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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
KONSTİTUSİYASI
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respub
likasının yeni Konstitusiyasının layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış,
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul edilmişdir.
1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir.
2002-ci il avqustun 24-də və 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsvermələri (referen
dumlar) yolu ilə qəbul olunmuş əlavələr və dəyişikliklər Konstitusiyanın mətninə daxil
edilmişdir.
Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, «Azər
baycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktında əks olunan
prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini
arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,
indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan is
tifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir:
- Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
- Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;
- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;
- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq;
- ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini
təmin etmək;
- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.
Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi — referendum yolu ilə bu
Konstitusiya qəbul edilir.
BİRİNCİ BÖLMƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Ifəsil
XALQ HAKİMİYYƏTİ
Maddə 1. Hakimiyyətin mənbəyi
I. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan
xalqıdır.
II. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan,
Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaş
larından ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir.
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Maddə 2. Xalqın suverenliyi
I. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən
etmək Azərbaycan xalqının suveren hüququdur.
II. Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səsverməsi – referen
dum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə
yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirir.
Maddə 3. Ümumxalq səsverməsi – referendum yolu ilə həll edilən məsələlər
I. Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı olan hər bir məsələni referen
dumla həll edə bilər.
II. Aşağıdakı məsələlər yalnız referendumla həll oluna bilər:
1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edil
məsi;
2) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi.
III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz:
1) vergilər və dövlət büdcəsi;
2) amnistiya və əfv etmə;
3) seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və (və
ya) icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi,
təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi.
Maddə 4. Xalqı təmsil etmək hüququ
Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa, heç kəsin xalqı təmsil etmək,
xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur.
Maddə 5. Xalqın vahidliyi
I. Azərbaycan xalqı vahiddir.
II. Azərbaycan xalqının vahidliyi Azərbaycan dövlətinin təməlini təşkil edir. Azərbay
can Respublikası bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi və bölünməz
vətənidir.
Maddə 6. Hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi
I. Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiy
yətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz.
II. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir.
II f ə s i l
DÖVLƏTİN ƏSASLARI
Maddə 7. Azərbaycan dövləti
I. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır.
II. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla,
xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır.
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III. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prin
sipi əsasında təşkil edilir:
- qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata ke
çirir;
- icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur;
- məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir.
IV. Bu Konstitusiyanın müddəalarına əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə haki
miyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər.
Maddə 8. Azərbaycan dövlətinin başçısı
I. Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. O, ölkənin
daxilində və xarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir.
II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm
etdirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir.
III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin,
ərazi bütövlüyünün və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavi
lələrə riayət olunmasının təminatçısıdır.
IV. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin
təminatçısıdır.
Maddə 9. Silahlı Qüvvələr
I. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə
Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır.
II. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və
beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəni rədd edir.
III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələ
rinin Ali baş komandanıdır.
Maddə 10. Beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur.
Maddə 11. Ərazi
I. Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.
II. Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava mə
kanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir.
III. Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan Res
publikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir; yalnız Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referen
dum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri dəyişdirilə
bilər.
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Maddə 12. Dövlətin ali məqsədi
I. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının və
təndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
II. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbay
can Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir.
Maddə 13. Mülkiyyət
I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə
olunur.
II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə
ola bilər.
III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin
mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.
Maddə 14. Təbii ehtiyatlar
Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə
xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsubdur.
Maddə 15. İqtisadi inkişaf və dövlət
I. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə
əsaslanaraq, xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.
II. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inki
şafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa
və haqsız rəqabətə yol vermir.
Maddə 16. Sosial inkişaf və dövlət
I. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial
müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.
II. Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafı
na yardım göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur.
Maddə 17. Ailə, uşaqlar və dövlət
I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir.
II. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu bor
cun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
III. Valideynləri və ya qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum olan uşaq
lar dövlətin himayəsindədirlər.
IV. Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən
fəaliyyətə cəlb etmək qadağandır.
V. 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.
VI. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarət edir.

6

Maddə 18. Din və dövlət
I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qar
şısında bərabərdir.
II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini
cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır.
III. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır.
Maddə 19. Pul vahidi
I. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır.
II. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız Mər
kəzi Banka mənsubdur. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlətin müstəsna
mülkiyyətindədir.
III. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş
vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır.
Maddə 20. Dövlətin borclarına qoyulan məhdudiyyətlər
Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə kömək məqsədi ilə alınmış
borclar Azərbaycan Respublikası tərəfindən öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz.
Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublika
sı Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və
inkişafını təmin edir.
Maddə 22. Paytaxt
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.
Maddə 23. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət
bayrağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Döv
lət himnidir.
II. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarət
dir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın
ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş
dir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.
III. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət
gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni Konstitu
siya qanunu ilə müəyyən edilir.
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İKİNCİ BÖLMƏ
ƏSAS HÜQUQLAR, AZADLIQLAR VƏ VƏZİFƏLƏR
III f ə s i l
ƏSAS İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARI
Maddə 24. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi
I. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azad
lıqları vardır.
II. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında məsuliyyətini
və vəzifələrini də əhatə edir.
Maddə 25. Bərabərlik hüququ
I. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir.
II. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır.
III. Dövlət, irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əm
lak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar itti
faqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq
və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıq
larını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məh
dudlaşdırmaq qadağandır.
IV. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində göstərilən əsaslara görə zərər vurula bilməz,
güzəştlər və ya imtiyazlar verilə bilməz, yaxud güzəştlərin və ya imtiyazların verilməsin
dən imtina oluna bilməz.
V. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiy
yəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin
edilir.
Maddə 26. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi
I. Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıq
larını müdafiə etmək hüququ vardır.
II. Dövlət hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir.
Maddə 27. Yaşamaq hüququ
I. Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır.
II. Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin öldürülməsi, məhkəmənin qanu
ni qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən ölüm cəzasının tətbiqi və qanunla nəzərdə tutulmuş
digər hallar istisna olmaqla, hər bir şəxsin yaşamaq hüququ toxunulmazdır.
III. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək, yalnız dövlətə, in
san həyatına və sağlamlığına qarşı xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə
bilər.
IV. Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri müdafiə, son zərurət, cinayətkarın yaxalanması
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və tutulması, həbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınması, dövlətə qarşı
qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınması, ölkəyə silahlı basqın
edilməsi halları istisna olmaqla, insana qarşı silah işlədilməsinə yol verilmir.
Maddə 28. Azadlıq hüququ
I. Hər kəsin azadlıq hüququ vardır.
II. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tutulma, həbsəalma və ya
azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər.
III. Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərə
kət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən
kənara gedə bilər.
IV. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz öz ölkəsinə qayıtmaq
hüququ vardır.
Maddə 29. Mülkiyyət hüququ
I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır.
II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xü
susi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.
III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. Mülkiyyət hüququ
mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan isti
fadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.
IV. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Əmla
kın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdi
rilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
V. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.
Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ
I. Hər kəsin əqli mülkiyyət hüququ vardır.
II. Müəlliflik hüququ, ixtiraçılıq hüququ və əqli mülkiyyət hüququnun başqa növləri
qanunla qorunur.
Maddə 31. Təhlükəsiz yaşamaq hüququ
I. Hər kəsin təhlükəsiz yaşamaq hüququ vardır.
II. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, şəxsin həyatına, fiziki və mənəvi
sağlamlığına, mülkiyyətinə, mənzilinə qəsd etmək, ona qarşı zor işlətmək qadağandır.
Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ
I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.
II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə
tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəx
si və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır.
III. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına,
saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar
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istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz,
video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz.
IV. Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə
ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla
nəzərdə tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı za
manı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər.
V. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun haqqında toplanmış
məlumatlarla tanış ola bilər. Hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun ol
mayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların
düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır.
Maddə 33. Mənzil toxunulmazlığı hüququ
I. Hər kəsin mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır.
II. Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məhkəmə qərarı istisna olmaqla, mənzildə
yaşayanların iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.
Maddə 34. Nikah hüququ
I. Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ vardır.
II. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bil
məz.
III. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə
edilir. Dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir.
IV. Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək
valideynlərin həm hüququ, həm də borcudur.
V. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcudur. 18 yaşı
na çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa
borcludurlar.
Maddə 35. Əmək hüququ
I. Əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır.
II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, pe
şə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır.
III. Heç kəs zorla işlədilə bilməz.
IV. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur
edilə bilməz.
V. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan məcburi
əməyə cəlb etmək, hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetiril
məsi ilə əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara
tələb olunan işləri gördürmək hallarına yol verilir.
VI. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan
öz işinə görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan
haqq almaq hüququ vardır.
VII. İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır.
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VIII. Dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün bütün imkanlarından istifadə edir.
Maddə 36. Tətil hüququ
I. Hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır.
II. Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ yalnız qanunla nəzərdə
tutulmuş hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrin
də və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə
bilməzlər.
III. Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həll
edilir.
Maddə 37. İstirahət hüququ
I. Hər kəsin istirahət hüququ vardır.
II. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saatdan
artıq olmayan iş günü, istirahət və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən
az olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir.
Maddə 38. Sosial təminat hüququ
I. Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır.
II. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə onların ailə üzvlərinin borcu
dur.
III. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə
başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutul
muş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir.
IV. Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məbləği qanunla müəyyən edilir.
V. Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın baş
qa növlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradır.
Maddə 39. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ
I. Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır.
II. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hü
quqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq
hüququ vardır.
III. Heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq
təhlükə törədə və ya zərər vura bilməz.
IV. Dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına, yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qa
nunla müəyyən edilmiş növlərinin qorunmasına təminat verir.
Maddə 40. Mədəniyyət hüququ
I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sər
vətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.
II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli,
tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır.
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Maddə 41. Sağlamlığın qorunması hüququ
I. Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır.
II. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün
növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər görür, sanitariya-epidemiologiya salamatlığına
təminat verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar yaradır.
III. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları gizlədən və
zifəli şəxslər qanun əsasında məsuliyyətə cəlb edilirlər.
Maddə 42. Təhsil hüququ
I. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır.
II. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir.
III. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir.
IV. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə
dövlət zəmanət verir.
V. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir.
Maddə 43. Mənzil hüququ
I. Heç kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edilə bilməz.
II. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüqu
qunu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Maddə 44. Milli mənsubiyyət hüququ
I. Hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır.
II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz.
Maddə 45. Ana dilindən istifadə hüququ
I. Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə
və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır.
II. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.
Maddə 46. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ
I. Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır.
II. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin ləyaqətinin
alçaldılmasına əsas verə bilməz.
III. Heç kəsə işgəncə və əzab verilə bilməz. Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və
ya cəzaya məruz qala bilməz. Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi,
elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz.
Maddə 47. Fikir və söz azadlığı
I. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
II. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur
edilə bilməz.
III. İrqi, milli, dini, sosial ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol ve
rilmir.
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Maddə 48. Vicdan azadlığı
I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.
II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına
və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə müna
sibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.
III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxla
qa zidd deyildirsə, sərbəstdir.
IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.
V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini məra
simləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.
Maddə 49. Sərbəst toplaşmaq azadlığı
I. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.
II. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar
etməklə dinc, silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçir
mək, piketlər düzəltmək hüququ vardır.
Maddə 50. Məlumat azadlığı
I. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq
və yaymaq azadlığı vardır.
II. Kütləvi informasiyanın azadlığına təminat verilir. Kütləvi informasiya vasitələrin
də, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası qadağandır.
III. Hər kəsin kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilən və onun hüquqlarını pozan
və ya mənafelərinə xələl gətirən məlumatı təkzib etmək və ya ona cavab vermək hüqu
quna təminat verilir.
Maddə 51. Yaradıcılıq azadlığı
I. Hər kəsin yaradıcılıq azadlığı vardır.
II. Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçi
rilməsinə təminat verir.
Maddə 52. Vətəndaşlıq hüququ
Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı
hüquq və vəzifələri olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Azərbaycan Res
publikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından doğulmuş
şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Valideynlərindən biri Azərbaycan Res
publikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Maddə 53. Vətəndaşlıq hüququnun təminatı
I. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı heç bir halda Azərbaycan Respublikası vətən
daşlığından məhrum edilə bilməz.
II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı heç bir halda Azərbaycan Respublikasından
qovula və ya xarici dövlətə verilə bilməz.
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III. Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşa
yan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara
hamilik edir.
Maddə 54. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında
maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır.
II. Dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə müstəqil müqavimət göstərmək Azər
baycan Respublikasının hər bir vətəndaşının hüququdur.
Maddə 55. Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək
hüququ vardır. Bu hüququ onlar bilavasitə və ya nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirə
bilərlər.
II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət orqanlarında qulluq etmək imka
nına malikdirlər. Dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının və
təndaşları sırasından təyin edilirlər. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət
qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilə bilərlər.
Maddə 56. Seçki hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək,
habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır.
II. Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilər
də, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur.
III. Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, din xadimlərinin, məhkəmə
nin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin, bu Kons
titusiyada və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ
qanunla məhdudlaşdırıla bilər.
Maddə 57. Müraciət etmək hüququ
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına şəxsən müraciət etmək,
habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək hüququ vardır. Hər bir müraciətə
qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə yazılı cavab verilməlidir.
II. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, ha
belə ayrı-ayrı vətəndaşların fəaliyyətini və ya işini tənqid etmək hüququ vardır. Tənqidə
görə təqib qadağandır. Təhqir və böhtan tənqid sayıla bilməz.
Maddə 58. Birləşmək hüququ
I. Hər kəsin başqaları ilə birləşmək hüququ vardır.
II. Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai
birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin
sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir.
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III. Heç kəs hər hansı birliyə daxil olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa məcbur
edilə bilməz.
IV. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı hissəsində qanuni
dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi güdən birliklər qadağandır. Konstitusiya
nı və qanunları pozan birliklərin fəaliyyətinə yalnız məhkəmə qaydasında xitam verilə
bilər.
Maddə 59. Azad sahibkarlıq hüququ
Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əm
lakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq
fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola
bilər.
Maddə 60. Hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı
I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
II. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər
ictimai birliklərin, vəzifəli şəxslərin qərar və hərəkətlərindən (yaxud hərəkətsizliyindən)
məhkəməyə şikayət edə bilər.
Maddə 61. Hüquqi yardım almaq hüququ
I. Hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır.
II. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardım ödənişsiz, dövlət hesabına gös
tərilir.
III. Hər bir şəxsin səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı,
cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək
hüququ vardır.
Maddə 62. Məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsinə yol verilməməsi
Hər kəsin onun işinə qanunla müəyyən edilmiş məhkəmədə baxılması hüququ vardır.
Şəxsin razılığı olmadan onun işinə başqa məhkəmədə baxılmasına yol verilmir.
Maddə 63. Təqsirsizlik prezumpsiyası
I. Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vardır. Cinayətin törədilməsində təqsir
ləndirilən hər bir şəxs, onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyib
sə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır.
II. Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, onun təqsirli bilinməsinə yol veril
mir.
III. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs özünün təqsirsizliyini sübuta yetir
məyə borclu deyildir.
IV. Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan
istifadə oluna bilməz.
V. Məhkəmənin hökmü olmasa, kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz.
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Maddə 64. Bir cinayətə görə təkrarən məhkum etməyə yol verilməməsi
Heç kəs bir cinayətə görə təkrarən məhkum edilə bilməz.
Maddə 65. Məhkəməyə təkrar müraciət hüququ
Məhkəmənin məhkum etdiyi hər bir şəxsin öz barəsində çıxarılmış hökmə qanunla nə
zərdə tutulan qaydada yuxarı məhkəmədə yenidən baxılması, habelə özünün əfv edilməsi
və cəzasının yüngülləşdirilməsi haqqında müraciət etmək hüququ vardır.
Maddə 66. Qohumların əleyhinə ifadə verməyə məcbur etməyə yol verilməməsi
Heç kəs özünə, arvadına (ərinə), övladlarına, valideynlərinə, qardaşına, bacısına qarşı
ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Əleyhinə ifadə verilməsi məcburi olmayan qohum
ların tam siyahısı qanunla müəyyən edilir.
Maddə 67. Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslə
rin hüquqları
I. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tutduğu, həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsir
ləndirdiyi hər bir şəxsə dərhal onun hüquqları bildirilir və tutulmasının, həbsə alınması
nın və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri izah edilir.
II. Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl din
lənilməlidir.
Maddə 68. Zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ
I. Cinayət, habelə hakimiyyətdən sui-istifadə nəticəsində zərər çəkmiş şəxsin hüquq
ları qanunla qorunur. Zərər çəkmiş şəxsin ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində
iştirak etmək və ona vurulmuş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır.
II. Hər kəsin dövlət orqanlarının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hə
rəkətləri və ya hərəkətsizliyi nəticəsində vurulmuş zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsi
hüququ vardır.
Maddə 69. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları
I. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qa
nunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə başqa
hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hü
quqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.
II. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilərin
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və azadlıqları yalnız beynəlxalq hüquq normaları
na və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər.
Maddə 70. Siyasi sığınacaq hüququ
I. Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikası əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə siyasi sığınacaq verir.
II. Siyasi əqidəsinə görə, habelə Azərbaycan Respublikasında cinayət sayılmayan əmə
lə görə təqib edilən şəxslərin başqa dövlətə verilməsinə yol verilmir.
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Maddə 71. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı
I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözlə
mək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.
II. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini heç kəs məh
dudlaşdıra bilməz. Hər kəsin hüquq və azadlıqları bu Konstitusiyada və qanunlarda
müəyyən edilmiş əsaslarla, habelə digərlərinin hüquq və azadlıqları ilə məhdudlaşır.
III. Müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik elan edilərkən
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respub
likasının beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə qismən və müvəqqəti məhdud
laşdırıla bilər. Həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan hüquq və azadlıqlar haqqında əhaliyə
qabaqcadan məlumat verilir.
IV. Heç bir halda heç kəs din, vicdan, fikir və əqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bil
məz və bunlara görə təqsirləndirilə bilməz.
V. Bu Konstitusiyanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqları
nın ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz.
VI. Azərbaycan Respublikası ərazisində insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları bir
başa qüvvədədir.
VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahi
sələri məhkəmələr həll edir.
VIII. Heç kəs törədildiyi zaman hüquq pozuntusu sayılmayan əmələ görə məsuliyyət
daşımır. Hüquq pozuntusu törədildikdən sonra yeni qanunla bu cür hərəkətlərə görə mə
suliyyət aradan qaldırılmışsa və ya yüngülləşdirilmişsə, yeni qanun tətbiq edilir.
IX. Hər kəs qanunla qadağan olunmayan hərəkətləri edə bilər və heç kəs qanunla nə
zərdə tutulmayan hərəkətləri etməyə məcbur edilə bilməz.
X. Dövlət orqanları yalnız bu Konstitusiya əsasında, qanunla müəyyən edilmiş qayda
da və hüdudlarda fəaliyyət göstərə bilərlər.
IV f ə s i l
VƏTƏNDAŞLARIN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

Maddə 72. Vətəndaşların vəzifələrinin əsası
I. Dövlət və cəmiyyət qarşısında hər bir şəxs onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə
irəli gələn vəzifələr daşıyır. Hər kəsin üzərinə vəzifələr yalnız bu Konstitusiya ilə və ya
qanunla qoyula bilər.
II. Hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl et
məli, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməli, qanunla müəyyən edilmiş
digər vəzifələri yerinə yetirməlidir.
III. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir.
Maddə 73. Vergilər və başqa dövlət ödənişləri
I. Qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vax
tında ödəmək hər kəsin borcudur.

17

II. Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən
əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz.
Maddə 74. Vətənə sədaqət
I. Vətənə sədaqət müqəddəsdir.
II. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə haki
miyyəti orqanlarında işləyən şəxslər öz vəzifələrini dürüst və layiqincə yerinə yetirmə
məyə görə məsuliyyət daşıyırlar və qanunla müəyyən edilmiş hallarda and içirlər.
III. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə haki
miyyəti orqanlarında işləyən, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına sadiq qalacağı
na and içmiş şəxs dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət
çevrilişində ittiham edilibsə və bu ittiham əsasında məhkum olunubsa, həmin vəzifədən
getmiş sayılır və bir daha bu vəzifəni tuta bilməz.
Maddə 75. Dövlət rəmzlərinə hörmət
I. Hər bir vətəndaş Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə – bayrağına, gerbinə
və himninə hörmət etməlidir.
II. Dövlət rəmzlərinə hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsi qanunla müəyyən edilmiş
məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 76. Vətəni müdafiə
I. Vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Qanunla müəyyən edilmiş qaydada və
təndaşlar hərbi xidmət keçirlər.
II. Vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edil
miş hallarda həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir.
Maddə 77. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması
Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq hər bir şəxsin borcudur.
Maddə 78. Ətraf mühitin qorunması
Ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur.
Maddə 79. Qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməməsi
Heç kəs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və ya qanunlarına zidd vəzifə
lərin icrasına məcbur edilə bilməz.
Maddə 80. Məsuliyyət
Konstitusiyanın və qanunların pozulması, o cümlədən Konstitusiyada və qanunlarda
nəzərdə tutulan hüquqlardan sui-istifadə və ya vəzifələrin yerinə yetirilməməsi qanunla
müəyyən edilən məsuliyyətə səbəb olur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ
Vfəsil
QANUNVERİCİLİK HAKİMİYYƏTİ

Maddə 81. Qanunvericilik hakimiyyətinin həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikası
nın Milli Məclisi həyata keçirir.
Maddə 82. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin say tərkibi
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir.
Maddə 83. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin
əsasları
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bə
rabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər.
Maddə 84. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi çağırışının səlahiyyət müddəti
I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.
Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır. Bu
barədə qərar seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təmin edən dövlət orqanının mü
raciətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul
edilir.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər beş ildən bir
noyabr ayının birinci bazar günü keçirilir.
III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyət müddəti Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.
IV. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığından çıxanların yerinə yeni
seçkilər keçirilərsə, yeni seçilən deputatın səlahiyyət müddəti deputatlıqdan çıxanın qa
lan səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.
Maddə 85. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizədlərə
aid tələblər
I. Azərbaycan Respublikasının yaşı 25-dən aşağı olmayan hər bir vətəndaşı qanunla
müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər.
II. İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və ya məhkəmə
hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna ol
maqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyət
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sizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər,
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza
çəkən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər.
Maddə 86. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin nə
ticələrinin yoxlanılması və təsdiqi
Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyünü qanunla müəyyən olunmuş qaydada Azərbay
can Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yoxlayır və təsdiq edir.
Maddə 87. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətinin
bitməsi
I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin yeni çağırışının ilk iclas günü bitir.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından çıxanların yerinə seçkilər
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyət müddətinin bitməsinə 120 gündən
az müddət qalarsa, keçirilmir.
III. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq
olunduqda səlahiyyətlidir.
Maddə 88. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyaları
I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hər il iki növbəti yaz və payız sessiyala
rına yığılır.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildik
dən sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası həmin gündən başlayaraq
bir həftədən gec olmayaraq çağırılır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun
83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
nin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
müəyyən edir.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyalarını Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi əsasında çağırır.
III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasının gündəliyini
müvafiq olaraq onun çağırılmasını tələb edənlər müəyyənləşdirir. Bu gündəlikdəki məsə
lələrə baxıldıqdan sonra növbədənkənar sessiyanın işi bitir.
IV. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyalarının iclasları açıq keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının tələbi ilə və ya Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiya
sının qapalı iclası keçirilə bilər.
Maddə 89. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından məhrumetmə
və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiy
yətlərinin itirilməsi
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I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından
məhrum edilir:
seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda;
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlətin vətəndaşlı
ğını qəbul etdikdə;
cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda;
dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və
başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna
olmaqla);
özü imtina etdikdə.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığından məhrumetmə haqqında qə
rar qanunla müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları öz səlahiyyətlərini daimi icra
edə bilmədikdə və qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda onların səlahiyyətləri itirilir.
Müvafiq qərarın qəbul edilmə qaydası qanunla müəyyən edilir.
Maddə 90. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının toxunul
mazlığı
I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının
şəxsiyyəti toxunulmazdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı səlahiy
yət müddəti ərzində cinayət başında yaxalanma hallarından başqa, cinayət məsuliy
yətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati
tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə
bilməz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı cinayət başında yaxala
narsa, tutula bilər. Belə olduqda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatını
tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər ver
məlidir.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının toxunulmazlığına yalnız
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin qərarı ilə xitam verilə bilər.
Maddə 91. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının məsuliyyətə cəlb
olunmasına qoyulan qadağanlar
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisindəki fəaliyyətinə, səsverməyə və söylədiyi fikrə görə məsuliyyətə cəlb oluna
bilməzlər. Razılığı olmadan onlardan bu hallarla əlaqədar izahat, ifadə tələb edilə bil
məz.
Maddə 92. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz iş qaydasını müəyyən edir və Milli Məc
lisin müvafiq orqanlarını yaradır, o cümlədən öz Sədrini və onun müavinlərini seçir, ko
mitələr və komissiyalar təşkil edir, Hesablama Palatası yaradır.
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Maddə 93. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktları
I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə
Konstitusiya qanunları, qanunlar və qərarlar qəbul edir.
II. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Konstitusiya qanunları, qanunlar və
qərarlar bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilir.
III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları səsvermə hüququnu şəxsən
həyata keçirirlər.
IV. Qanunlarda və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarında icra haki
miyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz.
Maddə 94. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi
qaydalar
I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qayda
lar müəyyən edir:
1) bu Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarından və azadlıqların
dan istifadə, bu hüquqların və azadlıqların dövlət təminatı;
2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri;
3) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatlarının statusu;
4) referendum;
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu; prokurorluq; vəkillik və notariat;
6) məhkəmə icraatı, məhkəmə qərarlarının icrası;
7) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu;
8) fövqəladə vəziyyət rejimi; hərbi vəziyyət rejimi;
9)

dövlət təltifləri;

10) fiziki və hüquqi şəxslərin statusu;
11) mülki hüquq obyektləri;
12) əqdlər, mülki müqavilələr, nümayəndəlik və vərəsəlik;
13) mülkiyyət hüququ, o cümlədən dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinin hüquqi
rejimi, əqli mülkiyyət hüququ; digər əşya hüquqları; öhdəlik hüququ;
14) ailə münasibətləri, o cümlədən himayəçilik və qəyyumluq;
15) maliyyə fəaliyyətinin əsasları, vergilər, rüsumlar və ödənişlər;
16) əmək münasibətləri və sosial təminat;
17) cinayətlərin və başqa hüquq pozuntularının müəyyən edilməsi, onların törədilmə
sinə görə məsuliyyətin təyin edilməsi;
18) müdafiə və hərbi qulluq;
19) dövlət qulluğu;
20) təhlükəsizliyin əsasları;
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21) ərazi quruluşu; dövlət sərhədi rejimi;
22) beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi;
23) rabitə və nəqliyyat işi;
24) statistika, metrologiya və standartlar;
25) gömrük işi;
26) ticarət işi və birja fəaliyyəti;
27) bank işi, mühasibat, sığorta.
II. Bu maddənin 2, 3, 4-cü bəndlərində göstərilən məsələlərə dair qanunlar 83 səs çox
luğu ilə, qalan məsələlərə dair qanunlar isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
III. Bu maddənin I hissəsinə Konstitusiya qanunu ilə əlavələr edilə bilər.
Maddə 95. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlər
I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli
aiddir:
1) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili;
2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası dip
lomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi;
3) inzibati ərazi bölgüsü;
4) dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzər
də tutan hökumətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi;
5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respubli
kası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət;
6) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi;
7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respubli
kasının hərbi doktrinasının təsdiqi;
8) bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin fərmanlarının təsdiqi;
9) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respubli
kasının Baş nazirinin vəzifəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsi;
10) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respub
likası Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi və Azərbaycan
Respublikası apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi;
11) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respub
likası Baş prokurorunun vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə razılıq verilməsi;
12) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatına əsasən Azər
baycan Respublikası Prezidentinin impiçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması;
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13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən hakimlərin vəzifə
dən kənarlaşdırılması;
14)
məsi;

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edil

15) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respub
likası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;
16) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respub
likası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə
razılıq verilməsi;
17) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə əsasən müharibə elan edil
məsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi;
18)

referendum təyin edilməsi;

19)

amnistiya;

20)

bələdiyyələrin hesabatlarının dinlənilməsi.

II. Bu maddənin 1–5-ci bəndlərində göstərilən məsələlərə dair 63 səs çoxluğu ilə qa
nunlar, qalan məsələlərə dair isə, bu Konstitusiyada başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa,
eyni qaydada qərarlar qəbul edilir.
III. Bu Konstitusiyada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aid
edilən digər məsələlərə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili ilə əla
qədar məsələlərə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin münasibətinin bildirilməsi
zəruri olan məsələlərə dair də qərarlar qəbul edilir.
IV. Bu maddənin I hissəsinə Konstitusiya qanunu ilə əlavələr edilə bilər.
Maddə 96. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ
I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ (qa
nun layihələrini və başqa məsələləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzaki
rəsinə təqdim etmək hüququ) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəmə
sinə, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşına, Azərbaycan
Respublikasının Prokurorluğuna və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə
mənsubdur.
II. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə
sinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qanun
vericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə
verdiyi qanun və ya qərar layihələri müzakirəyə təqdim olunmuş şəkildə çıxarılır və səsə
qoyulur.
III. Belə qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər qanunvericilik təşəbbüsü hüqu
qundan istifadə edən subyektin razılığı ilə edilə bilər.
IV. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ
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olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və ya Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim
etdiyi qanun və ya qərar layihələri iki ay ərzində səsə qoyulur.
V. Qanun və ya qərar layihəsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan
Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu və ya Naxçı
van Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təcili elan edibsə, bu müddət 20 gün təşkil edir.
VI. Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının qanunverici
lik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası qanunla müəyyən edilir.
VII. Qanun və qərar layihələri əsaslandırılmalı və onların qəbul edilməsinin məqsəd
ləri göstərilməlidir.
Maddə 97. Qanunların imzalanmaq üçün təqdim olunması müddəti
I. Qanunlar qəbul edildiyi gündən 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir.
II. Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imza
lanmaq üçün qəbul edildiyi gündən 24 saat ərzində təqdim edilir.
Maddə 98. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktlarının qüvvəyə minməsi
Qanunun və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının özündə başqa qayda
nəzərdə tutulmayıbsa, qanun və qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
VI f ə s i l
İCRA HAKİMİYYƏTİ
Maddə 99. İcra hakimiyyətinin mənsubiyyəti
Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Preziden
tinə mənsubdur.
Maddə 100. Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər
Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq
daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə
görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili
vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti seçilə bilər.
Maddə 101. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin əsasları
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsa
sında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir.
II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin yarısından ço
xunun səs çoxluğu ilə seçilir.
III. Bu səs çoxluğu səsvermənin birinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsvermə günündən
sonra ikinci bazar günü səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə ancaq birinci
dövrədə ən çox səs toplamış iki namizəd, yaxud ən çox səs toplamış və öz namizədliyini
geri götürmüş namizədlərdən sonra gələn iki namizəd iştirak edir.
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IV. Səsvermənin ikinci dövrəsində səs çoxluğu toplayan namizəd Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti seçilmiş sayılır.
V. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Pre
zidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır. Bu barədə qərar
seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilir.
VI. Bu maddənin tətbiqi qaydası qanunla müəyyən edilir.
Maddə 102. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı səsver
mə günündən sonra 14 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəmə
si rəsmən elan edir.
Maddə 103. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin andı
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxs Azərbaycan Respublikası Pre
zidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq 3
gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə belə bir and içir: «Azərbay
can Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respubli
kasının Konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü
qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm».
II. And içdiyi gündən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin ic
rasına başlamış sayılır.
Maddə 104. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin öz səlahiyyətlərini daimi icra
edə bilməməsi
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiy
yətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə, bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutul
muş hallarda və qaydada vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda vaxtından əvvəl vəzifədən get
miş sayılır.
II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə onun istefa ərizəsi Azərbay
can Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunur. Azərbaycan Respubli
kasının Konstitusiya Məhkəməsi istefa ərizəsini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
özünün verdiyinə əmin olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin istefası
nın qəbul olunması haqqında qərar qəbul edir. Həmin andan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti istefa verdiyinə görə vəzifədən getmiş sayılır.
III. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra
etmək qabiliyyətini tamamilə itirdiyi barədə məlumat verildikdə Azərbaycan Respub
likasının Milli Məclisi bu faktın aydınlaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi bu barədə qərarı hakimlərin 6 səs çoxluğu ilə qəbul edir. Əgər Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bu faktı təsdiq etməzsə, məsələ bununla bit
miş sayılır.
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Maddə 105. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən getdikdə onun səla
hiyyətlərinin icrası
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə üç ay ər
zində növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkiləri keçirilir. Bu hal
da Azərbaycan Respublikasının yeni Prezidenti seçilənədək Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş naziri icra edir.
II. Bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra
edən Azərbaycan Respublikasının Baş naziri istefa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiy
yətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri icra edir.
III. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin icra et
məsi mümkün olmadıqda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin başqa vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında
qərar qəbul edir.
Maddə 106. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin toxunulmazlığı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti toxunulmazlıq hüququna malikdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur.
Maddə 107. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması
I. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü Azər
baycan Respublikasının Prezidenti ağır cinayət törətdikdə Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
30 gün müddətində verilən rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qar
şısında irəli sürülə bilər.
II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının 95 səs çoxluğu ilə qəbul
olunmuş qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırıla
bilər. Bu qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri imzalayır.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi həmin qərarın imzalanmasına bir
həftə ərzində tərəfdar çıxmazsa, qərar qüvvəyə minmir.
III. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Mil
li Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq 2 ay ərzində qəbul olunmalıdır. Bu müd
dətdə göstərilən qərar qəbul edilməsə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı
irəli sürülmüş ittiham rədd edilmiş sayılır.
Maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafi
zə xidmətləri təmin edir.
II. Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin təminatı qaydaları
Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.
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Maddə 109. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:
1) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri təyin edir;
2) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məc
lisinin təsdiqinə təqdim edir;
3) dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını təsdiq edir;
4) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının
Baş nazirini vəzifəyə təyin edir; Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini vəzifədən azad
edir;
5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifə
dən azad edir; zəruri hallarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına
sədrlik edir;
6) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar qəbul edir;
7) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tu
tulmuş xərclər çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır;
8) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanla
rının aktlarını ləğv edir;
9) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası
nın Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimləri
nin vəzifəyə təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təq
dimatlar verir; Azərbaycan Respublikasının digər məhkəmələrinin hakimlərini vəzifəyə
təyin edir; Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
10) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat
verir; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvləri sırasından Azər
baycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini təyin edir;
11) Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasını Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin təsdiqinə verir;
12) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edir;
13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəh
bərini təyin edir;
14) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqın
da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir;
15) Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diploma
tik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
nə təqdimat verir, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar
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da diplomatik nümayəndələrini təyin edir və geri çağırır;
16) xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə və övdətnamələrini
qəbul edir;
17) dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlayır, dövlətlərarası
və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlə
rarası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məc
lisinə təqdim edir; təsdiqnamələri imzalayır;
18) referendum təyin edir;
19) qanunları imzalayır və dərc edir;
20) vətəndaşlıq məsələlərini həll edir;
21) siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir;
22) əfv edir;
23) dövlət təltifləri ilə təltif edir;
24) ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verir;
25) ümumi və qismən səfərbərlik elan edir, habelə səfərbərlik üzrə çağırılanları tərxis
edir;
26) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müddətli hərbi xidmətə çağırılması və
müddətli hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması barədə qərarlar
qəbul edir;
27) Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını yaradır;
28) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələ
rin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə təqdimat verir;
29) fövqəladə və hərbi vəziyyət elan edir;
30) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə müharibə elan edir və sülh
bağlayır;
31) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutul
muş xərclər çərçivəsində xüsusi mühafiz ə xidmətləri yaradır;
32) bu Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və məhkəmə orqan
larının səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər məsələləri icra qaydasında həll edir.
Maddə 110. Qanunların imzalanması
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunları ona təqdim olunmuş gündən başla
yaraq 56 gün ərzində imzalayır. Qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin etirazını
doğurursa, o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə birlikdə göstərilən müddət ərzində
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə qaytara bilər.
II. Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalan
mazsa, qüvvəyə minmir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 83 səs çoxluğu ilə
29

qəbul edilən qanunları 95 səs çoxluğu ilə, 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları isə
83 səs çoxluğu ilə yenidən qəbul edərsə, belə qanunlar təkrar səsvermədən sonra qüvvə
yə minir.
Maddə 111. Hərbi vəziyyət elan edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası ərazisinin müəyyən
hissəsi faktik işğal olunduqda, xarici dövlət və ya dövlətlər Azərbaycan Respublikasına
müharibə elan etdikdə, Azərbaycan Respublikasına qarşı real silahlı hücum təhlükəsi ya
randıqda, Azərbaycan Respublikasının ərazisi blokadaya alındıqda, habelə belə blokada
üçün real təhlükə olduqda Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı
yerlərində hərbi vəziyyət elan edir və bu barədə qəbul etdiyi fərmanı 24 saat müddətində
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir.
Maddə 112. Fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təbii fəlakətlər, epidemiyalar, epizootiyalar,
böyük ekoloji və başqa qəzalar baş verdikdə, habelə Azərbaycan Respublikasının əra
zi bütövlüyünün pozulmasına, dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə yönəldilən
hərəkətlər edildikdə, zorakılıqla müşayiət olunan kütləvi iğtişaşlar yarandıqda, vətəndaş
ların həyatı və təhlükəsizliyi, yaxud dövlət təsisatlarının normal fəaliyyəti üçün qorxu
törədən digər münaqişələr meydana gəldikdə Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yer
lərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edir və bu barədə qəbul etdiyi fərmanı 24 saat müddə
tində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir.
Maddə 113. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları
I. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti fərman
lar, başqa məsələlər barəsində isə sərəncamlar qəbul edir.
II. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında başqa qayda nə
zərdə tutulmayıbsa, onlar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Maddə 114. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin statusu
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin
təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır.
II. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin yuxarı icra orqanıdır.
III. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir.
IV. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti müəyyənləşdirir.
Maddə 115. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəh
bərləri daxildirlər.
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Maddə 116. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası
Yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyət
lərini icra etməyə başladığı gün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbay
can Respublikası Prezidentinə istefa verir.
Maddə 117. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclasları
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına, bir qayda olaraq, Azərbay
can Respublikasının Baş naziri sədrlik edir.
Maddə 118. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin təyin edilməsi qaydası
I. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir.
II. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında təklifi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti onun öz vəzifələrinin icrasına başladığı gün
dən bir ay və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefa verdiyi gündən
iki həftə müddətindən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin mü
zakirəsinə təqdim edir.
III. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Baş na
ziri vəzifəsinə namizədlik haqqında qərarı həmin namizədliyin təqdim edildiyi gündən
bir həftədən gec olmayaraq qəbul edir. Göstərilən qayda pozularsa və ya Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi namizədlərin Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri vəzifəsinə təyin olunmasına üç dəfə razılıq verilməzsə, Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin razılığı olmadan təyin edə bilər.
Maddə 119. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
- Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Res
publikasının Prezidentinə təqdim edir;
- Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir;
- maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir;
- dövlət iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;
- dövlət sosial təminat proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;
- nazirliklərə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, onların akt
larını ləğv edir;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsə
lələri həll edir.
Maddə 120. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları
I. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərarlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir.
II. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında başqa qay
da nəzərdə tutulmayıbsa, onlar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
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Maddə 121. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlüyünə namizəd
lərə dair tələblər
I. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçki
lərdə iştirak etmək hüququna malik, ali təhsilli, başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olmayan
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.
II. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiy
yəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə yaşı 25-dən aşağı olmayan, seçkilərdə iştirak etmək
hüququna malik, ali təhsilli, başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Res
publikası vətəndaşı təyin edilir.
Maddə 122. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə aid tələblər
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, onun müavinləri, nazirlər, digər mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri heç bir başqa seçkili və ya təyinatlı vəzifə tuta bil
məzlər, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa, heç bir sahibkarlıq, kommer
siya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi,
pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər.
Maddə 123. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığı
I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin şəxsiyyəti toxu
nulmazdır.
II. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, cinayət başında yaxalanma hallarından baş
qa, tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qay
dasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi
müayinə edilə bilməz.
III. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər.
Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş proku
roruna xəbər verməlidir.
IV. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Res
publikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən xitam verilə bilər.
Maddə 124. Yerlərdə icra hakimiyyəti
I. Yerlərdə icra hakimiyyətini yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları həyata keçirirlər.
II. İcra hakimiyyəti başçılarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edir.
III. Yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Preziden
ti müəyyən edir.
VII f ə s i l
MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ
Maddə 125. Məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsi
I. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini ədalət mühakiməsi yolu ilə
yalnız məhkəmələr həyata keçirirlər.
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II. Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi,
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının apellyasiya
məhkəmələri, Azərbaycan Respublikasının ümumi məhkəmələri və digər ixtisaslaşdırıl
mış məhkəmələri həyata keçirirlər.
III. Məhkəmə hakimiyyəti Konstitusiya, mülki və cinayət məhkəmə icraatı vasitəsi ilə
və qanunla nəzərdə tutulmuş digər vasitələr ilə həyata keçirilir.
IV. Cinayət məhkəmə icraatında Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu və müdafiə
tərəfi iştirak edir.
V. Məhkəmə quruluşu və məhkəmə icraatı qaydası qanunla müəyyən olunur.
VI. Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə müəyyən olunmamış
hüquqi üsulların tətbiq edilməsi və fövqəladə məhkəmələrin yaradılması qadağandır.
VII. Məhkəmə icraatı həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etməlidir.
Maddə 126. Hakimliyə namizədlərə aid tələblər
I. Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali hüquq
təhsilli və hüquqşünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq işləyən Azərbaycan Respublikası vətən
daşları hakim ola bilərlər.
II. Hakimlər heç bir başqa seçkili və təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər, elmi, pedaqoji və
yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa heç bir sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli fəaliy
yətlə məşğul ola bilməzlər, siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilməz və siyasi partiyalara üzv
ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə
aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər.
Maddə 127. Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin
əsas prinsipləri və şərtləri
I. Hakimlər müstəqildir, yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qa
nunlarına tabedirlər və səlahiyyətləri müddətində dəyişilməzdirlər.
II. Hakimlər işlərə qərəzsiz, ədalətlə, tərəflərin hüquq bərabərliyinə, faktlara əsasən və
qanuna müvafiq baxırlar.
III. Hər hansı bir şəxs tərəfindən və hər hansı bir səbəbdən bilavasitə, yaxud dolayı
yolla məhkəmə icraatına məhdudiyyət qoyulması, qanuna zidd təsir, hədə və müdaxilə
edilməsi yolverilməzdir.
IV. Ədalət mühakiməsi vətəndaşların qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasın
da həyata keçirilir.
V. Bütün məhkəmələrdə işlərin icraatı açıq aparılır.
İşə qapalı iclasda baxılmasına yalnız o halda icazə verilir ki, məhkəmə açıq icraatın
dövlət, peşə və kommersiya sirrinin açılmasına səbəb olacağını güman edir, ya da və
təndaşların şəxsi və ya ailə həyatının məxfiliyini qorumaq zərurətinin mövcudluğunu
müəyyən edir.
VI. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, cinayət işlərinin qiyabi məhkəmə
icraatına yol verilmir.
VII. Məhkəmə icraatı çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilir.
VIII. Məhkəmə icraatının istənilən mərhələsində hər kəsin müdafiə hüququ təmin olu
nur.
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IX. Ədalət mühakiməsi təqsirsizlik prezumpsiyasına əsaslanır.
X. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə icraatı Azərbaycan Respublikasının dövlət
dilində və ya müvafiq yerin əhalisinin çoxluq təşkil edən hissəsinin dilində aparılır. İşin
iştirakçısı olub məhkəmə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərin işin materialları ilə
tam tanış olmaq, məhkəmədə tərcüməçi vasitəsi ilə iştirak etmək və məhkəmədə ana di
lində çıxış etmək hüququ təmin edilir.
Maddə 128. Hakimlərin toxunulmazlığı
I. Hakimlər toxunulmazdırlar.
II. Hakim cinayət məsuliyyətinə yalnız qanunda nəzərdə tutulan qaydada cəlb oluna
bilər.
III. Hakimlərin səlahiyyətlərinə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslara və qaydalara
müvafiq surətdə xitam verilə bilər.
IV. Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət törətdikdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin rə
yi əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında irəli sürə bilər. Müvafiq
rəyi Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sorğusundan sonra 30 gün müddətində təqdim etməlidir.
V. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının
Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin
işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 83
səs çoxluğu ilə qəbul edilir; başqa hakimlərin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Maddə 129. Məhkəmə qərarları və onların icrası
I. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar dövlətin adından çıxarılır və onların icrası məc
buridir.
II. Məhkəmə qərarının icra olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb
olur.
III. Məhkəmə qərarı qanuna və sübutlara əsaslanmalıdır.
Maddə 130. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
I. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 9 hakimdən ibarətdir.
II. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin
edir.
III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Na
zirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli
kası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında
aşağıdakı məsələləri həll edir:
1) Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fər
man və sərəncamlarının, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarının, Azər
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baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının, mərkəzi icra haki
miyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
sına uyğunluğu;
2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüqu
qi aktlarının Azərbaycan Respublikası qanunlarına uyğunluğu;
3) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi icra hakimiy
yəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fər
manlarına uyğunluğu;
4) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarlarının qanunda nəzərdə tutulmuş
hallarda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;
5) bələdiyyə aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Res
publikası qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm
də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına) uyğunluğu;
6) Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu; Azərbaycan Respublikasının hö
kumətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına
uyğunluğu;
7) Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının, qanunlarının, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin qərarlarının və Nazirlər Kabinetinin qərarlarının Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu; Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının Azərbaycan Respubli
kası qanunlarına uyğunluğu; Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar
larının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarlarına uyğunluğu;
8) qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə
bağlı mübahisələr.
IV. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Na
zirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respubli
kası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını və qanunlarını şərh edir.
V. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti or
qanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən
edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1–7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azad
lıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər.
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VI. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmələr
insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respub
likası Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqqında Azərbaycan Respublika
sının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
VII. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili insan hüquq və azad
lıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından, bə
lədiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III
hissəsinin 1–7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Kons
titusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitu
siya Məhkəməsinə sorğu verə bilər.
VIII. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bu Konstitusiyada nəzərdə
tutulmuş digər səlahiyyətləri də həyata keçirir.
IX. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərinə aid edi
lən məsələlərə dair qərarlar qəbul edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəmə
sinin qərarı Azərbaycan Respublikası ərazisində məcburi qüvvəyə malikdir. Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları dərc edilməlidir.
X. Qanunlar və digər aktlar, yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları, Azərbaycan Respubli
kasının hökumətlərarası müqavilələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəmə
sinin qərarında müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən düşür, Azərbaycan Respublikası
nın dövlətlərarası müqavilələri isə qüvvəyə minmir.
Maddə 131. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
I. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmə
lərin icraatına aid edilən mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır; o,
kassasiya qaydasında ədalət mühakiməsini həyata keçirir; məhkəmələrin praktikasına aid
məsələlər üzrə izahatlar verir.
II. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.
III. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarları dərc edilməlidir.
Maddə 132. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri
I. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri qanunla onların səlahiyyətlə
rinə aid edilmiş işlər üzrə yuxarı instansiya məhkəmələridir.
II. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin
edir.
Maddə 133. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu
I. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və
hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hal
larda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır; məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir;
məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir.
II. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların
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Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna tabeliyinə əsaslanan vahid mərkəzləşdirilmiş
orqandır.
III. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edir.
IV. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavinlərini, respublika ixtisaslaşdı
rılmış prokurorluqlarına rəhbərlik edən prokurorları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokurorunu Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.
V. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ra
zılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edir.
VIII f ə s i l
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI
Maddə 134. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu
I. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar döv
lətdir.
II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir.
III. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib his
səsidir.
IV. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, qanunları, Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin fərmanları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları Naxçı
van Muxtar Respublikasının ərazisində məcburidir.
V. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi Naxçıvan Muxtar Res
publikasının Konstitusiyası və qanunları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, qanunlarına, Azərbay
can Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine
tinin qərarlarına zidd olmamalıdır.
VI. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təqdim edilir və Kons
titusiya qanunu ilə təsdiq edilir.
Maddə 135. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyətlərin bölünməsi
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisi, icra hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Na
zirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri
həyata keçirir.
II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konsti
tusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,
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qanunları və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə onun səlahiyyətləri
nə aid edilən məsələlərin həllində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri isə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə onların səlahiyyətlərinə aid edi
lən məsələlərin həllində müstəqildirlər.
Maddə 136. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədridir.
Maddə 137. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 45 üzvdən ibarətdir.
II. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səlahiyyət müddəti 5 ildir.
III. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədrini və onun müavinlərini seçir, daimi və digər komissiyalar təşkil edir.
Maddə 138. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi
qaydalar
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakılara dair ümumi qaydalar
müəyyən edir:
1) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər;
2) vergilər;
3) Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətləri;
4) sosial təminat;
5) ətraf mühitin qorunması;
6) turizm;
7) səhiyyə, elm, mədəniyyət.
II. Bu maddədə göstərilən məsələlərə dair Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məc
lisi qanunlar qəbul edir.
Maddə 139. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlər
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakı məsələləri həll edir:
1) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin işinin təşkili;
2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin təsdiqi;
3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi və sosial proqramlarının təsdiqi;
4) Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edil
məsi;
5) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərkibinin təsdiqi;
6) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad.
II. Bu maddədə göstərilən məsələlərə dair Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məc
lisi qərarlar qəbul edir.
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Maddə 140. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin tərkibini Naxçıvan Muxtar
Respublikası Baş nazirinin təklifi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təs
diq edir.
II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin təqdimatına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təyin edir.
III. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti:
- muxtar respublika büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Məclisinə təqdim edir;
- muxtar respublikanın büdcəsini icra edir;
- muxtar respublikanın iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;
- muxtar respublikanın sosial proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsə
lələri həll edir.
IV. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərar və sərəncamlar qəbul
edir.
Maddə 141. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyəti
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarını Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti təyin edir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ
IX f ə s i l
BƏLƏDİYYƏLƏR

Maddə 142. Yerlərdə özünüidarənin təşkili
I. Yerli özünüidarəni bələdiyyələr həyata keçirir.
II. Bələdiyyələr seçkilər əsasında yaradılır.
III. Bələdiyyələrin statusunun əsasları bu Konstitusiya ilə, bələdiyyələrə seçkilərin
qaydaları isə qanunla müəyyən edilir.
Maddə 143. Bələdiyyələrin işinin təşkili
I. Bələdiyyə öz fəaliyyətini iclaslar, daimi və başqa komissiyalar vasitəsi ilə həyata
keçirir.
II. Bələdiyyənin iclaslarını bələdiyyənin sədri çağırır.
Maddə 144. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri
I. Bələdiyyələrin iclaslarında aşağıdakı məsələlər həll edilir:
1) bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş hallarda
onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi;
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2) bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq edilməsi;
3) bələdiyyənin sədrinin və onun müavinlərinin, daimi və başqa komissiyaların seçil
məsi;
4) yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi;
5) yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi;
6) bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam;
7) yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi;
8) yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi;
9) yerli ekoloji proqramların qəbul və icra edilməsi.
II. Bələdiyyələrə qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən əlavə səlahiyyətlər
də verilə bilər. Bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə üzrə müvafiq zəruri
maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır. Belə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinə müvafiq olaraq
qanunvericilik və icra hakimiyyətləri nəzarət edirlər.
Maddə 145. Bələdiyyələrin qərarları
I. Bələdiyyənin iclaslarında baxılan məsələlərə dair qərarlar qəbul edilir.
II. Bələdiyyənin qərarları bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
III. Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki səs çox
luğu ilə qəbul edilir.
Maddə 146. Bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatı
I. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirməkdə müstəqildirlər, bu isə bələdiyyə
ərazisində yaşayan vətəndaşlar qarşısında onların məsuliyyətini istisna etmir. Bələdiyyə
üzvlərinin seçilməsi, səlahiyyətlərinin dayandırılması və ya səlahiyyətlərinə xitam veril
məsi, bələdiyyələrin vaxtından əvvəl buraxılması halları və qaydası qanunla müəyyən
edilir.
II. Bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini müstəqil həyata keçirməsi Azərbaycan dövlətinin
suverenliyinə xələl gətirə bilməz.
III. Dövlət bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət edir.
IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bələdiyyələr öz fəaliyyətləri barə
sində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təqdim edirlər.
V. Bələdiyyələrin məhkəmə tərəfindən müdafiəsinə, dövlət orqanlarının qərarları nəti
cəsində yaranan əlavə xərclərinin ödənilməsinə təminat verilir.
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BEŞİNCİ BÖLMƏ
HÜQUQ VƏ QANUN
Xfəsil
QANUNVERİCİLİK SİSTEMİ

Maddə 147. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi
I. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında ən yüksək
hüquqi qüvvəyə malikdir.
II. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir.
III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının qanunve
ricilik sisteminin əsasıdır.
Maddə 148.Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar
I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı normativ hüquqi aktlardan ibarətdir:
1) Konstitusiya;
2) referendumla qəbul edilmiş aktlar;
3) qanunlar;
4) fərmanlar;
5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;
6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları.
II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
III. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Konstitusiyası və qanunları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar
ları hüquqi qüvvəyə malikdir.
IV. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Azərbaycan Respublika
sının qanunvericilik sisteminə uyğun olmalıdır.
V. Öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları qanunvericilik sisteminə
daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ xarakterli aktlar qəbul edə bilərlər.
Maddə 149. Normativ hüquqi aktlar
I. Normativ hüquqi aktlar hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə bərabər müna
sibətə) əsaslanmalıdır.
II. Referendumla qəbul olunmuş aktlar yalnız dərc edildikdə onların tətbiqi və icrası
vətəndaşlar, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdiyyə
lər üçün məcburidir.
III. Qanunlar Konstitusiyaya zidd olmamalıdır. Yalnız dərc edilmiş qanunların tətbiqi
və icrası bütün vətəndaşlar, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər
və bələdiyyələr üçün məcburidir.
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IV. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olmamalıdır. Yalnız dərc edilmiş fərmanların tət
biqi və icrası bütün vətəndaşlar, icra hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəxslər üçün məcbu
ridir.
V. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları Azərbaycan Respublikası
nın Konstitusiyasına, qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları
na zidd olmamalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları yalnız dərc
edildikdə onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanla
rı, hüquqi şəxslər üçün məcburidir.
VI. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aktları Azərbaycan Respublikasının Kons
titusiyasına, qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına və Azər
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına zidd olmamalıdır.
VII. Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini
aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edi
lir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir.
VIII. Normativ hüquqi aktlar dərc edilməlidir. Heç kəs dərc edilməmiş normativ hüqu
qi aktın icrasına (ona riayət olunmasına) məcbur edilə bilməz və belə aktın icra olunma
masına (ona riayət olunmamasına) görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Normativ hüquqi
aktların dərc edilməsi qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.
Maddə 150. Bələdiyyə aktları
I. Bələdiyyələrin qəbul etdikləri aktlar hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə
bərabər münasibətə) əsaslanmalı, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanun
larına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçı
van Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Naxçıvan Muxtar Respubli
kası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına) zidd olmamalıdır.
II. Bələdiyyənin qəbul etdiyi aktın icrası onun ərazisində yaşayan vətəndaşlar və onun
ərazisində yerləşən hüquqi şəxslər üçün məcburidir.
Maddə 151. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi akt
lar ilə (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar
istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr
arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir.
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XI f ə s i l
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA
DƏYİŞİKLİKLƏR
Maddə 152. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklərin qəbul
edilməsi qaydası
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendum
la qəbul edilə bilər.
Maddə 153. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklərin
təklif edilməsi qaydası
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişiklikləri Azərbaycan Res
publikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təklif etdikdə,
təklif olunan dəyişikliklərə dair əvvəlcədən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məh
kəməsinin rəyi alınır.
Maddə 154. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri
nin məhdudlaşdırılması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi referendumla qəbul olunmuş
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklərə dair qərar qəbul edə
bilməz.
Maddə 155. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər təklif
edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması
Bu Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrində dəyişikliklər və ya
onların ləğv edilməsi haqqında, III fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları
və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında
təkliflər referenduma çıxarıla bilməz.
XII f ə s i l
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINA ƏLAVƏLƏR
Maddə 156. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin qəbul edil
məsi qaydası
I. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində 95 səs çoxluğu ilə Konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir.
II. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qa
nunları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində iki dəfə səsə qoyulur. İkinci səs
vermə birinci səsvermədən 6 ay sonra keçirilir.
III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qa
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nunları həm birinci, həm də ikinci səsvermədən sonra bu Konstitusiyada qanunlar üçün
nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası Prezidentinə imzalanmaq üçün təq
dim olunur.
IV. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qa
nunları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ikinci səsvermədən sonra im
zalandıqda qüvvəyə minir.
V. Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ayrılmaz hissə
sidir və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas mətninə zidd olmamalıdır.
Maddə 157. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələrin təklif edilməsi
təşəbbüsü
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələri Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin azı 63 deputatı təklif edə bilər.
Maddə 158. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin təklif edil
məsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması
Bu Konstitusiyanın birinci bölməsində əks etdirilmiş müddəalarla əlaqədar Azərbay
can Respublikası Konstitusiyasına əlavələr təklif edilə bilməz.
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KEÇİD MÜDDƏALARI
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası referendumla qəbul edildikdən sonra
rəsmən dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. Bu Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gün
dən 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
(Əsas Qanunu) qüvvədən düşür.
2. Bu Konstitusiyanın qüvvəyə minməsinə qədər seçilmiş Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti bu Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə aid edilmiş
səlahiyyətləri həyata keçirir.
3. Bu Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin V hissəsi bu Konstitusiya qəbul edildikdən
sonra seçilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinə şamil edilir.
4. Azərbaycan Respublikası xalq deputatlarının və Azərbaycan Respublikası Ali Sove
tinin yaratdığı Milli Məclisin səlahiyyətləri yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin ilk iclas günü başa çatır. Yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məc
lisinin ilk iclası Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin azı 83 deputatının seçildiyi
gündən bir həftə sonra keçirilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk sessiyası
1996-cı il mayın 31-dək davam edir. 1995-ci il avqustun 12-də qəbul edilmiş «Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanu
nunun 85-ci maddəsi bu Qanun əsasında seçilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məcli
sinin birinci çağırışının səlahiyyətləri bitənədək qüvvədədir.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi
gündən bu Konstitusiyada müəyyən edilən səlahiyyətləri həyata keçirir.
6. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikası yerli xalq de
putatları sovetlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilir. Azərbaycan Respublikasının qanun
vericiliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yerli xalq deputatları sovetlərinə aid edilmiş
səlahiyyətləri yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir.
7. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindikdən sonra iki il müddətində yerli özünüidarə haq
qında qanun qəbul edilməli və bələdiyyələrə seçkilər keçirilməlidir.
8. Bu Konstitusiyanın qəbul edildiyi günədək Azərbaycan Respublikasının ərazisində
qüvvədə olan qanunlar və başqa normativ hüquqi aktlar bu Konstitusiyaya zidd olmayan
hissədə öz qüvvəsini saxlayır.
9. Bu Konstitusiya qüvvəyə minənədək fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası
nın məhkəmələri ədalət mühakiməsini bu Konstitusiyada müəyyən edilən səlahiyyətlərə
və prinsiplərə uyğun həyata keçirir.
10. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində hakimlərin statusu, məh
kəmə quruluşu və məhkəmə islahatı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bu Konsti
tusiyaya uyğun olan qanunvericiliyi qəbul edilməlidir və Azərbaycan Respublikası məh
kəmələrinin hakimləri yenidən təyin edilməlidir. Həmin qanunvericilik qəbul edilənədək
hakimlərin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi bu Konstitusiya qüvvəyə minənə
dək qüvvədə olan qanunvericilik əsasında həyata keçirilir.
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11. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən bir il müddətində Azərbaycan Respub
likasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul
edilməli və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmalıdır. Azər
baycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yaradılanadək bu Konstitusiyada nə
zərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri hə
yata keçirilmir. Bu Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin III hissəsinin 7-ci bəndində nə
zərdə tutulmuş məsələni Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi həll edir.
12. Azərbaycan Respublikasının Ali Arbitraj Məhkəməsi bu Konstitusiyanın qüvvəyə
mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi adlanır və qüvvədə olan
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş səlahiyyətləri həyata keçirir.
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QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
1995-ci il avqustun 30-da respublika referendumunda qəbul edilmişdir. 1995-ci il
sentyabrın 5-də respublika referendumunun nəticələrinin dərc edildiyi gün qüvvəyə min
mişdir.
Qazaxıstan Respublikasının 1998-ci il 7 oktyabr, 2007-ci il 21 may və 2011-ci il 2
fevral tarixli qanunları ilə dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir.
“Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyası haqqında” Qazaxıstan Respublikası
Prezidentinin 1995-ci il 6 sentyabr tarixli, 2454 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, Kons
titusiya mətninin əsli Qazaxıstan Respublikasının Prezidentində saxlanılır.
Biz, ortaq tarixi taleyin birləşdirdiyi Qazaxıstan xalqı,
əzəli qazax torpağında dövlətçilik quraraq,
özümüzü azadlıq, bərabərlik və həmrəylik ideallarına sadiq olan sülhsevər vətən
daş cəmiyyəti kimi dərk edərək,
dünya birliyində layiqli yer tutmağı arzulayaraq,
indiki və gələcək nəsillər qarşısında yüksək məsuliyyətimizi anlayaraq,
suveren hüququmuza əsaslanaraq,
bu Konstitusiyanı qəbul edirik.
I bölmə
Ümumi müddəalar
Maddə 1
1. Qazaxıstan Respublikası demokratik, dünyəvi, hüquqi və sosial dövlət olduğunu təs
diq edir; onun ali dəyərləri insan, onun həyatı, hüquqları və azadlıqlarıdır.
2. Respublikanın fəaliyyətinin təməl prinsipləri bunlardır: ictimai həmrəylik və siyasi
sabitlik, bütün xalqın rifahı naminə iqtisadi inkişaf, Qazaxıstan vətənpərvərliyi, dövlət
həyatının ən vacib məsələlərinin demokratik metodlar ilə, o cümlədən respublika referen
dumunda və ya parlamentdə səsvermə yolu ilə həll edilməsi.
Maddə 2
1. Qazaxıstan Respublikası Prezident idarəçiliyinə malik olan unitar dövlətdir.
2. Respublikanın suverenliyi onun bütün ərazisini əhatə edir. Dövlət öz ərazisinin bü
tövlüyünü, toxunulmazlığını və özgəninkiləşdirilməzliyini təmin edir.
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3. Respublikanın inzibati ərazi quruluşu, onun paytaxtının statusu qanunla müəyyən
ləşdirilir. Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhəridir.
4. Qazaxıstan Respublikası və Qazaxıstan adları eyni mənalıdır.
Maddə 3
1. Dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır.
2. Xalq bu hakimiyyəti bilavasitə respublika referendumu və azad seçkilər yolu ilə həyata
keçirir, habelə öz hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyətini dövlət orqanlarına verir.
3. Qazaxıstan Respublikasında heç kəs hakimiyyəti mənimsəyə bilməz. Hakimiyyə
tin mənimsənilməsi qanunla təqib edilir. Xalq və dövlət adından çıxış etmək hüququ
Prezidentə, habelə özünün Konstitusiya səlahiyyətləri daxilində respublika parlamentinə
məxsusdur. Respublika Hökuməti və digər dövlət orqanları onlara verilmiş səlahiyyətlər
daxilində dövlət adından çıxış edirlər.
4. Respublikada dövlət hakimiyyəti vahiddir, Konstitusiyaya və qanunlara əsasən ha
kimiyyətin qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinə bölünməsi və onların öz
aralarında çəkindirmə və müqabillik sistemindən istifadə etməklə qarşılıqlı fəaliyyət gös
tərməsi prinsipinə uyğun həyata keçirilir.
Maddə 4
1. Qazaxıstan Respublikasında qüvvədə olan hüquq Konstitusiyanın, ona uyğun qanun
ların, digər normativ hüquqi aktların, respublikanın beynəlxalq müqavilələrinin və başqa
öhdəliklərinin, habelə respublika Konstitusiya Şurasının və Ali Məhkəməsinin normativ
qərarlarının normalarıdır.
2. Konstitusiya respublikanın bütün ərazisində ali hüquqi qüvvəyə malikdir və birbaşa
qüvvədədir.
3. Respublikanın təsdiqlədiyi beynəlxalq müqavilələr, beynəlxalq müqavilənin tətbiqi
üçün qanun qəbul edilməsi tələbinin həmin müqavilədən irəli gəldiyi hallardan başqa,
respublika qanunlarından üstündür və bilavasitə tətbiq edilir.
4. Bütün qanunlar, respublikanın iştirak etdiyi müqavilələr dərc edilir. Vətəndaşların
hüquqlarına, azadlıqlarına və vəzifələrinə aid normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edil
məsi onların tətbiqinin məcburi şərtidir.
Maddə 5
1. Qazaxıstan Respublikasında ideoloji və siyasi müxtəliflik tanınır. Dövlət orqanların
da siyasi partiyaların təşkilatlarının yaradılmasına yol verilmir.
2. İctimai birliklər qanun qarşısında bərabərdirlər. İctimai birliklərin işlərinə dövlətin
və dövlət işlərinə ictimai birliklərin qanunsuz qarışmasına, dövlət orqanlarının funksiya
larının ictimai birliklərə həvalə edilməsinə yol verilmir.
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3. Məqsədləri və fəaliyyəti Konstitusiya quruluşunun zorakılıqla dəyişdirilməsinə, res
publikanın bütövlüyünün pozulmasına, dövlətin təhlükəsizliyinin sarsıdılmasına, sosial,
irqi, milli, dini, silk və nəsil ədavətinin qızışdırılmasına, habelə qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmayan hərbiləşdirilmiş birləşmələrin qurulmasına yönələn ictimai birliklərin yara
dılması və fəaliyyət göstərməsi qadağandır.
4. Respublikada başqa dövlətlərin siyasi partiyalarının və həmkarlar ittifaqlarının, dini
əsasda qurulan partiyaların fəaliyyətinə, habelə siyasi partiyaların və həmkarlar ittifaqla
rının xarici hüquqi şəxslər və vətəndaşlar, xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərə
findən maliyyələşdirilməsinə yol verilmir.
5. Xarici dini birliklərin respublika ərazisində fəaliyyəti, habelə xarici dini mərkəzlərin
respublikadakı dini birliklərinin rəhbərlərini təyin etməsi respublikanın müvafiq dövlət
orqanları ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir.
Maddə 6
1. Qazaxıstan Respublikasında dövlət mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyət tanınır və eyni
şəkildə qorunur.
2. Mülkiyyət öhdəlik gətirir, ondan istifadə edilməsi, eyni zamanda, ictimai rifaha xid
mət etməlidir. Mülkiyyətin subyektləri və obyektləri, mülkiyyətçilərin öz hüquqlarını hə
yata keçirməsi həcmi və hədləri, bu hüquqların müdafiəsi üçün təminatlar qanunla müəy
yənləşdirilir.
3. Torpaq və yerin təki, sular, bitkilər və heyvanlar aləmi, digər təbii ehtiyatlar dövlət
mülkiyyətindədir. Torpaq qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar, şərtlər və hədlər daxilində
xüsusi mülkiyyətdə də ola bilər.
Maddə 7
1. Qazaxıstan Respublikasında dövlət dili qazax dilidir.
2. Dövlət təşkilatlarında və yerli özünüidarə orqanlarında qazax dili ilə bərabər rus di
lindən rəsmən istifadə edilir.
3. Dövlət Qazaxıstan xalqlarının dillərinin öyrənilməsinə və inkişafına şərait yaradıl
masının qayğısına qalır.
Maddə 8
Qazaxıstan Respublikası beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalarına hörmət bəs
ləyir, dövlətlər arasında əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətləri, dövlətlərin
bərabərliyi və bir-birinin daxili işlərinə qarışmaması, beynəlxalq mübahisələrin sülh
yolu ilə həll edilməsi siyasətini həyata keçirir, silahlı qüvvələri birinci tətbiq etməkdən
imtina edir.
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Maddə 9
Qazaxıstan Respublikasının dövlət rəmzləri – bayrağı, gerbi və himni vardır. Onların
təsviri və rəsmi istifadə qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
II bölmə
İnsan və vətəndaş
Maddə 10
1. Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlığı qanuna müvafiq surətdə əldə edilir və xətm
olunur, əldə edilmə əsaslarından asılı olmayaraq vahid və bərabərdir.
2. Respublikanın vətəndaşı heç bir şəraitdə vətəndaşlıqdan, öz vətəndaşlığını dəyişdir
mək hüququndan məhrum edilə bilməz, habelə Qazaxıstan hüdudlarından kənara qovula
bilməz.
3. Respublika vətəndaşının başqa dövlətin vətəndaşı olması tanınmır.
Maddə 11
1. Respublikanın beynəlxalq müqavilələri ilə ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, Qa
zaxıstan Respublikasının vətəndaşı xarici dövlətə verilə bilməz.
2. Respublika öz hüdudlarından kənarda vətəndaşlarını müdafiə və himayə etməyə tə
minat verir.
Maddə 12
1. Qazaxıstan Respublikasında Konstitusiyaya uyğun olaraq insan hüquqları və azad
lıqları tanınır və onlara təminat verilir.
2. İnsan hüquqları və azadlıqları hər kəsə anadangəlmə məxsusdur, mütləq və özgənin
kiləşdirilməz hesab edilir, qanunların və digər normativ hüquqi aktların məzmununu və
tətbiqini müəyyənləşdirir.
3. Respublikanın vətəndaşı öz vətəndaşlığına görə hüquqlara malikdir və vəzifələr da
şıyır.
4. Konstitusiya, qanunlar və beynəlxalq müqavilələr ilə ayrı qayda nəzərdə tutulma
yıbsa, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər respublikada vətəndaşlar üçün müəy
yənləşdirilmiş hüquqlara və azadlıqlara malikdir, habelə vəzifələr daşıyırlar.
5. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi başqa şəxslərin
hüquq və azadlıqlarını pozmamalı, Konstitusiya quruluşuna və ictimai mənəviyyata qəsd
etməməlidir.
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Maddə 13
1. Hər kəs özünün hüquq subyekti olmasının tanınması hüququna malikdir və öz hü
quqlarını və azadlıqlarını, zəruri müdafiə də daxil olmaqla, qanuna zidd olmayan bütün
üsullarla müdafiə edə bilər.
2. Hər kəs öz hüquq və vəzifələrinin məhkəmədə müdafiəsi hüququna malikdir.
3. Hər kəsin ixtisaslı hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hal
larda hüquqi yardım pulsuz göstərilir.
Maddə 14
1. Qanun və məhkəmə qarşısında hamı bərabərdir.
2. Heç kəs mənşəyinə, sosial, vəzifə və əmlak mövqeyinə, cinsinə, irqinə, milliyyətinə,
dilinə, dinə münasibətinə, əqidəsinə, yaşayış yerinə və ya istənilən digər mülahizələrə
görə hər hansı ayrı-seçkiliyə məruz qoyula bilməz.
Maddə 15
1. Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır.
2. Heç kəs özbaşına olaraq insanı həyatdan məhrum edə bilməz. İnsanların həlakı ilə
bağlı olan terror cinayətlərinə, habelə müharibə zamanı törədilmiş xüsusilə ağır cinayət
lərə görə müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, məhkuma əfv edilməsinə dair vəsatət
qaldırmaq hüququ verilməklə, qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 16
1. Hər kəsin şəxsi azadlıq hüququ vardır.
2. Həbs olunmaya və dustaq edilməyə ancaq qanunla nəzərdə tutulan hallarda və
yalnız məhkəmənin sanksiyası ilə, həbs edilənə şikayət hüququ verilməklə yol verilir.
Məhkəmənin sanksiyası olmadan şəxs yetmiş iki saatdan çox olmayan müddətə tutula
bilər.
3. Tutulan, həbs edilən, cinayət törətməkdə təqsirləndirilən hər bir şəxs müvafiq olaraq,
tutulduğu, həbs edildiyi və ya ittiham irəli sürüldüyü andan vəkilin (müdafiəçinin) kömə
yindən istifadə etmək hüququna malikdir.
Maddə 17
1. İnsan ləyaqəti toxunulmazdır.
2. Heç kəs işgəncələrə, zorakılığa, digər qəddar və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftara
və ya cəzaya məruz qoyulmamalıdır.
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Maddə 18
1. Hər kəs şəxsi həyatının toxunulmazlığı, şəxsi və ailə sirrinin qorunması, şərəf və lə
yaqətinin müdafiə edilmə hüququna malikdir.
2. Hər kəs şəxsi əmanətlərinin və yığımlarının, yazışmalarının, telefon danışıqlarının,
poçt, teleqraf və digər məlumatlarının sirrinin saxlanması hüququna malikdir. Bu hüqu
qun məhdudlaşdırılmasına yalnız qanunla birbaşa müəyyənləşdirilmiş hallarda və qay
dada yol verilir.
3. Dövlət orqanları, ictimai birliklər, vəzifəli şəxslər və kütləvi informasiya vasitələri
hər bir vətəndaşın öz hüquq və mənafelərinə toxunan sənədlər, qərarlar və informasiya
mənbələri ilə tanış olmaq imkanını təmin etməlidirlər.
Maddə 19
1. Hər kəs öz milli, partiya və dini mənsubiyyətini müəyyənləşdirə bilər, göstərə və ya
göstərməyə bilər.
2. Hər kəs ana dilindən və mədəniyyətindən istifadə etmək, ünsiyyət, tərbiyə, təhsil və
yaradıcılıq dilini sərbəst seçmək hüququna malikdir.
Maddə 20
1. Söz və yaradıcılıq azadlığına təminat verilir. Senzura qadağandır.
2. Hər kəs qanunla qadağan edilməmiş istənilən üsulla informasiyanı sərbəst almaq və
yaymaq hüququna malikdir. Qazaxıstan Respublikasının dövlət sirrini təşkil edən məlu
matların siyahısı qanunla müəyyənləşdirilir.
3. Konstitusiya quruluşunun zorakılıqla dəyişdirilməsinin, respublikanın bütövlüyünün
pozulmasının, dövlətin təhlükəsizliyinin sarsıdılmasının, müharibənin, sosial, irqi, milli,
dini, silk və nəsil üstünlüyünün, habelə qəddarlığa və zorakılığa pərəstişin təbliğinə və
ya təşviqinə yol verilmir.
Maddə 21
1. Qazaxıstan Respublikasının ərazisində qanuni surətdə olan hər kəsin, qanunla nə
zərdə tutulan hallardan başqa, onun ərazisində sərbəst hərəkət etmək və yaşayış yerini
sərbəst seçmək hüququ vardır.
2. Hər kəsin respublika hüdudlarından kənara getmək hüququ vardır. Respublika vətən
daşlarının respublikaya maneəsiz qayıtmaq hüququ vardır.
Maddə 22
1. Hər kəsin vicdan azadlığı hüququ vardır.
2. Vicdan azadlığı hüququnun həyata keçirilməsi ümumbəşəri hüquqları və azadlıqları
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və dövlət qarşısında vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını şərtləndirməməli və ya məh
dudlaşdırmamalıdır.
Maddə 23
1. Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlarının birləşmək azadlığı hüququ vardır. İctimai
birliklərin fəaliyyəti qanunla tənzimlənir.
2. Hərbi qulluqçular, milli təhlükəsizlik orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının iş
çiləri və hakimlər partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının tərkibində olmamalı, hər hansı
siyasi partiyanın müdafiəsi üçün çıxış etməməlidirlər.
Maddə 24
1. Hər kəsin əmək azadlığı, məşğuliyyət və peşə növünü sərbəst seçmək hüququ vardır.
Məcburi əməyə yalnız məhkəmə hökmünə əsasən, yaxud fövqəladə və ya hərbi vəziyyət
şəraitində yol verilir.
2. Hər kəsin təhlükəsizlik və gigiyena tələblərinə uyğun gələn əmək şəraitinə malik
olmaq, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan əmək haqqı almaq, habelə işsizlikdən sosial
müdafiə hüququ vardır.
3. Mübahisələrin həllinin qanunla müəyyənləşdirilmiş üsullarından, o cümlədən tətil
hüququndan istifadə edilməklə, fərdi və kollektiv əmək mübahisələri hüququ tanınır.
4. Hər kəsin istirahət hüququ vardır. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlər üçün iş vaxtının
qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətinə, istirahət və bayram günlərinə, ödənişli illik mə
zuniyyətə təminat verilir.
Maddə 25
1. Mənzil toxunulmazdır. Məhkəmənin qərarı olmadan mənzildən məhrum etməyə yol
verilmir. Mənzilə girməyə, orada yoxlama və axtarış aparmağa yalnız qanunla müəyyən
ləşdirilmiş hallarda və qaydada yol verilir.
2. Qazaxıstan Respublikasında vətəndaşların mənzillə təmin edilməsi üçün şərait ya
radılır. Mənzilə ehtiyacı olan vətəndaşların qanunda göstərilmiş kateqoriyalarına mənzil
qanunla müəyyənləşdirilmiş normalara uyğun olaraq münasib haqq müqabilində dövlət
mənzil fondlarından verilir.
Maddə 26
1. Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlarının xüsusi mülkiyyətində qanuni yolla əldə
edilmiş hər hansı əmlak ola bilər.
2. Mülkiyyətə, o cümlədən vərəsəlik hüququna qanunla təminat verilir.
3. Məhkəmənin qərarı olmadan heç kəs əmlakından məhrum edilə bilməz. Qanunla
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nəzərdə tutulan müstəsna hallarda dövlət ehtiyacları üçün əmlakın məcburi özgəninkiləş
dirilməsinə onun dəyərinin əvəzinin ödənilməsi şərti ilə yol verilə bilər.
4. Hər kəsin sahibkarlıq fəaliyyəti azadlığı, öz əmlakından hər hansı qanuni sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün sərbəst istifadə etmək hüququ var. İnhisarçılıq fəaliyyəti qanunla tənzim
lənir və məhdudlaşdırılır. Haqsız rəqabət qadağandır.
Maddə 27
1. Nikah və ailə, analar, atalar və uşaqlar dövlətin müdafiəsindədir.
2. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin təbii hüququ və
vəzifəsidir.
3. Yetkinlik yaşına çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyətinə malik olmayan
valideynlərinin qayğısına qalmalıdırlar.
Maddə 28
1. Qazaxıstan Respublikası vətəndaşının minimum miqdarda əmək haqqına və pensi
yasına, yaşa görə, xəstəlik, əlillik, ailə başçısını itirmə halında və digər qanuni əsaslar
üzrə sosial yardım almasına təminat verilir.
2. Könüllü sosial sığortaya, sosial təminatın əlavə formalarının yaradılmasına və xey
riyyəçiliyə rəvac verilir.
Maddə 29
1. Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması hüququ vardır.
2. Respublikanın vətəndaşları tibbi yardımın qanunla müəyyənləşdirilmiş təminatlı
həcmini pulsuz ala bilərlər.
3. Dövlət və xüsusi müalicə müəssisələrində, habelə xüsusi tibb praktikası ilə məşğul
olan şəxslərdən pullu tibbi yardım alınması qanunla müəyyənləşdirilən əsaslarda və qay
dada həyata keçirilir.
Maddə 30
1. Vətəndaşların dövlət tədris müəssisələrində pulsuz orta təhsil almasına təminat veri
lir. Orta təhsil icbaridir.
2. Vətəndaşın dövlət ali tədris müəssisəsində müsabiqə əsasında pulsuz ali təhsil almaq
hüququ vardır.
3. Xüsusi tədris müəssisələrində pullu təhsil alınması qanunla müəyyənləşdirilən əsas
larda və qaydada həyata keçirilir.
4. Dövlət təhsilin ümumi məcburi standartlarını müəyyənləşdirir. Hər hansı tədris
müəssisələrinin fəaliyyəti həmin standartlara uyğun gəlməlidir.
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Maddə 31
1. Dövlət insanın həyatı və sağlamlığı üçün əlverişli olan ətraf mühiti qorumaq məqsə
dini qarşıya qoyur.
2. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan faktların və halların vəzifəli şəxs
lər tərəfindən gizlədilməsi qanuna uyğun məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 32
Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşları dinc və silahsız toplaşa bilər, yığıncaqlar, mi
tinqlər və nümayişlər, yürüşlər keçirə, piketlər qura bilərlər. Bu hüquqdan istifadə dövlət
təhlükəsizliyi, ictimai qayda, digər şəxslərin sağlamlığının qorunması, hüquq və azadlıq
larının müdafiəsi üçün qanunla məhdudlaşdırıla bilər.
Maddə 33
1. Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlarının bilavasitə və öz nümayəndələri vasitəsi ilə
dövlətin işlərinin idarə edilməsində iştirak etmək, dövlət orqanlarına və yerli özünüida
rə orqanlarına şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv müraciətlər göndərmək
hüququ vardır.
2. Respublika vətəndaşlarının dövlət orqanlarına və yerli özünüidarə orqanlarına seç
mək və seçilmək, habelə respublika referendumunda iştirak etmək hüququ vardır.
3. Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilmiş, habelə məhkəmə
hökmünə əsasən azadlıqdan məhrumetmə yerlərində saxlanılan vətəndaşların seçmək və
seçilmək, respublika referendumunda iştirak etmək hüququ yoxdur.
4. Respublika vətəndaşları dövlət qulluğuna daxil olmaqda bərabər hüquqa malikdirlər.
Dövlət qulluqçusu vəzifəsi üçün namizədə verilən tələblər yalnız vəzifə borclarının xa
rakteri ilə şərtlənir və qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 34
1. Hər kəs Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunvericiliyinə riayət
etməyə, digər şəxslərin hüquqlarına, azadlıqlarına, şərəfinə və ləyaqətinə hörmət bəslə
məyə borcludur.
2. Hər kəs respublikanın dövlət rəmzlərinə hörmət bəsləməyə borcludur.
Maddə 35
Qanunla müəyyənləşdirilmiş vergiləri, rüsumları və digər məcburi ödənişləri vermək
hər kəsin borcu və vəzifəsidir.
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Maddə 36
1. Qazaxıstan Respublikasını müdafiə etmək onun hər bir vətəndaşının müqəddəs bor
cu və vəzifəsidir.
2. Respublika vətəndaşları qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və növlərdə hərbi xid
mət keçirlər.
Maddə 37
Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşları tarixi və mədəni irsin qorunub saxlanılması
qayğısına qalmalı, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdırlar.
Maddə 38
Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşları təbiəti qoruyub saxlamalı və təbii ehtiyatlara
qayğı ilə yanaşmalıdırlar.
Maddə 39
1. İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları yalnız qanunlar ilə və ancaq Konstitusiya
quruluşunun müdafiəsi, ictimai qaydanın, insan hüquqlarının və azadlıqlarının, əhalinin
sağlamlığının və mənəviyyatının qorunması məqsədləri üçün zəruri olan dərəcədə məh
dudlaşdırıla bilər.
2. Millətlərarası həmrəyliyi poza bilən hər hansı hərəkətlər qeyri-konstitusion hesab
edilir.
3. Vətəndaşların hüquqlarının və azadlıqlarının siyasi mülahizələrə görə məhdudlaşdı
rılmasına heç bir formada yol verilmir. Konstitusiyanın 10-cu, 11-ci, 13–15-ci maddələ
rində, 16-cı maddəsinin 1-ci bəndində, 17-ci, 19-cu, 22-ci maddələrində, 26-cı maddə
sinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlar heç bir halda məhdudlaşdırıla
bilməz.
III bölmə
Prezident
Maddə 40
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti dövlətin başçısı, onun ali vəzifəli şəxsidir,
dövlətin daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, ölkənin daxilin
də və beynəlxalq münasibətlərdə Qazaxıstanı təmsil edir.
2. Respublikanın Prezidenti xalqla dövlət hakimiyyətinin vəhdətinin, Konstitusiyanın,
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının sarsılmazlığının rəmzi və təminatçısı
dır.
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3. Respublikanın Prezidenti dövlət hakimiyyətinin bütün şaxələrinin uzlaşmış fəaliyyət
göstərməsini və hakimiyyət orqanlarının xalq qarşısında məsuliyyət daşımasını təmin
edir.
Maddə 41
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Konstitusiya qanununa uyğun olaraq, res
publikanın yetkin yaşlı vətəndaşları tərəfindən ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ
əsasında gizli səsvermə yolu ilə beş il müddətinə seçilir.
2. Anadangəlmə respublika vətəndaşı olan, yaşı qırxdan az olmayan, dövlət dilini sər
bəst bilən və son on beş il ərzində Qazaxıstanda yaşayan şəxs respublikanın Prezidenti
seçilə bilər.
3. Respublika Prezidentinin növbəti seçkiləri dekabr ayının birinci bazar günü keçirilir
və respublika parlamentinin yeni tərkibinin seçkiləri ilə eyni günə düşə bilməz.
3-1. Növbədənkənar Prezident seçkiləri respublika Prezidentinin qərarı ilə təyin edilir
və Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilən qaydada və müddətlərdə keçirilir.
4. (Qazaxıstan Respublikasının 1998-ci il 7 oktyabr tarixli, 284 nömrəli Qanunu ilə
çıxarılmışdır.)
5. Səsvermədə iştirak edən seçicilərin əlli faizindən çoxunun səsini toplamış namizəd
seçilmiş sayılır. Namizədlərdən heç birinin göstərilmiş sayda səsləri toplamadığı halda
daha çox səs toplamış iki namizədin iştirakı ilə təkrar səsvermə keçirilir. Səsvermədə iş
tirak edən seçicilərin daha çox səsini toplamış namizəd seçilmiş sayılır.
Maddə 42
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti xalq qarşısında bu məzmunda and içdiyi an
dan vəzifəsinin icrasına başlayır: “Qazaxıstan xalqına sədaqətlə xidmət edəcəyimə, və
təndaşların hüquqlarına və azadlıqlarına təminat verəcəyimə, üzərimə qoyulmuş yüksək
Qazaxıstan Respublikası Prezidenti vəzifələrini vicdanla yerinə yetirəcəyimə təntənəli
surətdə and içirəm”.
2. Andiçmə yanvar ayının ikinci çərşənbə günü parlament deputatlarının, Konstitu
siya Şurası üzvlərinin, Ali Məhkəmə hakimlərinin, habelə respublikanın bütün keçmiş
prezidentlərinin iştirakı ilə təntənəli şəraitdə keçirilir. Konstitusiyanın 48-ci maddəsində
nəzərdə tutulan halda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini qəbul et
miş şəxs respublika Prezidentinin səlahiyyətlərini qəbul etdiyi gündən bir ay ərzində and
içir.
3. Respublikanın yeni seçilmiş Prezidenti vəzifəsinin icrasına başladığı andan, habelə
Prezidentin vaxtından əvvəl vəzifədən azad edildiyi və ya kənarlaşdırıldığı, habelə vəfat
etdiyi halda respublika Prezidentinin səlahiyyətlərinə xitam verilir. Respublikanın vəzi
fədən kənarlaşdırılmış prezidentlərindən başqa, bütün keçmiş prezidentləri Qazaxıstan
Respublikasının eks-Prezidenti adlandırılırlar.
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4. (Qazaxıstan Respublikasının 1998-ci il 7 oktyabr tarixli, 284 nömrəli Qanunu ilə
çıxarılmışdır.)
5. Eyni bir şəxs dalbadal iki dəfədən çox respublikanın Prezidenti seçilə bilməz.
Bu məhdudiyyət Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinə şamil edilmir.
Maddə 43
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz, di
gər ödənişli vəzifələr tuta bilməz və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.
2. (Qazaxıstan Respublikasının 2007-ci il 21 may tarixli, 254 nömrəli Qanunu ilə
çıxarılmışdır.)
Maddə 44
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti:
1) ölkədə vəziyyət, respublikanın daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətləri haqqın
da illik məktubla Qazaxıstan xalqına müraciət edir;
2) respublika Parlamentinə və onun palatalarına növbəti və növbədənkənar seçkiləri
təyin edir; Parlamentin birinci sessiyasını çağırır və onun deputatlarının Qazaxıstan xalqı
qarşısında andını qəbul edir; Parlamentin növbədənkənar sessiyasını çağırır; Parlamen
tin Senatı tərəfindən təqdim edilmiş qanunu bir ay ərzində imzalayır, qanunu elan edir,
yaxud qanunu və ya onun ayrı-ayrı maddələrini təkrar müzakirə və səsvermə üçün geri
qaytarır;
3) Parlamentin Məclisində təmsil olunmuş siyasi partiyaların fraksiyaları ilə məslə
hətləşmələrindən sonra respublikanın Baş naziri vəzifəsinə namizədliyi razılıq verilmə
si üçün Məclisin müzakirəsinə çıxarır; Parlamentin Məclisinin razılığı ilə respublikanın
Baş nazirini vəzifəyə təyin edir; Baş naziri vəzifədən azad edir; Baş nazirin təqdimatı
na əsasən respublika Hökumətinin strukturunu müəyyənləşdirir, respublikanın Hökumət
tərkibinə daxil olmayan mərkəzi icra orqanlarını yaradır, ləğv edir və yenidən təşkil edir,
respublika Hökumətinin üzvlərini vəzifəyə təyin edir; xarici işlər, müdafiə, daxili işlər,
ədliyyə nazirlərini vəzifəyə təyin edir; Hökumət üzvlərini vəzifədən azad edir; Hökumət
üzvlərinin andını qəbul edir; Hökumətin xüsusilə vacib məsələlərə dair iclaslarında sədr
lik edir; Hökumətə Parlament Məclisinə qanun layihəsi çıxarmağı tapşırır; Hökumətin və
respublika Baş nazirinin, vilayətlərin, respublika təyinatlı şəhərlərin və paytaxtın başçıla
rının aktlarının qüvvəsini tamamilə və ya qismən ləğv edir və ya dayandırır;
4) Parlament Senatının razılığı ilə Qazaxıstan Respublikası Milli Bankının sədrini, Baş
prokurorunu və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrini vəzifəyə təyin edir; onları vəzi
fədən azad edir;
5) bilavasitə respublika Prezidentinə tabe olan və hesabat verən dövlət orqanlarını ya
radır, ləğv edir və yenidən təşkil edir, onların rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edir;
60

