan başlanır.
Deputatın səlahiyyətlərinə yeni çağırış Məclisin işə başladığı andan, deputatın sə
lahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi və ya səlahiyyətlərdən məhrum edildiyi
hallarda isə Məclisin müvafiq qərarının qəbul edildiyi andan xitam verilir.
Deputat öz seçiciləri, habelə onun seçki dairəsinin ərazisində yerləşən yerli haki
miyyət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və ictimai birliklər ilə əlaqə saxlayır.
Deputat Məclisin və onun orqanlarının fəaliyyətində yaxından iştirak edir, onların
tapşırıqlarını yerinə yetirir.
Qanunların və digər aktların hazırlanması, müzakirə edilməsi, qəbul olunması və
onların icrasına nəzarət edilməsi işi Məclis deputatının fəaliyyətinin əsas istiqamətidir.
Deputatlıq səlahiyyətlərinin və vəzifələrinin həyata keçirilməsi sahəsində deputa
tın Məclis ilə münasibətləri bu Qanun və Məclisin qəbul etdiyi digər aktlar ilə tənzim
lənir.
Maddə 32. Dövlət Məclisin hər bir deputatına onun səlahiyyətlərinin maneəsiz və
səmərəli həyata keçirilməsi, hüquq və azadlıqlarının, həyatının, şərəf və ləyaqətinin, ha
belə şəxsi toxunulmazlığının qorunması üçün şərait yaradılmasına təminat verir.
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Deputatın hüquqlarına, həyatına, şərəfinə, ləyaqətinə və azadlığına, şəxsi toxunul
mazlığına qəsd edən şəxslər qanuna uyğun məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 33. Deputatı səlahiyyətlərindən yalnız Məclis məhrum edə bilər. Deputat
barəsində məhkəmənin ittiham hökmünün qanuni qüvvəyə minməsi onun deputatlıq sə
lahiyyətlərindən məhrum edilməsi üçün əsasdır.
Deputatın səlahiyyətlərinə aşağıdakı əsaslar üzrə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:
1) səlahiyyətlərini üzərindən götürməsinə dair ərizə verməsi;
2) bu Qanunun 34-cü maddəsinin birinci hissəsində göstərilən vəzifələrə təyin
edilməsi və ya seçilməsi;
3) vəzifələrini yerinə yetirməsi imkanını istisna edən halların əmələ gəlməsi;
4) deputat statusu ilə bir araya sığmayan ləkələyici əməl törətməsi;
5) Türkmənistan vətəndaşlığına xitam verilməsi.
Deputatın səlahiyyətlərdən məhrum edilməsi barədə qərarı Məclis açıq səsvermə
yolu ilə deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Deputatın səlahiyyətlərinin dayandırılması və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xi
tam verilməsi barədə qərarı Məclis açıq səsvermə yolu ilə deputatların müəyyənləşdiril
miş sayının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edir.
Deputat barəsində cinayət işinin istintaqı dövründə onun səlahiyyətləri dayandırıla
bilər.
Maddə 34. Məclisin deputatı eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin üzvü, icra başçı
sı, arçin, hakim, prokuror vəzifəsini tuta bilməz.
Deputat göstərilən vəzifələrdən birinə təyin edildikdə və ya seçildikdə onun depu
tatlıq səlahiyyətlərinə həmin vaxtdan xitam verilmiş sayılır və bu Qanunun 33-cü mad
dəsinin dördüncü hissəsinə uyğun olaraq onun barəsində Məclisin qərarı qəbul edilir.
Maddə 35. Deputat Məclisin sessiyalarının işində Məclisin səlahiyyətlərinə aid
edilmiş məsələlərin sərbəst müzakirəsi əsasında iştirak edir.
Deputat Məclisin və tərkibinə seçildiyi orqanın iclaslarında olmağa, onların işində
yaxından iştirak etməyə borcludur.
Maddə 36. Deputat Məclisin iclaslarında baxılan bütün məsələlər barəsində həlle
dici səs hüququna malikdir.
