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2011 жылы 19 желтоқсанда өткен ТүркПАның құқықтық мәселелер жөніндегі бірінші
отырысында түркітілдес мемлекеттер
парламенттерінің регламенттері мен
конституцияларын Ассамблеяға мүше елдер
тілдеріне аударып, жариялау туралы шешім
қабылданды.
Парламентаралық ынтымақтастыққа
жәрдемдесу мақсатында ТүркПА
Халықаралық хатшылығы дайындаған
Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан,
Өзбекстан, Түркіменстан және Түркия
конституциялары мәтіндерінің жинағы
мемлекеттік қызметшілердің, заңнама
және халықаралық байланыстар саласында
қызмет етіп жүрген ғалымдардың, сондайақ мамандар мен студенттердің, қалың
көпшіліктің қызығушылығын туғызады
деген сенімдеміз.
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ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ

Әзірбайжан Республикасының Президенті Гейдар Алиевтің төрағалығымен
Әзірбайжан Республикасының жаңа Конституциясының жобасын дайындау
жөніндегі комиссия әзірлеген, 1995 жылы 12 қарашада жалпыхалықтық дауыс беру
арқылы (референдум) қабылданып, 1995 жылы 27 қарашада күшіне енген.
(Референдумдар қабылдаған өзгерістерімен және толықтыруларымен)
24 тамыз 2002 жыл және 18 наурыз 2009 жыл)
Әзірбайжан халқы өз мемлекеттілігінің ғасырлар бойғы дәстүрлерін жалғастыра
отырып, «Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»
Конституциялық актіде негізделген принциптерді басшылыққа ала отырып, барша
және әрбір азаматтың игілігін қамтамасыз етуге, әділдікті, бостандық пен еркіндікті
орнықтыруға тілек білдіре отырып, ұрпақтардың өткені, қазіргісі және келешегі
алдындағы жауапкершілігін сезіне отырып, өзінің егемен құқығын пайдалана отырып,
өзінің:
■ Әзірбайжан мемлекетінің тәуелсіздігін, егемендігін және аумақтық тұтастығын
қорғау;
■ Конституция шеңберінде демократиялық құрылысқа кепілдік беру;
■ азаматтық қоғамды орнықтыруға қол жеткізу;
■ халықтың ерік-жігерінің көрінісі ретінде заңның ұлықтығын қамтамасыз ететін
құқықтық, зайырлы мемлекет құру;
■ барлық азаматтарға әділ экономикалық және әлеуметтік тәртіпке сәйкес лайықты
өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету;
■ адамгершілік құндылықтар ұстанымын сақтай отырып, басқа халықтармен
достық, бейбіт және қауіпсіздік жағдайында өмір сүруге, осы мақсаттарда өзара
ынтымақтастықты жүзеге асыру ниеті туралы салтанатты түрде мәлімдейді.
Жоғарыда аталған биік мақсаттар үшін жалпыхалықтық дауыс беру - референдум
арқылы осы Конституция қабылданады.
Бірінші бөлім. Жалпы ережелер
I тарау. Халық билігі
1-бап. Биліктің қайнар көзі
I. Әзірбайжан Республикасында мемлекеттік биліктің бірден-бір қайнар көзі
әзірбайжан халқы болып табылады.
II. Әзірбайжан халқы Әзірбайжан Республикасының аумағында және Әзірбайжан
мемлекеті мен оның заңдарына бағынышты болып табылатын одан тыс жерлерде тұратын
азаматтардан тұрады, бұл халықаралық құқықпен белгіленген нормаларға қайшы
келмейді.
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2-бап. Халықтың егемендігі
I. Өз тағдырын еркін әрі тәуелсіз шешу және өзінің басқару нысанын айқындау
-Әзірбайжан халқының егемен құқығы.
II. Әзірбайжан халқы өзінің егемен құқығын тікелей жалпыхалықтық дауыс беру
-референдум және жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде еркін, жасырын
және жеке дауыс беру арқылы сайланған өз өкілдері арқылы жүзеге асырады.
3- бап. Жалпыхалықтық дауыс беру - референдум арқылы шешілетін
мәселелер
I. Әзірбайжан халқы өзінің құқықтары мен мүдделерін қозғайтын кез келген
мәселені референдум арқылы шешеді.
II. Төменде көрсетілген мына мәселелер тек референдум арқылы шешіле алады:
1) Әзірбайжан Республикасының Конституциясын қабылдау және оған өзгерістер
енгізу;
2) Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік шекарасын өзгерту.
III. Мына мәселелер бойынша референдум өткізуге болмайды:
1) салық және мемлекеттік бюджет;
2) рақымшылық және кешірім жасау;
3) сайлануы, тағайындалуы немесе бекітілуі тиісінше заң шығарушы және (немесе)
атқарушы билік органдарының жүргізуіне жатқызылған лауазымды тұлғаларды сайлау,
тағайындау немесе бекіту.
4- бап. Халық атынан өкілдік ету құқығы
Халық сайлаған өкілетті өкілдерден басқа ешкімнің халық атынан өкілдік етуге,
халық атынан сөз сөйлеуге және халық атынан үндеу тастауға құқығы жоқ.
5- бап. Халықтың бірлігі
I. Әзірбайжан халқы біртұтас.
II. Әзірбайжан халқының бірлігі Әзірбайжан мемлекетінің негізін құрайды.
Әзірбайжан Республикасы Әзірбайжан Республикасының барлық азаматтарының
ортақ және бөлінбейтін отаны болып табылады.
6- бап. Билікті иемденіп кетуге жол бермеушілік
I. Әзірбайжан халқының бірде-бір бөлігі, бірде-бір әлеуметтік топ немесе ұйым,
бірде-бір адам билікті жүзеге асыру өкілеттігін иемденіп кете алмайды.
II. Билікті иемденіп кету халыққа қарсы жасалған аса ауыр қылмыс болып
табылады.
II тарау. Мемлекеттің негіздері
7- бап. Әзірбайжан мемлекеті
I. Әзірбайжан мемлекеті - демократиялық, құқықтық, зайырлы, біртұтас
республика.
II. Әзірбайжан Республикасында мемлекеттік билік ішкі мәселелерде тек құқықпен,
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сыртқы мәселелерде тек Әзірбайжан Республикасы қатысушысы болып табылатын
халықаралық шарттардан туындайтын ережелермен шектеледі.
III. Әзірбайжан Республикасындағы мемлекеттік билік мынадай биліктің бөліну
принциптері негізінде ұйымдастырылады:
■ заң шығару билігін Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі жүзеге
асырады;
■ атқарушы билік Әзірбайжан Республикасының Президентіне тиесілі;
■

сот билігін Әзірбайжан Республикасының соттары жүзеге асырады.