6) respublikanın diplomatik nümayəndəliklərinin başçılarını təyin edir və geri çağırır;
7) Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini və iki üzvünü, Respublika Büdcəsinin İcrası
na Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin sədrini və iki üzvünü beş il müddətinə vəzifəyə
təyin edir;
8) respublikanın dövlət proqramlarını təsdiq edir;
9) respublika Baş nazirinin təqdimatına əsasən respublikanın dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına saxlanan bütün orqanlar üçün maliyyələşdirmənin və işçilərin əməyinin ödənil
məsinin vahid sistemini təsdiq edir;
10) respublika referendumunun keçirilməsi haqqında qərar qəbul edir;
11) danışıqlar aparır və respublikanın beynəlxalq müqavilələrini imzalayır; təsdiqna
mələri imzalayır; xarici dövlətlərin onun yanında akkreditə olunmuş diplomatik və digər
nümayəndələrinin etimadnamələrini və övdətnamələrini qəbul edir;
12) respublikanın Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır, Silahlı Qüvvələrin ali
komandanlığını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
13) respublikanın dövlət mükafatları ilə təltif edir, fəxri, ali hərbi və digər adlar, dərə
cələr, diplomatik rütbələr, ixtisas dərəcələri verir;
14) respublika vətəndaşlığı, siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir;
15) vətəndaşları əfv edir;
16) respublikanın demokratik təsisatlarının, müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün, si
yasi sabitliyinin, onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin ciddi və birbaşa təhlükə altında
olduğu və dövlətin konstitusiyalı orqanlarının normal fəaliyyətinin pozulduğu halda res
publikanın Baş naziri və Parlamentinin Palata sədrləri ilə rəsmi məsləhətləşmələrdən son
ra göstərilən halların tələb etdiyi tədbirləri həyata keçirir, o cümlədən respublikanın bütün
ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyət elan edir, respublikanın Silahlı
Qüvvələrini tətbiq edir və bu barədə dərhal respublika Parlamentinə məlumat verir;
17) respublikaya qarşı təcavüz törədildiyi, yaxud onun təhlükəsizliyi üçün birbaşa xa
rici təhdid olduğu halda respublikanın bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi
vəziyyət tətbiq edir, qismən və ya ümumi səfərbərlik elan edir və bu barədə dərhal res
publikanın parlamentinə məlumat verir;
18) ona tabe olan Respublika Prezidentini mühafizə bölməsini və Respublika qvardi
yasını formalaşdırır;
19) Qazaxıstan Respublikasının Dövlət katibini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir,
onun statusunu və səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir; Respublika Prezidentinin Administ
rasiyasını formalaşdırır;
20) Təhlükəsizlik Şurasını və digər məsləhət-məşvərət orqanlarını, habelə Qazaxıstan
Xalqının Assambleyasını və Ali Məhkəmə Şurasını təşkil edir;
21) Respublikanın Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun digər səlahiyyətləri həyata
keçirir.
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Maddə 45
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Konstitusiya və qanunlar əsasında və onla
rın icrası üçün respublikanın bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malik olan fərmanlar və
sərəncamlar qəbul edir.
2. Konstitusiyanın 53-cü maddəsinin 4-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan halda res
publika Prezidenti qanunlar, Konstitusiyanın 61-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tu
tulan halda isə respublikanın qanunları qüvvəsinə malik fərmanlar qəbul edir.
3. Parlamentin respublika Prezidenti tərəfindən imzalanan aktları, habelə Prezidentin
respublika Hökumətinin təşəbbüsü ilə qəbul edilən aktları qabaqcadan müvafiq olaraq
Parlamentin palatalarından hər birinin sədrinin, yaxud Baş nazirin imzası ilə təsdiqlənir,
həmin aktların qanuniliyi üçün məsuliyyət onların üzərinə qoyulur.
Maddə 46
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti, onun şərəf və ləyaqəti toxunulmazdır.
2. Respublika Prezidentinin və onun ailəsinin təminatı, onlara xidmət və onların müha
fizəsi dövlət hesabına həyata keçirilir.
3. Bu maddənin müddəaları respublikanın eks-Prezidentlərinə də şamil edilir.
4. Qazaxıstanın Birinci Prezidentinin statusu və səlahiyyətləri respublikanın Konstitu
siyası və Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 47
1. 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 iba
rət komissiya təşkil edir. Vaxtından əvvəl azadetmə haqqında qərar komissiyanın rəyinə
və müəyyənləşdirilmiş Konstitusiya prosedurlarına riayət edildiyi barədə Konstitusiya
Şurasının rəyinə əsasən Parlamentin palatalarının birgə iclasında palatalardan hər birinin
deputatlarının ümumi sayının azı dörddə üç çoxluğu tərəfindən qəbul edilir.
2. Respublika Prezidenti öz vəzifələrinin icrası zamanı etdiyi hərəkətlərə görə yalnız
dövlətə xəyanət etdiyi halda məsuliyyət daşıyır və buna görə Parlament tərəfindən və
zifədən kənarlaşdırıla bilər. İttihamın irəli sürülməsi və təhqiq edilməsi haqqında qərar
Məclis deputatlarının azı üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə onun deputatlarının ümumi
sayının çoxluğu tərəfindən qəbul edilə bilər. İttihamın təhqiqi Senat tərəfindən təşkil edi
lir və onun nəticələri Senat deputatlarının ümumi sayının çoxluğu tərəfindən Parlamentin
palatalarının birgə iclasının müzakirəsinə verilir. Bu məsələyə dair qəti qərar ittihamın
əsaslı olduğu barədə Ali Məhkəmənin rəyinin və müəyyənləşdirilmiş Konstitusiya prose
durlarına riayət edildiyi barədə Konstitusiya Şurasının rəyinin olması şərti ilə Parlamen
tin palatalarının birgə iclasında palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı
dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İttihamın irəli sürüldüyü andan iki ay ərzində qəti
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qərarın qəbul edilməməsi respublika Prezidentinə qarşı ittihamın rədd edilmiş sayılması
na səbəb olur. Respublika Prezidentinə qarşı dövlətə xəyanət törədilməsi ittihamının is
tənilən mərhələdə rədd edilməsi bu məsələyə baxılması təşəbbüsünü irəli sürmüş Məclis
deputatlarının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsinə səbəb olur.
3. Respublika Prezidenti tərəfindən respublika Parlamentinin və ya respublika Məcli
sinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi məsələsinə baxıldığı dövrdə onun
vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi qaldırıla bilməz.
Maddə 48
1. Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən azad edildikdə
və ya vəzifədən kənarlaşdırıldıqda, habelə vəfat etdikdə qalan müddət üçün respublika
Prezidentinin səlahiyyətləri Parlament Senatının Sədrinə keçir; Senat Sədrinin Prezident
səlahiyyətlərini öz üzərinə götürməsi mümkün olmadıqda səlahiyyətlər Parlament Məc
lisinin Sədrinə keçir; Məclis Sədrinin Prezident səlahiyyətlərini öz üzərinə götürməsi
mümkün olmadıqda səlahiyyətlər respublikanın Baş nazirinə keçir. Respublika Preziden
tinin səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmüş şəxs müvafiq olaraq Senat Sədrinin, Məclis
Sədrinin, Baş nazirin səlahiyyətlərini öz üzərindən götürür. Bu halda boşalan dövlət və
zifələrinin tutulması Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir.
2. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmüş şəxs bu
maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan əsaslar üzrə və qaydada Qazaxıstan Respublika
sının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edə bilməz.
IV bölmə
Parlament
Maddə 49
1. Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti respublikanın ali nümayəndəli orqanı olub
qanunvericilik funksiyalarını həyata keçirir.
2. Parlamentin səlahiyyətləri onun birinci sessiyasının açıldığı andan başlanır və yeni
çağırış parlamentin birinci sessiyasının işə başlaması ilə sona çatır.
3. Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada Parlamentin səlahiyyətlərinə
vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
4. Parlamentin təşkili və fəaliyyəti, onun deputatlarının hüquqi vəziyyəti Konstitusiya
qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 50
1. Parlament iki palatadan – daimi əsasda fəaliyyət göstərən Senatdan və Məclisdən
ibarətdir.
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2. Senat Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada Qazaxıstan Respubli
kasının hər vilayətindən, respublika əhəmiyyətli şəhərindən və paytaxtından iki nəfəri
təmsil edən deputatlardan ibarətdir. Cəmiyyətin milli-mədəni və digər mühüm mənafe
lərinin Senatda təmsil edilməsinin təmin olunması zərurəti nəzərə alınmaqla, Senatın on
beş deputatı respublikanın Prezidenti tərəfindən təyin edilir.
3. Məclis Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada seçilən yüz yeddi de
putatdan ibarətdir.
4. Parlamentin deputatı eyni vaxtda hər iki palatanın üzvü ola bilməz.
5. Senat deputatlarının səlahiyyət müddəti altı il, Məclis deputatlarının səlahiyyət müd
dəti beş ildir.
Maddə 51
1. Məclisin doxsan səkkiz deputatı ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında
gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Məclisin doqquz deputatı Qazaxıstan Xalqının Assamb
leyası tərəfindən seçilir. Məclis deputatlarının növbəti seçkiləri Parlamentin fəaliyyətdə
olan çağırışının səlahiyyət müddətinin bitməsinə ən geci iki ay qalmış keçirilir.
2. Senatın deputatları dolayı seçki hüququ əsasında gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər.
Senata seçilmiş deputatların yarısı üç ildən bir yenidən seçilir. Həm də onların növbəti
seçkiləri səlahiyyət müddətinin bitməsinə ən geci iki ay qalmış keçirilir.
3. Parlamentin və ya Parlament Məclisinin deputatlarının növbədənkənar seçkiləri mü
vafiq olaraq Parlamentin və ya Parlament Məclisinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xitam verildiyi gündən iki ay ərzində keçirilir.
4. Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı olan və son on il ərzində onun ərazisində
daimi yaşayan şəxs Parlamentin deputatı ola bilər. Otuz yaşına çatmış, ali təhsili və azı
beş il iş stajı olan, respublikanın müvafiq vilayətinin, respublika əhəmiyyətli şəhərinin,
yaxud paytaxtının ərazisində azı üç il ərzində daimi yaşayan şəxs Senatın deputatı ola
bilər. İyirmi beş yaşına çatmış şəxs Məclisin deputatı ola bilər.
5. Respublika Parlamenti deputatlarının seçkiləri Konstitusiya qanunu ilə tənzimlənir.
6. Parlamentin deputatı Qazaxıstan xalqı qarşısında and içir.
Maddə 52
1. (Qazaxıstan Respublikasının 2007-ci il 21 may tarixli, 254 nömrəli Qanunu ilə çı
xarılmışdır.)
2. Parlamentin deputatları onun işində iştirak etməlidirlər. Parlamentdə deputat yalnız
şəxsən səs verir. Üzrlü səbəb olmadan deputatın üç dəfədən artıq palataların və onların
orqanlarının iclaslarında olmaması, eləcə də səsvermə hüququnu başqasına verməsi de
putat barəsində qanunla müəyyənləşdirilmiş tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə səbəb olur.
3. Parlamentin deputatı başqa nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz, müəllimlik, el
mi və ya digər yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli vəzifələr tuta bilməz,
64

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının və
ya müşahidə şurasının tərkibinə daxil ola bilməz. Bu qaydanın pozulması deputatın səla
hiyyətlərinə xitam verilməsinə səbəb olur.
4. Səlahiyyət müddəti ərzində Parlamentin deputatı, cinayət yerində yaxalandığı və ya
ağır cinayətlər törətdiyi hallardan başqa, müvafiq palatanın razılığı olmadan həbs edilə
bilməz, gətirilməyə, məhkəmə qaydasında tətbiq edilən inzibati tənbeh tədbirlərinə mə
ruz qoyula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz.
5. Parlamentin deputatı istefa verdiyi, vəfat etdiyi, məhkəmənin qanuni qüvvəyə min
miş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan, ölmüş və ya xəbərsiz qaib sayıldığı, Kons
titusiya və Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan digər hallarda onun səlahiyyətlərinə
xitam verilir.
Parlamentin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir:
1) daimi yaşayış üçün Qazaxıstanın hüdudlarından kənara getdikdə;
2) məhkəmənin onun barəsində ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;
3) Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlığını itirdikdə.
Parlament Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir:
1) Konstitusiya qanununa müvafiq surətdə deputat seçilmiş olduğu siyasi partiyadan
çıxdıqda və ya xaric edildikdə;
2) Konstitusiya qanununa müvafiq surətdə deputat seçilmiş olduğu siyasi partiyanın
fəaliyyətinə xitam verildikdə.
Parlament Senatının təyin edilmiş deputatlarının səlahiyyətlərinə respublika Preziden
tinin qərarı ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
Parlamentin və ya Parlament Məclisinin buraxıldığı hallarda müvafiq olaraq Parlamen
tin və Parlament Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinə xitam verilir.
6. Deputatlar barəsində tənbeh tədbirlərinin tətbiqi, onlar tərəfindən bu maddənin 3-cü
bəndinin tələblərinə, deputat etikası qaydalarına riayət edilməsi, habelə deputatların sə
lahiyyətlərinə xitam verilməsi və onların öz səlahiyyətlərindən və deputat toxunulmazlı
ğından məhrum edilməsi ilə bağlı məsələlərin hazırlanması Qazaxıstan Respublikasının
Mərkəzi Seçki Komissiyasına həvalə edilir.
Maddə 53
Palataların birgə iclasında Parlament:
1) Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin təklifi ilə Konstitusiyaya dəyişikliklər və əla
vələr edir;
2) Hökumətin və respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsi
nin respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatlarını təsdiq edir. Respublika büdcəsinin
icrasına dair Hökumətin hesabatının Parlament tərəfindən təsdiq edilməməsi Parlamentin
Hökumətə etimadsızlıq göstərməsi deməkdir;
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3) Prezidentin təşəbbüsü ilə Palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının üçdə
iki hissəsinin səsləri ilə qanunvericilik səlahiyyətlərini bir ildən çox olmayan müddətə
Prezidentə verə bilər;
4) müharibə və sülh məsələlərini həll edir;
5) respublika Prezidentinin təklifi ilə respublikanın silahlı qüvvələrindən sülh və təh
lükəsizliyin qorunmasına dair beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün istifadə
edilməsi haqqında qərar qəbul edir;
6) respublikada Konstitusiya qanunçuluğunun vəziyyəti haqqında Konstitusiya Şurası
nın illik məktublarını dinləyir;
7) palataların birgə komissiyalarını təşkil edir, onların sədrlərini seçir və vəzifədən azad
edir, komissiyaların fəaliyyətinə dair hesabatları dinləyir;
8) Konstitusiya ilə Parlamentə həvalə edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
Maddə 54
1. Palataların ayrıca iclasında Parlament məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Se
natda ardıcıl müzakirəsi yolu ilə Konstitusiya qanunları və qanunlar qəbul edir, o cüm
lədən:
1) respublika büdcəsini təsdiq edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir;
2) dövlət vergilərini və rüsumlarını müəyyənləşdirir və ləğv edir;
3) Qazaxıstanın inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həlli qaydasını müəyyənləşdirir;
4) dövlət təltiflərini təsis edir, respublikanın fəxri, hərbi və digər adlarını, dərəcələri,
diplomatik rütbələri təyin edir, respublikanın dövlət rəmzlərini müəyyənləşdirir;
5) dövlət borcları və respublika tərəfindən iqtisadi və digər yardım göstərilməsi məsə
lələrini həll edir;
6) amnistiya məsələlərini həll edir;
7) respublikanın beynəlxalq müqavilələrini təsdiq edir və ya etibarsız elan edir.
2. Palataların ayrıca iclasında Parlament məsələlərin əvvəlcə Məclisdə, sonra isə Senat
da ardıcıl müzakirəsi yolu ilə:
1) respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatları müzakirə edir;
2) respublika Prezidentinin etirazlarını doğurmuş qanunları və ya qanun maddələrini
etirazların göndərildiyi gündən bir ay ərzində təkrar müzakirə edir və səsə qoyur. Bu müd
dətə riayət edilməməsi Prezidentin etirazlarının qəbul edildiyini bildirir. Məclis və Senat
əvvəl qəbul edilmiş qərarı palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının üçdə iki
səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, Prezident bir ay ərzində qanunu imzalayır. Prezidentin eti
razları palataların, heç olmasa, birində aradan qaldırılmazsa, qanun qəbul edilməmiş və
ya Prezidentin təklif etdiyi redaksiyada qəbul edilmiş sayılır. Parlament tərəfindən qəbul
edilmiş Konstitusiya qanunları barəsində dövlət başçısının etirazlarına bu yarımbənddə
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nəzərdə tutulan qaydada baxılır. Bu zaman Konstitusiya qanunları barəsində Prezidentin
etirazları Parlament tərəfindən palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı
dörddə üç səs çoxluğu ilə aradan qaldırılır;
3) respublika referendumunun təyin edilməsi haqqında təşəbbüs irəli sürür.
Maddə 55
Senatın müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir:
1) Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə respublika Ali Məhkəməsi səd
rinin və hakimlərinin seçilməsi və vəzifədən azad edilməsi, onların andının qəbul edil
məsi;
2) respublika Prezidenti tərəfindən respublika Milli Bankının sədrinin, Baş prokurorun,
Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin təyin edilməsinə razılıq verilməsi;
3) respublika Baş prokurorunun, Ali Məhkəməsi sədrinin və hakimlərinin toxunulmaz
lıqdan məhrum edilməsi;
4) (Qazaxıstan Respublikasının 2007-ci il 21 may tarixli, 254 nömrəli Qanunu ilə çı
xarılmışdır);
5) Məclisin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi səbəbindən Məclisin mü
vəqqəti olmadığı dövrdə respublika Parlamentinin Konstitusiya qanunları və qanunlar
qəbul etmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi;
6) Konstitusiya ilə Parlamentin Senatına həvalə edilmiş digər səlahiyyətlərin həyata
keçirilməsi.
Maddə 56
1. Məclisin müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir:
1) Parlamentə təqdim edilmiş Konstitusiya qanunlarının və qanunların layihələrinin
müzakirəyə qəbul edilməsi və müzakirə edilməsi;
2) respublikanın Prezidenti tərəfindən respublikanın Baş nazirinin təyin edilməsinə pa
lata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə razılıq verilməsi;
3) respublika Prezidentinin növbəti seçkilərinin elan edilməsi;
4) Konstitusiya ilə Parlamentin Məclisinə həvalə edilmiş digər səlahiyyətlərin həyata
keçirilməsi.
2. Məclis deputatlarının ümumi sayının azı beşdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə Məclis öz
deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə Hökumətə etimadsızlıq göstərə bilər.
Maddə 57
Parlamentin palatalarının hər biri digər palatanın iştirakı olmadan müstəqil surətdə:
1) Konstitusiya Şurasının iki üzvünü vəzifəyə təyin edir; Mərkəzi Seçki Komissiyası
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nın iki üzvünü, Respublika Büdcəsinin İcrasına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin üç
üzvünü beş il müddətinə vəzifəyə təyin edir;
2) Konstitusiyanın 47-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan halda Parlamentin
təşkil etdiyi komissiyanın üzvlərinin yarısını təqdim edir;
3) palataların birgə komissiyalarının üzvlərinin yarısını seçir;
4) palataların deputatlarının səlahiyyətlərinə xitam verir, habelə Qazaxıstan Respub
likası Baş prokurorunun təqdimatı ilə palataların deputatlarının toxunulmazlıqdan məh
rum edilməsi məsələlərini həll edir;
5) öz səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə Parlament dinləmələri keçirir;
6) palata deputatlarının ümumi sayının azı üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə respublika
Hökuməti üzvlərinin öz fəaliyyətləri ilə bağlı məsələlərə dair hesabatlarını dinləyə bilər.
Hesabatın dinlənməsinin yekunlarına əsasən Hökumət üzvünün respublika qanunlarını
icra etmədiyi halda palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə Hökumət üz
vünün vəzifədən azad edilməsi barədə respublika Prezidentinə müraciət qəbul edə bilər.
Respublikanın Prezidenti bu cür müraciəti rədd edərsə, deputatlar birinci müraciətdən altı
ay keçdikdən sonra Hökumət üzvünün vəzifədən azad edilməsi məsələsini palata depu
tatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə respublika Prezidenti qarşısında təkrarən qoya
bilərlər. Bu halda respublikanın Prezidenti Hökumətin üzvünü vəzifədən azad edir;
7) palataların əlaqələndirici və işçi orqanlarını formalaşdırır;
8) özünün fəaliyyət reqlamentini, palatanın təşkili və daxili iş qaydası ilə bağlı məsələ
lərə dair digər qərarları qəbul edir.
Maddə 58
1. Palatalara Senatın və Məclisin öz deputatları sırasından gizli səsvermə yolu ilə, pala
taların deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçdikləri, dövlət dilini sərbəst bilən
sədrlər rəhbərlik edirlər. Senatın Sədri vəzifəsinə namizədliyi Qazaxıstan Respublikası
nın Prezidenti irəli sürür. Məclisin Sədri vəzifəsinə namizədlikləri palatanın deputatları
irəli sürürlər.
2. Palataların deputatlarının ümumi sayının çoxluğu səs verdikdə palataların sədrləri
vəzifədən geri çağırıla bilər, habelə istefa verə bilərlər.
3. Parlament palatalarının sədrləri:
1) palataların iclaslarını çağırır və həmin iclaslarda sədrlik edirlər;
2) palataların müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına ümumi rəhbərliyi hə
yata keçirirlər;
3) palataların sədr müavinləri vəzifələrinə seçilmək üçün namizədlikləri palatalara təq
dim edirlər;
4) palataların fəaliyyətində reqlamentə riayət olunmasını təmin edirlər;
5) palataların əlaqələndirici orqanlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edirlər;
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6) palataların qəbul etdikləri aktları imzalayırlar;
7) Konstitusiya Şurasının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Respublika Büdcəsinin İcra
sına Nəzarət üzrə Hesablama Komitəsinin üzvləri vəzifələrinə təyin edilmək üçün nami
zədlikləri palatalara təqdim edirlər;
8) Parlamentin reqlamenti ilə onlara həvalə edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirirlər.
4. Məclisin Sədri:
1) Parlamentin sessiyalarını açır;
2) palataların növbəti birgə iclaslarını çağırır, palataların növbəti və növbədənkənar
birgə iclaslarında sədrlik edir.
5. Palataların sədrləri öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edirlər.
Maddə 59
1. Parlamentin sessiyası onun palatalarının birgə və ayrıca iclasları formasında keçiri
lir.
2. Parlamentin birinci sessiyası seçkilərin yekunlarının dərc edildiyi gündən ən geci
otuz gün keçənədək Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti tərəfindən çağırılır.
3. Parlamentin növbəti sessiyaları ildə bir dəfə, sentyabr ayının birinci iş günündən
başlayaraq iyun ayının sonuncu iş gününədək keçirilir.
4. Parlamentin sessiyası, bir qayda olaraq, respublika Prezidenti tərəfindən açılır və Se
nat və Məclisin birgə iclaslarında bağlanır. Parlamentin sessiyaları arasındakı dövrdə res
publikanın Prezidenti öz təşəbbüsü ilə, palata sədrlərinin və ya Parlament deputatlarının
ümumi sayının azı üçdə bir hissəsinin təklifi ilə Parlamentin növbədənkənar sessiyasını
çağıra bilər. Sessiyada yalnız onun çağırılmasına əsas vermiş məsələlərə baxıla bilər.
5. Palataların birgə və ayrıca iclasları palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sa
yının azı üçdə iki hissəsinin iştirak etməsi şərti ilə keçirilir.
6. Palataların birgə və ayrıca iclasları açıq keçirilir. Reqlamentlərdə nəzərdə tutulan
hallarda qapalı iclaslar keçirilə bilər. Respublika Prezidentinin, Baş nazirin və Hökumət
üzvlərinin, Milli Bankın sədrinin, Baş prokurorun, Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin
istənilən iclasda iştirak etmək və dinlənilmək hüququ vardır.
Maddə 60
1. Palatalar daimi komitələr yaradırlar; hər palatada komitələrin sayı yeddidən çox ol
mur.
2. Palataların birgə fəaliyyətinə aid olan məsələlərin həlli üçün Senat və Məclis bəra
bərlik əsasında birgə komissiyalar yarada bilərlər.
3. Komitələr və komissiyalar öz səlahiyyətləri ilə bağlı məsələlərə dair qərarlar qəbul
edirlər.
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4. Komitələrin və komissiyaların yaradılması qaydası, səlahiyyətləri və təşkili qanunla
müəyyənləşdirilir.
Maddə 61
1. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ respublika Prezidentinə, Parlamentin deputatları
na, Hökumətə məxsusdur və yalnız Məclisdə həyata keçirilir.
2. Respublika Prezidentinin qanun layihəsinə baxılmasında birinciliyi müəyyənləşdir
mək, habelə qanun layihəsinə təcili baxılmasını elan etmək hüququ vardır. Bu isə o de
məkdir ki, Parlament həmin layihəyə onun təqdim edildiyi gündən bir ay ərzində baxma
lıdır. Parlament bu tələbi yerinə yetirmədikdə respublikanın Prezidenti qanun qüvvəsinə
malik olan fərman qəbul edə bilər. Bu fərman Konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş qayda
da Parlament tərəfindən yeni qanun qəbul edilənədək qüvvədə olur.
3. Parlament ən mühüm ictimai münasibətləri tənzimləyən, aşağıda sadalanan məsələ
lərə dair təməl prinsipləri və normaları müəyyənləşdirən qanunlar qəbul edə bilər:
1) fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq subyektliyi, vətəndaş hüquqları və azadlıqları, fizi
ki və hüquqi şəxslərin öhdəlikləri və məsuliyyəti;
2) mülkiyyət rejimi və digər əşya hüquqları;
3) dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının, dövlət qulluğunun və hərbi xid
mətin təşkilinin və fəaliyyətinin əsasları;
4) vergiqoyma, rüsumların və digər məcburi ödənişlərin müəyyənləşdirilməsi;
5) respublika büdcəsi;
6) məhkəmə quruluşu və məhkəmə icraatı məsələləri;
7) təhsil, səhiyyə və sosial təminat;
8) müəssisələrin və onların əmlakının özəlləşdirilməsi;
9) ətraf mühitin mühafiz əsi;
10) respublikanın inzibati ərazi quruluşu;
11) dövlətin müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Bütün digər münasibət
lər qanun qüvvəli aktlar ilə tənzimlənir.
4. Məclisdə baxılmış və Məclis deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə bəyə
nilmiş qanun layihəsi Senata verilir və orada ən geci altmış gün ərzində baxılır. Senat
deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş layihə qanuna çevrilir və
imzalanmaq üçün on gün ərzində Prezidentə təqdim edilir. Senat deputatlarının ümumi
sayının səs çoxluğu ilə bütövlükdə rədd edilmiş layihə Məclisə qaytarılır. Məclis öz de
putatlarının ümumi sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə layihəni yenidən bəyənərsə, layihə
təkrar müzakirə və səsvermə keçirilməsi üçün Senata verilir. Təkrarən rədd edilmiş qa
nun layihəsi həmin sessiya ərzində yenidən təqdim edilə bilməz.
5. Senat deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qanun layihəsinə təqdim edilmiş
dəyişikliklər və əlavələr Məclisə göndərilir. Məclis təklif edilmiş dəyişikliklərə və əla
vələrə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə razılıq verərsə, qanun qəbul edilmiş
70

sayılır. Məclis Senatın etdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə eyni səs çoxluğu ilə etiraz edərsə,
palatalar arasında fikir ayrılıqları razılaşdırma prosedurları yolu ilə həll edilir.
5-1. Məclisdə baxılmış və Məclis deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxlu
ğu ilə bəyənilmiş Konstitusiya qanununun layihəsi Senata verilir və orada ən geci altmış
gün ərzində baxılır. Senat deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qə
bul edilmiş layihə Konstitusiya qanununa çevrilir və imzalanmaq üçün on gün ərzində
respublika Prezidentinə təqdim edilir. Konstitusiya qanunu layihəsinin bütövlükdə rədd
edilməsi Məclis və ya Senat tərəfindən palata deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu
ilə həyata keçirilir.
Senat tərəfindən deputatların azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Konstitusiya qanununa edil
miş dəyişikliklər və əlavələr Məclisə göndərilir. Məclis Senatın etdiyi dəyişikliklərə və
əlavələrə deputatların azı üçdə iki səs çoxluğu ilə razılıq verərsə, Konstitusiya qanunu
qəbul edilmiş sayılır.
Məclis Senatın etdiyi dəyişikliklərə və əlavələrə dair səsvermədə deputatların azı üçdə
iki səs çoxluğu ilə həmin dəyişikliklərə və əlavələrə razılıq verməzsə, palatalar arasında
fikir ayrılıqları razılaşdırma prosedurları yolu ilə həll edilir.
6. Dövlət gəlirlərinin azaldılmasını və ya dövlət xərclərinin artırılmasını nəzərdə tu
tan qanun layihələri yalnız respublika Hökumətinin müsbət rəyi olduqda təqdim edilə
bilər. Respublika Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Parlamentin Məc
lisinə təqdim edilmiş qanunvericilik aktlarının layihələri üçün bu cür rəyin olması tələb
edilmir.
7. Hökumətin təqdim etdiyi qanun layihəsinin qəbul edilməməsi ilə əlaqədar olaraq
Baş nazir Parlament palatalarının birgə iclasında Hökumətə etimad məsələsini qoya
bilər. Bu məsələyə dair səsvermə etimad məsələsinin qoyulduğu andan ən tezi qırx
səkkiz saat sonra keçirilə bilər. Etimadsızlıq göstərilməsi təklifi palatalardan hər biri
nin deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğunu toplamazsa, qanun layihəsi səsvermə
keçirilmədən qəbul edilmiş sayılır. Lakin Hökumət bu hüquqdan ildə ən çoxu iki dəfə
istifadə edə bilər.

Maddə 62
1. Parlament respublikanın bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malik olan Qazaxıstan
Respublikasının qanunları, Parlamentin qərarları, Senatın və Məclisin qərarları formasın
da qanunvericilik aktları qəbul edir.
2. Respublikanın qanunları respublika Prezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra qüv
vəyə minir.
3. Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr palatalardan hər birinin deputatlarının ümu
mi sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə edilir.
4. Konstitusiya qanunları Konstitusiyada nəzərdə tutulan məsələlərə dair palatalardan
hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
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5. Parlamentin və onun palatalarının qanunvericilik aktları, Konstitusiya ilə ayrı qay
da nəzərdə tutulmayıbsa, palataların deputatlarının ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul
edilir.
6. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi mə
sələlərinə dair azı iki oxunuşun keçirilməsi məcburidir.
7. Respublikanın qanunları, Parlamentin və onun palatalarının qərarları Konstitusiyaya
zidd olmamalıdır. Parlamentin və onun palatalarının qərarları qanunlara zidd olmamalı
dır.
8. Respublikanın qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktlarının hazırlanması, təq
dim edilməsi, müzakirəsi, qüvvəyə minməsi və dərc edilməsi qaydası xüsusi qanun və
Parlamentin, onun palatalarının reqlamentləri ilə tənzimlənir.
Maddə 63
1. Respublikanın Prezidenti Parlament palatalarının sədrləri və Baş nazir ilə məsləhət
ləşmələrdən sonra Parlamenti və ya Parlamentin Məclisini buraxa bilər.
2. Parlament və Parlamentin Məclisi fövqəladə və ya hərbi vəziyyət dövründə, Prezi
dentin səlahiyyət müddətinin son altı ay ərzində, habelə əvvəlki buraxılmadan sonra bir
il ərzində buraxıla bilməz.
V bölmə
Hökumət
Maddə 64
1. Hökumət Qazaxıstan Respublikasının icra hakimiyyətini həyata keçirir, icra orqan
ları sisteminə başçılıq edir və onların fəaliyyətinə rəhbərlik edir.
2. Hökumət kollegial orqandır və özünün bütün fəaliyyətində respublikanın Prezidenti
qarşısında, Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hallarda isə Parlamentin Məclisi və Parla
ment qarşısında məsuliyyət daşıyır.
3. Konstitusiyanın 57-ci maddəsinin 6-cı yarımbəndində nəzərdə tutulmuş halda Höku
mətin üzvləri Parlamentin palatalarına hesabat verir.
4. Hökumətin səlahiyyəti, təşkili və fəaliyyəti qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəy
yənləşdirilir.
Maddə 65
1. Hökumət Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş qaydada Qazaxıstan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən təşkil edilir.
2. Hökumətin strukturuna və tərkibinə dair təkliflər Baş nazir təyin edildikdən sonra on
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gün müddətində respublikanın Baş naziri tərəfindən respublikanın Prezidentinə təqdim
edilir.
3. Hökumət üzvləri Qazaxıstan xalqı və Prezidenti qarşısında and içirlər.
Maddə 66
1. Qazaxıstan Respublikasının Hökuməti:
1) dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin, müdafiə qabiliyyətinin, təhlükəsizliyinin, ictimai
qaydanın təmin edilməsinin əsas istiqamətlərini hazırlayır və onların həyata keçirilməsini
təşkil edir;
2) respublika büdcəsini və onun icrasına dair hesabatı Parlamentə təqdim edir, büdcə
nin icrasını təmin edir;
3) qanun layihələrini Məclisə təqdim edir və qanunların icrasını təmin edir;
4) dövlət mülkiyyətinin idarə olunmasını təşkil edir;
5) respublikanın xarici siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirləri hazırlayır;
6) nazirliklərin, dövlət komitələrinin, digər mərkəzi və yerli icra orqanlarının fəaliyyə
tinə rəhbərlik edir;
7) respublika nazirliklərinin, dövlət komitələrinin, digər mərkəzi və yerli icra orqanla
rının aktları ləğv edir və ya onların qüvvəsini tamamilə və ya qismən dayandırır;
8) Hökumətin tərkibinə daxil olmayan mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərini vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad edir;
9) (Qazaxıstan Respublikasının 1998-ci il 7 oktyabr tarixli, 284 nömrəli Qanunu ilə
çıxarılmışdır.)
10) Konstitusiya, qanunlar və Prezidentin aktları ilə ona həvalə edilmiş digər funksiya
ları yerinə yetirir.
Maddə 67
1. Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri:
1) Hökumətin fəaliyyətini təşkil edir və fəaliyyətinə rəhbərlik edir, onun işi üçün şəx
sən məsuliyyət daşıyır;
2) (Qazaxıstan Respublikasının 2007-ci il 21 may tarixli, 254 nömrəli Qanunu ilə çı
xarılmışdır.)
3) Hökumətin qərarlarını imzalayır;
4) Hökumətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və onun bütün ən mühüm qərarları haq
qında Prezidentə məlumat verir;
5) Hökumətin fəaliyyətinin təşkili və fəaliyyətinə rəhbərlik ilə bağlı olan digər funksi
yaları yerinə yetirir.
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Maddə 68
1. Hökumət üzvləri özlərinin səlahiyyəti daxilində qərarlar qəbul etməkdə müstəqildir
lər və onlara tabe dövlət orqanlarının işi üçün respublikanın Baş naziri qarşısında məsu
liyyət daşıyırlar. Hökumətin həyata keçirdiyi siyasətlə razı olmayan və ya bu siyasəti hə
yata keçirməyən Hökumət üzvü istefa verir, yaxud tutduğu vəzifədən azad edilməlidir.
2. Hökumət üzvləri nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməzlər, müəllimlik, elmi və ya
başqa yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, digər ödənişli vəzifələr tuta bilməz, kommer
siya təşkilatının rəhbər orqanının və ya müşahidə şurasının tərkibinə daxil ola bilməzlər;
amma bu cür daxilolmanın qanunvericiliyə müvafiq surətdə onların vəzifə borcunu təşkil
etdiyi hallar istisna təşkil edir.
Maddə 69
1. Qazaxıstan Respublikasının Hökuməti öz səlahiyyətinə aid məsələlərə dair respubli
kanın bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malik olan qərarlar qəbul edir.
2. Respublikanın Baş naziri respublikanın bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malik
olan sərəncamlar qəbul edir.
3. Hökumətin qərarları və Baş nazirin sərəncamları Konstitusiyaya, qanunvericilik akt
larına, respublika Prezidentinin fərman və sərəncamlarına zidd olmamalıdır.
Maddə 70
1. Hökumət Qazaxıstan Respublikasının yeni seçilmiş Prezidenti qarşısında öz səlahiy
yətlərini üzərindən götürür.
Parlamentin yeni seçilmiş Məclisi qarşısında respublikanın Baş naziri Hökumətə eti
mad məsələsini qoyur. Məclisin Hökumətə etimad göstərdiyi halda, respublika Prezidenti
ayrı qərar qəbul etməzsə, Hökumət öz vəzifələrinin icrasına davam edir.
2. Hökumət və onun hər hansı üzvü üzərinə qoyulmuş funksiyaları bundan sonra həya
ta keçirməyi qeyri-mümkün sayırsa, istefa verdiyini respublika Prezidentinə bəyan edə
bilər.
3. Parlament Məclisinin və ya Parlamentin Hökumətə etimadsızlıq göstərdiyi halda
Hökumət istefa verdiyini respublika Prezidentinə bildirir.
4. Respublika Prezidenti istefanın qəbul və ya rədd edilməsi məsələsinə on gün müd
dətində baxır.
5. İstefanın qəbul edilməsi Hökumətin, yaxud onun müvafiq üzvünün səlahiyyətlərinə
xitam verilməsi deməkdir. Baş nazirin istefasının qəbul edilməsi bütün Hökumətin səla
hiyyətlərinə xitam verilməsi deməkdir.
6. Hökumətin və ya onun üzvünün istefası rədd edildikdə Prezident ona vəzifələrini
bundan sonra da həyata keçirməyi tapşırır.
7. Respublikanın Prezidenti öz təşəbbüsü ilə Hökumətin səlahiyyətlərinə xitam veril
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məsinə dair qərar qəbul edə bilər və onun hər hansı üzvünü vəzifədən azad edə bilər.
Baş nazirin vəzifədən azad edilməsi bütün Hökumətin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi
deməkdir.
VI bölmə
Konstitusiya Şurası
Maddə 71
1. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiya Şurası yeddi üzvdən ibarətdir; onların sə
lahiyyətləri altı il davam edir. Respublikanın eks-Prezidentləri hüquqa görə Konstitusiya
Şurasının ömürlük üzvləridirlər.
2. Konstitusiya Şurasının sədri respublikanın Prezidenti tərəfindən təyin edilir və səslər
bərabər bölündükdə onun səsi həlledici olur.
3. Konstitusiya Şurasının iki üzvü respublikanın Prezidenti tərəfindən, iki üzvü Senat
tərəfindən və iki üzvü Məclis tərəfindən təyin edilir.
Konstitusiya Şurası üzvlərinin yarısı hər üç ildən bir təzələnir.
4. Konstitusiya Şurasının sədri və üzvü vəzifəsi deputat mandatı ilə, müəllimlik, elmi
və ya başqa yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, digər ödənişli vəzifələr tutmaqla, sa
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının və ya
müşahidə şurasının tərkibinə daxil olmaqla bir araya sığmır.
5. Konstitusiya Şurasının sədri və üzvləri səlahiyyət müddəti ərzində, cinayət yerində
yaxalandıqları və ya ağır cinayətlər törətdikləri hallardan başqa, Parlamentin razılığı ol
madan həbs edilə bilməz, gətirilməyə, məhkəmə qaydasında tətbiq edilən inzibati tənbeh
tədbirlərinə məruz qoyula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməzlər.
6. Konstitusiya Şurasının təşkili və fəaliyyəti Konstitusiya qanunu ilə tənzimlənir.
Maddə 72
1. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin, Senatın Sədrinin, Məclisin Sədrinin, Par
lament deputatlarının ümumi sayının azı beşdə bir hissəsinin, Baş nazirin müraciəti ilə
Konstitusiya Şurası:
1) respublika Prezidenti, Parlament deputatları seçkilərinin keçirilməsinin və respubli
ka referendumu keçirilməsinin düzgünlüyü məsələsini mübahisəli hallarda həll edir;
2) Parlamentin qəbul etdiyi qanunlar Prezident tərəfindən imzalanmazdan əvvəl onların
respublika Konstitusiyasına uyğunluğuna baxır;
2-1) Parlamentin və onun palatalarının qəbul etdikləri qərarların respublika Konstitu
siyasına uyğunluğuna baxır;
3) respublikanın beynəlxalq müqavilələri təsdiqlənməzdən əvvəl onların Konstitusiya
ya uyğunluğuna baxır;
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4) Konstitusiya normalarının rəsmi təfsirini verir;
5) Konstitusiyanın 47-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda
rəylər verir.
2. Konstitusiyanın 78-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş hallarda Konstitusiya Şurası
məhkəmələrin müraciətlərinə baxır.
Maddə 73
1. Konstitusiyanın 72-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndində göstərilmiş mə
sələlərlə bağlı Konstitusiya Şurasına müraciət edildiyi halda Prezidentin öz vəzifəsinin
icrasına başlaması, Parlamentin seçilmiş deputatlarının qeydiyyatı, yaxud respublika re
ferendumuna yekun vurulması dayandırılır.
2. Konstitusiyanın 72-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 2-ci və 3-cü yarımbəndlərində gös
tərilmiş məsələlərlə bağlı Konstitusiya Şurasına müraciət edildiyi halda, müvafiq aktların
imzalanması, yaxud təsdiqlənməsi müddətlərinin axımı dayandırılır.
3. Konstitusiya Şurası müraciətin daxil olduğu gündən bir ay ərzində qərarını qəbul
edir. Əgər məsələ təxirə salına bilməzsə, bu müddət respublika Prezidentinin tələbi ilə on
günədək azaldıla bilər.
4. Respublikanın Prezidenti Konstitusiya Şurasının qərarına bütövlükdə və ya qismən
etirazını bildirə bilər; bu etirazlar Konstitusiya Şurası üzvlərinin ümumi sayının üçdə iki
səs çoxluğu ilə aradan qaldırılır. Prezidentin etirazları aradan qaldırılmadıqda Konstitusi
ya Şurasının qərarı qəbul edilməmiş sayılır.
Maddə 74
1. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun gəlməyən sayılmış qanunlar və
beynəlxalq müqavilələr imzalana bilməz, yaxud müvafiq olaraq təsdiqlənə və ya qüvvəyə
minə bilməz.
2. Qeyri-konstitusion sayılmış, o cümlədən Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və və
təndaş hüquqlarını və azadlıqlarını pozan sayılmış qanunlar və digər normativ hüquqi
aktlar ləğv edilir və tətbiq olunmur.
3. Konstitusiya Şurasının qərarları qəbul edildiyi gündən qüvvəyə minir, respublikanın
bütün ərazisində hamı üçün məcburidir, qətidir və onlardan şikayət verilə bilməz.
VII bölmə
Məhkəmələr və ədalət mühakiməsi
Maddə 75
1. Qazaxıstan Respublikasında ədalət mühakiməsini yalnız məhkəmə həyata keçirir.
2. Məhkəmə hakimiyyəti məhkəmə icraatının qanunla müəyyənləşdirilmiş mülki, ci
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nayət və digər formaları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Qanunla nəzərdə tutulan hallarda
cinayət məhkəmə icraatı andlı iclasçıların iştirakı ilə həyata keçirilir.
3. Respublika məhkəmələri respublikanın Ali Məhkəməsi, yerli məhkəmələri və qa
nunla təsis edilən digər məhkəmələridir.
4. Respublikanın məhkəmə sistemi respublika Konstitusiyası və Konstitusiya qanunu
ilə müəyyənləşdirilir. Hər hansı ad altında xüsusi və fövqəladə məhkəmələrin təsis edil
məsinə yol verilmir.
Maddə 76
1. Məhkəmə hakimiyyəti Qazaxıstan Respublikası adından həyata keçirilir və onun
təyinatı vətəndaşların və təşkilatların hüquqlarını, azadlıqlarını və qanuni mənafeləri
ni müdafiə etmək, respublikanın Konstitusiyasının, qanunlarının, digər normativ hüquqi
aktlarının, beynəlxalq müqavilələrinin icrasını təmin etməkdir.
2. Məhkəmə hakimiyyəti respublikanın Konstitusiyası, qanunları, digər normativ hü
quqi aktları, beynəlxalq müqavilələri əsasında yaranan bütün işlərə və mübahisələrə şa
mil edilir.
3. Məhkəmələrin qətnamələri, hökmləri və digər qərarları respublikanın bütün ərazisin
də məcburi qüvvəyə malikdir.
Maddə 77
1. Hakim ədalət mühakiməsini icra edərkən müstəqildir və yalnız Konstitusiyaya və
qanuna tabedir.
2. Məhkəmənin ədalət mühakiməsinin icrası ilə bağlı fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə
yolverilməzdir və qanun üzrə məsuliyyətə səbəb olur. Konkret işlər üzrə hakimlər hesa
bat verməli deyildirlər.
3. Qanunun tətbiqi zamanı hakim aşağıdakı prinsipləri rəhbər tutmalıdır:
1) şəxsin təqsirli olduğu məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə təsdiq edil
məyincə şəxs cinayət törətməkdə təqsirsiz sayılır;
2) heç kəs eyni bir hüquq pozuntusuna görə təkrarən cinayət məsuliyyətinə və ya inzi
bati məsuliyyətə məruz qoyula bilməz;
3) razılığı olmadan heç kəsin onun üçün qanunla nəzərdə tutulan məhkəmə aidiyyəti
dəyişdirilə bilməz;
4) məhkəmədə hər kəsin dinlənilmək hüququ vardır;
5) məsuliyyəti müəyyənləşdirən və ya gücləndirən, vətəndaşların üzərinə yeni vəzifə
lər qoyan və ya onların vəziyyətini pisləşdirən qanunların geriyə qüvvəsi yoxdur. Hüquq
pozuntusu törədildikdən sonra həmin pozuntu üçün məsuliyyət qanunla ləğv edilmiş və
ya yüngülləşdirilmişdirsə, yeni qanun tətbiq edilir;
6) təqsirləndirilən şəxs təqsirli olmadığını sübuta yetirməyə borclu deyildir;
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7) heç kəs özünə, ərinə (arvadına) və qanunla müəyyənləşdirilmiş dairəyə daxil olan
yaxın qohumlarına qarşı ifadə verməyə borclu deyildir. Ruhanilər tövbə zamanı onlara
etibar etmiş şəxslərə qarşı şahidlik etməyə borclu deyildirlər;
8) şəxsin təqsirli olub-olmaması barədə hər hansı şübhə təqsirləndirilənin xeyrinə
yozulur;
9) qanunsuz üsulla əldə edilmiş sübutların hüquqi qüvvəsi yoxdur. Heç kəs yalnız öz
etirafı əsasında məhkum edilə bilməz;
10) cinayət qanununun analogiya üzrə tətbiqinə yol verilmir.
4. Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş ədalət mühakiməsi prinsipləri respublikanın bü
tün məhkəmələri və hakimləri üçün ümumi və vahiddir.
Maddə 78
Məhkəmələr Konstitusiya ilə təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıq
larını pozan qanunları və digər normativ hüquqi aktları tətbiq edə bilməzlər. Məhkəmə
tətbiq edilməli olan qanunun və ya digər normativ hüquqi aktın Konstitusiya ilə təsbit
edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını pozduğunu müəyyənləşdirərsə, iş
üzrə icraatı dayandırmalı və bu cür aktın qeyri-konstitusion sayılması barədə təqdimatla
Konstitusiya Şurasına müraciət etməlidir.
Maddə 79
1. Məhkəmə daimi hakimlərdən ibarətdir; onların müstəqilliyi Konstitusiya və qanun
la qorunur. Yalnız qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar üzrə hakimin səlahiyyətləri xətm
edilə və ya dayandırıla bilər.
2. Cinayət yerində yaxalandığı və ya ağır cinayət törətdiyi hallardan başqa, hakim Qa
zaxıstan Respublikası Prezidentinin respublika Ali Məhkəmə Şurasının rəyinə əsaslanan
razılığı olmadan, yaxud Konstitusiyanın 55-ci maddəsinin 3-cü yarımbəndində müəy
yənləşdirilmiş halda Senatın razılığı olmadan həbs edilə bilməz, gətirilməyə, məhkəmə
qaydasında tətbiq edilən inzibati tənbeh tədbirlərinə məruz qoyula bilməz, cinayət məsu
liyyətinə cəlb edilə bilməz.
3. Respublikanın iyirmi beş yaşına çatmış, ali hüquq təhsili, hüquq peşəsi üzrə azı iki il
iş stajı olan və ixtisas imtahanı vermiş vətəndaşları hakim ola bilərlər. Qanunda respubli
ka məhkəmələrinin hakimlərinə aid əlavə tələblər müəyyənləşdirilə bilər.
4. Hakim vəzifəsi deputat mandatı ilə, müəllimlik, elmi və ya başqa yaradıcılıq fəaliy
yəti istisna olmaqla, digər ödənişli vəzifə tutmaqla, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ol
maqla, kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının və ya müşahidə şurasının tərkibinə da
xil olmaqla bir araya sığmır.
Maddə 80
Məhkəmələrin maliyyələşdirilməsi, hakimlərin mənzillə təmin edilməsi respublika
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büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir və ədalət mühakiməsinin tam və müstəqil
icrasının mümkünlüyünü təmin etməlidir.
Maddə 81
Qazaxıstan Respublikasının Ali Məhkəməsi yerli və digər məhkəmələrin baxdığı mül
ki, cinayət işləri və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır, həmin məhkəmələrin fəaliyyə
tinə qanunla nəzərdə tutulmuş prosessual formalarda nəzarət edir və məhkəmə praktikası
məsələlərinə dair izahlar verir.
Maddə 82
1. Qazaxıstan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri və hakimləri Ali Məhkəmə Şurası
nın tövsiyəsinə əsasən respublika Prezidentinin təqdimatı ilə Senat tərəfindən seçilir.
2. Yerli və başqa məhkəmələrin sədrləri və hakimləri Ali Məhkəmə Şurasının tövsiyəsi
ilə respublika Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilirlər.
3. Konstitusiya qanununa uyğun olaraq məhkəmələrdə məhkəmə kollegiyaları yaradıla
bilər. Məhkəmə kollegiyalarının sədrlərinə səlahiyyətlərin verilməsi qaydası Konstitusi
ya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
4. Ali Məhkəmə Şurası sədrdən və respublika Prezidentinin təyin etdiyi digər şəxslər
dən ibarətdir.
5. Ali Məhkəmə Şurasının statusu və işinin təşkili qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 83
1. Prokurorluq qanunların, Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının və
digər normativ hüquqi aktların respublika ərazisində dəqiq və eyni cür tətbiqinə, əmə
liyyat-axtarış fəaliyyətinin, ibtidai araşdırmanın və istintaqın, inzibati və icra icraatının
qanuniliyinə dövlət adından ali nəzarəti həyata keçirir, qanunçuluğun hər hansı pozun
tularının aşkara çıxarılması və aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür, habelə respubli
kanın Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olan qanunlara və digər hüquqi aktlara dair
etirazlarını bildirir. Prokurorluq məhkəmədə dövlətin mənafelərini təmsil edir, habelə qa
nunla müəyyənləşdirilmiş hallarda, qaydada və hədlərdə cinayət təqibini həyata keçirir.
2. Respublika Prokurorluğu aşağı prokurorların yuxarı prokurorlara və respublikanın
Baş prokuroruna tabe olduqları vahid mərkəzləşdirilmiş sistemdir. O öz səlahiyyətlərini
digər dövlət orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən asılı olmadan həyata keçirir və yalnız res
publika Prezidentinə hesabat verir.
3. Cinayət yerində yaxalandığı və ya ağır cinayətlər törətdiyi hallardan başqa, respub
likanın Baş prokuroru səlahiyyət müddəti ərzində Senatın razılığı olmadan həbs edilə
bilməz, gətirilməyə, məhkəmə qaydasında tətbiq edilən inzibati tənbeh tədbirlərinə mə
ruz qoyula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Baş prokurorun səlahiyyət
müddəti beş ildir.
79

4. Respublika Prokurorluğunun səlahiyyətləri, təşkili və fəaliyyət qaydası qanunla
müəyyənləşdirilir.
Maddə 84
(Qazaxıstan Respublikasının 2007-ci il 21 may tarixli, 254 nömrəli Qanunu ilə çıxa
rılmışdır.)
VIII bölmə
Yerli dövlət idarəetməsi və özünüidarə
Maddə 85
Yerli dövlət idarəetməsi müvafiq ərazidə işlərin vəziyyəti üçün məsuliyyət daşıyan yer
li nümayəndəli və icra orqanları tərəfindən həyata keçirilir.
Maddə 86
1. Yerli nümayəndəli orqanlar – maslihatlar müvafiq inzibati ərazi vahidlərinin əhalisi
nin iradəsini ifadə edir və ümumdövlət mənafelərini nəzərə almaqla, əhalinin iradəsinin
gerçəkləşdirilməsi üçün zəruri tədbirləri müəyyənləşdirir, bu tədbirlərin həyata keçiril
məsinə nəzarət edirlər.
2. Maslihatlar əhali tərəfindən ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səs
vermə yolu ilə beş il müddətinə seçilirlər.
3. Qazaxıstan Respublikasının iyirmi yaşına çatmış vətəndaşı maslihatın deputatı seçilə
bilər. Respublika vətəndaşı yalnız bir maslihatın deputatı ola bilər.
4. Maslihatların səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) ərazinin inkişafına dair planların, iqtisadi və sosial proqramların, yerli büdcənin və
onların icrasına dair hesabatların təsdiq edilməsi;
2) onların səlahiyyətinə aid edilmiş yerli inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin həll edil
məsi;
3) qanunla maslihatın səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərə dair yerli icra orqanları rəh
bərlərinin hesabatlarına baxılması;
4) maslihatın daimi komissiyalarının və digər işçi orqanlarının yaradılması, onların
fəaliyyətinə dair hesabatların dinlənilməsi, maslihatın işinin təşkili ilə bağlı digər məsə
lələrin həll edilməsi;
5) respublika qanunvericiliyinə uyğun olaraq vətəndaşların hüquqlarının və qanuni
mənafelərinin təmin edilməsi ilə bağlı digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi.
5. Maslihatın səlahiyyətlərinə respublika Prezidenti tərəfindən, habelə maslihatın özü
nü buraxmaq haqqında qərar qəbul etdiyi halda vaxtından əvvəl xitam verilir.
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6. Maslihatların səlahiyyətləri, onların təşkili və fəaliyyəti qaydası, maslihat deputatla
rının hüquqi vəziyyəti qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 87
1. Yerli icra orqanları Qazaxıstan Respublikasının vahid icra orqanları sisteminə daxil
dir, müvafiq ərazinin inkişaf mənafeləri və tələbatı ilə uzlaşdırılmış şəkildə ümumdövlət
icra hakimiyyəti siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edirlər.
2. Yerli icra orqanlarının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) ərazinin inkişafına dair planların, iqtisadi və sosial proqramların, yerli büdcənin ha
zırlanması və onların icrasının təmin edilməsi;
2) kommunal mülkiyyətin idarə edilməsi;
3) yerli icra orqanları rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, yerli icra
orqanlarının işinin təşkili ilə bağlı digər məsələlərin həll edilməsi;
4) respublika qanunvericiliyi ilə yerli icra orqanlarına həvalə edilmiş digər səlahiyyət
lərin yerli dövlət idarəetməsinin mənafeləri naminə həyata keçirilməsi.
3. Yerli icra orqanına respublika Prezidentinin və Hökumətinin nümayəndəsi olan mü
vafiq inzibati ərazi vahidinin başçısı rəhbərlik edir.
4. Vilayətlərin, respublika əhəmiyyətli şəhərlərin və paytaxtın başçıları müvafiq olaraq,
vilayətlərin, respublika əhəmiyyətli şəhərlərin və paytaxtın maslihatlarının razılığı ilə
respublika Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilirlər. Digər inzibati ərazi vahidləri
nin başçıları Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin müəyyənləşdirdiyi qaydada vəzifəyə
təyin edilir və ya seçilirlər. Respublika Prezidenti öz mülahizəsi ilə başçıları vəzifədən
azad edə bilər.
5. Maslihat deputatlarının ümumi sayının azı beşdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə başçı
ya etimadsızlıq göstərilməsi məsələsi qoyula bilər. Bu halda maslihat öz deputatlarının
ümumi sayının səs çoxluğu ilə başçıya etimadsızlıq göstərə bilər və onun vəzifədən azad
edilməsi məsələsini müvafiq olaraq, respublikanın Prezidenti, yaxud yuxarı səviyyəli
başçı qarşısında qaldıra bilər. Respublikanın yeni seçilmiş Prezidenti vəzifəsinin icra
sına başladıqda vilayətlərin, respublika əhəmiyyətli şəhərlərin və paytaxtın başçılarının
səlahiyyətlərinə xitam verilir.
6. Yerli icra orqanlarının səlahiyyətləri, onların fəaliyyətinin təşkili və qaydası qanunla
müəyyənləşdirilir.
Maddə 88
1. Maslihatlar öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərə dair qərarlar, başçılar isə qərar
lar və sərəncamlar qəbul edirlər; müvafiq inzibati ərazi vahidinin ərazisində bu qərarların
və sərəncamların icrası məcburidir.
2. Maslihatların yerli büdcə gəlirlərinin azaldılmasını və ya yerli büdcə xərclərinin artı
81

rılmasını nəzərdə tutan qərarlarının layihələri yalnız başçının müsbət rəyinin olması şərti
ilə müzakirəyə çıxarıla bilər.
3. Maslihatların Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasına və qanunvericiliyinə uyğun
gəlməyən qərarları məhkəmə qaydasında ləğv edilə bilər.
4. Başçıların qərarları və sərəncamları müvafiq olaraq, Qazaxıstan Respublikasının
Prezidenti, Hökuməti, yaxud yuxarı səviyyəli başçı tərəfindən, habelə məhkəmə qayda
sında ləğv edilə bilər.
Maddə 89
1. Qazaxıstan Respublikasında yerli əhəmiyyətli məsələlərin əhali tərəfindən müstəqil
həllini təmin edən yerli özünüidarə tanınır.
2. Yerli özünüidarə əhali qruplarının yığcam şəkildə yaşadıqları əraziləri əhatə edən
yerli topluluqlarda əhali tərəfindən bilavasitə, habelə maslihatlar və digər yerli özünüida
rə orqanları vasitəsilə həyata keçirilir.
Qanuna uyğun olaraq yerli özünüidarə orqanlarına dövlət funksiyalarının həyata keçi
rilməsi həvalə edilə bilər.
3. Qazaxıstanda yerli özünüidarənin təşkili və fəaliyyəti qanunla tənzimlənir.
4. Yerli özünüidarə orqanlarının qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri daxilində
müstəqilliyinə təminat verilir.
IX bölmə
Yekun və keçid müddəaları
Maddə 90
1. Qazaxıstan Respublikasının respublika referendumunda qəbul edilmiş Konstitusi
yası referendumun nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi gündən, Qazaxıstan Respublikasının
əvvəl qəbul edilmiş Konstitusiyasının qüvvəsinə xitam verilməsi ilə bir vaxtda qüvvəyə
minir.
2. Respublika referendumunda Konstitusiyanın qəbul edilməsi günü dövlət bayramı –
Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyası günü elan edilir.
Maddə 91
1. Qazaxıstan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr respublika
Prezidentinin öz təşəbbüsü ilə, Parlamentin və ya Hökumətin təklifi ilə qəbul etdiyi qəra
rına əsasən keçirilən respublika referendumu yolu ilə edilə bilər. Prezident Konstitusiya
ya dəyişikliklərin və əlavələrin layihəsini Parlamentin müzakirəsinə verməyi qərara alar
sa, layihə respublika referendumuna çıxarılmır. Bu halda Parlamentin qərarı Konstitusiya
ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilir. Respublikanın Prezidenti Konstitusiyaya
82