Deputat:
1) Məclisin təşkil etdiyi və seçdiyi orqanlara və vəzifələrə namizədlər təklif edə
bilər, seçə və seçilə bilər;
2) Məclisin müzakirəsinə məsələlər təklif edə bilər;
3) məsələlərin müzakirəsi qaydasına və müzakirə edilən məsələlərin mahiyyətinə
dair təkliflər və qeydlər verə bilər;
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4) qərar layihələri və onlara düzəlişlər verə bilər;
5) Məclisin yaratdığı orqanların siyahı tərkibinə və Məclisin seçdiyi vəzifəli şəxs
lərə dair fikrini söyləyə bilər;
6) məsələlərin müzakirəsində iştirak edə bilər, suallar verə bilər;
7) sorğu ilə müraciət edə bilər;
8) səsvermə motivlərinə dair izahat verə bilər və öz təkliflərini əsaslandırmaq məq
sədi ilə çıxış edə bilər.
Deputat Məclisin iclasında çıxışının, müzakirə edilən məsələyə dair verdiyi təklif
və qeydin mətnini protokola daxil edilmək məqsədi ilə sədrlik edənə təqdim edə bilər.
Yuxarıda göstərilən hüquqların həyata keçirilməsi qaydası bu Qanuna və Məclisin
Reqlamentinə əsasən müəyyənləşdirilir.
Maddə 37. Deputat sorğusu Məclisin iclasında deputatın dövlət orqanları və vəzi
fəli şəxslər qarşısında irəli sürdüyü, ictimai əhəmiyyətə malik məsələlər barəsində rəsmi
izahat vermək və ya mövqeyini açıqlamaq tələbidir.
Deputat Məclisin iclaslarında Nazirlər Kabinetinə, nazirlərə, digər dövlət orqanla
rının rəhbərlərinə müraciət etmək hüququna malikdir.
Deputat, yaxud deputatlar qrupu sorğunu şifahi və ya yazılı şəkildə verə bilər. Ya
zılı şəkildə verilən sorğu Məclisin iclasında oxunur.
Sorğunun verildiyi dövlət orqanı, yaxud vəzifəli şəxs sorğuya Məclisin müəyyən
ləşdirdiyi müddətlərdə Məclisin iclasında cavab verməlidir. Sorğu, ona verilmiş cavab
və sorğunun müzakirəsinin yekunlarına əsasən Məclisin qəbul etdiyi qərar mətbuatda
dərc edilir.
Məclis dövlət orqanının və ya vəzifəli şəxsin üzərinə deputatın sorğusu üzrə qəbul
edilmiş qərarın yerinə yetirilməsi barədə Məclisin müəyyənləşdirdiyi müddətədək hesa
bat təqdim etmək vəzifəsi qoya bilər.
Maddə 38. Deputatların iclasda verdikləri təklif və qeydlər Məclis, onun komitələ
ri, yaxud komissiyaları tərəfindən müzakirə edilir və ya baxılmaq üçün vəzifəli şəxslərə
göndərilir.
Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər deputatların onlara göndərilmiş təklif və qeyd
lərinə ən geci bir ay müddətində baxmalı və bunlara baxılmasının nəticələri barəsində
bilavasitə deputata və Məclisə yazılı məlumat verməlidirlər.
Maddə 39. Deputatın öz dairəsində aşağıdakı hüquqları vardır:
seçki dairəsi vətəndaşlarının ən vacib mənafelərinə aid məsələlərə yerli icra haki
miyyəti orqanlarında və yerli özünüidarə orqanlarında baxılmasında iştirak etmək;
dairə seçicilərinin yığıncaqlarını keçirmək;
özünün deputatlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər barəsində radio, televiziya ilə və
mətbuatda çıxış etmək.
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Deputat:
seçicilərə, ictimai birliklərə Məclisin fəaliyyəti barəsində məlumat verməlidir;
ictimai rəyi, əhalinin ehtiyaclarını və tələbatını öyrənməli, bunlar barəsində Məc
lisə məlumat verməli, bunların yerinə yetirilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülməsi üçün
müvafiq orqanlara təkliflər verməlidir.
Maddə 40. Yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının rəhbərləri seçki
dairəsində deputatın seçicilər ilə görüşlərini təşkil edir və vətəndaşların qəbulu üçün la
zımi şərait yaradırlar.
Deputatın seçicilər ilə görüşləri ildə azı bir dəfə keçirilir.
Deputat seçicilərdən daxil olmuş təkliflərə, ərizələrə və şikayətlərə baxır, onların
düzgün və vaxtında həll edilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 41. Deputatlıq fəaliyyəti məsələləri ilə əlaqədar deputat dövlət orqanlarına və
ictimai birliklərə, müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara daxil olmaq, habelə onların rəhbərləri
və digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən təxirə salınmadan qəbul edilmək hüququna malikdir.