IV. Заң шығарушы, атқарушы және сот билігі осы Конституцияның ережелеріне
сәйкес
өзара іс-қимыл жасайды және өз өкілеттіктері шеңберінде бір-біріне тәуелсіз.
8- бап. Әзірбайжан мемлекетінің басшысы
I. Әзірбайжан мемлекетінің басшысы - Әзірбайжан Республикасының Президенті.
Ол ел ішінде және сыртқы қатынастарда Әзірбайжан мемлекеті атынан өкілдік етеді.
II. Әзірбайжан Республикасының Президенті Әзірбайжан халқының бірлігін
бейнелейді және Әзірбайжан мемлекеттігінің сабақтастығын қамтамасыз етеді.
III. Әзірбайжан Республикасының Президенті - Әзірбайжан мемлекетінің тәуелсіздігі
мен аумақтық тұтастығының, Әзірбайжан Республикасы қатысушысы болып табылатын
халықаралық шарттардың сақталуының кепілі.
IV. Әзірбайжан Республикасының Президенті сот билігі тәуелсіздігінің кепілі болып
табылады.
9- бап. Қарулы Күштер
I. Әзірбайжан Республикасы өз қауіпсіздігі мен қорғанысын қамтамасыз ету
мақсатында Қарулы Күштерді және басқа да қарулы құрылымдарды құрады.
II. Әзірбайжан Республикасы басқа мемлекеттердің тәуелсіздігіне қол сұғу құралы әрі
халықаралық дауларды шешу тәсілі ретіндегі соғыстан бас тартады.
III. Әзірбайжан Республикасының Президенті Әзірбайжан Республикасы Қарулы
Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы болып табылады.
10-бап. Халықаралық қатынастар принциптері
Әзірбайжан Республикасы басқа мемлекеттермен өзінің қарым-қатынасын жалпыға
танылған халықаралық құқық нормаларында көзделген принциптер негізінде құрады.
11- бап. Аумағы
I. Әзірбайжан Республикасының аумағы біртұтас, оған қол сұғылмайды және
бөлінбейді.
II. Әзірбайжан Республикасының ішкі сулары, Әзірбайжан Республикасына тиесілі
Каспий теңізінің (көлінің) секторы, Әзірбайжан Республикасының үстіндегі әуе
кеңістігі - Әзірбайжан Республикасы аумағының құрамдас бөліктері.
III. Әзірбайжан Республикасының аумағы бөлінбейді. Әзірбайжан Республикасы өз
аумағының ешбір бөлігін және қандай да бір түрде ешкімге бермейді; Әзірбайжан
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Республикасы Милли Меджлисінің шешімі бойынша, мемлекеттік шекара бүкіл
Әзірбайжан халқы арасында өткізілетін референдум арқылы білдірілетін Әзірбайжан
халқының ерік білдіруі негізінде ғана өзгеруі мүмкін.
12-бап. Мемлекеттің басты мақсаты
I. Мемлекеттің басты мақсаты - адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын,
Әзірбайжан Республикасы азаматтарының лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз
ету.
II. Осы Конституцияда атап көрсетілген адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтары Әзірбайжан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық
шарттарға сәйкес қолданылады.
13-бап. Меншік
I. Әзірбайжан Республикасында меншікке қол сұғылмайды және ол мемлекеттің
қорғауында болады.
II. Меншік мемлекеттік, жеке және муниципалдық болуы мүмкін.
III. Меншік адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, мемлекет пен
қоғамның мүдделеріне, адамның жеке басының қадір-қасиетіне қарсы қолданылмауға
тиіс.
14-бап. Табиғи ресурстар
Табиғи ресурстар қандай да бір жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен
мүдделеріне нұқсан келтірмейтіндей жағдайда Әзірбайжан Республикасына тиесілі.
15-бап. Экономикалық даму және мемлекет
I. Әзірбайжан Республикасындағы меншіктің алуан түрлеріне негізделген
экономиканың дамуы халықтың әл-ауқатын арттыруға қызмет етеді.
II. Әзірбайжан мемлекеті нарықтық қатынастар негізінде әлеуметтік бағдарлы
экономиканы дамыту үшін жағдай туғызады, кәсіпкерлік еркіндігіне кепілдік береді,
экономикалық қатынастарда монополия мен жосықсыз бәсекеге жол берілмейді.
16-бап. Әлеуметтік даму және мемлекет
I. Әзірбайжан мемлекеті халықтың және әрбір азаматтың әл-ауқатын арттыруға, оны
әлеуметтік қорғауға және лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге қамқорлық
жасайды.
II. Әзірбайжан мемлекеті мәдениетті, білімді, денсаулық сақтауды, ғылымды, өнерді
дамытуға жәрдемдеседі, елдің табиғатын, халықтың тарихи, материалдық және рухани
мұрасын қорғайды.
17-бап. Отбасы, балалар және мемлекет
I. Отбасы қоғамның негізгі ұйымы ретінде мемлекеттің ерекше қарауында
болады.
II. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың парызы.
Мемлекет осы парыздың орындалуына бақылау жасайды.
III. Ата-аналары немесе қамқоршысы жоқ, ата-ана қамқорлығынан айырылған
балалар мемлекеттің қамқорлығында болады.
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IV. Балаларды олардың өміріне, денсаулығына немесе мінез-құлқына қатер
төндіретін қызметке тартуға тыйым салынады.
V. 15 жасқа толмаған балаларды жұмысқа қабылдауға болмайды.
VI. Мемлекет бала құқықтарының іске асырылуына бақылауды жүзеге асырады.
18-бап. Дін және мемлекет
I. Әзірбайжан Республикасында дін мемлекеттен бөлінген. Барлық діндер заң алдында
бірдей.
II. Адамның қадір-қасиетін кемсітетін немесе адамгершілік принциптеріне қайшы
келетін діндерді (діни ағымдарды) таратуға және насихаттауға тыйым салынады.
III. Мемлекеттік білім беру жүйесі зайырлы сипатқа ие.
19. Ақша бірлігі
I. Әзірбайжан Республикасының ақша бірлігі - манат.
II. Ақша белгілерін айналымға шығаруға және оны айналымнан алуға тек Орталық
банктің құқығы бар. Әзірбайжан Республикасының Орталық банкі тек мемлекет
меншігінде болады.
III. Әзірбайжан Республикасының аумағында төлем құралы ретінде манаттан басқа
ақша бірлігін қолдануға тыйым салынады.
20-бап. Мемлекеттік қарыздарға салынатын шектеулер
Әзірбайжан мемлекетіне қарсы жасалған бүлікке немесе мемлекеттік төңкеріске
жәрдемдесу мақсатында берілген қарыз міндеттеме ретінде қабылдана алмайды және
оны Әзірбайжан Республикасы төлей алмайды.
21-бап. Мемлекеттік тілі
I. Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік тілі - әзірбайжан тілі. Әзірбайжан
Республикасы әзірбайжан тілінің дамуын қамтамасыз етеді.
II. Әзірбайжан Республикасы халық сөйлейтін басқа тілдердің де еркін қолданылуы
мен дамуын қамтамасыз етеді.
22-бап. Астанасы
Әзірбайжан Республикасының астанасы - Баку қаласы.
23-бап. Әзірбайжан мемлекетінің рәміздері
I. Әзірбайжан
Республикасының
мемлекеттік
рәміздері
Әзірбайжан
Республикасының Мемлекеттік туы, Әзірбайжан Республикасының Мемлекеттік
елтаңбасы, Әзірбайжан Республикасының Мемлекеттік әнұраны болып табылады.
II. Әзірбайжан Республикасының Мемлекеттік туы ені бірдей үш көлденең жолақтан
тұрады. Тудың жоғарғы жолағы көгілдір түсті, ортаңғы жолағы қызыл түсті, төменгі
жолағы жасыл түсті, қызыл жолақтың ортасында тудың екі жағында сегіз бұрышты
жұлдызы бар ақ түсті жарты ай бейнеленген. Тудың енінің ұзындығына қатысы - 1:2.
III. Әзірбайжан
Республикасының
Мемлекеттік
туы
мен
Әзірбайжан
Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі, Әзірбайжан Республикасы
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Мемлекеттік әнұранының музыкасы мен мәтіні Әзірбайжан Республикасының
конституциялық заңымен белгіленеді.
Екінші бөлім. Негізгі құқықтар, бостандықтар және міндеттер
III тарау. Адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтары
24-бап. Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының негізгі
принциптері
I. Әркім тумысынан қол сұғылмайтын, берік және ешкім айыра алмайтын құқықтар
мен бостандықтарға ие.
II. Құқықтар мен бостандықтарға сонымен қатар әркімнің қоғам мен басқа адамдар
алдындағы жауапкершілігі мен міндеттері кіреді.
25-бап. Теңдік құқығы
I. Заң мен сот алдында барлығы тең.
II. Еркектер мен әйелдер тең құқықтар мен бостандықтарға ие.
III. Мемлекет әркімге нәсіліне, ұлтына, дініне, тіліне, жынысына, тегіне, мүліктік
және қызметтік жағдайына, нанымына, саяси партияларға, кәсіподақтарға және басқа
қоғамдық бірлестіктерге тиістілігіне қарамастан, құқықтар мен бостандықтар теңдігіне
кепілдік береді. Адам мен азаматтың нәсілдік, ұлттық, діни, тілге тиістілік, жыныстық
белгілері, шығу тегі, нанымы, саяси және әлеуметтік тиістілік белгілері бойынша
құқықтары мен бостандықтарын шектеуге тыйым салынады.
IV. Осы баптың ІІІ бөлігінде көрсетілген негіздер бойынша ешкімге зиян келтіруге,
жеңілдіктер немесе артықшылықтар беруге, сол сияқты жеңілдіктер не артықшылықтар
беруден бас тартуға болмайды.
V. Әркімге мемлекеттік органдармен және құқықтар мен міндеттерге қатысты
шешімдер қабылдайтын мемлекеттік-биліктік өкілеттіктерге ие адамдармен қарымқатынас жасауда тең құқықтар қамтамасыз етіледі.
26-бап. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау
I. Әркім өзінің құқықтары мен бостандықтарын заңмен тыйым салынбаған әдістер
және тәсілдер арқылы қорғауға құқылы.
II. Мемлекет әр адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға кепілдік
береді.
27-бап. Өмір сүру құқығы
I. Әркім өмір сүруге құқылы.
II. Мемлекетке қарулы шабуыл жасалған кезде жау солдаттарын құртуды, заңды
күшіне енген сот үкімі негізінде өлім жазасын қолдануды және заңда көзделген өзге
жағдайларды қоспағанда, кез келген адамның өмір сүру құқығына қол сұғылмайды.
III. Өлім жазасы алдағы уақытта оны толық жойғанға дейін ең ауыр жаза ретінде
мемлекетке қарсы, адам өмірі мен денсаулығына қарсы аса ауыр қылмыс жасағаны
үшін ғана заңмен белгіленуі мүмкін.
IV. Заңда көзделген қажетті қорғаныс жағдайларын, аса қажеттілік, қылмыскерді
қамау немесе тұтқынға алу, сотталған адамның қамауға алынған орыннан қашып шығуы,
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мемлекетке қарсы бүліктің алдын алу немесе мемлекеттік төңкерісті болдырмау, елге
қарулы шабуыл жасау жағдайларын қоспағанда, адамға қарсы қару қолдануға жол
берілмейді.
28-бап. Бостандық құқығы
I. Әркімнің өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар.
II. Бостандық құқығы ұстау, қамауға алу немесе бас бостандығынан айыру арқылы
заңда көзделген тәртіпте шектелуі мүмкін.
III. Әзірбайжан Республикасының аумағында заңды түрде жүрген әрбір адамның
еркін жүріп-тұруына, тұрғылықты мекенді өз қалауынша таңдап алуына және
Әзірбайжан Республикасынан тыс жерлерге кетуге құқығы бар.
IV. Әзірбайжан Республикасы азаматының кез келген уақытта өз еліне кедергісіз
қайтып оралуына құқығы бар.
29-бап. Меншік құқығы
I. Әр адам меншік құқығына ие.
II. Меншіктің бірде-бір түрі оның басқа түрлерінен артық емес. Меншік құқығы, оның
ішінде жеке меншік құқығы заңмен қорғалады.
III. Әркімнің меншігінде жылжымалы және жылжымайтын мүлік болуы мүмкін.
Меншік құқығы меншік иесінің жеке-дара немесе басқа тұлғалармен бірлесіп иелену,
пайдалану және билік ету құқығынан тұрады.
IV. Ешкімді де сот шешімінсіз меншігінен айыруға болмайды. Мүлкін толық
тәркілеуге жол берілмейді. Мемлекет мұқтаждығы үшін меншіктен айыруға оның
құнын тек алдын ала, әділ өтеген жағдайда ғана жол беріледі.
V. Мемлекет мұрагерлік құқығына кепілдік береді.
30-бап. Зияткерлік меншік құқығы
I. Әркімнің зияткерлік меншікке құқығы бар.
II. Авторлық құқық, өнертапқыштық құқық және зияткерлік меншік құқығының өзге
түрлері заңмен қорғалады.
31-бап. Қауіпсіз жағдайда тұру құқығы