dəyişikliklərin və əlavələrin respublika referendumuna çıxarılması barədə Parlamentin
təklifin i rədd edərsə, Parlament palatalardan hər birinin deputatlarının ümumi sayının azı
beşdə dörd səs çoxluğu ilə həmin dəyişikliklərin və əlavələrin Konstitusiyaya daxil edil
məsi haqqında qanun qəbul edə bilər. Bu halda respublikanın Prezidenti həmin qanunu
imzalayır və ya respublika referendumuna çıxarır; referendum o halda baş tutmuş sayılır
ki, referendumda iştirak etmək hüququ olan respublika vətəndaşlarının yarıdan çox his
səsi səsvermədə iştirak etsin. Respublika referendumuna çıxarılmış Konstitusiya dəyi
şiklikləri və əlavələri o halda qəbul edilmiş sayılır ki, vilayətlərin, respublika əhəmiyyətli
şəhərlərin və paytaxtın üçdə ikidən çox hissəsində səsvermədə iştirak etmiş vətəndaşların
yarıdan çox hissəsi həmin dəyişikliklərin və əlavələrin lehinə səs vermiş olsun.
2. Dövlətin Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş unitarlığı və ərazi bütövlüyü, respub
likanın idarəçilik forması dəyişdirilə bilməz.
Maddə 92
1. Konstitusiya qanunları Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində qəbul
edilməlidir. Konstitusiyada Konstitusiya qanunları adlandırılmış qanunlar və ya Konsti
tusiya qanunu qüvvəsinə malik olan aktlar Konstitusiya qüvvəyə minənədək qəbul edil
mişdirsə, onlar Konstitusiyaya uyğunlaşdırılır və Qazaxıstan Respublikasının Konstitu
siya qanunları sayılır.
2. Konstitusiyada adı çəkilmiş digər qanunlar Parlamentin müəyyənləşdirdiyi qaydada
və müddətlərdə, lakin Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən ən geci iki il keçənədək
qəbul edilməlidir.
3. “Qazaxıstan Respublikasının Prezidentinə və yerli administrasiyaların başçılarına
müvəqqəti olaraq əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında” Qazaxıstan Respublikasının
1993-cü il 10 dekabr tarixli Qanununa uyğun olaraq, respublika Prezidentinin əlavə səla
hiyyətlərini həyata keçirdiyi müddət ərzində qəbul etdiyi və qanun qüvvəsinə malik olan
fərmanlara dəyişikliklər, əlavələr edilməsi və ya onların ləğv olunması yalnız respublika
qanunlarına dəyişikliklər, əlavələr edilməsi və ya onların ləğv olunması üçün nəzərdə
tutulan qaydada həyata keçirilə bilər. Respublika Prezidentinin öz əlavə səlahiyyətlərini
həyata keçirdiyi müddət ərzində Qazaxıstan Respublikasının 1993-cü il yanvarın 28-də
qəbul edilmiş Konstitusiyasının 64-cü maddəsinin 12–15-ci, 18-ci və 20-ci bəndlərində
nəzərdə tutulan məsələlərə dair qəbul etdiyi fərmanlar respublika Parlamenti tərəfindən
təsdiq edilməməlidir.
4. Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi anadək qüvvədə olan Qazaxıstan Respublikasının
qanunvericiliyi Konstitusiyaya zidd olmayan hissədə tətbiq edilir və Konstitusiyanın qə
bul edildiyi gündən iki il ərzində ona uyğunlaşdırılmalıdır.
Maddə 93
Konstitusiyanın 7-ci maddəsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Hökumət, yerli nüma
yəndəli və icra orqanları xüsusi qanuna uyğun olaraq Qazaxıstan Respublikasının bütün
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vətəndaşlarının sərbəst və pulsuz şəkildə dövlət dilini öyrənməsi üçün bütün zəruri təşki
lati, maddi və texniki şəraiti yaratmalıdırlar.
Maddə 94
1. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi anadək qüvvədə olan Qa
zaxıstan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq surətdə seçilmiş Qazaxıstan Respublika
sının Prezidenti Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş Qazaxıstan Respublikası Prezidenti
səlahiyyətlərini əldə edir və bu səlahiyyətləri 1995-ci il aprelin 29-da respublika referen
dumunda qəbul edilmiş qərarla müəyyənləşdirilən müddət ərzində həyata keçirir. Qaza
xıstan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti respublika Prezidentinin razılığı ilə
respublika Parlamenti palatalarının birgə iclasında palatalardan hər birinin deputatlarının
ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş Parlament qərarı ilə azaldıla bilər. Bu hal
da Parlamentin Məclisi bir ay ərzində Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin seçkilərini
təyin edir. Həmin seçkilərin yekunlarına əsasən seçilmiş respublika Prezidenti seçkilərin
yekunlarının dərc edildiyi gündən bir ay ərzində and içir və yeddi ildən sonra dekabr ayı
nın birinci bazar günü keçirilməli olan növbəti Prezident seçkilərində seçiləcək respublika
Prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayanadək öz səlahiyyətlərini həyata keçirir.
2. Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi anadək qüvvədə olan Qazaxıstan Respublikasının
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə seçilmiş Qazaxıstan Respublikasının vitse-Prezidenti
hansı müddət üçün seçilmişdirsə, həmin müddət başa çatanadək öz səlahiyyətlərini sax
layır.
Maddə 94-1
Konstitusiyanın 41-ci maddəsinin 1-ci bəndinin respublika Prezidentinin səlahiyyət müd
dətini müəyyənləşdirən müddəası 2005-ci il 4 dekabr tarixli seçkilərdə seçilmiş respublika
Prezidentinin yeddi illik səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçirilən Prezi
dent seçkilərinin yekunlarına əsasən respublika Prezidenti seçiləcək şəxsə tətbiq edilir.
Maddə 95
1. Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada birinci çağırış Senatın deputat
larının bir yarısı dörd il müddətinə, digər yarısı iki il müddətinə seçilir.
2. Qazaxıstan Respublikası Konstitusiyasının Parlament Məclisi deputatlarının partiya
siyahıları əsasında seçilməsi haqqında müddəaları ikinci çağırış Parlament Məclisi depu
tatlarının seçkilərindən başlayaraq tətbiq edilir.
Maddə 96
Qazaxıstan Respublikasının Nazirlər Kabineti Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən
Qazaxıstan Respublikası Hökumətinin Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarını,
vəzifələrini və məsuliyyətini əldə edir.
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Maddə 97
Qazaxıstan Respublikası Konstitusiya Şurasının birinci tərkibi bu şəkildə formalaşdı
rılır: respublikanın Prezidenti, Parlament Senatının Sədri və Parlament Məclisinin Sədri
hərəsi Konstitusiya Şurasının bir üzvünü 3 il müddətinə, hərəsi Konstitusiya Şurasının
bir üzvünü altı il müddətinə təyin edir, Konstitusiya Şurasının sədri respublika Prezidenti
tərəfindən altı il müddətinə təyin edilir.
Maddə 98
1. Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan ədalət mühakiməsi və istintaq orqanları müvafiq
qanunlar ilə nəzərdə tutulan qaydada və müddətlərdə yaradılır. Onlar yaradılanadək möv
cud ədalət mühakiməsi və istintaq orqanları öz səlahiyyətlərini saxlayırlar.
2. Qazaxıstan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Ali Arbitraj Məhkəməsinin, yerli
məhkəmələrin hakimləri Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan məhkəmələr yaradılanadək öz
səlahiyyətlərini saxlayırlar. Boş olan hakim vəzifələri Konstitusiya ilə müəyyənləşdiril
miş qaydada tutulur.
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QIRĞIZ RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
(Qırğız Respublikasının 2010-cu il 27 iyun tarixli
Qanunu ilə qüvvəyə minmişdir)
2010-cu il iyunun 27-də referendum
(ümumxalq səsverməsi) yolu ilə qəbul edilmişdir
Biz, Qırğız xalqı,
xalqın azadlığı uğrunda həyatını qurban vermiş qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla
yad edərək,
insan hüquqlarına hörmətə və onların müdafiəsinə əsaslanan azad və demokratik
dövlət quruculuğu məqsədinə sadiq olduğumuzu təsdiqləyərək;
qırğız dövlətçiliyinin inkişaf etdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə, dövlət suve
renliyinin və xalqın birliyinin qorunmasına sarsılmaz inamımızı və möhkəm əzmimi
zi ifadə edərək;
hüququn aliliyini bərqərar etməyə, habelə sosial ədaləti, xalqın iqtisadi rifahını və
mənəvi inkişafını təmin etməyə çalışaraq;
əcdadlarımızın sülh və həmrəylik, təbiətlə ahəng şəraitində yaşamaq barəsində və
siyyətlərini əsas götürərək, bu Konstitusiyanı qəbul edirik.
I BÖLMƏ
KONSTİTUSİYA QURULUŞUNUN ƏSASLARI
Maddə 1.
1. Qırğız Respublikası (Qırğızıstan) suveren, demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar,
sosial dövlətdir.
2. Qırğız Respublikası öz ərazisində tam dövlət hakimiyyətinə malikdir, daxili və
xarici siyasətini müstəqil həyata keçirir.
Maddə 2.
1. Qırğızıstan xalqı Qırğız Respublikasında suverenliyin daşıyıcısı və dövlət haki
miyyətinin yeganə mənbəyidir.
2. Qırğızıstan xalqı öz hakimiyyətini bu Konstitusiyaya və qanunlara əsasən bi
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lavasitə seçkilərdə və referendumlarda, habelə dövlət orqanları və yerli özünüidarə
orqanları sistemi vasitəsi ilə həyata keçirir.
3. Qanunlar və dövlət əhəmiyyətli digər vacib məsələlər referenduma (ümumxalq
səsverməsinə) çıxarıla bilər. Referendumun keçirilməsi qaydası və referenduma çıxa
rılan məsələlərin siyahısı Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
4. Seçkilər azaddır.
Jokorku Keneş deputatlarının, Prezidentin, yerli nümayəndəli özünüidarə orqanları
deputatlarının seçkiləri ümumi bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsver
mə yolu ilə keçirilir.
Qırğız Respublikasının 18 yaşına çatmış vətəndaşlarının seçmək hüququ vardır.
5. Dövlət qanunla müəyyənləşdirilmiş müxtəlif sosial qrupların dövlət orqanların
da və yerli özünüidarə orqanlarında, o cümlədən qərarların qəbul edilməsi səviyyə
sində təmsil olunması üçün şərait yaradır.
Maddə 3.
Qırğız Respublikasında dövlət hakimiyyəti aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
1) bütün xalq tərəfindən seçilən Jokorku Keneşin və Prezidentin təmsil və təmin
etdiyi xalq hakimiyyətinin aliliyi;
2) dövlət hakimiyyətinin bölünməsi;
3) dövlət orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının xalq qarşısında açıqlığı və
məsuliyyəti, onların öz səlahiyyətlərini xalqın mənafeləri naminə həyata keçirməsi;
4) dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının funksiyaları və səlahiyyət
ləri arasında hədd qoyulması.
Maddə 4.
1. Qırğız Respublikasında siyasi müxtəliflik və çoxpartiyalılıq tanınır.
2. Vətəndaşlar öz hüquqlarını və azadlıqlarını həyata keçirmək və müdafiə etmək,
siyasi, iqtisadi, sosial, əmək, mədəni və başqa mənafelərini təmin etmək üçün sərbəst
iradə ifadəsi və mənafe ortaqlığı əsasında siyasi partiyalar, həmkarlar ittifaqları və
digər ictimai birliklər yarada bilərlər.
3. Siyasi partiyalar vətəndaşların siyasi iradəsinin ifadəsinə kömək göstərir, Jokor
ku Keneş deputatlarının, Prezidentin və yerli özünüidarə orqanlarının seçkilərində
iştirak edirlər.
4. Qırğız Respublikasında aşağıdakılar qadağandır:
1) dövlət, bələdiyyə və partiya təsisatlarının birləşməsi; dövlət və bələdiyyə idarə
lərində və təşkilatlarında partiya təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyət göstərməsi;
partiya işinin qulluq fəaliyyətindən kənarda həyata keçirildiyi hallar istisna olmaqla,
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dövlət və bələdiyyə qulluqçuları tərəfindən partiya işinin həyata keçirilməsi;
2) hərbi qulluqçuların, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının və hakimlərin si
yasi partiyaların üzvü olması, hər hansı siyasi partiyanın müdafiəsi üçün çıxış etmə
si;
3) dini, etnik əsasda siyasi partiyaların yaradılması, dini birliklər tərəfindən siyasi
məqsədlər güdülməsi;
4) vətəndaşların birlikləri tərəfindən hərbiləşdirilmiş birləşmələrin yaradılması;
5) hərəkətləri Konstitusiya quruluşunun zorakılıqla dəyişdirilməsinə, milli təhlü
kəsizliyin sarsıdılmasına, sosial, irqi, millətlərarası, etnik və dini düşmənçiliyin qı
zışdırılmasına yönəlmiş siyasi partiyaların, siyasi məqsədlər güdən ictimai və dini
birliklərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının fəaliyyət göstərməsi.
Maddə 5.
1. Dövlət və onun orqanları cəmiyyətin hansısa hissəsinə deyil, bütün cəmiyyətə
qulluq edirlər.
2. Xalqın heç bir hissəsi, heç bir birlik, heç bir ayrıca şəxs dövlətdə hakimiyyəti
mənimsəyə bilməz. Dövlət hakimiyyətinin qəsb edilməsi xüsusilə ağır cinayətdir.
3. Dövlət, onun orqanları, yerli özünüidarə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri bu
Konstitusiya və qanunlar ilə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyət hədlərindən kənara çıxa
bilməzlər.
4. Dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri hüquqa
zidd hərəkətləri üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 6.
1. Qırğız Respublikasında Konstitusiya ali hüquqi qüvvəyə malikdir və birbaşa
qüvvədədir.
2. Konstitusiya əsasında Konstitusiya qanunları, qanunlar və digər normativ hü
quqi aktlar qəbul edilir.
3. Qırğız Respublikasının iştirak etdiyi, qanunla müəyyənləşdirilən qaydada qüv
vəyə minmiş beynəlxalq müqavilələr, habelə hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq
prinsipləri və normaları Qırğız Respublikasının hüquq sisteminin tərkib hissəsidir.
İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələrin normaları birbaşa qüvvədədir və
digər beynəlxalq müqavilələrin normalarından üstündür.
4. Qanunların və digər normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi onların qüv
vəyə minməsinin məcburi şərtidir.
5. Yeni vəzifələr müəyyənləşdirən, yaxud məsuliyyəti ağırlaşdıran qanunun və ya
digər normativ hüquqi aktın geriyə qüvvəsi yoxdur.
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Maddə 7.
1. Qırğız Respublikasında heç bir din dövlət dini və ya məcburi din kimi müəyyən
ləşdirilə bilməz.
2. Din və bütün dini ayinlər dövlətdən ayrıdır.
3. Dini birliklərin və din xadimlərinin dövlət orqanlarının fəaliyyətinə qarışması
qadağandır.
Maddə 8.
1. Qırğız Respublikasının mövcud sərhədlər daxilində ərazisi bütövdür və toxunul
mazdır.
2. Dövlət idarəetməsinin və yerli özünüidarənin təşkili məqsədi ilə Qırğız Respub
likasının ərazisi qanunla müəyyənləşdirilən inzibati ərazi vahidlərinə bölünür.
3. Bişkek və Oş şəhərləri respublika əhəmiyyətli şəhərlərdir, onların statusu qanun
la müəyyənləşdirilir.
Maddə 9.
1. Qırğız Respublikası şəxsiyyətin ləyaqətli həyat şəraitinin yaradılmasına və şəx
siyyətin sərbəst inkişafına, məşğulluğa kömək göstərilməsinə yönələn sosial proq
ramlar hazırlayır.
2. Qırğız Respublikası vətəndaşların sosial cəhətdən müdafiəsiz kateqoriyalarına
yardım göstərilməsini, əməyin ödənilməsinin təminatlı minimum məbləğini, əməyin
və sağlamlığın mühafizəsini təmin edir.
3. Qırğız Respublikası sosial və tibbi xidmətlər sistemini inkişaf etdirir, dövlət pen
siyaları, müavinətlər və digər sosial müdafiə təminatları müəyyənləşdirir.
Maddə 10.
1. Qırğız Respublikasının dövlət dili qırğız dilidir.
2. Qırğız Respublikasında rus dilindən rəsmi dil kimi istifadə edilir.
3. Qırğız Respublikası Qırğızıstan xalqını təşkil edən bütün etnosların nümayən
dələri üçün ana dilinin qorunması hüququna, onun öyrənilməsinə və inkişafına şərait
yaradılmasına təminat verir.
Maddə 11.
1. Qırğız Respublikasının dövlət rəmzləri – bayrağı, gerbi, himni vardır. Onların
təsviri və rəsmi istifadə qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
2. Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhəridir.
3. Qırğız Respublikasının pul vahidi somdur.
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Maddə 12.
1. Qırğız Respublikasında mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi tanınır və xüsusi,
dövlət, bələdiyyə və digər mülkiyyət formalarının bərabər hüquqi müdafiəsinə təmi
nat verilir.
2. Mülkiyyət toxunulmazdır. Heç kəs mülkiyyətindən özbaşına məhrum edilə bil
məz.
Mülkiyyətçinin iradəsi əleyhinə mülkiyyətin alınmasına yalnız məhkəmənin qərarı
ilə yol verilir.
Məhkəmənin qərarı olmadan əmlakın məcburi alınmasına qanunla nəzərdə tutul
muş hallarda milli təhlükəsizliyin, ictimai qaydanın qorunması, əhalinin sağlamlığı
nın və mənəviyyatının mühafizəsi, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
məqsədi ilə yol verilir. Mülkiyyətin bu cür alınmasının qanuniliyinə məhkəmə tərə
findən hökmən baxılmalıdır.
Qanunda müəyyənləşdirilmiş ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin alınması məhkə
mənin qərarına əsasən həmin əmlakın dəyərinin və alınma nəticəsində vurulan digər
itkilərin əvəzinin ədalətli şəkildə və qabaqcadan ödənilməsi təmin edilməklə həyata
keçirilir.
3. Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın dövlət mülkiy
yətinə yönəldilməsi (milliləşdirmə) qanuna əsasən həmin əmlakın dəyəri və digər
itkilərin əvəzi ödənilməklə həyata keçirilir.
4. Qırğız Respublikası öz vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin mülkiyyətini, ha
belə başqa dövlətlərin ərazisində olan öz mülkiyyətini müdafiə edir.
5. Torpaq, yerin təki, hava məkanı, sular, meşələr, bitkilər və heyvanlar aləmi, digər
təbii ehtiyatlar Qırğız Respublikasının müstəsna mülkiyyətidir, Qırğızıstan xalqının
həyat və fəaliyyətinin təməli kimi vahid ekoloji sistemin qorunub saxlanılması məq
sədi ilə istifadə edilir və dövlətin xüsusi mühafizəsi altındadır.
Xüsusi mülkiyyətdə ola bilməyən otlaqlardan başqa, torpaq da xüsusi bələdiyyə
mülkiyyətində və mülkiyyətin digər formalarında ola bilər.
6. Mülkiyyətçilərin öz hüquqlarını həyata keçirməsinin hədləri və qaydası, bunla
rın müdafiəsi üçün təminatlar qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 13.
1. Qırğız Respublikasının dövlət büdcəsi respublika büdcəsindən və yerli büdcə
lərdən ibarət olub gəlirləri və xərcləri ehtiva edir.
2. Respublika büdcəsinin və yerli büdcələrin formalaşdırılması, qəbul edilməsi,
icra olunması qaydası, habelə onların icrasının auditi qanunla müəyyənləşdirilir. Res
publika büdcəsi qanunla, yerli büdcələr müvafiq nümayəndəli orqanların qərarı ilə
qəbul edilir.
3. Qırğız Respublikasının ərazisində vahid vergi sistemi fəaliyyət göstərir. Vergiləri
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müəyyənləşdirmək hüququ Jokorku Keneşə məxsusdur. Yeni vergilər müəyyənləşdi
rən və vergi ödəyicilərinin vəziyyətini pisləşdirən qanunların geriyə qüvvəsi yoxdur.
Maddə 14.
1. Qırğız Respublikası hərbi qüvvə ilə yerinə yetirilən ilhaq, təcavüz və ərazi id
diaları güdmür, dövlət həyatının hərbiləşdirməsini, dövlətin, onun fəaliyyətinin mü
haribə aparılması vəzifələrinə tabe etdirilməsini rədd edir. Qırğız Respublikasının
Silahlı Qüvvələri özünümüdafiə və müdafiə yetərliyi prinsipinə uyğun qurulur.
2. Qırğızıstana və digər dövlətlərə qarşı törədilən, kollektiv müdafiə öhdəlikləri
ilə bağlı olan təcavüz hallarından başqa, müharibə aparmaq hüququ tanınmır. Qır
ğız Respublikası Silahlı Qüvvələri hissələrinin Qırğızıstan ərazisinin hüdudlarından
kənara hərəkət etdiyi hər bir hal üçün icazə Jokorku Keneş tərəfindən deputatların
ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
3. Qırğız Respublikasının silahlı qüvvələrindən dövlətdaxili siyasi məqsədlərin
əldə edilməsi üçün istifadə olunması qadağandır.
4. Qırğız Respublikası ümumi və ədalətli sülhə, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaş
lığa, qlobal və regional problemlərin sülh yolu ilə həllinə can atır.
Maddə 15.
Qırğız Respublikasında fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət bu Konstitusiya və
Konstitusiya qanunları ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada tətbiq edilə bilər.
II BÖLMƏ
İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARI
Birinci fəsil
Əsas hüquqlar və azadlıqlar
Maddə 16.
1. İnsan hüquqları və azadlıqları özgəninkiləşdirilməzdir və anadangəlmə hər kəsə
məxsusdur.
İnsan hüquqları və azadlıqları ali dəyərdir. Onlar bilavasitə qüvvədədir, qanunve
ricilik, icra hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin
mənasını və məzmununu müəyyənləşdirir.
2. Qırğız Respublikası onun ərazisinin hüdudları daxilində və yurisdiksiyası altın
da olan bütün şəxslərin insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət bəsləyir və bunları
təmin edir.
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Heç kəs cins, irq, dil, əlillik, etnik mənsubiyyət, dini etiqad, yaş, siyasi və ya başqa
əqidələr, təhsil, mənşə, əmlak vəziyyəti və ya digər vəziyyət əlamətinə, habelə digər
hallara görə ayrı-seçkiliyə məruz qoyula bilməz.
Qanunla müəyyənləşdirilən və beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq müxtəlif sosial
qruplar üçün bərabər imkanların təmin edilməsinə yönələn xüsusi tədbirlər ayrı-seç
kilik deyildir.
3. Qırğız Respublikasında hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir.
4. Qırğız Respublikasında kişilər və qadınlar bərabər hüquqlara və azadlıqlara, on
ların həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlara malikdirlər.
5. Qırğız Respublikasında uşağın ən yaxşı mənafelərinin təmin edilməsi prinsipi
qüvvədədir.
Maddə 17.
Bu Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqlar və azadlıqlar tam deyildir və ha
mılıqla tanınmış insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının inkar edilməsi və
ya əhəmiyyətinin azaldılması kimi təfsir olunmamalıdır.
Maddə 18.
Hər kəs bu Konstitusiya və qanunlar ilə qadağan edilmiş hərəkətlərdən və fəaliy
yətdən başqa, istənilən hərəkətləri və fəaliyyəti həyata keçirə bilər.
Maddə 19.
1. Qırğız Respublikasında xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qa
nunla və ya Qırğız Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilə ilə müəyyən
ləşdirilmiş hallardan başqa, Qırğız Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər hüquqla
ra malikdir və bərabər vəzifələri icra edirlər.
2. Beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq Qırğız Respublikası siyasi mülahizələrə
görə, habelə insan hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması mülahizələrinə görə tə
qib edilən xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə sığınacaq verir.
Maddə 20.
1. Qırğız Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını ləğv edən
və ya bunların əhəmiyyətini azaldan qanunlar qəbul edilməməlidir.
2. İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları milli təhlükəsizliyin, ictimai qayda
nın qorunması, əhalinin sağlamlığının və mənəviyyatının mühafizəsi, digər şəxslərin
hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə məhdudlaşdırıla bilər. Tətbiq
edilən məhdudiyyətlər göstərilən məqsədlərə mütənasib olmalıdır.
95

İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını məhdudlaşdıran qanun qüvvəli nor
mativ hüquqi aktların qəbul edilməsi qadağandır.
3. Qanun Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün və nəzərdə tutulma
yan dərəcədə hüquq və azadlıqlar üzərində məhdudiyyətlər müəyyənləşdirə bilməz.
4. Aşağıdakıların qadağan edilməsi barədə bu Konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş
təminatların üzərinə heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz:
1) ölüm cəzasının, işgəncələrin və digər qeyri-insani, qəddar və ya ləyaqəti alçal
dan rəftar və ya cəza növlərinin tətbiq edilməsi;
2) lazımi qaydada ifadə edilmiş və təsdiqlənmiş könüllü razılığı olmadan insanlar
üzərində tibbi, bioloji, psixoloji təcrübələrin aparılması;
3) köləlik, insan ticarəti;
4) uşaq əməyinin istismar edilməsi;
5) mülki hüquq öhdəliyinin icra olunmaması əsasında azadlıqdan məhrumetmə;
6) şəxsiyyətin şərəfini və ləyaqətini ləkələyən informasiyanın yayılmasına görə ci
nayət təqibi;
7) fikrin, dini və başqa əqidələrin ifadə edilməsinə və ya bunlardan imtina olunma
sına məcburetmə;
8) dinc toplanışda iştiraka məcburetmə;
9) etnik mənsubiyyətini müəyyənləşdirməyə və göstərməyə məcburetmə;
10) mənzildən özbaşına məhrumetmə.
5. Bu Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş aşağıdakı hüquqlar heç bir şəkildə məh
dudlaşdırılmamalıdır:
1) azadlıqdan məhrum edilmiş hər kəsin humanist rəftar və insan ləyaqətinə hörmət
edilməsi hüququ;
2) əfv edilməni və ya cəzanın yüngülləşdirilməsini xahiş etmək hüququ;
3) işə yuxarı məhkəmə tərəfindən təkrar baxılması hüququ;
4) fikir və rəy azadlığı hüququ;
5) dini və başqa əqidələri sərbəst seçmək və bunlara malik olmaq hüququ;
6) etnik mənsubiyyətini sərbəst müəyyənləşdirmək və göstərmək hüququ;
7) dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin
qulluq vəzifələrinin icrası zamanı qanunsuz hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin
əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi hüququ;
8) məhkəmə müdafiəsi hüququ;
9) dövlət təhsil təşkilatlarında pulsuz olaraq əsas ümumi və orta ümumi təhsil al
maq hüququ;
10) vətəndaşın Qırğız Respublikasına maneəsiz qayıtmaq hüququ.
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İkinci fəsil
İnsan hüquqları və azadlıqları
Maddə 21.
Hər kəsin yaşamağa ayrılmaz hüququ vardır. Heç kəs həyatdan özbaşına məhrum
edilə bilməz. Ölüm cəzası qadağandır.
Maddə 22.
1. Heç kəs işgəncələrə və digər qeyri-insani, qəddar və ya ləyaqəti alçaldan rəftar
və ya cəza növlərinə məruz qoyula bilməz.
2. Azadlıqdan məhrum edilmiş hər kəsin humanist rəftar və insan ləyaqətinə hör
mət edilməsi hüququ vardır.
3. Lazımi qaydada ifadə edilmiş və təsdiqlənmiş könüllü razılığı olmadan insanlar
üzərində tibbi, bioloji, psixoloji təcrübələrin aparılması qadağandır.
Maddə 23.
1. Qırğız Respublikasında köləliyə, insan ticarətinə yol verilmir.
2. Uşaq əməyinin istismar edilməsi qadağandır.
3. Müharibə, təbii fəlakətlərin və digər fövqəladə vəziyyətlərin nəticələrinin aradan
qaldırılması, habelə məhkəmə qərarının icrası qaydasında işlətmə hallarından başqa,
məcburi əmək qadağandır.
Hərbi, alternativ (əsgəri xidmətdən kənar) xidmətə cəlbetmə məcburi əmək sayıl
mır.
Maddə 24.
1. Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.
2. Heç kəs yalnız mülki hüquq öhdəliyinin icra olunmaması əsasında azadlıqdan
məhrum edilə bilməz.
3. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan və qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar
dan və qaydadan başqa, həbs edilə bilməz, həbsdə saxlanıla bilməz və ya azadlıqdan
məhrum edilə bilməz.
4. Məhkəmə qərarı olmadan heç kəs 48 saatdan artıq müddətə tutula bilməz.
Tutulan hər bir şəxs onun tutulmasının qanuniliyi məsələsinin həll edilməsi üçün
təcili qaydada və hər bir halda tutulduğu andan 48 saat keçənədək məhkəməyə gəti
rilməlidir.
Qanunla ayrı-ayrı hallarda tutulmanın daha qısa müddətləri müəyyənləşdirilə bilər.
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Tutulan hər bir şəxsin tutulmasının qanuniliyinin qanunla müəyyənləşdirilmiş qay
dada və vaxtaşırı yoxlanılması hüququ vardır. Şəxsin tutulmasına əsas vermiş hal
aradan qalxdıqda o dərhal azad edilməlidir.
5. Tutulan hər bir şəxsin tutulma səbəbləri təxirə salınmadan ona bildirilməli, hü
quqları, o cümlədən tibbi müayinə edilmək və həkim yardımı almaq hüququ izah
olunmalı və təmin edilməlidir.
Azadlıqdan faktiki məhrum edildiyi andan şəxsin təhlükəsizliyi təmin edilir, ona
özünü şəxsən müdafiə etmək, vəkilin ixtisaslı hüquqi yardımından istifadə etmək,
habelə müdafiəçiyə malik olmaq imkanı verilir.
Maddə 25.
1. Hər kəsin Qırğız Respublikasında sərbəst surətdə hərəkət etmək, qalma və ya
şayış yeri seçmək hüququ vardır.
2. Hər kəsin sərbəst surətdə Qırğız Respublikasının hüdudlarından kənara getmək
hüququ vardır.
Maddə 26.
1. Təqsirli olduğu qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübut edilənədək və qanuni
qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə müəyyənləşdirilənədək hər kəs cinayət törət
məkdə təqsirsiz sayılır. Bu prinsipin pozulması maddi və mənəvi zərərin əvəzinin
məhkəmə vasitəsi ilə ödənilməsi üçün əsasdır.
2. Heç kəs təqsirsiz olduğunu sübut etməyə borclu deyildir. Təqsirlilik barəsində
hər hansı şübhələr təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə yozulur.
3. Heç kəs yalnız cinayət törətdiyini özünün etiraf etməsi əsasında məhkum edilə
bilməz.
4. Cinayət işi üzrə təqsirin sübut edilməsi yükü ittihamçının üzərinə qoyulur. Qanu
nu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan ittihamın əsaslandırılması və məhkəmə aktının
çıxarılması üçün istifadə edilə bilməz.
5. Heç kəs özünə, ərinə (arvadına) və qanunla müəyyənləşdirilmiş dairəyə daxil
olan yaxın qohumlarına qarşı şahidlik etməyə borclu deyildir. Qanunla ifadə verilmə
si vəzifəsindən azadetmənin başqa halları da müəyyənləşdirilə bilər.
6. Qanunla nəzərdə tutulan hallarda hər kəsin məhkəmədə işə andlı iclasçıların iş
tirakı ilə baxılması hüququ vardır.
Maddə 27.
1. Məhkum edilmiş hər kəsin, qanuna uyğun olaraq, onun işinə yuxarı məhkəmə
tərəfindən təkrar baxılması hüququ vardır.
2. Məhkum edilmiş hər kəsin əfv edilməsini və ya cəzasının yüngülləşdirilməsini
xahiş etmək hüququ vardır.
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3. Heç kəs eyni bir hüquq pozuntusuna görə təkrarən hüquqi məsuliyyət daşımalı
deyildir.
Maddə 28.
1. Şəxsin məsuliyyətini müəyyənləşdirən və ya ağırlaşdıran qanunun geriyə qüv
vəsi yoxdur. Törədildiyi məqamda hüquq pozuntusu sayılmayan hərəkətlərə görə heç
kəs məsuliyyət daşıya bilməz. Hüquq pozuntusu törədildikdən sonra həmin pozuntu
ya görə məsuliyyət aradan qaldırılmış və ya yüngülləşdirilmişdirsə, yeni qanun tətbiq
edilir.
2. Məsuliyyət müəyyənləşdirən cinayət qanunu analogiya üzrə tətbiq edilmir.
Maddə 29.
1. Hər kəsin şəxsi həyatının toxunulmazlığı, şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququ
vardır.
2. Hər kəsin yazışmalarının, telefon danışıqlarının və digər danışıqlarının, poçt,
teleqraf, elektron və digər məlumatlarının sirrinin qorunması hüququ vardır. Bu hü
quqların məhdudlaşdırılmasına yalnız qanuna müvafiq surətdə və ancaq məhkəmə
aktına əsasən yol verilir.
3. Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallardan başqa, insanın razılığı olmadan onun şəx
si həyatı haqqında məxfi məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadə edilməsinə
və yayılmasına yol verilmir.
4. İnsanın şəxsi həyatı haqqında məxfi məlumatın və məlumatın qanunsuz toplan
masından, saxlanmasından, yayılmasından hər kəsin müdafiəsinə, o cümlədən məh
kəmə müdafiəsinə təminat verilir, habelə qanunsuz hərəkətlər nəticəsində vurulmuş
maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququna təminat verilir.
Maddə 30.
1. Hər kəs mənzilinin, mülkiyyətində və ya başqa hüququnda olan digər obyektlə
rin toxunulmazlığı hüququna malikdir. İnsanın iradəsi ziddinə heç kəs onun mənzili
nə və istifadəsində olan digər obyektlərə daxil ola bilməz.
2. Mənzildə, mülkiyyətdə və ya başqa hüquqda olan digər obyektlərdə axtarış
aparılmasına, götürməyə, yoxlamaya və digər hərəkətlərin edilməsinə, habelə ha
kimiyyət nümayəndələrinin oraya daxil olmasına yalnız məhkəmə aktı əsasında yol
verilir.
3. Qanunla nəzərdə tutulan hallarda mənzildə, mülkiyyətdə və ya başqa hüquqda
olan digər obyektlərdə axtarış aparılmasına, götürməyə, yoxlamaya və digər hərəkət
lərin edilməsinə, habelə hakimiyyət nümayəndələrinin oraya daxil olmasına məhkə
mə aktı olmadan yol verilir. Bu cür hərəkətlərin qanuniliyinə və əsaslılığına məhkə
mə tərəfindən baxılmalıdır.
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4. Bu maddə ilə müəyyənləşdirilmiş təminatlar və məhdudiyyətlər hüquqi şəxslərə
də şamil edilir.
Maddə 31.
1. Hər kəsin fikir və rəy azadlığı hüququ vardır.
2. Hər kəsin öz fikrini ifadə etmək azadlığı, söz və mətbuat azadlığı hüququ var
dır.
3. Heç kəs öz fikrini ifadə etməyə və ya öz fikrindən imtina etməyə məcbur edilə
bilməz.
4. Milli, etnik, irqi, dini nifrətin, gender üstünlüyünün və digər sosial üstünlüyün
təbliği, ayrı-seçkiliyə, düşmənçiliyə və ya zorakılığa çağıran təbliğat qadağandır.
Maddə 32.
1. Hər kəsin vicdan və dini etiqad azadlığına təminat verilir.
2. Hər kəsin fərdi qaydada və ya başqaları ilə birlikdə istənilən dinə etiqad etmək
və ya heç bir dinə etiqad etməmək hüququ vardır.
3. Hər kəs sərbəst surətdə dini və başqa əqidə seçə bilər və bu cür əqidəyə malik
ola bilər.
4. Heç kəs öz dini və başqa əqidələrini ifadə etməyə və ya onlardan imtina etməyə
məcbur edilə bilməz.
Maddə 33.
1. Hər kəsin sərbəst surətdə informasiya axtarmaq, almaq, saxlamaq, istifadə etmək
və onu şifahi, yazılı və ya başqa üsulla yaymaq hüququ vardır.
2. Hər kəsin dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, idarə
lərdə və təşkilatlarda özü haqqında məlumatlarla tanış olmaq hüququ vardır.
3. Hər kəs dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının və onla
rın vəzifəli şəxslərinin, dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının iştirakı
ilə yaradılmış hüquqi şəxslərin, habelə respublika büdcəsindən və yerli büdcələrdən
maliyyələşdirilən təşkilatların fəaliyyəti haqqında informasiya almaq hüququna ma
likdir.
4. Hər kəsin dövlət orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin ixtiyarında olan informasiyanı almasına təminat verilir. İnformasiyanın
verilməsi qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
5. Heç kəs şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya alçaldan informasiyanın
yayılmasına görə cinayət təqibinə məruz qoyula bilməz.
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Maddə 34.
1. Hər kəsin dinc toplanış azadlığı hüququ vardır. Heç kəs yığıncaqda iştiraka məc
bur edilə bilməz.
2. Dinc yığıncaq keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə hər kəs hakimiyyət or
qanlarına bildiriş verə bilər.
Dinc yığıncağın keçirilməsinə dair bildirişin olmaması, bildirişin formasına, məz
mununa və verilmə müddətlərinə riayət edilməməsi səbəbindən dinc yığıncağın keçi
rilməsinin qadağan edilməsinə və məhdudlaşdırılmasına, habelə onu lazımi qaydada
təmin etməkdən imtina olunmasına yol verilmir.
3. Dinc yığıncaqların təşkilatçıları və iştirakçıları dinc yığıncaq keçirilməsinə dair
bildirişin olmamasına, bildirişin formasına, məzmununa və verilmə müddətlərinə
riayət edilməməsinə görə məsuliyyət daşımırlar.
Maddə 35.
Hər kəsin birləşmək azadlığı hüququ vardır.
Maddə 36.
1. Ailə cəmiyyətin təməlidir. Ailə, atalar, analar, uşaqlar bütün cəmiyyətin qayğısı
ilə əhatə olunur və qanunla üstün qaydada mühafizə edilirlər.
2. Hər bir uşağın öz fiziki, əqli, ruhi, mənəvi və sosial inkişafı üçün zəruri yaşayış
səviyyəsinə malik olmaq hüququ vardır.
3. Uşağın inkişafı üçün zəruri yaşayış şəraitinin təmin edilməsinə görə hər bir vali
deyn və ya uşağı tərbiyələndirən digər şəxslər öz qabiliyyətləri və maliyyə imkanları
daxilində məsuliyyət daşıyırlar.
4. Dövlət yetim uşaqların və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sax
lanılmasını, tərbiyələndirilməsini, təhsil almasını təmin edir.
5. Nikah yaşına çatmış şəxslərin nikaha daxil olmaq və ailə qurmaq hüququ vardır.
Nikaha daxil olan şəxslərin könüllü və qarşılıqlı razılığı olmadan heç bir nikah bağ
lana bilməz. Nikah dövlət tərəfindən qeydə alınır.
Maddə 37.
1. Qırğız Respublikasında insan hüquqlarını və azadlıqlarını pozmayan xalq adət
ləri və ənənələri dövlət tərəfindən dəstəklənir.
2. Böyüklərə hörmət etmək, qohumların və yaxınların qayğısına qalmaq hər kəsin
vəzifəsidir.
Maddə 38.
Hər kəsin öz etnik mənsubiyyətini sərbəst müəyyənləşdirmək və göstərmək hü
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ququ vardır. Heç kəs öz etnik mənsubiyyətini müəyyənləşdirməyə və göstərməyə
məcbur edilə bilməz.
Maddə 39.
Hər kəs dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxs
lərinin qulluq vəzifələrinin icrası zamanı törətdikləri qanunsuz hərəkətlər nəticəsində
dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququna malikdir.
Maddə 40.
1. Hər kəsin bu Konstitusiya, qanunlar, Qırğız Respublikasının iştirak etdiyi
beynəlxalq müqavilələr, hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq prinsipləri və nor
maları ilə nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsinə təminat
verilir.
Dövlət insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının məhkəmədən kənar və
məhkəməyə qədər müdafiəsi metodlarının, formalarının və üsullarının inkişafını tə
min edir.
2. Hər kəs öz hüquqlarını və azadlıqlarını qanunla qadağan olunmayan bütün üsul
larla müdafiə edə bilər.
3. Hər kəsin ixtisaslı hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan
hallarda hüquqi yardım dövlət hesabına göstərilir.
Maddə 41.
1. Hər kəsin dövlət hakimiyyəti orqanlarına, yerli özünüidarə orqanlarına və on
ların vəzifəli şəxslərinə müraciət etmək hüququ vardır; həmin orqanlar və vəzifəli
şəxslər qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətdə əsaslandırılmış cavab verməyə borc
ludurlar.
2. Beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq hər kəsin pozulmuş hüquqlarının və
azadlıqlarının müdafiəsi üçün insan hüquqları üzrə beynəlxalq orqanlara müraciət
etmək hüququ vardır. Həmin orqanlar insan hüquqlarının və azadlıqlarının pozuldu
ğunu təsdiq etdikdə Qırğız Respublikası hüquqların və azadlıqların bərpa edilməsi
və/və ya zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 42.
1. Hər kəsin öz əmlakına, fəaliyyətinin nəticələrinə sahiblik, onlardan istifadə və
onlara dair sərəncam hüququ vardır.
2. Hər kəsin iqtisadi azadlıq, öz qabiliyyətindən və əmlakından qanunla qadağan
olunmayan hər hansı iqtisadi fəaliyyət üçün sərbəst istifadə etmək hüququ vardır.
3. Hər kəsin əmək azadlığı, öz əmək qabiliyyətini tətbiq etmək, peşə və məşğuliy
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yət növü seçmək, əməyinin mühafiz əsi, təhlükəsizlik və gigiyena tələblərinə uyğun
əmək şəraitinə malik olmaq hüququ, habelə qanunla müəyyənləşdirilmiş yaşayış mi
nimumundan az olmayan əmək haqqı almaq hüququ vardır.
Maddə 43.
Hər kəsin tətil hüququ vardır.
Maddə 44.
1. Hər kəsin istirahət hüququ vardır.
2. İş vaxtının maksimum müddəti, minimum həftəlik istirahət və ödənişli illik mə
zuniyyət, habelə istirahət hüququnu həyata keçirməyin digər əsas şərtləri qanunla
müəyyənləşdirilir.
Maddə 45.
1. Hər kəsin təhsil hüququ vardır.
2. Əsas ümumi təhsil icbaridir.
Hər kəsin dövlət təhsil təşkilatlarında pulsuz olaraq əsas ümumi və orta ümumi
təhsil almaq hüququ vardır.
3. Dövlət ibtidai təhsil müəssisələrindən başlayaraq əsas ümumi təhsilədək hər
kəsə dövlət dilinin, rəsmi dilin və bir beynəlxalq dilin öyrədilməsi üçün şərait ya
radır.
4. Dövlət, bələdiyyə və xüsusi tədris müəssisələrinin inkişafı üçün dövlət tərəfin
dən şərait yaradılır.
5. Dövlət bədən tərbiyəsinin və idmanın inkişafı üçün şərait yaradır.
Maddə 46.
1. Hər kəsin mənzil hüququ vardır.
2. Heç kəs özbaşına olaraq mənzilindən məhrum edilə bilməz.
3. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları mənzil tikintisinə rəvac verir,
mənzil hüququnun həyata keçirilməsi üçün şərait yaradırlar.
4. Yoxsullara və ehtiyacı olan digər şəxslərə mənzil qanunla nəzərdə tutulan əsas
larda və qaydada dövlət, bələdiyyə və digər mənzil fondlarından, yaxud sosial müəs
sisələrdə pulsuz olaraq və ya münasib haqq müqabilində verilir.
Maddə 47.
1. Hər kəsin sağlamlığının qorunması hüququ vardır.
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2. Dövlət hər kəsə tibbi xidmət göstərilməsi üçün şərait yaradır və səhiyyənin döv
lət, bələdiyyə və xüsusi sektorlarının inkişafı üçün tədbirlər görür.
3. Pulsuz tibbi xidmət, habelə güzəştli şərtlərlə tibbi xidmət qanunla nəzərdə tutu
lan dövlət təminatları həcmində həyata keçirilir.
4. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktların və halların vəzi
fəli şəxslər tərəfindən gizlədilməsi qanunla müəyyənləşdirilmiş məsuliyyətə səbəb
olur.
Maddə 48.
1. Hər kəsin həyat və sağlamlıq üçün əlverişli ekoloji mühitə malik olmaq hüququ
vardır.
2. Hər kəsin təbiətdən istifadə sahəsində hərəkətlər nəticəsində sağlamlığına və ya
əmlakına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ vardır.
3. Hər kəs ətraf təbii mühitə, bitkilər və heyvanlar aləminə qayğı ilə yanaşmalıdır.
Maddə 49.
1. Hər kəsin ədəbi, bədii, elmi, texniki və digər növ yaradıcılıq, tədris azadlığına
təminat verilir.
2. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək və mədəniyyət sərvətlərindən istifadə
etmək hüququ vardır.
Dövlət tarixi abidələrin və digər mədəni irs obyektlərinin salamatlığını təmin edir.
3. Əqli mülkiyyət qanunla qorunur.
Üçüncü fəsil
Vətəndaşlıq. Vətəndaşın hüquqları və vəzifələri
Maddə 50.
1. Vətəndaş öz vətəndaşlığına görə hüquqlara malikdir və vəzifələr daşıyır.
2. Heç bir vətəndaş vətəndaşlığından və vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan
məhrum edilə bilməz. Qırğız Respublikasının vətəndaşları olan şəxslərin qanunlara
və Qırğız Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrə müvafiq surətdə
başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olması tanınır.
3. Qırğız Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan qırğızlar başqa dövlət
vətəndaşlığının mövcudluğundan asılı olmayaraq sadələşdirilmiş qaydada Qırğız
Respublikasının vətəndaşlığını əldə edə bilərlər.
Qırğız Respublikası vətəndaşlığının verilməsi qaydası və şərtləri qanunla müəy
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yənləşdirilir.
4. Vətəndaş respublikanın hüdudlarından kənara çıxarıla bilməz və başqa dövlətə
verilə bilməz.
5. Qırğız Respublikası öz hüdudlarından kənarda vətəndaşlarının müdafiə və hima
yə edilməsinə təminat verir.
Maddə 51.
Vətəndaşların Qırğız Respublikasına maneəsiz qayıtmaq hüququ vardır.
Maddə 52.
1. Vətəndaşların aşağıdakı hüquqları vardır:
1) respublika və yerli əhəmiyyətli qanunların və qərarların müzakirə və qəbul olun
masında iştirak etmək;
2) bu Konstitusiya və qanunlar ilə nəzərdə tutulan qaydada dövlət hakimiyyəti or
qanlarına və yerli özünüidarə orqanlarına seçmək və seçilmək;
3) Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan qaydada referendumda iştirak etmək.
2. Vətəndaşlar dövlət əhəmiyyətinə və ictimai əhəmiyyətə malik məsələlərə dair
xalq qurultayları keçirə bilərlər.
Xalq qurultayının qərarı tövsiyə kimi müvafiq orqanlara göndərilir.
Xalq qurultaylarının keçirilməsi qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
3. Vətəndaşlar respublika büdcəsinin və yerli büdcələrin formalaşdırılmasında iş
tirak etmək, habelə faktiki xərclənən büdcə vəsaitlərinə dair informasiya almaq hü
ququna malikdirlər.
4. Vətəndaşlar qanunla nəzərdə tutulan qaydada dövlət və bələdiyyə qulluğuna da
xil olarkən, vəzifədə irəli çəkilərkən bərabər hüquqlara və bərabər imkanlara malik
dirlər.
5. Qırğız Respublikasının başqa vətəndaşlığa malik olan vətəndaşları siyasi dövlət
vəzifələri və hakim vəzifələri tuta bilməzlər. Qanunla bu məhdudiyyət digər dövlət
vəzifələri üçün də müəyyənləşdirilə bilər.
Maddə 53.
1. Qanunla nəzərdə tutulan hallarda və qaydada vətəndaşların qocaldıqda, xəstə
ləndikdə və əmək qabiliyyətini itirdikdə, ailə başçısını itirdikdə sosial yardım alma
sına təminat verilir.
2. Dövlətin iqtisadi imkanlarına uyğun olaraq pensiyalar, sosial yardım qanunla
müəyyənləşdirilmiş yaşayış minimumundan aşağı olmayan yaşayış səviyyəsini tə
min edir.
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3. Könüllü sosial sığortaya, sosial təminatın əlavə formalarının yaradılmasına və
xeyriyyəçiliyə rəvac verilir.
4. Dövlətin sosial fəaliyyəti vətəndaşın iqtisadi azadlığını, fəallığını, özü və ailəsi
üçün iqtisadi rifaha nail olmaq imkanlarını məhdudlaşdıran dövlət qəyyumluğu for
ması almamalıdır.
Maddə 54.
Dövlət qanunla nəzərdə tutulan qaydada vətəndaşların peşə ixtisasının yüksəldil
məsinə kömək göstərir.
Maddə 55.
Vətəndaşlar qanunla nəzərdə tutulan hallarda və qaydada vergilər və rüsumlar ödə
məlidirlər.
Maddə 56.
1. Vətəni müdafiə etmək vətəndaşların müqəddəs borcu və vəzifəsidir.
2. Vətəndaşların hərbi xidmət keçməkdən azad edilməsinin və ya həmin xidmətin
alternativ (əsgəri xidmətdən kənar) xidmətlə əvəz edilməsinin əsasları və qaydası qa
nunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 57.
Vəkillərin özünü idarə edən həmkarlar birliyi kimi vəkillik təsisatının təşkili və
fəaliyyəti, habelə vəkillərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti qanunla müəyyən
ləşdirilir.
Maddə 58.
Mülki hüquq münasibətlərindən əmələ gələn mübahisələrin məhkəmədən kənar
həlli üçün münsiflər məhkəmələri təsis edilə bilər. Münsiflər məhkəmələrinin səla
hiyyətləri, təşkili qaydası və fəaliyyəti qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 59.
Qırğız Respublikasında vətəndaşlar ağsaqqallar məhkəmələri təsis edə bilərlər.
Ağsaqqallar məhkəmələrinin təsis edilməsi qaydası, səlahiyyətləri və fəaliyyəti qa
nunla müəyyənləşdirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
QIRĞIZ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
Maddə 60.
1. Prezident dövlətin başçısıdır.
2. Prezident xalq ilə dövlət hakimiyyətinin birliyini təcəssüm etdirir.
Maddə 61.
1. Prezident Qırğız Respublikasının vətəndaşları tərəfindən 6 il müddətinə seçilir.
2. Eyni bir şəxs iki dəfə Prezident seçilə bilməz.
Maddə 62.
1. Qırğız Respublikasının yaşı 35-dən aşağı və 70-dən yuxarı olmayan, dövlət dili
ni bilən və üst-üstə azı 15 il respublikada yaşayan vətəndaşı Prezident seçilə bilər.
2. Prezident vəzifəsinə namizədlərin sayı məhdudlaşdırılmır. Azı 30 min seçicinin
imzasını toplamış şəxs prezidentliyə namizəd kimi qeydə alına bilər.
Prezident seçkilərinin qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 63.
1. Öz vəzifəsinin icrasına başlayarkən Prezident Qırğızıstan xalqı qarşısında and
içir.
2. Prezidentin səlahiyyətlərinə yeni seçilmiş Prezidentin öz vəzifəsinin icrasına
başladığı andan xitam verilir.
3. Öz səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi dövrdə Prezident siyasi partiyada üzvlüyünü
dayandırır və siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı olan hər hansı hərəkətlərinə son
qoyur.
Maddə 64.
1. Prezident:
1) bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hallarda Jokorku Keneşə seçkilər təyin edir;
bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qaydada və hallarda Jokorku Keneşə vaxtından
əvvəl seçkilərin təyin edilməsinə dair qərar qəbul edir;
2) yerli keneşlərə seçkilər təyin edir; qanunla nəzərdə tutulan hallarda və qaydada
yerli keneşləri buraxır.
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2. Prezident:
1) qanunları imzalayır və elan edir; qanunları öz etirazları ilə birlikdə Jokorku Ke
neşə qaytarır;
2) zəruri hallarda Jokorku Keneşin növbədənkənar iclasını çağıra bilər və baxıla
caq məsələləri müəyyənləşdirə bilər;
3) Jokorku Keneşin iclaslarında çıxış edə bilər.
3. Prezident:
1) Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təklifi ilə Ali Məhkəmənin hakimləri vəzifə
lərinə seçilmək üçün namizədlikləri Jokorku Keneşə təqdim edir;
2) Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təklifi ilə Ali Məhkəmənin hakimlərini vəzi
fədən azad edilmək üçün Jokorku Keneşə təqdim edir;
3) Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təklifi ilə yerli məhkəmələrin hakimlərini
təyin edir;
4) Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan hallarda Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şu
ranın təklifi ilə yerli məhkəmələrin hakimlərini azad edir.
4. Prezident:
1) Jokorku Keneşin razılığı ilə Baş prokuroru təyin edir; qanunla nəzərdə tutulan
hallarda Jokorku Keneşin deputatlarının ümumi sayının azı üçdə bir hissəsinin razılı
ğı, yaxud Jokorku Keneşin deputatlarının ümumi sayının üçdə bir hissəsinin Jokorku
Keneş deputatlarının üçdə iki hissəsi tərəfindən bəyənilmiş təşəbbüsü ilə Baş proku
roru vəzifədən azad edir; Baş prokurorun təklifi ilə onun müavinlərini vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edir;
2) Hökumətin üzvlərini – müdafiə, milli təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olan
dövlət orqanlarının rəhbərlərini, habelə onların müavinlərini vəzifəyə təyin və vəzi
fədən azad edir.
5. Prezident:
1) Milli Bankın sədri vəzifəsinə seçilmək üçün namizədliyi Jokorku Keneşə təqdim
edir; Milli Bankın sədrinin təklifi ilə Milli Bankın sədr müavinlərini və idarə heyəti
nin üzvlərini təyin edir, qanunla nəzərdə tutulan hallarda onları vəzifədən azad edir;
2) Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiya üzvlərinin
üçdə bir hissəsinin namizədliklərini vəzifəyə seçilmək və vəzifədən azad edilmək
üçün Jokorku Keneşə təqdim edir;
3) Hesablama Palatası üzvlərinin üçdə bir hissəsinin namizədliklərini vəzifəyə se
çilmək və vəzifədən azad edilmək üçün Jokorku Keneşə təqdim edir;
4) Jokorku Keneş tərəfindən seçilmiş Hesablama Palatasının üzvləri sırasından He
sablama Palatasının sədrini təyin edir və qanunla nəzərdə tutulan hallarda onu vəzi
fədən azad edir.
6. Prezident:
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1) ölkənin daxilində və hüdudlarından kənarda Qırğız Respublikasını təmsil edir;
2) danışıqlar aparır və Baş nazirlə razılaşdırmaqla beynəlxalq müqavilələri imzala
yır; göstərilən səlahiyyətləri Baş nazirə, Hökumətin üzvlərinə və digər vəzifəli şəxs
lərə verə bilər;
3) təsdiqnamələri və qoşulma haqqında fərmanları imzalayır;
4) Baş nazirlə razılaşdırmaqla Qırğız Respublikasının xarici dövlətlərdəki diplo
matik nümayəndəliklərinin başçılarını və beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayən
dələrini təyin edir; onları geri çağırır; xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklə
rinin başçılarının etimadnamələrini və övdətnamələrini qəbul edir.
7. Prezident Qırğız Respublikasının vətəndaşlığına qəbul və vətəndaşlığından çıx
ma məsələlərini həll edir.
8. Prezident Qırğız Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır, Qır
ğız Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini müəyyənləşdirir, təyin
və azad edir.
9. Prezident:
1) qanuna uyğun olaraq təşkil edilən Müdafiə Şurasına başçılıq edir;
2) Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan əsas olduqda fövqəladə vəziyyətin tət
biqinin mümkünlüyünə dair xəbərdarlıq edir, zərurət olduqda isə qabaqcadan elan
etmədən ayrı-ayrı yerlərdə fövqəladə vəziyyət tətbiq edir və dərhal Jokorku Keneşə
bu barədə məlumat verir;
3) ümumi və ya qismən səfərbərlik elan edir; Qırğız Respublikasına qarşı təcavüz
edildiyi və ya bilavasitə təcavüz edilməsi təhlükəsinin mövcud olduğu halda mühari
bə vəziyyəti elan edir və dərhal bu məsələni Jokorku Keneşin müzakirəsinə verir;
4) ölkənin və onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qorunması naminə hərbi və
ziyyət elan edir və dərhal bu məsələni Jokorku Keneşin müzakirəsinə verir.
10. Prezident:
1) Qırğız Respublikasının dövlət mükafatları ilə təltif edir;
2) Qırğız Respublikasının fəxri adlarını verir;
3) ali hərbi rütbələr, diplomatik rütbələr və digər xüsusi rütbələr verir;
4) əfvetməni həyata keçirir;
5) öz aparatının strukturunu müəyyənləşdirir, onun əsasnaməsini təsdiq edir və rəh
bərini təyin edir.
11. Prezident bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
Maddə 65.
Prezident öz səlahiyyətlərini Qırğız Respublikasının bütün ərazisində icrası məc
buri olan fərmanlar və sərəncamlar qəbul etmək vasitəsi ilə həyata keçirir.
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Maddə 66.
1. Prezidentin səlahiyyətlərinə onun öz ərizəsi ilə istefa verdiyi, bu Konstitusiya
ilə nəzərdə tutulan qaydada vəzifədən kənarlaşdırıldığı, habelə xəstəliyinə görə səla
hiyyətlərini həyata keçirməsinin mümkün olmadığı hallarda və ya vəfat etdiyi halda
vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
2. Prezidentin xəstəliyinə görə vəzifələrini həyata keçirməsi mümkün olmadıqda
Jokorku Keneş yaratdığı dövlət tibb komissiyasının rəyinə əsasən Jokorku Keneş de
putatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Prezidentin vaxtından əvvəl
vəzifədən azad edilməsi haqqında qərar qəbul edir.
Maddə 67.
1. Prezident vəzifədən kənarlaşdırıldıqdan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə
bilər.
2. Prezident yalnız Jokorku Keneş tərəfindən irəli sürülmüş, Prezidentin hərəkət
lərində cinayət əlamətlərinin olmasına dair Baş prokurorun rəyi ilə təsdiq edilmiş
cinayət törətmək ittihamına əsasən vəzifədən kənarlaşdırıla bilər.
3. Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması üçün ona qarşı ittiham irəli sürülməsinə
dair Jokorku Keneşin qərarı onun deputatlarının ümumi sayının azı üçdə bir hissəsi
nin təşəbbüsü ilə və Jokorku Keneş tərəfindən yaradılmış xüsusi komissiyanın rəyi
nin olması şərti ilə Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti tərəfin
dən qəbul edilməlidir.
4. Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılmasına dair Jokorku Keneşin qərarı Preziden
tə qarşı ittiham irəli sürülməsindən ən geci üç ay keçənədək Jokorku Keneş deputat
larının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilməlidir. Bu müddətdə
Jokorku Keneşin qərarı qəbul edilməzsə, ittiham rədd edilmiş sayılır.
Maddə 68.
1. Bu Konstitusiyada göstərilmiş səbəblərə görə Prezident öz səlahiyyətlərinə vax
tından əvvəl xitam verdikdə yeni Prezident seçilənədək onun səlahiyyətlərini Jokor
ku Keneşin Torağası icra edir. Jokorku Keneşin Torağasının Prezident səlahiyyətləri
ni icra etməsi mümkün olmadıqda Prezidentin səlahiyyətlərini Baş nazir icra edir.
Vaxtından əvvəl Prezident seçkiləri Prezidentin səlahiyyətlərinə xitam verildiyi
gündən 3 ay müddətində keçirilir.
2. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən vəzifəli şəxslər Jokorku Keneşə vaxtından
əvvəl seçkilər təyin edə bilməz, Hökuməti istefaya göndərə bilməzlər.
Maddə 69.
1. Bu Konstitusiyanın 67-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada vəzifədən
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kənarlaşdırılan prezidentlərdən başqa, bütün keçmiş prezidentlər Qırğız Respublika
sının eks-Prezidenti adlandırılırlar.
2. Eks-Prezidentin statusu qanunla müəyyənləşdirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
QIRĞIZ RESPUBLİKASININ QANUNVERİCİLİK HAKİMİYYƏTİ
Birinci fəsil
Jokorku Keneş
Maddə 70.
1. Jokorku Keneş – Qırğız Respublikasının parlamenti öz səlahiyyətləri daxilində
qanunvericilik hakimiyyətini və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən ali nümayən
dəli orqandır.
2. Jokorku Keneş proporsional sistem üzrə 5 il müddətinə seçilən 120 deputatdan
ibarətdir.
Seçkilərin nəticələrinə əsasən siyasi partiyaya parlamentdə ən çoxu 65 deputat
mandatı verilə bilər.
Qırğız Respublikasının seçkilər gününədək 21 yaşına çatmış, seçki hüququna ma
lik olan vətəndaşı Jokorku Keneşin deputatı seçilə bilər.
Jokorku Keneş deputatlarının seçilməsi qaydası, o cümlədən parlamentə keçmək
üçün seçki həddi Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
3. Jokorku Keneşin deputatları fraksiyalarda birləşirlər.
Jokorku Keneşdə deputat mandatlarının yarısından çoxuna malik olan fraksiya və
ya fraksiyalar koalisiyasının yaradıldığını rəsmən elan etmiş fraksiyalar koalisiyası
parlament çoxluğu hesab edilir.
Parlament çoxluğunun tərkibinə daxil olmayan və ona müxalifətdə dayandığını
elan edən fraksiya və ya fraksiyalar parlament müxalifəti hesab edilir.
Maddə 71.
1. Jokorku Keneş seçkilərin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsindən ən geci 15 gün
keçənədək özünün ilk sessiyasına toplanır.
2. Jokorku Keneşin birinci sessiyasını Jokorku Keneşin ən yaşlı deputatı açır.
3. Jokorku Keneşin birinci iclasının keçirildiyi gündən əvvəlki çağırışın Jokorku
Keneşinin səlahiyyətlərinə xitam verilir.
4. Jokorku Keneş deputatlarının səlahiyyətləri onların and içdiyi gündən başlanır.
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Maddə 72.
1. Jokorku Keneşin deputatı deputatlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar söylədiyi mülahizələ
rə və ya Jokorku Keneşdə səsvermənin nəticələrinə görə təqib edilə bilməz. Deputa
tın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, xüsusilə ağır cinayətlərin törədildiyi hallar
istisna olmaqla, Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının əksəriyyətinin razılığı
ilə yol verilir.
2. Jokorku Keneşin deputatı deputatlıq fəaliyyəti ilə eyni vaxtda başqa dövlət və
ya bələdiyyə qulluğunda ola bilməz, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz,
kommersiya təşkilatının rəhbər orqanının və ya müşahidə şurasının tərkibinə daxil
ola bilməz.
Jokorku Keneşin deputatı elmi, pedaqoji və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul
ola bilər.
Maddə 73.
1. Jokorku Keneşin deputatı imperativ mandatla bağlı deyildir. Deputatın geri ça
ğırılmasına yol verilmir.
2. Jokorku Keneşin deputatının səlahiyyətlərinə müvafiq çağırış Jokorku Keneşin
fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə eyni vaxtda xitam verilir.
3. Bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan əsasdan əlavə, aşağıdakı hallarda
da Jokorku Keneş deputatının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilir:
1) deputatlıq səlahiyyətlərini üzərindən götürməsinə və ya fraksiyadan çıxmasına
dair yazılı ərizə verdikdə;
2) vətəndaşlıqdan çıxdıqda, yaxud başqa vətəndaşlıq əldə etdikdə;
3) deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə bir araya sığmayan işə keçdik
də və ya bu cür işi tərk etmədikdə;
4) seçkilər etibarsız hesab edildikdə;
5) daimi yaşayış üçün Qırğız Respublikasının hüdudlarından kənara getdikdə; de
putat məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə;
6) onun barəsində ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;
7) bir sessiya ərzində otuz və daha çox iş günü üzrlü səbəb olmadan Jokorku Ke
neşin iclaslarında olmadıqda;
8) onun xəbərsiz qaib və ya ölmüş elan edilməsinə dair məhkəmənin qərarı qanuni
qüvvəyə mindikdə;
9) deputat vəfat etdikdə.
Göstərilən əsaslara görə Jokorku Keneş deputatının səlahiyyətlərinə əsasın əmələ
gəldiyi gündən ən geci 30 təqvim günü keçənədək Seçkilər və Referendumların Ke
çirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın qəbul etdiyi qərarla xitam verilir.
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4. Deputatın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi nəticəsində boş qa
lan mandatın əldə edilməsi qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
İkinci fəsil
Jokorku Keneşin səlahiyyətləri
Maddə 74.
1. Jokorku Keneş:
1) referendumun təyin edilməsi haqqında qanun qəbul edir;
2) Prezident seçkilərini təyin edir.
2. Jokorku Keneş:
1) bu Konstitusiyada dəyişikliklər edir;
2) qanunlar qəbul edir;
3) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada beynəlxalq müqavilələri təsdiqləyir və eti
barsız elan edir;
4) Qırğız Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələlərini həll
edir;
5) respublika büdcəsini və onun icrasına dair hesabatı təsdiq edir;
6) Qırğız Respublikasının inzibati ərazi quruluşu məsələlərini həll edir;
7) amnistiya aktları qəbul edir.
3. Jokorku Keneş:
1) Hökumətin fəaliyyət proqramını təsdiq edir, Hökumət üzvləri – müdafiə və milli
təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olan dövlət orqanlarının rəhbərləri istisna olmaq
la, Hökumətin strukturunu və tərkibini müəyyənləşdirir;
2) Qırğız Respublikasının inkişafına dair Hökumət tərəfindən təqdim olunan
ümumdövlət proqramlarını təsdiq edir;
3) Hökumətə etimad göstərilməsi haqqında qərar qəbul edir;
4) Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qərar qəbul edir.
4. Jokorku Keneş:
1) Prezidentin təqdimatı ilə Ali Məhkəmənin hakimlərini seçir; Konstitusiya qanu
nu ilə nəzərdə tutulan hallarda Prezidentin təqdimatı ilə onları vəzifədən azad edir;
2) qanunla nəzərdə tutulan qaydada Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın tərkibini
təsdiq edir;
3) Prezidentin təqdimatı ilə Milli Bankın sədrini seçir; qanunla nəzərdə tutulan hal
larda onu vəzifədən azad edir;
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4) Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiyanın üzvləri
ni – onların üçdə bir hissəsini Prezidentin təqdimatı ilə, üçdə bir hissəsini parlament
çoxluğunun təqdimatı ilə və üçdə bir hissəsini parlament müxalifətinin təqdimatı ilə
seçir; qanunla nəzərdə tutulan hallarda onları vəzifədən azad edir;
5) üçdə bir hissəsi Prezidentin təqdimatı ilə, üçdə bir hissəsi parlament çoxluğunun
təqdimatı ilə və üçdə bir hissəsi parlament müxalifətinin təqdimatı ilə olmaqla, He
sablama Palatasının üzvlərini seçir; qanunla nəzərdə tutulan hallarda onları vəzifədən
azad edir;
6) Akıykatçını (Ombudsmanı) seçir və qanunla nəzərdə tutulan hallarda vəzifədən
azad edir; onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verir;
7) Akıykatçının (Ombudsmanın) təqdimatı ilə Akıykatçının (Ombudsmanın)
müavinlərini seçir və qanunla nəzərdə tutulan hallarda vəzifədən azad edir; onların
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə razılıq verir;
8) Baş prokurorun təyin edilməsinə razılıq verir; onun cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsinə razılıq verir; Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının azı üçdə bir
hissəsinin səsləri ilə Baş prokurorun vəzifədən azad edilməsinə razılıq verir;
9) qanunla nəzərdə tutulan hallarda Baş prokurorun vəzifədən azad edilməsi haq
qında Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının üçdə bir hissəsinin təşəbbüsünü
Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə bəyənir.
5. Jokorku Keneş:
1) Konstitusiya qanunu ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada fövqəladə vəziyyət
tətbiq edir; Prezidentin bu məsələyə dair fərmanlarını təsdiq və ya ləğv edir;
2) müharibə və sülh; hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi; müharibə vəziyyətinin elan
olunması; Prezidentin bu məsələlərə dair fərmanlarının təsdiq və ya ləğv edilməsi
məsələlərini həll edir;
3) sülh və təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlətlərarası müqavilə öhdəlikləri
nin yerinə yetirilməsi zərurəti olduqda Qırğız Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən
onun hüdudlarından kənarda istifadə edilməsinin mümkünlüyü məsələsini həll edir;
4) Qırğız Respublikasının hərbi rütbələrini, diplomatik rütbələrini və digər xüsusi
rütbələrini müəyyənləşdirir;
5) Qırğız Respublikasının dövlət mükafatlarını və fəxri adlarını təsis edir.
6. Jokorku Keneş:
1) Prezidentin, xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinin çı
xışlarını dinləyir;
2) Akıykatçının (Ombudsmanın) illik məruzəsini dinləyir;
3) Baş nazirin, Baş prokurorun, Milli Bankın sədrinin, Hesablama Palatasının səd
rinin illik hesabatlarını dinləyir.
7. Bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qaydada Jokorku Keneş Prezidentə qarşı itti
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ham irəli sürür; Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılmasına dair qərar qəbul edir.
8. Bu maddədə nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslərin illik hesabatları və məruzələri bu
Konstitusiyanın və dövlət orqanlarının, onların vəzifəli şəxslərinin müstəqilliyi haq
qında qanunların müddəaları nəzərə alınmaqla dinlənilir.
9. Jokorku Keneş bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan digər səlahiyyətləri də həyata
keçirir.
Maddə 75.
1. Jokorku Keneş öz tərkibindən Jokorku Keneşin Torağasını və onun müavinlə
rini seçir.
Jokorku Keneş Torağasının müavinləri onların parlament müxalifətinə daxil olan
Jokorku Keneş deputatlarının sırasından seçilməsini təmin edən sayda və qaydada
seçilirlər.
2. Jokorku Keneşin Torağası:
1) Jokorku Keneşin iclaslarını aparır;
2) Jokorku Keneşin iclaslarında baxılmaq üçün məsələlərin hazırlanmasına ümumi
rəhbərliyi həyata keçirir;
3) Jokorku Keneşin qəbul etdiyi aktları imzalayır;
4) Qırğız Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda Jokorku Keneşi təmsil
edir, Prezident, Hökumət, məhkəmə hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları ilə Jo
korku Keneşin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;
5) Jokorku Keneş aparatının fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata ke
çirir;
6) Jokorku Keneşin fəaliyyətinin təşkili sahəsində Jokorku Keneşin Reqlamenti ilə
onun üzərinə qoyulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
3. Jokorku Keneşin Torağası gizli səsvermə yolu ilə Jokorku Keneş deputatlarının
ümumi sayının səs çoxluğu ilə seçilir.
Jokorku Keneşin Torağası Jokorku Keneşə hesabat verir və Jokorku Keneş depu
tatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə Jokorku Keneşin qəbul etdiyi
qərarla geri çağırıla bilər.
Maddə 76.
1. Jokorku Keneş deputatlar sırasından komitələr, habelə müvəqqəti komissiyalar
təşkil edir; onların tərkiblərini formalaşdırır; bu zaman büdcə və hüquq qaydası mə
sələləri komitələrinin sədrləri parlament müxalifətinin nümayəndələrindən olur.
2. Jokorku Keneşin komitələri Jokorku Keneşin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsə
lələri hazırlayır və onlara qabaqcadan baxır, Jokorku Keneşin qəbul etdiyi qanunların
və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət edirlər.
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3. Qanunlar, Jokorku Keneşin normativ aktları onların layihələrinə Jokorku Kene
şin müvafiq komitələri tərəfindən qabaqcadan baxıldıqdan sonra qəbul edilir.
4. Seçmə, dövlət vəzifəsinə təyin etməyə və dövlət vəzifəsindən azad etməyə Jo
korku Keneşin razılığının verilməsi Jokorku Keneşin müvafiq komitələrinin rəyi ol
duqda həyata keçirilir.
Maddə 77.
1. Jokorku Keneşin sessiyaları iclaslar formasında təşkil edilir və sentyabr ayının
birinci iş günündən növbəti ilin iyun ayının sonuncu iş gününədək keçirilir.
2. Baxılan məsələlərin xarakteri qapalı iclaslar keçirilməsini tələb etmirsə, Jokorku
Keneşin iclasları açıq keçirilir.
3. Jokorku Keneşin növbədənkənar sessiyaları Prezidentin, Hökumətin və ya Jo
korku Keneş deputatlarının azı üçdə bir hissəsinin təklifi ilə Jokorku Keneşin Tora
ğası tərəfindən çağırılır.
4. Jokorku Keneşin iclası Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının əksəriyyəti
iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
5. Jokorku Keneşin qərarları iclaslarda deputatların səs verməsi yolu ilə qəbul edi
lir və rəsmiləşdirilir.
Maddə 78.
1. Jokorku Keneş özünü buraxmaq haqqında qərar qəbul edə bilər.
2. Özünü buraxmaq haqqında qərar Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilə bilər.
3. Jokorku Keneşin özünü buraxdığı gündən başlayaraq 5 gün müddətində Prezi
dent vaxtından əvvəl seçkilər təyin edir. Həm də seçkilər vaxtından əvvəl seçkilərin
təyin edildiyi gündən sonra 45 gündən gec olmayaraq keçirilməlidir.
Üçüncü fəsil.
Qanunvericilik fəaliyyəti
Maddə 79
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ aşağıdakılara məxsusdur:
1) 10 min seçiciyə (xalq təşəbbüsü);
2) Jokorku Keneşin deputatına;
3) Hökumətə.
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Maddə 80.
1. Qanun layihələri Jokorku Keneşə təqdim edilir.
2. Hökumətin təxirəsalınmaz qanun layihələri kimi müəyyənləşdirdiyi layihələrə
Jokorku Keneş növbədənkənar qaydada baxır.
3. Dövlət büdcəsi hesabına ödənilən xərclərin artırılmasını nəzərdə tutan qanun
layihələrini Jokorku Keneş maliyyə mənbəyinin Hökumət tərəfindən müəyyənləşdi
rilməsindən sonra qəbul edə bilər.
4. Jokorku Keneş qanunları üç oxunuşda qəbul edir.
Bu Konstitusiyada ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qanunlar, Jokorku Keneşin
qərarları Jokorku Keneşin iclasda olan deputatlarının əksəriyyəti tərəfindən, lakin de
putatların azı 50 səsi ilə qəbul edilir.
5. Konstitusiya qanunları, dövlət sərhədinin dəyişdirilməsi haqqında qanunlar Jo
korku Keneş tərəfindən azı 3 oxunuşda Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının
azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
6. Fövqəladə və hərbi vəziyyət dövründə Konstitusiya qanunu, dövlət sərhədinin
dəyişdirilməsi haqqında qanun qəbul edilməsi qadağandır.
Maddə 81.
1. Jokorku Keneşin qəbul etdiyi qanun imzalanmaq üçün 14 gün ərzində Prezidentə
göndərilir.
2. Prezident qanunu aldığı gündən ən geci bir ay keçənədək onu imzalayır və ya
təkrar baxılmaq üçün öz etirazları ilə birlikdə Jokorku Keneşə qaytarır. Respublika
büdcəsi, vergilər haqqında qanunlar hökmən imzalanmalıdır.
3. Təkrar müzakirə zamanı Konstitusiya qanunu və ya qanun Jokorku Keneş depu
tatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə əvvəlki redaksiyada bəyənilərsə,
bu cür qanun daxil olduğu gündən 14 gün ərzində Prezident tərəfindən imzalanma
lıdır. Əvvəl qəbul edilmiş redaksiyada bəyənilən Konstitusiya qanunu və ya qanun
müəyyənləşdirilmiş müddətdə imzalanmazsa, bu cür qanun Jokorku Keneşin Torağa
sı tərəfindən ən geci 10 gün ərzində imzalanır və dərc edilməlidir.
Maddə 82.
Qanunun özündə və ya onun qüvvəyə minməsi qaydası haqqında qanunda ayrı
müddət nəzərdə tutulmamışdırsa, qanun rəsmi mətbu orqanda rəsmən dərc edildiyi
gündən 10 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
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BEŞİNCİ BÖLMƏ
QIRĞIZ RESPUBLİKASININ İCRA HAKİMİYYƏTİ
Maddə 83.
1. Qırğız Respublikasında icra hakimiyyətini Hökumət, ona tabe olan nazirliklər,
dövlət komitələri, inzibati idarələr və yerli dövlət administrasiyaları həyata keçirirlər.
2. Hökumət Qırğız Respublikasının ali icra hakimiyyəti orqanıdır.
3. Hökumətə Baş nazir başçılıq edir. Hökumət Baş nazirdən, baş nazirin müavinlə
rindən, nazirlərdən və dövlət komitələrinin sədrlərindən ibarətdir.
Hökumətin strukturuna nazirliklər və dövlət komitələri daxildir.
Maddə 84.
1. Deputat mandatlarının yarısından çoxuna malik olan fraksiya və ya onun iştirak
etdiyi fraksiyalar koalisiyası yeni çağırış Jokorku Keneşin birinci iclasının keçirildiyi
gündən 15 iş günü ərzində Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürür.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd Hökumətin proqramını, strukturunu və tərkibini Jo
korku Keneşə təqdim edir.
2. Yuxarıda göstərilmiş müddət başa çatanadək Jokorku Keneş Hökumətin proqra
mını təsdiq etməzsə, strukturunu və tərkibini müəyyənləşdirməzsə, yaxud seçkilərin
nəticələrinə əsasən heç bir siyasi partiya deputat mandatlarının yarısından çoxunu əl
də etməzsə, Prezident fraksiyalardan birinə 15 iş günü ərzində parlament çoxluğunu
formalaşdırmağı və Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürməyi təklif edir.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd yuxarıda göstərilən müddət başa çatanadək Hökumə
tin proqramını, strukturunu və tərkibini Jokorku Keneşə təqdim edir.
3. Yuxarıda göstərilmiş müddət başa çatanadək Jokorku Keneş Hökumətin proqra
mını təsdiq etməzsə, strukturunu və tərkibini müəyyənləşdirməzsə, Prezident ikinci
bir fraksiyaya 15 iş günü ərzində parlament çoxluğunu formalaşdırmağı və Baş nazir
vəzifəsinə namizədliyi irəli sürməyi təklif edir.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd yuxarıda göstərilən müddət başa çatanadək Hökumə
tin proqramını, strukturunu və tərkibini Jokorku Keneşə təqdim edir.
4. Yuxarıda göstərilmiş müddət başa çatanadək Jokorku Keneş Hökumətin proq
ramını təsdiq etməzsə, strukturunu və tərkibini müəyyənləşdirməzsə, fraksiyalar öz
lərinin təşəbbüsü ilə 15 iş günü ərzində parlament çoxluğunu formalaşdırmalı və Baş
nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürməlidirlər.
Baş nazir vəzifəsinə namizəd yuxarıda göstərilən müddət başa çatanadək Hökumə
tin proqramını, strukturunu və tərkibini Jokorku Keneşə təqdim edir.
118

5. Prezident Baş nazirin və Hökumətin qalan üzvlərinin təyin edilməsi haqqında 3
gün müddətində fərman qəbul edir.
Prezident Baş nazirin və Hökumətin üzvlərinin təyin edilməsi haqqında fərmanı
yuxarıda göstərilmiş müddətdə qəbul etməzsə, onlar təyin edilmiş sayılırlar.
6. Bu Konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş qaydada Hökumətin proqramı təsdiq
edilməzsə, strukturu və tərkibi müəyyənləşdirilməzsə, Prezident Jokorku Keneşə
vaxtından əvvəl seçkilər təyin edir. Bu halda Hökumət öz vəzifələrini bu Konstitu
siyada nəzərdə tutulan qaydada yeni çağırış Jokorku Keneş tərəfindən Hökumət for
malaşdırılanadək icra edir.
7. Fraksiyalar koalisiyası parlament çoxluğu statusunu itirdikdə Hökumət bu mad
də ilə nəzərdə tutulan qaydada və müddətlərdə formalaşdırılır. Hökumətin yeni tər
kibi formalaşdırılanadək Baş nazir və Hökumətin üzvləri öz vəzifələrinin icrasını
davam etdirirlər.
Maddə 85.
1. Hökumət Jokorku Keneşə hesabat verir və bu Konstitusiyada nəzərdə tutulan
hədlərdə onun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
2. Baş nazir hər il Jokorku Keneşə hökumətin işinə dair hesabat təqdim edir.
3. Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə
Jokorku Keneş Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsinə baxa bilər.
4. Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qərar Jokorku Keneş deputatları
nın ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
5. Jokorku Keneş Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsinə növbəti Prezi
dent seçkilərinə 6 ay qalmış baxa bilməz.
6. Hökumətə etimadsızlıq göstərildikdən sonra Prezident Hökumətin istefası haq
qında qərar qəbul edə bilər, yaxud Jokorku Keneşin qərarı ilə razılaşmaya bilər.
7. Jokorku Keneş Hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qərarı üç ay ərzin
də təkrarən qəbul edərsə, Prezident Hökuməti istefaya göndərir.
Maddə 86.
1. Baş nazir ildə bir dəfədən çox olmayaraq Jokorku Keneş qarşısında Höku
mətə etimad göstərilməsi məsələsini qoya bilər. Jokorku Keneş Hökumətə etimad
göstərməkdən imtina etdikdə, Prezident 5 iş günü ərzində Hökumətin istefası
haqqında qərar qəbul edir, yaxud Jokorku Keneşə vaxtından əvvəl seçkilər təyin
edir.
2. İstefa verdiyi halda Hökumət öz səlahiyyətlərini bu Konstitusiyada nəzərdə tu
tulan qaydada və müddətlərdə Hökumətin yeni tərkibi formalaşdırılanadək həyata
keçirməkdə davam edir.
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Maddə 87.
1. Baş nazir, Hökumət və ya Hökumətin ayrıca üzvü istefa haqqında ərizə verə bi
lər. İstefa Prezident tərəfindən qəbul və ya rədd edilir.
2. Baş nazirin istefasının qəbul edilməsi Hökumətin istefasına səbəb olur.
3. Hökumət formalaşdırılanadək Baş nazir və Hökumətin üzvləri öz vəzifələrinin
icrasını davam etdirirlər.
4. Hökumət istefa verdikdə Hökumətin yeni tərkibi bu Konstitusiyada nəzərdə tu
tulan qaydada və müddətlərdə formalaşdırılmalıdır. Baş nazir vəzifəsinə namizədli
yin Prezidentə təqdim edilməsi müddəti Prezident tərəfindən Baş nazirin və ya Höku
mətin istefasının qəbul edildiyi gündən hesablanmağa başlayır.
5. Hökumətin üzvü istefa verdikdə, yaxud vəzifədən azad edildikdə Baş nazir boş
olan Hökumət üzvü vəzifəsinə Jokorku Keneş tərəfindən bəyənilmiş namizədliyi Pre
zidentə 5 iş günü ərzində təqdim edir.
Maddə 88.
1. Hökumət:
1) Konstitusiyanın və qanunların icrasını təmin edir;
2) dövlətin daxili və xarici siyasətini həyata keçirir;
3) qanunçuluğun, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, ictimai qay
danın qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində tədbirləri həyata keçirir;
4) dövlət suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunması, Konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi sahəsində tədbirlərin, habelə müdafiə qabiliyyətinin, milli təhlükəsizliyin
və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsini
təmin edir;
5) maliyyə, qiymət, tarif, investisiya və vergi siyasətinin həyata keçirilməsini tə
min edir;
6) respublika büdcəsini hazırlayır və Jokorku Keneşə təqdim edir, onun icrasını tə
min edir; respublika büdcəsinin icrasına dair hesabatı Jokorku Keneşə təqdim edir;
7) mülkiyyətin bütün formalarının inkişafı üçün bərabər şəraitin təmin edilməsi və
onların qorunması, dövlət mülkiyyəti obyektlərinin idarə edilməsi sahəsində tədbir
ləri həyata keçirir;
8) sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini
təmin edir;
9) iqtisadi, sosial, elmi-texniki və mədəni inkişafa dair ümumdövlət proqramlarını
hazırlayır və həyata keçirir;
10) xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsini təmin edir;
11) vətəndaş cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqəni təmin edir;
120