Deputatın dövlət sirrindən, habelə qanunla qorunan digər sirdən ibarət sənədlər ilə
tanış olması qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 42. Məclis deputatı sənədlər, rəsmi nəşrlər, informasiya materialları və di
gər zəruri materiallar ilə təmin edir.
Dövlət orqanları və ictimai birliklər, müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların mü
diriyyəti deputatın xahişi ilə ona deputatlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər barəsində mü
təxəssislərin iştirakı ilə müşavirələrin təşkilində kömək göstərməli və ona lazımi infor
masiya verməlidirlər.
Deputat Türkmənistan Nazirlər Kabinetinə, nazirlərə, digər dövlət orqanlarının və
ictimai birliklərin rəhbərlərinə şifahi və ya yazılı müraciət edə bilər və qaldırdığı mə
sələlərə baxılmasında iştirak edə bilər. Göstərilən orqanlar və vəzifəli şəxslər deputatın
şifahi və ya yazılı müraciətinə cavab verməlidirlər.
Maddə 43. Məclisin deputatı Türkmənistan aeroportlarının, dəmiryol vağzalları
nın, çay və dəniz limanlarının rəsmi nümayəndə heyəti otaqlarında (salonlarında) pulsuz
xidmət edilmək hüququna malikdir. Rəsmi nümayəndə heyəti otaqlarında (salonlarında)
vəsiqəsini təqdim etdikdə deputata növbədənkənar qaydada nağd və ya nağdsız hesab
laşma üzrə biletlər verilməlidir.
Dövlət orqanları və ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar və onların vəzifəli
şəxsləri deputatın öz səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə zəruri şəraiti təmin edirlər.
Dövlət orqanları deputata onun deputatlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində, de
putatın seçki dairəsinə gəlməsinin təşkil edilməsində, onun nəqliyyat və mehmanxana ilə
təmin edilməsində kömək göstərirlər.
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Xarici səfərlərdə Məclisin deputatı diplomatik pasportdan istifadə edir, Türkmənis
tanın hüdudlarından kənara getdikdə və onun ərazisinə gəldikdə gömrük yoxlamasından
azad edilir. Türkmənistanın xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri ona lazımi kömək
göstərməlidirlər.
Zəruri hallarda Məclisin deputatlarına onların bütün səlahiyyət müddəti üçün xid
məti mənzil verilir.
Deputatların və onların ailə üzvlərinin daimi yaşayış yerində tutduqları mənzillər
deputatlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan bütün dövr üçün saxlanmalıdır.
Maddə 44. Məclis deputatının Məclisdə işə başladığına görə köçməsi, habelə de
putatlıq səlahiyyətlərinin başa çatması ilə əlaqədar əvvəlki yaşayış yerinə qayıtması ilə
bağlı onun və ailə üzvlərinin çəkdiyi xərclər Məclisin müəyyənləşdirdiyi qaydada və
məbləğdə ödənilir.
Məclisdə işləməyə gəlmiş deputata onunla birlikdə gəlmiş hər bir ailə üzvü üçün
Məclisin vəsaitləri hesabına dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqının beş
misli məbləğində birdəfəlik pul yardımı göstərilir.
Maddə 45. Deputatın Məclisdə və onun orqanlarında işlədiyi dövr onun ümumi və
fasiləsiz iş stajına, ixtisas üzrə iş stajına, hərbi və hüquq mühafizə orqanlarında xidmət
illərinə görə qulluq stajına, habelə növbəti hərbi və xüsusi rütbələr, təsnifat dərəcələri,
digər kateqoriyalara aid rütbələr, adlar və fərqlənmə nişanları almaq hüququ verən dövrə
aid edilir.
Səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra Məclisin deputatına əvvəlki işi (qulluğu),
bu cür imkan olmadıqda isə digər bərabər dəyərli iş (qulluq) verilir.
Maddə 46. Məclisin razılığı olmadan Məclisin deputatı tutduğu vəzifədən (qulluq
dan) azad edilə bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbs edilə bilməz və ya
başqa şəkildə azadlıqdan məhrum edilə bilməz, məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh
tədbirlərinə məruz qoyula bilməz.
Deputatın özünün, xidməti otağının və ya mənzilinin, xidməti və ya şəxsi nəqliyyat
vasitəsinin, əşyalarının axtarılmasına yol verilmir.