I. Әркімнің қауіпсіз жағдайда тұруға құқығы бар.
II. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, ешкімнің өміріне, оның
физикалық және рухани денсаулығына, меншігіне, баспанасына қол сұғуға, оған
қатысты күш қолдануға тыйым салынады.
32-бап. Адамның жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқығы
I. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмайды.
II. Әркімнің жеке өзінің және отбасының құпиясын сақтауға құқығы бар. Заңда
көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке өзінің және отбасының өміріне араласуға
тыйым салынады. Әркім жеке өзінің және отбасының өміріне заңсыз араласудан
қорғалу құқығына ие.
III. Біреудің жеке өмірі туралы оның келісімінсіз мәліметтер жинауға, оларды
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сақтауға, пайдалануға және таратуға жол берілмейді. Заңмен белгіленген жағдайларды
қоспағанда, ешкімді де өзінің рұқсатынсыз және қарсылығына қарамастан аңдуға,
бейне- және фотосуретке түсіруге, даусын жазып алуға немесе басқа да осыған ұқсас
іс-әрекеттерге тыйым салынады.
IV. Мемлекет әркімге жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің,
пошта, телеграф және басқа байланыс құралдары арқылы берілетін хабарламалар
мен мәліметтердің құпиялылығының сақталу құқығына кепілдік береді. Бұл құқыққа
қылмыстың алдын алу немесе қылмыстық істі тергеу кезінде ақиқатты анықтау үшін
заңда көзделген тәртіпте шектеу қойылуы мүмкін.
V. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, әркім өзі туралы жинақталған
мәліметтермен танысуға құқылы. Әркімнің өзі туралы жинақталған шындыққа
сәйкес келмейтін, толық емес, сонымен қатар заңның талабын бұза отырып алынған
мәліметтерді түзету немесе алып тастауды (жоюды) талап етуге құқығы бар.
33-бап. Тұрғын үйге қол сұғылмаушылық құқығы
I. Әркім тұрғын үйге қол сұғылмаушылық құқығына ие.
II. Заңда белгіленген жағдайларда немесе сот шешімі негізінде болмаса, ешкімнің
тұрғын үйге онда тұрып жатқан адамдардың еркінен тыс басып кіруге құқығы жоқ.
34-бап. Некеге отыру құқығы
I. Әркімнің заңда көзделген жасқа толған кезде отбасын құруға құқығы бар.
II. Неке ерікті түрде келісім бойынша жасалады. Ешкімді некеге мәжбүрлеп
отырғызуға болмайды.
III. Отбасы мен неке мемлекет қамқорлығында болады. Ана, әке, бала заңмен
қорғалады. Мемлекет көп балалы отбасыларға жәрдемдеседі.
IV. Ерлі-зайыптылардың құқықтары тең. Балаларға қамқорлық жасау, оларды
тәрбиелеу ата-ананың құқығы әрі парызы болып табылады.
V. Ата-ананы сыйлау,оларға қамқорлық жасау балалардың парызы болып табылады.
18 жасқа толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке қабілетсіз ата-аналарын бағып-қағуға
міндетті.
35-бап. Еңбек ету құқығы
I. Еңбек жеке және қоғамдық игіліктің негізі болып табылады.
II. Әркімнің өзінің еңбекке қабілеті негізінде қызмет, кәсіп, жұмыс түрі мен орнын
еркін таңдап алуға құқығы бар.
III. Ешкімді еңбек етуге мәжбүрлеуге болмайды.
IV. Еңбек шарттары еркін жасалады. Ешкімді еңбек шартын жасауға мәжбүрлеуге
болмайды.
V. Талаптары мен мерзімі заңда көзделген еріксіз еңбекке тартуға, әскери
қызмет өтеу кезінде өкілетті тұлғалардың бұйрықтарын орындаумен байланысты
еріксіз еңбекке тартуға, азаматтарды төтенше және әскери жағдайлар кезінде талап
етілетін жұмыстарды орындауға мәжбүрлеуге сот шешімі негізінде рұқсат етіледі.
VI. Әркімнің қауіпсіздік және тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі
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үшін нендей бір кемсітусіз мемлекет белгілеген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем
емес сыйақы алуына құқығы бар.
VII. Жұмыссыздардың мемлекеттен әлеуметтік жәрдемақы алуға құқығы бар.
VIII. Мемлекет жұмыссыздықты жою үшін өзінің барлық мүмкіндіктерін
пайдаланады.
36-бап. Ереуілге шығу құқығы
I. Әркімнің өз бетінше немесе басқалармен бірлесіп ереуілге шығуға құқығы бар.
II. Еңбек шарты негізінде жұмыс істейтіндердің ереуілге шығу құқығы тек заңмен
көзделген жағдайларда шектелуі мүмкін. Әскери қызметшілер мен Қарулы Күштер
қатарында және Әзірбайжан Республикасының басқа әскери құрамаларында қызмет
атқарып жатқан азаматтар ереуілге шыға алмайды.
III. Жеке және ұжымдық еңбек даулары заңда белгіленген тәртіппен шешіледі.
37-бап. Демалу құқығы
I. Әркімнің демалуға құқығы бар.
II. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге заңда белгіленген, бірақ 8 сағаттан
аспайтын жұмыс күні, демалыс және мереке күндері, жылына кемінде бір рет ұзақтығы
21 күннен кем емес ақы төленетін демалысқа кепілдік беріледі.
38-бап. Әлеуметтік қамсыздандырылу құқығы
I. Әркімнің әлеуметтік қамсыздандырылуға құқығы бар.
II. Мұқтаж адамдарға көмек көрсету, ең алдымен, оның отбасы мүшелерінің парызы
болып табылады.
III. Әркімнің заңда белгіленген жасқа толған, науқастанған, мүгедек болған,
асыраушысынан айырылған, еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан, жұмыссыз қалған және
заңда көзделген өзге жағдайларда әлеуметтік қамсыздандырылуға құқығы бар.
IV. Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақылардың ең төменгі мөлшері заңмен
белгіленеді.
V. Мемлекет қайырымдылық қызметті, ерікті әлеуметтік сақтандыруды және
әлеуметтік қамсыздандырудың басқа да нысандарын дамыту үшін мүмкіндіктер
туғызады.
39-бап. Қолайлы қоршаған ортада өмір сүру құқығы
I. Әркім қолайлы қоршаған ортада өмір сүруге құқылы.
II. Әркімнің қоршаған ортаның нақты жай-күйі туралы ақпарат жинауға және
экологиялық құқық бұзушылық салдарынан оның денсаулығы мен мүлкіне келтірілген
зиянды өтеттіріп алуға құқығы бар.
III. Ешкімнің қоршаған ортаға, табиғи ресурстарға заңда белгіленген шектен тыс
қауіп төндіруге немесе зиян келтіруге құқығы жоқ.
IV. Мемлекет экологиялық теңгерімді сақтауға, заңда белгіленген жабайы өсімдіктер
мен жабайы жануарлар түрлерін қорғауға кепілдік береді.
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40-бап. Мәдениет құқығы
I. Әркім мәдени өмірге қатысуға, мәдениет және мәдени құндылықтар мекемелерін
пайдалануға құқылы.
II. Әркім тарихи, мәдени және рухани мұраға құрметпен қарауға, оларға қамқорлық
жасауға, тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғауға міндетті.
41-бап. Денсаулықты сақтау құқығы
I. Әркімнің денсаулығын сақтауға және медициналық көмек алуға құқығы бар.
II. Мемлекет түрлі меншік нысандары негізінде жұмыс істейтін денсаулық сақтау
органдарының барлық түрлерін дамыту бойынша қажетті шараларды қабылдайды,
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылыққа кепілдік береді, медициналық
сақтандырудың түрлі нысандары үшін мүмкіндіктер туғызады.
III. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін фактілер мен жағдайларды
жасырған лауазымды тұлғалар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады.
42-бап. Білім алу құқығы
I. Әр азаматтың білім алуға құқығы бар.
II. Мемлекет тегін міндетті жалпы орта білім алу құқығына кепілдік береді.
III. Білім беру жүйесіне мемлекет бақылау жасайды.
IV. Мемлекет талантты азаматтарға олардың материалдық жағдайына қарамастан
білімін жалғастыруға кепілдік береді.
V. Мемлекет білім берудің ең төменгі стандарттарын белгілейді.
43-бап. Тұрғын үй құқығы
I. Ешкімді заңсыз тұрғын үйден айыруға болмайды.
II. Мемлекет тұрғын үй құрылысына қолдау көрсетеді, адамдардың тұрғын үйге
қатысты құқықтарын іске асыру бойынша арнайы шаралар қабылдайды.
44-бап. Ұлтқа тиістілік құқығы
I. Әркімнің өз ұлтына тиістілігін сақтауға құқығы бар.
II. Ешкімнің өз ұлтына тиістілігін мәжбүрлеп өзгертуге болмайды.
45-бап. Ана тілін пайдалану құқығы
I. Әркімнің ана тілін пайдалануға құқығы бар. Әркім өз қалауы бойынша кез келген
тілде тәрбие алуға, білім алуға және шығармашылыққа құқылы.
II. Ешкімді ана тілін пайдалану құқығынан айыруға болмайды.
46-бап. Ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғау құқығы
I. Әркім өзінің ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға құқылы.
II. Жеке адамның қадір-қасиетін мемлекет қорғайды. Жеке адамның қадір-қасиетін
кемітуге еш нәрсе негіз бола алмайды.
III. Ешкімді азаптауға және қорлауға болмайды. Ешкімді адамдық қадір-қасиетін
қорлайтындай жәбір көрсетуге немесе жазалауға болмайды. Ешкімге оның өз еркімен
берген келісімінсіз медициналық, ғылыми және басқа тәжірибелер жасауға болмайды.
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47-бап. Ой және сөз бостандығы
I. Әркім ой және сөз бостандығына құқылы.
II. Ешкімді өз ойлары мен сенімін білдіруге немесе олардан бас тартуға мәжбүрлеуге
болмайды.
III. Нәсілдік, ұлттық, діни және әлеуметтік алауыздық пен өшпенділікті қоздыратын
үгіт пен насихатқа жол берілмейді.
48-бап. Ар-ождан бостандығы
I. Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар.
II. Әркім өзінің дінге қатысын еркін анықтауға, жеке немесе басқалармен бірлесіп кез
келген дінді тұтынуға немесе ешбір дінді тұтынбауға, дінге қатысты өзінің нанымсенімдерін білдіруге және таратуға құқылы.
III. Діни салт-жоралғыларды жасау, егер қоғамдық тәртіпті бұзбаса немесе қоғамдық
мінез-құлыққа қайшы келмесе, ерікті болып табылады.
IV. Дін тұтыну және діни сенімдер құқық бұзушылықты ақтай алмайды.
V. Ешкімді наным-сенімін білдіруге (көрсетуге), діни салт-жоралғылар жасауға
немесе оларға қатысуға мәжбүрлеуге болмайды.
49-бап. Жиналу бостандығы
I. Әркім жиналу бостандығына құқылы.
II. Әркімнің тиісті мемлекеттік органдарды алдын ала хабардар ете отырып,
басқалармен бірлесіп бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер,
демонстрациялар, көше шерулерін өткізуге және тосқауылдарға тұруға құқығы бар.
50-бап. Ақпарат бостандығы
I. Әркімнің кез келген ақпаратты заңды жолмен іздеуге, алуға, беруге, дайындауға
және таратуға құқығы бар.
II. Бұқаралық ақпарат бостандығына кепілдік беріледі. Бұқаралық ақпарат
құралдарында, оның ішінде баспада мемлекеттік цензураға тыйым салынады.
III. Әркімге бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған оның құқықтарын бұзатын
немесе оның мүдделеріне нұқсан келтіретін, не оған жауап беруге тура келетін
ақпаратты теріске шығару құқығына кепілдік беріледі.
51-бап. Шығармашылық еркіндігі
I. Әркімнің шығармашылық еркіндігіне құқығы бар.
II. Әдеби-көркем, ғылыми-техникалық және басқа шығармашылық түрлерін еркін
жүзеге асыруға мемлекет кепілдік береді.
52-бап. Азаматтық құқығы
Әзірбайжан мемлекетінің билігіндегі, онымен саяси және құқықтық байланысы,
сонымен қатар өзара құқықтары мен міндеттері бар адам Әзірбайжан Республикасының
азаматы болып табылады. Әзірбайжан Республикасының аумағында туған немесе
Әзірбайжан Республикасының азаматтарынан туған адам Әзірбайжан Республикасының
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азаматы болып табылады. Ата-анасының бірі Әзірбайжан Республикасының азаматы
болып саналатын адам Әзірбайжан Республикасының азаматы болып табылады.
53-бап. Азаматтық құқығына кепілдік
I. Әзірбайжан Республикасының азаматын ешбір
Республикасының азаматтығынан айыруға болмайды.