12) Konstitusiya və qanunlar ilə ona aid edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçi
rir.
2. Hökumətin təşkili və fəaliyyət qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdi
rilir.
Maddə 89.
Baş nazir:
1) Hökumətə rəhbərlik edir, onun fəaliyyəti üçün Jokorku Keneş qarşısında şəxsi
məsuliyyət daşıyır;
2) Konstitusiyanın və qanunların bütün icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən icra
olunmasını təmin edir;
3) danışıqlar aparır və beynəlxalq müqavilələri imzalayır;
4) Hökumətin iclaslarını aparır;
5) Hökumətin qərarlarını və sərəncamlarını imzalayır, onların icrasını təmin edir;
6) inzibati idarələrin rəhbərlərini təyin və azad edir;
7) qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada yerli keneşlərin təklifi ilə yerli dövlət ad
ministrasiyalarının başçılarını təyin və azad edir;
8) bu Konstitusiya və qanunlar ilə nəzərdə tutulan digər səlahiyyətləri həyata ke
çirir.
Maddə 90.
1. Konstitusiyanın və qanunların əsasında və onların icrası üçün Hökumət qərarlar
və sərəncamlar qəbul edir, onların icrasını təmin edir.
2. Hökumətin qərar və sərəncamlarının Qırğız Respublikasının bütün ərazisində
icrası məcburidir.
3. Hökumət nazirliklərin, dövlət komitələrinin, inzibati idarələrin, yerli dövlət ad
ministrasiyası orqanlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir.
4. Hökumət nazirliklərin, dövlət komitələrinin, inzibati idarələrin aktlarını ləğv edə
bilər.
Maddə 91.
1. Müvafiq inzibati ərazi vahidinin ərazisində icra hakimiyyətini yerli dövlət
administrasiyası həyata keçirir.
Yerli dövlət administrasiyaları başçılarının təyin və azad edilməsi qaydası qanunla
müəyyənləşdirilir.
2. Yerli dövlət administrasiyasının təşkili və fəaliyyəti qanunla müəyyənləşdirilir.
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Maddə 92.
1. Yerli dövlət administrasiyaları Konstitusiya, qanunlar, Hökumətin normativ hü
quqi aktları əsasında fəaliyyət göstərirlər.
2. Yerli dövlət administrasiyasının öz səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi qərarla
rın müvafiq ərazidə icrası məcburidir.
ALTINCI BÖLMƏ
QIRĞIZ RESPUBLİKASININ MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ
Maddə 93.
1. Qırğız Respublikasında ədalət mühakiməsi yalnız məhkəmə tərəfindən həyata
keçirilir.
Qanunla nəzərdə tutulan hallarda və qaydada Qırğız Respublikasının vətəndaşları
ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində iştirak etmək hüququna malikdirlər.
2. Məhkəmə hakimiyyəti Konstitusiya, mülki, cinayət, inzibati və digər formada
məhkəmə icraatı vasitəsi ilə həyata keçirilir.
3. Qırğız Respublikasının məhkəmə sistemi Konstitusiya və qanunlar ilə müəyyən
ləşdirilir, Ali Məhkəmədən və yerli məhkəmələrdən ibarətdir.
Ali Məhkəmənin tərkibində Konstitusiya Palatası fəaliyyət göstərir.
Qanunla ixtisaslaşmış məhkəmələr təsis edilə bilər.
Fövqəladə məhkəmələrin yaradılmasına yol verilmir.
4. Məhkəmələrin təşkili və fəaliyyət qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 94.
1. Hakimlər müstəqildir, yalnız Konstitusiyaya və qanunlara tabedirlər.
2. Hakim toxunulmazlıq hüququna malikdir və cinayət törədildiyi yerdə yaxalan
dığı hallardan başqa, tutula bilməz və ya həbs edilə bilməz, axtarışa və ya şəxsi yox
lamaya məruz qoyula bilməz.
3. Heç kəs hakimdən konkret məhkəmə işinə dair hesabat tələb edə bilməz.
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyətə hər cür müdaxilə qa
dağandır. Hakimə təsir göstərilməsində təqsiri olan şəxslər qanunla nəzərdə tutulan
məsuliyyəti daşıyırlar.
4. Öz statusuna uyğun olaraq hakimə onun müstəqilliyinin sosial, maddi və digər
təminatları verir.
5. Qırğız Respublikasının yaşı 40-dan aşağı və 70-dən yuxarı olmayan, ali hüquq
təhsilinə və hüquq peşəsi üzrə azı 10 il iş stajına malik olan vətəndaşı Ali Məhkəmə
nin hakimi ola bilər.
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6. Ali Məhkəmənin hakimləri yaş həddinə çatanadək seçilirlər.
7. Ali Məhkəmənin hakimləri özlərinin tərkibindən 3 il müddətinə Ali Məhkəmə
nin sədrini və sədr müavinlərini seçirlər.
Eyni bir şəxs dalbadal iki müddət Ali Məhkəmənin sədri, sədr müavini seçilə bil
məz.
Ali Məhkəmənin sədrinin və sədr müavinlərinin seçilməsi və azad edilməsi qayda
sı qanunla müəyyənləşdirilir.
8. Qırğız Respublikasının yaşı 30-dan aşağı və 65-dən yuxarı olmayan, ali hüquq
təhsilinə və hüquq peşəsi üzrə azı 5 il iş stajına malik olan vətəndaşı yerli məhkəmə
nin hakimi ola bilər.
Yerli məhkəmələrin hakimləri Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təqdimatı ilə
Prezident tərəfindən birinci dəfə 5 il müddətinə, sonra isə yaş həddinə çatanadək
təyin edilirlər. Yerli məhkəmələrin hakimlərinin təqdim edilməsi və təyin olunması
qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
Yerli məhkəmə hakimlərinin yığıncağı öz tərkibindən 3 il müddətinə məhkəmənin
sədrini, sədr müavinini seçir.
Eyni bir şəxs eyni məhkəmədə dalbadal iki müddət yerli məhkəmənin sədri, sədr
müavini seçilə bilməz.
9. Qırğız Respublikası hakimlərinin statusu Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdi
rilir; həmin qanunda Ali Məhkəmənin və yerli məhkəmələrin hakimləri vəzifələrinə
namizədlərə aid əlavə tələblər müəyyənləşdirilə bilər.
Maddə 95.
1. Qırğız Respublikasının bütün məhkəmələrinin hakimləri onların davranışı qüsur
suz olanadək öz vəzifələrini tutur və səlahiyyətlərini saxlayırlar. Hakimlərin qüsursuz
davranışı tələblərinin pozulması hakimin Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilən
qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsasdır.
2. Ali Məhkəmənin hakimləri Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təklifinə əsasən
Prezidentin təqdimatı ilə Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki
səs çoxluğu ilə Jokorku Keneş tərəfindən vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bi
lərlər.
3. Hakim vəfat etdikdə, ölmüş və ya xəbərsiz qaib elan edildikdə, fəaliyyət qabi
liyyəti olmayan sayıldıqda, vətəndaşlığını itirdikdə, vətəndaşlıqdan çıxdıqda, yaxud
başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə etdikdə onu seçmiş və ya təyin etmiş orqan Kons
titusiya qanununa müvafiq surətdə əsasın yarandığı gündən hakimin səlahiyyətlərinə
xitam verir.
4. Yeli məhkəmələrin hakimləri vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi, onların təyin
edilməyə və köçürülməyə (rotasiyaya) təqdim edilməsi Konstitusiya qanunu ilə müəy
yənləşdirilən qaydada Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şura tərəfindən həyata keçirilir.
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5. Yerli məhkəmələrin hakimləri Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilən hallar
da və qaydada Hakimlər Şurasının təklifi ilə Prezident tərəfindən vəzifədən kənarlaş
dırılır və azad edilirlər.
6. Qırğız Respublikasının bütün məhkəmələrinin hakimlərinin cinayət məsuliy
yətinə və məhkəmə qaydasında tətbiq edilən inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsinə
Konstitusiya qanunu ilə müəyyənləşdirilən qaydada Hakimlər Şurasının razılığı ilə
yol verilir.
7. Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şura hakimlərdən və vətəndaş cəmiyyətinin nüma
yəndələrindən formalaşdırılır.
Hakimlər Şurası, parlament çoxluğu və parlament müxalifəti hərəsi Hakimlərin
Seçilməsi üzrə Şuranın tərkibinin üçdə bir hissəsini seçir.
8. Hakimlərin Seçilməsi üzrə Şuranın təşkili və fəaliyyəti, səlahiyyətləri və forma
laşdırılması qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 96.
1. Ali Məhkəmə mülki, cinayət, iqtisadi, inzibati və digər işlər üzrə ali mühakimə
orqanıdır və qanunla müəyyənləşdirilən qaydada məhkəmə prosesi iştirakçılarının
müraciətlərinə əsasən yerli məhkəmələrin məhkəmə aktlarına yenidən baxır.
2. Ali Məhkəmənin sədrindən və Ali Məhkəmənin kollegiyalarından ibarət tər
kibdə Ali Məhkəmənin plenumu məhkəmə praktikası məsələlərinə dair izahlar ve
rir.
3. Ali Məhkəmənin aktları qətidir və onlardan şikayət verilə bilməz.
Maddə 97.
1. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası Konstitusiya nəzarətini həyata keçirən
orqandır.
2. Qırğız Respublikasının yaşı 40-dan aşağı və 70-dən yuxarı olmayan, ali hüquq
təhsilinə və hüquq peşəsi üzrə azı 15 il iş stajına malik olan vətəndaşı Ali Məhkəmə
nin Konstitusiya Palatasının hakimi ola bilər.
3. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının hakimləri özlərinin tərkibindən 3 il
müddətinə sədri, sədr müavinini seçirlər.
4. Eyni bir şəxs dalbadal iki müddət Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının səd
ri, sədr müavini seçilə bilməz.
5. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının hakimləri Hakimlər Şurasının təklifi
nə əsasən Prezidentin təqdimatı ilə Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayının azı
üçdə iki səs çoxluğu ilə Jokorku Keneş tərəfindən vaxtından əvvəl vəzifədən azad
edilə bilərlər.
6. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası:
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1) qanunlar və digər normativ hüquqi aktlar Konstitusiyaya zidd olduqda onları
qeyri-konstitusion hesab edir;
2) Qırğız Respublikasının iştirak etdiyi, qüvvəyə minməmiş beynəlxalq müqavilə
lərin Konstitusiyaya uyğunluğuna dair rəy verir;
3) bu Konstitusiyada dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinə dair rəy verir.
7. Hər kəs Konstitusiya ilə təsdiq edilən hüquq və azadlıqlarını pozduğunu hesab
etdiyi qanunun və digər normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğu barədə mü
bahisə aça bilər.
8. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının qərarı qətidir və ondan şikayət verilə
bilməz.
9. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatası tərəfindən qanunların və ya onların müd
dəalarının qeyri-konstitusion olmasının müəyyənləşdirilməsi Qırğız Respublikası
ərazisində onların qüvvəsini ləğv edir, habelə məhkəmə aktları istisna olmaqla, qey
ri-konstitusion hesab edilmiş qanunlara və ya onların müddəalarına əsaslanan digər
normativ hüquqi aktların qüvvəsini ləğv edir.
10. Qeyri-konstitusion hesab edilmiş qanunların normalarına əsaslanan məhkəmə
aktlarına məhkəmə tərəfindən hər bir konkret halda hüquq və azadlıqlarına toxunul
muş vətəndaşların şikayətləri ilə yenidən baxılır.
11. Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasının tərkibi və formalaşdırılması qaydası,
Konstitusiya Palatası sədrinin, sədr müavininin seçilməsi və azad edilməsi, habelə
Konstitusiya məhkəmə icraatının həyata keçirilməsi qaydası Konstitusiya qanunu ilə
müəyyənləşdirilir.
Maddə 98.
1. Dövlət məhkəmələrin və hakimlərin maliyyələşdirilməsini və onların fəaliyyəti
üçün lazımi şəraitin yaradılmasını təmin edir.
Məhkəmələrin maliyyələşdirilməsi respublika büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata
keçirilir və ədalət mühakiməsinin tam və müstəqil icrasının mümkünlüyünü təmin
etməlidir.
2. Məhkəmə sisteminin büdcəsi məhkəmə hakimiyyəti tərəfindən müstəqil surətdə
formalaşdırılır, icra və qanunvericilik hakimiyyətləri ilə razılaşdırılmaqla respublika
büdcəsinə daxil edilir.
Maddə 99.
1. Bütün məhkəmələrdə işlər açıq şəraitdə araşdırılır. Qapalı iclasda işin dinlənil
məsinə yalnız qanunla nəzərdə tutulan hallarda yol verilir. Məhkəmənin qərarı açıq
şəkildə elan edilir.
2. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, məhkəmələrdə cinayət işlərinin və ya
digər işlərin qiyabi araşdırılmasına yol verilmir.
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3. Məhkəmə icraatı tərəflərin çəkişməsi və hüquq bərabərliyi əsasında həyata ke
çirilir.
4. Məhkəmə aktı məhkəmə tərəfindən qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada ləğv
edilə, dəyişdirilə və ya dayandırıla bilər.
5. Məhkəmə prosesi iştirakçılarının prosessual hüquqları, o cümlədən qərarlardan,
hökmlərdən və digər məhkəmə aktlarından şikayət vermək hüququ, habelə bunların
həyata keçirilməsi qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 100.
1. Qırğız Respublikası məhkəmələrinin qanuni qüvvəyə minmiş aktları bütün
dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları, hüquqi şəxslər, ictimai birliklər, vəzi
fəli və fiziki şəxslər üçün məcburidir və respublikanın bütün ərazisində icra olun
malıdır.
2. Məhkəmə aktlarının icra edilməməsi, lazımınca icra edilməməsi, yaxud icrasına
maneçilik törədilməsi, habelə məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilə edilməsi qanunla
müəyyənləşdirilən məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 101.
1. Məhkəmə bu Konstitusiyaya zidd olan normativ hüquqi aktı tətbiq etməli deyil
dir.
2. Hər hansı məhkəmə instansiyasında işə baxılması zamanı işin həllinin asılı ol
duğu qanunun və ya digər normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi
yaranarsa, məhkəmə Ali Məhkəmənin Konstitusiya Palatasına sorğu göndərir.
Maddə 102.
1. Məhkəmələrin daxili fəaliyyət məsələlərinin həlli üçün məhkəmə özünüidarəsi
fəaliyyət göstərir.
2. Qırğız Respublikasında məhkəmə özünüidarəsi orqanları hakimlərin qurultayı,
Hakimlər Şurası və hakimlərin yığıncağıdır.
Hakimlərin qurultayı məhkəmə özünüidarəsinin ali orqanıdır.
Hakimlər Şurası hakim özünüidarəsinin seçkili orqanı olub, hakimlərin qurultayla
rı arasındakı dövrdə fəaliyyət göstərir, hakimlərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini
qoruyur, məhkəmələrin büdcəsinin formalaşdırılmasına və icrasına nəzarət edir, ha
kimlərin təhsilini və ixtisasının artırılmasını təşkil edir, hakimlərin intizam məsuliy
yətinə cəlb edilməsi məsələlərinə baxır.
Hakimlərin yığıncağı məhkəmə özünüidarəsinin ilk orqanıdır.
3. Məhkəmə özünüidarəsi orqanlarının təşkili və fəaliyyət qaydası qanunla müəy
yənləşdirilir.
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Maddə 103.
Ədalət mühakiməsi qanunla nəzərdə tutulan hallarda, habelə məhkəmə araşdırma
sında iştirak edən şəxslərin araşdırmanın aparılması üçün yetərli vəsaitə malik olma
dıqlarına dair sübutlar təqdim etdikləri hər bir halda pulsuz həyata keçirilir.
YEDDİNCİ BÖLMƏ
DİGƏR DÖVLƏT ORQANLARI
Maddə 104.
Prokurorluq vahid sistemdir, ona aşağıdakı vəzifələr həvalə edilir:
1) icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarə orqanları, onların vəzifəli şəxsləri
tərəfindən qanunların dəqiq və eyni cür icra olunmasına nəzarət etmək;
2) əməliyyat-axtarış fəaliyyətini, istintaqı həyata keçirən orqanlar tərəfindən qa
nunlara riayət olunmasına nəzarət etmək;
3) cinayət işlərinə dair məhkəmə qərarlarının icrası zamanı, habelə vətəndaşların
şəxsi azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı məcburi xarakterli tədbirlərin tətbiqi
zamanı qanunlara riayət olunmasına nəzarət etmək;
4) qanunla müəyyənləşdirilən hallarda məhkəmədə vətəndaşın və ya dövlətin mə
nafelərini təmsil etmək;
5) məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə etmək;
6) dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin cinayət təqibi.
Maddə 105.
Milli Bank Qırğız Respublikasının bank sisteminə nəzarət edir, Qırğız Respublika
sında pul-kredit siyasətini müəyyənləşdirir və həyata keçirir, vahid valyuta siyasətini
hazırlayır və həyata keçirir, pul nişanlarının emissiya edilməsi üçün müstəsna hüquqa
malikdir, bank maliyyələşdirməsinin müxtəlif formalarını və prinsiplərini reallaşdırır.
Maddə 106.
Seçkilər və Referendumların Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komissiya Qırğız Respub
likasında seçkilərin və referendumların hazırlanmasını və keçirilməsini təmin edir.
Maddə 107.
Hesablama Palatası respublika büdcəsinin və yerli büdcələrin icrasının, büdcədən
kənar vəsaitlərin, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətindən istifadənin auditini həyata ke
çirir.
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Maddə 108.
Qırğız Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına riayət edil
məsinə parlament nəzarətini Akıykatçı (Ombudsman) həyata keçirir.
Maddə 109.
Bu bölmədə göstərilmiş dövlət orqanlarının təşkili və fəaliyyət qaydası, habelə on
ların müstəqilliyi üçün təminatlar qanunla müəyyənləşdirilir.
SƏKKİZİNCİ BÖLMƏ
YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ
Maddə 110.
1. Yerli özünüidarə yerli topluluqların yerli əhəmiyyətli məsələləri öz mənafeləri
naminə və özlərinin məsuliyyəti altında müstəqil həll etmək üçün bu Konstitusiya ilə
təminat verilən hüququ və real imkanıdır.
2. Qırğız Respublikasında yerli özünüidarə müvafiq inzibati ərazi vahidlərinin əra
zilərində yerli topluluqlar tərəfindən həyata keçirilir.
3. Yerli özünüidarəni vətəndaşların topluluqları bilavasitə, yaxud yerli özünüidarə
orqanları vasitəsi ilə həyata keçirirlər.
4. Yerli özünüidarənin maliyyələşdirilməsi müvafiq yerli büdcədən, habelə respub
lika büdcəsindən təmin edilir.
5. Yerli büdcənin formalaşdırılması və icrası şəffaflıq, ictimaiyyətin iştirakı, yerli
özünüidarə orqanlarının yerli topluluq qarşısında hesabat verməsi prinsipləri gözlə
nilməklə həyata keçirilir.
Maddə 111.
1. Yerli özünüidarə orqanları sistemi aşağıdakılardan ibarətdir:
1) yerli keneşlər – yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanları;
2) ayıl okmotu, şəhər bələdiyyələri – yerli özünüidarənin icra orqanları.
2. Yerli özünüidarənin icra orqanları və onların vəzifəli şəxsləri özlərinin fəaliyyə
tində yerli keneşlər qarşısında hesabatlar verirlər.
Maddə 112.
1. Yerli keneşlərin deputatları müvafiq inzibati ərazi vahidinin ərazisində yaşayan
vətəndaşlar tərəfindən qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada bərabər imkanlar gözlə
nilməklə seçilirlər.
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2. Yerli özünüidarənin icra orqanlarının başçıları qanunla müəyyənləşdirilən qay
dada seçilirlər.
3. Qanuna uyğun olaraq yerli keneşlər:
1) yerli büdcələri təsdiq edir, onların icrasına nəzarət edirlər;
2) yerli topluluğun sosial-iqtisadi inkişafı və əhalinin sosial müdafiəsi proqramla
rını təsdiq edirlər;
3) yerli vergiləri və rüsumları tətbiq edir, habelə bunlarla bağlı güzəştləri müəy
yənləşdirirlər;
4) yerli əhəmiyyətli digər məsələləri həll edirlər.
Maddə 113.
1. Dövlət orqanları yerli özünüidarənin qanunla nəzərdə tutulan səlahiyyətlərinə
qarışa bilməzlər.
2. Yerli özünüidarə orqanlarına dövlət səlahiyyətləri həvalə edilə bilər və bu sə
lahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan maddi, maliyyə vəsaitləri və digər
vəsaitlər verilə bilər. Yerli özünüidarə orqanlarına dövlət səlahiyyətləri qanun və ya
müqavilə əsasında verilə bilər. Onlara verilmiş səlahiyyətlər üzrə yerli özünüidarə
orqanları dövlət orqanları qarşısında hesabat verirlər.
3. Yerli özünüidarə orqanları qanunların icrası üçün dövlət və onun orqanları qar
şısında, özlərinin fəaliyyətinin nəticələri üçün yerli topluluq qarşısında məsuliyyət
daşıyırlar.
4. Yerli özünüidarə orqanları onların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar məhkəmə
tərəfindən müdafiə olunmaq üçün müraciət edə bilərlər.
DOQQUZUNCU BÖLMƏ
BU KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ QAYDASI
Maddə 114.
1. Bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun Jokorku Keneşin təyin
etdiyi referendum yolu ilə qəbul edilə bilər.
2. Bu Konstitusiyanın üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yeddinci və səkkizinci
bölmələrinin müddəalarında dəyişikliklər Jokorku Keneş deputatlarının ümumi sayı
nın əksəriyyətinin təklifi, yaxud azı 300 min seçicinin təşəbbüsü ilə Jokorku Keneş
tərəfindən qəbul edilə bilər.
Diqqət! Qırğız Respublikasının 2010-cu il 27 iyun tarixli Qanununa uyğun olaraq
114-cü maddənin ikinci hissəsinin müddəaları 2020-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə
minir.
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3. Jokorku Keneş bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunu onun
Jokorku Keneşin müzakirəsinə verildiyi gündən ən geci 6 ay keçənədək qəbul edir.
Bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun Jokorku Keneş tərəfin
dən iki ay ara verməklə azı üç oxunuş keçirildikdən sonra Jokorku Keneş deputatla
rının ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun Jokorku Keneş deputat
larının ümumi sayının azı üçdə iki hissəsinin təşəbbüsü ilə referenduma çıxarıla bi
lər.
4. Fövqəladə və hərbi vəziyyət dövründə bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi
qadağandır.
5. Bu Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qəbul olunmuş qanun Prezi
dent tərəfindən imzalanmalıdır.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
On ikinci çağırış Özbəkistan Respublikası Ali Sovetinin 1992-ci il
dekabrın 8-də keçirilən on birinci sessiyasında qəbul edilmişdir.
Özbəkistan Respublikasının 1993-cü il 28 dekabr, 2003-cü il 24 aprel, 2007-ci il
11 aprel, 2008-ci il 25 dekabr və 2011-ci il 18 aprel tarixli qanunlarına uyğun
olaraq bu Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir.
PREAMBULA
Özbəkistan xalqı,
insan hüquqlarına və dövlət suverenliyi prinsiplərinə sadiq olduğu təntənəli
surətdə elan edərək,
indiki və gələcək nəsillər qarşısında yüksək məsuliyyətini dərk edərək,
özbək dövlətçiliyinin inkişafının tarixi təcrübəsinə əsaslanaraq,
demokratiya və sosial ədalət ideallarına sadiqliyini təsdiqləyərək,
hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq normalarının üstünlüyünü qəbul edərək,
respublika vətəndaşlarının layiqli yaşayışını təmin etməyə çalışaraq,
humanist demokratik hüquqi dövlət qurulması vəzifəsini qarşıya qoyaraq,
vətəndaş sülhünün və milli həmrəyliyin təmin edilməsi məqsədi ilə
öz səlahiyyətli nümayəndələrinin simasında Özbəkistan Respublikasının bu
Konstitusiyasını qəbul edir.
BİRİNCİ BÖLMƏ.
ƏSAS PRİNSİPLƏR
I FƏSİL. DÖVLƏT SUVERENLİYİ
Maddə 1. Özbəkistan suveren demokratik respublikadır. Dövlətin “Özbəkistan
Respublikası” və “Özbəkistan” adları eyni mənalıdır.
Maddə 2. Dövlət xalqın iradəsini ifadə edir, onun mənafelərinə xidmət göstərir.
Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər cəmiyyət və vətəndaşlar qarşısında məsuliyyət
daşıyırlar.
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Maddə 3. Özbəkistan Respublikası milli dövlət və inzibati ərazi quruluşunu, döv
lət hakimiyyəti və idarəetməsi orqanları sistemini müəyyənləşdirir, daxili və xarici
siyasətini həyata keçirir.
Özbəkistanın dövlət sərhəddi və ərazisi toxunulmaz və bölünməzdir.
Maddə 4. Özbəkistan Respublikasının dövlət dili özbək dilidir.
Özbəkistan Respublikası onun ərazisində yaşayan millətlərin və xalqların dillərinə,
adət-ənənələrinə hörmətli münasibət bəslənilməsini, onların inkişafı üçün şərait ya
radılmasını təmin edir.
Maddə 5. Özbəkistan Respublikasının qanunla təsdiq edilən dövlət rəmzləri – bay
rağı, gerbi, himni vardır.
Maddə 6. Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Daşkənd şəhəridir.
II FƏSİL. XALQ HAKİMİYYƏTİ
Maddə 7. Dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır.
Özbəkistan Respublikasında dövlət hakimiyyəti xalqın mənafeləri üçün və yalnız
Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyası və onun əsasında qəbul edilmiş qanunve
ricilik ilə səlahiyyət verilən orqanlar tərəfindən həyata keçirilir.
Dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin mənimsənilməsi, hakimiyyət orqanları
nın fəaliyyətinin Konstitusiyada nəzərdə tutulmayan qaydada dayandırılması və ya
fəaliyyətinə xitam verilməsi, yeni və paralel hakimiyyət strukturlarının yaradılması
Konstitusiyaya ziddir və qanun üzrə məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 8. Özbəkistan xalqı milliyyətindən asılı olmayaraq, Özbəkistan Respubli
kasının vətəndaşlarından ibarətdir.
Maddə 9. İctimai və dövlət həyatının ən vacib məsələləri xalqın müzakirəsinə veri
lir, ümumxalq səsverməsinə (referenduma) çıxarılır. Referendumun keçirilməsi qay
dası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 10. Özbəkistan xalqı adından yalnız onun seçdiyi Oli Məclis və respublika
Prezidenti çıxış edə bilərlər.
Cəmiyyətin heç bir hissəsi, heç bir siyasi partiya, ictimai birlik, hərəkat və ya ayrı
ca şəxs Özbəkistan xalqı adından çıxış edə bilməz.
Maddə 11. Özbəkistan Respublikasının dövlət hakimiyyəti sistemi hakimiyyətin
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinə bölünməsi prinsipinə əsaslanır.
Maddə 12. Özbəkistan Respublikasında ictimai həyat siyasi təsisatların, ideologi
yaların və fikirlərin müxtəlifliyinə əsaslanır.
Heç bir ideologiya dövlət ideologiyası kimi müəyyənləşdirilə bilməz.
Maddə 13. Özbəkistan Respublikasında demokratiya ümumbəşəri prinsiplərə söy
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kənir; bu prinsiplərə görə insan, onun həyatı, azadlığı, şərəfi, ləyaqəti və digər ayrıl
maz hüquqları ali dəyərdir.
Demokratik hüquqlar və azadlıqlar Konstitusiya və qanunlar ilə qorunur.
Maddə 14. Dövlət öz fəaliyyətini insanın və cəmiyyətin mənafeyi naminə sosial
ədalət və qanunçuluq prinsipləri üzərində qurur.
III FƏSİL. KONSTİTUSİYANIN VƏ QANUNUN ALİLİYİ
Maddə 15. Özbəkistan Respublikasında Özbəkistan Respublikası Konstitusiyası
nın və qanunlarının qeyd-şərtsiz aliliyi tanınır.
Dövlət, onun orqanları, vəzifəli şəxsləri, ictimai birliklər, vətəndaşlar Konstitusiya
ya və qanunlara uyğun fəaliyyət göstərirlər.
Maddə 16. Bu Konstitusiyanın heç bir müddəası Özbəkistan Respublikasının hü
quqlarının və mənafelərinin zərərinə təfsir edilə bilməz.
Heç bir qanun və ya digər normativ hüquqi akt Konstitusiyanın normalarına və
prinsiplərinə zidd ola bilməz.
IV FƏSİL. XARİCİ SİYASƏT
Maddə 17. Özbəkistan Respublikası beynəlxalq münasibətlərin tam hüquqlu sub
yektidir. Onun xarici siyasəti dövlətlərin suveren bərabərliyi, güc işlətməmə və ya
güc işlədiləcəyi ilə hədələməmə, sərhədlərin pozulmazlığı, mübahisələrin dinc yolla
nizama salınması, daxili işlərə qarışmama prinsiplərinə və hamılıqla tanınmış digər
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalarına əsaslanır.
Dövlətin, xalqın, onun rifahının və təhlükəsizliyinin ali maraqlarını əsas götürərək,
respublika ittifaqlar bağlaya bilər, birliklərə və digər dövlətlərarası qurumlara daxil
ola, habelə onlardan çıxa bilər.
İKİNCİ BÖLMƏ.
İNSANIN VƏ VƏTƏNDAŞIN ƏSAS HÜQUQLARI,
AZADLIQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ
V FƏSİL. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 18. Cins, irq, milliyyət, dil, din, sosial mənşə, əqidə, şəxsi və əmlak və
ziyyətinə görə fərq qoyulmadan Özbəkistan Respublikasının bütün vətəndaşları eyni
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hüquqlara və azadlıqlara malikdir və qanun qarşısında bərabərdirlər.
Güzəştlər yalnız qanunla müəyyənləşdirilə bilər və sosial ədalət prinsiplərinə uy
ğun gəlməlidir.
Maddə 19. Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı və dövlət qarşılıqlı hüquqlar və
qarşılıqlı məsuliyyət ilə bağlıdırlar. Konstitusiyada və qanunlarda təsbit edilmiş və
təndaş hüquqları və azadlıqları sarsılmazdır və məhkəməsiz heç kəs onlardan məh
rum edə və ya onları məhdudlaşdıra bilməz.
Maddə 20. Vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını həyata keçirməsi digər şəxslərin,
dövlətin və cəmiyyətin qanuni mənafelərini, hüquqlarını və azadlıqlarını pozmama
lıdır.
VI FƏSİL. VƏTƏNDAŞLIQ
Maddə 21. Özbəkistan Respublikasında respublikanın bütün ərazisi üçün vahid
vətəndaşlıq müəyyənləşdirilir.
Özbəkistan Respublikasının vətəndaşlığı onun əldə edilməsi əsaslarından asılı ol
mayaraq hamı üçün bərabərdir.
Karakalpakıstan Respublikasının vətəndaşı, eyni zamanda, Özbəkistan Respubli
kasının vətəndaşıdır.
Vətəndaşlığın əldə edilməsi və itirilməsi əsasları və qaydası qanunla müəyyənləş
dirilir.
Maddə 22. Özbəkistan Respublikası istər Özbəkistan Respublikasının ərazisində,
istərsə də onun hüdudlarından kənarda öz vətəndaşlarının hüquqi müdafiəsinə və hi
mayə edilməsinə təminat verir.
Maddə 23. Özbəkistan Respublikasının ərazisində olan xarici vətəndaşların və və
təndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları və azadlıqları beynəlxalq hüquq normalarına
müvafiq surətdə təmin edilir.
Onlar Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq müqa
vilələri ilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələr daşıyırlar.
VII FƏSİL. ŞƏXSİ HÜQUQLAR VƏ AZADLIQLAR
Maddə 24. Yaşamaq hüququ hər bir insanın ayrılmaz hüququdur. Həyata qəsd edil
məsi ən ağır cinayətdir.
Maddə 25. Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.
Qanuni əsas olmadan heç kəs həbs edilə və ya həbsdə saxlanıla bilməz.
Maddə 26. Cinayət törətməkdə təqsirləndirilən hər kəs onun təqsirli olduğu qanuni
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qaydada, müdafiə olunmaq üçün ona bütün imkanların təmin edildiyi açıq məhkəmə
araşdırması yolu ilə müəyyənləşdirilməyincə təqsirsiz sayılır.
Heç kəs işgəncələrə, zorakılığa, digər qəddar və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftara
məruz qoyula bilməz.
Razılığı olmadan heç kəs tibbi və ya elmi təcrübələrə məruz qoyula bilməz.
Maddə 27. Hər kəsin şərəf və ləyaqətinə edilən qəsdlərdən, şəxsi həyatına edilən
müdaxilədən müdafiə olunmaq, mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır.
Qanunla nəzərdə tutulan hallardan və qaydadan başqa, heç kəs mənzilə girə bilməz,
axtarış və yoxlama apara bilməz, yazışma və telefon danışıqları sirrini poza bilməz.
Maddə 28. Qanunla müəyyənləşdirilmiş məhdudiyyətlər istisna olmaqla, Özbə
kistan Respublikası vətəndaşının respublika ərazisində sərbəst hərəkət etmək, Özbə
kistan Respublikasına daxil olmaq və Özbəkistan Respublikasından getmək hüququ
vardır.
Maddə 29. Hər kəsin fikir, söz və əqidə azadlığı hüququ vardır. Mövcud Konsti
tusiya quruluşuna qarşı yönəlmiş informasiya və qanunla nəzərdə tutulan digər məh
dudiyyətlər istisna olmaqla, hər kəsin istənilən informasiyanı axtarmaq, almaq və
yaymaq hüququ vardır.
Fikir və onu ifadə etmək azadlığı dövlət sirrinin və ya başqa sirrin qorunması mü
lahizələrinə görə qanunla məhdudlaşdırıla bilər.
Maddə 30. Özbəkistan Respublikasının bütün dövlət orqanları, ictimai birlikləri
və vəzifəli şəxsləri vətəndaşların öz hüquqlarına və mənafelərinə toxunan sənədlər,
qərarlar və digər materiallar ilə tanış olması imkanını təmin etməlidirlər.
Maddə 31. Hamı üçün vicdan azadlığına təminat verilir. Hər kəsin istənilən dinə
etiqad etmək və ya heç bir dinə etiqad etməmək hüququ vardır. Dini baxışların məc
burən qəbul etdirilməsi yolverilməzdir.
VIII FƏSİL. SİYASİ HÜQUQLAR
Maddə 32. Özbəkistan Respublikası vətəndaşları cəmiyyətin və dövlətin idarə
edilməsində istər bilavasitə, istərsə də nümayəndələri vasitəsi ilə iştirak etmək hü
ququna malikdirlər. Bu cür iştirak özünüidarə, referendumlar keçirilməsi və dövlət
orqanlarının demokratik yolla formalaşdırılması vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Maddə 33. Vətəndaşların Özbəkistan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq su
rətdə mitinqlər, yığıncaqlar və nümayişlər formasında ictimai fəallıq göstərmək hü
ququ vardır. Hakimiyyət orqanlarının bu cür tədbirlərin keçirilməsini yalnız əsaslı
təhlükəsizlik mülahizələrinə görə dayandırmaq və ya qadağan etmək hüququ vardır.
Maddə 34. Özbəkistan Respublikası vətəndaşlarının həmkarlar ittifaqlarında, si
yasi partiyalarda və digər ictimai birliklərdə birləşmək, kütləvi hərəkatlarda iştirak
etmək hüququ vardır.
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Heç kəs siyasi partiyalarda, ictimai birliklərdə, kütləvi hərəkatlarda, habelə nüma
yəndəli hakimiyyət orqanlarında müxalifətçi azlığı təşkil edən şəxslərin hüquqlarına,
azadlıqlarına və ləyaqətinə toxuna bilməz.
Maddə 35. Hər kəsin istər ayrılıqda, istərsə də digər şəxslərlə birlikdə səlahiyyətli
dövlət orqanlarına, idarələrinə və ya xalq nümayəndələrinə ərizələr, təkliflər və şika
yətlər ilə müraciət etmək hüququ vardır.
Ərizələrə, təkliflərə və şikayətlərə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və müd
dətlərdə baxılmalıdır.
IX FƏSİL. İQTİSADİ VƏ SOSİAL HÜQUQLAR
Maddə 36. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır.
Bank əmanətlərinin sirrinə və vərəsəlik hüququna qanunla təminat verilir.
Maddə 37. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada hər kəsin əmək, sərbəst surətdə
iş seçmək, ədalətli əmək şəraitinə malik olmaq və işsizlikdən müdafiə olunmaq hü
ququ vardır.
Məhkəmənin hökmü ilə cəzanın icra edilməsi qaydasında işlətmə, yaxud qanunla
nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla, məcburi əmək qadağandır.
Maddə 38. Muzdla işləyənlərin ödənişli istirahət hüququ vardır. İş vaxtının, ödə
nişli əmək məzuniyyətinin müddəti qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 39. Hər kəsin qocaldıqda, əmək qabiliyyətini itirdikdə, habelə ailə başçısı
nı itirdikdə və qanunla nəzərdə tutulan digər hallarda sosial təminat hüququ vardır.
Pensiyalar, müavinətlər, digər növ sosial yardımlar rəsmən müəyyənləşdirilmiş ya
şayış minimumundan az ola bilməz.
Maddə 40. Hər kəsin ixtisaslı tibbi xidmət almaq hüququ vardır.
Maddə 41. Hər kəsin təhsil almaq hüququ vardır.
Dövlət pulsuz ümumi təhsil alınmasına təminat verir.
Məktəb işi dövlətin nəzarəti altındadır.
Maddə 42. Hər kəsin elmi və texniki yaradıcılıq azadlığına, mədəniyyət nailiyyət
lərindən istifadə etmək hüququna təminat verilir.
Dövlət cəmiyyətin mədəni, elmi və texniki inkişafının qayğısına qalır.
X FƏSİL. İNSAN HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARI ÜÇÜN TƏMİNATLAR
Maddə 43. Dövlət vətəndaşların Konstitusiya və qanunlar ilə təsbit edilmiş hüquq
larını və azadlıqlarını təmin edir.
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Maddə 44. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə, dövlət or
qanlarının, vəzifəli şəxslərin, ictimai birliklərin qanunsuz hərəkətlərindən məhkəmə
yə şikayət etmək hüququna təminat verilir.
Maddə 45. Yetkinlik yaşına çatmayanların, əmək qabiliyyəti olmayanların və tən
ha ahılların hüquqları dövlətin müdafiəsi altındadır.
Maddə 46. Qadınların və kişilərin bərabər hüquqları vardır.
XI FƏSİL. VƏTƏNDAŞLARIN VƏZİFƏLƏRİ
Maddə 47. Bütün vətəndaşlar Konstitusiyada onlar üçün təsbit edilmiş vəzifələri
daşıyırlar.
Maddə 48. Vətəndaşlar Konstitusiyaya və qanunlara riayət etməli, digər insanların
hüquqlarına, azadlıqlarına, şərəfin ə və ləyaqətinə hörmət bəsləməlidirlər.
Maddə 49. Vətəndaşlar Özbəkistan xalqının tarixi, mənəvi və mədəni irsini qoru
malıdırlar.
Mədəniyyət abidələri dövlət tərəfindən mühafizə edilir.
Maddə 50. Vətəndaşlar ətraf təbii mühitə qayğı ilə yanaşmalıdırlar.
Maddə 51. Vətəndaşlar qanunla müəyyənləşdirilmiş vergiləri və yerli rüsumları
ödəməlidirlər.
Maddə 52. Özbəkistan Respublikasını müdafiə etmək Özbəkistan Respublikasının
hər bir vətəndaşının borcudur. Vətəndaşlar qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada hər
bi və ya alternativ xidmət keçməlidirlər.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ.
CƏMİYYƏT VƏ ŞƏXSİYYƏT
XII FƏSİL. CƏMİYYƏTİN İQTİSADİ ƏSASLARI
Maddə 53. Bazar münasibətlərinin inkişafına yönəlmiş Özbəkistan iqtisadiyya
tının əsasını müxtəlif formalarda mülkiyyət təşkil edir. Dövlət istehlakçının hüquq
larının üstünlüyünü, mülkiyyətin bütün formalarının hüquq bərabərliyini və hüquqi
müdafiəsini nəzərə almaqla, iqtisadi fəaliyyət, sahibkarlıq və əmək azadlığına təmi
nat verir.
Mülkiyyətin digər formaları ilə yanaşı, xüsusi mülkiyyət toxunulmazdır və döv
lət tərəfindən müdafiə edilir. Mülkiyyətçi yalnız qanunla nəzərdə tutulan hallarda və
qaydada mülkiyyətindən məhrum edilə bilər.
Maddə 54. Mülkiyyətçi ona məxsus olan əmlaka öz mülahizəsinə əsasən sahiblik
edir, ondan istifadə edir və ona dair sərəncam verir. Əmlakdan istifadə edilməsi eko
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loji mühitə ziyan vurmamalı, vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və dövlətin hüquqlarını
və qanunla qorunan mənafelərini pozmamalıdır.
Maddə 55. Torpaq, yerin təki, sular, bitkilər və heyvanlar aləmi, digər təbii ehti
yatlar ümummilli sərvətdir, səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir və dövlət tərəfindən
mühafizə edilir.
XIII FƏSİL. İCTİMAİ BİRLİKLƏR
Maddə 56. Özbəkistan Respublikasında həmkarlar ittifaqları, siyasi partiyalar,
alimlər cəmiyyətləri, qadın təşkilatları, veteranlar və gənclər təşkilatları, yaradıcılıq
ittifaqları, kütləvi hərəkatlar və vətəndaşların qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada
qeydə alınan digər birlikləri ictimai birliklərdir.
Maddə 57. Konstitusiya quruluşunu zorakılıqla dəyişdirmək məqsədi güdən, res
publikanın suverenliyinə, bütövlüyünə və təhlükəsizliyinə, onun vətəndaşlarının
Konstitusiya hüquqlarına və azadlıqlarına qarşı çıxan, müharibəni, sosial, milli, irqi
və dini düşmənçiliyi təbliğ edən, xalqın sağlamlığına və mənəviyyatına qəsd edən si
yasi partiyaların, eləcə də digər ictimai birliklərin, habelə hərbiləşdirilmiş birliklərin,
milli və dini əlamətlərə əsaslanan siyasi partiyaların yaradılması və fəaliyyət göstər
məsi qadağandır.
Gizli cəmiyyətlərin və birliklərin yaradılması qadağandır.
Maddə 58. Dövlət ictimai birliklərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə riayət
olunmasını təmin edir, ictimai həyatda iştirak etmək üçün onlara bərabər imkanlar
yaradır.
İctimai birliklərin fəaliyyətinə dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin qarışması
na, eləcə də dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə ictimai birliklərin
qarışmasına yol verilmir.
Maddə 59. Həmkarlar ittifaqları işçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarını və mənafeləri
ni ifadə və müdafiə edirlər. Həmkarlar təşkilatlarında üzvlük könüllüdür.
Maddə 60. Siyasi partiyalar müxtəlif sosial təbəqələrin və qrupların siyasi iradə
sini ifadə edir və demokratik yolla seçilmiş nümayəndələri vasitəsi ilə dövlət haki
miyyətinin formalaşdırılmasında iştirak edirlər. Siyasi partiyalar öz fəaliyyətlərinin
maliyyələşdirilməsi mənbələri haqqında Oli Məclisə və ya onun səlahiyyət verdiyi
orqana müəyyənləşdirilmiş qaydada açıq hesabatlar təqdim etməlidirlər.
Maddə 61. Dini təşkilatlar və birliklər dövlətdən ayrıdır və qanun qarşısında
bərabərdirlər. Dövlət dini birliklərin fəaliyyətinə qarışmır.
Maddə 62. Yalnız məhkəmənin qərarına əsasən ictimai birliklər buraxıla, qadağan
edilə bilər və ya onların fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər.
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XIV FƏSİL. AİLƏ
Maddə 63. Ailə cəmiyyətin əsas özəyidir, cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə
edilmək hüququna malikdir.
Nikah tərəflərin sərbəst ifadə edilmiş razılığına və hüquq bərabərliyinə əsaslanır.
Maddə 64. Valideynlər uşaqlarını yetkinlik yaşına çatanadək saxlamalı və tərbiyə
ləndirməlidirlər.
Dövlət və cəmiyyət yetim uşaqların və valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqların saxlanılmasını, tərbiyələndirilməsini və təhsil almasını təmin edir, onlar
barəsində xeyriyyəçilik fəaliyyətinə rəvac verirlər.
Maddə 65. Valideynlərinin mənşəyindən və vətəndaşlıq vəziyyətindən asılı olma
yaraq, uşaqlar qanun qarşısında bərabərdirlər.
Analar və uşaqlar dövlət tərəfindən mühafizə edilirlər.
Maddə 66. Yetkinlik yaşına çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar öz valideynlərinin
qayğısına qalmalıdırlar.
XV FƏSİL. KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
Maddə 67. Kütləvi informasiya vasitələri sərbəstdir və qanuna uyğun fəaliyyət
göstərirlər. Onlar informasiyanın düzgünlüyünə görə müəyyənləşdirilmiş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar.
Senzuraya yol verilmir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ.
İNZİBATİ ƏRAZİ VƏ DÖVLƏT QURULUŞU
XVI FƏSİL. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ
İNZİBATİ ƏRAZİ QURULUŞU
Maddə 68. Özbəkistan Respublikası vilayətlərdən, rayonlardan, şəhərlərdən, qə
səbələrdən, qışlaqlardan, aullardan, habelə Karakalpakıstan Respublikasından iba
rətdir.
Maddə 69. Karakalpakıstan Respublikasının, vilayətlərin, Daşkənd şəhərinin sər
hədlərinin dəyişdirilməsi, habelə vilayətlərin, şəhərlərin, rayonların yaradılması və
ya ləğv edilməsi Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin razılığı ilə həyata keçirilir.
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XVII FƏSİL. KARAKALPAKISTAN RESPUBLİKASI
Maddə 70. Suveren Karakalpakıstan Respublikası Özbəkistan Respublikasının
tərkibinə daxildir.
Karakalpakıstan Respublikasının suverenliyi Özbəkistan Respublikası tərəfindən
mühafizə edilir.
Maddə 71. Karakalpakıstan Respublikasının öz Konstitusiyası vardır.
Karakalpakıstan Respublikasının Konstitusiyası Özbəkistan Respublikasının Kons
titusiyasına zidd ola bilməz.
Maddə 72. Özbəkistan Respublikasının qanunları Karakalpakıstan Respublikası
nın ərazisində də məcburidir.
Maddə 73. Karakalpakıstan Respublikasının ərazisi və sərhədləri onun razılığı ol
madan dəyişdirilə bilməz. Karakalpakıstan Respublikası öz inzibati ərazi quruluşu
məsələlərini müstəqil həll edir.
Maddə 74. Karakalpakıstan Respublikası Karakalpakıstan xalqının ümumi refe
rendumuna əsasən Özbəkistan Respublikasının tərkibindən çıxmaq hüququna ma
likdir.
Maddə 75. Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyası çərçivəsində Özbəkistan
Respublikası ilə Karakalpakıstan Respublikasının qarşılıqlı münasibətləri Özbəkis
tan Respublikası ilə Karakalpakıstan Respublikası arasında bağlanmış müqavilələr
və sazişlər ilə tənzimlənir.
Özbəkistan Respublikası ilə Karakalpakıstan Respublikası arasında mübahisələr
razılaşdırma prosedurları yolu ilə həll edilir.
BEŞİNCİ BÖLMƏ.
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ
XVIII FƏSİL. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ
OLİ MƏCLİSİ
Maddə 76. Ali dövlət nümayəndəli orqanı qanunvericilik hakimiyyətini həyata ke
çirən Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisidir.
Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisi iki palatadan – Qanunvericilik Palatasın
dan (aşağı palata) və Senatdan (yuxarı palata) ibarətdir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasının və Senatının
səlahiyyət müddəti beş ildir.
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Maddə 77. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası qanu
na müvafiq surətdə seçilən yüz əlli deputatdan ibarətdir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatı ərazi nümayəndəliyi palatasıdır və
Senatın üzvlərindən (senatorlardan) ibarətdir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının üzvləri Karakalpakıstan Respub
likası Jokarqı Kenesinin, vilayətlərin, rayonların və şəhərlərin nümayəndəli dövlət
hakimiyyəti orqanlarının deputatlarının birgə iclaslarında bu deputatlar sırasından
gizli səsvermə yolu ilə Karakalpakıstan Respublikasının, vilayətlərin və Daşkənd şə
hərinin hər birindən bərabər sayda – altı nəfər seçilir. Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisi Senatının on altı üzvü Özbəkistan Respublikasının Prezidenti tərəfindən elm,
incəsənət, ədəbiyyat, istehsalat sahələrində, dövlət fəaliyyətinin və ictimai fəaliyyə
tin digər sahələrində böyük əməli təcrübəsi və xüsusi xidmətləri olan ən nüfuzlu və
təndaşlar sırasından təyin edilir.
Özbəkistan Respublikasının seçkilər gününədək iyirmi beş yaşına çatmış və Özbə
kistan Respublikası ərazisində azı beş il daimi yaşayan vətəndaşı Özbəkistan Respub
likası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının deputatı, habelə Özbəkistan Respubli
kası Oli Məclisi Senatının üzvü seçilə bilər. Deputatlığa namizədlərə verilən tələblər
qanunla müəyyənləşdirilir.
Eyni şəxs eyni vaxtda Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palata
sının deputatı və Senatının üzvü ola bilməz.
Maddə 78. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının və Se
natının birgə səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi, ona dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi;
2) Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya qanunlarının, qanunlarının qəbul edil
məsi, onlara dəyişikliklər və əlavələr edilməsi;
3) Özbəkistan Respublikası referendumunun keçirilməsinə dair qərar qəbul edil
məsi və onun keçirilməsi vaxtının təyin edilməsi;
4) Özbəkistan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi və strateji dövlət proqramlarının qəbul edilməsi;
5) Özbəkistan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti or
qanları sisteminin və həmin orqanların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
6) Özbəkistan Respublikasının tərkibinə yeni dövlət qurumlarının qəbul edilməsi
və Özbəkistan Respublikasının tərkibindən çıxmağa dair qərarların təsdiq edilməsi;
7) gömrük, valyuta və kredit işinin qanunvericilik yolu ilə tənzimlənməsi;
8) Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respub
likasının dövlət büdcəsinin qəbul edilməsi və onun icrasına nəzarət olunması;
9) vergilərin və digər məcburi ödənişlərin müəyyənləşdirilməsi;
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10) Özbəkistan Respublikasının inzibati ərazi quruluşu məsələlərinin qanunverici
lik yolu ilə tənzimlənməsi, sərhədlərinin dəyişdirilməsi;
11) rayonların, şəhərlərin, vilayətlərin yaradılması, ləğv edilməsi, adının dəyişdiril
məsi və onların sərhədlərinin dəyişdirilməsi;
12) dövlət mükafatlarının, rütbələrin və adların təsis edilməsi;
13) nazirliklərin, dövlət komitələrinin və digər dövlət idarəetmə orqanlarının yara
dılması və ləğv edilməsi haqqında Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanla
rının təsdiq edilməsi;
14) Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaradılması;
15) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
nın Baş naziri vəzifəsinə namizədliyin müzakirə və təsdiq edilməsi, habelə ölkənin
sosial-iqtisadi inkişafının aktual məsələlərinə dair Baş nazirin hesabatlarının dinlənil
məsi və müzakirə edilməsi;
16) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin və
onun müavininin seçilməsi;
17) Özbəkistan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatına baxılması;
18) Özbəkistan Respublikasına basqın edildikdə və ya təcavüzdən qarşılıqlı mü
dafiəyə dair müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda müharibə
vəziyyətinin elan edilməsi haqqında Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərma
nının təsdiq edilməsi;
19) ümumi və ya qismən səfərbərlik elan edilməsi, fövqəladə vəziyyətin tətbiq
edilməsi, onun müddətinin uzadılması və qüvvəsinə xitam verilməsi haqqında Özbə
kistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiq edilməsi;
20) beynəlxalq müqavilələrinin təsdiqlənməsi və etibarsız elan edilməsi;
21) bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi.
Palataların birgə səlahiyyətinə aid məsələlərə, bir qayda olaraq, əvvəlcə Özbəkistan
Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasında, sonra isə Senatında baxılır.
Maddə 79. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının müs
təsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının Spikerinin və
onun müavinlərinin, komitələrin sədrlərinin və sədr müavinlərinin seçilməsi;
2) Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı ilə Özbəkistan Respubli
kası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının deputatının toxunulmazlıqdan məhrum
edilməsi məsələlərinin həll olunması;
3) palatanın fəaliyyətinin təşkili və daxili iş qaydası ilə bağlı məsələlərə dair qərar
ların qəbul edilməsi;
4) siyasi, sosial-iqtisadi həyat sahəsində bu və ya digər məsələlərə, habelə dövlətin
daxili və xarici siyasəti ilə bağlı məsələlərə dair qərarların qəbul edilməsi.
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Maddə 80. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının müstəsna səlahiyyətlə
rinə aşağıdakılar aiddir:
1) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədrinin və onun müavinlərinin,
komitələrin sədrlərinin və sədr müavinlərinin seçilməsi;
2) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin seçilməsi;
3) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
Ali Məhkəməsinin seçilməsi;
4) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin seçilməsi;
5) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
nın Dövlət Təbiəti Mühafiz ə Komitəsi sədrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edil
məsi;
6) Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun və Hesablama Palatası sədrinin və
zifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi haqqında Özbəkistan Respublikası Preziden
tinin fərmanlarının təsdiq edilməsi;
7) Özbəkistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidməti sədrinin vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi haqqında Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanla
rının təsdiq edilməsi;
8) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikasının
xarici dövlətlərdəki diplomatik və digər nümayəndələrinin təyin və azad edilməsi;
9) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti sədrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;
10) Özbəkistan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə amnistiya haqqında aktla
rın qəbul edilməsi;
11) Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı ilə Özbəkistan Respub
likası Oli Məclisi Senatı üzvünün toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi məsələlərinin
həll edilməsi;
12) Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Özbəkistan Respublikası Dövlət
Təbiəti Mühafiz ə Komitəsi sədrinin, Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə
Heyəti sədrinin hesabatlarının dinlənilməsi;
13) palatanın fəaliyyətinin təşkili və daxili iş qaydası ilə bağlı məsələlərə dair qə
rarların qəbul edilməsi;
14) siyasi, sosial-iqtisadi həyat sahəsində bu və ya digər məsələlərə, habelə dövlə
tin daxili və xarici siyasəti ilə bağlı məsələlərə dair qərarların qəbul edilməsi.
Maddə 81. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası və Se
natı səlahiyyət müddətləri başa çatdıqdan sonra müvafiq olaraq yeni çağırış Qanun
vericilik Palatası və Senatı işə başlayanadək fəaliyyət göstərməkdə davam edirlər.
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Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının və Senatının ilk
iclasları Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müvafiq olaraq Qanunvericilik Pala
tasına seçkilərdən ən geci iki ay keçənədək və Senatın formalaşdırılmasından ən geci
bir ay keçənədək çağırılır.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının iclasları sessiyalar
dövründə keçirilir. Sessiyalar, bir qayda olaraq, sentyabr ayının birinci iş günündən
başlayaraq növbəti ilin iyun ayının sonuncu iş gününədək keçirilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının iclasları zərurət yarandıqca, lakin
ildə azı üç dəfə keçirilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi palatalarının iclasları bütün deputatların, se
natorların ümumi sayının azı yarısı iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.
Konstitusiya qanunlarının qəbulu zamanı bütün deputatların, senatorların ümumi
sayının azı üçdə iki hissəsinin iştirakı məcburidir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının və Senatının ic
laslarında, habelə onların orqanlarının iclaslarında Özbəkistan Respublikasının Pre
zidenti, Baş naziri, Nazirlər Kabinetinin üzvləri, Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali
Məhkəmənin, Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin sədrləri, respublikanın Baş prokuroru,
Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin sədri iştirak edə bilərlər. Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisi Qanunvericilik Palatasının və onun orqanlarının iclaslarında Senatın Sədri,
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının və onun orqanlarının iclaslarında Qa
nunvericilik Palatasının Spikeri iştirak edə bilər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası və Senatı ayrılıq
da iclas keçirirlər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasının və Senatının
birgə iclasları Özbəkistan Respublikası Prezidenti and içərkən, Özbəkistan Respub
likasının Prezidenti ölkənin sosial-iqtisadi həyatının, daxili və xarici siyasətinin ən
mühüm məsələlərinə dair çıxış edərkən, xarici dövlətlərin rəhbərləri çıxış edərkən
keçirilir. Palataların razılaşmasına əsasən digər məsələlər barəsində də palataların
birgə iclasları keçirilə bilər.
Maddə 82. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası və
Senatı onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair qərarlar qəbul edirlər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının və Senatının
qərarları, bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Qanunvericilik
Palatası deputatlarının və ya Senat üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə qəbul
edilir.
Maddə 83. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ Özbəkistan Respublikasının Prezi
dentinə, Karakalpakıstan Respublikasının ali nümayəndəli dövlət hakimiyyəti orqa
nının simasında həmin respublikaya, Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanun
vericilik Palatasının deputatlarına, Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməsinə, Ali Tə
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sərrüfat Məhkəməsinə, Baş prokuroruna məxsusdur və qanunvericilik təşəbbüsü hü
ququnun subyektləri tərəfindən qanun layihəsinin Özbəkistan Respublikası Oli Məc
lisinin Qanunvericilik Palatasına təqdim edilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Maddə 84. Qanun Qanunvericilik Palatası tərəfindən qəbul edildikdə, Senat tərə
findən bəyənildikdə, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalandıqda
və qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada rəsmi nəşrlərdə dərc edildikdə hüquqi qüv
vəyə minir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının qəbul etdiyi qanun
qəbul edildiyi gündən ən geci on gün keçənədək Özbəkistan Respublikası Oli Məcli
sinin Senatına göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının bəyəndiyi qanun imzalanmaq və
elan olunmaq üçün on gün ərzində Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndə
rilir.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti otuz gün ərzində qanunu imzalayır və elan
edir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının rədd etdiyi qanun Özbəkistan Res
publikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasına qaytarılır.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının rədd etdiyi qanuna təkrarən baxıl
ması zamanı Qanunvericilik Palatası deputatların ümumi sayının üçdə iki səs çox
luğu ilə qanunu yenidən bəyənərsə, qanun Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş sayılır və imzalanmaq və elan olunmaq üçün Qanunvericilik
Palatası tərəfindən Özbəkistan Respublikasının Prezidentinə göndərilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının rədd etdiyi qanun üzrə Qanunveri
cilik Palatası və Senat yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün Qanunve
ricilik Palatasının deputatları və Senatın üzvləri sırasından bərabərlik əsasında razı
laşdırıcı komissiya təşkil edə bilərlər. Razılaşdırıcı komissiyanın təklifləri palatalar
tərəfindən qəbul edildikdə qanuna adi qaydada baxılmalıdır.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti qanunu öz etirazları ilə birlikdə Özbəkistan
Respublikasının Oli Məclisinə qaytara bilər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin müvafiq olaraq Qanunvericilik Palatası
deputatlarının və Senatı üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qanun
əvvəl qəbul edildiyi redaksiyada bəyənildikdə Özbəkistan Respublikasının Preziden
ti tərəfindən on dörd gün müddətində imzalanmalı və elan olunmalıdır.
Qanunların və digər normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi onların tətbiqi
nin məcburi şərtidir.
Maddə 85. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası öz tər
kibindən Qanunvericilik Palatasının Spikerini və onun müavinlərini seçir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının Spikeri və onun
müavinləri gizli səsvermə yolu ilə deputatların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Qanun
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vericilik Palatasının səlahiyyət müddəti üçün seçilirlər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının Spikeri gizli səs
vermə yolu ilə Qanunvericilik Palatası deputatlarının ümumi sayının azı üçdə iki səs
çoxluğu ilə Qanunvericilik Palatasının qəbul etdiyi qərara əsasən vaxtından əvvəl
geri çağırıla bilər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının Spikeri:
1) Qanunvericilik Palatasının iclaslarını çağırır, həmin iclaslarda sədrlik edir;
2) Qanunvericilik Palatasının müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına
ümumi rəhbərliyi həyata keçirir;
3) Qanunvericilik Palatası komitələrinin və komissiyalarının fəaliyyətini əlaqələn
dirir;
4) Özbəkistan Respublikası qanunlarının və Qanunvericilik Palatası qərarlarının
icrasına nəzarəti təşkil edir;
5) Qanunvericilik Palatasının parlamentlərarası əlaqələrinin və beynəlxalq parla
ment təşkilatlarının işi ilə bağlı qruplarının fəaliyyətinin həyata keçirilməsi işinə rəh
bərlik edir;
6) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatı, digər dövlət orqanları, xarici
dövlətlər, beynəlxalq və başqa təşkilatlar ilə qarşılıqlı münasibətlərdə Qanunvericilik
Palatasını təmsil edir;
7) Qanunvericilik Palatasının qərarlarını imzalayır;
8) bu Konstitusiya və qanunvericilik ilə nəzərdə tutulan başqa səlahiyyətləri həyata
keçirir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasının Spikeri sərən
camlar qəbul edir.
Maddə 86. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatı öz tərkibindən Senatın
Sədrini və onun müavinlərini seçir. Senatın Sədri Özbəkistan Respublikası Preziden
tinin təqdimatı ilə seçilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatı Sədrinin müavinlərindən biri Karakal
pakıstan Respublikasının nümayəndəsidir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədri və onun müavinləri gizli səs
vermə yolu ilə senatorların ümumi sayının səs çoxluğu ilə Senatın səlahiyyət müddəti
üçün seçilirlər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədri senatorların ümumi sayının
üçdə ikidən çox səs çoxluğu ilə Senatın qəbul etdiyi qərara əsasən vaxtından əvvəl
geri çağırıla bilər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədri:
1) Senatın iclaslarını çağırır, həmin iclaslarda sədrlik edir;
148

2) Senatın müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına ümumi rəhbərliyi
həyata keçirir;
3) Senatın komitələrinin, komissiyalarının fəaliyyətini əlaqələndirir;
4) Özbəkistan Respublikası qanunlarının və Senatın qərarlarının icrasına nəzarəti
təşkil edir;
5) Senatın parlamentlərarası əlaqələrinin və beynəlxalq parlament təşkilatlarının işi
ilə bağlı Senat qruplarının fəaliyyətinin həyata keçirilməsi işinə rəhbərlik edir;
6) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası, digər dövlət
orqanları, xarici dövlətlər, beynəlxalq və başqa təşkilatlar ilə qarşılıqlı münasibətlər
də Senatı təmsil edir;
7) Senatın qərarlarını imzalayır;
8) bu Konstitusiya və qanunvericilik ilə nəzərdə tutulan digər səlahiyyətləri həyata
keçirir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədri sərəncamlar qəbul edir.
Maddə 87. Öz səlahiyyət müddəti üçün Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin
Qanunvericilik Palatası qanun layihələri ilə iş aparılması, Qanunvericilik Palatasına
çıxarılan məsələlərin qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi və hazırlanması, Özbəkistan
Respublikası qanunlarının və Qanunvericilik Palatasının qəbul etdiyi qərarların icra
sına nəzarət olunması üçün Qanunvericilik Palatasının deputatları sırasından komi
tələr seçir.
Öz səlahiyyət müddəti üçün Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatı onun
müzakirəsinə çıxarılan məsələlərin qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi və hazırlanma
sı, Özbəkistan Respublikası qanunlarının və Senatın qəbul etdiyi qərarların icrasına
nəzarət olunması üçün senatorlar sırasından komitələr seçir.
Zərurət olduqda Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası
və Senatı konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün deputatlar, senatorlar sırasından
komissiyalar yaradırlar.
Maddə 88. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası depu
tatlarının və Senatı üzvlərinin deputatlıq və ya senatorluq fəaliyyəti ilə bağlı xərcləri
müəyyənləşdirilmiş qaydada ödənilir.
Qanunvericilik Palatasının deputatları və Senatda daimi işləyən Senat üzvləri öz
səlahiyyətləri dövründə elmi və pedaqoji fəaliyyətdən başqa, digər növ ödənişli
fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Qanunvericilik Palatasının deputatı və Sena
tının üzvü toxunulmazlıq hüququna malikdir. Onlar müvafiq surətdə, Qanunvericilik
Palatasının və ya Senatın razılığı olmadan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz,
tutula bilməz, həbs edilə bilməz və ya məhkəmə qaydasında tətbiq edilən inzibati tən
beh tədbirlərinə məruz qoyula bilməzlər.
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XIX FƏSİL. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ
Maddə 89. Özbəkistan Respublikasının Prezidenti dövlətin başçısıdır və dövlət ha
kimiyyəti orqanlarının uzlaşdırılmış fəaliyyətini və qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.
Maddə 90. Özbəkistan Respublikasının yaşı otuz beşdən aşağı olmayan, dövlət
dilini sərbəst bilən, seçkilərdən bilavasitə əvvəl azı on il ərzində Özbəkistan ərazisin
də daimi yaşayan vətəndaşı Özbəkistan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. Eyni
bir şəxs dalbadal iki müddətdən çox Özbəkistan Respublikasının Prezidenti seçilə
bilməz.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Özbəkistan Respublikasının vətəndaşları
tərəfindən ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsvermə yolu ilə
yeddi il müddətinə seçilir. Prezident seçkilərinin qaydası Özbəkistan Respublikasının
qanunu ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 91. Öz vəzifələrini icra etdiyi dövrdə Prezident başqa ödənişli vəzifə tuta
bilməz, nümayəndəli orqanın deputatı ola bilməz, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
ola bilməz.
Prezidentin şəxsiyyəti toxunulmazdır və qanunla qorunur.
Maddə 92. Prezident Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin iclasında bu məz
munda and içdiyi andan vəzifəsinin icrasına başlamış sayılır:
“Özbəkistan xalqına sədaqətlə qulluq edəcəyimə, respublikanın Konstitusiyasına
və qanunlarına ciddi riayət edəcəyimə, vətəndaşların hüquqlarına və azadlıqlarına
təminat verəcəyimə, Özbəkistan Respublikası Prezidentinin üzərinə qoyulmuş vəzi
fələri vicdanla yerinə yetirəcəyimə təntənəli surətdə and içirəm”.
Maddə 93. Özbəkistan Respublikası Prezidenti:
1) vətəndaşların hüquqlarına və azadlıqlarına, Özbəkistan Respublikasının Konsti
tusiyasına və qanunlarına riayət olunmasının təminatçısı kimi çıxış edir;
2) Özbəkistan Respublikasının suverenliyinin, təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlü
yünün qorunması, milli dövlət quruluşu məsələlərinə dair qərarların həyata keçiril
məsi üçün zəruri tədbirlər görür;
3) ölkə daxilində və beynəlxalq münasibətlərdə Özbəkistan Respublikasını təmsil
edir;
4) danışıqlar aparır və Özbəkistan Respublikasının müqavilələrini və sazişlərini
imzalayır, respublikanın bağladığı müqavilələrə, sazişlərə və qəbul etdiyi öhdəliklərə
riayət olunmasını təmin edir;
5) onun yanında qeydə alınmış diplomatik və ya digər nümayəndələrin etimadna
mələrini və övdətnamələrini qəbul edir;
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6) Özbəkistan Respublikasının xarici dövlətlərdə diplomatik və digər nümayəndə
lərinin təyin edilməsi üçün namizədlikləri Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin
Senatına təqdim edir;
7) Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisinə ölkənin sosial-iqtisadi həyatının, da
xili və xarici siyasətinin ən mühüm məsələlərinə dair illik məruzələr təqdim edir;
8) respublikanın ali hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini tə
min edir; nazirlikləri, dövlət komitələrini və digər dövlət idarəetmə orqanlarını təşkil
və ləğv edir, sonradan bu məsələlərə dair fərmanları Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisi palatalarının təsdiqinə verir;
9) Senatın Sədri vəzifəsinə seçilmək üçün namizədliyi Özbəkistan Respublikası
Oli Məclisinin Senatına təqdim edir;
10) Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədliyi Özbəkistan Res
publikası Oli Məclisinin palataları tərəfindən baxılmaq və təsdiq olunmaq üçün təq
dim edir və Baş naziri vəzifədən azad edir;
11) Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin təqdimatı ilə Özbəkistan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin üzvlərini təsdiq edir və onları vəzifədən azad edir;
12) Özbəkistan Respublikasının Baş prokurorunu və Hesablama Palatasının sədrini
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, daha sonra bu qərarlar Özbəkistan Respublika
sı Oli Məclisinin Senatı tərəfindən təsdiq edilir;
13) Özbəkistan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və hakimləri, Ali
Məhkəməsinin sədri və hakimləri, Ali Təsərrüfat Məhkəməsinin sədri və hakimlə
ri, Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin sədri, Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri
vəzifələrinə namizədlikləri Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatına təqdim
edir;
14) vilayət, rayonlararası, rayon, şəhər, hərbi və təsərrüfat məhkəmələrinin hakim
lərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
15) Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin təqdimatı ilə vilayətlərin və Daşkənd
şəhərinin başçılarını qanuna müvafiq surətdə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.
Rayonların və şəhərlərin başçıları Konstitusiyanı, qanunları pozduqları halda və ya
başçının şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən hərəkətlərə yol verdikdə Prezident öz qərarı
ilə onları vəzifədən azad edə bilər;
16) respublikanın dövlət idarəetmə orqanlarının, habelə başçıların aktlarının qüv
vəsini dayandırır, onları ləğv edir; Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ic
laslarında sədrlik edə bilər;
17) Özbəkistan Respublikasının qanunlarını imzalayır və elan edir; qanunu təkrar
müzakirə və səsvermə üçün öz etirazları ilə birlikdə Özbəkistan Respublikasının Oli
Məclisinə qaytara bilər;
18) Özbəkistan Respublikasına basqın edildikdə və ya təcavüzdən qarşılıqlı mü
dafiəyə dair müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda müharibə
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vəziyyəti elan edir və qəbul etdiyi qərarı üç gün ərzində Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisi palatalarının təsdiqinə verir;
19) müstəsna hallarda (real xarici təhlükə, kütləvi iğtişaşlar, iri qəzalar, təbii fəla
kətlər, epidemiyalar) vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mənafeləri üçün
Özbəkistan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə
vəziyyət tətbiq edir və qəbul etdiyi qərarı üç gün ərzində Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisinin təsdiqinə verir. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi şərtləri və qaydası
qanunla tənzimlənir;
20) Özbəkistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır, Silahlı
Qüvvələrin ali komandanlığını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, ali hərbi rütbə
lər verir;
21) Özbəkistan Respublikasının ordenləri, medalları və fərmanı ilə təltif edir, Öz
bəkistan Respublikasının ixtisas dərəcələrini və fəxri adlarını verir;
22) Özbəkistan Respublikasının vətəndaşlığı və siyasi sığınacaq verilməsi məsələ
lərini həll edir;
23) Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Senatına amnistiya aktlarının qəbul
edilməsi haqqında təqdimatlar verir və Özbəkistan Respublikasının məhkəmələri tə
rəfindən məhkum olunmuş şəxsləri əfv edir;
24) Özbəkistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətini formalaşdırır. Milli
Təhlükəsizlik Xidmətinin sədrini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, daha sonra
bu məsələlərə dair fərmanları Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının təsdi
qinə verir.
25) bu Konstitusiya və Özbəkistan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulan
digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
Prezident öz səlahiyyətlərinin icrasını dövlət orqanlarına və ya vəzifəli şəxslərə
verə bilməz.
Maddə 94. Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının əsasında
və icrası üçün Özbəkistan Respublikasının Prezidenti respublikanın bütün ərazisində
məcburi qüvvəyə malik olan fərmanlar, qərarlar və sərəncamlar qəbul edir.
Maddə 95. Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasının
və ya Senatının tərkibində onların normal fəaliyyətini təhlükə altına alan, aradan
qaldırılması mümkün olmayan fikir ayrılıqları yarandıqda və ya onlar tərəfindən
dəfələrlə Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına zidd olan qərarlar qəbul
edildikdə, habelə Qanunvericilik Palatası ilə Senat arasında Özbəkistan Respub
likası Oli Məclisinin normal fəaliyyətini təhlükə altına alan və aradan qaldırılması
mümkün olmayan fikir ayrılıqları yarandıqda Özbəkistan Respublikasının Konsti
tusiya Məhkəməsi ilə razılaşdırmaqla Özbəkistan Respublikası Prezidentinin qəbul
etdiyi qərara əsasən Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Pala
tası, Senatı buraxıla bilər.
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Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası, Senatı buraxıl
dıqda yeni seçkilər üç ay ərzində keçirilir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatası və Senatı fövqəla
də vəziyyətin qüvvədə olduğu dövrə buraxıla bilməz.
Maddə 96. Özbəkistan Respublikasının fəaliyyətdə olan Prezidentinin öz vəzifə
lərini icra etməsi mümkün olmadıqda onun vəzifələri və səlahiyyətləri müvəqqəti
olaraq Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının Sədrinə həvalə edilir və “Öz
bəkistan Respublikası Prezidentinin seçkiləri haqqında” Qanuna tam müvafiq surətdə
üç ay ərzində ölkə Prezidentinin seçkiləri keçirilir.
Maddə 97. Səlahiyyət müddəti başa çatdıqda istefa vermiş Prezident ömürlük Se
natın üzvü vəzifəsini tutur.