Maddə 47. Deputata qarşı cinayət işinə başlanılması, onun həbs edilməsi, yaxud
başqa şəkildə azadlıqdan məhrum edilməsi, yaxud onun barəsində məhkəmə qaydasında
inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiq olunması üçün Baş prokuror Məclisin razılığını almaq
məqsədi ilə yazılı təqdimatla Məclisə müraciət edir.
Bu təqdimat deputat barəsində cinayət işinə başlanılmazdan və ya ona qarşı ittiham
irəli sürülməzdən və ya onun həbsinə sanksiya verilməzdən və ya tutulmazdan və ya in
zibati hüquq pozuntusuna dair iş məhkəməyə göndərilməzdən əvvəl verilir.
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Göstərilən məsələlərin həll edilməsi məqsədi ilə Türkmənistan Baş prokurorunun
təqdimatına baxarkən Məclis zəruri əlavə materialların təqdim olunmasını tələb edə bi
lər. Məclis baxılan məsələyə dair əsaslandırılmış qərar qəbul edir və bu barədə Türk
mənistanın Baş prokuroruna üç gün müddətində məlumat verir. Yetərli əsaslar olduqda
Məclis öz qərarına yenidən baxa bilər. Deputat onun toxunulmazlıqdan məhrum edilmə
si məsələsinə baxılmasında iştirak edə bilər.
Türkmənistanın Baş prokuroru iş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra üç gün müddə
tində Məclisə işin istintaqının və baxılmasının nəticələrinə dair məlumat verməlidir.
Maddə 48. Deputatın vəsiqəsi və döş nişanı vardır. Vəsiqə və nişan ona deputatlıq
səlahiyyətləri təsdiq edildikdən sonra verilir. Deputat öz vəsiqəsindən və döş nişanından
səlahiyyət müddəti başa çatanadək istifadə edir.
Deputatlıq səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, deputat vəsiqəsi və
döş nişanı Məclisə qaytarılır. Deputat vəsiqələri və döş nişanları haqqında əsasnamələr,
habelə deputat vəsiqələrinin və döş nişanlarının nümunələri Türkmənistan Məclisi tərə
findən təsdiq edilir.
VI fəsil. Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının Konstitusiyaya uyğun olub-olmadığının müəyyənləşdirilməsi
Maddə 49. Türkmənistan Konstitusiyasının 63-cü maddəsinə əsasən Məclis dövlət
hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Türkmənistan Kons
titusiyasına uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirir. Normativ hüquqi aktların Türk
mənistan Konstitusiyasına uyğun olub-olmadığı məsələlərinə baxarkən Məclis onların
Konstitusiyaya uyğunluğunun prezumpsiyasını əsas götürür.
Maddə 50. Məclis aktların Konstitusiyaya uyğunluğu məsələlərinə təşəbbüsçülə
rin təklifləri əsasında baxır.
Aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılmasına dair təklifi Məclisə Türkmə
nistan Prezidenti, Məclis deputatları, Nazirlər Kabineti, Ali Məhkəmə verə bilərlər.
Nazirliklər və baş idarələr, yerli hakimiyyət və özünüidarə orqanları, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq müəssisələr, idarələr və təşkilatlar, vətəndaşlar normaların
Konstitusiyaya uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə dair təklif vermək hüququna ma
lik olan idarələrə və vəzifəli şəxslərə müraciət edə bilərlər.
Məclis irəli sürülmüş təklifi əsaslandırılmış şəkildə rədd edə bilər.
Maddə 51. Məclis mübahisə edilən normativ aktın Konstitusiyaya uyğun olub-ol
madığını yoxlayarkən, onun Türkmənistan Konstitusiyasına uyğunluğunu aşağıdakılara
əsasən müəyyənləşdirir:
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normaların məzmununa və formasına görə;
dövlət orqanları arasında səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından;
qəbul edilmə, imzalanma, dərc edilmə və qüvvəyə minmə qaydasına görə.
Bu məsələlərə baxarkən Məclis tərəflərin dəlil və mülahizələri ilə bağlı deyildir.
Məclis yoxlanılan akta əsaslanan və ya onun ayrı-ayrı müddəalarını əks etdirən akt
lar barəsində, hətta həmin aktlar təklifdə göstərilmiş olmasa belə, qərar çıxara bilər.
Məclis Konstitusiyaya uyğun olub-olmaması onun müzakirə predmeti ola bilən
aktların layihələrinə nəzarət etmir və rəy vermir.