жағдайда

Әзірбайжан

II. Әзірбайжан Республикасының азаматын ешбір жағдайда
Республикасынан аластауға немесе шет мемлекетке беруге болмайды.

Әзірбайжан

III. Әзірбайжан Республикасы Әзірбайжан Республикасынан тыс жерлерде уақытша
немесе тұрақты тұратын оның азаматтарын құқықтық қорғауға және қамқорлық
жасауға кепілдік береді.
54-бап. Қоғам мен мемлекеттің саяси өміріне қатысу құқығы
I. Әзірбайжан Республикасының азаматтары қоғам мен мемлекеттің өміріне ешбір
кедергісіз қатысуға құқылы.
II. Мемлекетке қарсы бүлікке немесе мемлекеттік төңкеріске өз бетімен қарсылық
білдіру Әзірбайжан Республикасының әрбір азаматының құқығы болып табылады.
55-бап. Мемлекетті басқаруға қатысу құқығы
I. Әзірбайжан Республикасының азаматтары мемлекетті басқаруға қатысуға
құқылы. Бұл құқықты олар тікелей немесе өз өкілдері арқылы жүзеге асыра алады.
II. Әзірбайжан Республикасы азаматтарының мемлекеттік органдарға қызметке
кіруге құқығы бар. Мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары Әзірбайжан
Республикасының азаматтарынан тағайындалады. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдар мемлекеттік қызметке заңда белгіленген тәртіппен қабылданады.
56-бап. Сайлау құқығы
I. Әзірбайжан Республикасының азаматтары мемлекеттік органдарға сайлауға
және сайлануға, сондай-ақ референдумға қатысуға құқылы.
II. Сот шешімімен іс-әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың сайлауға,
сондай-ақ референдумға қатысуға құқығы жоқ.
III. Әскери қызметшілердің, судьялардың, мемлекеттік қызметшілердің, діни
қайраткерлердің, заңды күшіне енген сот үкімі бойынша бас бостандығынан айырылған
адамдардың, осы Конституция мен заңда көрсетілген басқа адамдардың сайлауға
қатысу құқықтары заңмен шектелуі мүмкін.
57-бап. Арыздану құқығы
I. Әзірбайжан Республикасының азаматтары жеке өздері арыздануға, сондайақ мемлекеттік органдарға жеке және ұжымдық жазбаша арыз жолдауға құқылы. Әр
арызға заңда белгіленген тәртіппен және мерзімде жазбаша жауап берілуге тиіс.
II. Әзірбайжан Республикасының азаматтары мемлекеттік органдар мен олардың
лауазымды тұлғаларының, саяси партиялардың, кәсіподақтардың, басқа да қоғамдық
бірлестіктердің, сонымен қатар жекелеген азаматтардың қызметі мен жұмысын сынауға
құқылы. Сынағаны үшін соңына түсуге тыйым салынады. Тіл тигізу немесе жала жабу
сын болып саналмайды.
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58-бап. Бірлесу бостандығы құқығы
I. Әркімнің басқалармен бірлесу бостандығына құқығы бар.
II. Әркім қандай да бір бірлестіктер, атап айтқанда, саяси партиялар, кәсіптік
одақтар және басқа да қоғамдық бірлестіктерді құруға немесе жұмыс істеп жатқан
бірлестіктерге кіруге құқылы. Барлық бірлестіктердің еркін жұмыс істеуіне кепілдік
беріледі.
III. Ешкімді қандай да бір бірлестіктерге кіруге немесе оның мүшесі болып қалуға
мәжбүрлеуге болмайды.
IV. Әзірбайжан Республикасының бүкіл аумағында немесе оның белгілі бір
бөлігінде заңды мемлекеттік билікті күшпен құлатуды көздейтін бірлестіктер құруға
тыйым салынады. Конституция мен заңдарды бұзатын бірлестіктердің қызметі тек сот
тәртібімен тоқтатылуы мүмкін.
59-бап. Кәсіпкерлік түрін еркін таңдау құқығы
Әркім өзінің мүмкіндіктерін, қабілеті мен мүлкін еркін пайдалана отырып, заңда
белгіленген тәртіппен жеке-дара немесе басқалармен бірлесіп, кәсіпкерлік немесе
экономикалық қызмет туралы заңмен тыйым салынбаған өзге қызметпен айналысуға
құқылы.
60-бап. Құқықтар мен бостандықтарға берілетін сот кепілдігі
I. Әркімге оның құқықтары мен бостандықтарын сотта қорғауға кепілдік беріледі.
II. Әркім мемлекеттік органдардың, саяси партиялардың, кәсіптік одақтардың, басқа
қоғамдық бірлестіктердің және лауазымды тұлғалардың шешімдері мен әрекеті (немесе
әрекетсіздігі) үшін сотқа шағымдануға құқылы.
61-бап. Заң көмегін алу құқығы
I. Әркім білікті заң көмегін алуға құқылы.
II. Заңмен белгіленген жағдайларда, заң көмегі мемлекет есебінен тегін
көрсетіледі.
III. Әрбір адамның ұсталған, қамауға алған, құзыретті мемлекеттік органдар тарапынан
қылмыс жасағаны үшін айып тағылған кезден бастап қорғаушы көмегін алуға құқығы
бар.
62-бап. Сотта қарауға жататын істі өзгертуге жол бермеу
Әркімнің өз ісін заңмен белгіленген сотта қаратуға құқығы бар. Адамның ісін өзінің
келісімінсіз басқа сотта қарауға жол берілмейді.
63-бап. Кінәсіздік презумпциясы
I. Әркімнің кінәсіздік презумпциясына құқығы бар. Әрбір айыпталушы оның
қылмыс жасағаны үшін кінәлілігі заңда көзделген тәртіппен дәлелденбейінше және
соған байланысты сот үкімі заңды күшіне енбейінше кінәсіз деп саналады.
II. Адамның кінәлі екендігіне негізі бар күмән туатын болса, онда оны кінәлі деп
тануға жол берілмейді.
III. Қылмыс жасады деп айыпталған адам өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті
емес.
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IV. Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде заңды бұзу арқылы алынған дәлелдерді
пайдалануға болмайды.
V. Ешкім де соттың үкімінсіз қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылмайды.
64-бап. Бір қылмыс үшін қайтадан соттауға жол бермеу
Ешкімді де бір қылмыс үшін қайтадан соттауға болмайды.
65-бап. Сотқа қайта арыз беру құқығы
Әрбір сотталған адамның заңда белгіленген тәртіппен жоғары тұрған органға өзіне
қатысты шығарылған сот үкімін қайта қаратуға, сондай-ақ кешірім жасау немесе
жазаны жеңілдету туралы сұрауға құқығы бар.
66-бап. Туыстарына қарсы айғақ беруге мәжбүрлеуге жол бермеу
Ешкімді өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына), балаларына, ата-анасына, аға-інілеріне,
апа-қарындастарына қарсы айғақтар беруге мәжбүрлеуге болмайды. Қарсы айғақ беру
міндетті болып табылмайтын туыстардың толық тізбесі заңмен айқындалады.
67-бап. Ұсталғандардың, қамауға алынғандардың және қылмыс жасады деген
сезік бойынша айыпталушылардың құқықтары
I. Ұсталған, қамауға алынған, құзырлы мемлекеттік органдар қылмыс жасады деп
айып таққан әрбір адамға тез арада оның құқықтары мен оны ұстау, қамауға алу, сондайақ қылмыстық жауапкершілікке тарту себептері түсіндіріледі.
II. Әрбір қылмыс жасады деген сезік бойынша айып тағылған адамды сот үкімі
шығарылғанға дейін тыңдауға тиіс.
68-бап. Зиянды өтеуді талап ету құқығы
I. Қылмыстан, сондай-ақ билікті асыра пайдаланудан зардап шеккен адамның құқығы
заңмен қорғалады. Зардап шеккен адам сот төрелігін жүзеге асыруға қатысуға және
өзіне келтірілген зиянды өтеуді талап етуге құқылы.
II. Әр адам мемлекеттік органдардың не оның лауазымды тұлғаларының заңсыз ісәрекеттері немесе әрекетсіздігі салдарынан келтірілген зиянды мемлекеттен өтетіп
алуға құқылы.
69-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары
I. Шетелдіктер
мен
азаматтығы
жоқ
адамдар
Әзірбайжан
Республикасының
аумағында
болған
кезінде
егер
заң
мен
немесе
Әзірбайжан
Республикасы
қатысушысы
болыптабылатын
халықаралық
шарттарда
өзгеше
көзделмесе,
барлық
құқықтарды
пайдалана
алады және барлық міндеттерді Әзірбайжан Республикасының азаматтарымен тең
атқаруға тиіс.
II. Әзірбайжан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе оған уақытша
келген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен бостандықтары
тек халықаралық құқық нормалары мен Әзірбайжан Республикасының заңдарына
сәйкес шектелуі мүмкін.
70-бап. Саяси баспана құқығы
I. Жалпыға танылған халықаралық құқық нормаларына сәйкес Әзірбайжан
Республикасы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға саяси баспана береді.
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II. Өзінің саяси сенімі, сондай-ақ Әзірбайжан Республикасында қылмыс болып
саналмайтын іс-әрекеті үшін қудаланған адамдарды басқа мемлекеттерге беруге жол
берілмейді.
71-бап. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына берілетін
кепілдіктер
I. Адам мен азаматтың Конституциямен бекітілген құқықтары мен бостандықтарын
сақтау және қорғау заң шығарушы, атқарушы және сот билігінің міндеті болып
табылады.
II. Ешкім адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының жүзеге
асырылуына шектеу қоя алмайды. Әркімнің құқықтары мен бостандықтары осы
Конституцияда және заңдарда белгіленген негіздер, сондай-ақ басқалардың құқықтары
мен бостандықтары бойынша шектеледі.
III. Соғыс, әскери және төтенше жағдайларда, сондай-ақ мобилизация жариялаған
жағдайда адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру Әзірбайжан
Республикасының халықаралық міндеттемелерін есепке ала отырып, ішінара және
уақытша шектелуі мүмкін. Шектеулі жүзеге асырылатын құқықтар мен бостандықтар
туралы халыққа алдын ала хабарланады.
IV. Ешкімді қандай да бір жағдайларда болмасын, өзінің діни немесе өзге де нанымсенімдерін, ойларын білдіруге мәжбүрлеуге және ол үшін қудалауға болмайды.
V. Конституцияның бірде-бір ережесін адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын жоюға бағытталған ереже ретінде түсіндіруге болмайды.
VI. Әзірбайжан Республикасының аумағында адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарының тікелей күші бар болып табылады.
VII. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына қатысты
дауларды соттар шешеді.
VIII. Ешкім жасалған сәтте құқық бұзушылық болып танылмаған әрекет үшін жауапты
болмайды. Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейін қабылданған заңда мұндай
әрекеттер үшін жауапкершілік жойылған немесе жеңілдетілген болса, онда жаңа заң
қолданылады.
IX. Әркім заңмен тыйым салынбаған әрекеттерді жасауға құқылы, ешкімді де заңда
көзделмеген әрекеттерді жасауға мәжбүрлеуге болмайды.
X. Мемлекеттік органдар өз қызметін тек осы Конституция негізінде, заңда
белгіленген тәртіппен және шекте жүзеге асыра алады.
IV тарау. Азаматтардың негізгі міндеттері
72-бап. Азаматтар міндеттерінің негіздері
I. Әрбір адам мемлекет пен қоғам алдында өзінің құқықтары мен бостандықтарынан
тікелей туындайтын міндеттерді атқарады. Әркімге міндеттер тек осы Конституциямен
немесе заңмен жүктелуі мүмкін.
II. Әркім Әзірбайжан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға,
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге, заңда белгіленген өзге
де міндеттерді орындауға міндетті.
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III. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды.
73-бап. Салықтар және басқа мемлекеттік алымдар
I. Заңда белгіленген салықтар мен басқа да мемлекеттік алымдарды толық көлемде
әрі уақытылы төлеу әркімнің міндеті болып табылады.
II. Ешкімді заңда көзделген негіздерсіз және заңда көрсетілген көлемнен артық
салықтар мен басқа да мемлекеттік алымдарды төлеуге мәжбүрлеуге болмайды.
74-бап. Отанға адалдық
I. Отанға адалдық қасиетті.
II. Сайлау немесе қызметке тағайындау арқылы заң шығарушы, атқарушы және сот
билігі органдарында жұмыс істейтін адамдар өз міндеттерін нақты және адал атқаруға
жауапты болады әрі заңмен белгіленген жағдайларда ант қабылдайды.
III. Сайлау немесе қызметке тағайындау арқылы заң шығарушы, атқарушы және сот
билігі органдарында жұмыс істейтін, Әзірбайжан Республикасының Конституциясына
адалдығына ант берген адам, егер оған мемлекеттік қылмысқа, оның ішінде мемлекетке
қарсы бүлікке немесе мемлекеттік төңкеріске қатысқан деп айып тағылған және осы
айып негізінде сотталған жағдайда, осы қызметтен кеткен болып және алдағы уақытта
бұл қызметті атқара алмайтын болып есептеледі.
75-бап. Мемлекеттік рәміздерге құрмет
I. Әрбір азамат Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік рәміздерін - оның Туын,
Елтаңбасын және Әнұранын құрметтеуге міндетті.
II. Мемлекеттік рәміздерді сыйламау көрінісі заңмен белгіленген жауапкершілікке
әкеп соғады.
76-бап. Отанды қорғау
I. Отанды қорғау - әрбір азаматтың парызы.
Азаматтар әскери қызметін заңда белгіленген тәртіппен өтейді.
II. Егер нақты әскери қызмет атқару азаматтардың сеніміне қайшы келетін болса,
онда заңда белгіленген жағдайларда нақты әскери қызмет атқаруды балама қызметке
ауыстыруға рұқсат етіледі.
77-бап. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау
Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау әр адамның міндеті болып табылады.
78-бап. Қоршаған ортаны қорғау
Қоршаған ортаны қорғау - әркімнің міндеті.
79-бап. Заңға қайшы келетін міндеттерді орындауға жол бермеу
Ешкімді Әзірбайжан Республикасының Конституциясы мен заңдарына қайшы
келетін міндеттерді орындауға мәжбүрлеуге болмайды.
80-бап. Жауапкершілік
Конституция мен заңдарды бұзу, оның ішінде Конституция мен заңдарда көзделген
құқықтарды асыра пайдалану немесе оларда көрсетілген міндеттерді орындамау заңда
белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады.
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Үшінші бөлім. Мемлекеттік билік
V тарау. Заң шығарушы билік
81-бап. Заң шығару билігін жүзеге асыру
Әзірбайжан Республикасында заң шығару билігін Әзірбайжан Республикасының
Милли Меджлисі жүзеге асырады.
82-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің сандық құрамы
Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі 125 депутаттан тұрады.
83-бап. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне депутаттар сайлау
негіздері
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттары мажоритарлық сайлау
жүйесі мен жалпыға бірдей, тең әрі төте сайлау құқығы негізінде еркін, жеке және
жасырын дауыс беру арқылы сайланады.
84-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі шақырылымының
өкілеттік мерзімі
I. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің әрбір шақырылымының өкілеттігі
- 5 жыл. Егер, соғыс жағдайындағы әскери операцияларды жүргізу Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисіне сайлау өткізуге мүмкіндік бермейтін болса, онда
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі шақырылымының өкілеттік мерзімі
әскери операциялар аяқталғанға дейін ұзартылады. Бұл туралы шешімді Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Соты сайлау (референдум) өткізуді қамтамасыз
ететін мемлекеттік органның өтініші негізінде шығарады.
II. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің әрбір шақырылымын сайлау әрбір
бес жыл сайын қарашаның бірінші жексенбісінде өткізіледі.
III. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутаттарының өкілеттік мерзімі
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі шақырылымының өкілеттік мерзімімен
шектеледі.
IV. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің құрамынан шығарылған
депутаттардың орнына жаңа депутаттар сайлаған кезде жаңадан сайланған депутаттың
өкілеттік мерзімі шығарылған депутаттың қалған өкілеттік мерзімімен шектеледі.
85-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттығына
кандидаттарға қойылатын талаптар
I. Әзірбайжан Республикасының жасы 25-ке толған әрбір азаматы заңда белгіленген
тәртіппен Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаты болып сайлана
алады.
II. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаты болып екі азаматтығы,
басқа мемлекеттердің алдында міндеттемелері бар адамдар, атқарушы немесе сот билігі
жүйесінде жұмыс істейтін адамдар, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық
қызметтен басқа өзге де ақы төленетін қызметпен айналысатын адамдар, діни
қайраткерлер, сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған тұлғалар, ауыр қылмыс жасағаны
үшін сотталғандар, заңды күшіне енген сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру
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орындарында жазасын өтеген адамдар Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің
депутаттығына сайлана алмайды.
86-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттарын сайлау
нәтижелерін тексеру және бекіту
Сайлау нәтижелерінің дұрыстығын Әзірбайжан Республикасының Конституциялық
Соты заңда белгіленген тәртіппен тексереді және бекітеді.
87-бап. Әзірбайжан
өкілеттігінің аяқталуы