XX FƏSİL. NAZİRLƏR KABİNETİ
Maddə 98. İcra hakimiyyətini Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti həya
ta keçirir. Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabineti Özbəkistan Respublikasının
Baş nazirindən, onun müavinlərindən, nazirlərdən, dövlət komitələrinin sədrlərindən
ibarətdir. Karakalpakıstan Respublikası hökumətinin başçısı vəzifəyə görə Nazirlər
Kabinetinin tərkibinə daxildir.
Nazirlər Kabineti iqtisadiyyatın, sosial və mənəvi sahələrin səmərəli fəaliyyətinə
rəhbərliyi, Özbəkistan Respublikası qanunlarının, Oli Məclisin qərarlarının, Özbə
kistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, qərarlarının və sərəncamlarının ic
rasını təmin edir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə Nazirlər Kabineti Özbəkistan Res
publikası ərazisinin hər yerində bütün orqanlar, müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, və
zifəli şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən icrası məcburi olan qərarlar və sərəncamlar
qəbul edir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətini təşkil edir
və fəaliyyətinə rəhbərlik edir, onun işinin səmərəliyi üçün şəxsi məsuliyyət daşıyır,
Nazirlər Kabinetinin iclaslarında sədrlik edir, onun qərarlarını imzalayır, Özbəkistan
Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabi
netini beynəlxalq münasibətlərdə təmsil edir, Özbəkistan Respublikasının qanunları,
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanları, qərarları və sərəncamları ilə nə
zərdə tutulan digər funksiyaları yerinə yetirir.
Öz fəaliyyətində Nazirlər Kabineti Özbəkistan Respublikasının Prezidenti və Öz
bəkistan Respublikasının Oli Məclisi qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Nazirlər Kabineti yeni seçilmiş Oli Məclis qarşısında öz səlahiyyətlərini üzərindən
götürür.
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Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinin təşkili qaydası və səlahiyyəti qanunla müəyyən
ləşdirilir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik Özbəkistan Respub
likası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasına seçkilərdə daha çox deputat yeri əldə
etmiş siyasi partiya və ya bərabər sayda daha çox deputat yeri əldə etmiş bir neçə
siyasi partiya tərəfindən təklif edilir.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Baş nazir vəzifəsi üçün təqdim edilmiş na
mizədliyi nəzərdən keçirdikdən sonra on gün müddətində onu Özbəkistan Respubli
kası Oli Məclisi palatalarının müzakirəsinə və təsdiqinə verir.
Baş nazir vəzifəsinə namizədlik o halda təsdiq edilmiş sayılır ki, onun lehinə Özbə
kistan Respublikası Oli Məclisinin müvafiq olaraq Qanunvericilik Palatası deputatla
rının və Senatı üzvlərinin ümumi sayının yarıdan çoxu səs vermiş olsun.
Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvləri Baş nazirin təqdimatı ilə Öz
bəkistan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri ilə Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin
Qanunvericilik Palatası arasında davamlı fikir ayrılıqları yarandıqda Qanunvericilik
Palatası deputatlarının ümumi sayının üçdə bir hissəsi tərəfindən Özbəkistan Respub
likası Prezidentinin adına rəsmən verilmiş təklifə əsasən Baş nazirə etimadsızlıq gös
tərilməsi məsələsi Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi palatalarının birgə iclasının
müzakirəsinə çıxarılır.
Baş nazirə etimadsızlıq göstərilməsi o halda qəbul edilmiş sayılır ki, onun lehinə
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin müvafiq surətdə, Qanunvericilik Palatası de
putatlarının və Senatı üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə iki hissəsi səs vermiş olsun.
Bu halda Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Baş nazirin vəzifədən azad edilməsi
haqqında qərar qəbul edir. Bu zaman Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
bütün tərkibi Baş nazirlə birlikdə istefa verir.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisinin Qanunvericilik Palatasında təmsil olun
muş siyasi partiyaların bütün fraksiyaları ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra Öz
bəkistan Respublikasının Prezidenti Baş nazir vəzifəsinə yeni namizədliyi Özbəkis
tan Respublikası Oli Məclisi palatalarının müzakirəsinə və təsdiqinə verir.
Oli Məclis Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi iki dəfə rədd etdiyi halda Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti Baş nazir vəzifələrini icra edəni təyin edir və Özbəkistan
Respublikasının Oli Məclisini buraxır.
XXI FƏSİL. YERLƏRDƏ DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİNİN ƏSASLARI
Maddə 99. Vilayətlərdə, rayonlarda və şəhərlərdə (rayon tabeli şəhərlərdən, ha
belə şəhər tərkibindəki rayonlardan başqa) nümayəndəli hakimiyyət orqanları xalq
deputatları kenqaşlarıdır; onlara başçılar rəhbərlik edirlər; kenqaşlar dövlətin və və
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təndaşların mənafelərini əsas götürərək, səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələləri həll
edirlər.
Maddə 100. Yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
qanunçuluğun, hüquq qaydasının və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
ərazilərin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı məsələləri;
yerli büdcənin formalaşdırılması və icra edilməsi, yerli vergilərin, rüsumların
müəyyənləşdirilməsi, büdcədənkənar fondların formalaşdırılması;
yerli kommunal təsərrüfata rəhbərlik edilməsi;
ətraf mühitin mühafizəsi;
vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatının təmin edilməsi;
normativ aktların qəbul edilməsi və Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına
və qanunvericiliyinə zidd olmayan digər səlahiyyətlər.
Maddə 101. Yerli hakimiyyət orqanları Özbəkistan Respublikasının qanunlarını,
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarını, yuxarı dövlət hakimiyyəti or
qanlarının qərarlarını həyata keçirir, respublika və yerli əhəmiyyətli məsələlərin mü
zakirəsində iştirak edirlər.
Yuxarı orqanların onlara verilmiş səlahiyyətlər daxilində qəbul etdikləri qərarların
aşağı orqanlar tərəfindən icrası məcburidir.
Xalq deputatları kenqaşlarının və başçıların səlahiyyət müddəti 5 ildir.
Maddə 102. Müvafiq ərazidə nümayəndəli və icra hakimiyyətinə vilayətin, rayo
nun və şəhərin başçısı rəhbərlik edir.
Daşkənd vilayətinin və şəhərinin başçısı qanuna müvafiq surətdə Özbəkistan Res
publikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.
Rayonların və şəhərlərin başçıları müvafiq vilayətin başçısı tərəfindən vəzifəyə tə
yin və vəzifədən azad edilir, müvafiq xalq deputatları kenqaşı tərəfindən təsdiq edi
lirlər.
Şəhərdə rayonların başçıları müvafiq şəhərin başçısı tərəfindən vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilir, şəhər xalq deputatları kenqaşı tərəfindən təsdiq edilirlər.
Rayon tabeli şəhərlərin başçıları müvafiq rayonun başçısı tərəfindən vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edilir, rayon xalq deputatları kenqaşı tərəfindən təsdiq edilirlər.
Maddə 103. Vilayətin, rayonun və şəhərin başçısı öz səlahiyyətlərini təkbaşçılıq
prinsipləri əsasında həyata keçirir və rəhbərlik etdiyi orqanların qərarları və hərəkət
ləri üçün şəxsi məsuliyyət daşıyır.
Başçıların və yerli xalq deputatları kenqaşlarının fəaliyyətinin təşkili, səlahiyyətlə
rinin həcmi və yerli xalq deputatları kenqaşlarının seçkiləri qaydası qanunla tənzim
lənir.
Maddə 104. Ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində başçı müvafiq ərazidə bütün
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müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, birliklər, habelə vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar tərə
findən icrası məcburi olan qərarlar qəbul edir.
Maddə 105. Qəsəbələrdə, qışlaqlarda və aullarda, habelə şəhərlərin, qəsəbələrin,
qışlaqların və aulların məhəllələrində yerli özünüidarə orqanları vətəndaşların yığın
caqlarıdır; həmin yığıncaqlar 2,5 il müddətinə şura sədrini (ağsaqqalı) və onun müşa
virlərini seçirlər. Yerli özünüidarə orqanlarının seçkiləri qaydası, fəaliyyətinin təşkili
və səlahiyyətlərinin həcmi qanunla tənzimlənir.
XXII FƏSİL. ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ
MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ
Maddə 106. Özbəkistan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti qanunvericilik və
icra hakimiyyətlərindən, siyasi partiyalardan, digər ictimai birliklərdən asılı olmaya
raq fəaliyyət göstərir.
Maddə 107. Özbəkistan Respublikasında məhkəmə sistemi beş il müddətinə seçi
lən Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsindən, Özbəkistan Respub
likasının Ali Məhkəməsindən, Özbəkistan Respublikasının Ali Təsərrüfat Məhkəmə
sindən, Karakalpakıstan Respublikasının mülki və cinayət işləri üzrə ali məhkəmələ
rindən, Karakalpakıstan Respublikasının Təsərrüfat Məhkəməsindən, beş il müddəti
nə təyin edilən mülki və cinayət işləri üzrə vilayət, Daşkənd şəhər məhkəmələrindən,
mülki və cinayət işləri üzrə rayonlararası, rayon, şəhər məhkəmələrindən, hərbi və
təsərrüfat məhkəmələrindən ibarətdir.
Məhkəmələrin təşkili və fəaliyyət qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Fövqəladə məhkəmələrin yaradılmasına yol verilmir.
Maddə 108. Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi qanunvericilik
və icra hakimiyyətlərinin aktlarının Konstitusiyaya uyğunluğu haqqında işlərə baxır.
Konstitusiya Məhkəməsi siyasət və hüquq sahəsində mütəxəssislər sırasından
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, sədr müavini və hakimləri, o cümlədən Karakal
pakıstan Respublikasının nümayəndəsindən ibarət tərkibdə seçilir.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və üzvü vəzifələrinin icrası deputat mandatı ilə
bir araya sığmır.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və üzvləri siyasi partiyaların və hərəkatların üz
vü ola bilməz və hər hansı digər ödənişli vəzifə tuta bilməzlər.
Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin toxunulmazlıq hüququ vardır.
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri özlərinin fəaliyyətində müstəqildirlər və
yalnız Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasına tabedirlər.
Maddə 109. Özbəkistan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi:
1) Özbəkistan Respublikası qanunlarının və Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi
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palatalarının qərarlarının, Özbəkistan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, hö
kumətin və yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının qərarlarının, Özbəkistan Respubli
kasının dövlətlərarası müqavilələrinin və digər öhdəliklərinin Özbəkistan Respubli
kası Konstitusiyasına uyğunluğunu müəyyənləşdirir;
2) Karakalpakıstan Respublikası Konstitusiyasının Özbəkistan Respublikasının
Konstitusiyasına, Karakalpakıstan Respublikası qanunlarının Özbəkistan Respubli
kasının qanunlarına uyğunluğuna dair rəy verir;
3) Özbəkistan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının normalarını təfsir
edir;
4) Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətləri
nə aid edilmiş digər işlərə baxır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları dərc edildiyi
andan qüvvəyə minir. Bu qərarlar qətidir və onlardan şikayət verilə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyət qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 110. Özbəkistan Respublikasının Ali Məhkəməsi mülki, cinayət və inzibati
məhkəmə icraatı sahəsində ali məhkəmə hakimiyyəti orqanıdır.
Onun qəbul etdiyi aktlar qətidir və Özbəkistan Respublikasının bütün ərazisində
hökmən icra edilməlidir.
Özbəkistan Respublikasının Ali Məhkəməsi Karakalpakıstan Respublikası ali məh
kəmələrinin, vilayət, şəhər, rayonlararası, rayon məhkəmələrinin və hərbi məhkəmə
lərin məhkəmə fəaliyyətinə nəzarət etmək hüququna malikdir.
Maddə 111. İqtisadiyyat sahəsində və iqtisadiyyatın idarə edilməsi prosesində
müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan müəssisələr, idarələr, təşkilatlar arasında,
habelə sahibkarlar arasında yaranan təsərrüfat mübahisələri Ali Təsərrüfat Məhkəmə
si və təsərrüfat məhkəmələri tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində həll edilir.
Maddə 112. Hakimlər müstəqildir, yalnız qanuna tabedirlər. Ədalət mühakiməsi
nin həyata keçirilməsi sahəsində hakimlərin fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə yolveril
məzdir və qanun üzrə məsuliyyətə səbəb olur.
Hakimlərin toxunulmazlığına qanunla təminat verilir.
Hakimlər nümayəndəli dövlət hakimiyyətli orqanlarının senatorları, deputatları ola
bilməzlər.
Hakimlər siyasi partiyaların üzvü ola bilməz, siyasi hərəkatlarda iştirak edə bilməz,
elmi və pedaqoji fəaliyyətdən başqa, hər hansı digər növ ödənişli fəaliyyətlə məşğul
ola bilməzlər.
Səlahiyyət müddəti başa çatanadək hakim yalnız qanunda göstərilmiş əsaslar üzrə
vəzifədən azad edilə bilər.
Maddə 113. Bütün məhkəmələrdə işlərin araşdırılması açıqdır. Qapalı iclasda işlə
rin dinlənilməsinə yalnız qanunla müəyyənləşdirilmiş hallarda yol verilir.
Maddə 114. Məhkəmə hakimiyyətinin aktları bütün dövlət orqanları, ictimai birlik
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lər, müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar üçün məcburi
dir.
Maddə 115. Özbəkistan Respublikasında məhkəmə icraatı özbək, karakalpak dil
lərində və ya həmin yerin əhalisinin əksəriyyətinin dilində aparılır. İşdə iştirak edən
və məhkəmə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərin tərcüməçi vasitəsi ilə işin
materialları ilə tam tanış olmaq, məhkəmə hərəkətlərində iştirak etmək hüququ və
məhkəmədə ana dilində çıxış etmək hüququ təmin edilir.
Maddə 116. Təqsirləndirilən şəxsin müdafiə olunmaq hüququ təmin edilir.
Məhkəmə icraatının istənilən mərhələsində peşəkar hüquqi yardım almaq hüququ
na təminat verilir. Vətəndaşlara, müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara hüquqi yar
dım göstərilməsi üçün vəkillik təsisatı fəaliyyət göstərir. Vəkillik təsisatının təşkili
və fəaliyyət qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
XXIII FƏSİL. SEÇKİ SİSTEMİ
Maddə 117. Özbəkistan Respublikası vətəndaşlarının nümayəndəli dövlət ha
kimiyyəti orqanlarına seçmək və seçilmək hüququ vardır. Hər seçicinin bir səsi
vardır. Səs vermək hüququna, bərabər və azad iradə ifadəsinə qanunla təminat ve
rilir.
Özbəkistan Respublikası Prezidentinin seçkiləri, Özbəkistan Respublikası Oli
Məclisinin Qanunvericilik Palatasına, Karakalpakıstan Respublikasının Jokarqı Ke
nesinə, vilayətlərin, rayonların, şəhərlərin nümayəndəli dövlət hakimiyyətli orqan
larına seçkilər müvafiq olaraq, onların Konstitusiyada nəzərdə tutulan səlahiyyət
müddətinin başa çatdığı ilin dekabr ayının üçüncü ongünlüyünün birinci bazar günü
keçirilir. Seçkilər ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsvermə
yolu ilə keçirilir. Özbəkistan Respublikasının on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlarının
seçmək hüququ vardır.
Özbəkistan Respublikası Oli Məclisi Senatının üzvləri Karakalpakıstan Respubli
kası Jokarqı Kenesi deputatlarının, vilayətlərin, rayonların və şəhərlərin nümayəndəli
dövlət hakimiyyəti orqanları deputatlarının seçilməsindən sonra ən geci bir ay ərzin
də onların müvafiq birgə iclaslarında həmin deputatlar sırasından gizli səsvermə yolu
ilə seçilirlər.
Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış vətəndaşlar, habelə
məhkəmə hökmünə əsasən azadlıqdan məhrumetmə yerlərində saxlanan şəxslər se
çilə bilməz və seçkilərdə iştirak etmirlər. İstənilən digər hallarda vətəndaşların seçki
hüquqlarının birbaşa və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırılmasına yol verilmir.
Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı, eyni zamanda, ikidən çox nümayəndəli
dövlət hakimiyyəti orqanının deputatı ola bilməz.
Seçkilərin keçirilməsi qaydası qanunla müəyyənləşdirilir.
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XXIV FƏSİL. PROKURORLUQ
Maddə 118. Özbəkistan Respublikası ərazisində qanunların dəqiq və eyni cür
icrasına nəzarəti Özbəkistan Respublikasının Baş prokuroru və ona tabe olan pro
kurorlar həyata keçirirlər.
Maddə 119. Prokurorluq orqanlarının vahid mərkəzləşdirilmiş sisteminə Özbə
kistan Respublikasının Baş prokuroru başçılıq edir.
Karakalpakıstan Respublikasının prokuroru Özbəkistan Respublikasının Baş
prokuroru ilə razılaşdırılmaqla, Karakalpakıstan Respublikasının ali nümayəndəli
orqanı tərəfindən təyin edilir.
Vilayət, rayon və şəhər prokurorları Özbəkistan Respublikasının Baş prokuroru
tərəfindən təyin edilirlər.
Özbəkistan Respublikası Baş prokurorunun, Karakalpakıstan Respublikası pro
kurorunun, vilayət, rayon, şəhər prokurorlarının səlahiyyət müddəti beş ildir.
Maddə 120. Özbəkistan Respublikasının prokurorluq orqanları öz səlahiyyətlə
rini hər hansı dövlət orqanlarından, ictimai birliklərdən və vəzifəli şəxslərdən asılı
olmadan, yalnız qanuna tabe olaraq həyata keçirirlər.
Öz səlahiyyətləri dövründə prokurorlar siyasi partiyalarda və siyasi məqsədlər
güdən digər ictimai birliklərdə üzvlüyünü dayandırırlar.
Prokurorluq orqanlarının təşkili, səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydası qanunla
müəyyənləşdirilir.
Maddə 121. Özbəkistan Respublikası ərazisində müstəqil surətdə əməliyyat-ax
tarış, istintaq funksiyaları və cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində digər xüsusi
funksiyalar yerinə yetirən özəl, kooperativ təşkilatlarının, ictimai birliklərin və on
ların bölmələrinin yaradılması və fəaliyyət göstərməsi qadağandır.
İctimai birliklər və vətəndaşlar qanunçuluğun və hüquq qaydasının, vətəndaşla
rın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində hüquq mühafizə orqanlarına kömək gös
tərə bilərlər.
XXV FƏSİL. MALİYYƏ VƏ KREDİT
Maddə 122. Özbəkistan Respublikasının öz maliyyə və pul-kredit sistemi vardır.
Özbəkistanın dövlət büdcəsinə respublika büdcəsi, Karakalpakıstan Respublikası
nın büdcəsi və yerli büdcələr daxildir.
Maddə 123. Özbəkistan Respublikası ərazisində vahid vergi sistemi fəaliyyət gös
tərir. Vergiləri müəyyənləşdirmək hüququ Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisinə
məxsusdur.
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Maddə 124. Özbəkistan Respublikasının bank sisteminə respublikanın Mərkəzi
Bankı başçılıq edir.
XXVI FƏSİL. MÜDAFİƏ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK
Maddə 125. Özbəkistan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Özbəkistan Respubli
kasının dövlət suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün, onun əhalisinin dinc həyatının
və təhlükəsizliyinin müdafiəsi üçün yaradılır.
Silahlı qüvvələrin strukturu və təşkili qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 126. Özbəkistan Respublikası öz təhlükəsizliyini zəruri yetərlilik səviyyə
sində təmin etmək üçün silahlı qüvvələr saxlayır.
ALTINCI BÖLMƏ. KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR
EDİLMƏSİ QAYDASI
Maddə 127. Özbəkistan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər Özbəkis
tan Respublikası Oli Məclisinin müvafiq olaraq Qanunvericilik Palatası deputatları
nın və Senatı üzvlərinin ümumi sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş
qanunla və ya referendum yolu ilə edilir.
Maddə 128. Özbəkistan Respublikasının Oli Məclisi Konstitusiyaya dəyişikliklər
və əlavələr edilməsi haqqında qanunu müvafiq təklifin geniş müzakirəsini nəzərə al
maqla, onun verilməsindən sonra altı ay ərzində qəbul edə bilər. Özbəkistan Respub
likasının Oli Məclisi Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsinə dair təklifi rədd edərsə,
təklif ən tezi bir ildən sonra yenidən irəli sürülə bilər.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
1982-ci il noyabrın 7-də qəbul edilmişdir
BAŞLANĞIC
Türk Vətəninin və Millətinin əbədi varlığını və Uca Türk Dövlətinin bölünməz
bütövlüyünü təsdiq edən bu Konstitusiya Türkiyə Respublikasının qurucusu, ölüm
süz öndər və bənzərsiz qəhrəman Atatürkün elan etdiyi millətçilik anlayışı və Onun
islahatları və prinsipləri istiqamətində;
Dünya millətləri ailəsinin bərabər hüquqlara malik şərəfli bir üzvü olaraq, Türkiyə
Respublikasının əbədi varlığına, rifahına, maddi və mənəvi xoşbəxtliyinə nail olmaq,
müasir mədəniyyət səviyyəsinə çatmaq əzmi yönündə;
Millət iradəsinin mütləq üstünlüyü, suverenliyin qeyd-şərtsiz Türk Millətinə aid
olduğu və bu suverenliyi millət adından həyata keçirmək səlahiyyətinin verildiyi heç
bir şəxsin və təşkilatın bu Konstitusiyada göstərilən azad demokratiyadan və onun
tələblərinə uyğun bərqərar edilmiş hüquq quruluşundan kənara çıxa bilməyəcəyi;
Hakimiyyət bölgüsünün Dövlət orqanları arasında üstünlük sıralaması anlamına
gəlməyib, müəyyən Dövlət səlahiyyətlərinin və vəzifələrinin istifadə edilməsindən
ibarət olduğu və bununla təyin edilən mədəni bir iş bölgüsünü və əməkdaşlığı ifadə
etdiyi və üstünlüyün ancaq Konstitusiya və qanunlarda olduğu;
Heç bir fəaliyyətin Türk milli mənafelərinə, Türk varlığına, türklərin öz Dövləti
və ölkəsi ilə sıx birliyinə, Türklüyün tarixi və mənəvi dəyərlərinə, Atatürk millətçili
yinə, prinsiplərinə, islahatlarına və mədəniyyətçiliyinə qarşı qoyula bilməyəcəyi və
dünyəvilik prinsipinin tələb etdiyi kimi, müqəddəs dini duyğuların Dövlət işlərinə və
siyasətə qətiyyən qarışdırıla bilməyəcəyi;
Hər bir Türk vətəndaşının bu Konstitusiyadakı əsas hüquqlardan və azadlıqlardan
bərabərlik və sosial ədalət tələblərinə uyğun faydalanaraq, milli mədəniyyət, sivilizasi
ya və hüquq quruluşu şəraitində şərəfli bir həyat sürmək, maddi və mənəvi varlığını bu
istiqamətdə inkişaf etdirmək hüququna və səlahiyyətinə anadangəlmə sahib olduğu;
Bütün Türk vətəndaşlarının milli qürur və iftixarda, milli sevinc və kədərdə, milli
varlıq barəsində hüquq və vəzifələrdə, nemətlərdə və çətinliklərdə, millət həyatının
hər cür təzahüründə ortaq olduğu, bir-birinin hüquq və azadlıqlarına dərin hörmət,
qarşılıqlı səmimi sevgi və qardaşlıq duyğuları ilə yaşadıqları və “Yurdda sülh, dünya
da sülh” arzusu və inamı içərisində olduqları, dinc həyat tələbinə haqları çatdığı;
FİKRİ, İNAMI VƏ QƏRARI ilə anlaşılmaq, sözünə və ruhuna bu istiqamətdə
hörmət və mütləq sədaqətlə yozulub tətbiq edilmək üçün,
TÜRK MİLLƏTİ TƏRƏFİNDƏN, demokratiyaya aşiq Türk övladlarının vətən
və millət sevgisinə əmanət və təqdim olunur.
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BİRİNCİ HİSSƏ
Ümumi əsaslar
I. Dövlətin forması
MADDƏ 1- Türkiyə dövləti Respublikadır.
II. Respublikanın xüsusiyyətləri
MADDƏ 2- Türkiyə Respublikası cəmiyyətin rahatlığı, milli həmrəylik və ədalət
anlayışına əsaslanan, insan hüquqlarına hörmət bəsləyən, Atatürk millətçiliyinə bağlı
olan, başlanğıc hissəsində şərh edilmiş əsas prinsiplərə söykənən demokratik, dünyə
vi və sosial hüquqi dövlətdir.
III. Dövlətin bütövlüyü, rəsmi dili, bayrağı, milli himni və paytaxtı
MADDƏ 3- Türkiyə Dövləti öz ölkəsi və milləti ilə bölünməz bir bütövdür. Rəsmi
dili türk dilidir.
Forması xüsusi qanunla müəyyənləşdirilən bayrağı qırmızı fonda ağ aypara və ul
duz təsvirindən ibarətdir.
Dövlət himni “İstiqlal marşı”dır.
Paytaxtı Ankaradır.
IV. Dəyişdirilməz müddəalar
MADDƏ 4- Konstitusiyanın 1-ci maddəsinin Dövlət formasının Respublika oldu
ğu barədə müddəası, 2-ci maddəsinin Respublikanın xüsusiyyətləri barəsində müd
dəaları və 3-cü maddəsinin müddəaları dəyişdirilə bilməz və dəyişdirilməsi təklif
edilə bilməz.
V. Dövlətin əsas məqsədləri və vəzifələri
MADDƏ 5- Dövlətin əsas məqsədləri və vəzifələri Türk Millətinin müstəqilliyini
və bütövlüyünü, ölkənin bölünməzliyini, Respublikanı və demokratiyanı qorumaq,
insanların və cəmiyyətin rifahını, rahatlığını və xoşbəxtliyini təmin etmək; insanın
əsas hüquqlarını və azadlıqlarını sosial hüquqi dövlət və ədalət prinsiplərinə uyğun
gəlməyən şəkildə məhdudlaşdıran siyasi, iqtisadi və sosial əngəlləri aradan qaldır
mağa, insanın maddi və mənəvi varlığının inkişafı üçün lazımi şəraiti hazırlamağa
çalışmaqdır.
VI. Suverenlik
MADDƏ 6- Suverenlik qeyd-şərtsiz Millətindir.
Türk Milləti suverenliyi Konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş əsaslara görə səlahiy
yətli orqanları vasitəsi ilə həyata keçirir.
Suverenliyin həyata keçirilməsi heç bir surətdə heç kəsə, zümrəyə və ya sinfə
verilə bilməz. Heç kəs və ya heç bir orqan Konstitusiyadan qaynaqlanmayan Dövlət
səlahiyyətinə malik ola bilməz.
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VII. Qanunvericilik səlahiyyəti
MADDƏ 7- Qanunvericilik səlahiyyəti Türk Milləti adından Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinindir. Bu səlahiyyət başqasına verilə bilməz.
VIII. İcra səlahiyyəti və vəzifəsi
MADDƏ 8- İcra səlahiyyəti və vəzifəsi Prezident və Nazirlər Şurası tərəfindən
Konstitusiyaya və qanunlara uyğun olaraq həyata keçirilir və yerinə yetirilir.
IX. Məhkəmə səlahiyyəti
MADDƏ 9- Məhkəmə səlahiyyəti Türk Milləti adından müstəqil məhkəmələr tə
rəfindən həyata keçirilir.
X. Qanun qarşısında bərabərlik
MADDƏ 10- Hər kəs dil, irq, dəri rəngi, cins, siyasi düşüncə, fəlsəfi baxış, din,
məzhəb və digər bənzər əlamətə görə fərq qoyulmadan qanun qarşısında bərabərdir.
Qadınlar və kişilər bərabər hüquqlara malikdirlər. Dövlət bu bərabərliyin həyata
keçməsini təmin etmək vəzifəsini daşıyır. Bu məqsədlə görüləcək tədbirlər bərabərlik
prinsipinə qarşı yozula bilməz.
Uşaqlar, yaşlılar, fiziki və əqli qüsuru olanlar, müharibə zamanı və vəzifələrinin
icrası zamanı şəhid olanların dulları və uşaqları, əlillər və keçmiş döyüşçülər üçün
görüləcək tədbirlər bərabərlik prinsipinin pozulması sayıla bilməz.
Heç bir kəsə, ailəyə, zümrəyə və ya sinfə imtiyaz verilə bilməz.
Dövlət orqanları və idarə məqamları öz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən qanun
qarşısında bərabərlik prinsipinə müvafiq surətdə hərəkət etməlidirlər.
XI. Konstitusiyanın məcburiliyi və üstünlüyü
MADDƏ 11- Konstitusiyanın müddəaları qanunvericilik, icra və məhkəmə or
qanları, idarə məqamları və digər təşkilatlar və şəxslər üçün məcburi olan təməl hü
quq qaydalarıdır.
Qanunlar Konstitusiyaya zidd ola bilməz.
İKİNCİ HİSSƏ
Əsas hüquqlar və vəzifələr
BİRİNCİ BÖLMƏ
Ümumi müddəalar
I. Əsas hüquqların və azadlıqların xüsusiyyətləri
MADDƏ 12- Hər kəs şəxsiyyətinə bağlı olan, toxunulmaz, özgəninkiləşdirilməz,
ayrılmaz olan əsas hüquqlara və azadlıqlara malikdir.
Əsas hüquqlar və azadlıqlar insanın cəmiyyət, ailəsi və digər insanlar qarşısında
vəzifələrini və məsuliyyətini də nəzərdə tutur.
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II. Əsas hüquqların və azadlıqların məhdudlaşdırılması
MADDƏ 13- Əsas hüquqlar və azadlıqlar onların mahiyyətinə toxunulmadan yal
nız Konstitusiyanın müvafiq maddələrində göstərilən səbəblərlə bağlı olaraq və an
caq qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Bu məhdudiyyətlər Konstitusiyanın mətninə və
ruhuna, demokratik quruluşun və dünyəvi Respublikanın tələblərinə və mütənasiblik
prinsipinə zidd ola bilməz.
III. Əsas hüquqlardan və azadlıqlardan sui-istifadə edilməməsi
MADDƏ 14- Konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqların heç biri Döv
lətin öz ölkəsi və milləti ilə bütövlüyünü pozmaq, insan hüquqlarına əsaslanan de
mokratik və dünyəvi Respublikanı aradan qaldırmaq məqsədi güdən fəaliyyət üçün
istifadə edilə bilməz.
Konstitusiyanın heç bir müddəası Dövlətin və ya şəxslərin Konstitusiyada tanınan
əsas hüquqların və azadlıqların yox edilməsi və ya Konstitusiyada müəyyən edilən
dən daha geniş şəkildə məhdudlaşdırılması məqsədi ilə fəaliyyət göstərməsini müm
kün edəcək şəkildə yozula bilməz.
Bu müddəalara zidd olan fəaliyyət göstərənlər barəsində tətbiq ediləcək sanksiya
lar qanunla müəyyənləşdirilir.
IV. Əsas hüquqlardan və azadlıqlardan istifadənin dayandırılması
MADDƏ 15- Müharibə, səfərbərlik, hərbi və ya fövqəladə vəziyyət zamanı əsas
hüquqlardan və azadlıqlardan istifadə edilməsi, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öh
dəliklərin pozulmaması şərti ilə, vəziyyətin tələb etdiyi dərəcədə qismən və ya tama
milə dayandırıla bilər və ya bundan ötrü Konstitusiyada nəzərdə tutulan təminatlara
zidd tədbirlər görülə bilər.
Birinci hissədə göstərilən vəziyyətlərdə belə, müharibə dövrünün qanunlarına uy
ğun olaraq baş verən ölüm halları istisna olmaqla, insanın yaşamaq hüququ, maddi və
mənəvi varlığının bütövlüyü toxunulmazdır; heç kəs dinini, vicdanını, düşüncəsini və
ya əqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bilməz və bunlara görə təqsirləndirilə bilməz;
cinayətlərin və cəzaların geriyə qüvvəsi yoxdur; təqsirli olduğu məhkəmə qərarı ilə
təsdiq edilənədək kimsə təqsirli sayıla bilməz.
V. Əcnəbilərin statusu
MADDƏ 16- Əcnəbilərin əsas hüquqları və azadlıqları beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq qanunla məhdudlaşdırıla bilər.
İKİNCİ BÖLMƏ
İnsanın hüquqları və vəzifələri
I. İnsanın toxunulmazlığı, maddi və mənəvi varlığı
MADDƏ 17- Hər kəsin yaşamaq, maddi və mənəvi varlığını qorumaq və inkişaf
etdirmək hüququ vardır.
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Tibbi zərurət və qanunla müəyyənləşdirilmiş hallardan başqa, insanın bədən bü
tövlüyü toxunulmazdır; öz razılığı olmadan onun üzərində elmi və tibbi təcrübələr
aparıla bilməz.
Heç kəsə işgəncə və əzab verilə bilməz; heç kəs insan ləyaqəti ilə bir araya sığma
yan cəzaya və ya rəftara məruz qoyula bilməz.
Qanuni müdafiə halı, tutma və həbs etmə qərarlarının yerinə yetirilməsi, dustağın
və ya məhkumun qaçmasının qarşısının alınması, iğtişaşın və ya üsyanın yatırılması,
hərbi və ya fövqəladə vəziyyət halında səlahiyyətli orqanın verdiyi əmrlərin yerinə
yetirilməsi gedişində silah işlədilməsinə qanunun icazə verdiyi məcburi durumlarda
öldürmə əməlləri birinci hissənin müddəasının tətbiq dairəsindən kənardadır.
II. Zorla işlətmənin qadağan edilməsi
MADDƏ 18- Heç kəs zorla işlədilə bilməz. Ödənişsiz məcburi işlətmək qadağandır.
Məhkumluq və ya dustaqlıq müddətində işlədilmə; fövqəladə hallarda vətəndaş
lardan tələb ediləcək xidmətlər; ölkə ehtiyaclarının vətəndaşlıq borcunun icrasını tə
ləb etdiyi fiziki və əqli əmək, bunların forması və şərtləri qanunla müəyyənləşdiril
məklə, zorla işlətmə hesab edilmir.
III. İnsanın azadlığı və təhlükəsizliyi
MADDƏ 19- Hər kəs insan azadlığına və təhlükəsizliyinə malikdir.
Forması və şərtləri qanunda göstərilən, məhkəmələr tərəfindən verilmiş azadlığı
məhdudlaşdıran cəzaların və təhlükəsizlik tədbirlərinin yerinə yetirilməsi; məhkəmə
qərarının və ya qanunda nəzərdə tutulan öhdəliyin tələbi ilə əlaqədar şəxsin tutul
ması və həbs edilməsi; yetkinlik yaşına çatmayanın nəzarət altında islah edilməsi və
ya səlahiyyətli orqan qarşısına çıxarılması üçün verilmiş qərarın yerinə yetirilməsi;
cəmiyyət üçün təhlükə törədən ruhi xəstənin, narkomanın və ya alkoqol düşkününün,
sərsərinin və ya xəstəlik yaya biləcək şəxsin xüsusi müəssisədə müalicə olunması,
təhsil alması və ya islah edilməsi üçün qanunda müəyyənləşdirilən əsaslara uyğun
olaraq müəyyənləşdirilən tədbirin yerinə yetirilməsi; qanuna zidd şəkildə ölkəyə gir
mək istəyən və ya girən, ya da barəsində ölkədən çıxarılma, yaxud geri vermə qərarı
qəbul edilmiş şəxsin tutulması və ya həbs edilməsi hallarından başqa, heç kəs azad
lıqdan məhrum edilə bilməz.
Təqsirli olduğunu ehtimal etmək üçün ciddi əsasların olduğu şəxslər yalnız onla
rın qaçmasının, dəlillərin yox edilməsinin və dəyişdirilməsinin qarşısını almaq məq
sədi ilə və ya bunlar kimi həbsi məcburi edən və qanunda göstərilən digər hallarda
hakimin qərarına əsasən həbs edilə bilərlər. Hakimin qərarı olmadan tutulma yalnız
şəxsin cinayət başında yaxalandığı hallarda və ya təxirə salına bilməyən hallarda hə
yata keçirilir, bunun şərtləri qanunda nəzərdə tutulur.
Tutulan və ya həbs edilən şəxslərə tutulmasının və ya həbs edilməsinin səbəbləri
və ya barələrində olan iddialar yazılı şəkildə, bunun dərhal mümkün olmadığı hallar
da şifahi şəkildə dərhal, qrup şəklində törədilən cinayətlərdə ən geci hakim qarşısına
çıxarılanadək bildirilir.
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Tutulan və ya həbs edilən şəxs, tutulma yerinə ən yaxın məhkəməyə göndərilməsi
üçün tələb edilən müddət nəzərə alınmadan ən geci qırx səkkiz saat ərzində, qrup halın
da törədilən cinayətlərdə ən geci dörd gün ərzində hakim qarşısına çıxarılır. Bu müddət
lər keçdikdən sonra heç kəs hakimin qərarı olmadan azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
Həmin müddətlər fövqəladə, hərbi vəziyyət, müharibə hallarında uzadıla bilər.
Şəxsin tutulduğu və ya həbs edildiyi dərhal onun yaxınlarına bildirilir.
Həbs edilən şəxslərin müəyyən müddət ərzində mühakimə olunmasını, istintaq və
ya təqib dövründə azad olunmasını tələb etmək hüququ vardır. Şəxsin azad edilməsi
onun mühakimə edilmə zamanı məhkəmə araşdırmasında olmasından və ya hökmün
yerinə yetirilməsindən əmin olmaq üçün müəyyən bir təminata bağlana bilər.
Hansı səbəbdən olursa-olsun, azadlığı məhdudlaşdırılan şəxs qısa müddətdə və
ziyyəti barəsində qərar verilməsini və bu məhdudiyyətin qanuna zidd olduğu halda
dərhal azad olunmasını təmin etmək məqsədi ilə səlahiyyətli məhkəmə instansiyasına
müraciət etmək hüququna malikdir.
Yuxarıda göstərilən əsaslar xaricində şəxsə vurulan zərərin əvəzi təzminat hüqu
qunun əsas prinsiplərinə görə Dövlət tərəfindən ödənilir.
IV. Şəxsi həyatın sirri və qorunması
A. Şəxsi həyatın sirri
MADDƏ 20- Hər kəs şəxsi həyatına və ailə həyatına hörmət göstərilməsini tələb
etmək hüququna malikdir. Şəxsi həyatın və ailə həyatının sirri pozula bilməz.
Milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, cinayət törədilməsinin qarşısının alınması, ic
timai sağlamlığın və ictimai əxlaqın qorunması və ya başqalarının hüquq və azad
lıqlarının qorunması səbəblərindən birinə və ya bir neçəsinə bağlı olaraq, qaydalara
müvafiq surətdə verilmiş hakim qərarı olmadan; yenə bu səbəblərə bağlı olaraq təxirə
salına bilməyən hallarda qanunla səlahiyyət verilmiş instansiyanın yazılı əmri olma
dan heç kəsin üst-başı, şəxsi kağızları və əşyaları yoxlana bilməz və bunlar götürülə
bilməz. Səlahiyyətli instansiyanın qərarı iyirmi dörd saat ərzində hakimin təsdiqinə
verilir. Hakim öz qərarını götürülmədən etibarən qırx səkkiz saat ərzində elan edir;
əks halda götürülmə öz-özünə ləğv olunur.
Hər kəs özü ilə bağlı şəxsi məlumatların qorunmasını tələb etmək hüququna ma
likdir. Bu hüquq insanın özü ilə bağlı şəxsi məlumatlardan xəbərdar edilməsini, bu
məlumatların əldə edilməsini, düzəldilməsini və ya ləğv olunmasını tələb etməyi və
həmin məlumatlardan nə cür istifadə edildiyini öyrənməyi də əhatə edir. Şəxsi mə
lumatlarda dəyişikliklər yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda və şəxsin açıq ifadə
edilmiş razılığı ilə edilə bilər. Şəxsi məlumatların qorunması ilə bağlı əsaslar və qay
dalar qanunla tənzimlənir.
B. Mənzil toxunulmazlığı
MADDƏ 21- Heç kəsin mənzilinə toxunula bilməz. Milli təhlükəsizlik, ictimai
qayda, cinayət törədilməsinin qarşısının alınması, ictimai sağlamlığın və ictimai əx
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laqın qorunması və ya başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması səbəblə
rindən birinə və ya bir neçəsinə bağlı olaraq, qaydalara müvafiq surətdə verilmiş
hakim qərarı olmadan; yenə bu səbəblərə bağlı olaraq, təxirə salına bilməyən hallarda
qanunla səlahiyyət verilmiş instansiyanın yazılı əmri olmadan heç kəsin mənzilinə
girilə bilməz, orada yoxlama aparıla bilməz və oradakı əşyalar götürülə bilməz. Səla
hiyyətli instansiyanın qərarı iyirmi dörd saat ərzində hakimin təsdiqinə verilir. Hakim
qərarını götürülmədən etibarən qırx səkkiz saat ərzində elan edir; əks halda götürül
mə öz-özünə ləğv olunur.
C. Yazışma azadlığı
MADDƏ 22- Hər kəs yazışma azadlığına malikdir. Yazışmanın sirri əsas prinsipdir.
Milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, cinayət törədilməsinin qarşısının alınması, icti
mai sağlamlığın və ictimai əxlaqın qorunması və ya başqa şəxslərin hüquq və azad
lıqlarının qorunması səbəblərindən birinə və ya bir neçəsinə bağlı olaraq, müvafiq
qaydalara müvafiq surətdə verilmiş hakim qərarı olmadan; yenə bu səbəblərə bağlı
olaraq təxirə salına bilməyən hallarda qanunla səlahiyyət verilmiş instansiyanın yazılı
əmri olmadan yazışmaya maneçilik törədilə bilməz və onun sirri pozula bilməz. Səla
hiyyətli instansiyanın qərarı iyirmi dörd saat ərzində hakimin təsdiqinə verilir. Hakim
qərarını qırx səkkiz saat ərzində elan edir; əks halda qərar öz-özünə ləğv olunur.
Bu müddəadan istisnaların tətbiq edildiyi ümumi* qurumlar və təşkilatlar qanunla
müəyyənləşdirilir.
V. Yaşayış yerini seçmək və hərəkət azadlığı
MADDƏ 23- Hər kəs yaşayış yerini seçmək və hərəkət azadlığına malikdir.
Yaşayış yerini seçmək azadlığı cinayət törədilməsinin qarşısını almaq, sosial və
iqtisadi inkişafı təmin etmək, düzgün və mütəşəkkil şəhərləşməni gerçəkləşdirmək
və ümumi mülkiyyəti qorumaq məqsədi ilə qanuna müvafiq surətdə məhdudlaşdırıla
bilər.
Hərəkət azadlığı cinayətin təhqiqi və istintaqı səbəbindən və cinayət törədilməsi
nin qarşısını almaq məqsədi ilə qanuna müvafiq surətdə məhdudlaşdırıla bilər.
Vətəndaşın ölkə hüdudlarından kənara getmək azadlığı yalnız cinayətin istintaqı
və ya təqibi səbəbindən hakim qərarına müvafiq surətdə məhdudlaşdırıla bilər.
Vətəndaş ölkə hüdudlarından kənara qovula bilməz və vətənə qayıtmaq hüququn
dan məhrum edilə bilməz.
VI. Din və vicdan azadlığı
MADDƏ 24- Hər kəs vicdan, dini etiqad və dini əqidə azadlığına malikdir.

*

Konstitusiyanın mətnində «ümumi» türkcə «kamu» sözünün qarşılığı olub, latınca «publicus» mənasını
ifadə edir - Red.
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14-cü maddənin müddəalarının pozulmaması şərti ilə ibadət, dini ayinlər və mə
rasimlər sərbəstdir.
Heç kəs ibadət etməyə, dini ayin və mərasimlərdə iştirak etməyə, dini etiqadını və
dini əqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bilməz; dini etiqadına və dini əqidəsinə görə
məzəmmət edilə bilməz və təqsirləndirilə bilməz.
Din və əxlaq tərbiyəsi və tədrisi dövlətin nəzarəti və müşahidəsi altında həyata ke
çirilir. Din mədəniyyəti və əxlaq tədrisi ibtidai və orta təhsil məktəblərinin məcburi
dərsləri sırasına daxil edilir. Bunlardan kənarda dini tərbiyə və tədris yalnız şəxslərin
öz istəklərindən, yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün isə onların qanuni nümayəndələ
rinin tələbindən asılıdır.
Heç kəs Dövlətin sosial, iqtisadi, siyasi və ya hüquqi təməl quruluşunu qismən
də olsa, dini qaydalara dayamaq və ya siyasi və ya şəxsi mənfəət götürmək, yaxud
nüfuzunu təmin etmək məqsədi ilə hər nə şəkildə olursa-olsun, dini və ya dini duy
ğuları, yaxud dini baxımdan müqəddəs sayılan şeyləri istismar və ya sui-istifadə edə
bilməz.
VII. Fikir və əqidə azadlığı
MADDƏ 25- Hər kəs fikir və əqidə azadlığına malikdir.
Hansı səbəb və ya məqsədlə olursa-olsun, heç kəs fikir və əqidəsini açıqlamağa
məcbur edilə bilməz; fikir və əqidəsinə görə məzəmmət edilə və təqsirləndirilə bil
məz.
VIII. Fikri açıqlamaq və yaymaq azadlığı
MADDƏ 26- Hər kəs fikir və əqidəsini söz, yazı, rəsm vasitəsi ilə və ya başqa yol
larla təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə açıqlamaq və yaymaq hüququna malikdir.
Bu azadlıq rəsmi hakimiyyət orqanlarının müdaxiləsi olmadan məlumat və ya fikir
almaq, ya da vermək sərbəstliyini də ehtiva edir. Bu müddəa radio, televiziya, kino
və bənzər yollarla yayılan verilişlər barəsində icazə sisteminin tətbiqinə maneçilik
törətmir.
Bu azadlıqdan istifadə edilməsi milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, ictimai təh
lükəsizlik, Respublikanın təməl xüsusiyyətlərinin və Dövlət ilə ölkənin və millətin
bölünməz bütövlüyünün qorunması, cinayətlərin qarşısının alınması, cinayətkarla
rın cəzalandırılması, qaydalara müvafiq surətdə dövlət sirri kimi müəyyənləşdirilmiş
məlumatların açıqlanmaması, başqalarının nüfuzunun və ya hüquqlarının, şəxsi və
ailə həyatının sirrinin, yaxud qanunda nəzərdə tutulan peşə sirrinin qorunması və ya
məhkəmə hakimiyyətinin lazımınca fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi məqsədi
ilə məhdudlaşdırıla bilər.
Məlumatların və fikirlərin yayılması vasitələrindən istifadəni tənzimləyən müd
dəalar, bunların yayılmasına maneçilik törətməməsi şərti ilə, fikri açıqlamaq və yay
maq azadlığının məhdudlaşdırılması sayılmır.
Fikri açıqlamaq və yaymaq azadlığının həyata keçirilməsi formaları, şərtləri və
prosedurları qanunla tənzimlənir.
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IX. Elm və sənət azadlığı
MADDƏ 27- Hər kəs elm və sənəti sərbəst öyrənmək və öyrətmək, açıqlamaq,
yaymaq və bu sahələrdə hər cür araşdırma aparmaq hüququna malikdir.
Yaymaq hüququ Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrinin müddəalarının
dəyişdirilməsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.
Bu maddənin müddəaları xarici nəşrlərin ölkəyə girməsinin və yayılmasının qa
nunla tənzimlənməsinə maneçilik törətmir.
X. Mətbuat və nəşrlə bağlı müddəalar
A. Mətbuat azadlığı
MADDƏ 28- Mətbuat azaddır, senzuraya məruz qoyula bilməz. Mətbəə qurmaq
üçün icazə alınması və maliyyə təminatı verilməsi şərti qoyula bilməz.
(Çıxarılmışdır: 3.10.2001 –4709/10-cu maddə)
Dövlət mətbuat və xəbər almaq azadlıqlarını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər
görür.
Mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasında Konstitusiyanın 26-cı və 27-ci mad
dələrinin müddəaları tətbiq edilir.
Dövlətin daxili və xarici təhlükəsizliyini, ölkəsi və milləti ilə bölünməz bütöv
lüyünü təhdid edən və ya cinayət törətməyə, ya da iğtişaş və ya qiyam qaldırmağa
təşviq edən və ya Dövlətə aid gizli məlumatlarla bağlı hər cür xəbəri və ya yazını
hazırlayanlar və ya nəşr edənlər və ya eyni məqsədlə nəşr edənlər, başqasına verənlər
həmin cinayətlərə aid qanunların müddəalarına müvafiq surətdə məsuliyyət daşıyır
lar. Qabaqlayıcı tədbir kimi xəbərlərin və məlumatların yayılmasının qarşısı hakim
qərarı ilə; təxirə salına bilməyən hallarda isə qanunla açıq şəkildə səlahiyyət verilmiş
orqanın əmri ilə alına bilər. Həmin xəbərlərin və məlumatların yayılmasının qarşısını
alan səlahiyyətli orqan bu qərarı barəsində müvafiq hakimə ən geci iyirmi dörd saat
ərzində məlumat verir. Müvafiq hakim bu qərarı ən geci qırx səkkiz saat ərzində təs
diq etməzsə, yayılmanın dayandırılması qərarı qüvvəsiz sayılır.
Baş verən hadisələr haqqında məlumatların nəşri qadağan edilə bilməz, lakin
məhkəmə icraatının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə qanunla müəyyənləşdirilən hədlər
daxilində buna dair hakimin qərarının olduğu hallar istisna təşkil edir.
Dövri və ya dövri olmayan nəşrlər qanunda göstərilən cinayətlərin istintaqına və
ya təqibinə başlanıldığı hallarda hakimin qərarı ilə; Dövlətin ölkə və millət ilə bölün
məz bütövlüyünün, milli təhlükəsizliyin, ictimai qaydanın, ictimai əxlaqın qorunması
və cinayətlərin qarşısının alınması baxımından təxirə salına bilməyən hallarda qanu
nun açıq şəkildə səlahiyyət verdiyi orqanın əmri ilə müsadirə edilə bilər. Müsadirə
haqqında qərar verən orqan öz qərarı barəsində müvafiq hakimə ən geci iyirmi dörd
saat ərzində məlumat verir; hakim bu qərarı ən geci qırx səkkiz saat ərzində təsdiqlə
məzsə, müsadirə qərarı qüvvəsiz sayılır.
Cinayət istintaqı və ya təqibi səbəbi ilə dövri və dövri olmayan nəşrlərin üzərinə
171

həbs qoyulmasında və onların müsadirə edilməsində ümumi müddəalar tətbiq olu
nur.
Türkiyədə buraxılan dövri nəşrlər Dövlətin öz ölkəsi və milləti ilə bölünməz bü
tövlüyünə, Respublikanın təməl prinsiplərinə, milli təhlükəsizliyə və ictimai əxlaqa
zidd nəşrlərə görə məhkum edilmə halında məhkəmənin qərarı ilə müvəqqəti olaraq
bağlana bilər. Bağlanan dövri nəşrin aşkar davamı əlamətlərinə malik olan hər cür
nəşr qadağandır; bunlar hakimin qərarı ilə müsadirə edilir.
B. Dövri və dövri olmayan nəşrlər buraxmaq hüququ
MADDƏ 29- Dövri və ya dövri olmayan nəşr üçün qabaqcadan icazə alınması və
maliyyə təminatı verilməsi şərti qoyula bilməz.
Dövri nəşrin buraxılması üçün qanunda göstərilmiş məlumatların və sənədlərin
qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətli orqana verilməsi yetərlidir. Bu məlumatla
rın və sənədlərin qanuna zidd olduğunun təsbit edildiyi halda səlahiyyətli orqan nəş
rin dayandırılması üçün məhkəməyə müraciət edir.
Dövri nəşrlərin buraxılması, yayılması şərtləri, maliyyə mənbələri və jurnalist pe
şəsi ilə bağlı şərtlər qanunla tənzimlənir. Qanun məlumatların, fikirlərin və əqidələrin
sərbəst yayılmasına maneçilik törədən və ya bunu çətinləşdirən heç bir sosial, iqtisa
di, maliyyə şərti və ya texniki şərt qoya bilməz.
Dövri nəşrlər Dövlətin və digər ümumi hüquqi şəxslərin və ya bunlarla bağlı qu
rumların vasitə və imkanlarından bərabər əsaslar üzrə istifadə edir.
C. Çap vasitələrinin qorunması
MADDƏ 30- Qanuna uyğun olaraq çap müəssisəsi kimi qurulan mətbəələr və on
ların filialları, çap vasitələri cinayət aləti olduğuna dair ittiham irəli sürülərək, həbs
və müsadirə edilə bilməz və ya istifadəsi dayandırıla bilməz.
D. Ümumi hüquqi şəxslərin ixtiyarında olan, mətbuatdan fərqli kütləvi
informasiya vasitələrindən istifadə haqqı
MADDƏ 31- Şəxslər və siyasi partiyalar ümumi hüquqi şəxslərin ixtiyarında
olan, mətbuatdan fərqli kütləvi informasiya və yayım vasitələrindən istifadə etmək
hüququna malikdirlər. Bu istifadənin şərtləri və qaydası qanunla tənzimlənir.
Milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, ictimai əxlaqın və ictimai sağlamlığın qorun
ması səbəbləri istisna olmaqla, qanun xalqın bu vasitələrin köməyi ilə məlumat al
masına, fikir və əqidələri öyrənməsinə və ictimai fikrin sərbəst formalaşmasına mane
olan məhdudiyyətlər qoya bilməz.
E. Təkzib və cavab vermək hüququ
MADDƏ 32- Təkzib və cavab vermək hüququ yalnız şəxslərin ləyaqət və şərəfin ə
toxunulduğu və ya özləri haqqında həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıldığı
hallarda tanınır və qanunla tənzimlənir.
Təkzib və cavab nəşr edilməzsə, onun nəşrinin lazım olub-olmadığı barəsində hakim
əlaqədar şəxsin müraciət etdiyi tarixdən etibarən ən geci yeddi gün ərzində qərar verir.
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XI. Yığıncaqlar hüququ və azadlığı
A. Birlik qurmaq azadlığı
MADDƏ 33- Hər kəs qabaqcadan icazə almadan birlik qurmaq, birliklərə üzv ol
maq və ya üzvlükdən çıxmaq azadlığına malikdir.
Heç kəs birliyə üzv olmağa və ya birliyin üzvlüyündə qalmağa məcbur edilə bilməz.
Birlik qurmaq azadlığı yalnız milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, cinayət törədilmə
sinin qarşısının alınması, ictimai sağlamlığın və ictimai əxlaqın, başqalarının azadlıq
larının qorunması səbəbləri ilə və qanuna əsasən məhdudlaşdırıla bilər.
Birlik qurmaq azadlığının həyata keçirilməsinin formaları, şərtləri və qaydası qa
nunda nəzərdə tutulur.
Birliklər qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hakimin qərarı ilə bağlana bilər və ya
fəaliyyətləri dayandırıla bilər. Lakin milli təhlükəsizliyin, ictimai qaydanın tələb et
diyi, cinayət törədilməsinin və ya cinayətin davam etdirilməsinin qarşısının alınması,
yaxud həbsin həyata keçirilməsi zərurətinin olduğu hallarda təxirə salına bilməzsə,
qanuna əsasən dövlət orqanına birliyin fəaliyyətini qadağan etmək səlahiyyəti verilə
bilər. Həmin orqanın qərarı iyirmi dörd saat ərzində müvafiq hakimin təsdiqinə veri
lir. Hakim öz qərarını qırx səkkiz saat ərzində açıqlayır; əks halda bu inzibati qərarı
öz-özünə qüvvədən düşür.
Birinci hissədə nəzərdə tutulan müddəa Silahlı Qüvvələrin və təhlükəsizlik qüv
vələrinin qulluqçularına və vəzifələrinin tələb etdiyi ölçüdə Dövlət məmurlarına qa
nunla məhdudiyyətlər tətbiq edilməsinə maneçilik törətmir.
Bu maddənin müddəaları vəqflərin fəaliyyətinə də tətbiq edilir.
B. Yığıncaq və nümayiş keçirmək hüququ
MADDƏ 34- Hər kəs qabaqcadan icazə almadan silahsız və dinc yığıncaq və nü
mayiş keçirmək hüququna malikdir.
Yığıncaq və nümayiş keçirmək hüququ yalnız milli təhlükəsizlik, ictimai qay
da, cinayət törədilməsinin qarşısının alınması, ictimai sağlamlığın və ictimai əxlaqın
və ya başqalarının hüquq və azadlıqlarının qorunması məqsədi ilə və qanuna əsasən
məhdudlaşdırıla bilər.
Yığıncaq və nümayiş keçirmək hüququnun həyata keçirilməsinin formaları, şərt
ləri və qaydası qanunda göstərilir.
XII. Mülkiyyət hüququ
MADDƏ 35- Hər kəs mülkiyyət və vərəsəlik hüququna malikdir.
Bu hüquqlar ancaq ümumi fayda naminə qanunla məhdudlaşdırıla bilər.
Mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi ictimai mənafelərə zidd ola bilməz.
XIII. Hüquqların qorunması ilə bağlı müddəalar
A. Ədalət tələb etmək azadlığı
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MADDƏ 36- Hər kəs qanuni vasitələrdən və yollardan istifadə edərək məhkəmə
orqanları qarşısında iddiaçı və ya cavabdeh kimi iddia və müdafiə ilə ədalətli şəkildə
mühakimə edilmək hüququna malikdir.
Heç bir məhkəmə onun vəzifəsinə və səlahiyyətinə aid olan işə baxmaqdan imtina
edə bilməz.
B. Məhkəmə aidiyyəti üçün təminat
MADDƏ 37- Heç kəs qanuna görə aid olduğu məhkəmədən başqa, digər instan
siya önünə çıxarıla bilməz.
Hər hansı şəxsin qanuna əsasən aid olduğu məhkəmədən başqa, digər instansiya
önünə çıxarılması nəticəsinə gətirib çıxaran mühakimə səlahiyyətinə malik fövqəladə
orqanlar qurula bilməz.
C. Cinayət və cəzalarla bağlı prinsiplər
MADDƏ 38- Heç kəs törədildiyi zaman qüvvədə olan qanunun cinayət saymadı
ğı əmələ görə cəzalandırıla bilməz; heç kəsə cinayət törətdiyi zaman qanunda həmin
cinayət üçün müəyyənləşdirilmiş cəzadan daha ağır bir cəza verilə bilməz.
Birinci hissənin müddəaları cinayət və cəza müddətinin keçməsinə və cəzaya
məhkumetmənin nəticələrinə də şamil edilir.
Cəzalar və həbs yerlərində qüvvədə olan təhlükəsizlik tədbirləri ancaq qanunla
müəyyənləşdirilir.
Təqsirli olduğu məhkəmədə sübuta yetirilənədək heç kəs təqsirli sayıla bilməz.
Heç kəs özünü və qanunda göstərilən yaxınlarını təqsirləndirən ifadə verməyə və
bununla bağlı dəlil göstərməyə məcbur edilə bilməz.
Qanunsuz yolla əldə edilmiş tapıntılar dəlil kimi qəbul edilə bilməz.
Cinayət məsuliyyəti şəxsidir.
Heç kəs yalnız razılaşmadan irəli gələn öhdəliyi yerinə yetirmədiyinə görə azad
lıqdan məhrum edilə bilməz.
(Çıxarılmışdır: 7.05.2004 – 5170/5-ci maddə)
Ölüm cəzası və əmlakın tam müsadirə edilməsi cəzası verilə bilməz.
Dövlət orqanları şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran sanksiyalar
tətbiq edə bilməzlər. Silahlı Qüvvələrin daxili nizam qaydaları baxımından bu müd
dəadan istisnalar qanunla müəyyənləşdirilə bilər.
Beynəlxalq məhkəməyə üzvlükdən irəli gələn öhdəliklər istisna edilməklə, vətən
daş cinayət törətdiyinə görə başqa dövlətə verilə bilməz.
XIV. Sübut etmək hüququ
MADDƏ 39- Ümumi vəzifə və xidmətdə olanlara qarşı bu vəzifə və xidmətin ye
rinə yetirilməsi ilə bağlı irəli sürülən ittihamlar üzrə başlanan işlərdə təqsirləndirilən
şəxs ittihamın doğruluğunu sübut etmək hüququna malikdir. Digər hallarda sübut
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etmə tələbinin qəbul olunması yalnız ittiham irəli sürülmüş hərəkətin doğru olub-ol
madığının anlaşılmasında ümumi faydanın olmasına və ya şikayətçinin ittihama razı
olmasına bağlıdır.
XV. Əsas hüquqların və azadlıqların qorunması
MADDƏ 40- Konstitusiya ilə tanınmış hüquqları və azadlıqları pozulan şəxsin
dərhal səlahiyyətli orqana müraciət etməsinin təmin olunmasını tələb etmək hüququ
na malikdir.
Dövlət əlaqədar şəxslərin hansı qanuni yollarla və hansı orqanlara müraciət edə
biləcəklərini və bunun müddətlərini müəyyənləşdirməyə borcludur.
Rəsmi vəzifəli şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətləri nəticəsində şəxsin məruz qaldığı
zərərin əvəzi qanuna görə dövlət tərəfindən ödənilir. Dövlət məsuliyyət daşıyan əla
qədar vəzifəli şəxsə qarşı reqres hüququnu saxlayır.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Sosial və iqtisadi hüquqlar və vəzifələr
I. Ailənin qorunması və uşaq hüquqları
MADDƏ 41- Ailə Türk cəmiyyətinin təməlidir və tərəflərin bərabərliyinə əsasla
nır.
Dövlət ailənin rahatlığı və rifahı, xüsusən ananın və uşağın qorunması və ailə
planlaşdırması metodlarının öyrədilməsini və tətbiqini təmin etmək üçün lazımi təd
birlər görür, təşkilat qurur.
Hər bir uşaq, qorunma və baxılma onun ali mənfəətinə zidd olmadıqca, ana və ata
sı ilə şəxsi və birbaşa münasibətlər qurmaq və davam etdirmək hüququna malikdir.
Dövlət uşaqları hər cür istismardan və zorakılıqdan qorumaq üçün tədbirlər gö
rür.
II. Təhsil almaq və öyrənmək hüququ və vəzifəsi
MADDƏ 42- Heç kəs tərbiyə və təhsil almaq hüququndan məhrum edilə bilməz.
Təhsil hüququnun əhatə dairəsi qanunla təyin edilir və tənzimlənir.
Tərbiyə və təhsil Atatürkün prinsipləri və islahatları istiqamətində, müasir elm və
tərbiyə metodlarına əsasən dövlətin müşahidəsi və nəzarəti altında həyata keçirilir.
Bu müddəalara zidd olan tərbiyə və təhsil müəssisələri açıla bilməz.
Tərbiyə və təhsil almaq azadlığı Konstitusiyaya sədaqət borcunu aradan qaldır
mır.
İbtidai təhsil kişi və qadın cinsindən olan bütün vətəndaşlar üçün icbaridir və döv
lət məktəblərində pulsuz həyata keçirilir.
Özəl ibtidai və orta məktəblərin fəaliyyətini müəyyənləşdirən prinsiplər dövlət
məktəbləri üçün müəyyənləşdirilən səviyyəyə uyğun olaraq qanunla tənzimlənir.
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(Ləğv edilmişdir: Konstitusiya Məhkəməsinin 5.06.2008-ci il tarixli və E.: 2008/16,
K.: 2008/116 nömrəli Qərarı ilə)
Dövlət maddi imkanları olmayan qabiliyyətli şagirdlərin təhsilini davam etdirə
bilməsi məqsədi ilə təqaüdlər müəyyənləşdirir və digər lazımi yardımlar edir. Dövlət
öz vəziyyətinə görə xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxsləri cəmiyyət üçün faydalı edə
cək tədbirlər görür.
Tərbiyə və təhsil müəssisələrində yalnız tərbiyə, təhsil, araşdırma, öyrənmə ilə
bağlı fəaliyyət həyata keçirilir. Bu cür fəaliyyətə, hansı şəkildə olursa-olsun, mane
çilik törədilə bilməz.
Tərbiyə və təhsil müəssisələrində Türk vətəndaşlarına türk dilindən başqa heç bir
dil ana dili kimi tədris edilə və öyrədilə bilməz. Tərbiyə və təhsil müəssisələrində təd
ris ediləcək xarici dillər və xarici dildə tərbiyə və təhsil verən məktəblərin əsaslandıq
ları qaydalar qanunla tənzimlənir. Beynəlxalq sazişlərin müddəaları qüvvədə qalır.
III. Ümumi fayda
A. Sahillərdən istifadə
MADDƏ 43- Sahillər dövlətin hakimiyyətində və sərəncamındadır.
Dəniz, göl və axar su sahillərindən, dənizlərin və göllərin sahilboyu zolaqlarından
istifadə edilməsində ilk növbədə ümumi fayda nəzərə alınır.
Sahillərin, sahilboyu zolaqların istifadə məqsədlərinə görə dərinliyi və insanların
bu yerlərdən istifadə etməsi imkanları və şərtləri qanunla tənzimlənir.
B. Torpaq mülkiyyəti
MADDƏ 44- Dövlət torpağın səmərəli şəkildə becərilməsini qorumaq və inkişaf
etdirmək, eroziya nəticəsində torpaq itkisinin qarşısını almaq, torpaqsız olan və ya
yetərli torpağı olmayan, əkinçiliklə məşğul olan kəndlilərin torpaqla təmin edilmə
si üçün lazımi tədbirlər görür. Bu məqsədlə qanun müxtəlif əkinçilik bölgələrinə və
növlərinə görə torpağın ölçülərini müəyyənləşdirə bilər. Torpaqsız olan və ya yetər
li torpağı olmayan kəndlilərin torpaqla təmin edilməsi məhsuldarlığın azalmasına,
meşələrin kiçilməsinə və digər torpaqların və yeraltı sərvətlərin azalmasına gətirib
çıxara bilməz.
Bu məqsədlə paylanan torpaqlar bölünə bilməz, vərəsəliklə bağlı müddəaların tə
ləblərindən başqa, digərlərinə verilə bilməz və yalnız paylanmış olduğu kəndlilər və
onların varisləri tərəfindən becərilə bilər. Bu şərtlərin aradan qalxdığı halda paylanmış
torpağın dövlət tərəfindən geri alınması ilə bağlı müddəalar qanunla tənzimlənir.
C. Əkinçiliyin, heyvandarlığın və bu sahələrdə çalışanların qorunması
MADDƏ 45- Dövlət əkinçilik sahələrinin, çəmənliklərin və otlaqların təyinatın
dan kənar istifadə və məhv edilməsinin qarşısını almaq, kənd təsərrüfatı istehsalının
planlaşdırılması prinsiplərinə uyğun olaraq bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının
istehsalını artırmaq məqsədi ilə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olanların iş alət
ləri, avadanlıq və digər istehsal vasitələri əldə etməsini asanlaşdırır.
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Dövlət bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının dəyərləndirilməsi və həqiqi də
yərlərinin istehsalçı tərəfindən əldə edilməsi üçün lazımi tədbirlər görür.
D. Ümumiləşdirmə
MADDƏ 46- Dövlət və ümumi hüquqi şəxslər ümumi faydanın zəruri etdiyi hal
larda real dəyərini qabaqcadan ödəmək şərti ilə xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz
əmlakın hamısını və ya bir qismini qanunda nəzərdə tutulan əsaslara və qaydaya
müvafiq surətdə ümumiləşdirmək və onların üzərində inzibati servitut qoymaq səla
hiyyətinə malikdirlər.
Ümumiləşdirmə üçün kompensasiya və əldən çıxan faydanın dəyəri nağd olaraq
və qabaqcadan ödənilir. Lakin kənd təsərrüfatı islahatının həyata keçirilməsi, iri ener
getika və suvarma layihələrinin, məskunlaşdırma proqramlarının həyata keçirilməsi,
yeni meşələrin salınması, sahillərin qorunması və turizmin inkişaf etdirilməsi məq
sədi ilə ümumiləşdirilən torpaqların dəyərinin ödənilməsi qaydası qanunla nəzərdə
tutulur. Əgər bu hallarda qanunda ödənişin nisyə həyata keçirilməsi nəzərdə tutu
lursa, nisyə ödəniş müddəti beş ildən çox ola bilməz, bu halda nisyə məbləğ bərabər
hissələrlə ödənilir.
Ümumiləşdirilən torpağın həmin torpağı bilavasitə becərən xırda əkinçiyə aid olan
hissəsinin dəyəri bütün hallarda qabaqcadan ödənilir.
İkinci hissədə nəzərdə tutulan nisyə ödənişlərdə və hər hansı səbəbdən əvəzi ödə
nilməmiş ümumiləşdirmə hallarında ümumi borclar üçün nəzərdə tutulan ən yüksək
faizlər tətbiq edilir.
E. Dövlətləşdirmə və özəlləşdirmə
MADDƏ 47- Ümumi xidmət keyfiyyətinə malik olan özəl müəssisələr ümumi
faydanın tələb etdiyi hallarda dövlətləşdirilə bilər.
Dövlətləşdirmə real dəyər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Real dəyərin hesab
lanması üsulu və qaydası qanunla tənzimlənir.
Dövlətin, ümumi iqtisadi müəssisələrin və digər ümumi hüquqi şəxslərin mülkiy
yətində olan müəssisələrin və əmlakın özəlləşdirilməsi ilə bağlı əsaslar və qaydalar
qanunla müəyyənləşdirilir.
Dövlət, ümumi iqtisadi müəssisələr və digər ümumi hüquqi şəxslər tərəfindən
reallaşdırılan investisiyaların və xidmətlərin hansılarının xüsusi hüquqi sazişlər ilə
fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilə biləcəyi və ya onlara verilə bilə
cəyi qanunla müəyyənləşdirilir.
IV. İşləmək və razılaşma bağlamaq azadlığı
MADDƏ 48- Hər kəs istədiyi sahədə işləmək və razılaşma bağlamaq azadlığına
malikdir. Özəl müəssisələr qurmaq sərbəstdir.
Dövlət özəl müəssisələrin milli iqtisadiyyatın tələbatına və sosial məqsədlərə mü
vafiq surətdə inkişaf etməsini, təhlükəsizlik və sabitlik şəraitində işləməsini təmin
edən tədbirlər görür.
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V. İşləməklə bağlı müddəalar
A. İşləmək hüququ və vəzifəsi
MADDƏ 49- İşləmək hər kəsin hüququ və vəzifəsidir.
Dövlət işləyənlərin həyat səviyyəsini yüksəltmək, əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün işləyənləri və işsizləri qorumaq, işləməyi dəstəkləmək, işsizliyin qarşısını alma
ğa əlverişli olan iqtisadi şərait yaratmaq və işləmə əmin-amanlığını təmin etmək üçün
lazımi tədbirlər görür.
B. İş şəraiti və istirahət hüququ
MADDƏ 50- Heç kəs yaşına, cinsinə və gücünə uyğun gəlməyən işləri yerinə ye
tirməyə məcbur edilə bilməz.
Yetkinlik yaşına çatmayanlar, qadınlar, fiziki və əqli qüsurları olan şəxslər iş şə
raiti baxımından xüsusi olaraq qorunurlar.
İstirahət etmək işləyənlərin hüququdur.
Ödənişli həftəlik istirahət və bayram günləri, ödənişli illik məzuniyyət almaq hü
quqları və şərtləri qanunla müəyyənləşdirilir.
C. Həmkarlar ittifaqı qurmaq hüququ
MADDƏ 51- İşləyənlər və işəgötürənlər əmək münasibətlərində öz üzvlərinin
iqtisadi və sosial hüquqlarını və mənfəətini qorumaq və artırmaq üçün qabaqcadan
icazə almadan həmkarlar ittifaqları və üst təşkilatlar yaratmaq, bunlara sərbəst üzv
olmaq və üzvlükdən sərbəst çıxmaq hüququna malikdirlər. Heç kəs həmkarlar ittifa
qının üzvü olmağa və ya üzvlüyündən çıxmağa məcbur edilə bilməz.
Həmkarlar ittifaqı qurmaq hüququ yalnız milli təhlükəsizlik, ictimai qayda, cina
yət törədilməsinin qarşısının alınması, ictimai sağlamlığın və ictimai əxlaqın, başqa
larının hüquq və azadlıqlarının qorunması səbəbləri ilə və qanuna əsasən məhdudlaş
dırıla bilər.
Həmkarlar ittifaqı qurulmasının formaları, şərtləri və qaydası qanunda göstərilir.
(Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/5-ci maddə)
İşçi xüsusiyyətinə malik olmayan ümumi vəzifəli şəxslərin bu sahədə malik ol
duqları hüquqların dairəsi, istisnaları və hüdudları onların göstərdikləri xidmətin xa
rakterinə uyğun olaraq qanunla müəyyənləşdirilir.
Həmkarlar ittifaqlarının və üst təşkilatların nizamnamələri, idarə edilməsi və
fəaliyyəti Respublikanın təməl xüsusiyyətlərinə və demokratik prinsiplərə zidd ola
bilməz.
D. Həmkarlar ittifaqı fəaliyyəti
MADDƏ 52- (Çıxarılmışdır: 23.07.1995 – 4121/3-cü maddə)
VI. Kollektiv əmək sazişi, tətil hüququ və lokaut
A. Kollektiv əmək sazişi və kollektiv saziş hüququ
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MADDƏ 53- İşləyənlər və işəgötürənlər qarşılıqlı olaraq iqtisadi və sosial vəziy
yətlərini və işləmə şərtlərini nizama salmaq məqsədi ilə kollektiv əmək sazişi bağla
maq hüququna malikdirlər.
Kollektiv əmək sazişinin bağlanması qaydası qanunla tənzimlənir.
(Çıxarılmışdır (iki hissə): 12.09.2010 – 5982/6-ci maddə)
Məmurlar və digər ümumi vəzifəli şəxslər kollektiv saziş bağlamaq hüququna ma
likdirlər.
Kollektiv sazişin bağlanması gedişində fikir ayrılıqları yarandıqda tərəflər Ümumi
Vəzifəli Şəxslər Arbitrajına müraciət edə bilərlər. Ümumi Vəzifəli Şəxslər Arbitrajı
nın qərarları qətidir və kollektiv saziş qüvvəsinə malikdir.
Kollektiv saziş bağlamaq hüququnun əhatə dairəsi, istisnaları, kollektiv sazişdən
istifadə edənlər, kollektiv sazişin bağlanması forması, qaydası və qüvvəsi, kollektiv
saziş müddəalarının pensiyaçılara təsiri, Ümumi Vəzifəli Şəxslər Arbitrajının təşkili,
iş qaydası və prinsipləri, digər məsələlər qanunla müəyyənləşdirilir.
B. Tətil hüquqi və lokaut
MADDƏ 54- Kollektiv əmək sazişinin bağlanması gedişində fikir ayrılıqları ya
randıqda işçilər tətil hüququna malikdirlər. Bu hüquqdan istifadə olunmasının və işə
götürənin lokaut tətbiq etməsinin qaydası, şərtləri, əhatə dairəsi və istisnaları qanunla
müəyyənləşdirilir.
Tətil hüququ və lokaut xoş niyyət qaydalarına zidd tərzdə, cəmiyyətin zərərinə və
milli sərvətə xələl gətirə biləcək şəkildə həyata keçirilə bilməz.
(Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/7-ci maddə)
Tətilin və lokautun qadağan oluna və ya təxirə salına biləcəyi hallar və iş yerləri
qanunla müəyyənləşdirilir.
Tətilin və lokautun qadağan olunduğu hallarda və ya təxirə salınarkən təxirəsal
manın sonunda fikir ayrılıqları Ali Arbitraj tərəfindən həll edilir. Fikir ayrılıqlarının
istənilən mərhələsində tərəflər də bir-biri ilə razılaşaraq, Ali Arbitraja müraciət edə
bilərlər. Ali Arbitrajın qərarları qətidir və kollektiv əmək sazişi qüvvəsinə malikdir.
Ali Arbitrajın quruluşu və vəzifələri qanunla müəyyənləşdirilir.
(Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/7-ci maddə)
Tətildə iştirak edənlər tətildə iştirak etməyənlərin iş yerində çalışmasına heç bir
şəkildə maneə törədə bilməzlər.
VII. Haqq ödənilməsində ədalətin təmin edilməsi
MADDƏ 55- Əmək haqqı sərf edilmiş əməyin qarşılığıdır.
Dövlət işləyənlərin yerinə yetirdikləri işə uyğun olan ədalətli haqq almaları və di
gər sosial yardımlardan faydalanmaları üçün lazımi tədbirlər görür.
Minimum əmək haqqının təyin edilməsi zamanı işləyənlərin dolanışıq şərtləri və
ölkənin iqtisadi vəziyyəti nəzərə alınır.
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VIII. Səhiyyə, ətraf mühit və mənzil
A. Səhiyyə xidmətləri və ətraf mühitin qorunması
MADDƏ 56- Hər kəs təmiz və tarazlı ətraf mühitdə yaşamaq hüququna malikdir.
Ətraf mühiti inkişaf etdirmək, ətraf mühitin təmizliyini qorumaq və onun çirklən
məsinin qarşısını almaq Dövlətin və vətəndaşların vəzifəsidir.
Dövlət hər kəsin bədən və ruh sağlamlığı içərisində yaşamasını təmin etmək; insa
ni və maddi faydanı və məhsuldarlığı artıraraq, onların ahəngdar şəkildə uzlaşmasını
gerçəkləşdirmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada səhiyyə təşkilatlarının yara
dılmasını planlaşdırıb xidmət göstərmələrini nizama salır.
Dövlət bu vəzifəsini həm ümumi, həm də özəl sektorlardakı səhiyyə və sosial qu
rumlardan istifadə edərək, onları nəzarətdə saxlayaraq yerinə yetirir.
Səhiyyə xidmətlərinin geniş bir şəkildə yerinə yetirilməsi üçün qanunla ümumi
səhiyyə sığortası müəyyənləşdirilə bilər.
B. Mənzil hüququ
MADDƏ 57- Dövlət şəhərlərin xüsusiyyətlərini və ətraf mühit şərtlərini nəzərə
alan planlaşdırma çərçivəsində mənzil tələbatını ödəyən tədbirlər görür, ümumi mən
zil fondu yaradılmasını dəstəkləyir.
IX. Gənclik və idman
A. Gəncliyin qorunması
MADDƏ 58- Dövlət, istiqlal və Respublikamızın əmanət edildiyi gənclərin müs
bət elm işığında, Atatürkün prinsiplərinə və islahatlarına uyğun olaraq, Dövlətin öz
ölkəsi və milləti ilə bölünməz bütövlüyünü aradan qaldırmağa yönəlmiş baxışlara
qarşı yetişməsini və inkişafını təmin edən tədbirlər görür.
Dövlət gəncləri alkoqola, narkotik maddələrə, cinayətkarlığa, qumara və buna bənzər
zərərli vərdişlərə qurşanmaqdan və cəhalətdən qorumaq üçün lazımi tədbirlər görür.
B. İdmanın inkişafı və arbitraj
MADDƏ 59- Dövlət bütün yaşlardan olan Türk vətəndaşlarının bədən və ruh sağ
lamlığını inkişaf etdirəcək tədbirlər görür, idmanın kütlələrə yayılmasını təşviq edir.
Dövlət qabiliyyətli idmançıları qoruyur.
İdman federasiyalarının idman fəaliyyətinin idarə edilməsinə və intizama dair qə
rarlarına qarşı yalnız arbitraja müraciət edilə bilər. Arbitrajın qərarları qətidir və bu
qərarlara qarşı heç bir məhkəmə instansiyasına müraciət edilə bilməz.
X. Sosial təminat hüquqları
A. Sosial təminat hüququ
MADDƏ 60- Hər kəs sosial təminat hüququna malikdir.
Dövlət sosial təminatı həyata keçirmək üçün zəruri olan tədbirlər görür və təşki
latlar qurur.
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B. Sosial təminat baxımından xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olanlar
MADDƏ 61- Dövlət müharibə və vəzifə şəhidlərinin dullarını və yetim uşaqları
nı, əlilləri və keçmiş döyüşçüləri qoruyur və cəmiyyətdə onlar üçün ləyaqətli həyat
səviyyəsini təmin edir.
Dövlət əlillərin qorunmasını və ictimai həyata uyğunlaşmasını təmin edən tədbir
lər görür.
Ahıllar Dövlət tərəfindən qorunur. Ahıllara Dövlət yardımı və təmin ediləcək di
gər hüquqlar və güzəştlər qanunla müəyyənləşdirilir.
Dövlət müdafiəyə möhtac olan uşaqların cəmiyyət üçün qorunması məqsədi ilə
hər cür tədbirlər görür.
Bu məqsədlər üçün Dövlət lazımi təşkilatlar və müəssisələr qurur və ya qurdurur.
C. Xarici ölkələrdə işləyən Türk vətəndaşları
MADDƏ 62- Dövlət xarici ölkələrdə işləyən Türk vətəndaşlarının ailə birliyinin,
uşaqlarının təlim-tərbiyəsinin, mədəni tələbatının və sosial müdafiəsinin təmin edil
məsi, ana vətənlə bağlarının qorunması və ölkəyə qayıdarkən onlara yardım göstəril
məsi üçün lazımi tədbirlər görür.
XI. Tarix, mədəniyyət və təbiət sərvətlərinin qorunması
MADDƏ 63- Dövlət tarix, mədəniyyət və təbiət sərvətlərinin və dəyərlərinin qo
runmasını təmin edir, bu məqsədlə dəstəkləyici və təşviqedici tədbirlər görür.
Xüsusi mülkiyyətdə olan sərvətlər və dəyərlər üzərində qoyulan məhdudiyyətlər
və bu səbəbdən həmin əmlakın mülkiyyətçilərinə verilən yardımlar və güzəştlər qa
nunla müəyyənləşdirilir.
XII. Sənətin və sənətçinin qorunması
MADDƏ 64- Dövlət sənət fəaliyyətini və sənətçini qoruyur. Sənət əsərlərinin və
sənətçinin qorunması, dəyərləndirilməsi, dəstəklənməsi və sənət sevgisinin yayılma
sı üçün Dövlət lazımi tədbirlər görür.
XIII. Dövlətin iqtisadi və sosial öhdəliklərinin hədləri
MADDƏ 65- Dövlət sosial və iqtisadi sahələrdə Konstitusiya ilə müəyyənləş
dirilmiş vəzifələrini bu vəzifələrin məqsədlərinin irəli sürdüyü üstünlükləri nəzərə
almaqla maliyyə mənbələrinin yetərliyi dərəcəsində yerinə yetirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
Siyasi hüquqlar və vəzifələr
I. Türk vətəndaşlığı
MADDƏ 66- Türk dövlətinə vətəndaşlıq bağı ilə bağlı olan hər kəs Türkdür.
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Türk atanın və ananın uşağı Türkdür. (Cümlə çıxarılmışdır: 3.10.2001– 4709/23cü maddə)
Vətəndaşlıq qanunla nəzərdə tutulan şərtlər əsasında əldə edilir və yalnız qanunla
müəyyənləşdirilmiş hallarda itirilir.
Heç bir Türk vətənə bağlılıqla bir araya sığmayan hərəkət etmədikcə vətəndaşlıqdan
çıxarıla bilməz.
Vətəndaşlıqdan çıxarma ilə əlaqədar qərarlara və tədbirlərə qarşı məhkəməyə
müraciət edilməsinin qarşısı alına bilməz.
II. Seçmək, seçilmək və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüquqları
MADDƏ 67- Vətəndaşlar qanunda göstərilən şərtlərə uyğun olaraq seçmək, seçil
mək və müstəqil olaraq və ya siyasi partiya daxilində siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq
və ümumxalq səsverməsində iştirak etmək hüququna malikdirlər.
Seçkilər və ümumxalq səsverməsi sərbəst, bərabər, gizli, birbaşa, ümumi səsver
mə, səslərin açıq hesablanması və müəyyənləşdirilməsi əsaslarına görə məhkəmə or
qanlarının rəhbərliyi və nəzarəti altında həyata keçirilir. Lakin ölkə hüdudlarından
kənarda olan Türk vətəndaşlarının səsvermə hüququnu həyata keçirə bilməsi məqsə
di ilə qanun görülə biləcək tədbirləri müəyyənləşdirir.
18 yaşına çatmış hər bir Türk vətəndaşı seçmək və ümumxalq səsverməsində işti
rak etmək hüquqlarına malikdir.
Bu hüquqların həyata keçirilməsi qanunla tənzimlənir.
Silahlı Qüvvələrdə xidmət edən əsgərlər və kiçik komandirlər, hərbi məktəblərin tələ
bələri, ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərə görə məhkum olunanlardan başqa, cəzaların
icrası yerlərində saxlanılan məhkumlar səs verə bilməzlər. Cəzaların icrası yerlərində və
həbsxanalarda səs verilməsi, səslərin sayılması və müəyyənləşdirilməsi zamanı seçki
təhlükəsizliyi baxımından görülməsi zəruri olan tədbirlər Ali Seçki Şurası tərəfindən təs
bit edilir və müvafiq hakimin yerində rəhbərliyi və nəzarəti altında həyata keçirilir.
Seçki qanunları təmsilçilikdə ədalət prinsipi ilə rəhbərlikdə sabitlik prinsipinin
uzlaşmasına imkan verən şəkildə tərtib edilir.
Seçki qanunlarında edilən dəyişikliklər onların qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən
bir il ərzində keçirilən seçkilərə tətbiq edilmir.
III. Siyasi partiyalarla bağlı müddəalar
A. Partiya qurmaq, partiyalara girmək və partiyalardan çıxmaq
MADDƏ 68- Vətəndaşlar siyasi partiya qurmaq və qaydaya müvafiq surətdə par
tiyalara girmək və partiyalardan çıxmaq hüququna malikdirlər. Partiya üzvü olmaq
üçün on səkkiz yaşına çatmaq zəruridir.
Siyasi partiyalar demokratik siyasi həyatın vaz keçilməz ünsürləridir.
Siyasi partiyalar qabaqcadan icazə almadan qurulur, Konstitusiyanın və qanunun
müddəaları əsasında fəaliyyət göstərirlər.
182