Maddə 52. Aktın Konstitusiyaya uyğunluğu barəsində Məclisin öz səlahiyyətləri
daxilində qəbul etdiyi qərarlar Türkmənistanın bütün ərazisində bütün dövlət orqanları,
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq təşkilatlar, ictimai birliklər, vəzifəli şəxslər və
vətəndaşlar tərəfindən hökmən icra edilməlidir.
Məclisin qərarlarının ünvanlandığı orqanlar və vəzifəli şəxslər həmin qərarları mü
zakirə etməlidirlər. Əgər Türkmənistan qanunvericiliyində başqa qayda müəyyənləşdi
rilməmişdirsə, həmin orqanlar və vəzifəli şəxslər öz cavablarını Məclisə onun müəyyən
ləşdirdiyi müddətlərdə hökmən göndərməlidirlər.
Məclisin həmin məsələyə dair qərarlarının müzakirəsindən imtina etmək və ya ya
yınmaq, onların icrası müddətlərini pozmaq, onları icra etməmək və ya lazımınca icra
etməmək Türkmənistan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyətə sə
bəb olur.
VII fəsil. Türkmənistan qanunlarının icrası üzərində nəzarət
səlahiyyətlərinin (funksiyalarının) həyata keçirilməsi
Maddə 53. Türkmənistan Konstitusiyasının 63-cü maddəsinə əsasən Məclis öz
nəzarət səlahiyyətlərini yaratdığı orqanlar vasitəsilə həyata keçirir və aşkara çıxarılmış
nöqsanların aradan qaldırılmasını hüquqi şəxslərdən tələb edə bilər.
Maddə 54. Türkmənistan qanunlarının icrası üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi
qanunların icraçılarının təsərrüfat fəaliyyətinə qarışmadan qüvvədə olan və yeni qəbul
edilən qanunların, qanunlara edilən dəyişikliklərin və əlavələrin cəmiyyət həyatına təsi
rinin Məclisə verilmiş səlahiyyətlər daxilində daimi monitorinqini aparmaqdan, habelə
həmin qanunların, dəyişikliklərin və əlavələrin ölkədə aparılan islahatların tələblərindən
geri qalması, onların yanlış tətbiq edilməsi faktlarını aşkar etməkdən və bunların düzəl
dilməsi üçün tədbirlər görməkdən ibarətdir.
Məclis Türkmənistan Prezidentinə, Nazirlər Kabinetinin Sədrinə qanunların icrası
gedişi, görülmüş tədbirlər, vətəndaşların həyati mənafelərinə təsir göstərən yeniliklərin
qanunvericilik sisteminə daxil edilməsi ilə bağlı çıxarılmış nəticələr, həyata keçirilən
tədbirlər barəsində məlumat verə bilər.
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VIII fəsil. Məclisin fəaliyyətinin təmin edilməsi
Maddə 55. Məclisin, onun komitə və komissiyalarının, vəzifəli şəxslərinin və
deputatlarının təşkilati, texniki və digər təminatı Məclisin müvafiq bölmələri tərəfindən
həyata keçirilir.
Maddə 56. Məclisin bölmələrinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
1) Məclisin, onun komitə və komissiyalarının, deputatlarının iclaslarına, habelə
Məclisin digər təbirlərinə təşkilati və maddi-texniki xidmət;
2) vətəndaşlardan Məclisə daxil olmuş təkliflərə, ərizələrə və şikayətlərə baxılması,
onların öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi;
3) Məclisin sənədlərinin dərc edilməsinin, «Türkmənistan Məclisinin Məlumatı»
nəşrinin buraxılmasının təşkili;
4) Məclisin fəaliyyətinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması ilə bağlı
zəruri materialların hazırlanması;
5) Məclis bölmələrinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli.
IX fəsil. Yekun müddəaları
Maddə 57. Məclisin xərcləri Türkmənistanın dövlət büdcəsində nəzərdə tutulur.
Maddə 58. Məclisin yerləşdiyi binada, onun sessiyalarının keçirildiyi salonda
Türkmənistanın Dövlət bayrağı qurulur.
Maddə 59. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
«Türkmənistan Məclisi haqqında» 2005-ci il oktyabrın 25-də qəbul edilmiş Türk
mənistan Qanunu qüvvədən düşmüş sayılsın.
Qurbanqulu Berdımuhammedov,
Türkmənistan Prezidenti
Aşqabad şəhəri, 9 yanvar 2009-cu il.
№ 15-IV.
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