Республикасы

Милли

Меджлисі

депутаттарының

I. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутаттарының өкілеттігі жаңадан
шақырылған Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің бірінші отырысы күні
аяқталады.
II. Егер Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі өкілеттігінің аяқталуына 120
күннен аз қалса, онда Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттығына
сайлау өткізілмейді.
III. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі оның 83 депутатының
өкілеттіктері танылған жағдайда заңды болып табылады.
88-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің сессиялары
I. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі жыл сайын екі кезекті - көктемгі
және күзгі сессияға жиналады.
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің 83 депутатының өкілеттігі
танылғаннан кейін Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің бірінші отырысы
осы күннен бастап бір аптадан кешіктірілмей шақырылады.
Егер Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне сайлаудан кейін 10
наурызға дейін 83 депутаттың өкілеттігі танылмаса, онда Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің бірінші отырысы өткізілетін күнді Әзірбайжан Республикасының
Конституциялық Соты белгілейді.
II. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің кезектен тыс сессияларын
Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынысы немесе Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің 42 депутатының талап етуі бойынша Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің төрағасы шақырады.
III. Кезектен тыс сессияның күн тәртібін тиісінше оны шақыруды талап етушілер
анықтайды. Күн тәртібіндегі мәселелер қаралған соң, кезектен тыс сессияның жұмысы
аяқталады.
IV. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің сессиялары ашық өткізіледі.
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің 83 депутатының талап етуі бойынша
немесе Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынысы бойынша Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисі сессиясының жабық отырысы өткізілуі мүмкін.
89-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутатын мандатынан
айыру және Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутатының
өкілеттіктерін жою
I. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаты мынадай:
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1) сайлау кезінде дауыс санының дұрыс есептелмегені анықталған;
2) Әзірбайжан Республикасының азаматтығынан шыққан немесе басқа мемлекеттің
азаматтығын қабылдаған;
3) қылмыс жасаған немесе заңды күшіне енген сот үкімі болған;
4) мемлекеттік органдарда қызметке орналасқан, діни қайраткер болған, кәсіпкерлік,
коммерциялық және өзге ақы төленетін (ғылыми, педагогикалық және шығармашылық
қызметтерден басқа) қызметпен айналысқан;
5) өзі бас тартқан жағдайларда мандатынан айырылады.
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутатын мандатынан айыру
туралы шешім заңда белгіленген тәртіппен қабылданады.
II. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутаттары өз өкілеттіктерін жүзеге
асыруға тұрақты қабілетсіз болған және заңмен көзделген өзге жағдайларда олардың
өкілеттіктері жойылған болып есептеледі. Тиісті шешім қабылдау тәртібі заңмен
белгіленеді.
90-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутатының қол
сұғылмаушылық құқығы
I. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутатының жеке басына оның
өкілеттік мерзімі ішінде ешкімнің тиісуіне болмайды. Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің депутатын оның өкілеттік мерзімі ішінде қылмыс үстінде ұсталған
жағдайларды қоспағанда, қылмыстық жауапкершілікке тартуға, тұтқынға алуға,
сот тәртібімен белгіленген әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, тінтуге, жеке
басын тексеруге болмайды. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаты
қылмыс үстінде ұсталса, ол тұтқынға алынуы мүмкін. Мұндай жағдайда Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисінің депутатын тұтқынға алған орган бұл туралы
Әзірбайжан Республикасының Бас прокурорына тез арада хабарлауға міндетті.
II. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі депутатының қол сұғылмаушылық
құқығы Әзірбайжан Республикасы Бас прокурорының ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисінің шешімімен ғана тоқтатылады.
91-бап. Әзірбайжан Республикасы
жауапкершілікке тартуға тыйым салу

Милли

Меджлисінің

депутаттарын

Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттары Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисінде атқарған қызметі, дауыс бергені және сөз
сөйлегені үшін жауапкершілікке тартыла алмайды. Өздерінің келісімінсіз олардан бұл
үшін түсініктеме мен дәлелдер талап етіле алмайды.
92-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің жұмысын
ұйымдастыру
Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі өзінің жұмыс тәртібін белгілейді
және Милли Меджлистің тиісті органдарын құрады, атап айтанда, төрағасы мен оның
орынбасарларын таңдайды, комитеттер мен комиссияларды ұйымдастырады, Есеп
палатасын құрады.
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93-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің актілері
I. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі өзінің қарауына жататын
мәселелер бойынша конституциялық заңдарды, заңдар мен қаулыларды қабылдайды.
II. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінде конституциялық заңдар, заңдар
мен қаулылар осы Конституцияда көзделген тәртіппен қабылданады.