Siyasi partiyaların nizamnamələri və proqramları, habelə həyata keçirdikləri təd
birlər Dövlətin müstəqilliyinə, öz ölkəsi və milləti ilə bölünməz bütövlüyünə, insan
hüquqlarına, bərabərlik və hüquqi dövlət prinsiplərinə, millətin suverenliyinə, de
mokratik və dünyəvi Respublika prinsiplərinə zidd ola bilməz; sinif və ya zümrə dik
tatorluğunu və ya hər hansı digər diktatorluğu müdafiə etmək və qurmaq məqsədləri
güdə bilməz; cinayət törədilməsinə təşviq edə bilməz.
Hakimlər və prokurorlar, yüksək məhkəmə orqanlarının, o cümlədən Ali Ma
liyyə Şurasının üzvləri, ümumi qurumların və təşkilatların məmur statusuna malik
olan vəzifəli şəxsləri, yerinə yetirdikləri qulluq baxımından işçi xüsusiyyətinə malik
olmayan digər ümumi qulluqçular, hərbi qulluqçular və ali təhsili başa çatdırmamış
tələbələr siyasi partiyaların üzvü ola bilməzlər.
Ali təhsil işçilərinin siyasi partiyalara üzv olması yalnız qanunla müəyyənləşdirilə
bilər. Qanun həmin işçilərin siyasi partiyaların mərkəzi orqanlarından başqa, digər
orqanlarında partiya vəzifəsi almasına imkan verə bilməz və partiya üzvü olan ali
təhsil işçilərinin ali məktəb qurumlarında riayət edəcəkləri əsasları müəyyənləşdirir.
Ali məktəb tələbələrinin siyasi partiyalara üzv ola bilməsi ilə bağlı müddəalar qa
nunla tənzimlənir.
Dövlət siyasi partiyalara yetərli miqdarda və ədalətli şəkildə maliyyə yardımı gös
tərir. Partiyalara göstərilən maliyyə yardımı, onların topladıqları üzvlük haqları və
ianələr ilə bağlı əsaslar qanunla müəyyənləşdirilir.
B. Siyasi partiyaların riayət etməli olduqları prinsiplər
MADDƏ 69- Siyasi partiyaların fəaliyyəti, partiyadaxili intizamı və apardıqları iş
demokratiya prinsiplərinə uyğun gəlməlidir. Bu prinsiplərin tətbiqi qanunla tənzim
lənir.
Siyasi partiyalar ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər.
Siyasi partiyaların gəlirləri və xərcləri onların məqsədlərinə uyğun gəlməlidir. Bu
qaydanın tətbiqi qanunla tənzimlənir. Siyasi partiyaların əmlak əldə etməsinin, gə
lirlərinin və xərclərinin qanuna uyğunluğunun Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən
müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə həyata keçirilən təftişin metodları və uyğunsuzluq
halında tətbiq edilə biləcək sanksiyalar qanunda göstərilir. Konstitusiya Məhkəməsi
bu təftiş vəzifəsini yerinə yetirərkən Ali Maliyyə Şurasından kömək alır. Konstitusiya
Məhkəməsinin bu təftiş nəticəsində qəbul etdiyi qərarlar qətidir.
Siyasi partiyaların bağlanması haqqında qəti qərar Respublika Baş prokurorunun
iddiası üzrə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilir.
Siyasi partiyanın nizamnaməsinin və proqramının 68-ci maddənin dördüncü his
səsinin müddəalarını pozduğu müəyyən edildikdə siyasi partiyanın həmişəlik bağlan
ması haqqında qərar qəbul edilir.
68-ci maddənin dördüncü hissəsinin müddəalarına zidd olan hərəkətlərlə əlaqə
dar siyasi partiyanın həmişəlik bağlanması barədə qərar yalnız həmin partiyanın bu
cür hərəkətlərin edildiyi mərkəzə çevrilməsi Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən
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müəyyən edildiyi halda qəbul edilir. Siyasi partiya bu cür hərəkətlərin edildiyi mər
kəzə o halda çevrilir ki, belə hərəkətlər onun üzvləri tərəfindən dəfələrlə törədilir
və bu vəziyyət partiyanın rəhbər orqanı və ya baş məclisi və ya mərkəzi rəhbərlik
və ya idarəetmə orqanları və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrupunun baş
şurası və ya qrupunun idarəetmə şurası tərəfindən dolayısı ilə və ya açıq şəkildə
qəbul edilir, yaxud bu əməllər adı çəkilən partiya orqanları tərəfindən müntəzəm
surətdə törədilir.
Konstitusiya Məhkəməsi yuxarıdakı hissələrin müddəalarına əsasən partiyanın
həmişəlik bağlanması əvəzinə, araşdırılan əməllərin ağırlığına görə əlaqədar siyasi
partiyanın Dövlət yardımından qismən və ya tamamilə məhrum edilməsi barədə qərar
qəbul edə bilər.
Həmişəlik bağlanan siyasi partiya başqa bir ad altında qurula bilməz.
Öz bəyanatları və ya fəaliyyətləri ilə siyasi partiyanın həmişəlik bağlanmasına
səbəb olan təsisçilər də daxil olmaqla, partiyanın üzvləri partiyanın həmişəlik bağla
nılmasına dair Konstitusiya Məhkəməsinin qəti qərarının Rəsmi Qəzetdə dərc edil
diyi gündən başlayaraq beş il ərzində başqa bir partiyanın təsisçisi, üzvü, rəhbəri və
nəzarətçisi ola bilməzlər.
Xarici dövlətlərdən, beynəlxalq təşkilatlardan və Türk təbəəliyində olmayan
fiziki və hüquqi şəxslərdən maddi yardım alan siyasi partiyalar həmişəlik bağla
nır.
Siyasi partiyaların quruluşu və fəaliyyəti, onlara nəzarət edilməsi, onların bağ
lanması, ya da Dövlət yardımından qismən və ya tamamilə məhrum edilməsi, siyasi
partiyaların və onların namizədlərinin seçki xərcləri və üsulları yuxarıdakı əsaslar
daxilində qanunla müəyyənləşdirilir.
IV. Ümumi xidmətlərə daxil olmaq hüququ
A. Xidmətə daxilolma
MADDƏ 70- Hər bir Türk ümumi xidmətlərə daxil olmaq hüququna malikdir.
Xidmətə qəbulda vəzifənin tələb etdiyi meyarlardan başqa, heç bir məhdudiyyət
müəyyənləşdirilə bilməz.
B. Əmlak vəziyyəti haqqında bəyannamə
MADDƏ 71- Ümumi xidmətə daxil olanların əmlak vəziyyətinə dair bəyanna
mə verməsi və bu bəyannamələrin təkrarlanması müddətləri qanunla tənzimlənir.
Qanunvericilik və icra orqanlarında qulluq edənlər bu öhdəlikdən azad edilə bil
məz.
V. Vətənə xidmət
MADDƏ 72- Vətənə xidmət etmək hər bir Türkün hüququ və vəzifəsidir. Silahlı
Qüvvələrdə və ümumi xidmət sahəsində bu xidmətin çəkilməsi qaydası, habelə onun
yerinə yetirilmiş sayılması şərtləri qanunla müəyyənləşdirilir.
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VI. Vergi ödəmək vəzifəsi
MADDƏ 73- Hər kəs ümumi xərclərin ödənilməsi üçün maliyyə imkanlarına görə
vergi ödəməyə borcludur.
Vergi yükünün ədalətli və tarazlı şəkildə bölüşdürülməsi maliyyə siyasətinin so
sial məqsədidir.
Vergilər, rüsumlar, xərclər və digər bənzər maliyyə öhdəlikləri qanunla müəyyən
ləşdirilir, dəyişdirilir və ya ləğv edilir.
Vergilərdən, rüsumlardan, xərclərdən və digər bənzər öhdəliklərdən güzəştlər, is
tisnalar və endirimlər etmək, onların nisbətləri ilə bağlı müddəalarda qanunun nəzər
də tutduğu maksimum və minimum hədlər daxilində dəyişikliklər etmək səlahiyyəti
Nazirlər Şurasına verilə bilər.
VII. Ərizə vermək, məlumat əldə etmək və ümumi nəzarətçiyə müraciət et
mək hüququ
MADDƏ 74- Vətəndaşlar və qarşılıqlıq prinsipi gözlənilməklə, Türkiyədə qalan
əcnəbilər özlərinə və ya ümuma aid olan arzu və şikayətləri haqqında səlahiyyətli or
qanlara və Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yazılı şəkildə müraciət etmək hüququna
malikdirlər.
Şəxsi məsələlərlə bağlı müraciətlərə baxılmasının nəticəsi ərizə sahiblərinə yazılı
şəkildə ləngimədən bildirilir.
(Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/8-ci maddə)
Hər kəs məlumat əldə etmək və ümumi nəzarətçiyə müraciət etmək hüququna
malikdir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədarətinə bağlı şəkildə yaradılan Ümumi Nə
zarətçilik Qurumu idarə fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərə baxır.
Ümumi Baş Nəzarətçi Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən gizli səsvermə
yolu ilə dörd il müddətinə seçilir. Səsvermənin birinci və ikinci dövrələrində səs
lərin üçdə ikisinin, üçüncü dövrəsində mütləq çoxluğunun toplanması tələb olunur.
Üçüncü dövrədə mütləq səs çoxluğu toplanmazsa, ən çox səs toplayan iki namizəd
üçün dördüncü dövrə keçirilir; dördüncü dövrədə ən çox səs toplayan namizəd se
çilmiş sayılır.
Bu maddədə sadalanan hüquqların həyata keçirilməsi qaydası, Ümumi Nəzarət
çilik Qurumunun quruluşu, vəzifələri, fəaliyyəti, şikayətlərə baxılması nəticəsində
gördüyü tədbirlər, Ümumi Baş Nəzarətçinin və ümumi nəzarətçilərin xüsusiyyət
ləri, seçilməsi, şəxsi hüquqları ilə bağlı qaydalar və əsaslar qanunla müəyyənləş
dirilir.
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL
Respublikanın əsas orqanları
BİRİNCİ BÖLMƏ
Qanunvericilik hakimiyyəti
I. Türkiyə Böyük Millət Məclisi
A. Quruluşu
MADDƏ 75- Türkiyə Böyük Millət Məclisi ümumi səsvermə yolu ilə seçilən beş
yüz əlli millət vəkilindən ibarətdir.
B. Millət vəkili seçilmək üçün verilən tələblər
MADDƏ 76- İyirmi beş yaşına çatmış hər bir Türk millət vəkili seçilə bilər.
Ən azı ibtidai təhsili olmayanlar, hüquq qabiliyyətinə malik olmayanlar, məcburi
hərbi xidməti çəkməyənlər, ümumi qulluğa daxil olması qadağan edilənlər, ehtiyat
sızlıqdan törədilmiş cinayətlər istisna olmaqla, üst-üstə bir il və ya daha çox həbs və
ya ağır həbs cəzasına məhkum edilənlər; israfçılıq, korrupsiya, rüşvətxorluq, oğur
luq, fırıldaqçılıq, saxtakarlıq, etimaddan sui-istifadə, qərəzli iflas kimi rüsvayçı cina
yətlərə, habelə qaçaqmalçılıq, hərrac və alğı-satqıda cinayətkarcasına sövdələşmə,
dövlət sirlərinin açıqlanması, terror əməllərində iştirak etməyə və bu kimi əməllərə
təhrik və təşviqetmə cinayətlərindən birinə görə məhkum olmuş şəxslər əfv edilmiş
olsalar belə, millət vəkili seçilə bilməzlər.
Hakimlər və prokurorlar, ali məhkəmə orqanlarının üzvləri, ali məktəblərdəki təh
sil işçiləri, Ali Təhsil Şurasının üzvləri, ümumi qurumların və təşkilatların məmur
statusuna malik vəzifəli şəxsləri, yerinə yetirdikləri qulluq baxımından işçi xüsusiy
yəti daşımayan digər ümumi qulluqçular və Silahlı Qüvvələrin üzvləri vəzifələrindən
çıxmadıqca namizəd ola bilməz və millət vəkili seçilə bilməzlər.
C. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin seçki müddəti
MADDƏ 77- Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçkilər dörd ildən bir keçirilir.
Məclis bu müddətin başa çatmasından əvvəl yeni seçkilərin keçirilməsi barədə
qərar qəbul edə bilər, eləcə də Konstitusiyada nəzərdə tutulan şərtlər daxilində Prezi
dentin qəbul etdiyi qərara əsasən yeni seçkilər keçirilə bilər. Səlahiyyət müddəti bitən
millət vəkili yenidən seçilə bilər.
Yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul edildiyi halda Məclisin səlahiyyət
ləri yeni Məclis seçilənədək davam edir.
D. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçkilərin təxirə salınması və əlavə seçkilər
MADDƏ 78- Müharibə səbəbindən yeni seçkilərin keçirilməsi mümkün olmadıq
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da Türkiyə Böyük Millət Məclisi seçkilərin bir il təxirə salınmasına dair qərar qəbul
edə bilər.
Seçkilərin təxirə salınması səbəbi aradan qalxmamışdırsa, seçkilərin təxirə salın
ması qaydasına uyğun olaraq, bu tədbir təkrarlana bilər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin yerləri boşaldıqda əlavə seçkilər keçiri
lir. Əlavə seçkilər hər çağırış dövründə bir dəfə keçirilir və əsas seçkidən otuz ay keç
məyənədək əlavə seçkilər keçirilə bilməz. Lakin boş olan üzv yerlərinin sayı üzvlərin
ümumi sayının beş faizinə çatdıqda əlavə seçkilərin üç ay ərzində keçirilməsinə dair
qərar qəbul edilir.
Əsas seçkilərə bir il qaldıqda əlavə seçkilər keçirilə bilməz.
Yuxarıda nəzərdə tutulan hallardan başqa, bir elin və ya seçki dairəsinin Türkiyə
Böyük Millət Məclisində üzvünün qalmaması halında millət vəkili yerinin boşalma
sının ardınca gələn doxsan gündən sonrakı ilk bazar günü əlavə seçki keçirilir. Bu
hissənin tələbi ilə keçirilən seçkilərdə Konstitusiyanın 127-ci maddəsinin üçüncü his
səsinin müddəaları tətbiq edilmir.
E. Seçkilərə ümumi rəhbərlik və nəzarət
MADDƏ 79- Seçkilər məhkəmə orqanlarının ümumi rəhbərliyi və nəzarəti altın
da keçirilir.
Seçkilərin əvvəlindən axırınadək seçkilərə mütəşəkkil rəhbərlik edilməsi və onla
rın düzgün keçirilməsi ilə bağlı bütün tədbirləri görmək və gördürmək, seçki dövrün
də və seçkidən sonra seçki məsələləri ilə bağlı bütün sui-istifadə hallarına, şikayətlərə
və etirazlara baxmaq və buna dair qəti qərar qəbul etmək, Türkiyə Böyük Millət Məc
lisi üzvlərinin seçki sənədlərini və Prezidentin seçki sənədlərini qəbul etmək vəzifəsi
Ali Seçki Şurasına məxsusdur. Ali Seçki Şurasının qərarlarına qarşı başqa heç bir
instansiyaya müraciət edilə bilməz.
Ali Seçki Şurasının və digər seçki şuralarının vəzifə və səlahiyyətləri qanunla
müəyyənləşdirilir.
Ali Seçki Şurası yeddi əsas və dörd əlavə üzvdən ibarətdir. Üzvlərin altısı Ali
Apellyasiya Məhkəməsi, beşi Dövlət Şurası tərəfindən onların üzvləri sırasından giz
li səsvermə yolu ilə üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə seçilir. Bu üzvlər
özlərinin sırasından gizli səsvermə yolu ilə və mütləq səs çoxluğu ilə sədri və sədr
müavinini seçirlər.
Ali Seçki Şurasına Ali Apellyasiya Məhkəməsindən və Dövlət Şurasından seçil
miş üzvlər sırasından püşkatma yolu ilə hər qrup üçün iki əlavə üzv müəyyənləşdiri
lir. Ali Seçki Şurasının sədri və sədr müavini püşkatmada iştirak etmirlər.
Konstitusiya dəyişiklikləri barəsində qanunlara dair ümumxalq səsverməsinin və
Prezident seçkilərinin keçirilməsinə ümumi rəhbərlik və nəzarət də millət vəkili seç
kilərində tətbiq edilən müddəalara əsasən həyata keçirilir.
F. Məclis üzvlüyü ilə bağlı müddəalar
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1. Millətin təmsil edilməsi
MADDƏ 80- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri seçildikləri bölgəni və ya
onları seçənləri deyil, bütün Milləti təmsil edirlər.
2. Andiçmə
MADDƏ 81- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri vəzifəyə başlayarkən aşa
ğıdakı şəkildə and içirlər:
“Dövlətin varlığını və müstəqilliyini, vətənin və millətin bölünməz bütövlüyü
nü, millətin qeyd-şərtsiz suverenliyini qoruyacağıma; hüququn aliliyinə, demokratik
və dünyəvi Respublikaya, Atatürkün prinsiplərinə və islahatlarına sadiq qalacağıma;
cəmiyyətin rahatlığı və rifahı, milli həmrəylik və ədalət şəraitində hər kəsin insan
hüquqlarından və əsas azadlıqlardan istifadə etməsi amalından geri çəkilməyəcəyimə
və Konstitusiyaya sadiq qalacağıma böyük Türk Milləti qarşısında namusum və şə
rəfimlə and içirəm”.
3. Məclisin üzvlüyü ilə bir araya sığmayan hərəkətlər
MADDƏ 82- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri Dövlət və digər ümumi
hüquqi şəxslərdə və bunlara bağlı təşkilatlarda; Dövlətin və ya digər ümumi hüquqi
şəxslərin birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak etdikləri müəssisələrdə və ortaqlıqlarda;
xüsusi gəlir mənbələri və xüsusi imkanları qanunla təmin edilmiş, ümumun xeyri
nə çalışan birliklərin və Dövlətdən yardım alan və vergidən azad edilmiş vəqflərin,
ümumi qurum xüsusiyyətlərinə malik peşəkar təşkilatların, həmkarlar ittifaqlarının
və bunların üst təşkilatlarının, eləcə də onların iştirak etdikləri müəssisələrin və or
taqlıqların idarəetmə və nəzarət şuralarında vəzifə ala bilməz, onların vəkili ola bil
məz, hər hansı öhdəliyini birbaşa və ya dolayısı ilə qəbul edə bilməz, təmsilçilik və
münsiflik edə bilməzlər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinə icra orqanının təklifi, təqdimatı, təyi
natı və ya təsdiqi ilə hər hansı rəsmi və ya özəl iş həvalə edilə bilməz. Məclisin üzvü
nün müəyyən bir məsələ üzrə və altı aydan çox olmayan müddət üçün Nazirlər Şurası
tərəfindən verilən müvəqqəti bir vəzifəni qəbul etməsi Məclisin qərarından asılıdır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlüyü ilə bir araya sığmayan digər vəzifələr
və işlər qanunla müəyyənləşdirilir.
4. Parlament toxunulmazlığı
MADDƏ 83- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri Məclisdəki fəaliyyətləri
gedişində verdikləri səsə və çıxışlarına, Məclisdə səsləndirdikləri düşüncələrə görə,
habelə həmin iclasdakı Sədrlik Divanının təklifi ilə Məclis tərəfindən başqa bir qərar
qəbul edilməyincə, bunları Məclisdən kənarda təkrarlamağa və açıqlamağa görə mə
suliyyət daşımırlar.
Seçkidən əvvəl və ya sonra cinayət törətdiyinə dair ittiham irəli sürülən millət
vəkili Məclisin qərarı olmadan tutula bilməz, dindirilə bilməz, həbs edilə bilməz və
mühakimə oluna bilməz. Millət vəkilinin ağır cəza nəzərdə tutulan cinayət başın
da yaxalandığı hal və məhkəmə araşdırmasının seçkilərdən əvvəl başlanılmış olması
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şərti ilə, Konstitusiyanın 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan hallarda bu müddəa tət
biq edilmir. Lakin bu halda səlahiyyətli orqan vəziyyət barəsində dərhal və birbaşa
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə məlumat verməlidir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü haqqında onun seçilməsindən əvvəl və ya
sonra çıxarılmış cəza hökmünün yerinə yetirilməsi Məclisin üzvlüyü başa çatanadək
dayandırılır; zamanın keçməsi üzvlük müddətinə şamil edilmir.
Təkrar seçilən millət vəkili haqqında istintaq və təqib Məclis tərəfindən onun to
xunulmazlığının yenidən ləğv edilməsindən asılıdır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki siyasi partiya qrupları parlament toxunulmaz
lığı ilə bağlı müzakirələr apara bilməz və qərar qəbul edə bilməzlər.
5. Millət vəkili səlahiyyətlərinə xitam verilməsi
MADDƏ 84- İstefa verən millət vəkilinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi mə
sələsi istefanın qanuni olduğu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrlik Divanı tərə
findən müəyyən edildikdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında
həll edilir.
Qəti məhkəmə qərarının qəbul edilməsi və ya hüquq qabiliyyətindən məhrum
edilmə əsasında millət vəkili səlahiyyətlərinə xitam verilməsi bu barədə qəti məhkə
mə qərarının plenar iclasa bildirilməsi ilə qüvvəyə minir.
82-ci maddəyə görə millət vəkilliyi ilə bir araya sığmayan vəzifəni və ya xidməti
davam etdirməkdə israr edən millət vəkilinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə
qərarı plenar iclas səlahiyyətli komissiyanın bu vəziyyəti təsbit edən məlumatı əsa
sında gizli səsvermə yolu ilə qəbul edir.
Məclisin fəaliyyətinə üzrsüz və ya icazəsiz olaraq bir ay ərzində üst-üstə beş ic
las günü qatılmayan millət vəkilinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə qərarı
plenar iclas vəziyyətin Məclisin Sədrlik Divanı tərəfindən təsbit edilməsi əsasında
üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edə bilər.
(Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/9-cu maddə)
6. Ləğvetmə tələbi
MADDƏ 85- Parlament toxunulmazlığının ləğv edilməsi və ya millət vəkili səla
hiyyətlərinə xitam verilməsi barədə 84-cü maddənin birinci, üçüncü və ya dördüncü
hissələrinə görə qərar qəbul edildiyi hallarda Məclisin plenar iclasında qərarın qəbul
edildiyi tarixdən başlayaraq yeddi gün ərzində millət vəkili və ya başqa bir millət və
kili qərarın Konstitusiyaya, qanuna və ya Nizamnaməyə zidd olması iddiası ilə ləğv
edilməsi tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Konstitusiya Məh
kəməsi ləğvetmə tələbi ilə bağlı on beş gün müddətində qəti qərar qəbul edir.
7. Məvacib və yol xərcləri
MADDƏ 86- Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin məvacibi, yol xərcləri və
pensiyası ilə bağlı rəsmiyyət qanunla müəyyənləşdirilir. Məvacibin aylıq məbləği
ən yüksək vəzifəli Dövlət məmurunun almaqda olduğu məvacibin miqdarından, yol
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xərcləri isə məvacib məbləğinin yarısından çox ola bilməz. Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin üzvləri və onların pensiyaçıları Türkiyə Respublikasının Pensiya Fondu
ilə əlaqəli olurlar və üzvlüyü sona çatanların arzu etdikləri halda bu əlaqələr davam
edir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinə ödənilən məvacib və yol xərcləri on
lara Türkiyə Respublikasının Pensiya Fondu tərəfindən kəsilmiş aylıq pensiyanın və
bənzər ödənclərin dayandırılmasını tələb etmir.
Məvacib və yol xərclərinin ən çoxu üç aylıq məbləği qabaqcadan ödənilə bilər.
II. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vəzifələri və səlahiyyətləri
A. Ümumi müddəalar
MADDƏ 87- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vəzifələri və səlahiyyətləri qanun
qəbul etmək, dəyişdirmək və ləğv etmək; Nazirlər Şurasının və nazirlərin fəaliyyəti
nə nəzarət etmək; Nazirlər Şurasına müəyyən məsələlərə dair qanun qüvvəli qərar qə
bul etmək səlahiyyəti vermək; büdcə layihəsini və qəti hesabat qanununun layihəsini
müzakirə və qəbul etmək; pul emissiyasına və müharibə elan edilməsinə dair qərar
qəbul etmək; beynəlxalq sazişlərin təsdiqlənməsini məqbul saymaq; Türkiyə Böyük
Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının beşdə üç səs çoxluğu ilə ümumi və xüsusi əfvə
dair qərar qəbul etmək; Konstitusiyanın digər maddələrində nəzərdə tutulan səlahiy
yətlərdən istifadə etmək və vəzifələri yerinə yetirməkdir.
B. Qanunların təklif edilməsi və müzakirə olunması
MADDƏ 88- Qanun təklif etməyə Nazirlər Şurasının və millət vəkillərinin səla
hiyyəti vardır.
Qanun layihələrinin və təkliflərinin Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəsi
nin qaydası və əsasları Nizamnamə ilə müəyyənləşdirilir.
C. Qanunların Prezident tərəfindən dərc edilməsi
MADDƏ 89- Prezident Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilən qa
nunları on beş gün ərzində dərc edir.
Prezident dərc edilməsini qismən və ya tamamilə məqbul hesab etmədiyi qanun
ları yenidən müzakirə edilmək üçün, bunun səbəblərini göstərməklə eyni müddət ər
zində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə geri göndərir. Əgər Prezident qanunu qismən
məqbul hesab etmirsə, Türkiyə Böyük Millət Məclisi, sadəcə, məqbul hesab edilmə
yən maddələri müzakirə edə bilər. Bu müddəalar büdcə qanunlarına şamil edilmir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi geri göndərilən qanunu eyni ilə qəbul edərsə, qanun
Prezident tərəfindən dərc edilir; Məclis geri göndərilən qanunda yeni bir dəyişiklik
edərsə, Prezident dəyişdirilən qanunu Məclisə təkrar geri göndərə bilər.
Konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı müddəalar qüvvədə qalır.
D. Beynəlxalq müqavilələrin məqbul sayılması
MADDƏ 90- Türkiyə Respublikası adından xarici dövlətlər və beynəlxalq təşki
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latlar ilə bağlanan müqavilələrin təsdiqlənməsi üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisi
təsdiqləməni qanunla məqbul saymalıdır.
İqtisadi, ticarət və ya texniki münasibətləri tənzimləyən və müddəti bir ildən çox
olmayan müqavilələr dövlət maliyyəsi baxımından öhdəlik gətirməməsi, şəxslərin
statusuna və Türklərin xarici ölkələrdəki mülkiyyət hüquqlarına toxunmaması şərti
ilə dərc edildiyi andan qüvvəyə minə bilər. Bu halda həmin müqavilələr dərc edildik
ləri vaxtdan başlayaraq iki ay ərzində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilir.
Beynəlxalq müqaviləyə əsaslanan tətbiq müqavilələrinin, habelə qanunun verdiyi
səlahiyyətlərə əsasən bağlanan iqtisadi, ticarət, texniki və ya inzibati müqavilələrin
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən məqbul sayılması zəruri deyildir; lakin bu
hissəyə görə bağlanan iqtisadi, ticarət müqavilələri və ya ayrı-ayrı şəxslərin hüquqla
rı ilə bağlı olan müqavilələr dərc edilmədən qüvvəyə minə bilməz.
Türk qanunlarına dəyişiklik gətirən hər cür müqavilələrin bağlanılmasına birinci
hissənin müddəası tətbiq edilir.
Qaydaya müvafiq surətdə qüvvəyə minmiş beynəlxalq müqavilələr qanun qüv
vəsinə malikdir. Bunların Konstitusiyaya zidd olması iddiası ilə Konstitusiya Məh
kəməsinə müraciət edilə bilməz. Qaydaya müvafiq surətdə qüvvəyə minmiş, əsas
hüquqlar və azadlıqlar ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan müddəalar
ilə qanunların eyni məsələyə dair müddəaları arasında fərq olması səbəbi ilə yarana
biləcək fikir ayrılıqlarında beynəlxalq müqavilənin müddəaları əsas götürülür.
E. Qanun qüvvəsinə malik qərar qəbul etmək səlahiyyəti verilməsi
MADDƏ 91- Türkiyə Böyük Millət Məclisi Nazirlər Şurasına qanun qüvvəsinə ma
lik qərar qəbul etmək səlahiyyəti verə bilər. Lakin hərbi və fövqəladə vəziyyət halları
istisna olmaqla, Konstitusiyanın ikinci fəslinin birinci və ikinci bölmələrində nəzərdə
tutulan əsas hüquqlar, şəxsi hüquqlar və vəzifələr, dördüncü bölməsində nəzərdə tutulan
siyasi hüquqlar və öhdəliklər qanun qüvvəsinə malik qərarlar ilə tənzimlənə bilməz.
Nazirlər Şurasına səlahiyyət verilməsi haqqında qanunda qəbul ediləcək qanun
qüvvəsinə malik qərarın məqsədi, əhatə dairəsi, prinsipləri, qüvvədə olma müddəti və
həmin müddət ərzində birdən artıq qərar qəbul edilməsinin mümkün olub-olmaması
göstərilir.
Nazirlər Şurasının istefası, buraxılması və ya səlahiyyət müddətinin bitməsi müəy
yən müddət üçün verilmiş səlahiyyətə xitam verilməsinə səbəb olmur.
Qanun qüvvəsinə malik qərarın Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən müddə
tin bitməsindən əvvəl təsdiqlənməsi halında Nazirlər Şurasına verilmiş səlahiyyətin
sona çatdığı və ya müddət bitənədək davam etdiyi də göstərilir.
Prezidentin sədrliyi ilə toplanan Nazirlər Şurasının qanun qüvvəsinə malik qə
rar qəbul etməsi ilə bağlı müddəalar hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət hallarında
qüvvədə qalır.
Qanun qüvvəli qərarlar Rəsmi Qəzetdə dərc edildiyi gün qüvvəyə minir. Lakin
qərarda onun başqa bir tarixdə qüvvəyə minməsi də göstərilə bilər.
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Qərarlar Rəsmi Qəzetdə dərc edildiyi gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim
edilir.
Nazirlər Şurasına səlahiyyət verilməsinə dair qanunlar və bunlara əsasən qəbul
edilən qanun qüvvəli qərarlar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin komissiyalarında və
plenar iclasında birinci növbədə və təxirə salınmadan müzakirə edilir.
Dərc edildiyi gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilməyən qərarlar hə
min tarixdə, Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən rədd edilən qərarlar isə Məcli
sin bu qərarının Rəsmi Qəzetdə dərc edildiyi tarixdə qüvvədən düşür. Dəyişdirilərək
qəbul edilən qərarların dəyişdirilmiş müddəaları həmin dəyişikliklərin Rəsmi Qəzet
də dərc edildiyi gün qüvvəyə minir.
F. Müharibə halının elan edilməsi və Silahlı Qüvvələrdən istifadəyə icazə ve
rilməsi
MADDƏ 92- Beynəlxalq hüququn qanuni saydığı hallarda müharibə halı elan
edilməsinə və Türkiyənin iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrin və ya beynəlxalq
nəzakət qaydalarının tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, Türk Silahlı Qüvvələrinin xa
rici ölkələrə göndərilməsinə və ya xarici silahlı qüvvələrin Türkiyədə olmasına icazə
vermək səlahiyyəti Türkiyə Böyük Millət Məclisinə məxsusdur.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tətildə və ya fasilədə olarkən ölkənin qəfil silahlı
basqına uğradığı və bu səbəbdən Silahlı Qüvvələrdən istifadəyə dair dərhal qərar qə
bul edilməsinin zəruri olduğu halda Prezident də Türk Silahlı Qüvvələrindən istifadə
edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.
III. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyəti ilə bağlı müddəalar
A. Toplaşma və tətil
MADDƏ 93- Türkiyə Böyük Millət Məclisi hər il oktyabr ayının ilk günü özözünə toplaşır.
Məclis qanunvericilik ili ərzində ən çoxu üç ay tətil edə bilər; fasilə və ya tətil zama
nı Prezident öz təşəbbüsü ilə və ya Nazirlər Şurasının tələbi ilə Məclisi çağıra bilər.
Məclisin Sədri də öz təşəbbüsü ilə və ya Məclis üzvlərinin beşdə birinin yazılı tə
ləbi ilə Məclisi çağıra bilər.
Fasilə və ya tətil dövründə toplaşan Türkiyə Böyük Millət Məclisində ilk növbədə
həmin iclası zəruri edən məsələ müzakirə edilmədən fasilə və ya tətil davam etdirilə
bilməz.
B. Sədrlik Divanı
MADDƏ 94- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrlik Divanı Məclisin üzvləri
arasından seçilən Məclis Sədrindən, Sədr müavinlərindən, Katib üzvlərdən və İdarə
müdirlərindən ibarətdir.
Sədrlik Divanı Məclisdəki siyasi partiya qruplarının öz üzvlərinin sayına uyğun
olaraq Divanda iştirakını təmin edəcək şəkildə qurulur. Siyasi partiya qrupları Sədrliyə
namizəd göstərə bilməzlər.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrlik Divanına bir çağırış ərzində iki seçki
keçirilir. İlk seçilənlərin səlahiyyət müddəti iki ildir, ikinci dövrə üçün seçilənlərin
səlahiyyət müddəti isə həmin çağırışın sonuna qədər davam edir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri vəzifəsinə namizədlər Məclisin üzvləri
sırasından irəli sürülür, Məclisin toplaşdığı gündən etibarən beş gün ərzində Sədrlik
Divanına bildirilir, Sədr seçkisi gizli səsvermə yolu ilə keçirilir. Səsvermənin ilk iki
dövrəsində üzvlərin tam sayının üçdə iki səs çoxluğu, üçüncü dövrəsində üzvlərin
tam sayının mütləq səs çoxluğu tələb olunur. Üçüncü dövrədə mütləq səs çoxluğu
təmin edilmədikdə bu dövrədə ən çox səs toplayan iki namizəd üçün dördüncü dövrə
keçirilir; dördüncü dövrədə ən çox səs toplayan üzv Sədr seçilmiş olur. Sədr seçki
si namizədlərin göstərilməsi müddətinin bitməsindən etibarən beş gün ərzində başa
çatdırılır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Sədrinin müavinlərinin, Katib üzvlərin və İdarə
müdirlərinin sayı, seçilməsi qaydası, səsvermə və səslərin sayılması qaydası Məclisin
Nizamnaməsində müəyyənləşdirilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri, Sədr müavinləri üzv olduqları siyasi par
tiyanın və partiya qrupunun Məclis daxilində və ya Məclisdən kənardakı fəaliyyət
lərində; vəzifələrinin tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, onların Məclisdəki müzaki
rələrində iştirak edə bilməzlər; Sədr və iclası idarə edən Sədr müavini səsvermədə
iştirak etmirlər.
C. Nizamnamə, siyasi partiya qrupları və təhlükəsizlik işləri
MADDƏ 95- Türkiyə Böyük Millət Məclisi özünün qəbul etdiyi Nizamnamənin
müddəalarına müvafiq surətdə fəaliyyət göstərir.
Nizamnamənin müddəaları Məclisin bütün fəaliyyətlərində siyasi partiya qrup
larının öz üzvlərinin sayına uyğun iştirakını təmin edəcək bir şəkildə tərtib olunur.
Siyasi partiya qrupları azı iyirmi üzvdən ibarət olaraq təşkil edilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bütün binalarında, qurğularında, bitişik tikililə
rində, ərazisində təhlükəsizlik və idarəetmə xidmətləri Məclisin Sədarəti tərəfindən
təşkil edilir və həyata keçirilir. Təhlükəsizlik və digər bənzər xidmətlər üçün yetərli
miqdarda qüvvələr müvafiq orqanlar tərəfindən Məclisin Sədarətinə təqdim edilir.
D. İclasın keçirilməsi və qərarın qəbul edilməsi üçün tələb edilən yetərsay
MADDƏ 96- Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçirəcəyi seçkilər də daxil olmaq
la, bütün işlərində üzvlərinin tam sayının azı üçdə biri iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi, Konstitusiyada ayrı müddəa nəzərdə tutulmayıbsa,
iclasda iştirak edənlərin mütləq səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir; lakin qərar qəbul et
mək üçün yetərsay heç bir şəkildə üzvlərin tam sayının dörddə biri üstəgəl bir səsdən
az ola bilməz.
Nazirlər Şurasının üzvləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclaslarında iştirak
edə bilmədikdə özlərinin əvəzinə səs vermək üçün bir nazirə səlahiyyət verə bilərlər.
Lakin nazir öz səsi ilə birlikdə ən çoxu iki səsə malik ola bilər.
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E. Müzakirələrin açıqlığı və dərc edilməsi
MADDƏ 97- Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında müzakirələr açıq
dır və stenoqram dərgisində bütünlüklə dərc edilir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Nizamnamə müddəalarına görə qapalı iclaslar ke
çirə bilər; bu iclaslardakı müzakirələrin dərc edilməsi üçün Türkiyə Böyük Millət
Məclisi qərar qəbul etməlidir.
Məclisdəki açıq müzakirələrin hər cür vasitə ilə dərc edilməsi, həmin iclasdakı
Sədrlik Divanının təklifi ilə Məclis tərəfindən başqa bir qərar qəbul edilməyibsə, sər
bəstdir.
IV. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin məlumat əldə etmə və nəzarət üsulları
A. Ümumi müddəalar
MADDƏ 98- Türkiyə Böyük Millət Məclisi sual vermə, Məclis araşdırması, ümu
mi müzakirə, sorğu vermə və Məclis təhqiqatı yolları ilə nəzarət səlahiyyətini həyata
keçirir.
Sual verilməsi Nazirlər Şurası adından şifahi və ya yazılı şəkildə cavablandırıl
maq üçün Baş nazirdən və ya nazirlərdən məlumat tələb etməkdən ibarətdir.
Məclis araşdırması müəyyən bir məsələyə dair məlumat əldə etmək üçün aparılan
təhqiqatdan ibarətdir.
Ümumi müzakirə cəmiyyət və Dövlətin fəaliyyəti ilə bağlı olan müəyyən bir mə
sələnin Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında müzakirə edilməsidir.
Sual vermə, Məclis araşdırması və ümumi müzakirə ilə bağlı təkliflərin verilməsi
şəkli, məzmunu və əhatə dairəsi, habelə cavabların verilməsi, müzakirə və araşdırma
üsulları Məclisin Nizamnaməsi ilə tənzimlənir.
B. Sorğu
MADDƏ 99- Sorğu təklifi müəyyən siyasi partiya qrupu adından və ya azı iyirmi
millət vəkilinin imzası ilə verilir.
Sorğu təklifi onun verilməsindən sonrakı üç gün ərzində çap edilərək üzvlərə pay
lanır; paylandıqdan etibarən on gün ərzində gündəliyə daxil edilib-edilməyəcəyi mü
zakirə olunur. Bu müzakirədə yalnız təklif sahiblərindən biri, siyasi partiya qrupla
rının hərəsindən bir millət vəkili, Nazirlər Şurası adından Baş nazir və ya nazir söz
ala bilər.
Sorğu təklifin in gündəliyə daxil edilməsinə dair qərarın qəbulu ilə birlikdə sorğu
nun müzakirə ediləcəyi gün də müəyyənləşdirilir; lakin sorğu onun gündəliyə daxil
edilməsi qərarının qəbul edildiyi tarixdən iki gün keçənədək müzakirə edilə bilməz
və yeddi gündən artıq müddətə təxirə salına bilməz.
Sorğunun müzakirəsi gedişində üzvlər və ya qruplar tərəfindən səbəbi göstəril
məklə irəli sürülən etimadsızlıq ifadə edilməsi təklifi və ya Nazirlər Şurasının etimad
istəyi bir tam gün keçdikdən sonra səsə qoyulur.
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Nazirlər Şurasına və ya nazirə etimadsızlıq göstərilməsi barədə qərar üzvlərin tam
sayının mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edilir; səsvermə zamanı yalnız etimad göstəril
məməsi lehinə verilmiş səslər sayılır.
Məclisin fəaliyyətinin balanslaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsi məqsədinə və
yuxarıdakı müddəalara uyğun olması şərti ilə sorğu ilə bağlı digər xüsusiyyətlər Ni
zamnamədə müəyyənləşdirilir.
C. Məclis təhqiqatı
MADDƏ 100- Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sayının azı onda bi
rinin irəli sürdüyü təklifə əsasən Baş nazir və ya nazirlər haqqında təhqiqata başlanıl
ması tələb edilə bilər. Məclis bu tələbi ən geci bir ay ərzində müzakirə edir və gizli
səsvermə yolu ilə qərar qəbul edir.
Təhqiqatın başlanılmasına dair qərar qəbul edildiyi halda Məclisdəki siyasi par
tiyaların öz imkanları daxilində komissiyaya verə biləcəkləri üzv sayının üç misli
miqdarında göstərdikləri namizədlər sırasından hər partiya üçün ayrı-ayrılıqda püş
katma yolu ilə yaradılan on beş nəfərlik komissiya tərəfindən təhqiqat aparılır. Ko
missiya təhqiqatın nəticələrini əks etdirən məlumatı iki ay ərzində Məclisə təqdim
edir. Təhqiqatın bu müddətdə başa çatdırılmadığı halda komissiyaya iki aylıq yeni və
son müddət verilir. Bu müddət ərzində məlumatın Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədarətinə təqdim edilməsi məcburidir.
Məlumat Sədarətə verildiyi tarixdən etibarən on gün ərzində paylanır, paylandıqdan
etibarən on gün ərzində müzakirə edilir və zəruri sayıldığı halda müvafiq şəxs haqqında
məsələnin Ali Məhkəməyə verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Bu qərar gizli səsver
mə yolu ilə yalnız üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Məclisdəki siyasi partiya qruplarında Məclis təhqiqatı ilə bağlı müzakirə aparıla
bilməz və qərar qəbul edilə bilməz.
İKİNCİ BÖLMƏ
İcra hakimiyyəti
I. Prezident
A. Xüsusiyyətləri və tərəfsizliyi
MADDƏ 101- Prezident qırx yaşı tamam olmuş və ali təhsil almış Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin üzvləri və ya bu xüsusiyyətlərə və millət vəkili seçilmək şərtlərinə
uyğun gələn Türk vətəndaşları sırasından xalq tərəfindən seçilir.
Prezident beş il müddətinə seçilir. Hər kəs ən çoxu iki dəfə Prezident seçilə bilər.
Prezident vəzifəsinə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri sırasından və ya
Məclisin üzvü olmayanlar sırasından namizəd göstərilməsi iyirmi millət vəkilinin
yazılı təklifi ilə mümkündür. Bundan əlavə, sonuncu millət vəkili seçkilərində etibarlı
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səslərin hamısı birlikdə hesablanarkən on faizdən çox səs toplamış siyasi partiyalar
ortaq namizəd göstərə bilərlər.
Prezident seçilən şəxs partiya üzvüdürsə, onun partiyası ilə əlaqəsi kəsilir, Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin üzvüdürsə, üzvlüyünə xitam verilir.
B. Seçilməsi
MADDƏ 102- Prezident seçkisi Prezidentin səlahiyyət müddətinin başa çatma
sından əvvəlki altmış gün ərzində; Prezident vəzifəsinin hər hansı səbəbdən boşaldığı
halda isə boşalmadan sonrakı altmış gün ərzində başa çatdırılır.
Ümumi səsvermə yolu ilə keçirilən seçkilərdə etibarlı səslərin mütləq çoxluğunu
toplayan namizəd Prezident seçilmiş olur. İlk səsvermədə bu çoxluq əldə edilməzsə,
həmin səsvermədən sonrakı ikinci bazar günü ikinci səsvermə keçirilir. İlk səsver
mədə ən çox səs toplamış iki namizəd bu səsvermədə iştirak edir və etibarlı səslərin
əksəriyyətini toplayan namizəd Prezident seçilmiş olur.
İkinci səsvermədə iştirak etmək hüququ qazanan namizədlərdən birinin öldüyü və
ya seçilmək hüququnu itirdiyi halda onun yerini birinci səsvermədə səs sayının sıra
lanmasına görə müvafiq yer tutmuş namizəd alır. İkinci səsverməyə bir namizədin
qaldığı halda bu səsvermə referendum şəklində keçirilir. Namizəd etibarlı səslərin
əksəriyyətini topladığı təqdirdə Prezident seçilmiş olur.
Prezident vəzifəyə başlayanadək səlahiyyət müddəti bitən Prezident öz vəzifəsi
nin icrasını davam etdirir.
Prezident seçkiləri ilə bağlı qaydalar və əsaslar qanunla tənzimlənir.
C. And içməsi
MADDƏ 103- Prezident vəzifəyə başlayarkən Türkiyə Böyük Millət Məclisi qar
şısında aşağıdakı şəkildə and içir:
“Prezident kimi Dövlətin varlığını və müstəqilliyini, vətənin və millətin bölünməz
bütövlüyünü, millətin qeyd-şərtsiz suverenliyini qoruyacağıma, Konstitusiyaya, hüqu
qun aliliyinə, demokratiyaya, Atatürk prinsiplərinə və islahatlarına, dünyəvi Respub
lika prinsipinə sadiq qalacağıma, millətin rahatlığı və rifahı, milli həmrəylik və ədalət
şəraitində hər kəsin insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan istifadə etməsi prinsipin
dən geri çəkilməyəcəyimə, Türkiyə Respublikasının şan və şərəfini qorumaq, ucaltmaq
və üzərimə aldığım vəzifəni tərəfsizliklə yerinə yetirmək üçün bütün gücümlə çalışaca
ğıma Böyük Türk Milləti və tarix hüzurunda namusum və şərəfimlə and içirəm.”
D. Vəzifə və səlahiyyətləri
MADDƏ 104- Prezident Dövlətin başçısıdır. Bu sifətlə o, Türkiyə Respublikasını
və Türk Millətinin birliyini təmsil edir; Konstitusiyanın tətbiqini, Dövlət orqanlarının
nizamlı və ahəngdar çalışmasını təmin edir.
Bu məqsədlər üçün Konstitusiyanın əlaqədar maddələrində göstərilən şərtlərə
riayət etməklə Prezidentin yerinə yetirəcəyi vəzifə və istifadə edəcəyi səlahiyyətlər
aşağıdakılardır:
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a) Qanunvericilik fəaliyyəti sahəsində:
Zəruri saydığı təqdirdə qanunvericilik ilinin ilk günü Türkiyə Böyük Millət Məc
lisində açılış nitqi söyləmək,
Zərurət olduqda Türkiyə Böyük Millət Məclisini iclasa çağırmaq,
Qanunları dərc etmək,
Qanunları təkrar müzakirə edilmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qaytar
maq,
Konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı qanunları zəruri saydığı təqdirdə ümumxalq
səsverməsinə çıxarmaq,
Qanunların, qanun qüvvəli qərarların, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Nizamnamə
sinin forma və ya məzmun baxımından tamamilə və ya qismən Konstitusiyaya zidd
olması səbəbi ilə Konstitusiya Məhkəməsində ləğvetmə iddiası qaldırmaq,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul
etmək,
b) İcra fəaliyyəti sahəsində:
Baş naziri təyin etmək və istefasını qəbul etmək,
Baş nazirin təklifi ilə nazirləri təyin etmək və azad etmək,
Zəruri saydığı hallarda Nazirlər Şurasına sədrlik etmək və ya Nazirlər Şurasını öz
sədrliyi altında iclasa çağırmaq,
Xarici dövlətlərə Türk Dövlətinin təmsilçilərini göndərmək, Türkiyə Respublika
sına göndəriləcək xarici dövlət təmsilçilərini qəbul etmək,
Beynəlxalq müqavilələri təsdiqləmək və dərc etmək,
Türkiyə Böyük Millət Məclisi adından Türk Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandan
lığını təmsil etmək,
Türk Silahlı Qüvvələrindən istifadə olunmasına dair qərar qəbul etmək,
Baş Qərargahın Rəisini təyin etmək,
Milli Təhlükəsizlik Şurasını iclasa çağırmaq,
Milli Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmək,
Onun sədrliyi altında toplanmış Nazirlər Şurasının qərarı ilə hərbi vəziyyət və ya
fövqəladə vəziyyət elan etmək və qanun qüvvəli qərar qəbul etmək,
Qərarları imzalamaq,
Uzun sürən xəstəlik, əlillik və qocalma səbəbi ilə müəyyən şəxslərin cəzalarını
yüngülləşdirmək və ya ləğv etmək,
Dövlət Nəzarət Şurasının üzvlərini və Sədrini təyin etmək,
Dövlət Nəzarət Şurasına təhqiqat, araşdırma və təftiş keçirməyi tapşırmaq,
Ali Təhsil Şurasının üzvlərini seçmək,
Universitet rektorlarını seçmək.
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C. Məhkəmə hakimiyyəti sahəsində:
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini, Dövlət Şurası üzvlərinin dörddə birini,
Respublikanın Baş prokurorunu, onun müavinini, Hərbi Apellyasiya Məhkəməsinin
üzvlərini, Hərbi Ali İdarə Məhkəməsinin üzvlərini, Hakimlər və Prokurorlar Ali Şu
rasının üzvlərini seçmək.
Prezident həmçinin Konstitusiyada və qanunlarda ona verilən seçmək və təyin et
mək vəzifələrini və digər vəzifələri və səlahiyyətləri yerinə yetirir.
E. Məsuliyyət daşıdığı və məsuliyyət daşımadığı hallar
MADDƏ 105- Konstitusiyada və digər qanunlarda Baş nazirin və əlaqədar nazirin
imzalarına ehtiyac olmadan Prezidentin təkbaşına imzalaya biləcəyi nəzərdə tutulan
qərarlardan başqa, onun bütün qərarları Baş nazir və əlaqədar nazirlər tərəfindən im
zalanır; bu qərarlar üçün Baş nazir və əlaqədar nazir məsuliyyət daşıyır.
Prezidentin şəxsən imzaladığı qərarlara və əmrlərə qarşı məhkəmə instansiyaları
na, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilə bilməz.
Prezident vətənə xəyanətə görə Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sa
yının azı üçdə birinin təklifi ilə üzvlərin tam sayının azı dörddə üçünün qəbul etdiyi
qərarla ittiham edilə bilər.
F. Prezidenti əvəzetmə
MADDƏ 106- Prezidentin xəstəlik və xaricə səfər kimi səbəblərlə əlaqədar mü
vəqqəti olaraq vəzifəsindən ayrıldığı hallarda vəzifəsinə qayıdana qədər, ölüm, istefa
və ya başqa bir səbəblə Prezident vəzifəsinin boşalması halında isə yeni Prezident
seçilənə qədər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Prezidenti əvəz edir və Prezi
dentə aid səlahiyyətlərdən istifadə edir.
G. Prezidentin Baş Katibliyi
MADDƏ 107- Prezidentin Baş Katibliyinin quruluşu, təşkili və fəaliyyətinin əsas
ları, işçi heyətinin təyin edilməsi Prezidentin qərarları ilə tənzimlənir.
H. Dövlət Nəzarət Şurası
MADDƏ 108- İdarənin hüquqa uyğunluğunun, nizamlı və səmərəli şəkildə həyata
keçirilməsinin və inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Prezident yanın
da təşkil edilən Dövlət Nəzarət Şurası Prezidentin istəyi ilə bütün ümumi qurum və
təşkilatlarda, sərmayəsinin yarısından çoxunda bu qurumların və təşkilatların iştirak
etdiyi hər cür təşkilatda, ümumi qurum xüsusiyyətinə malik peşəkar təşkilatlarda, iş
çilərin və işə götürənlərin bütün səviyyələrdən olan peşəkar təşkilatlarında, xeyriyyə
fondlarında və vəqflərdə hər cür təhqiqat, araşdırma və təftiş aparır.
Silahlı Qüvvələr və məhkəmə orqanları Dövlət Nəzarət Şurasının səlahiyyət dairə
sindən kənardadır.
Prezident Dövlət Nəzarət Şurasının üzvlərini və onun üzvləri arasından sədrini qa
nunda nəzərdə tutulan xüsusiyyətlərə malik şəxslər sırasından təyin edir.
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Dövlət Nəzarət Şurasının fəaliyyəti, üzvlərinin səlahiyyət müddəti və onlarla bağ
lı digər məsələlər qanunla tənzimlənir.
II. Nazirlər Şurası
A. Quruluş
MADDƏ 109- Nazirlər Şurası Baş nazirdən və nazirlərdən ibarətdir. Baş nazir
Prezident tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri sırasından təyin edilir.
Nazirlər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri və ya millət vəkili seçilmə şərt
lərinə cavab verən şəxslər sırasından Baş nazir tərəfindən seçilir və Prezident tərə
findən təyin edilir; zərurət olduqda onlar Baş nazirin təklifi ilə Prezident tərəfindən
vəzifədən azad edilə bilər.
B. Vəzifəyə başlama və etimad göstərilməsi
MADDƏ 110- Nazirlər Şurasının tam siyahısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə
təqdim edilir. Türkiyə Böyük Millət Məclisi tətildədirsə, iclasa çağırılır.
Nazirlər Şurasının proqramı onun təşkilindən ən geci bir həftə keçənədək Baş na
zir və ya bir nazir tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisi qarşısında oxunur və hö
kumətə etimad göstərilməsi proseduruna başlanılır. Etimad göstərilməsi məsələsinə
dair müzakirələr proqramın oxunmasından iki tam gün keçdikdən sonra başlanılır və
müzakirələrin başa çatmasından bir tam gün keçdikdən sonra səsvermə keçirilir.
C. Vəzifənin icrası gedişində etimad göstərilməsi
MADDƏ 111- Baş nazir, zəruri sayarsa, Nazirlər Şurasında müzakirədən sonra
Türkiyə Böyük Millət Məclisindən etimad göstərilməsini istəyə bilər.
Etimad göstərilməsi məsələsi onun Türkiyə Böyük Millət Məclisinə bildirilməsin
dən bir tam gün keçənədək müzakirə edilə bilməz və müzakirələrin başa çatmasından
bir tam gün keçənədək səsə qoyula bilməz.
Etimad göstərilməsi yalnız üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə rədd edilə
bilər.
D. Vəzifə və siyasi məsuliyyət
MADDƏ 112- Nazirlər Şurasının sədri kimi Baş nazir nazirliklər arasında iş bir
liyini təmin edir və Hökumətin ümumi siyasətinin həyata keçirilməsinə nəzarət edir.
Nazirlər Şurası bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün birgə məsuliyyət daşıyır.
Hər bir nazir Baş nazir qarşısında cavabdeh olub özünün səlahiyyəti daxilindəki
işlər və ona tabe olanların hərəkətləri və işləri üçün də məsuliyyət daşıyır.
Baş nazir nazirlərin öz vəzifələrini Konstitusiyaya və qanunlara uyğun olaraq ye
rinə yetirməsinə nəzarət etmək və qüsurları düzəltmək öhdəliyi daşıyır.
Nazirlər Şurasının millət vəkili olmayan üzvləri 81-ci maddədə müəyyənləşdi
rilmiş şəkildə Millət Məclisi qarşısında and içirlər, nazir olduqları müddətdə millət
vəkillərinin riayət etdikləri tələblərə və şərtlərə əməl edirlər və parlament toxunul
mazlığına malikdirlər. Onlar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri kimi məvacib
və yol xərcləri alırlar.
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E. Nazirliklərin qurulması və nazirlər
MADDƏ 113- Nazirliklərin qurulması, ləğv edilməsi, vəzifələri, səlahiyyətləri və
təşkili qanunla tənzimlənir.
Nazir vəzifəsi boş olduqda və ya nazir məzuniyyətdə olduqda və ya üzrlü səbəb
dən yerində olmadıqda onu müvəqqəti olaraq başqa bir nazir əvəz edə bilər. Lakin
nazir birdən çox naziri əvəz edə bilməz.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı ilə Ali Məhkəməyə verilən nazirin səla
hiyyətlərinə xitam verilir. Baş nazir Ali Məhkəməyə verildiyi halda Hökumət istefa
vermiş sayılır.
Hər hansı səbəbdən boşalan nazir yerinə yeni təyinat ən geci 15 gün ərzində hə
yata keçirilir.
F. Seçkilər dövründə müvəqqəti Nazirlər Şurası
MADDƏ 114- Türkiyə Böyük Millət Məclisinə ümumi seçkilərdən əvvəl əda
lət, daxili işlər və rabitə nazirləri istefa verirlər. Seçkilərin başlanması tarixinə 3 gün
qalmış, çağırış müddəti başa çatmadan yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul
edildiyi halda isə bu qərarın qəbulu tarixindən başlayaraq beş gün ərzində Baş nazir
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri və ya millət vəkili olmayanlar sırasından
bitərəf şəxsləri həmin nazir vəzifələrinə təyin edir.
116-cı maddəyə uyğun olaraq yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul edil
dikdə Nazirlər Şurası istefa verir və Prezident müvəqqəti Nazirlər Şurasının təşkili
üçün Baş naziri təyin edir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki və ya Məclisdən kənardakı bitərəflərdən təyin
edilməli olan ədalət, daxili işlər və rabitə nazirləri istisna olmaqla, müvəqqəti Nazir
lər Şurasının üzvləri siyasi partiya qruplarından onların parlamentdəki sayına mütə
nasib surətdə təyin edilirlər.
Siyasi partiya qruplarından dəvət edilən üzvlərin sayını Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri müəyyənləşdirərək Baş nazirə bildirir. Təklif edilən nazir vəzifəsini
qəbul etməyən və ya sonradan istefa verən partiya üzvlərinin əvəzinə Türkiyə Böyük
Millət Məclisindən və ya kənardan bitərəf şəxslər təyin edilirlər.
Müvəqqəti Nazirlər Şurası yeni seçkilər keçirilməsi qərarının Rəsmi Qəzetdə dərc
edildiyi tarixdən etibarən 5 gün ərzində təşkil edilir.
Müvəqqəti Nazirlər Şurasına etimad göstərilməsi məsələsi qaldırıla bilməz.
Müvəqqəti Nazirlər Şurası seçki dövründə və yeni Məclis toplaşana qədər vəzifə
sini icra edir.
G. Təlimatlar
MADDƏ 115- Nazirlər Şurası qanunun tətbiq edilməsi qaydasını göstərmək və ya
əmr etdiyi işləri müəyyənləşdirmək üçün qanunlara zidd olmaması və Dövlət Şurası
tərəfindən baxılması şərti ilə təlimatlar qəbul edə bilər.
Təlimatlar Prezident tərəfindən imzalanır və qanunlar kimi dərc edilir.
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H. Prezident tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yeni seçkilərin təyin
edilməsi.
MADDƏ 116- Nazirlər Şurası 110-cu maddədə göstərilən etimadı almadıqda və
99-cu və ya 111-ci maddələrə müvafiq surətdə etimadsızlıq göstərildiyinə görə istefa
verdikdə; qırx beş gün ərzində yeni Nazirlər Şurası qurula bilmədikdə və ya quruldu
ğu halda etimad ala bilmədikdə Prezident Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri ilə
məsləhətləşərək yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul edə bilər.
Baş nazir ona etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı olmayan səbəbdən istefa verdik
dən sonra qırx beş gün ərzində və ya yeni seçilən Türkiyə Böyük Millət Məclisində
Sədrlik Divanı seçildikdən sonra yenə qırx beş gün ərzində Nazirlər Şurasının qurula
bilmədiyi hallarda da Prezident Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri ilə məsləhət
ləşərək yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar qəbul edə bilər.
Yeni seçkilərin keçirilməsinə dair qərar Rəsmi Qəzetdə dərc edilir və seçkilərin
keçirilməsinə başlanılır.
İ. Milli müdafiə
1. Baş Komandanlıq və Baş Qərargahın rəisi
MADDƏ 117- Baş Komandanlıq Türkiyə Böyük Millət Məclisinin mənəvi varlı
ğından ayrılmazdır və Prezident tərəfindən təqdim olunur.
Nazirlər Şurası milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi və Silahlı Qüvvələrin ölkənin
müdafiəsinə hazırlanması üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisi qarşısında məsuliyyət
daşıyır.
Baş Qərargahın rəisi Silahlı Qüvvələrin komandanı olub müharibədə Prezident
adından Baş komandan vəzifələrini yerinə yetirir.
Baş Qərargahın rəisi Nazirlər Şurasının təklifi ilə Prezident tərəfindən təyin edilir;
onun vəzifələri və səlahiyyətləri qanunla tənzimlənir. Baş Qərargahın rəisi bu vəzifə
ləri və səlahiyyətləri ilə bağlı Baş nazir qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Milli Müdafiə Nazirliyinin, Baş Qərargah rəisinin və Silahlı Qüvvələr komandanı
nın qulluq münasibətləri və səlahiyyət dairəsi qanunla tənzimlənir.
II. Milli Təhlükəsizlik Şurası
MADDƏ 118- Milli Təhlükəsizlik Şurası Prezidentin sədrliyi altında Baş nazir,
Baş Qərargahın rəisi, Baş nazirin müavinləri, ədalət, milli müdafiə, daxili işlər nazir
ləri, Yerüstü, Dəniz və Hava qüvvələri komandanları və Jandarm baş komandanından
ibarət tərkibdə təşkil edilir.
Gündəliyin xüsusiyyətlərinə görə Şuranın iclaslarına əlaqədar nazirlər və şəxslər
çağırılaraq, fikirləri dinlənilə bilər.
Milli Təhlükəsizlik Şurası Dövlətin milli təhlükəsizlik siyasətinin müəyyənləşdi
rilməsi, təsbit edilməsi və tətbiqi ilə bağlı qəbul edilən tövsiyə qərarlarını və lazımi
koordinasiyanın təmin edilməsi məsələlərinə dair baxışlarını Nazirlər Şurasına bil
dirir. Şuranın Dövlətin varlığı və müstəqilliyi, ölkənin bütövlüyü və bölünməzliyi,
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cəmiyyətin rahatlığının və təhlükəsizliyinin qorunması sahəsində qəbul edilməsini
zəruri saydığı tədbirlərə aid qərarlar Nazirlər Şurası tərəfindən nəzərdən keçirilir.
Milli Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyi Baş nazirin və Baş Qərargah rəisinin tək
lifləri nəzərə alınmaqla, Prezident tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Prezidentin iştirak etmədiyi hallarda Milli Təhlükəsizlik Şurası Baş nazirin sədr
liyi ilə toplaşır.
Milli Təhlükəsizlik Şurası Baş Katibliyinin təşkili və vəzifələri qanunla tənzim
lənir.
III. Fövqəladə idarəetmə üsulları
A. Fövqəladə vəziyyətlər
1. Təbii fəlakət və ağır iqtisadi böhran səbəbi ilə fövqəladə vəziyyət elan edil
məsi
MADDƏ 119- Təbii fəlakət, təhlükəli yoluxucu xəstəliklər və ya ağır iqtisadi böh
ran hallarında Prezidentin sədrliyi ilə toplaşan Nazirlər Şurası ölkənin bir və ya bir
dən çox bölgəsində və ya bütün ərazisində altı aydan çox olmayan müddətə fövqəla
də vəziyyət elan edə bilər.
2. Zorakılıq aktlarının yayılması və ictimai qaydanın ciddi şəkildə pozulması
səbəbi ilə fövqəladə vəziyyət elan edilməsi
MADDƏ 120- Konstitusiya ilə qurulan azad demokratik qaydanı və ya əsas hüquq
və azadlıqları aradan qaldırmağa yönəlmiş zorakılıq hərəkətlərinin geniş yayılması əla
mətlərinin ortaya çıxdığı və ya zorakılıq aktları səbəbi ilə ictimai qaydanın ciddi şəkildə
pozulduğu hallarda Prezidentin sədrliyi ilə toplaşan Nazirlər Şurası Milli Təhlükəsizlik
Şurasının rəyini də dinlədikdən sonra ölkənin bir və ya birdən çox bölgəsində və ya bü
tün ərazisində altı aydan çox olmayan müddətə fövqəladə vəziyyət elan edə bilər.
3. Fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı tənzimləmə
MADDƏ 121- Konstitusiyanın 119-cu və 120-ci maddələrinə əsasən fövqəladə
vəziyyət elan edilməsinə dair qərar qəbul edildiyi halda bu qərar Rəsmi Qəzetdə dərc
edilir və dərhal Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təsdiqinə verilir. Türkiyə Böyük
Millət Məclisi tətildədirsə, dərhal iclasa çağırılır. Məclis fövqəladə vəziyyətin müd
dətini dəyişdirə bilər, Nazirlər Şurasının tələbi ilə hər dəfə dörd ayı keçməməklə,
müddətini uzada bilər və ya fövqəladə vəziyyəti ləğv edə bilər.
119-cu maddəyə əsasən elan edilən fövqəladə vəziyyətlərdə vətəndaşların üzərinə
qoyulan pul, əmlak və əmək öhdəlikləri, fövqəladə vəziyyətlərin hər növü üzrə bun
ların necə müəyyənləşdirildiyi, Konstitusiyanın 15-ci maddəsindəki prinsiplər nəzərə
alınmaqla əsas hüquq və azadlıqların necə məhdudlaşdırıldığı və ya necə dayandırıl
dığı, vəziyyətin tələb etdiyi tədbirlərin necə və hansı şəkildə qəbul edildiyi, ümumi
xidmətin vəzifəli şəxslərinə hansı səlahiyyətlərin verildiyi, vəzifəli şəxslərin durum
larında nə kimi dəyişikliklər edildiyi və fövqəladə idarəetmənin üsulları Fövqəladə
vəziyyət haqqında Qanunda tənzimlənir.
202