III. Дауыс беру құқығын Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің депутаттары
дербес жүзеге асырады.
IV. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің заңдары мен қаулыларында
атқарушы билік органдары мен соттарға нақты тапсырмалар көзделуі мүмкін емес.
94-бап. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі белгілейтін жалпы
ережелер
I. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі мына мәселелер:
1) адам мен азаматтың осы Конституциямен белгіленген құқықтары мен
бостандықтарын пайдалануы, осы құқықтар мен бостандықтарға берілетін мемлекеттік
кепілдіктер;
2) Әзірбайжан Республикасының Президентін сайлау;
3) Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне сайлау және Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисі депутаттарының мәртебесі;
4) референдум;
5) сот құрылысы және соттардың мәртебесі; прокуратура; адвокатура және
нотариат;
6) сот құрылысы, сот шешімдерін орындау;
7) муниципалитеттерге сайлау және муниципалитеттердің мәртебесі;
8) төтенше жағдай режимі; әскери жағдай режимі;
9) мемлекеттік наградалар;
10)жеке және заңды тұлғалардың мәртебесі;
11) азаматтық құқық нысандары;
12)мәмілелер, азаматтық-құқықтық шарттар, өкілдік және мұрагерлік;
13)меншік құқығы, оның ішінде, мемлекеттік, жеке және муниципалдық меншік
режимі, зияткерлік меншік құқығы; басқа заттық құқықтар; міндеттемелік құқық;
14)отбасылық қатынастар, оның ішінде қорғаншылық пен қамқоршылық;
15)қаржы қызметінің негіздері, салық, баж және алымдар;
16)еңбек қатынастары және әлеуметтік қамсыздандыру;
17)қылмысты және өзге құқық бұзушылықты анықтау; қылмыс жасағаны үшін
жауаптылықты белгілеу;
18)қорғаныс және әскери қызмет;
19)мемлекеттік қызмет;
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20)қауіпсіздік негіздері;
21)аумақтық құрылыс, мемлекеттік шекара режимі;
22)халықаралық шарттарды ратификациялау және олардың күшін жою;
23)байланыс және көлік;
24)статистика, метрология және стандарттар;
25)кеден ісі;
26)сауда ісі және биржа қызметі;
27)банк ісі, бухгалтерия, сақтандыру бойынша жалпы ережелерді белгілейді.
II. Осы баптың 2, 3, 4-тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша заңдар көпшілік
83 дауыспен, ал қалған мәселелер бойынша көпшілік 63 дауыспен қабылданады.
III. Осы баптың І бөлігіне Конституциялық заңмен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
95-бап. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі шешетін мәселелер
I. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің қарауына мынадай:
1) Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің жұмысын ұйымдастыру;
2) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін құру;
3) әкімшілік-аумақтық бөлініс;
4) мемлекетаралық шарттар мен Әзірбайжан Республикасының заңдарымен
белгіленгендерден ерекше жағдайларды көздейтін үкіметаралық шарттарды
ратификациялау және олардың күшін жою;
5) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының мемлекеттік бюджетін бекіту және оның орындалуына бақылау
жасау;
6) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Адам құқықтары жөніндегі уәкілеттісін сайлау;
7) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының әскери доктринасын бекіту;
8) осы Конституцияда көзделген
Президентінің жарлықтарын бекіту;

жағдайларда

Әзірбайжан

Республикасы

9) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Премьер-министрін тағайындауға келісім беру;
10)Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Сотының, Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы
Сотының және Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық соттарының судьяларын
тағайындау;
11) Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Бас прокурорын қызметке тағайындауға және қызметінен босатуға
келісім беру;
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12)Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Сотының ұсынуы бойынша
Әзірбайжан Республикасының Президентін импичмент тәртібімен қызметінен кетіру;
13)Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша судьяларды
қызметінен кетіру;
14)Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинетіне сенім білдіру туралы
мәселені шешу;
15)Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Орталық банкінің Басқарма мүшелерін қызметке тағайындау және
қызметтен босату;
16)Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Әзірбайжан
Республикасының Қарулы Күштерін оларды тағайындауға қатысы жоқ міндеттерді
орындауға тартуға келісім беру;
17)Әзірбайжан Республикасы Президентінің үндеуі негізінде соғыс жариялауға
және бітім жасасуға келісім беру;
18)референдум тағайындау;
19)рақымшылық;
20)муниципалитеттердің есептерін тыңдау мәселелерін шешу жатады.
II. Осы баптың 1-5 тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша, заңдар көпшілік
63 дауыспен қабылданады, ал қалған мәселелер бойынша дәл сол тәртіппен, егер осы
Конституцияда өзгеше тәртіп көзделмесе, қаулылар қабылданады.
III. Қаулылар сондай-ақ осы Конституциямен Әзірбайжан Республикасы Милли
Меджлисінің қарауына жатқызылған басқа мәселелер, Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің жұмысын ұйымдастырумен байланысты мәселелер және
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің көзқарасын білдіруін талап ететін
мәселелер бойынша қабылданады.
IV. Осы баптың І бөлігіне конституциялық заңмен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
96-бап. Заң шығару бастамасы құқығы
I. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінде заң шығару бастамасы құқығы
(Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің қарауына заң жобаларын енгізу
құқығы және басқа мәселелер) Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің
депутаттарына,
Әзірбайжан
Республикасының
Президентіне,
Әзірбайжан
Республикасының Жоғарғы Сотына, Әзірбайжан Республикасының сайлау құқығына
ие 40 мың азаматына, Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасына және Нахчыван
Автономиялық Республикасының Али Меджлисіне беріледі.
II. Әзірбайжан Республикасы Президентінің, Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы
Сотының, Әзірбайжан Республикасының сайлау құқығына ие 40 мың азаматының,
Әзірбайжан Республикасы Прокуратурасының және Нахчыван Автономиялық
Республикасы Али Меджлисінің Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің
қарауына ұсынылған заң жобалары немесе қаулылары талқылауға шығарылады және
ұсынылған түрінде дауысқа салынады.
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III. Мұндай заң жобаларына немесе қаулыларға енгізілетін өзгерістер заң шығару
бастамасы құқығын пайдаланатын субъектінің келісімімен енгізілуі мүмкін.
IV. Әзірбайжан Республикасы Президентінің, Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы
Сотының, Әзірбайжан Республикасының сайлау құқығына ие 40 мың азаматының,
Әзірбайжан Республикасы Прокуратурасының және Нахчыван Автономиялық
Республикасы Али Меджлисінің заң шығару бастамасы тәртібімен ұсынылған заң
жобалары немесе қаулылар екі ай ішінде Әзірбайжан Республикасының Милли
Меджлисінде дауысқа салынады.
V. Егер Әзірбайжан Республикасының Президенті, Әзірбайжан Республикасының
Жоғарғы Соты, Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасы немесе Нахчыван
Автономиялық Республикасы Али Меджлисі заң жобасын немесе қаулыны мерзімді
деп жарияламаса, бұл мерзім 20 күнді құрайды.
VI. Әзірбайжан Республикасының сайлау құқығына ие 40 мың азаматының заң
шығару бастамасы құқығы пайдалану тәртібі заңмен белгіленеді.
VII. Заң жобалары мен қаулылар негізді болуға және оларды қабылдау мақсаттары
көрсетілуге тиіс.
97-бап. Заңдарды қол қоюға беру мерзімі
I. Заңдар Әзірбайжан Республикасының резидентіне қол қоюға қабылданған күнінен
бастап 14 күн ішінде беріледі.
II. Заңның жобасы мерзімді болып жарияланған жағдайда, заң Әзірбайжан
Республикасының Президентіне қол қоюға қабылданған күнінен бастап 24 сағат ішінде
беріледі.
98-бап. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі актілерінің күшіне енуі
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің заңдары мен қаулылары, егер оларда
басқаша көзделмесе, жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
VІ тарау. Атқарушы билік
99-бап. Атқарушы биліктің тиесілілігі
Әзірбайжан Республикасында атқарушы билік Әзірбайжан Республикасының
Президентіне тиесілі.
100- бап Әзірбайжан
қойылатын талаптар

Республикасының

президенттігіне

кандидаттарға

Әзірбайжан Республикасының Президенті болып жасы 35-ке толған, Әзірбайжан
Республикасының аумағында 10 жылдан артық тұрақты тұрған, сайлау құқығы бар, оның
ішінде ауыр қылмысы үшін сотталмаған, басқа мемлекеттер алдында міндеттемелері
жоқ, жоғары білімді, екі азаматтығы жоқ Әзірбайжан Республикасының азаматы
сайлана алады.
101- бап. Әзірбайжан Республикасының Президентін сайлау негіздері
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті жалпыға бірдей, тең әрі төте сайлау
құқығы негізінде ерікті, жеке және жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге
сайланады.
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II. Әзірбайжан Республикасының Президенті дауыс беруге
сайлаушылардың жартысынан көбінің көпшілік даусымен сайланады.

қатысатын

III. Егер бірінші дауыс беру турында мұндай көпшілік дауыс жиналмаса, онда екінші
тур бірінші дауыс беру турынан кейінгі екінші жексенбіде өткізіледі. Екінші дауыс беру
турына бірінші турда ең көп дауыс алған екі кандидат қана қатысады немесе неғұрлым
көп дауыс алған кандидаттан кейінгі және өз кандидатураларын қайтып алған екі
кандидат қатысады.
IV. Екінші дауыс беру турында көпшілік дауысқа ие болған кандидат Әзірбайжан
Республикасының Президенттігіне сайланған болып есептеледі.
V. Егер соғыс жағдайында әскери операцияларды енгізу Әзірбайжан еспубликасының
президенттігіне сайлау өткізуге мүмкіндік бермейтіндей болса, онда Әзірбайжан
Республикасы Президентінің өкілеттілік мерзімі әскери операциялар аяқталғанша
ұзартылады. Бұл туралы шешімді сайлаудың (референдумның) өтуін қамтамасыз ететін
мемлекеттік ұйымның өтініші негізінде Әзірбайжан Республикасының Конституциялық
соты қабылдайды.
102- бап. Әзірбайжан Республикасының Президентін сайлау қорытындылары
Әзірбайжан Республикасының Президентін сайлау қорытындыларын дауыс берген
күннен кейін 14 күн ішінде Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты
ресми жариялайды.
103- бап. Әзірбайжан Республикасының Президенті болып сайланған тұлғаның
анты
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті болып сайланған тұлға Әзірбайжан
Республикасының Президентін сайлау қорытындысы жарияланғаннан бастап 3 күн
ішінде Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының судьясын қатыстыра
отырып, төмендегідей ант қабылдайды: «Әзірбайжан Республикасы Президентінің
өкілеттігін жүзеге асыру кезінде Әзірбайжан Республикасының Конституциясын
сақтауға, мемлекеттің тәуелсіздігі мен аумақтық бүтіндігін қорғауға, халыққа адал
қызмет етуге ант етемін».
II. Әзірбайжан Республикасының Президенті ант қабылдаған күннен бастап өз
өкілеттігін орындауға кірісті деп есептеледі.
104- бап. Әзірбайжан Республикасы Президентінің өз өкілеттігін атқаруға
тұрақты қабілетсіздігі
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті орынан түскен кеткен, денсаулығына
байланысты өз өкілеттігін орындау қабілетінен толық айырылған, лауазымынан
кетірілген жағдайларда осы Конституцияда көзделген жағдайлар мен тәртіппен
қызметінен мерзімінен бұрын кеткен болып есептеледі.
II. Әзірбайжан Республикасының Президенті орнынан түскен жағдайда оның
орнынан кетуі туралы өтініші Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Сотына
беріледі. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты орнынан кету туралы
өтінішті Әзірбайжан Республикасы Президентінің өзі бергеніне көз жеткізгеннен кейін
Әзірбайжан Республикасы Президентінің орнынан түсуін қабылдау туралы шешім
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қабылдайды. Осы сәттен бастап Әзірбайжан Республикасының Президенті орнынан
түсуіне байланысты лауазымынан босатылған болып есептеледі.
ІІІ. Әзірбайжан Республикасы Президенті денсаулығына байланысты өз
өкілеттіктерін атқару қабілетін толық жоғалтқаны туралы хабарлама берген жағдайда
Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі осы фактіні анықтау үшін Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Сотына жүгінеді. Әзірбайжан Республикасының
Конституциялық Соты бұл мәселе бойынша судьялардың 6 көпшілік даусымен шешім
қабылдайды. Егер Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты бұл мәселені
растамаса, онда мәселе аяқталған болып есептеледі.
105- бап. Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттіктерін қызметтен
кеткен кезде атқару
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті қызметінен мерзімінен бұрын кеткен
жағдайда үш ай ішінде кезектен тыс Әзірбайжан Республикасының президенттігіне
сайлау өткізіледі. Бұл жағдайда Әзірбайжан Республикасының жаңа Президентін
сайлағанға дейін Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттігін Әзірбайжан
Республикасының Премьер - министрі атқарады.
II. Егер осы мерзім ішінде Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттігін
атқарушы Әзірбайжан Республикасының Премьер - министрі орнынан кеткен,
денсаулығына байланысты өз өкілеттіктерін атқару қабілетінен толық айырылған
жағдайда Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттігін Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджилисінің төрағасы атқарады.
III. Осы баптың II бөлімінде көрсетілген себептерге байланысты Әзірбайжан
Республикасы Президентінің өкілеттігін Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисі
төрағасының атқаруы мүмкін болмаған жағдайда Әзірбайжан Республикасының
Милли Меджлисі Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттігін өзге лауазымды
тұлғаның атқаруы туралы шешім қабылдайды.
106- бап. Әзірбайжан Республикасы Президентінің қол сұғылмаушылық
құқығы
Әзірбайжан Республикасының Президенті қол сұғылмаушылық құқығына ие.
Әзірбайжан Республикасы Президентінің ар-намысы мен қадір-қасиеті заңмен
қорғалады.
107- бап. Әзірбайжан Республикасының Президентін қызметінен кетіру
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті ауыр қылмыс жасаған жағдайда
Әзірбайжан Республикасының Президентін қызметінен кетіру туралы мәселе Әзірбайжан
Республикасы Жоғарғы Сотының 30 күн ішінде берген қорытындысы негізінде
Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының бастамасымен Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисіне ұсынылуы мүмкін.
II. Әзірбайжан Республикасының Президенті Әзірбайжан Республикасы Милли
Меджлисі депутаттарының 95 көпшілік даусымен қабылданған шешімімен қызметінен
кетірілуі мүмкін. Бұл шешімге Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының
төрағасы қол қояды. Егер бір апта ішінде Әзірбайжан Республикасының Конституциялық
Соты бұл шешімге қол қоюға қарсылық білдірсе, онда ол күшіне енбейді.
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ІІ. Әзірбайжан Республикасының Президентін қызметінен кетіру туралы шешім
Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисіне өтініш жасаған күнінен бастап 2 ай ішінде қабылдануға тиіс.
Егер осы мерзім ішінде аталған шешім қабылданбаса, онда Әзірбайжан Республикасы
Президентіне қарсы тағылған айыптың күші жойылды деп есептеледі.
108- бап. Әзірбайжан Республикасының Президентін қамтамасыз ету
I. Әзірбайжан Республикасының Президентін және оның отбасын қамтамасыз ету
мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Әзірбайжан Республикасы Президентінің және
оның отбасының қауіпсіздігін арнайы күзет қызметі қамтамасыз етеді.
II. Бұрын Әзірбайжан Республикасының Президенттігіне сайланған тұлғаларды
қамтамасыз ету тәртібі Конституциялық заңмен белгіленеді.
109- бап. Әзірбайжан Республикасы Президентінің өкілеттігі
Әзірбайжан Республикасының Президенті:
1. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің сайлауын белгілейді;
2. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасының
мемлекеттік бюджетін бекітуге ұсынады;
3. мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларды бекітеді;
4. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің келісімімен Әзірбайжан
Республикасының Премьер - министрін тағайындайды; Әзірбайжан Республикасының
Премьер - министрін қызметінен босатады;
5. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің мүшелерін қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады; қажет болған жағдайларда Әзірбайжан
Республикасы Министрлер кабинетінің отырыстарына төрағалық етеді;
6. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің орнынан түсуі туралы
шешімін қабылдайды;
7. Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік бюджетінде атқарушы билік үшін
көзделген шығыстар шегінде атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдарын
құрады;
8. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің және Нахчыван
Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетінің қаулылары мен өкімдерін,
атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдарының актілерінің күшін жояды;
9. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасы
Конституциялық Сотының, Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Сотының және
Әзірбайжан Республикасы аппеляциялық соттарының судьяларын қызметке тағайындау
туралы ұсыныс енгізеді, Әзірбайжан Республикасының басқа соттарының судьяларын
тағайындайды, Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің келісімімен Әзірбайжан
Республикасының Бас прокурорын қызметке тағайындайды және босатады.
10. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасы
Орталық банкінің Басқарма мүшелерін қызметке тағайындау және қызметтен босату
туралы ұсыныс енгізеді; Әзірбайжан Республикасы Орталық банкінің Басқарма
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мүшелері арасынан Әзірбайжан Республикасының Орталық банкінің төрағасын
тағайындайды.
11. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасының
әскери доктринасын бекітуге ұсынады;
12. Әзірбайжан Республикасы Қарулы Күштерінің жоғары командалық құрамын
қызметке тағайындайды және қызметінен босатады;
13. Әзірбайжан Республикасы Президентінің Әкімшілігін құрады және оның
басшысын тағайындайды;
14. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасының
Адам құқықтары жөніндегі уәкілеттіні сайлау туралы ұсыныс енгізеді;
15. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне шет мемлекеттерде және
халықаралық ұйымдар жанынан Әзірбайжан Республикасының дипломатиялық
өкілдіктерін құру туралы ұсыныс енгізеді; шет мемлекеттердегі және халықаралық
ұйымдардың жанындағы Әзірбайжан Республикасы дипломатиялық өкілдерін
тағайындайды және кері шақырып алады;
16. шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдерінің сенім грамоталары мен кері
шақырып алу грамоталарын қабылдайды;
17. мемлекетаралық және үкіметаралық халықаралық шарттарды жасайды,
Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне мемлекетаралық шарттарды және
Әзірбайжан Республикасының белгіленген заңдарынан бөлек жағдайларды көздейтін
үкіметаралық шарттарды ратификациялайды және олардың күшін жояды;
18. референдумды белгілейді;
19. заңдарға қол қояды және шығарады;
20. азаматтық мәселелерді шешеді;
21. саяси баспана беру мәселелерін шешеді;
22. кешірім беруді жүзеге асырады;
23. мемлекеттік наградалармен наградтайды;
24. жоғары әскери және жоғары арнайы атақтар береді;
25. жалпы немесе ішінара мобилизация жариялайды, сондай-ақ мобилизация
бойынша шақырылғандарды босатады;
26. Әзірбайжан Республикасының азаматтарын мерзімді әскери қызметке шақыру
және мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметкерлерді запасқа шығару туралы шешім
қабылдайды;
27. Әзірбайжан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесін құрады;
28. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасының
Қарулы Күштерін оларды қызметке тағайындаумен байланысты емес міндеттерді
орындау үшін тартуға келісім беру туралы ұсыныс енгізеді;
29. төтенше және әскери жағдай жариялайды;
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30. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің келісімімен соғыс жариялайды
және бітімге қол қояды;
31. Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік бюджетінде осы мақсаттар үшін
көзделген шығыстар шегінде арнайы күзет қызметін құрады;
32. Осы Конституциямен Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің және сот
органдарының қарауына жатқызылмаған басқа мәселелерді атқару тәртібімен шешеді.
110- бап. Заңдарға қол қою
I. Әзірбайжан Республикасының Президенті заңдарға оларды ұсынған күннен бастап
56 күн ішінде қол қояды. Егер заң Әзірбайжан Республикасы Президентінің қарсылығын
туғызса, онда ол көрсетілген мерзімде заңға қол қоймай, оны өзінің қарсылықтарын
көрсетіп, Әзірбайжан Республикасының Миллис Меджлисіне қайтарып бере алады.
II. Егер Әзірбайжан Республикасының Президенті конституциялық заңдарға қол
қоймаса, онда олар күшіне енбейді. Егер Әзірбайжан Республикасының Милли
Меджлисі бұрын көпшілік 83 дауыспен қабылданған заңдарды көпшілік 95 дауыс
заңмен қабылдаса, онда бұл заңдар қайталап дауыс бергеннен кейін күшіне енеді.
111- бап. Әскери жағдай жариялау
Әзірбайжан Республикасының белгілі бір аумағына нақты басқыншылық жасаған,
шетел мемлекеті немесе шетел мемлекеттері Әзірбайжан Республикасына соғыс
жариялаған, Әзірбайжан Республикасына нақты қарулы шабуыл жасау қаупі туындаған,
Әзірбайжан Республикасының аумағын қоршап алған жағдайларда, сонымен қатар
осылай қоршап алуға нақты қатер төнген жағдайда Әзірбайжан Республикасының
Президенті Әзірбайжан Республикасының бүкіл аумағына немесе оның жекелеген
жерлеріне әскери жағдай жариялайды және 24 сағат ішінде өзі қабылдаған тиісті
жарлықты Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисіне бекітуге береді.
112- бап. Төтенше жағдай енгізу
Апатты жағдайлар, індет, эпизоотия, ірі экологиялық және өзге апаттар кезінде,
сондай-ақ Әзірбайжан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзуға бағытталған
әрекеттер жасалған жағдайларда, мемлекетке қарсы бүлік немесе мемлекеттік
төңкеріс, күш қолданумен байланысты жаппай тәртіпсіздік кезінде, азаматтардың
өмірі мен қауіпсіздігіне немесе мемлекеттік институттардың қалыпты жұмыс істеуіне
қатер төндіретін жанжалдар туындаған жағдайларда Әзірбайжан Республикасының
Президенті Әзірбайжан Республикасының жекелеген жерлерінде төтенше
жағдай енгізеді және 24 сағат ішінде өзі қабылдаған тиісті жарлықты Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисіне бекітуге ұсынады.
113- бап. Әзірбайжан Республикасы Президентінің актілері
I. Жалпы ережелерді белгілеу үшін Әзірбайжан Республикасының Президенті
жарлық, ал басқа мәселелер бойынша - өкім шығарады.
II. Әзірбайжан Республикасының Президентінің жарлықтары мен өкімдері, егер онда
өзгеше көзделмесе, жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
114- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің мәртебесі
I. Атқарушы өкілеттіктерді жүзеге асыруды ұйымдастыру мақсатында Әзірбайжан
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Республикасының Президенті Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинетін
құрады.
II. Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинеті Әзірбайжан Республикасы
Президентінің жоғары тұрған атқарушы органы болып табылады.
III. Әзірбайжан
Республикасының
Министрлер
кабинеті
Республикасының Президентіне бағынады және оған есеп береді.