Fövqəladə vəziyyət dövründə Prezidentin sədrliyi ilə toplaşan Nazirlər Şurası föv
qəladə vəziyyətin zəruri etdiyi məsələlərə dair qanun qüvvəli qərarlar qəbul edə bilər.
Bu qərarlar Rəsmi Qəzetdə dərc edilir və həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin təsdiqinə verilir. Bunların Məclisdə təsdiqlənməsi müddəti və qaydası Nizamna
mədə göstərilir.
B. Hərbi vəziyyət, səfərbərlik və müharibə halı
MADDƏ 122- Konstitusiyanın tanıdığı demokratik qaydanı və ya əsas hüquqla
rı və azadlıqları aradan qaldırmağa yönələn və fövqəladə vəziyyət elan olunmasını
zəruri edən hallardan daha təhlükəli olan zorakılıq hərəkətlərinin yayılması və ya
müharibə halı, müharibəyə gətirib çıxaran vəziyyətin yaranması, üsyan baş verməsi
və ya vətənə və Respublikaya qarşı təhlükəli əməllərin və ya ölkənin və millətin bö
lünməzliyini daxildən və xaricdən təhdid edən zorakılıq hərəkətlərinin yayılması sə
bəbi ilə Prezidentin sədrliyi ilə toplaşan Nazirlər Şurası Milli Təhlükəsizlik Şurasının
rəyini də dinlədikdən sonra ölkənin bir və ya birdən çox bölgəsində və ya bütün əra
zisində altı aydan çox olmayan müddətə hərbi vəziyyət elan edə bilər. Bu qərar dərhal
Rəsmi Qəzetdə dərc edilir və həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təsdiqinə
verilir. Türkiyə Böyük Millət Məclisi tətildədirsə, dərhal iclasa çağırılır. Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin zəruri saydığı hallarda hərbi vəziyyətin müddəti qısaldıla bilər,
uzadıla bilər və ya hərbi vəziyyət ləğv edilə bilər.
Hərbi vəziyyət müddətində Prezidentin sədrliyi ilə toplaşan Nazirlər Şurası hərbi
vəziyyətin zəruri etdiyi məsələlərə dair qanun qüvvəli qərarlar qəbul edə bilər.
Bu qərarlar Rəsmi Qəzetdə dərc edilir və həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məc
lisinin təsdiqinə verilir. Bunların Məclisdə təsdiqlənməsi müddəti və qaydası Nizam
namədə göstərilir.
Hərbi vəziyyət müddətinin hər dəfə dörd ayı keçməmək şərti ilə uzadılması Türki
yə Böyük Millət Məclisinin qərarından asılıdır. Müharibə halında dörd aylıq müddət
məhdudiyyəti gözlənilmir.
Hərbi vəziyyət, səfərbərlik və müharibə hallarında hansı müddəaların tətbiq edil
diyi, qeydiyyat işlərinin necə yerinə yetirildiyi, idarə ilə münasibətlər, azadlıqların
nə cür məhdudlaşdırıldığı və ya dayandırıldığı, müharibə halında və ya müharibəyə
gətirib çıxaran bir vəziyyətin yaranması halında vətəndaşların üzərinə qoyulan öhdə
liklər qanunla tənzimlənir.
Hərbi vəziyyət komandanları Baş Qərargahın rəisinə tabe olaraq vəzifələrini ye
rinə yetirirlər.
IV. İdarə
A. İdarənin əsasları
1. İdarənin bütövlüyü və ümumi hüquqi şəxslər
MADDƏ 123- İdarə öz quruluşu və vəzifələri ilə bütöv bir tamdır və qanunla tən
zimlənir.
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İdarənin quruluşu və vəzifələri mərkəzdən idarəetmə və yerində idarəetmə prin
siplərinə əsaslanır.
Ümumi hüquqi şəxslər yalnız qanunla və qanunun aşkar şəkildə verdiyi səlahiyyət
əsasında qurulur.
2. Təlimatnamələr
MADDƏ 124- Baş Nazirlik, nazirliklər və ümumi hüquqi şəxslər özlərinin
səlahiyyət sahəsi ilə bağlı qanunların və əsasnamələrin tətbiqini təmin etmək üçün və
bunlara zidd olmamaq şərti ilə təlimatnamələr qəbul edə bilərlər.
Hansı təlimatnamələrin Rəsmi Qəzetdə dərc ediləcəyi qanunla müəyyənləşdirilir.
B. Məhkəməyə müraciət
MADDƏ 125- İdarənin hər cür tədbirlərinə və hərəkətlərinə qarşı məhkəməyə
müraciət edilə bilər. Ümumi xidmətlərlə bağlı imtiyaz razılaşmaları və sazişləri bağ
lanarkən bunlardan irəli gələn uyğunsuzluqların milli və ya beynəlxalq arbitraj yolu
ilə həll edilməsi nəzərdə tutula bilər. Beynəlxalq arbitraja yalnız xarici ünsürə malik
olan uyğunsuzluqlar üçün müraciət edilə bilər.
Prezidentin təkbaşına gördüyü tədbirlər və Ali Hərbi Şuranın qərarları məhkəmə
nəzarətinin tətbiq dairəsindən kənardadır. Lakin Ali Hərbi Şuranın vəzifədə irəli çəkmə
tədbirləri və kadr yeri olmaması səbəbindən pensiyaya çıxarma istisna olmaqla, işçi ilə
əlaqənin kəsilməsi ilə bağlı hər cür qərarlara qarşı məhkəməyə müraciət edilə bilər.
İnzibati tədbirlərə qarşı açılan məhkəmə işlərində müddətin keçməsi yazılı bildi
rişin verildiyi tarixdən başlayır.
Məhkəmə səlahiyyəti inzibati tədbirlərin və işlərin hüquqa uyğunluğunun yoxlanıl
ması ilə məhdudlaşıb heç bir surətdə ən yüksək nəzarət kimi tətbiq edilə bilməz. İcra
hakimiyyətinin qanunlarda göstərilən formalara və əsaslara uyğun olaraq yerinə yetiril
məsini məhdudlaşdıran, inzibati tədbirvə iş xüsusiyyətlərinə malik olan və ya diskre
sion səlahiyyətləri aradan qaldıran bir şəkildə məhkəmə qərarı verilə bilməz.
İnzibati tədbirin həyata keçirilməsi əvəzinin ödənilməsi çətin və ya qeyri-müm
kün olan zərərlərin yaranmasına gətirib çıxarırsa və eyni zamanda, həmin inzibati
tədbir hüquqa ziddirsə, bu tədbirin həyata keçirilməsi səbəbi göstərilməklə dayandı
rıla bilər.
Fövqəladə və hərbi vəziyyətlərdə, səfərbərlik və müharibə halında, eləcə də milli
təhlükəsizlik, ictimai qayda, ictimai sağlamlıq səbəbləri ilə qanun icranın dayandırıl
masına dair qərar qəbul edilməsini məhdudlaşdıra bilər.
İdarə öz tədbirləri və işləri nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəmək öhdəliyi da
şıyır.
C. İdarənin quruluşu
1. Mərkəzi idarə
MADDƏ 126- Türkiyə mərkəzi idarə quruluşu baxımından coğrafi vəziyyətinə,
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iqtisadi şəraitinə və ümumi xidmətlərin tələblərinə görə ellərə, ellər isə digər aşağı
səviyyəli hissələrə bölünür.
Ellərin idarə edilməsi səlahiyyət genişliyi prinsipinə əsaslanır.
Ümumi xidmətlərin yerinə yetirilməsində səmərəni və uyğunluğu təmin etmək
məqsədi ilə birdən çox eli birləşdirən mərkəzi idarə təşkilatı qurula bilər. Bu təşkila
tın vəzifələri və səlahiyyətləri qanunla tənzimlənir.
2. Yerli idarələr
MADDƏ 127- Yerli idarələr el, bələdiyyə və ya kənd əhalisinin yerli birgə tələba
tını yerinə yetirmək üçün quruluş prinsipləri və səlahiyyətli orqanları qanunla müəy
yənləşdirilən, seçicilər tərəfindən seçilərək təşkil edilən ümumi hüquqi şəxslərdir.
Yerli idarələrin quruluşu, vəzifələri və səlahiyyətləri yerində idarəetmə prinsipinə
uyğun olaraq qanunla tənzimlənir.
Yerli idarələrin seçkiləri 67-ci maddədə nəzərdə tutulan prinsiplərə görə beş ildən
bir keçirilir. Lakin millət vəkillərinin ümumi və ya əlavə seçkilərindən əvvəlki və ya
sonrakı bir il ərzində yaradılması tələb edilən yerli idarələrin orqanlarının və ya bu
orqanların üzvlərinin ümumi və ya əlavə seçkiləri millət vəkillərinin ümumi və ya
əlavə seçkiləri ilə birlikdə keçirilir. Qanun əhalisi çox olan mərkəzlər üçün xüsusi
idarəetmə qaydaları müəyyənləşdirə bilər.
Yerli idarələrin seçilmiş orqanlarının öz statusunu əldə etməsi ilə bağlı etirazlara
baxılması və onların öz statusunu itirməsi, bu sahədə nəzarət məhkəmə yolu ilə həya
ta keçirilir. Lakin vəzifələri ilə əlaqədar hüquq pozuntusu səbəbi ilə barəsində istin
taqa və ya təqibə başlanılan yerli idarə orqanları və ya bu orqanların üzvləri onların
barəsində qəti hökm çıxarılanadək daxili işlər naziri tərəfindən müvəqqəti bir tədbir
kimi vəzifədən kənarlaşdırıla bilərlər.
Yerli xidmətlərin idarənin bütövlüyü prinsipinə uyğun şəkildə yerinə yetirilməsi,
ümumi vəzifələrdə birliyin təmin edilməsi, cəmiyyətin mənafelərinin qorunması və
yerli tələbatın lazımi şəkildə ödənilməsi məqsədi ilə mərkəzi idarə qanunda müəy
yənləşdirilən əsaslar və qaydalar daxilində yerli idarələr üzərində inzibati himayədar
lıq səlahiyyətinə malikdir.
Yerli idarələrin müəyyən ümumi xidmətlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Nazir
lər Şurasının icazəsi ilə öz aralarında birlik qurması, onların vəzifələri, səlahiyyətləri,
maliyyə və təhlükəsizlik işləri, mərkəzi idarə ilə qarşılıqlı bağları və münasibətləri
qanunla tənzimlənir. Bu idarələr üçün onların vəzifələrinə uyğun olan gəlir mənbələri
təyin edilir.
D. Ümumi xidmətin vəzifəli şəxsləri ilə bağlı müddəalar
1. Ümumi prinsiplər
MADDƏ 128- Dövlətin, ümumi iqtisadi müəssisələrin və digər ümumi hüquqi
şəxslərin təməl idarə əsaslarına görə həyata keçirmək öhdəliyi daşıdıqları ümumi xid
mətlərin zəruri etdiyi əsas və uzunmüddətli vəzifələr məmurların və digər ümumi
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vəzifəli şəxslərin vasitəsi ilə yerinə yetirilir.
Məmurların və digər ümumi vəzifəli şəxslərin xüsusiyyətləri, təyin edilməsi, vəzi
fələri və səlahiyyətləri, hüquqları və öhdəlikləri, məvacibləri və müavinətləri, onlarla
bağlı digər məsələlər qanunla tənzimlənir. Lakin maliyyə və sosial hüquqlarla bağlı
kollektiv sazişlərin müddəaları qüvvədədir.
Yuxarı səviyyə müdirlərinin hazırlanması qaydaları və əsasları qanunla xüsusi
olaraq tənzimlənir.
2. Vəzifələri və məsuliyyəti, intizam təqibi zamanı təminat
MADDƏ 129- Məmurlar və digər ümumi vəzifəli şəxslər Konstitusiyaya və qa
nunlara sadiq qalaraq fəaliyyət göstərməlidirlər.
Məmurların və digər ümumi vəzifəli şəxslərin, ümumi qurum xüsusiyyətinə ma
lik peşəkar təşkilatların və bunların yuxarı təşkilatlarının üzvlərinin müdafiə hüququ
tanınmadıqca onlara intizam cəzası verilə bilməz.
İntizam qərarlarına məhkəmə tərəfindən nəzarət edilir.
Silahlı Qüvvələrin üzvləri, hakimlər və prokurorlar barəsində müddəalar qüvvə
dədir.
Məmurların və digər ümumi vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətlərini yerinə yetirər
kən buraxdıqları qüsurlardan irəli gələn təzminat iddiaları onların özlərinə reqress
edilməsi şərti ilə və qanunda göstərilən formalara və şərtlərə uyğun olaraq yalnız
idarə əleyhinə irəli sürülə bilər.
Məmurlar və digər ümumi vəzifəli şəxslər barəsində onlar tərəfindən törədildiyi
iddia edilən cinayətlərə görə cəza təqibinə başlanılması, qanunda müəyyənləşdirilən
hallar istisna olmaqla, qanunda göstərilən inzibati instansiyanın icazəsindən asılıdır.
E. Ali təhsil müəssisələri və onların yuxarı təşkilatları
1. Ali təhsil müəssisələri
MADDƏ 130- Müasir təlim-tərbiyə əsaslarına söykənən sistem içərisində millə
tin və ölkənin ehtiyaclarına uyğun insan resursları yetişdirmək məqsədi ilə, orta təhsil
təməlinə əsaslanan müxtəlif səviyyələrdə təlim-tərbiyə, elmi araşdırma, nəşriyyat və
məşvərət fəaliyyəti həyata keçirilir, ölkəyə və insanlığa xidmət etmək üçün müxtəlif
bölmələrdən ibarət olan, ümumi hüquqi şəxs statusuna və elmi muxtariyyətə malik
universitetlər Dövlət tərəfindən qanunla yaradılır.
Qanunda göstərilən qaydalara və əsaslara görə mənfəət götürmək məqsədinin gü
dülməməsi şərti ilə vəqflər tərəfindən Dövlətin müşahidəsi və nəzarəti altında ali təh
sil müəssisələri yaradıla bilər.
Qanunda universitetlərin ölkə ərazisində bir bərabərdə yerləşdirilməsi nəzərdə tu
tulur.
Universitetlər, müəllim heyətinin üzvləri və onların köməkçiləri sərbəst şəkildə
hər cür elmi araşdırmalar apara bilər və nəşrlər buraxa bilərlər. Lakin bu səlahiyyət
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Dövlətin varlığı və müstəqilliyi, millətin və ölkənin bütövlüyü və bölünməzliyi əley
hinə fəaliyyətlə məşğul olmaq sərbəstliyi vermir.
Universitetlər və onların bölmələri Dövlətin müşahidəsi və nəzarəti altındadır, on
lara təhlükəsizlik xidmətləri Dövlət tərəfindən təmin edilir.
Qanunun müəyyənləşdirdiyi qaydalara və əsaslara görə rektorlar Prezident tərə
findən, dekanlar isə Ali Təhsil Şurası tərəfindən seçilir və təyin edilirlər.
Universitetin idarəetmə və nəzarət orqanları, təhsil işçiləri Ali Təhsil Şurasından
və ya universitetlərin səlahiyyətli orqanlarından başqa, hər hansı digər orqanlar tərə
findən, nə səbəblə olursa-olsun, vəzifədən kənarlaşdırıla bilməzlər.
Universitetlərin hazırladığı büdcələr Ali Təhsil Şurası tərəfindən baxıldıqdan və
bəyənildikdən sonra Milli Təhsil Nazirliyinə təqdim edilir və mərkəzi idarəetmə büd
cəsinin bağlı olduğu əsaslara uyğun prosedurlara müvafiq surətdə icrasına başlanılır
və nəzarətdə saxlanılır.
Ali təhsil müəssisələrinin quruluşu və orqanları, fəaliyyəti, seçkiləri, vəzifələri,
səlahiyyəti və məsuliyyəti, universitetlər üzərində Dövlətin müşahidə və nəzarət hü
ququnun həyata keçirilməsi qaydaları, təhsil işçilərinin vəzifələri, adları, təyin edil
məsi, vəzifədə irəli çəkilməsi və pensiyaya çıxması, təhsil işçilərinin yetişdirilməsi,
universitetlərin və təhsil işçilərinin ümumi təşkilatlar və digər qurumlar ilə münasi
bətləri, təhsil səviyyələri və müddətləri, ali təhsil müəssisələrinə qəbul, davamiyyət
və alınan haqlar, Dövlətin etdiyi yardımlar ilə bağlı prinsiplər, intizam və cəza işlə
ri, maliyyə işləri, şəxsi hüquqlar, təhsil işçilərinin yerinə yetirməli olduqları şərtlər,
universitetlərarası ehtiyaclara görə təhsil işçilərinin təyin edilməsi, təlim-tərbiyənin
azadlıq və təminat şəraitində, müasir elm və texnikanın tələblərinə müvafiq surətdə
həyata keçirilməsi, Ali Təhsil Şurasına və universitetlərə Dövlətin ayırdığı maliyyə
mənbələrindən istifadə edilməsi qanunla tənzimlənir.
Vəqflər tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisələrinin, maliyyə və inzibati məsə
lələri istisna olmaqla, akademik fəaliyyəti, təhsil işçilərinin qəbul edilməsi və təhlü
kəsizlik ilə bağlı məsələləri Dövlətin yaratdığı ali təhsil müəssisələri üçün Konstitu
siyada müəyyənləşdirilən müddəalar əsasında həll edilir.
2. Ali təhsilin yuxarı təşkilatları
MADDƏ 131- Ali təhsil müəssisələrində təhsili planlaşdırmaq, nizama salmaq,
idarə etmək, nəzarətdə saxlamaq, ali təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə və elmi
araşdırma fəaliyyətlərini istiqamətləndirmək, bu müəssisələrin qanunda müəyyənləş
dirilən məqsədlərə və prinsiplərə müvafiq surətdə yaradılmasını, inkişaf etdirilməsini
və universitetlərə ayrılan resurslardan səmərəli şəkildə istifadə olunmasını təmin et
mək və təhsil işçilərinin yetişdirilməsini planlaşdırmaq məqsədi ilə Ali Təhsil Şurası
yaradılır.
Ali Təhsil Şurası universitetlər və Nazirlər Şurası tərəfindən seçilən, sayları, xü
susiyyətləri, seçilmə üsulları qanunla müəyyənləşdirilən namizədlər arasından, rek
torluqda və müəllim heyəti üzvlüyündə uğurla xidmət etmiş professorlara üstünlük
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vermək şərti ilə, Prezident tərəfindən təyin edilən üzvlərdən və Prezident tərəfindən
birbaşa seçilən üzvlərdən ibarətdir.
Şuranın təşkili, vəzifələri, səlahiyyətləri, məsuliyyəti və fəaliyyət prinsipləri qa
nunla tənzimlənir.
3. Xüsusi müddəalara əsasən tənzimlənən ali təhsil müəssisələri
MADDƏ 132- Türk Silahlı Qüvvələrinə və təhlükəsizlik təşkilatına bağlı olan ali
təhsil müəssisələri xüsusi qanunların müddəalarına tabedir.
F. Radio və Televiziya Ali Şurası, radio və televiziya şuraları və ümumla bağlı
xəbər agentlikləri
MADDƏ 133- Radio və televiziya stansiyaları qurmaq və işlətmək qanunla tən
zimlənən şərtlər daxilində sərbəstdir.
Radio və televiziya fəaliyyətini tənzimləmək və ona nəzarət etmək məqsədi ilə
qurulan Radio və Televiziya Ali Şurası doqquz üzvdən ibarətdir. Üzvlər siyasi parti
ya qruplarının üzv sayına mütənasib surətdə müəyyənləşdirilən üzv sayının iki misli
miqdarında göstərdikləri namizədlər arasından, hər siyasi partiya qrupuna düşən üzv
sayı əsas götürülməklə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında seçilir.
Radio və Televiziya Ali Şurasının quruluşu, vəzifələri və səlahiyyətləri, üzvlərinin
xüsusiyyətləri, seçilməsi qaydaları və səlahiyyət müddəti qanunla tənzimlənir.
Dövlət tərəfindən ümumi hüquqi şəxs kimi qurulan ayrı-ayrı radio və televiziya
qurumlarının, ümumi hüquqi şəxslərdən yardım alan xəbər agentliklərinin muxtariy
yəti və verilişlərinin tərəfsizliyi əsas şərtdir.
G. Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Ali Qurumu
MADDƏ 134- Atatürkçü düşüncəni, Atatürk prinsiplərini və islahatlarını, Türk
mədəniyyətini, Türk tarixini və Türk dilini elmi yolla araşdırmaq, tanıtmaq və yay
maq, nəşrlər hazırlamaq məqsədi ilə Atatürkün mənəvi himayəsi altında, Prezidentin
nəzarəti və dəstəyi ilə Baş nazir yanında Atatürk Araşdırma Mərkəzindən, Türk Dil
Qurumundan, Türk Tarix Qurumundan və Atatürk Mədəniyyət Mərkəzindən ibarət
olan, ümumi hüquqi şəxs statusuna malik “Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Ali Qu
rumu” yaradılır.
Türk Dil Qurumu və Türk Tarix Qurumu üçün Atatürkün vəsiyyətnaməsində
müəyyənləşdirilən maliyyə gəlirləri saxlanılır və həmin qurumlara verilir.
Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Ali Qurumunun quruluşu, orqanları, fəaliyyət
qaydası və heyət işləri ilə bağlı məsələlər, habelə onun tərkibinə daxil olan qurumlar
üzərində səlahiyyətləri qanunla tənzimlənir.
H. Ümumi qurum xüsusiyyətlərinə malik peşəkar təşkilatlar
MADDƏ 135- Ümumi qurum xüsusiyyətlərinə malik olan peşəkar təşkilatlar və
onların yuxarı təşkilatları müəyyən bir peşəyə mənsub olanların birgə tələbatını ye
rinə yetirmək, peşə fəaliyyətlərini asanlaşdırmaq, peşənin ümumi mənafelərə uyğun
şəkildə inkişafını təmin etmək, peşə sahiblərinin bir-biri ilə və xalqla münasibətlərin
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də dürüstlüyü və etimadı təmin etmək, peşə intizamını və əxlaqını qorumaq məqsədi
ilə qanunla yaradılan və orqanlarına seçkilərin onların üzvləri tərəfindən qanunda
göstərilən qaydalara görə məhkəmə nəzarəti altında, gizli səsvermə yolu ilə keçirildi
yi ümumi hüquqi şəxslərdir.
Ümumi qurum və təşkilatlarda, ümumi iqtisadi müəssisələrdə əsas və uzunmüd
dətli vəzifələrdə işləyənlərin peşəkar təşkilatlara girməsi məcburi deyildir.
Bu peşəkar təşkilatlar onların qurulması məqsədlərinə uyğun gəlməyən fəaliyyətlə
məşğul ola bilməzlər.
Bu peşəkar təşkilatların və onların yuxarı təşkilatlarının orqanlarına seçkilərdə si
yasi partiyalar namizəd göstərə bilməzlər.
Bu peşəkar təşkilatlar üzərində Dövlətin inzibati və maliyyə nəzarəti ilə bağlı qay
dalar qanunla tənzimlənir.
Məqsədlərinə uyğun gəlməyən fəaliyyətlə məşğul olan peşəkar təşkilatların məsul
orqanlarının səlahiyyətlərinə qanunla müəyyənləşdirilən instansiyanın və ya Respub
lika prokurorunun tələbinə əsasən məhkəmə qərarı ilə xitam verilir və onların əvəzinə
yeniləri seçdirilir.
Lakin milli təhlükəsizliyin, ictimai qaydanın, cinayət törədilməsinin və ya cina
yətin davam etməsinin qarşısının alınmasının, yaxud tutmanın tələb etdiyi hallarda
gecikməyə yol verilə bilməzsə, qanunla müəyyən instansiyaya peşəkar təşkilatların
və ya onların yuxarı təşkilatlarının fəaliyyətini qadağan etmək səlahiyyəti verilə bilər.
Bu instansiyanın qərarı iyirmi dörd saat ərzində müvafiq hakimin təsdiqinə verilir.
Hakim öz qərarını qırx səkkiz saat ərzində açıqlayır; əks halda bu inzibati qərar özözünə qüvvədən düşür.
İ. Din İşləri İdarəsi
MADDƏ 136- Təməl idarə içərisində yer tutan Din İşləri İdarəsi dünyəvilik prin
sipinə müvafiq surətdə bütün siyasi baxışlardan və təsəvvürlərdən kənarda qalaraq,
milli həmrəylik və bütövləşmə məqsədini əsas götürərək, xüsusi qanunda göstərilmiş
vəzifələri yerinə yetirir.
J. Qanunsuz əmr
MADDƏ 137- Ümumi xidmətlərdə hər hansı vəzifədə və hər hansı statusla çalış
maqda olan şəxs rəisindən aldığı əmri təlimatnamə, nizamnamə, qanun və ya Kons
titusiya müddəalarına zidd hesab edirsə, yerinə yetirmir və bu ziddiyyət barəsində
həmin əmri verənə məlumat verir. Lakin rəis öz əmrində təkid edərsə və bu əmrini
yazılı şəkildə yenidən verərsə, əmr yerinə yetirilir; bu halda əmri yerinə yetirən mə
suliyyət daşımır.
Məzmunu cinayət təşkil edən əmr heç bir şəkildə yerinə yetirilmir; onu yerinə ye
tirən şəxs məsuliyyətdən azad edilə bilməz.
Hərbi vəzifələrin yerinə yetirilməsi və təcili hallarda ictimai qaydanın və ictimai
təhlükəsizliyin qorunması üçün qanunda göstərilən istisnalar qüvvədədir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
Məhkəmə hakimiyyəti
I. Ümumi müddəalar
A. Məhkəmələrin müstəqilliyi
MADDƏ 138- Hakimlər öz vəzifələrini yerinə yetirərkən müstəqildirlər; Konsti
tusiyaya, qanuna və hüquqa müvafiq surətdə vicdanını dinləyərək hökm çıxarırlar.
Heç bir orqan, instansiya və ya şəxs məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilmə
sində məhkəmələrə və hakimlərə əmr və göstərişlər verə bilməz; sərəncam göndərə
bilməz, tövsiyə verə bilməz və təsir göstərə bilməz.
Baxılmaqda olan iş haqqında Qanunvericilik Məclisində məhkəmə səlahiyyətinin
yerinə yetirilməsi ilə bağlı sual verilə bilməz, müzakirə aparıla bilməz və ya hər hansı
bəyanat verilə bilməz.
Qanunvericilik, icra orqanları və idarə məhkəmə qərarlarını icra etməlidirlər; bu
orqanlar və idarə məhkəmə qərarlarını heç bir şəkildə dəyişdirə bilməz və onların ye
rinə yetirilməsini gecikdirə bilməz.
B. Hakimlik və prokurorluq təminatı
MADDƏ 139- Hakimlər və prokurorlar işdən azad edilə bilməz, özləri istəmədən
Konstitusiyada göstərilən yaşa çatmazdan əvvəl pensiyaya çıxarıla bilməz, məhkə
mənin və ya vəzifənin ləğv edilməsi səbəbi ilə olsa da, məvacibdən, müavinətlərdən
və digər şəxsi hüquqlarından məhrum edilə bilməzlər.
Peşədən çıxarılmağı zəruri edən cinayətə görə məhkum edilənlər, vəzifəni sağ
lamlıq vəziyyətinə görə yerinə yetirə bilməyəcəyi qəti olaraq müəyyənləşdirilənlər
və ya peşədə qalmasının uyğun olmadığına dair qərar qəbul edilənlər haqqında qa
nunda nəzərdə tutulan istisnalar qüvvədədir.
C. Hakimlik və prokurorluq peşəsi
MADDƏ 140- Hakimlər və prokurorlar ədliyyə məhkəmələrində və inzibati məh
kəmələrdə hakim və prokuror kimi vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bu vəzifələr peşəkar
hakimlər və prokurorlar tərəfindən yerinə yetirilir.
Hakimlər məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatı əsaslarına görə vəzifə
lərini yerinə yetirirlər.
Hakimlərin və prokurorların xüsusiyyətləri, təyin edilməsi, hüquqları və öhdə
likləri, məvacibləri və müavinətləri, vəzifədə irəli çəkilməsi, vəzifələrinin və vəzifə
yerlərinin müvəqqəti və ya sürəkli olaraq dəyişdirilməsi, barələrində intizam təqibinə
başlanılması və intizam cəzası verilməsi, vəzifələri ilə əlaqədar və ya vəzifələrinin
icrası gedişində törətdikləri cinayətlərə görə təhqiqat aparılmasına və mühakimə edil
mələrinə dair qərar qəbul edilməsi, peşədən çıxarılmağı zəruri edən təqsirlilik və ya
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yetərsizlik halları, ixtisaslarını artırmaları və onlarla bağlı digər məsələlər məhkəmə
lərin müstəqilliyi və hakimlik təminatı əsaslarına görə qanunla tənzimlənir.
Hakimlər və prokurorlar altmış beş yaşı bitənədək xidmət edirlər; hərbi hakimlə
rin yaş həddi, irəli çəkilməsi və pensiyaya çıxması məsələləri qanunda göstərilir.
Hakimlər və prokurorlar qanunda müəyyən edilənlərdən başqa, heç bir rəsmi və
ya xüsusi vəzifə ala bilməzlər.
Hakimlər və prokurorlar inzibati vəzifələri baxımından Ədalət Nazirliyinə tabe
dirlər.
Hakim və prokuror olub ədliyyə xidmətindəki inzibati vəzifələrdə çalışanlar ha
kimlər və prokurorlar haqqında müddəalara tabedirlər. Onların təsnifatı və dərəcələri
hakimlərə və prokurorlara aid əsaslara uyğun olaraq təyin edilir, onlar hakimlərə və
prokurorlara verilən bütün hüquqlardan istifadə edirlər.
D. Məhkəmə araşdırmalarının açıq və qərarların əsaslandırılmış olması
MADDƏ 141- Məhkəmələrdə araşdırmalar hər kəsə açıqdır. Araşdırmaların qis
mən və ya tamamilə qapalı aparılması barədə qərar yalnız ictimai əxlaqın və ya icti
mai təhlükəsizliyin qəti olaraq zəruri etdiyi hallarda qəbul oluna bilər.
Yetkinlik yaşına çatmayanların mühakimə edilməsi haqqında qanunda xüsusi
müddəalar nəzərdə tutulur.
Bütün məhkəmələrin hər cür qərarları əsaslandırılmış şəkildə yazılır.
Məhkəmə araşdırmalarının ən az xərclə və ən qısa müddətdə başa çatdırılması
məhkəmənin vəzifəsidir.
E. Məhkəmələrin quruluşu
MADDƏ 142- Məhkəmələrin quruluşu, vəzifələri və səlahiyyətləri, fəaliyyəti və
mühakimə üsulları qanunla tənzimlənir.
F. Dövlət təhlükəsizlik məhkəmələri
MADDƏ 143- (Çıxarılmışdır: 7.05.2004 – 5170/9-cu maddə)
G. Ədliyyə xidmətlərinə nəzarət
MADDƏ 144- Ədliyyə xidmətlərinə və hakimlərə onların idarəetmə vəzifələri ba
xımından Ədliyyə Nazirliyinin nəzarəti ədliyyə müfəttişləri, peşəkar hakim və prokuror
olan daxili nəzarətçilər tərəfindən, araşdırma, təhqiqat və istintaq isə ədliyyə müfəttişlə
ri tərəfindən həyata keçirilir. Bununla bağlı qaydalar və əsaslar qanunla tənzimlənir.
H. Hərbi mühakimə
MADDƏ 145- Hərbi mühakimə hərbi məhkəmələr və intizam məhkəmələri tərə
findən həyata keçirilir. Bu məhkəmələr hərbi qulluqçular tərəfindən törədilən hərbi
cinayətlərə, onların hərbi qulluqçulara qarşı və ya hərbi xidmət və vəzifələri ilə bağlı
törətdikləri cinayətlərə aid işlərə baxmaq səlahiyyətinə malikdirlər. Dövlətin təhlü
kəsizliyinə, Konstitusiya qaydasına və bu qaydanın fəaliyyətinə qarşı törədilən cina
yətlərə aid işlərə ədliyyə məhkəmələrində baxılır.
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Müharibə halı istisna olmaqla, hərbçi olmayan şəxslər hərbi məhkəmələrdə mü
hakimə edilmirlər.
Hərbi məhkəmələrin müharibə halında hansı cinayətlər və hansı şəxslər baxımın
dan səlahiyyətli olduqları, onların quruluşu və zərurət olduqda bu məhkəmələrdə
ədliyyə məhkəmələri hakimlərinə və prokurorlarına vəzifə həvalə edilməsi qanunla
tənzimlənir.
Hərbi mühakimə orqanlarının quruluşu, fəaliyyəti, hərbi hakimlərin şəxsi işləri,
hərbi prokuror vəzifələrini yerinə yetirən hərbi hakimlərin vəzifə yerinə yetirdikləri
komandanlıqlar ilə münasibətləri məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatları
əsaslarına görə qanunla tənzimlənir.
II. Yüksək məhkəmələr
A. Konstitusiya Məhkəməsi
1. Quruluşu
MADDƏ 146- Konstitusiya Məhkəməsi on yeddi üzvdən ibarətdir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi iki üzvü Ali Maliyyə Şurası Baş Şurasının öz sədri
və üzvləri arasından hər boş yer üçün göstərdiyi üç namizəd içərisindən, bir üzvü isə
vəkillər kollegiyaları sədrlərinin sərbəst vəkillər arasından göstərdikləri üç namizəd
içərisindən gizli səsvermə yolu ilə seçir. Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilən
bu seçkidə hər boş üzv yeri üçün ilk səsvermədə üzvlərin tam sayının üçdə iki səs
çoxluğu, ikinci səsvermədə isə üzvlərin tam sayının mütləq çoxluğu əldə edilməlidir.
İkinci səsvermədə mütləq çoxluq əldə edilməzsə, bu səsvermədə ən çox səs toplayan
iki namizəd üçün üçüncü səsvermə keçirilir; üçüncü səsvermədə ən çox səs toplayan
namizəd üzv seçilmiş olur.
Prezident üç üzvü Ali Apellyasiya Məhkəməsi, iki üzvü Dövlət Şurası, bir üzvü
Hərbi Məhkəmə, bir üzvü Hərbi Ali İnzibati Məhkəmə baş şuralarının öz sədrləri
və üzvləri arasından hər boş yer üçün göstərdikləri üç namizəd içərisindən; azı ikisi
hüquqçu olmaqla üç üzvü Ali Təhsil Şurasının öz üzvü olmayan ali təhsil qurumları
nın hüquq, iqtisad və siyasi elmlər sahələrində vəzifə yerinə yetirən müəllim heyəti
üzvləri arasından göstərdiyi üç namizəd içərisindən; dörd üzvü yuxarı səviyyəli rəh
bərlər, müstəqil vəkillər, birinci dərəcəli hakimlər və prokurorlar, habelə azı beş il
məruzəçilik etmiş Konstitusiya Məhkəməsi məruzəçiləri arasından seçir.
Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Dövlət Şurası, Hərbi Məhkəmə, Hərbi Ali İnzibati
Məhkəmə, Ali Maliyyə Şurası baş şuralarından və Ali Təhsil Şurasından Konstitusi
ya Məhkəməsi üzvlüyünə namizəd göstərilməsi üçün keçirilən seçkilərdə hər boş üzv
yeri üçün ən çox səs toplayan üç şəxs namizəd göstərilmiş sayılır. Vəkillər kollegi
yaları sədrlərinin müstəqil vəkillər arasından göstərdikləri üç namizəd üçün keçirilən
seçkidə ən çox səs toplayan üç şəxs namizəd göstərilmiş sayılır.
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü seçilmək üçün qırx beş yaşının tamam olması
şərti ilə, ali təhsil müəssisələri müəllim heyəti üzvlərinin professor və dosent adını
almış olması, vəkillərin azı iyirmi il praktik vəkillik etmiş olması, yuxarı səviyyəli
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rəhbərlərin ali təhsilli olması və azı iyirmi il ümumi xidmətdə praktik olaraq çalış
mış olması, birinci dərəcəli hakimlərin və prokurorların namizədlik dövrü də daxil
olmaqla, azı iyirmi il işləmiş olması zəruridir.
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri arasından gizli səsvermə yolu ilə və üzvlərin
tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə dörd il müddətinə Sədr və iki Sədr müavini seçilir.
Səlahiyyət müddəti bitənlər yenidən seçilə bilərlər.
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri əsas vəzifələrindən başqa, heç bir digər rəsmi
və ya xüsusi vəzifə qəbul edə bilməzlər.
2. Üzvlərin səlahiyyət müddəti və üzvlüyün başa çatması
MADDƏ 147- Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri on iki il müddətinə seçilir
lər. Heç kəs iki dəfə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü seçilə bilməz. Konstitusiya
Məhkəməsinin üzvləri altmış beş yaşına çatdıqda pensiyaya çıxırlar. Məcburi pensiya
yaşından əvvəl səlahiyyət müddəti başa çatan üzvlərin başqa vəzifədə çalışması və
şəxsi məsələləri qanunla tənzimlənir.
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü onun hakimlik peşəsindən çıxarılmasını zəruri
edən cinayətə görə məhkum edildiyi halda onun üzvlüyünə avtomatik surətdə, sağ
lamlıq vəziyyətinə görə vəzifəsini yerinə yetirə bilmədiyi qəti olaraq müəyyən edil
diyi halda isə Konstitusiya Məhkəməsi üzvlərinin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə
qəbul edilən qərara əsasən xitam verilir.
3. Vəzifələri və səlahiyyətləri
MADDƏ 148- Konstitusiya Məhkəməsi qanunların, qanun qüvvəli qərarların və
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Nizamnaməsinin forma və mahiyyətcə Konstitusiyaya
uyğunluğunu yoxlayır və fərdi müraciətlərə dair qərar qəbul edir. Konstitusiya Məh
kəməsi Konstitusiya dəyişikliklərini, sadəcə, forma baxımından təhqiq edir və yoxla
yır. Lakin fövqəladə hallarda, hərbi vəziyyət və müharibə hallarında qəbul edilən qa
nun qüvvəli qərarların forma və mahiyyət baxımından Konstitusiyaya uyğunsuzluğu
iddiası ilə Konstitusiya Məhkəməsində işə başlanıla bilməz.
Qanunların forma baxımından yoxlanılması sonuncu səsvermədə nəzərdə tutu
lan çoxluğun əldə edilib-edilmədiyinə, Konstitusiya dəyişikliklərində isə təklif və
səsvermə çoxluğunun əldə edilib-edilmədiyinə və məsələlərə təcili qaydada baxıla
bilməyəcəyi şərtinin yerinə yetirilib-yetirilmədiyinə baxılması ilə məhdudlaşdırılır.
Forma baxımından yoxlama Prezident və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin
beşdə biri tərəfindən tələb edilə bilər. Qanunun dərc edildiyi tarixdən on gün keçdik
dən sonra forma uyğunsuzluğu ilə bağlı ləğvetmə iddiası irəli sürülə bilməz və bu
zaman heç bir etiraz verilə bilməz.
Hər kəs Konstitusiyada təminat verilmiş əsas hüquqlarının və azadlıqlarının, İn
san hüquqları haqqında Avropa Müqaviləsində nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqla
rının hər hansı birinin ümumi orqan tərəfindən pozulduğu iddiası ilə Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Müraciət edə bilmək üçün mümkün qanuni yolların
tükənmiş olması şərtdir.
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Fərdi müraciətdə qanun yolu ilə yoxlanılması lazım olan məsələlərə dair təhqiqat
aparılmır.
Fərdi müraciətlə bağlı qaydalar və əsaslar qanunla tənzimlənir.
Konstitusiya Məhkəməsi Prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrini,
Nazirlər Şurasının üzvlərini, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Apellyasiya Məhkəməsi,
Dövlət Şurası, Hərbi Məhkəmə, Hərbi Ali İnzibati Məhkəmə sədrlərini və üzvləri
ni, onların baş prokurorlarını, Respublika Baş prokurorunun müavinini, Hakimlər
və Prokurorlar Ali Şurası və Ali Maliyyə Şurası sədrlərini və üzvlərini vəzifələri ilə
bağlı cinayətlərinə görə Yüksək Məhkəmə kimi mühakimə edə bilər.
Baş Qərargahın rəisi, Yerüstü, Dəniz və Hava Qüvvələrinin komandanları, Jan
darm Baş komandanı da vəzifələri ilə bağlı cinayətlərə görə Yüksək Məhkəmədə
mühakimə edilirlər.
Yüksək Məhkəmədə prokurorluq vəzifəsini Respublikanın Baş prokuroru və ya
onun müavini yerinə yetirir.
Yüksək Məhkəmənin qərarlarına qarşı yenidən təhqiqat aparılması xahişi ilə mü
raciət edilə bilər. Baş Şuranın yenidən təhqiqat aparılması nəticəsində qəbul etdiyi
qərarlar qətidir.
rir.

Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya ilə verilən digər vəzifələri də yerinə yeti
4. Fəaliyyəti və mühakimə qaydası

MADDƏ 149- Konstitusiya Məhkəməsi iki bölmə və plenar iclas şəklində fəaliy
yət göstərir. Bölmələr sədr müavininin sədrliyi altında dörd üzvün iştirakı ilə toplaşır
lar. Plenar iclas Məhkəmə Sədrinin və ya Sədrin müəyyənləşdirdiyi Sədr müavininin
sədrliyi altında azı on iki üzvün iştirakı ilə toplaşır. Bölmələr və plenar iclas öz qə
rarlarını mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edirlər. Fərdi müraciətlərin qəbul edilməsinin
mümkünlüyünü öyrənmək üçün komissiyalar təşkil edilə bilər.
Siyasi partiyalarla bağlı işlərə və müraciətlərə, ləğvetmə və etiraz iddialarına,
Yüksək Məhkəmə kimi araşdırılan işlərə plenar iclas tərəfindən, fərdi müraciətlərə
isə bölmələr tərəfindən baxılıb qərarlar qəbul edilir.
Konstitusiya dəyişikliklərinin ləğv edilməsi, siyasi partiyaların bağlanılması, ya
xud Dövlət yardımından məhrum edilməsi barədə qərar qəbul edilməsi üçün iclasda
iştirak edən üzvlərin üçdə iki səs çoxluğu tələb edilir.
Forma uyğunsuzluğuna əsaslanan ləğvetmə işlərinə Konstitusiya Məhkəməsi ilk
növbədə baxıb qərar qəbul edir.
Konstitusiya Məhkəməsinin quruluşu, plenar iclasın və bölmələrin mühakimə
qaydaları, Sədrin, Sədr müavinlərinin və üzvlərin intizam işləri qanunla, Məhkəmə
nin fəaliyyətinin əsasları, bölmə və komissiyaların təşkili və iş bölgüsü Məhkəmənin
özünün hazırladığı Nizamnamə ilə tənzimlənir.
Konstitusiya Məhkəməsi Yüksək Məhkəmə kimi baxdığı işlərdən başqa, digər iş
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ləri yazılı sənədlər əsasında araşdırır. Lakin fərdi müraciətlərdə məhkəmə araşdırma
sı aparılmasına dair qərar qəbul edilə bilər. Bundan əlavə, məhkəmə zəruri saydığı
hallarda əlaqədar şəxsləri və məsələ barəsində məlumatı olan şəxsləri şifahi açıqla
malarını dinləmək üçün dəvət edə bilər, həmçinin siyasi partiyaların bağlanılması ilə
bağlı işlərdə Respublikanın Baş prokurorunu dinlədikdən sonra bağlanılması tələb
edilən siyasi partiyanın ali rəhbərinin və ya onun təyin etdiyi nümayəndənin müdafiə
çıxışını dinləyir.
5. Ləğvetmə işləri
MADDƏ 150- Qanunların, qanun qüvvəli qərarların, Türkiyə Böyük Millət Məc
lisi Nizamnaməsinin və ya bunların müəyyən maddələrinin və müddəalarının for
ma və mahiyyət baxımından Konstitusiyaya uyğunsuzluğu iddiası ilə Konstitusiya
Məhkəməsində ləğvetmə davası açmaq hüququ Prezidentə, iqtidar və ana müxalifət
partiyalarının Məclis qruplarına və Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinin tam sa
yının azı beşdə birinə məxsusdur. İqtidarda birdən çox siyasi partiyanın olduğu halda
iqtidar partiyalarının dava açmaq hüququndan üzvlərinin sayı daha çox olan partiya
istifadə edir.
6. Dava açılması müddəti
MADDƏ 151- Konstitusiya Məhkəməsində birbaşa ləğvetmə davası açmaq hüqu
qu ləğv edilməsi tələb olunan qanunun, qanun qüvvəli qərarın və ya Nizamnamənin
Rəsmi Qəzetdə dərc edildiyi tarixdən altmış gün sonra qüvvədən düşür.
7. Konstitusiyaya uyğunsuzluq iddiasının digər məhkəmələrdə irəli sürülməsi
MADDƏ 152- Hər hansı işə baxmaqda olan məhkəmə tətbiq ediləcək qanunun
və ya qanun qüvvəli qərarın müddəalarının Konstitusiyaya uyğun gəlmədiyini hesab
edirsə və ya tərəflərdən birinin irəli sürdüyü uyğunsuzluq iddiasının ciddi olduğunu
yəqin edirsə, Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələyə dair qəbul edəcəyi qərara qə
dər davanı təxirə salır.
Məhkəmə Konstitusiyaya uyğunsuzluq iddiasını ciddi hesab etməzsə, bu iddia
kassasiya instansiyasında əsas hökmlə birlikdə qəbul ediləcək qərara bağlanır.
Konstitusiya Məhkəməsi işi aldığı tarixdən beş ay ərzində qərarını qəbul və elan
edir. Bu müddət ərzində qərar qəbul edilməzsə, məhkəmə davanı qüvvədə olan qanu
nun müddəalarına müvafiq surətdə başa çatdırır. Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin
qərarı işin mahiyyəti haqqında qərar qətiləşənə qədər qəbul edilərsə, məhkəmə onu
yerinə yetirməyə borcludur.
Konstitusiya Məhkəməsinin işin mahiyyətinə dair qəbul etdiyi rədd qərarının Rəs
mi Qəzetdə dərc edilməsindən on il keçənədək qanunun eyni müddəasının Konstitu
siyaya uyğunsuzluğu iddiası ilə təkrar müraciət edilə bilməz.
8. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları
MADDƏ 153- Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları qətidir. Ləğvetmə qərarları
əsaslandırılmadan elan edilə bilməz.
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Konstitusiya Məhkəməsi qanunu və ya qanun qüvvəli qərarı tamamilə və ya onun
ayrıca müddəasını ləğv edərkən qanun qəbul etmək tərzində, yeni bir tətbiqə yol aça
caq şəkildə hökm verə bilməz.
Qanun, qanun qüvvəli qərar və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Nizamnamə
si, yaxud bunların müddəaları ləğvetmə qərarlarının Rəsmi Qəzetdə dərc edildiyi ta
rixdə qüvvədən düşür. Zəruri hallarda Konstitusiya Məhkəməsi ləğvetmə hökmünün
qüvvəyə mindiyi tarixi ayrıca müəyyənləşdirə bilər. Bu tarix qərarın Rəsmi Qəzetdə
dərc edildiyi gündən başlayaraq bir ili keçə bilməz.
Ləğvetmə qərarının qüvvəyə minməsinin təxirə salındığı hallarda Türkiyə Böyük
Millət Məclisi ləğvetmə qərarının ortaya çıxardığı hüquqi boşluğu doldurmalı olan
qanun layihəsini və ya təklifini ilk növbədə müzakirə edib qərar qəbul edir.
Ləğvetmə qərarlarının geriyə qüvvəsi yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları Rəsmi Qəzetdə dərhal dərc edilir və qanun
vericilik, icra və məhkəmə orqanları, idarələr, fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburi
olur.
B. Ali Apellyasiya Məhkəməsi
MADDƏ 154- Ali Apellyasiya Məhkəməsi ədliyyə məhkəmələrinin qəbul etdik
ləri və qanuna görə başqa məhkəmə instansiyasına verilməyən qərarları və hökmləri
yoxlayan son instansiyadır. Bu məhkəmə qanunla nəzərdə tutulan müəyyən davalara
da birinci və son instansiya məhkəməsi kimi baxır.
Ali Apellyasiya Məhkəməsinin üzvləri birinci dərəcəli ədliyyə məhkəmələrinin
hakimləri və Respublika prokurorları, habelə bu peşə ilə məşğul olanlar arasından
Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə və üzvlərin tam
sayının mütləq çoxluğu ilə seçilirlər.
Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Birinci Sədri, Birinci Sədr müavinləri və idarə
sədrləri Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Baş Şurası tərəfindən onların öz üzvləri ara
sından gizli səsvermə yolu ilə və üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə dörd il
müddətinə seçilirlər; səlahiyyət müddəti bitənlər yenidən seçilə bilərlər.
Respublikanın Baş prokuroru və onun müavini Ali Apellyasiya Məhkəməsi Baş
Şurasının öz üzvləri arasından gizli səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirdiyi beş nami
zəd içərisindən Prezident tərəfindən dörd il müddətinə seçilirlər. Səlahiyyət müddəti
bitənlər yenidən seçilə bilərlər.
Ali Apellyasiya Məhkəməsinin quruluşu, fəaliyyəti, Sədrin, Sədr müavinlərinin,
idarə sədrlərinin və üzvlərinin, Respublika Baş prokurorunun və onun müavininin
xüsusiyyətləri və seçilməsi qaydası məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatı
əsaslarına görə qanunla tənzimlənir.
C. Dövlət Şurası
MADDƏ 155- Dövlət Şurası inzibati məhkəmələr tərəfindən qəbul edilən və qa
nunda başqa bir inzibati məhkəmə instansiyasına verilməsi nəzərdə tutulmayan qə
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rar və hökmlərə baxılması üzrə son instansiyadır. Dövlət Şurası qanunda göstərilən
müəyyən davalara da ilk və son instansiya məhkəməsi kimi baxır.
Dövlət Şurası davalara baxmaq, Baş nazir və Nazirlər Şurası tərəfindən göndəri
lən qanun layihələri, ictimai xidmətlərlə bağlı imtiyaz müqavilələri və razılaşmaları
haqqında iki ay ərzində rəyini bildirmək, nizamnamə layihələrini nəzərdən keçirmək,
idarəetmə uyğunsuzluqlarını tənzimləmək və qanunda göstərilən digər işləri yerinə
yetirmək səlahiyyətinə malikdir.
Dövlət Şurası üzvlərinin dörddə üçü birinci dərəcəli inzibati məhkəmələrin ha
kimləri və prokurorları, bu peşəyə mənsub olan şəxslər arasından Hakimlər və Pro
kurorlar Ali Şurası tərəfindən, dörddə biri xüsusiyyətləri qanunla müəyyənləşdirilən
vəzifəli şəxslər arasından Prezident tərəfindən seçilir.
Dövlət Şurasının Sədri, Baş prokuroru, Sədr müavinləri və idarə rəisləri onların öz
üzvləri arasından Dövlət Şurasının Baş Şurası tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə və
üzvlərin sayının mütləq səs çoxluğu ilə dörd il müddətinə seçilirlər. Səlahiyyət müd
dəti bitənlər yenidən seçilə bilərlər.
Dövlət Şurasının quruluşu, fəaliyyəti, Sədrin, Baş prokurorun, Sədr müavinləri
nin, idarə rəislərinin keyfiyyətləri və seçilməsi qaydası, inzibati mühakimənin xü
susiyyəti məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatı əsaslarına görə qanunla
tənzimlənir.
D. Hərbi Apellyasiya Məhkəməsi
MADDƏ 156- Hərbi Apellyasiya Məhkəməsi hərbi məhkəmələr tərəfindən qə
bul edilən qərar və hökmlərə baxılması üzrə son instansiyadır. Bundan əlavə, Hərbi
Apellyasiya Məhkəməsi hərbi qulluqçuların qanunda göstərilən müəyyən davalarına
da ilk və son instansiya məhkəməsi kimi baxır.
Hərbi Apellyasiya Məhkəməsinin üzvləri birinci dərəcəli hərbi hakimlər arasın
dan Hərbi Apellyasiya Məhkəməsi Baş Şurasının öz üzvlərinin gizli səsverməsi yolu
ilə və mütləq səs çoxluğu ilə hər boş yer üçün göstərdiyi üç namizəd içərisindən Pre
zident tərəfindən seçilir.
Hərbi Apellyasiya Məhkəməsinin Sədri, Baş prokuroru, İkinci Sədri və idarə rəis
ləri Hərbi Apellyasiya Məhkəməsinin üzvləri arasından rütbə və dərəcə sırasına görə
təyin edilirlər.
Hərbi Apellyasiya Məhkəməsinin quruluşu, fəaliyyəti, heyət üzvlərinin intizam və
şəxsi işləri məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatı əsaslarına görə qanunla
tənzimlənir.
E. Hərbi Ali İnzibati Məhkəmə
MADDƏ 157- Hərbi Ali İnzibati Məhkəmə hərbi olmayan orqanlar tərəfindən
yerinə yetirilmiş olsa belə, hərbi qulluqçularla və hərbi xidmətlə bağlı olan inzibati
işlərdən və hərəkətlərdən irəli gələn mübahisələrə məhkəmə nəzarətini həyata keçi
rən ilk və son instansiya məhkəməsidir. Lakin hərbi öhdəliklərdən irəli gələn müba
hisələrdə əlaqədar şəxsin hərbi qulluqçu olması şərti tələb edilmir.
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Hərbi Ali İnzibati Məhkəmənin hərbi hakim dərəcəsinə mənsub olan üzvləri məh
kəmənin bu dərəcədən olan sədrinin və üzvlərinin gizli səsverməsi yolu ilə və onların
tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə birinci dərəcəli hərbi hakimlər arasından hər boş
yer üçün göstərilən üç namizəd içərisindən, hakim dərəcəsinə mənsub olmayan üzv
ləri isə rütbələri və keyfiyyətləri qanunda göstərilən zabitlər arasından Baş Qərargah
rəisinin hər boş yerə göstərdiyi üç namizəd içərisindən Prezident tərəfindən seçilir.
Hərbi hakim dərəcəsinə mənsub olmayan üzvlərin səlahiyyət müddəti ən çoxu
dörd ildir.
Məhkəmənin Sədri, Baş prokuroru və idarə rəisləri hakim dərəcəsinə mənsub
olanlar arasından rütbə və dərəcə sırasına görə təyin edilirlər.
Hərbi Ali İnzibati Məhkəmənin quruluşu, fəaliyyəti, mühakimə qaydası, heyət
üzvlərinin intizam və şəxsi işləri məhkəmələrin müstəqilliyi və hakimlik təminatı
əsaslarına görə qanunla tənzimlənir.
F. Uyuşmazlıq Məhkəməsi
MADDƏ 158- Uyuşmazlıq Məhkəməsi ədliyyə, inzibati və hərbi məhkəmə ins
tansiyaları arasında vəzifə və hökm uyğunsuzluqlarını qəti olaraq həll etmək səlahiy
yətinə malikdir.
Uyuşmazlıq Məhkəməsinin quruluşu, üzvlərinin keyfiyyətləri və seçkisi, habe
lə fəaliyyəti qanunla tənzimlənir. Bu məhkəmənin Sədri funksiyalarını Konstitusiya
Məhkəməsinin öz üzvləri arasından səlahiyyət verdiyi bir üzv həyata keçirir.
Digər məhkəmələrlə Konstitusiya Məhkəməsi arasında vəzifələrlə bağlı fikir ayrı
lıqlarında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı əsas götürülür.
III. Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası
MADDƏ 159- Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası məhkəmələrin müstəqilliyi və
hakimlik təminatı əsaslarına görə yaradılır və vəzifələrini yerinə yetirir.
Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası iyirmi iki əsas və on iki əlavə üzvdən ibarətdir;
üç idarə şəklində fəaliyyət göstərir.
Şuranın Sədri ədalət naziridir. Ədliyyə Nazirliyinin Müşaviri vəzifəyə görə Şu
ranın üzvüdür. Şuranın dörd əsas üzvü keyfiyyətləri qanunda müəyyənləşdirilən, ali
təhsil müəssisələrinin hüquq sahəsində çalışan müəllim heyətinin üzvləri və vəkillər
arasından Prezident tərəfindən, üç əsas və üç əlavə üzvü Ali Apellyasiya Məhkəmə
sinin üzvləri arasından Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Baş Şurası tərəfindən, iki əsas
və iki əlavə üzvü Dövlət Şurasının üzvləri arasından Dövlət Şurasının Baş Şurası
tərəfindən, bir əsas və bir əlavə üzvü Türkiyə Ədliyyə Akademiyasının Baş Şurası
tərəfindən onun öz üzvləri arasından, yeddi əsas və dörd əlavə üzvü birinci dərəcəyə
mənsub olub birinci dərəcəyə aid olunmanı zəruri edən keyfiyyətləri itirməmiş əd
liyyə məhkəmələrinin hakimləri və prokurorları arasından ədliyyə məhkəmələrinin
hakimləri və prokurorları tərəfindən, üç əsas və iki əlavə üzvü birinci dərəcəyə mən
sub olub, birinci dərəcəyə aid edilməni zəruri edən keyfiyyətləri itirməmiş inzibati
məhkəmələrin hakimləri və prokurorları arasından inzibati məhkəmələrin hakimləri
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və prokurorları tərəfindən dörd il müddətinə seçilirlər. Səlahiyyət müddəti bitən üzv
lər yenidən seçilə bilərlər.
Şura üzvlərinin seçkisi üzvlərin səlahiyyət müddətinin başa çatmasından əvvəlki
altmış gün ərzində keçirilir. Prezident tərəfindən seçilən üzvlərin səlahiyyət müddəti
başa çatmamış Şura üzvü yerinin boşalması halında boşalmadan sonrakı altmış gün
ərzində yeni üzv seçkisi keçirilir. Digər üzv yerlərinin boşalması halında əsas üzvü
əvəz edən əlavə üzv qalan müddəti başa çatdırır.
Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Dövlət Şurası və Türkiyə Ədliyyə Akademiyası baş
şuralarından seçilən Şura üzvlüyü üçün hər üzvün səs verdiyi, birinci dərəcəli ədliyyə
və inzibati məhkəmələrin hakimləri və prokurorları arasından seçilən Şura üzvlüyü
üçün hər bir hakimin və prokurorun səs verdiyi seçkilərdə ən çox səs toplayan nami
zədlər sıra ilə əsas və əlavə üzv seçilirlər. Bu seçkilər hər səlahiyyət müddəti üçün bir
dəfə və gizli səsvermə yolu ilə keçirilir.
Şuranın ədalət nazirindən və Ədliyyə Nazirliyinin Müşavirindən başqa, digər əsas
üzvləri vəzifələrinin davam etdiyi müddətdə qanunda müəyyənləşdirənlərdən savayı,
heç bir başqa vəzifə ala bilməzlər və ya Şura tərəfindən başqa bir vəzifəyə təyin edilə
bilməz və seçilə bilməzlər.
Şuranı idarə və təmsil etmək səlahiyyəti Şuranın Sədrinə məxsusdur. Şuranın Səd
ri idarələrin fəaliyyətində iştirak edə bilməz. Şura öz üzvləri arasından idarə rəis
lərini, idarə rəislərindən birini isə Sədr müavini seçir. Sədr öz səlahiyyətlərinin bir
qismini Sədr müavininə verə bilər.
Şura ədliyyə və inzibati məhkəmələrin hakimlərinin və prokurorlarının peşəyə
qəbul edilməsi, təyin edilməsi və başqa vəzifəyə keçirilməsi, onlara müvəqqəti sə
lahiyyət verilməsi, onların irəli çəkilməsi və birinci dərəcəyə aid edilməsi, kadrların
paylanması, peşədə qalmaları uyğun sayılmayanlar barəsində qərar qəbul edilməsi,
intizam cəzası verilməsi, vəzifədən kənarlaşdırılma məsələlərini həll edir; hər hansı
məhkəmənin ləğv edilməsi və ya mühakimə dairəsinin dəyişdirilməsi məsələlərinə
dair Ədalət Nazirliyinin təklifləri barəsində qərarlar qəbul edir; bundan əlavə, Kons
titusiya və qanunlar ilə verilən digər vəzifələri yerinə yetirir.
Hakimlərin və prokurorların öz vəzifələrini qanunlara, nizamnamələrə, təlimatna
mələrə və sərəncamlara (hakimlər üçün – inzibati xüsusiyyətlər daşıyan sərəncamla
ra) uyğun olaraq yerinə yetirib-yetirmədiklərinin yoxlanılması, vəzifələri ilə əlaqədar
və ya vəzifələrinin icrası gedişində cinayət törədib-törətmədiklərinin, statuslarına və
vəzifələrinin tələblərinə müvafiq surətdə davranıb-davranmadıqlarının araşdırılması
və zəruri hallarda onların barəsində yoxlama və təhqiqat işlərinin aparılması müvafiq
idarənin təklifi və Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası Sədrinin razılığı ilə Şuranın
müfəttişləri tərəfindən də həyata keçirilə bilər. Təhqiqat və yoxlama işləri, barəsində
təhqiqat və yoxlama aparılan şəxsdən daha yüksək dərəcəli hakim və ya prokuror tə
rəfindən də həyata keçirilə bilər.
Şuranın peşədən çıxarma cəzası ilə bağlı qərarları istisna olmaqla, digər qərarları
na qarşı məhkəmə instansiyalarına müraciət edilə bilməz.
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Şura yanında Baş Katiblik yaradılır. Baş katib birinci dərəcəli hakimlər və proku
rorlar arasından Şuranın təklif etdiyi üç namizəd içərisindən Şuranın Sədri tərəfindən
təyin edilir. Şuranın müfəttişlərini, Şurada müvəqqəti və ya daimi işləyəcək hakimləri
və prokurorları özlərinin razılığı ilə təyin etmək səlahiyyəti Şuraya məxsusdur.
Ədalət Nazirliyinin mərkəzi aparatında, onun yanında və onunla bağlı təşkilatlar
da müvəqqəti və ya daimi işləyəcək hakimləri və prokurorları, habelə ədalət müfəttiş
lərinin, hakim və prokuror peşəsinə mənsub olan daxili nəzarətçiləri özlərinin razılığı
ilə təyin etmək səlahiyyəti ədalət nazirinə məxsusdur.
Şura üzvlərinin seçkisi, idarələrin təşkili və iş bölgüsü, Şuranın və idarələrin və
zifələri, iclas keçirmək və qərar qəbul etmək üçün yetərsəs, fəaliyyət qaydaları və
əsasları, idarələrin qərarlarına və işlərinə qarşı veriləcək etirazlar və bunların araşdı
rılması qaydası, habelə Baş Katibliyin quruluşu və vəzifələri qanunla tənzimlənir.
IV. Ali Maliyyə Şurası
MADDƏ 160- Ali Maliyyə Şurası mərkəzi idarəçilik büdcəsindən maliyyələş
dirilən ümumi idarələrin və sosial təhlükəsizlik qurumlarının bütün gəlirlərinə və
xərclərinə, habelə əmlakına Türkiyə Böyük Millət Məclisi adından nəzarət etmək və
məsul vəzifəli şəxslərin hesabları və işləri barəsində qəti hökm çıxarmaq, qanunlarla
nəzərdə tutulan təhqiqat, nəzarət və hökm çıxarma işlərini yerinə yetirir. Əlaqədar
şəxslər Ali Maliyyə Şurasının qəti hökmləri barəsində yazılı bildirişin verildiyi ta
rixdən on beş gün keçənədək qərarın düzəldilməsini bir dəfə tələb edə bilərlər. Bu
qərarlarla əlaqədar inzibati məhkəmələrə müraciət edilə bilməz.
Vergilər, bənzər maliyyə öhdəlikləri və vəzifələri haqqında Dövlət Şurasının qə
rarları ilə Ali Maliyyə Şurasının qərarları arasında uyğunsuzluq olduqda Dövlət Şu
rasının qərarları əsas götürülür.
Yerli idarələrin hesablarına və işlərinə nəzarət və buna dair qəti hökm çıxarılması
Ali Maliyyə Şurasının səlahiyyətinə aiddir.
Ali Maliyyə Şurasının quruluşu, fəaliyyəti, nəzarət qaydası, heyət üzvlərinin key
fiyyətləri, onların təyin edilməsi, vəzifələri və səlahiyyətləri, hüquqları və öhdəliklə
ri, digər şəxsi işləri, Sədrin və üzvlərin təminatı qanunla tənzimlənir.
(Çıxarılmışdır: 7.05.2004–5170/10-cu maddə)
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Maliyyə və iqtisadiyyatla bağlı müddəalar
BİRİNCİ BÖLMƏ
Maliyyə müddəaları
I. Büdcə
A. Büdcənin hazırlanması və yerinə yetirilməsi
MADDƏ 161- Dövlətin və ümumi iqtisadi müəssisələrdən başqa, digər ümumi
hüquqi şəxslərin xərcləri illik büdcələrlə müəyyənləşdirilir.
Maliyyə ilinin başlanması, mərkəzi idarəçilik büdcəsinin hazırlanması, yerinə ye
tirilməsi və yoxlanılması qanunla tənzimlənir.
Qanunda inkişaf planları ilə bağlı sərmayə qoyuluşları və ya bir ildən artıq davam
edəcək işlər və xidmətlər üçün xüsusi müddəalar və qaydalar müəyyənləşdirilə bilər.
Büdcə haqqında qanuna büdcə ilə bağlı olmayan heç bir müddəa daxil edilə bil
məz.
B. Büdcənin müzakirəsi
MADDƏ 162- Nazirlər Şurası mərkəzi idarəçilik büdcəsinin layihəsini və milli
büdcə ehtimallarını əks etdirən məruzəni maliyyə ilinin başlanmasına ən geci yetmiş
beş gün qalmış Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edir.
Büdcə layihələri və məruzə qırx üzvdən ibarət olan Büdcə komissiyasında araşdı
rılır. Bu komissiyanın tərkibi müəyyənləşdirilərkən iqtidar qrupuna və ya qruplarına
azı iyirmi beş üzv yeri verilməsi şərti ilə, siyasi partiya qruplarının və müstəqil millət
vəkillərinin saylarına mütənasib surətdə təmsil edilməsinə diqqət yetirilir.
Büdcə komissiyasının əlli beş gün ərzində qəbul etdiyi mətn Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisində müzakirə edilir və maliyyə ili başlananadək onun barəsində qərar qə
bul edir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri plenar iclasda ümumi idarə büdcələri
haqqında düşüncələrini hər büdcəyə dair müzakirələrin gedişində açıqlayırlar; böl
mələr dəyişiklik təklifləri ayrıca müzakirə edilmədən oxunur və səsə qoyulur.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri plenar iclasda büdcə qanunu layihələ
rinin müzakirələri zamanı xərcləri artıran və ya gəlirləri azaldan təkliflər irəli sürə
bilməzlər.
C. Büdcələrdə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı əsaslar
MADDƏ 163- Mərkəzi idarəçilik büdcəsi ilə ayrılan təxsisat xərclərin miqdarının
son həddini göstərir. Büdcələrə xərclərin miqdarının son həddinin Nazirlər Şurasının
qərarı ilə keçilə biləcəyinə dair müddəa daxil edilə bilməz. Nazirlər Şurasına qanun
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qüvvəli qərarla büdcədə dəyişiklik etmək səlahiyyəti verilə bilməz. Cari ilin büdcə
sindəki təxsisat artımını nəzərdə tutan dəyişiklik layihələrində, cari və ötən ilin büd
cələrinə maliyyə yükü gətirən qanun layihələri və təklifləri irəli sürüldükdə müəyyən
ləşdirilən xərcləri ödəmək üçün maliyyə mənbələrinin göstərilməsi məcburidir.
D. Qəti hesabat
MADDƏ 164- Büdcənin yerinə yetirilməsinə dair qəti hesabat qanununun layi
həsi, qanunda daha qısa bir müddət nəzərdə tutulmayıbsa, aid olduğu maliyyə ilinin
bitməsindən ən geci yeddi ay keçənədək Nazirlər Şurası tərəfindən Türkiyə Böyük
Millət Məclisinə təqdim edilir. Ali Maliyyə Şurası büdcənin yerinə yetirilməsinə dair
hesabatın uyğunluğuna dair məlumatı onun aid olduğu qəti hesabat qanunu layihəsi
nin verilməsindən ən geci yetmiş beş gün keçənədək Türkiyə Böyük Millət Məclisinə
təqdim edir.
Büdcənin yerinə yetirilməsinə dair qəti hesabat layihəsi yeni ilin büdcə qanunu
layihəsi ilə birlikdə Büdcə komissiyasının gündəliyinə daxil edilir. Büdcə komissi
yası büdcə qanununun layihəsini və qəti hesabat qanununun layihəsini plenar iclasa
birlikdə təqdim edir, plenar iclas qəti hesabat qanununun layihəsini yeni ilin büdcə
qanununun layihəsi ilə bərabər müzakirə edib qərar qəbul edir.
Büdcənin yerinə yetirilməsinə dair qəti hesabat qanunu layihəsinin və uyğunluğa
dair məlumatın Türkiyə Böyük Millət Məclisinə verilmiş olması Ali Maliyyə Şu
rasının müvafiq ilə aid başa çatdırmadığı nəzarəti davam etdirməsinin və hesabları
araşdırmasının qarşısını almır və həmin məsələlərə dair qərar qəbul edilməsi demək
deyildir.
E. Ümumi iqtisadi müəssisələrə nəzarət
MADDƏ 165- Sərmayəsinin yarısından çoxu birbaşa və ya dolayısı ilə Dövlətə
aid olan ümumi təşkilatlara və ortaqlıqlara Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən
nəzarət edilməsinin əsasları qanunla tənzimlənir.
İKİNCİ BÖLMƏ
İqtisadi müddəalar
I. Planlaşdırma; İqtisadi və Sosial Şura
MADDƏ 166- İqtisadi, sosial və mədəni inkişafı, xüsusən ölkədə sənayenin və
kənd təsərrüfatının tarazlı və ahəngdar şəkildə sürətli inkişafını, hərtərəfli təhlil və
qiymətləndirmə əsasında ölkənin resurslarından səmərəli istifadəni planlaşdırmaq,
bu məqsədlə lazımi təşkilat yaratmaq Dövlətin vəzifəsidir.
Planda milli qənaəti və istehsalı artırmaq, qiymətlərdə sabitliyi, xarici ödənişlər
də tarazlığı saxlamaq, sərmayə qoyuluşlarını və məşğulluğu inkişaf etdirmək üçün
tədbirlər nəzərdə tutulur; sərmayə qoyuluşlarında cəmiyyətin maraqları və tələbatı
nəzərə alınır; resurslardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsi məqsədi qarşıya qoyulur.
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İnkişaf təşəbbüsləri bu plana əsasən həyata keçirilir.
İnkişaf planlarının hazırlanması, Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən bəyə
nilməsi, yerinə yetirilməsi, dəyişdirilməsi və onların bütövlüyünü pozan dəyişikliklə
rin qarşısının alınması ilə bağlı qaydalar və əsaslar qanunla tənzimlənir.
İqtisadi və sosial siyasətin müəyyənləşdirilməsində hökumətə məsləhət və tövsi
yələr vermək məqsədi ilə İqtisadi və Sosial Şura yaradılır. İqtisadi və Sosial Şuranın
quruluşu və fəaliyyəti qanunla tənzimlənir.
II. Bazarlara nəzarət və xarici ticarətin tənzimlənməsi
MADDƏ 167- Dövlət pul, kredit, sərmayə, əmlak və xidmət bazarlarının sağlam
və nizamlı fəaliyyətini təmin edən və genişləndirən tədbirlər görür; bazarlarda sövdə
ləşmə nəticəsində inhisarlar və kartellər yaradılmasının qarşısını alır.
Xarici ticarətin ölkə iqtisadiyyatına fayda gətirməsi məqsədi ilə idxal, ixrac və
digər xarici ticarət əməliyyatları üzərində vergilərdən və bənzər öhdəliklərdən sava
yı, digər maliyyə öhdəlikləri qoymaq və bunları ləğv etmək üçün qanunla Nazirlər
Şurasına səlahiyyət verilə bilər.
III. Təbii sərvətlərin axtarılması və işlədilməsi
MADDƏ 168- Təbii sərvətlər və resurslar Dövlətin sərəncamında və nəzarətində
dir. Bunların axtarılması və işlədilməsi hüququ Dövlətə məxsusdur. Dövlət bu hüqu
qunu müəyyən bir müddət üçün fiziki və hüquqi şəxslərə verə bilər. Dövlətin hansı
təbii sərvətlərin və resursların axtarışını və işlədilməsini fiziki və hüquqi şəxslər ilə
ortaqlıq şəraitində və ya birbaşa fiziki və hüquqi şəxslərin əli ilə həyata keçirməsi qa
nunla verilən icazəyə bağlıdır. Bu sahədə fiziki və hüquqi şəxslərin yerinə yetirməli
olduqları şərtlər və Dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək müşahidə, nəzarət qaydaları
və əsasları, tətbiq ediləcək sanksiyalar qanunda göstərilir.
IV. Meşələr və meşə kəndlərinin sakinləri
A. Meşələrin qorunması və inkişaf etdirilməsi
MADDƏ 169- Dövlət meşələrin qorunması və meşə sahələrinin genişləndirilmə
si üçün lazımi qanunlar qəbul edir və tədbirlər görür. Yanan meşələrin yerində yeni
meşələr salınır, bu yerlərdə başqa növ əkinçilik və heyvandarlıq fəaliyyəti həyata ke
çirilmir. Bütün meşələrə Dövlət tərəfindən nəzarət edilir.
Dövlət meşələrinin mülkiyyəti özgəninkiləşdirilə bilməz. Qanuna görə, Dövlət
meşələri Dövlət tərəfindən idarə edilir və istismar olunur. Müddətin keçməsi nəticə
sində bu meşələr əmlak kimi əldə edilə bilməz və ümumi fayda xaricində özgənin
kiləşdirilə bilməz.
Meşələrə zərər verə bilən heç bir fəaliyyətə və hərəkətə icazə verilə bilməz. Me
şələrin məhvinə yol açan siyasi təbliğat aparıla bilməz; sırf meşə cinayətləri üçün
ümumi və fərdi əfv qərarı çıxarıla bilməz. Meşələri yandırmaq, yox etmək və ya sa
hələrini azaltmaq niyyəti ilə törədilən cinayətlər ümumi və fərdi əfvin əhatə dairəsinə
daxil edilə bilməz.
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Meşə kimi mühafizə edilməsində elmi-texniki baxımdan heç bir fayda görülmə
yən, əksinə, əkinçilik sahələrinə çevrilməsində aşkar fayda olduğu təsbit edilən yer
lər, habelə 1981-ci il 31 dekabr tarixindən əvvəl elmi-texniki baxımdan meşə key
fiyyətlərini tamamilə itirmiş tarla, bağ, meyvəlik, zeytunluq kimi müxtəlif əkinçilik
sahələrində və ya heyvandarlıqda istifadə edilməsində fayda olduğu təsbit edilən əra
zilər, şəhər, qəsəbə və kənd tikililərinin toplu şəkildə olduğu yerlərdən başqa, meşə
sərhədləri daraldıla bilməz.
B. Meşə kəndləri sakinlərinin qorunması
MADDƏ 170- Meşələrin içərisində və ya onlara bitişik yerlərdə olan kəndlərin
sakinlərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, meşələrin və onların bütövlüyünün
qorunması baxımından meşəyə nəzarət edilməsində və onun istismar olunmasında
Dövlətlə həmin sakinlərin əməkdaşlığını təmin edən tədbirlər, 1981-ci il 31 dekabr
tarixindən əvvəl elmi-texniki baxımdan meşə keyfiyyətlərini tamamilə itirmiş yer
lərin dəyərləndirilməsi, elmi-texniki baxımdan meşə kimi mühafizəsində fayda gö
rülməyən yerlərin təsbit edilməsi və meşə sərhədlərindən kənara çıxarılması, meşə
içərisində yerləşən kəndlərin sakinlərinin qismən və ya tamamilə bu yerlərə köçürül
məsi üçün Dövlət tərəfindən həmin yerlərin bərpa edilərək bu sakinlərin istifadəsinə
verilməsi qanunla tənzimlənir.
Dövlət bu sakinlərin iş vasitələri və avadanlığı almasını asanlaşdıran tədbirlər gö
rür.
Meşə içərisindən köçürülən kəndlərin sakinlərinə aid ərazilərə Dövlət meşəsi kimi
dərhal ağaclar əkilir.
V. Kooperativçiliyin inkişafı
MADDƏ 171- Dövlət milli iqtisadiyyatın maraqlarını nəzərə alaraq, ilk növbədə
istehsalın artırılmasına və istehlakçının qorunmasına yönələn kooperativçiliyin inki
şafını təmin etmək üçün tədbirlər görür.
(Çıxarılmışdır: 23.07.1995–4121/15-ci maddə)
VI. İstehlakçıların, kiçik tacirlərin və sənətkarların qorunması
A. İstehlakçıların qorunması
MADDƏ 172- Dövlət istehlakçıları qoruyan və izahat işinin aparılmasını təmin
edən tədbirlər görür, istehlakçıların özlərini qorumağa yönəlmiş təşəbbüslərinə rəvac
verir.
B. Kiçik tacirlərin və sənətkarların qorunması
MADDƏ 173- Dövlət kiçik tacirləri və sənətkarları qoruyan və dəstəkləyən təd
birlər görür.
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BEŞİNCİ HİSSƏ
Müxtəlif müddəalar
I. İslahat qanunlarının qorunması
MADDƏ 174- Konstitusiyanın heç bir müddəası türk topluluğunun müasir si
vilizasiya səviyyəsinə çıxarılması və Türkiyə Respublikasının dünyəvi xarakterinin
qorunması məqsədini qarşıya qoyan aşağıdakı islahat qanunlarının Konstitusiyanın
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edildiyi tarixdə qüvvədə olan müddəalarının
Konstitusiyaya zidd olduğu şəklində anlaşıla və yozula bilməz.
1. Təhsilin vahid şəklə salınması haqqında 1340-cı il (1924-cü il) 3 mart tarixli
və 430 saylı Qanun;
2. Baş örtükləri və geyimləri haqqında 1341-ci il (1925-ci il) 25 noyabr tarixli və
671 saylı Qanun;
3. Təkyələrin, zaviyələrin və türbələrin bağlanması və türbədarlıqların, bir sıra
adların ləğv edilməsi haqqında 1341-ci il (1925-ci il) 25 noyabr tarixli və 671 saylı
Qanun;
4. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları haqqında 1926-cı il 17 fevral tarixli Qanunun Ni
kah əqdinin nikah məmuru qarşısında bağlanması haqqında Əsasnaməsi və həmin
qanunun 110-cu maddəsinin müddəası;
5. Beynəlxalq ölçü sisteminin qəbul edilməsi haqqında 1928-ci il 20 may tarixli
və 1288 saylı Qanun;
6. Türk əlifbasının qəbul və tətbiq edilməsi haqqında 1928-ci il 1 noyabr tarixli və
1353 saylı Qanun;
7. Əfəndi, Bəy, Paşa kimi ləqəblərin və adların ləğv edilməsi haqqında 1934-cü il
26 noyabr tarixli və 2590 saylı Qanun;
8. Bəzi paltar növlərinin geyilməsinin yolverilməzliyi haqqında 1934-cü il 3 de
kabr tarixli və 2596 saylı Qanun.
ALTINCI HİSSƏ
Müvəqqəti müddəalar
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 1- Konstitusiyanın ümumxalq səsverməsi nəticəsində
Türkiyə Respublikasının Konstitusiyası kimi qəbul edilməsinin qaydalara uyğun elan
edilməsi ilə birlikdə, ümumxalq səsverməsi tarixindəki Milli Təhlükəsizlik Şurası
nın Sədri və Dövlət başçısı Prezident statusu əldə edərək, yeddi illik müddət üçün
Konstitusiyada Prezidentə verilmiş vəzifələri yerinə yetirir və səlahiyyətlərdən istifa
də edir. 1980-ci il sentyabrın 18-də onun Dövlət başçısı kimi içdiyi and qüvvədə qa
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lır. Yeddi illik müddətin sonunda Prezident seçkiləri Konstitusiyada nəzərdə tutulan
müddəalara uyğun keçirilir.
İlk ümumi seçkilər nəticəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplaşıb Sədrlik Di
vanını yaradanadək Prezident 1982-ci il dekabrın 12-də 2356 saylı Qanunla təşkil
edilmiş Milli Təhlükəsizlik Şurasının Sədri vəzifəsini də yerinə yetirir.
İlk ümumi millət vəkili seçkiləri nəticəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisi top
laşıb vəzifəyə başlayanadək Prezident vəzifəsi hər hansı səbəblə boşalarsa, Milli
Təhlükəsizlik Şurasının ən yaşlı üzvü Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplaşıb Kons
titusiyaya müvafiq surətdə Prezident seçənədək Prezidenti əvəz edir və onun Kons
titusiya ilə nəzərdə tutulan bütün vəzifələrini yerinə yetirir və səlahiyyətlərindən
istifadə edir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 2- 1980-ci il 12 dekabr tarixli və 2356 saylı Qanunda
quruluşu göstərilən Milli Təhlükəsizlik Şurası Konstitusiya əsasında hazırlanacaq Si
yasi partiyalar haqqında Qanuna və Seçkilər haqqında Qanuna müvafiq surətdə keçi
riləcək ilk ümumi seçkilər nəticəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplaşıb Sədrlik
Divanını yaradanadək Konstitusiya quruluşu haqqında 2324 saylı Qanuna və Müəs
sislər Məclisi haqqında 2484 saylı Qanuna əsasən vəzifələrini davam etdirir.
Konstitusiyanın qəbulundan sonra 2356 saylı Qanunun 3-cü maddəsinin Milli
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü yerinin hər hansı səbəblə boşalması halında doldurul
ması qaydasına dair müddəası tətbiq edilmir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplaşıb vəzifəyə başladıqdan sonra Milli Təhlü
kəsizlik Şurası altı illik müddət üçün Prezident Şurasına çevrilir, Milli Təhlükəsizlik
Şurasının üzvləri isə Prezident Şurasının üzvləri statusunu əldə edirlər. Milli Təhlü
kəsizlik Şurasının üzvü kimi onların 1980-ci il sentyabrın 18-də içdikləri and qüvvə
də qalır. Prezident Şurasının üzvləri Konstitusiya ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin üzvlərinə verilmiş hüquqlara və toxunulmazlığa malik olurlar. Altı illik müddət
bitdikdə Prezident Şurasının hüquqi varlığı sona çatır.
Prezident Şurasının vəzifələri aşağıdakılardır:
a) Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilib Prezidentə göndərilən,
Konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş əsas hüquqlara, azadlıqlara və vəzifələrə, dün
yəvilik prinsipinə, Atatürk islahatlarının, milli təhlükəsizliyin və ictimai qaydanın
qorunmasına, Türkiyə Radio-Televiziya Qurumuna, beynəlxalq müqavilələrə, xarici
ölkələrə silahlı qüvvə göndərilməsinə və xarici qüvvələrin Türkiyəyə qəbuluna, föv
qəladə idarəetməyə, hərbi vəziyyətə və müharibə halına aid olan qanunları, Prezident
tərəfindən gərəkli sayılan digər qanunları Prezidentə verilən on beş günlük müddətin
ilk on günü ərzində tədqiq etmək;
b) Prezidentin tələbi ilə və müəyyənləşdirdiyi müddət ərzində millət vəkillərinin
yeni ümumi seçkilərinin keçirilməsi, fövqəladə idarəetmə səlahiyyətindən istifadə
edilməsi və görüləcək tədbirlər, Türkiyə Radio-Televiziya Qurumunun idarə edilməsi
və ona nəzarət edilməsi, gəncliyin yetişdirilməsi və din işlərinin qaydaya salınması
ilə bağlı məsələləri öyrənmək və öz rəyini bildirmək;
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c) Prezidentin tələbi ilə daxili və xarici təhlükəsizliyin zəruri etdiyi digər məsələ
ləri öyrənmək, araşdırmaq və nəticələrini Prezidentə təqdim etmək.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 3- Konstitusiyaya görə keçiriləcək ilk ümumu millət
vəkili seçkilərinin nəticəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin toplaşaraq Sədrlik
Divanını yaratması ilə birlikdə:
a) Konstitusiya quruluşu haqqında 1980-ci il 27 oktyabr tarixli və 2356 saylı Qanun,
b) Milli Təhlükəsizlik Şurası haqqında 1980-ci il 12 dekabr tarixli və 2356 saylı
Qanun,
c) Müəssislər Məclisi haqqında 1981-ci il 29 iyun tarixli və 2485 saylı Qanun
qüvvədən düşür və Milli Təhlükəsizlik Şurasının, habelə Məşvərət Şurasının hü
quqi varlığı sona çatır.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 4- (Çıxarılmışdır: 6.09.1987 – 3361/4-cü maddə)
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 5- Keçiriləcək ilk ümumi millət vəkili seçkilərinin nə
ticələrinin Ali Seçki Şurası tərəfindən elan edilməsindən sonra onuncu gün Türki
yə Böyük Millət Məclisi Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binasında saat
15.00-da öz təşəbbüsü ilə iclasa toplaşır. Bu iclasa ən yaşlı millət vəkili sədrlik edir.
Bu iclasda millət vəkilləri and içirlər.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 6- Konstitusiyaya görə qurulan Türkiyə Böyük Millət
Məclisi öz iclasları və fəaliyyəti üçün Nizamnaməsini qəbul edənədək Millət Məcli
sinin 1980-ci il 12 sentyabr tarixindən əvvəl qüvvədə olan Nizamnaməsinin Konsti
tusiyaya zidd olmayan müddəaları tətbiq edilir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 7- İlk ümumi millət vəkili seçkiləri nəticəsində Türki
yə Böyük Millət Məclisi toplaşıb yeni Nazirlər Şurası qurulanadək iş başında olan
Nazirlər Şurası vəzifəsinə davam edir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 8- Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş yeni orqan
ların, qurumların və təşkilatların quruluşu, vəzifələri, səlahiyyətləri və fəaliyyəti ilə
bağlı qanunlar, Konstitusiyada qəbul edilməsi və dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan digər
qanunlar Konstitusiyanın qəbulundan başlayaraq Müəssislər Məclisinin səlahiyyət
müddəti ərzində, bu müddət ərzində çatdırıla bilməyən qanunlar isə seçkilər nəticə
sində formalaşan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ilk iclasından sonrakı bir il ərzin
də qəbul edilir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 9- İlk ümumi seçkilər nəticəsində toplaşacaq Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin Sədrlik Divanı qurulduqdan sonra altı illik müddət ərzində
edilən Konstitusiya dəyişikliklərini Prezident Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qayta
ra bilər. Bu halda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qaytarılan Konstitusiya dəyişikli
yi haqqında qanunu eyni ilə qəbul edib təkrarən Prezidentə göndərməsi üzvlərin tam
sayının dörddə üç səs çoxluğu ilə mümkün ola bilər.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 10- Yerli idarəetmə orqanlarına seçkilər ən geci Türki
yə Böyük Millət Məclisinin ilk iclasından sonrakı bir il ərzində keçirilir.
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MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 11- Konstitusiyanın ümumxalq səsverməsi yolu ilə qə
bul edildiyi tarixdə vəzifədə olan Konstitusiya Məhkəməsinin əsas və əlavə üzvləri
öz vəzifələrini davam etdirirlər. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən müəyyən vəzifə
lərə seçilənlərin bu yolla əldə etdikləri status qüvvədə qalır.
Konstitusiya Məhkəməsinin əsas üzvlərinin sayı on birə düşənədək boşalan əsas üzv
yerlərinə, əsas və əlavə üzvlərin sayı on beşə düşənədək boşalan əlavə üzv yerlərinə
seçki keçirilmir. Konstitusiya Məhkəməsi yeni sistemə keçənədək əsas üzv sayının on
birdən, əsas və əlavə üzv saylarının cəminin on beşdən aşağı düşməsi səbəbi ilə keçiri
lən seçkilərdə bu Konstitusiyanın qəbul etdiyi əsaslar və qaydalar tətbiq edilir.
Konstitusiya Məhkəməsinin əsas üzvlərinin sayı on birə düşənədək dava və iş
lərdə 1962-ci il 22 aprel tarixli və 44 saylı Qanunun nəzərdə tutduğu iclas yetərsayı
gözlənilməlidir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 12- Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası haqqında 1981ci il 13 may tarixli və 2461 saylı Qanunun müvəqqəti 1-ci maddəsinə uyğun olaraq,
Ali Apellyasiya Məhkəməsindən və Dövlət Şurasından Hakimlər və Prokurorlar Ali
Şurasının əsas və əlavə üzvlüyünə, Ali Apellyasiya Məhkəməsi haqqında 1730 saylı
Qanuna 1981-ci il 25 iyun tarixli və 2483 saylı Qanunla əlavə edilən müvəqqəti mad
dəyə uyğun olaraq, Respublikanın Baş prokuroru və Baş prokurorunun müavini və
zifələrinə, Dövlət Şurası haqqında 1982-ci il 6 yanvar tarixli və 2575 saylı Qanunun
müvəqqəti 14-cü maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq, Dövlət Şurasının Sədri,
Baş prokuroru, Sədr müavinləri və idarə rəisləri vəzifələrinə Dövlət başçısı tərəfin
dən seçilmiş olanlar seçildikləri müddət üçün bu vəzifələrinə davam edirlər.
1982-ci il 6 yanvar tarixli və 2576 saylı Qanunun müvəqqəti maddələrinin inzibati
məhkəmələrin Sədr və üzvlərinin seçilməsinə aid müddəaları da qüvvədə qalır.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 13- Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurasına Ali Apellya
siya Məhkəməsindən seçilməli olan bir əsas və bir əlavə üzvün seçkiləri Konstitusi
yanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı iyirmi gün ərzində keçirilir.
Seçilən üzvlər vəzifəyə başlayanadək Şura iclas yetərsayını təşkil edən əlavə üzv
lərin iştirakı ilə fəaliyyət göstərir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 14- Həmkarlar ittifaqlarının öz gəlirlərini Dövlət bank
larında mühafizə etmələri ilə bağlı öhdəlikləri Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi ta
rixdən ən geci iki il keçənədək yerinə yetirilir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 15- (Çıxarılmışdır: 12.09.2010 – 5982/24-cü maddə)
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 16- Konstitusiyaya dair ümumxalq səsverməsi ilə bağlı
seçici siyahısına daxil edildiyi və səs vermək imkanı olduğu halda hüquqi və ya fak
tiki üzrlü səbəb olmadan ümumxalq səsverməsində iştirak etməyənlər Konstitusiya
ya dair ümumxalq səsverməsinin keçirildiyi tarixdən sonra beş il ərzində keçiriləcək
ümumi və əlavə seçkilərdə, yerli seçkilərdə və digər ümumxalq səsvermələrində işti
rak edə bilməz, seçkilərdə namizəd ola bilməzlər.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 17- Bu Qanunun qüvvəyə minməsindən sonra keçiri
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ləcək ilk ümumi seçkilərdə Konstitusiyanın 67-ci maddəsinin sonuncu hissəsi, Mil
lət vəkillərinin seçkiləri haqqında 1983-cü il 10 iyun tarixli və 2839 saylı Qanunun
müstəqil namizədlərin ümumi səsvermə sənədinə daxil edilməsi ilə bağlı müddəaları
nəzərə alınmaqla, tətbiq edilmir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 18- Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə Konstitusiya
Məhkəməsinin əlavə üzvləri olan şəxslər əsas üzv statusu əldə edirlər.
Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən otuz gün ərzində Türkiyə Böyük
Millət Məclisi bir üzvü Ali Maliyyə Şurasının göstərdiyi üç namizəd içərisindən, bir
üzvü isə vəkillər kollegiyaları sədrlərinin göstərdiyi üç namizəd içərisindən seçir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçirəcəyi üzv seçkisi üçün namizəd göstərmək
məqsədi ilə:
a) Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş gün ərzində Ali Maliyyə
Şurasının Sədri namizəd göstərilmək üçün müraciətlərin qəbul edildiyini elan edir.
Elan tarixindən etibarən beş gün ərzində namizədlər Sədrə müraciət edirlər. Müraciət
tarixinin sona çatdığı gündən etibarən beş gün ərzində Ali Maliyyə Şurasının Ali Şu
rası seçki keçirir. Ali Maliyyə Şurasının hər bir üzvünün səs verə bildiyi bu seçkidə
ən çox səs toplayan üç nəfər namizəd göstərilmiş sayılır.
b) Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş gün ərzində Türkiyə Və
killər Kollegiyaları Birliyi namizəd göstərilmək üçün müraciətlərin qəbul edildiyini
elan edir. Elan tarixindən etibarən beş gün ərzində namizədlər Türkiyə Vəkillər Kol
legiyaları Birliyinin Sədrinə müraciət edirlər. Müraciət tarixinin sona çatdığı gündən
etibarən beş gün ərzində Türkiyə Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin elanında göstəril
miş yerdə və vaxtda vəkillər kollegiyalarının sədrləri tərəfindən seçki keçirilir. Hər
vəkillər kollegiyası sədrinin səs verə bildiyi bu seçkidə ən çox səs toplayan üç nəfər
namizəd göstərilmiş sayılır.
c) (a) və (b) bəndlərinə uyğun olaraq keçirilən seçkilər nəticəsində namizəd göstə
rilmiş sayılanların adları seçki keçirilməsinin ertəsi günü Ali Apellyasiya Məhkəmə
sinin və Türkiyə Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin sədrləri tərəfindən Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Sədrinə bildirilir.
ç) (c) bəndinə uyğun olaraq verilən bildirişdən sonra on gün ərzində Türkiyə Bö
yük Millət Məclisində seçki keçirilir. Hər boş üzv yeri üçün keçirilən seçkilərdə ilk
səsvermədə üzvlərin tam sayının üçdə iki səs çoxluğu, ikinci səsvermədə isə üzvlərin
tam sayının mütləq səs çoxluğu əldə edilməlidir; ikinci səsvermədə mütləq səs çoxlu
ğu təmin edilməzsə, bu səsvermədə ən çox səs toplayan iki namizəd üçün üçüncü səs
vermə keçirilir; üçüncü səsvermədə ən çox səs toplayan namizəd üzv seçilmiş olur.
Prezident Ali Apellyasiya Məhkəməsinin və Dövlət Şurasının kontingentindən
olan ilk üzv yerlərinin boşalmasından sonra iki yerin hərəsi üçün üzvləri Ali Təhsil
Şurasının öz üzvləri olmayan ali təhsil müəssisələrinin hüquq, iqtisadiyyat və siyasi
elmlər sahəsində çalışan müəllim heyəti üzvləri arasından iki yerin hərəsi üçün gös
tərdiyi üç namizəd içərisindən seçir.
Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlüyünə namizəd göstərən qurumların hazırda
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mövcud olan üzvləri və onların kontingentlərindən seçilmiş əlavə üzvlər tamamlayı
cı seçkilər zamanı nəzərə alınır.
Konstitusiya Məhkəməsində müəyyən vəzifələrə seçilmiş olanların bu statusu se
çilmiş olduqları müddət sona çatanadək davam edir. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi
tarixdə üzv olanlar yaş həddinə çatanadək vəzifələrinə davam edirlər.
Fərdi müraciətlə bağlı lazımi tənzimləmələr iki il ərzində tamamlanır. Tətbiq qa
nununun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən fərdi müraciətlər qəbul edilir.
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 19- Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən
otuz gün ərzində aşağıda göstərilən əsaslar və qaydalar daxilində Hakimlər və Proku
rorlar Ali Şurasının üzvləri seçilirlər:
a) Prezident hakimlik peşəsinə qəbul edilməsi üçün maneçilik olmayan, ali təhsil müəs
sisələrində hüquq sahəsində azı on beş ildən bəri çalışan müəllim heyəti üzvləri və praktik
olaraq on beş il peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan vəkillər arasından dörd üzv seçir.
b) Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Baş Şurası Ali Apellyasiya Məhkəməsinin üzv
ləri arasından üç əsas və üç əlavə üzv seçir. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarix
dən etibarən yeddi gün ərzində Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Birinci Sədri namizəd
göstərilmək üçün müraciətlərin qəbul edildiyini elan edir. Elan tarixindən etibarən
yeddi gün ərzində namizədlər Birinci Sədrə müraciət edirlər. Müraciət tarixinin sona
çatdığı gündən etibarən on beş gün ərzində Ali Apellyasiya Məhkəməsinin Baş Şu
rası seçki keçirir. Ali Apellyasiya Məhkəməsinin hər bir üzvünün səs verə bildiyi bu
seçkidə ən çox səs toplayan namizədlər sıra ilə əsas və əlavə üzv seçilmiş olur.
c) Dövlət Şurasının Baş Şurası Dövlət Şurasının üzvləri arasından iki əsas və iki
əlavə üzv seçir. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən yeddi gün ərzində
Dövlət Şurasının Sədri namizəd göstərilmək üçün müraciətlərin qəbul edildiyini elan
edir. Elan tarixindən etibarən yeddi gün ərzində namizədlər Sədrə müraciət edirlər.
Müraciət tarixinin sona çatdığı gündən etibarən on beş gün ərzində Dövlət Şurasının
Baş Şurası seçki keçirir. Dövlət Şurasının hər bir üzvünün səs verə bildiyi bu seçkidə
ən çox səs toplayan namizədlər sıra ilə əsas və əlavə üzv seçilmiş olur.
ç) Türkiyə Ədliyyə Akademiyasının Baş Şurası öz üzvləri arasından Hakimlər və
Prokurorlar Ali Şurasına bir əsas və bir əlavə üzv seçir. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi
tarixdən etibarən yeddi gün ərzində Türkiyə Ədliyyə Akademiyasının Sədri namizəd
göstərilmək üçün müraciətlərin qəbul edildiyini elan edir. Elan tarixindən etibarən
yeddi gün ərzində namizədlər Sədrə müraciət edirlər. Müraciət tarixinin sona çatdığı
gündən etibarən on beş gün ərzində Türkiyə Ədliyyə Akademiyasının Baş Şurası seç
ki keçirir. Hər bir üzvün səs verə bildiyi bu seçkidə ən çox səs toplayan namizədlər
sıra ilə əsas və əlavə üzv seçilmiş olur.
d) Yeddi əsas və dörd əlavə üzv birinci dərəcəyə mənsub olub, birinci dərəcəyə aid
olunmağı zəruri edən keyfiyyətləri itirməmiş ədliyyə məhkəmələrinin hakimləri və pro
kurorları arasından ədliyyə məhkəmələrinin hakimləri və prokurorları tərəfindən Ali
Seçki Şurasının rəhbərliyi və nəzarəti altında seçilirlər. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi
tarixdən etibarən beş gün ərzində Ali Seçki Şurası namizəd göstərilmək üçün müraciət
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lərin qəbul edildiyini elan edir. Elan tarixindən etibarən üç gün ərzində namizədlər Ali
Seçki Şurasına müraciət edirlər. Müraciət tarixinin sona çatdığı gündən etibarən iki gün
ərzində Ali Seçki Şurası namizədlərin müraciətlərini araşdırır və namizədlərin siyahısını
müəyyənləşdirib elan edir. Sonrakı iki gün ərzində bu siyahıya etiraz edilə bilər. Etiraz
müddətinin sona çatdığı gündən etibarən iki gün ərzində etirazlar araşdırılır, nəticələr
çıxarılır və namizədlərin qəti siyahısı elan edilir. Ali Seçki Şurası tərəfindən namizəd
lərin qəti siyahısının elan olunduğu tarixdən sonrakı ikinci bazar günü hər eldə el seçki
şurasının rəhbərliyi və nəzarəti altında keçirilən seçkilərdə həmin eldə və onun elçələ
rində vəzifə yerinə yetirən hakimlər və prokurorlar səs verir. El seçki şuraları həmin eldə
səs verəcək hakimlərin və prokurorların sayına görə səsləri hesablayan heyətlər təşkil
edir. Səsləri hesablayan heyətlərin fəaliyyətinə, tədbirlərinə və qərarlarına qarşı verilən
şikayətlər və etirazlar barəsində el seçki şurası qərarlar qəbul edir. Namizədlər təbliğat
apara bilməz, sadəcə, Ali Seçki Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilən qaydalar və əsas
lar çərçivəsində öz keçmişləri haqqında məlumatı bu iş üçün ayrılmış internet saytında
yerləşdirə bilərlər. Seçkilərdə ən çox səs toplayan namizədlər sıra ilə əsas və əlavə üzv
seçilmiş olurlar. İstifadə ediləcək səsvermə sənədləri ilə bağlı digər məsələlər Ali Seçki
Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilir. Ali Seçki Şurası səsvermə sənədlərini özü çap etmə
yi lazım bildikdə onları münasib hesab etdiyi seçki şuraları vasitəsi ilə çap etdirə də bilər.
Keçirilən seçkilərdə Seçkilərin təməl müddəaları və seçici siyahıları haqqında 1961-ci il
26 aprel tarixli və 298 saylı Qanunun bu bəndə zidd olmayan müddəaları tətbiq edilir.
e) Üç əsas və iki əlavə üzv birinci dərəcəyə mənsub olub, birinci dərəcəyə aid
olunmağı zəruri edən keyfiyyətləri itirməmiş inzibati məhkəmələrin hakimləri və
prokurorları arasından inzibati məhkəmələrin hakimləri və prokurorları tərəfindən
Ali Seçki Şurasının rəhbərliyi və nəzarəti altında seçilirlər. Bölgə inzibati məhkə
mələrinin olduğu ellərdə el seçki şurasının rəhbərliyi və nəzarəti altında keçirilən bu
seçkilərdə həmin bölgənin inzibati məhkəməsində və məhkəmə aidiyyəti daxilində
qalan yerlərdə vəzifə yerinə yetirən inzibati məhkəmələrin hakimləri və prokurorları
səs verirlər. Bu seçkilər haqqında da (d) bəndinin müddəaları tətbiq edilir.
Birinci hissənin (a), (ç), (d) və (e) bəndlərinə uyğun olaraq seçilən Hakimlər və
Prokurorlar Ali Şurasının əsas üzvləri bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı
otuzuncu günün ertəsi günü vəzifələrinə başlayırlar.
Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurasının Ali
Apellyasiya Məhkəməsindən və Dövlət Şurasından gələn əsas və əlavə üzvləri seçil
miş olduqları müddət başa çatanadək vəzifələrinə davam edirlər. Bunların içərisindən
Ali Apellyasiya Məhkəməsindən gələn və səlahiyyət müddəti başa çatan üzvlərin ye
rinə birinci hissənin (b) bəndinə müvafiq surətdə seçilənlər, Dövlət Şurasından gələn
və səlahiyyət müddəti başa çatan üzvlərin yerinə birinci hissənin (c) bəndinə müvafiq
surətdə seçilənlər sıra ilə vəzifəyə başlayırlar.
Birinci hissənin (b) və (c) bəndlərinə müvafiq surətdə seçilən üzvlərdən üçüncü
hissəyə müvafiq surətdə vəzifəyə başlayanların səlahiyyət müddəti birinci hissənin
(a), (ç), (d) və (e) bəndlərinə müvafiq surətdə seçilən digər Şura üzvlərinin səlahiyyət
müddətinin bitdiyi tarixdə sona çatır.
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Əlaqədar qanunlarda dəyişikliklər edilənədək Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası
na seçilən əsas üzvlər Ali Apellyasiya Məhkəməsinin idarə sədri ilə eyni maliyyə və
sosial hüquqlardan, pensiya hüququndan istifadə edir. Bundan əlavə, Şuranın Sədrin
dən başqa, digər əsas üzvlərinə (30000) əmsalının məmur məvaciblərinə tətbiq edilən
mislə vurulmasından yaranan miqdarda aylıq əlavə təzminat ödənilir.
Əlaqədar qanunlarda dəyişikliklər edilənədək Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurası:
a) Konstitusiya müddəalarına zidd olmaması şərti ilə, qüvvədə olan qanunların
müddəalarına müvafiq surətdə Şura şəklində çalışır.
b) İkinci hissəyə əsasən əsas üzvlərinin vəzifəyə başladığı tarixdən etibarən bir həftə
ərzində ədalət nazirinin sədrliyi ilə toplaşır və bir müvəqqəti Sədr müavini seçir.
c) Azı on beş üzvlə iclasa toplaşır və üzvlərin tam sayının mütləq səs çoxluğu ilə
qərar qəbul edir.
ç) Katiblik xidmətləri Ədalət Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilir.
Şuranın müfəttişləri və ədalət müfəttişləri təyin edilənədək mövcud ədalət müfət
tişləri Şuranın müfəttişi və ədalət müfəttişi vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Bu maddənin müddəaları əlaqədar qanunlarda dəyişikliklər edilənədək qüvvədədir.
YEDDİNCİ HİSSƏ
Yekun müddəaları
I. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi, seçkilərdə
və ümumxalq səsvermələrində iştirak
MADDƏ 175- Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi Türkiyə Böyük Millət Məc
lisi üzvlərinin tam sayının azı üçdə biri tərəfindən yazılı şəkildə təklif edilə bilər.
Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər plenar iclasda iki dəfə müzakirə
edilir. Dəyişiklik təklifi gizli səsvermə yolu ilə Məclis üzvlərinin tam sayının beşdə
üç səs çoxluğu ilə qəbul edilə bilər.
Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərin müzakirə və qəbul edil
məsi zamanı, bu maddədəki şərtlər istisna olmaqla, qanunların müzakirə və qəbul
edilməsi haqqında müddəalar tətbiq olunur.
Prezident Konstitusiya dəyişikliklərinə dair qanunları bir daha müzakirə edilmək
üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qaytara bilər. Məclis qaytarılan qanunu üzv
lərinin tam sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə eyni şəkildə qəbul edərsə, Prezident bu
qanunu ümumxalq səsverməsinə çıxara bilər.
Məclisdə üzvlərin tam sayının beşdə üç səs çoxluğu ilə və ya üçdə ikisindən az səs
lə qəbul edilən Konstitusiya dəyişikliyi haqqında Qanun Prezident tərəfindən Məclisə
qaytarılmadıqda ümumxalq səsverməsinə çıxarılmaq üçün Rəsmi Qəzetdə dərc edilir.
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Birbaşa olaraq və ya Prezident tərəfindən qaytarıldıqdan sonra Məclis üzvlərinin
tam sayının üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilən Konstitusiya dəyişikliyi haqqında
Qanun və ya onun gərəkli sayılan maddələri Prezident tərəfindən ümumxalq səsver
məsinə çıxarıla bilər. Ümumxalq səsverməsinə çıxarılmayan Konstitusiya dəyişikliyi
haqqında Qanun və ya müvafiq maddələr Rəsmi Qəzetdə dərc edilir.
Ümumxalq səsverməsinə çıxarılan Konstitusiya dəyişikliyi haqqında qanunların
qüvvəyə minməsi üçün ümumxalq səsverməsi zamanı verilmiş etibarlı səslərin yarı
sından çoxunun onların qəbul edilməsi lehinə verilməsi zəruridir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Konstitusiya dəyişikliyi haqqında Qanunun qəbulu
zamanı bu qanunun ümumxalq səsverməsinə təqdim edilməsi halında Konstitusiya
nın dəyişdirilən müddəalarından hansılarının birlikdə, hansılarının ayrı-ayrılıqda səsə
qoyulacağı barədə də qərar qəbul edir.
Ümumxalq səsverməsində, millət vəkillərinin ümumi və əlavə seçkilərində və
yerli ümumi seçkilərdə iştirakı təmin etmək məqsədi ilə pul cəriməsi də daxil olmaq
la hər cür tədbirlər görülür.
II. Başlanğıc və maddə başlıqları
MADDƏ 176- Konstitusiyanın əsaslandığı təməl baxışları və prinsipləri müəy
yənləşdirən başlanğıc hissəsi Konstitusiyanın mətninə daxildir.
Maddə başlıqları, sadəcə, bağlı olduqları maddələrin mövzusunu və maddələr ara
sında sıralamanı və əlaqəni göstərir. Bu başlıqlar Konstitusiyanın mətni sayılmır.
III. Konstitusiyanın qüvvəyə minməsi
MADDƏ 177- Bu Konstitusiya ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul edilib
Rəsmi Qəzetdə dərc edildikdən sonra Türkiyə Respublikasının Konstitusiyası olur
və aşağıda göstərilən istisnalar və bu istisnaların qüvvəyə minməsinə aid müddəalar
çıxılmaqla, tam şəkildə qüvvəyə minir.
a) İkinci hissənin ikinci bölməsindəki şəxsi azadlıq və təhlükəsizlik, çap və nəşrlə
bağlı müddəalar, toplaşmaq hüququ və azadlıqları,
Üçüncü bölmədəki işləməklə bağlı maddələr, kollektiv əmək sazişi, tətil hüququ
və lokaut ilə bağlı müddəalar,
Bu müddəalar yeni qanunlar qəbul edildikdə və ya mövcud qanunlarda dəyişik
lik edildikdə və hər halda ən geci Türkiyə Böyük Millət Məclisi vəzifəyə başladıqda
qüvvəyə minir. Lakin bu qanunlar qüvvəyə minənədək mövcud qanunlar və Milli
Təhlükəsizlik Şurasının bildiriş və qərarları tətbiq edilir.
b) İkinci hissədəki siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüquqları və siyasi partiyalar
ilə bağlı müddəalar bunların əsasında yenidən hazırlanacaq Siyasi partiyalar haqqın
da qanun dərc edildikdə;
Seçmək və seçilmək hüququ isə həmin müddəaların əsasında hazırlanacaq Seçki
lər haqqında qanun dərc edildikdə qüvvəyə minəcəkdir.
c) Üçüncü hissədəki qanunvericilik hakimiyyəti ilə bağlı müddəalar millət vəkil
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lərinin ilk ümumi seçkilərinin nəticələrinin elan edilməsi ilə birlikdə qüvvəyə minir.
Lakin bu bölmədəki Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vəzifə və səlahiyyətləri ilə
bağlı müddəalar, Müəssislər Məclisi haqqında 1981-ci il 29 iyun tarixli və 2485 saylı
Qanunun müddəalarının qüvvədə qalması şərti ilə, Türkiyə Böyük Millət Məclisi və
zifəyə başlayanadək Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yerinə yetirilir.
d) Üçüncü hissədəki “Prezident” başlığı altında verilmiş Prezidentin vəzifələri və
səlahiyyətləri, “Dövlət Nəzarət Şurası”, “Nazirlər Şurası” başlıqları altında verilmiş
nizamnamələr ilə bağlı müddəalar, “Milli Müdafiə”, “Fövqəladə idarəetmə üsulla
rı”, “İdarə” başlıqları altındakı yerli idarələrə, Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Ali
Qurumuna aid müddəalar istisna olmaqla, digər müddəalar və Dövlət Təhlükəsizlik
Məhkəmələri istisna olmaqla, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı olan bütün müddəalar
Konstitusiyanın ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbul olunub Rəsmi Qəzetdə elan
edilməsi ilə birlikdə qüvvəyə minir. Prezidentə və Nazirlər Şurasına aid qüvvəyə
minməyən müddəalar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vəzifəyə başlaması ilə, yerli
idarələr və Dövlət Təhlükəsizlik Məhkəmələri ilə bağlı müddəalar isə əlaqədar qa
nunların dərc edilməsi ilə qüvvəyə minir.
e) Konstitusiyanın ümumxalq səsverməsi nəticəsində qəbulunun elan edilməsi ilə
birlikdə qüvvəyə minəcək müddəaları, mövcud və yaradılacaq qurumlar, təşkilatlar
və şuralar üçün yeni qanun qəbul edilməsi və ya mövcud qanunlarda dəyişiklik edil
məsi zərurəti varsa, bunlarla bağlı işlər, mövcud qanunların Konstitusiyaya zidd ol
mayan müddəaları və ya birbaşa Konstitusiyanın müddəaları Konstitusiyanın 11-ci
maddəsində nəzərdə tutulan qaydada yerinə yetirilir.
f) Qəti hesabat qanunu layihələrinin müzakirəsi qaydasını tənzimləyən 164-cü mad
dənin ikinci hissəsinin müddəası 1984-cü ildən etibarən tətbiq edilməyə başlanır.
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINA
DAXİL EDİLMƏYƏN MÜVƏQQƏTİ MADDƏLƏR
3/10/2001 tarixli VƏ 4709 saylı Qanunun müvəqqəti maddəsi
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ- A) Bu Qanunun 24-cü maddəsi və Konstitusiyanın
67-ci maddəsinə sonuncu hissə kimi əlavə edilən müddəa bu Qanunun qüvvəyə min
məsindən sonrakı ilk ümumi seçkidə tətbiq edilmir.
B) Bu Qanunun 28-ci maddəsi və Konstitusiyanın 87-ci maddəsində edilən dəyi
şiklik Konstitusiyanın 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan əməlləri bu Qanunun qüv
vəyə minmə tarixindən əvvəl törədənlər barəsində tətbiq edilmir.
27/12/2002 tarixli və 4777 saylı Qanunun müvəqqəti maddəsi
MÜVƏQQƏTİ MADDƏ 1- Türkiyə Respublikası Konstitusiyasının 67-ci mad
dəsinin sonuncu hissəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22-ci çağırışının səlahiyyət
müddəti ərzində keçiriləcək ilk əlavə seçkidə tətbiq edilmir.
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TBMM-də
qəbul tarixi

17/5/1987

8/7/1993

23/7/1995

18/6/1999

13/8/1999

3/10/2001

21/11/2001

27/12/2002

Qanun №

3361

3913

4121

4388

4446

4709

4720

4777

-

-

-

-

-

-

-

76, 78

31/12/2002-24980 3-cü Təkrar

1/12/2001-24600

17/10/2001-24556 / Təkrar

Başlanğıc, 13, 14, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40,
41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67,
69, 74, 87, 89, 94, 100, 118,149,
Müvəqqəti maddə 15
86

14/8/1999 - 23786

47, 125, 155

18/6/1999 - 23729 Təkrar

26/7/1995 - 22355

Başlanğıc, 33, 52, 53, 67, 68, 69,
75, 84, 85, 93, 127, 135, 149, 171
143

10/7/1993 - 21633

Ümumxalq səsverməsinin nəticəsi:
12/9/1987-19572

18/5/1987 – 19464 Təkrar

Rəsmi Qəzet / Tarixi – Sayı

133

Müvəqqəti maddə 4

67, 75, 175, Müvəqqəti maddə 4

-

6/9/1987

Dəyişdirilən maddələr

Ümumxalq
səsverməsi
tarixi
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17/3/2011

31/5/2007

5678

6214

10/5/2007

5659

7/5/2010

13/10/2006

5551

5982

29/10/2005

5428

9/2/2008

21/6/2005

5370

5735

7/5/2004

5170

-

12/9/2010

-

21/10/2007

-

-

-

-

-

29/3/2011-27889

13/5/2010-27580 / Ümumxalq
səsverməsinin nəticəsi:
23/9/2010-27708

10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 74, 84,
94, 125, 128, 129, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 156, 157, 159,
166, Müvəqqəti maddə 15, Yeni
müvəqqəti maddə 18 və 19
59

23/2/2008-26796

16/6/2007-26554 / Ümumxalq
səsverməsinin nəticəsi: 31/10/2007-26686

18/5/2007-26526

17/10/2006-26322

9/11/2005-25988

23/6/2005-25854

22/5/2004-25469

10, 42

77, 79, 96, 101, 102

Yeni müvəqqəti maddə 17

76

130, 160, 161, 162, 163

133

10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131, 143,
160
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TÜRKMƏNİSTAN KONSTİTUSİYASI
Biz, Türkmənistan xalqı öz müqəddəratımızı təyin etmək kimi ayrılmaz hüququ
muza əsaslanaraq;
Vətənin bu günü və gələcəyi üçün məsuliyyətimizi əsas götürərək;
əcdadlarımızın birlik, sülh və həmrəylik şəraitində yaşamaq barəsində vəsiyyətlə
rinə sadiqliyimizi ifadə edərək;
Türkmənistanın milli dəyərlərinin və maraqlarının qorunması, müstəqilliyinin,
suverenliyinin, daimi bitərəflik statusunun möhkəmləndirilməsi məqsədini qarşıya
qoyaraq;
hər bir insanın və vətəndaşın hüquqlarına və azadlıqlarına təminat verərək və cə
miyyətdə vətəndaş sülhünü və milli həmrəyliyi təmin etməyə, xalq hakimiyyətinin və
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin dayaqlarını bərqərar etməyə can ataraq,
bu Konstitusiyanı – Türkmənistanın Əsas Qanununu qəbul edirik.
I bölmə. Türkmənistanın Konstitusiya
quruluşunun əsasları
Maddə 1. Türkmənistan demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətdir, burada dövlət
idarəçiliyi Prezident respublikası formasında həyata keçirilir.
Türkmənistan öz ərazisində ali və tam hakimiyyətə malikdir, daxili və xarici siya
sətini müstəqil həyata keçirir. Türkmənistanın dövlət suverenliyi və ərazisi vahid və
bölünməzdir.
Dövlət Türkmənistanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, Konstitusiya quruluşu
nu müdafiə edir, qanunçuluğu və hüquq qaydasını təmin edir.
Türkmənistan qanuna əsasən daimi bitərəflik statusuna malikdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı “Türkmənistanın daimi bitərəfliyi” haqqında Baş
Məclisin 1995-ci il 12 dekabr tarixli Qətnaməsində: “1. Türkmənistanın elan etdiyi
daimi bitərəflik statusunu tanıyır və dəstəkləyir; 2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
üzvü olan dövlətləri Türkmənistanın bu statusuna hörmət bəsləməyə və dəstək ver
məyə, eləcə də onun müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət bəs
ləməyə çağırır”. Türkmənistanın dünya birliyi tərəfindən tanınmış daimi bitərəfliyi
onun daxili və xarici siyasətinin əsasını təşkil edir.
Maddə 2. Türkmənistanın suverenliyinin daşıyıcısı və dövlət hakimiyyətinin ye
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ganə mənbəyi xalqdır. Türkmənistan xalqı öz hakimiyyətini bilavasitə və ya nüma
yəndəli orqanlar vasitəsi ilə həyata keçirir.
Xalqın heç bir hissəsi, heç bir təşkilat və ya ayrıca şəxs dövlətdə hakimiyyəti mə
nimsəyə bilməz.
Maddə 3. Türkmənistanda cəmiyyətin və dövlətin ali dəyəri insandır.
Dövlət hər bir vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır və şəxsiyyətin sərbəst inki
şafı üçün şərait yaradılmasını təmin edir, vətəndaşın həyatını, şərəfini, ləyaqətini və
azadlığını, şəxsi toxunulmazlığını, təbii və ayrılmaz hüquqlarını müdafiə edir.
Hər bir vətəndaş Konstitusiya və qanunlar ilə onun üzərinə qoyulmuş vəzifələrin
icrası üçün dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Maddə 4. Dövlət hakimiyyəti hakimiyyətin qanunvericilik, icra və məhkəmə
hakimiyyətlərinə bölünməsinə əsaslanır, bu hakimiyyətlər bir-birini tarazlaşdıraraq
müstəqil fəaliyyət göstərirlər.
Maddə 5. Dövlət, onun bütün orqanları və vəzifəli şəxsləri hüquq və Konstitusiya
quruluşu ilə bağlıdırlar.
Türkmənistanın Konstitusiyası dövlətin Əsas Qanunudur. Konstitusiyada təsbit
edilmiş normalar və müddəalar birbaşa qüvvədədir. Konstitusiyaya zidd olan qanun
ların və digər hüquqi aktların hüquqi qüvvəsi yoxdur.
Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə, yerli özünüidarə orqanlarının normativ hüquqi
aktları, dövlət sirrindən və ya qanunla qorunan digər sirdən ibarət aktlar istisna ol
maqla, hamının nəzərinə çatdırılmaq üçün dərc edilir və ya digər üsulla elan olunur.
İnsan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına toxunan normativ hüquqi aktlar hamı
nın nəzərinə çatdırılmadığı halda qəbul edildikləri andan qüvvəsiz sayılırlar.
Maddə 6. Dünya birliyinin tam hüquqlu subyekti olaraq, Türkmənistan öz xarici
siyasətində daimi bitərəflik, başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmama, güc işlətmək
dən, hərbi bloklarda və ittifaqlarda iştirak etməkdən imtina, regionun ölkələri və bü
tün dünya dövlətləri ilə dinc, dostcasına və qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin
inkişafına kömək göstərmə prinsiplərinə riayət edir.
Türkmənistan hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq normalarının üstünlüyünü
qəbul edir. Türkmənistanın beynəlxalq müqaviləsində müəyyənləşdirilmiş qaydalar
Türkmənistan qanununda nəzərdə tutulan qaydalardan fərqlənirsə, beynəlxalq müqa
vilənin qaydaları tətbiq edilir.
Maddə 7. Türkmənistanın öz vətəndaşlığı vardır. Vətəndaşlıq qanuna müvafiq su
rətdə əldə edilir, saxlanılır və itirilir.
Türkmənistan vətəndaşının başqa dövlətin vətəndaşı olması tanınmır.
Heç kəs vətəndaşlıqdan və ya vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan məhrum
edilə bilməz. Türkmənistan vətəndaşı başqa dövlətə verilə bilməz, yaxud Türkmə
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nistanın hüdudlarından kənara qovula bilməz və ya onun Vətənə qayıtmaq hüququ
məhdudlaşdırıla bilməz.
Türkmənistan vətəndaşlarının həm Türkmənistan ərazisində, həm də onun hüdud
larından kənarda dövlət tərəfindən müdafiə və himayə edilməsinə təminat verilir.
Maddə 8. Türkmənistanın qanunvericiliyinə və beynəlxalq müqavilələrinə uyğun
olaraq, xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Türkmənistan vətəndaşla
rının hüquqlarına və azadlıqlarına malikdir və onların vəzifələrini daşıyırlar.
Hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, Türkmənistan
qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə sığınacaq verir.
Maddə 9. Mülkiyyət toxunulmazdır. Türkmənistan istehsal vasitələri, torpaq, di
gər maddi və əqli dəyərlər üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnu bərqərar edir. Bunlar
vətəndaşların birliklərinə və dövlətə də məxsus ola bilər. Qanunla dövlətin müstəsna
mülkiyyəti olan obyektlər müəyyənləşdirilir. Dövlət mülkiyyətin bütün formalarının
bərabər müdafiəsinə təminat verir və onların inkişafı üçün bərabər şərait yaradır.
Qanunla qadağan olunan üsulla əldə edilmiş mülkiyyətdən başqa, mülkiyyətin
müsadirə edilməsinə yol verilmir.
Mülkiyyətin əvəzi ödənilməklə məcburi özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qanunla
nəzərdə tutulan hallarda yol verilir.
Maddə 10. Türkmənistan iqtisadiyyatı bazar münasibətləri prinsipinə əsaslanır.
Dövlət sahibkarlığa rəvac verir və kömək göstərir, kiçik və orta biznesin inkişafına
şərait yaradır.
Maddə 11. Dövlət milli tarixi-mədəni irsin, təbii mühitin qorunub saxlanması, so
sial və milli topluluqlar arasında bərabərliyin təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Dövlət elmi və bədii yaradıcılığa, onun müsbət nəticələrinin yayılmasına rəvac verir,
elm, mədəniyyət, tərbiyə və təhsil, idman və turizm sahəsində beynəlxalq əlaqələrin
inkişafına kömək göstərir.
Maddə 12. Dövlət din və dini etiqad azadlığına, onların qanun qarşısında bərabər
liyinə təminat verir. Dini təşkilatlar dövlətdən ayrıdır, dövlət işlərinə qarışa bilməz və
dövlət funksiyalarını yerinə yetirə bilməzlər. Dövlət təhsil sistemi dini təşkilatlardan
ayrıdır və dünyəvi xarakter daşıyır.
Hər bir insan dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, təklikdə və ya başqaları
ilə birlikdə istənilən dinə etiqad edə bilər və ya heç bir dinə etiqad etməyə bilər, dinə
münasibəti ilə bağlı əqidələrini ifadə edə və yaya bilər, dini ibadətlərin, mərasimlərin,
ayinlərin yerinə yetirilməsində iştirak edə bilər.
Maddə 13. Dövlət suverenliyinin və təhlükəsizliyinin müdafiəsi məqsədi ilə
Türkmənistan öz silahlı qüvvələrinə malikdir.
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Maddə 14. Türkmənistanın dövlət dili türkmən dilidir. Türkmənistanın bütün və
təndaşlarının ana dilindən istifadə etmək hüququna təminat verilir.
Maddə 15. Suveren dövlət kimi Türkmənistanın rəmzləri onun dövlət bayrağı,
dövlət gerbi, dövlət himnidir.
Bayraq, gerb, himn qanunla müəyyənləşdirilir və qorunur.
Maddə 16. İnzibati ərazi quruluşuna görə Türkmənistan vilayətlərdən, vilayət hü
quqlarına malik şəhərlərdən, etraplardan, etrap hüquqlarına malik şəhərlərdən, etrap
da şəhərlərdən, qəsəbələrdən, gengeşliklərdən ibarətdir.
Bir və ya bir neçə kəndin ərazisi gengeşlik təşkil edir.
Maddə 17. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhəridir.
II bölmə. Türkmənistanda insan və vətəndaş
hüquqları, azadlıqları və vəzifələri
Maddə 18. İnsan hüquqları və azadlıqları toxunulmaz və ayrılmazdır.
Konstitusiyaya və qanunlara uyğun olmayan qaydada heç kəs insanı hər hansı
hüquqlardan və azadlıqlardan məhrum edə bilməz və ya onun hüquqlarını və azadlıq
larını məhdudlaşdıra bilməz.
Konstitusiyada və qanunlarda insanın müəyyən hüquqlarının və azadlıqlarının sa
dalanması digər hüquqların və azadlıqların inkar edilməsi və ya əhəmiyyətinin azal
dılması üçün istifadə edilə bilməz.
Maddə 19. Türkmənistan milliyyətindən, irqindən, cinsindən, mənşəyindən, əm
lak və vəzifə mövqeyindən, yaşayış yerindən, dilindən, dinə münasibətindən, siyasi
əqidəsindən, partiya mənsubiyyətindən, yaxud hər hansı partiya mənsubiyyətinin ol
mamasından asılı olmayaraq, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının bəra
bərliyinə, habelə insanın və vətəndaşın qanun qarşısında bərabərliyinə təminat verir.
Maddə 20. Türkmənistanda kişi ilə qadının bərabər vətəndaş hüquqları vardır.
Cins əlamətinə görə hüquq bərabərliyinin pozulması qanun üzrə məsuliyyətə səbəb
olur.
Maddə 21. Hüquqların və azadlıqların həyata keçirilməsi başqa şəxslərin hüquq
larını və azadlıqlarını, habelə mənəviyyat, qanun, ictimai qayda tələblərini pozmama
lı, milli təhlükəsizliyə xələl gətirməməlidir.
Maddə 22. Hər bir insanın yaşamaq hüququ və bu hüququ həyata keçirmək azad
lığı vardır. Heç bir insan yaşamaq hüququndan məhrum edilə bilməz. Hər bir insanın
azad yaşamaq hüququ qanuna əsasən dövlət tərəfindən qorunur.
Türkmənistanda ölüm cəzası ləğv edilmişdir.
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Maddə 23. Qanuna tam uyğun olmayan qaydada insan öz hüquqlarını həyata ke
çirməkdə məhdudiyyətə məruz qoyula bilməz və ya ona məxsus hüquqlardan məh
rum edilə bilməz və ya cəzalandırıla bilməz.
Heç kəs işgəncələrə, qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara və ya
cəzaya məruz qoyula bilməz, habelə razılığı olmadan onun üzərində tibbi (dərman
və ya həkim) və ya digər təcrübələr aparıla bilməz. Vətəndaş yalnız qanunda dəqiq
göstərilmiş əsaslar olduqda məhkəmənin qərarı və ya prokurorun sanksiyası ilə həbs
edilə bilər. Təxirə salına bilməyən və qanunda dəqiq göstərilmiş hallarda səlahiyyətli
dövlət orqanları vətəndaşı müvəqqəti tuta bilərlər.
Maddə 24. Hər bir vətəndaşın abad mənzil almaqda və ya əldə etməkdə, fərdi
mənzil tikintisində dövlətdən yardım almaq hüququ vardır. Mənzil toxunulmazdır.
Mənzildə yaşayanların iradəsinə zidd olaraq, yaxud qanuni əsaslar olmadan mənzi
lə girməyə və ya mənzil toxunulmazlığını başqa şəkildə pozmağa heç kəsin hüququ
yoxdur. Mənzili qanuna zidd qəsdlərdən müdafiə etmək insanın və vətəndaşın hüqu
qudur.
Qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar olmadan heç kəs mənzilindən məhrum edilə
bilməz.
Maddə 25. Hər bir insan şəxsi həyatına özbaşına müdaxilədən, habelə yazışma
larının, telefon danışıqlarının və digər məlumatlarının sirrinin qorunması qaydaları
nın pozulmasından, şərəf və nüfuzuna edilən qəsdlərdən müdafiə olunmaq hüququna
malikdir.
Maddə 26. Hər bir vətəndaşın Türkmənistanın hüdudları daxilində sərbəst hərəkət
etmək və yaşayış yeri seçmək hüququ vardır.
Ayrı-ayrı ərazilərə giriş, bu cür ərazilərdə hərəkət yalnız qanun əsasında məhdud
laşdırıla bilər.
Maddə 27. Qadın və kişi nikah yaşına çatdıqda qarşılıqlı razılığa əsasən nikaha
daxil olmaq və ailə qurmaq hüququna malikdirlər. Ailə münasibətlərində ərlə arvadın
hüquqları bərabərdir.
Valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslər uşaqları tərbiyələndirmək, onların sağ
lamlığı, inkişafı, təhsil alması qayğısına qalmaq, onları əməyə hazırlamaq, qanunlara,
tarixi və milli ənənələrə hörmət mədəniyyətini onlara aşılamaq hüququna malikdirlər
və buna borcludurlar. Yetkin yaşlı uşaqlar valideynlərinin qayğısına qalmalı və onlara
kömək göstərməlidirlər.
Maddə 28. Türkmənistan vətəndaşları əqidə azadlığına və əqidəni sərbəst ifadə
etmək, habelə dövlət sirri və qanunla qorunan başqa sirr olmayan informasiyanı al
maq hüququna malikdirlər.
Maddə 29. Vətəndaşların qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada yığıncaq
lar, mitinqlər və nümayişlər keçirmək azadlığına təminat verilir.
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Maddə 30. Vətəndaşlar Konstitusiya və qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən
siyasi partiyalar və digər ictimai birliklər yarada bilərlər.
Konstitusiya quruluşunu zorakılıqla dəyişdirmək məqsədi güdən, öz fəaliyyətində
zorakılığa yol verən, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarına və azadlıqlarına qarşı
çıxan, müharibəni, irqi, milli, dini düşmənçiliyi təbliğ edən, xalqın sağlamlığına və
mənəviyyatına qəsd edən siyasi partiyaların, digər ictimai, hərbiləşdirilmiş birliklə
rin, habelə milli və ya dini əlamətə əsaslanan siyasi partiyaların yaradılması və fəaliy
yət göstərməsi qadağandır.
Maddə 31. Hər bir vətəndaşın həm bilavasitə, həm də sərbəst seçilmiş nümayən
dələri vasitəsi ilə cəmiyyət və dövlət işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüqu
qu vardır.
Maddə 32. Vətəndaşların dövlət hakimiyyəti orqanlarına seçmək və seçilmək hü
ququ vardır.
Türkmənistan vətəndaşları öz qabiliyyətlərinə, peşə hazırlıqlarına müvafiq surətdə
dövlət qulluğuna daxil olmaqda bərabər hüquqa malikdirlər.
Maddə 33. Vətəndaşların əmək, öz mülahizəsi ilə peşə, məşğuliyyət növü və iş
yeri seçmək, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə malik olmaq hüququ vardır.
Muzdla işləyən şəxslərin əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə uyğun haqq almaq
hüququ vardır. Bu haqq dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş yaşayış minimumun
dan az ola bilməz.
Maddə 34. Vətəndaşlar istirahət hüququna malikdirlər; bu hüquq məhdud müd
dətli iş həftəsinin müəyyənləşdirilməsində, illik ödənişli məzuniyyətlərin, hər həftə
istirahət günlərinin verilməsində ifadə olunur.
Dövlət istirahət və asudə vaxtdan istifadə üçün əlverişli şərait yaradır.
Maddə 35. Vətəndaşlar dövlət səhiyyə müəssisələri şəbəkəsindən pulsuz istifadə
də daxil olmaqla, sağlamlığının qorunması hüququna malikdirlər. Pullu tibbi və qey
ri-ənənəvi tibbi xidmətə qanunla müəyyənləşdirilmiş əsasda və qaydada yol verilir.
Maddə 36. Hər bir insanın əlverişli ətraf mühitə malik olmaq hüququ vardır.
Dövlət yaşayış şəraitinin qorunması və yaxşılaşdırılması, habelə ətraf mühitin
mühafizə və bərpa edilməsi məqsədi ilə təbii ehtiyatlardan istifadəyə nəzarət edir.
Maddə 37. Vətəndaşlar yaşa görə, xəstəlik, əlillik, əmək qabiliyyətinin itirilməsi,
ailə başçısının itirilməsi, işsizlik halında sosial təminat hüququna malikdirlər.
Çoxuşaqlı ailələrə, valideynlərindən məhrum olmuş uşaqlara, veteranlara, döv
lət mənafelərinin və ya ictimai mənafelərin müdafiəsi zamanı sağlamlıqlarını itirmiş
şəxslərə dövlət vəsaitlərindən və ictimai vəsaitlərdən əlavə yardım və güzəştlər ve
rilir.
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Maddə 38. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır.
Ümumi orta təhsil icbaridir, hər kəs dövlət məktəblərində pulsuz təhsil ala bilər.
Dövlət hər bir insanın öz qabiliyyətinə uyğun olaraq peşə təhsili almasının müm
künlüyünü təmin edir.
Türkmənistan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş əsasda və qaydada dövlət və
qeyri-dövlət təşkilatları, vətəndaşlar pullu təhsil fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.
Dövlət bütün tədris müəssisələri üçün məcburi olan təhsil standartları müəyyən
ləşdirir.
Maddə 39. Türkmənistan vətəndaşlarının bədii, elmi və texniki yaradıcılıq azadlı
ğı hüququ vardır. Elmi, texniki yaradıcılıq, bədii, ədəbi və mədəni fəaliyyət sahəsində
müəllif hüquqları və vətəndaşların mənafeləri qanunla qorunur.
Dövlət elmin, mədəniyyətin, incəsənətin, xalq yaradıcılığının, idmanın və turiz
min inkişafına kömək göstərir.
Maddə 40. Hüquqların və azadlıqların həyata keçirilməsi insan və vətəndaşın cə
miyyət və dövlət qarşısında vəzifələrini icra etməsindən ayrılmazdır.
Türkmənistan ərazisində yaşayan və ya müvəqqəti olan hər bir insan Türkmənista
nın Konstitusiyasına, qanunlarına riayət etməli, milli ənənələrə hörmət bəsləməlidir.
Maddə 41. Türkmənistanı müdafiə etmək hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur.
Türkmənistanın kişi vətəndaşları üçün ümumi hərbi vəzifə müəyyənləşdirilmişdir.
Maddə 42. Hər bir insan qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və miqdarda döv
lət vergiləri və digər ödənişlər verməyə borcludur.
Maddə 43. Vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin, Konstitusiya və qanunlar ilə nəzər
də tutulan şəxsi və siyasi hüquqlarının, insan və vətəndaş azadlıqlarının məhkəmədə
müdafiəsinə təminat verilir.
Vətəndaşlar dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin və vəzifəli şəxslərin qərarların
dan və hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət vermək hüququna malikdirlər.
Maddə 44. Vətəndaşlar dövlət orqanlarının, digər təşkilatların, onların işçiləri
nin, habelə ayrıca şəxslərin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində onlara dəymiş maddi və
mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsini məhkəmə qaydasında tələb etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 45. İnsan özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə və izahat verməyə məc
bur edilə bilməz.
Psixi və ya fiziki təsir nəticəsində, habelə digər qanunsuz metodlar ilə əldə edilmiş
sübutların hüquqi qüvvəsi yoxdur.
Maddə 46. Vətəndaşın vəziyyətini pisləşdirən qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur.
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Heç kəs törədildiyi məqamda hüquq pozuntusu sayılmayan hərəkətlərə görə məsu
liyyət daşıya bilməz.
Maddə 47. Bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan vətəndaş hüquqlarının və azadlıq
larının həyata keçirilməsi yalnız fövqəladə və ya hərbi vəziyyət şəraitində, Konstitu
siya və qanunlar ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və hədlərdə müvəqqəti dayandırıla
bilər.
III bölmə. Türkmənistanda hakimiyyət
və idarəetmə orqanları sistemi
I fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 48. Türkmənistanda ali dövlət hakimiyyətini və idarəetməsini Türkmənis
tan Prezidenti, Türkmənistan Məclisi, Türkmənistan Nazirlər Kabineti, Türkmənistan
Ali Məhkəməsi həyata keçirirlər.
Maddə 49. Vilayətlərdə, vilayət hüquqlarına malik şəhərlərdə, etraplarda və etrap
hüquqlarına malik şəhərlərdə yerli hakimiyyəti yerli nümayəndəli və icra orqanları,
etrapda şəhərlərdə, qəsəbələrdə, gengeşliklərdə isə yerli özünüidarə orqanları – gen
geşlər həyata keçirirlər.
II fəsil. Türkmənistan Prezidenti
Maddə 50. Türkmənistan Prezidenti dövlətin və icra hakimiyyətinin başçısı, Türk
mənistanın ali vəzifəli şəxsidir, Türkmənistanın dövlət müstəqilliyinin və bitərəflik
statusunun, ərazi bütövlüyünün, Konstitusiyaya riayət edilməsinin və beynəlxalq öh
dəliklərin yerinə yetirilməsinin təminatçısı kimi çıxış edir.
Maddə 51. Türkmənistanda anadan olmuş, yaşı qırxdan aşağı və yetmişdən yu
xarı olmayan, dövlət dilini bilən, əvvəlki on beş il ərzində Türkmənistanda daimi
yaşayan və dövlət orqanlarında, ictimai birliklərdə, müəssisələrdə, idarələrdə, təşki
latlarda işləyən Türkmənistan vətəndaşı Türkmənistan Prezidenti seçilə bilər.
Maddə 52. Türkmənistan Prezidenti bilavasitə Türkmənistan xalqı tərəfindən beş
il müddətinə seçilir və and içdiyi andan vəzifəsinin icrasına başlayır.
Türkmənistan Prezidentinin seçilməsi və vəzifəsinin icrasına başlaması qaydası
qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 53. Türkmənistan Prezidenti:
1) Konstitusiyanı və qanunları həyata keçirir;
2) xarici siyasətin həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir, başqa dövlətlər ilə münasi
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bətlərdə Türkmənistanı təmsil edir, Türkmənistanın xarici dövlətlərdə, dövlətlərarası
və beynəlxalq təşkilatlar yanında səfirlərini və digər diplomatik nümayəndələrini tə
yin edir və geri çağırır, xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə
lərini və övdətnamələrini qəbul edir;
3) Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır, ümumi və ya qismən
səfərbərlik, Silahlı Qüvvələrdən istifadə edilməsi və onların döyüş vəziyyətinə gəti
rilməsi barədə sərəncamlar verir, Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin ali komandan
lığını təyin edir;
4) Türkmənistan Dövlət Təhlükəsizlik Şurasını formalaşdırır və ona başçılıq edir;
şuranın statusu qanunla müəyyənləşdirilir;
5) ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial inkişafının proqramlarını və əsas istiqamətlərini
təsdiq edir;
6) Türkmənistanın dövlət büdcəsini və onun icrasına dair hesabatı Məclisin müza
kirəsinə və təsdiqinə verir;
7) qanunları imzalayır, təxirəsalma vetosundan istifadə edərək, qanunu təkrar mü
zakirə və səsvermə üçün öz etirazları ilə birlikdə ən geci iki həftə müddətində Məc
lisə qaytara bilər. Məclis əvvəl qəbul etdiyi qərarı deputatların müəyyənləşdirilmiş
sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiq edərsə, Türkmənistan Prezidenti qanunu
imzalayır. Türkmənistan Prezidenti Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
haqqında qanunlar barəsində təxirəsalma vetosu hüququna malik deyildir;
8) Türkmənistanda Seçkilər və Referendumlar Keçirilməsi üzrə Mərkəzi Komis
siyanı təşkil edir, onun tərkibində dəyişikliklər edir;
9) referendumların keçirilməsi vaxtını təyin edir, Məclisin sessiyasını vaxtından
əvvəl çağıra bilər;
10) Türkmənistan vətəndaşlığına qəbul və vətəndaşlığından çıxma, sığınacaq ve
rilməsi məsələlərini həll edir;
11) Türkmənistanın ordenləri və digər dövlət mükafatları ilə təltif edir, hərbi, di
gər xüsusi dövlət rütbələri və fərqlənmə nişanları verir;
12) Məclisin razılığı ilə Ali Məhkəmənin sədrini, Baş prokuroru, daxili işlər nazi
rini, ədalət nazirini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
13) əfvetməni və amnistiyanı həyata keçirir;
14) vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi naminə Türkmənistanın bütün
ərazisində və ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edir. Fövqəladə vəziyyə
tin rejimi Türkmənistan qanunu ilə tənzimlənir;
15) Konstitusiya və qanunlar ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri
həll edir.
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Maddə 54. Türkmənistan Prezidenti Türkmənistanın bütün ərazisində məcburi
qüvvəyə malik olan fərmanlar, qərarlar və sərəncamlar qəbul edir.
Maddə 55. Türkmənistan Prezidenti Məclisin deputatı ola bilməz.
Maddə 56. Türkmənistan Prezidentinin toxunulmazlıq hüququ vardır. Onun şərəf
və ləyaqəti qanunla qorunur.
Türkmənistan Prezidentinin və onun ailəsinin təminatı, onlara xidmət göstərilməsi
və onların mühafizəsi dövlət hesabına həyata keçirilir.
Maddə 57. Türkmənistan Prezidenti xəstəliyinə görə vəzifəsini yerinə yetirə bil
mədikdə vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilər. Məclis özünün yaratdığı müs
təqil tibb komissiyasının rəyinə əsasən Prezidentin vaxtından əvvəl vəzifədən azad
edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Bu cür qərar Məclisin deputatlarının müəyyənləş
dirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
Türkmənistan Prezidenti Konstitusiyanı və qanunları pozduğu halda Türkmənis
tan Məclisi Türkmənistan Prezidentinə etimadsızlıq göstərə bilər. Türkmənistan Pre
zidentinə etimadsızlıq göstərilməsi məsələsinə Məclis deputatlarının müəyyənləşdi
rilmiş sayının azı üçdə iki hissəsinin tələbi ilə baxıla bilər. Türkmənistan Prezidentinə
etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qərar Türkmənistan Məclisi deputatlarının müəy
yənləşdirilmiş sayının azı dörddə üç səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Türkmənistan Prezi
dentinin vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi ümumxalq referendumuna çıxarılır.
Maddə 58. Türkmənistan Prezidenti Konstitusiyanın 53-cü maddəsinin 2-ci, 11ci, 13-cü bəndlərində nəzərdə tutulan və Məclisin Sədrinə verilə bilən səlahiyyətlər
istisna olmaqla, öz səlahiyyətlərinin icrasını digər dövlət orqanlarına və ya vəzifəli
şəxslərə verə bilməz.
Türkmənistan Prezidenti bu və ya digər səbəbdən öz vəzifələrini icra edə bilmir
sə, yeni Prezident seçilənədək Türkmənistan Prezidenti vəzifələrinin müvəqqəti ic
rası Türkmənistan Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əsasən Nazirlər Kabineti
Sədrinin müavinlərindən birinə həvalə edilir. Bu halda Türkmənistan Prezidentinin
seçkiləri onun səlahiyyətlərinin Türkmənistan Prezidenti vəzifələrini müvəqqəti icra
edən şəxsə keçdiyi gündən etibarən ən geci 60 gün ərzində keçirilməlidir. Türkmə
nistan Prezidenti vəzifələrini müvəqqəti icra edən şəxs Prezident vəzifəsinə namizəd
ola bilməz.
III fəsil. Türkmənistan Məclisi
Maddə 59. Türkmənistan Məclisi (parlament) qanunvericilik hakimiyyətini həya
ta keçirən ali nümayəndəli orqandır.
Maddə 60. Məclis təqribən bərabər sayda seçicilərə malik olan ərazi seçki dairə
ləri üzrə beş il müddətinə seçilən 125 deputatdan ibarətdir.
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Maddə 61. Məclis aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl buraxıla bilər:
1) ümumxalq səsverməsinin qərarına əsasən;
2) deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edil
miş Məclis qərarına əsasən (özünüburaxma);
3) Məclisin rəhbər tərkibinin altı ay ərzində formalaşdırılmadığı halda Türkmə
nistan Prezidenti tərəfindən.
Maddə 62. Məclis müstəqil surətdə deputatların səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir,
onların tərkibindən Məclisin sədrini, onun müavinini seçir, komitələri və komissiya
ları formalaşdırır.
Əvvəlki çağırış Məclisin deputatları yeni çağırış Məclisin birinci sessiyası açıla
nadək öz səlahiyyətlərini saxlayırlar.
Maddə 63. Məclis:
1) qanunlar qəbul edir, Türkmənistanın Konstitusiyasına və qanunlarına dəyişik
liklər və əlavələr edir, onların icrasına nəzarət edir və onları təfsir edir;
2) Nazirlər Kabinetinin fəaliyyət proqramının bəyənilməsi məsələsinə baxır;
3) Türkmənistanın dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi məsələlərinə və onun icrası
na dair hesabata baxır;
4) ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafının əsas istiqamətlərinə və proqramla
rına baxır;
5) ümumxalq referendumlarının keçirilməsi məsələlərini həll edir;
6) Türkmənistan Prezidentinin, Məclis deputatlarının, vilayət, etrap, şəhər nüma
yəndəli orqanlarının və gengeşlərin üzvlərinin seçkilərini təyin edir;
7) Türkmənistan Prezidentinin təklifi ilə Ali Məhkəmənin sədrinin, Baş prokuro
run, daxili işlər nazirinin, ədalət nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi
məsələlərinə baxır;
8) dövlət mükafatları təsis edir, Türkmənistan Prezidentini dövlət mükafatları ilə
təltif edir, ona hərbi rütbələr və fərqlənmə nişanları verir;
9) dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Kons
titusiyaya uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyənləşdirir;
10) beynəlxalq müqavilələri təsdiqləyir və etibarsız elan edir;
11) Türkmənistanın dövlət sərhədinin və inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi
məsələlərini həll edir;
12) sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə baxır;
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13) Konstitusiya və qanunlar ilə Məclisin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər mə
sələləri həll edir.
Maddə 64. Məclis ayrı-ayrı məsələlərə dair qanunlar qəbul etmək hüququnu Türk
mənistan Prezidentinə verə bilər. Bu halda Məclis həmin qanunların təsdiq edilməsi
məsələsinə sonradan hökmən baxır.
Məclis aşağıdakı məsələlərə dair qanunvericilik hüquqlarını heç kəsə verə bil
məz:
1) Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi;
2) cinayət qanunvericiliyi və inzibati qanunvericilik;
3) məhkəmə icraatı.
Maddə 65. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ Türkmənistan Prezidentinə, Məcli
sin deputatlarına, Nazirlər Kabinetinə, Ali Məhkəməyə məxsusdur.
Maddə 66. Məclisin deputatları Nazirlər Kabinetinə, nazirlərə, digər dövlət or
qanlarının rəhbərlərinə sorğu göndərmək, şifahi və yazılı suallar vermək hüququna
malikdirlər.
Maddə 67. Dövlət Məclisin hər bir deputatının öz səlahiyyətlərini maneəsiz və
səmərəli həyata keçirməsi üçün şərait yaradılmasına, onun hüquqlarının və azadlıqla
rının, həyatının, şərəfin in və ləyaqətinin müdafiəsinə, habelə şəxsi toxunulmazlığına
təminat verir.
Maddə 68. Deputat yalnız Məclis tərəfindən deputatlıq səlahiyyətlərindən məh
rum edilə bilər. Bu məsələyə dair qərar Məclis deputatlarının müəyyənləşdirilmiş
sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Məclisin razılığı olmadan deputat cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbs
edilə bilməz və ya başqa şəkildə azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
Maddə 69. Məclisin deputatı eyni vaxtda Nazirlər Kabinetinin üzvü, başçı, arçin,
hakim, prokuror vəzifəsi tuta bilməz.
Maddə 70. Məclisin Sədri gizli səsvermə yolu ilə seçilir. O, Məclisə hesabat verir
və deputatların müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş
Məclis qərarına əsasən vəzifədən azad edilə bilər.
Məclis Sədrinin müavini açıq səsvermə yolu ilə seçilir, Sədrin tapşırığı ilə onun
ayrı-ayrı funksiyalarını yerinə yetirir, Məclisin Sədri olmadıqda və ya öz səlahiyyət
lərini həyata keçirə bilmədikdə onun vəzifələrini icra edir.
Maddə 71. Məclisin, onun komitələrinin və komissiyalarının, deputatların fəaliy
yət qaydası, onların funksiyaları və səlahiyyətləri qanunla müəyyənləşdirilir.
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IV fəsil. Türkmənistan Nazirlər Kabineti
Maddə 72. Nazirlər Kabineti (Hökumət) icraedici və sərəncamverici orqandır.
Nazirlər Kabinetinin Sədri Türkmənistan Prezidentidir.
Maddə 73. Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Sədrin müavinləri, nazirlər daxildirlər.
Türkmənistan Prezidenti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri olan digər
şəxsləri də Nazirlər Kabinetinin tərkibinə daxil edə bilər.
Nazirlər Kabineti Türkmənistan Prezidenti tərəfindən onun öz vəzifəsinin icrasına
başlamasından sonra bir ay ərzində formalaşdırılır və yeni seçilmiş Prezident qarşı
sında öz səlahiyyətlərini üzərindən götürür.
Maddə 74. Nazirlər Kabinetinin iclaslarını Türkmənistan Prezidenti, yaxud onun
tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti Sədrinin müavinlərindən biri keçirir.
Öz səlahiyyətləri daxilində Nazirlər Kabineti icrası məcburi olan qərarlar və sə
rəncamlar qəbul edir.
Maddə 75. Nazirlər Kabineti:
1) Türkmənistan qanunlarının, Türkmənistan Prezidentinin və Türkmənistan Məc
lisinin aktlarının icrasını təşkil edir;
2) vətəndaşların hüquqlarının və azadlıqlarının təmin və müdafiə edilməsi, mül
kiyyətin və ictimai qaydanın, milli təhlükəsizliyin qorunması üçün tədbirlər görür;
3) dövlətin daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair təklifləri, ölkənin
iqtisadi və sosial inkişafı proqramlarını hazırlayır və Məclisin müzakirəsinə verir;
4) iqtisadi və sosial inkişafın dövlət tərəfindən idarə edilməsini həyata keçirir;
dövlət müəssisələrinin, idarələrinin və təşkilatlarının idarə olunmasını təşkil edir; tə
bii ehtiyatların səmərəli istifadəsini və mühafiz əsini təmin edir;
5) pul və kredit sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görür;
6) zərurət olduqda Nazirlər Kabineti yanında komitələr, baş idarələr və digər ida
rələr yaradır;
7) xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirir, xarici dövlətlər ilə mədəni və başqa əla
qələrin inkişafını təmin edir;
8) hökumət idarələrinin, dövlət müəssisələrinin və təşkilatlarının fəaliyyətinə rəh
bərlik edir; nazirliklərin və baş idarələrin, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
hüquqi aktlarını ləğv edə bilər;
9) Türkmənistanın Konstitusiyası, qanunları və digər normativ hüquqi aktları ilə
onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş başqa məsələləri həll edir.
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Maddə 76. Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri, fəaliyyət qaydası, digər dövlət or
qanları ilə münasibətləri qanunla müəyyənləşdirilir.
V fəsil. Yerli hakimiyyət orqanları
Maddə 77. Yerli hakimiyyət öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən nüma
yəndəli orqanlardan və icra orqanlarından ibarətdir.
Maddə 78. Vilayətdə, vilayət hüquqlarına malik şəhərdə, etrapda, etrap hüquqla
rına malik şəhərdə nümayəndəli orqanlar – xalq məsləhətləri yaradılır, onların üzvləri
Türkmənistan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq inzibati ərazi
vahidlərinin vətəndaşları tərəfindən dörd il müddətinə seçilirlər.
Maddə 79. Öz səlahiyyətləri daxilində xalq məsləhətləri ərazilərin iqtisadi, sosial
və mədəni inkişafı məsələlərinin həllində iştirak edirlər.
Xalq məsləhətlərinin və onların üzvlərinin funksiyaları və səlahiyyətləri, fəaliyyət
qaydası, digər hakimiyyət və idarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin qay
dası qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 80. Yerlərdə icra hakimiyyəti vilayətlərdə vilayətlərin başçıları tərəfindən,
şəhərlərdə şəhərlərin başçıları tərəfindən, etraplarda etrapların başçıları tərəfindən
həyata keçirilir.
Maddə 81. Başçılar Türkmənistan Prezidentinin yerlərdə nümayəndələridir, Türk
mənistan Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir, ona hesabat
verirlər.
Maddə 82. Başçılar yerlərdə idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir,
Türkmənistan Konstitusiyasının, qanunlarının, Türkmənistan Prezidentinin, Türkmə
nistan Nazirlər Kabinetinin aktlarının, Türkmənistan Məclisinin qərarlarının icrasını
təmin edirlər. Öz səlahiyyətləri daxilində başçılar rəhbərlik etdikləri ərazidə icrası
məcburi olan qərarlar qəbul edirlər.
Maddə 83. Başçıların funksiyaları və səlahiyyətləri, fəaliyyət qaydası, digər haki
miyyət və idarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin qaydası qanunla müəy
yənləşdirilir.
IV bölmə. Yerli özünüidarə
Maddə 84. Yerli özünüidarə sistemi gengeşlərdən və ərazi ictimai özünüidarə or
qanlarından ibarətdir.
Gengeşlər etrapda şəhərin, qəsəbənin, gengeşliyin ərazisində nümayəndəli xalq
hakimiyyəti orqanlarıdır. Gengeşlərin üzvləri bilavasitə vətəndaşlar tərəfindən üç il
müddətinə seçilirlər.
252

Maddə 85. Gengeş öz fəaliyyətində müstəqildir. O, hakimiyyət və idarəetmə or
qanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini Türkmənistan qanunvericiliyinə müvafiq surətdə
həyata keçirir.
Maddə 86. Gengeşlər:
1) öz ərazilərinin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının əsas istiqamətlərini müəy
yənləşdirir;
2) büdcəni formalaşdırır və təsdiq edir, onun icrasına dair hesabatı tərtib edirlər;
3) yerli rüsumları və onların tutulması qaydasını müəyyənləşdirirlər;
4) təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində təd
birləri müəyyənləşdirirlər;
5) qanunla onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri həll edirlər.
Öz səlahiyyətləri daxilində gengeşlər rəhbərlik etdikləri ərazilərdə icrası məcburi
olan qərarlar qəbul edirlər.
Maddə 87. Gengeş öz tərkibindən arçini seçir, arçin gengeşin işinə rəhbərlik edir
və ona hesabat verir.
Arçinlər gengeşlərin qərarlarının, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının
aktlarının yerinə yetirilməsini təmin edir, habelə yerli əhəmiyyətli digər məsələləri
həll edirlər.
Maddə 88. Gengeşlərin, digər ictimai özünüidarə orqanlarının fəaliyyət qaydası
qanunla müəyyənləşdirilir.
V bölmə. Seçki sistemi, referendum
Maddə 89. Türkmənistan Prezidentinin, Məclis deputatlarının, xalq məsləhətləri
üzvlərinin və gengeşlərin üzvlərinin seçkiləri ümumi və bərabərdir. Seçmək hüququ
na Türkmənistanın on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşları malikdirlər, hər seçicinin bir
səsi vardır.
Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilmiş, azadlıqdan
məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər seçkilərdə iştirak etmirlər. Digər hallarda
vətəndaşların seçki hüquqlarının məhdudlaşdırılması yolverilməzdir və qanunverici
liklə müəyyənləşdirilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
Maddə 90. Seçkilər gününədək iyirmi beş yaşına çatmış və əvvəlki on il ərzində
Türkmənistanda daimi yaşayan Türkmənistan vətəndaşı Məclisin deputatı seçilə bi
lər. Türkmənistan Məclisinin deputatlığına namizədlərə, xalq məsləhətlərinin və gen
geşlərin üzvlərinə verilən tələblər Türkmənistan qanunları ilə müəyyənləşdirilir.
Maddə 91. Seçkilər birbaşadır, seçkili şəxslər vətəndaşlar tərəfindən bilavasitə
seçilirlər.
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Maddə 92. Seçkilərdə səsvermə gizlidir, səsvermənin gedişində seçicilərin öz ira
dəsini ifadə etməsinə nəzarət olunmasına yol verilmir.
Maddə 93. Namizədləri irəli sürmək hüququ siyasi partiyalara, ictimai birliklərə
və vətəndaşların qruplarına məxsusdur və Türkmənistan qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə həyata keçirilir.
Maddə 94. Dövlət həyatının və ictimai həyatın ən vacib məsələlərinin həlli üçün
ümumxalq referendumları və yerli referendumlar keçirilə bilər.
Referendumda qəbul edilmiş qərarlar yalnız referendum yolu ilə ləğv edilə və ya
dəyişdirilə bilər.
Maddə 95. Türkmənistan Məclisi deputatlarının müəyyənləşdirilmiş sayının azı
üçdə iki hissəsinin təklifi ilə, yaxud seçki hüququna malik olan azı iki yüz əlli min
vətəndaşın təklifi ilə ümumxalq referendumunun keçirilməsi haqqında qərar qəbul
etmək hüququ Türkmənistan Məclisinə məxsusdur.
Maddə 96. Gengeş öz təşəbbüsü ilə, yaxud müvafiq ərazidə yaşayan seçicilərin
azı dörddə bir hissəsinin təklifi ilə yerli referendum təyin etmək hüququna malikdir.
Maddə 97. Referendumlar ümumi, bərabər, birbaşa və gizli səsvermə yolu ilə ke
çirilir.
Referendumlarda Türkmənistanın seçki hüququna malik olan vətəndaşları iştirak
edirlər.
Maddə 98. Seçkilərin, ümumxalq referendumlarının və yerli referendumların ke
çirilməsi qaydası qanunla müəyyənləşdirilir. Fövqəladə vəziyyət dövründə seçkilər
və referendumlar keçirilmir.
VI bölmə. Məhkəmə hakimiyyəti
Maddə 99. Türkmənistanda məhkəmə hakimiyyəti yalnız məhkəmələrə məxsus
dur.
Məhkəmə hakimiyyəti vətəndaşların hüquqlarını və azadlıqlarını, qanunla qoru
nan dövlət mənafelərini və ictimai mənafeləri müdafiə etməlidir.
Maddə 100. Məhkəmə hakimiyyəti Türkmənistan Ali Məhkəməsi və qanunla nə
zərdə tutulan digər məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir.
Fövqəladə məhkəmələrin və məhkəmə səlahiyyətləri verilən digər strukturların
yaradılmasına yol verilmir.
Maddə 101. Hakimlər müstəqildir, yalnız qanuna tabedir və daxili inamlarını rəh
bər tuturlar. Kimin tərəfindən olursa-olsun, hakimlərin fəaliyyətinə qarışılması yol
verilməzdir və qanunla müəyyənləşdirilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Hakimlərin to
xunulmazlığına qanunla təminat verilir.
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Maddə 102. Hakimlər Türkmənistan Prezidenti tərəfindən təyin edilirlər. Hakim
lərin təyin və azad edilməsi qaydası, səlahiyyət müddəti qanunla müəyyənləşdirilir.
Səlahiyyət müddəti başa çatanadək hakim yalnız qanunda göstərilən əsaslar üzrə
vəzifədən azad edilə bilər.
Maddə 103. Hakimlər müəllimlik və elmi tədqiqat fəaliyyətindən başqa, hər hansı
digər ödənişli vəzifə tuta bilməzlər.
Maddə 104. Məhkəmələrdə işlərə kollegial qaydada, qanunla nəzərdə tutulan
hallarda isə hakim tərəfindən təkbaşına baxılır.
Maddə 105. Məhkəmələrdə işlərin araşdırılması açıqdır. Qapalı iclasda işin dinlə
nilməsinə yalnız qanunla nəzərdə tutulan hallarda, bütün məhkəmə icraatı qaydaları
na riayət edilməklə yol verilir.
Maddə 106. Məhkəmə icraatı dövlət dilində aparılır. İşdə iştirak edən və məhkə
mə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərin tərcüməçinin köməyi ilə işin material
ları ilə tanış olmaq, məhkəmə hərəkətlərində iştirak etmək hüququ, habelə məhkəmə
iclasında ana dilində çıxış etmək hüququ təmin edilir.
Maddə 107. Ədalət mühakiməsi tərəflərin bərabərliyi və çəkişməsi əsasında hə
yata keçirilir.
Tərəflər Türkmənistan məhkəmələrinin qətnamələrindən, hökmlərindən və digər
qərarlarından şikayət vermək hüququna malikdirlər.
Maddə 108. Məhkəmə icraatının istənilən mərhələsində peşəkar hüquqi yardım
almaq hüququ tanınır.
Vətəndaşlara və təşkilatlara hüquqi yardımı vəkillər, digər şəxslər və təşkilatlar
göstərirlər.
Maddə 109. Məhkəmələrin səlahiyyətləri, təşkili və fəaliyyəti qaydası qanunla
müəyyənləşdirilir.
VII bölmə. Prokurorluq
Maddə 110. Türkmənistan qanunlarına, Türkmənistan Prezidentinin, Türkmə
nistan Nazirlər Kabinetinin aktlarına, Türkmənistan Məclisinin qərarlarına dəqiq və
eyni cür riayət olunmasına nəzarət etmək Türkmənistanın Baş prokuroruna və ona
tabe olan prokurorlara həvalə edilir.
Prokuror məhkəmələrdə işlərə baxılmasında qanunla müəyyənləşdirilmiş əsaslar
da və qaydada iştirak edir.
Maddə 111. Prokurorluq əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qanuniliyinə və cinayət
işlərinin istintaqına nəzarəti həyata keçirir.
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Maddə 112. Prokurorluq orqanlarının vahid mərkəzləşdirilmiş sisteminə Türkmə
nistanın Baş prokuroru başçılıq edir.
Prokurorların vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi qaydası, səlahiyyət müd
dətləri qanunla müəyyənləşdirilir.
Maddə 113. Türkmənistanın Baş prokuroru və ona tabe olan prokurorlar öz səla
hiyyətlərini həyata keçirərkən yalnız qanunu rəhbər tuturlar.
Maddə 114. Prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri, təşkili və fəaliyyəti qaydası
qanunla müəyyənləşdirilir.
VIII bölmə. Yekun müddəaları
Maddə 115. Qanunlar, dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin digər hüquqi akt
ları Konstitusiya əsasında və Konstitusiyaya müvafiq surətdə qəbul edilir.
Konstitusiyada və qanunlarda göstərilmiş müddəalar arasında fərq olduqda Kons
titusiyanın müddəaları qüvvədə olur.
Maddə 116. Dövlət idarəetməsinin Prezident respublikası formasında olduğuna
dair Konstitusiya müddəaları dəyişdirilə bilməz.
Maddə 117. Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun Türkmənis
tan Məclisi deputatlarının müəyyənləşdirilmiş sayının azı üçdə iki hissəsinin və ya
ümumxalq referendumunda iştirak edən Türkmənistan vətəndaşlarının yarıdan çox
hissəsinin onun lehinə səs verdiyi halda qəbul edilmiş sayılır.
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