Әзірбайжан

IV. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қызмет тәртібін Әзірбайжан
Республикасының Президенті белгілейді.
115- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің құрамы
Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің құрамына Әзірбайжан
Республикасының Премьер-министрі, оның орынбасарлары, министрлер және
атқарушы биліктің орталық органдарының басқа басшылары кіреді.
116- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің орнынан түсуі
Жаңадан сайланған Әзірбайжан Республикасының Президенті қызметіне кіріскен
және өз өкілеттігін бастаған күннен бастап Әзірбайжан Республикасының Министрлер
кабинеті отставкаға кету туралы мәлімдейді.
117- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің отырыстары
Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің отырыстарына
Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрі төрағалық етеді.

әдетте

118- бап. Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрін тағайындау
тәртібі
I. Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрін Әзірбайжан Республикасының
Милли Меджлисімен келісе отырып, Әзірбайжан Республикасының Президенті
тағайындайды.
II. Әзірбайжан Республикасының Президенті Әзірбайжан Республикасы Премьерминистрінің кандидатурасы туралы ұсынысты ол қызметіне кіріскен күннен бір айдан
кешіктірмей немесе Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинеті орнынан
кеткен күннен бастап екі аптадан кешіктірмей Әзірбайжан Республикасы Милли
Меджлисінің қарауына енгізеді.
III. Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі Әзірбайжан Республикасы
Премьер-министрінің кандидатурасы туралы шешімді осы кандидатура ұсынылған
күннен бір аптадан кешіктірмей қабылдайды. Егер көрсетілген тәртіп бұзылса немесе
Әзірбайжан Республикасының Президенті ұсынған Әзірбайжан Республикасының
Премьер-министрін қызметке тағайындауға үш рет келісім берілмесе, онда Әзірбайжан
Республикасының Президенті Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрін
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің келісімінсіз тағайындай алады.
119- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің өкілеттігі
Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинеті:
- Әзірбайжан Республикасының Президентіне Әзірбайжан Республикасының
мемлекеттік бюджетінің жобасын әзірлеп, ұсынады;
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- Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік бюджетінің атқарылуын қамтамасыз
етеді;
-

қаржы-несие және ақша саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді,

- мемлекеттік экономикалық бағдарламалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз
етеді;
- мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз
етеді;
- министрліктер мен басқа да атқарушы биліктің орталық органдарына басшылық
жасайды, олардың актілерінің күшін жояды;
- Әзірбайжан Республикасы Президентінің қарауына жатқызылған басқа да
мәселелерді шешеді.
120- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің актілері
I. Жалпы ережелерді белгілеу үшін Әзірбайжан Республикасының Министрлер
кабинеті қаулылар қабылдайды, ал басқа мәселелер бойынша - өкімдер шығарады.
II. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулылары мен өкімдері, егер
онда өзгеше көзделмесе, жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
121- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің мүшелігіне
кандидатураларға қойылатын талаптар
I. Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрі лауазымына Әзірбайжан
Республикасының жасы 30-ға толған, сайлау құқығына ие, білімі жоғары, басқа
мемлекеттер алдында ешқандай міндеттемелері жоқ азаматы тағайындалады.
II. Әзірбайжан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары, министр,
атқарушы биліктің басқа орталық органының басшысы лауазымына Әзірбайжан
Республикасының жасы 25-ке толған, сайлау құқығына ие, білімі жоғары, басқа
мемлекеттер алдында ешқандай міндеттемелері жоқ азаматы тағайындалады.
122- бап. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің мүшелеріне
қойылатын талаптар
Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрі, оның орынбасарлары,
министрлер, атқарушы биліктің басқа да орталық органдарының басшылары басқа
ешқандай сайланбалы немесе тағайындау арқылы орын ауыстыратын қызметпен
айналыса алмайды, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық қызметтерді
қоспағанда, кәсіпкерлік, коммерциялық және өзге ақы төленетін қызметпен айналыса
алмайды, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық қызметіне тиесілі лауазымдық
жалақы мен қаражаттан басқа, өзге сыйақы ала алмайды.
123- бап. Әзірбайжан Республикасы Премьер-министрінің қол сұғылмаушылық
құқығы
I. Өкілеттік мерзімі ішінде Әзірбайжан Республикасы Премьер-министрінің жеке
басына ешкімнің тиісуіне болмайды.
II. Қылмыс үстінде ұсталған жағдайларды қоспағанда, ұстауға, Әзірбайжан
Республикасының Премьер-министрін қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды,
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оған сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шаралары қолданылмайды, оны
тінтуге, жеке басын тексеруге болмайды.
III. Әзірбайжан Республикасының Премьер-министрі қылмыс үстінде ұсталса,
тұтқынға алынады. Мұндай жағдайда оны ұстаған орган бұл туралы Әзірбайжан
Республикасының Бас прокурорына дереу хабарлауға тиіс.
IV. Әзірбайжан Республикасы Премьер-министрінің жеке басына қол
сұғылмаушылық құқығын Әзірбайжан Республикасының Президенті Әзірбайжан
Республикасы Бас прокурорының ұсынысы негізінде ғана тоқтата алады.
124- бап. Жергілікті жерлердегі атқарушы билік
I. Жергілікті жерлердегі атқарушы билікті жергілікті атқарушы биліктің басшылары
жүзеге асырады.
II. Атқарушы биліктің басшыларын Әзірбайжан Республикасының Президенті
қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.
ІІІ. Жергілікті жерлердегі атқарушы
Республикасының Президенті белгілейді.

биліктің

өкілеттіктерін

Әзірбайжан

VII тарау. Сот билігі
125- бап. Сот билігін жүзеге асыру
I. Әзірбайжан Республикасында сот билігін сот төрелігі арқылы тек соттар жүзеге
асырады.
II. Сот билігін Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты, Әзірбайжан
Республикасының Жоғарғы Соты, Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық
соттары, Әзірбайжан Республикасының жалпы және мамандандырылған соттары
жүзеге асырады.
III. Сот билігі конституциялық, азаматтық және қылмыстық сот ісін жүргізу және
заңмен көзделген басқа нысандар арқылы жүзеге асырылады.
IV. Қылмыстық сот ісін жүргізуге Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасы
мен қорғау қатысады.
V. Сот құрылысы және сот ісін жүргізу тәртібі заңмен белгіленеді.
VI. Соттардың өкілеттігін өзгерту мақсатында заңмен көзделген құқықтық
құралдарды қолдануға және төтенше соттар құруға тыйым салынады.
VII. Сот ісін жүргізу ақиқаттың орын алуын қамтамасыз етуге тиіс.
126- бап. Судья болуға кандидаттарға қойылатын талаптар
I. Әзірбайжан Республикасының жасы 30-ға толған, сайлау құқығына ие, жоғары
заң білімі бар, заң мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар азаматтары
судья бола алады.
II. Судьялар басқа ешқандай сайланбалы немесе тағайындау арқылы орын
ауыстыратын қызметпен айналыса алмайды, ғылыми, педагогикалық және
шығармашылық қызметтерді қоспағанда, кәсіпкерлік, коммерциялық және өзге ақы
төленетін қызметпен айналыса алмайды, саяси істермен айналыса алмайды және
саяси партияларға мүше бола алмайды, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық
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қызметке тиесілі лауазымдық жалақы мен қаражаттан басқа, өзге сыйақы ала
алмайды.
127- бап. Судьялардың тәуелсіздігі, сот төрелігін жүзеге асырудың негізгі
принциптері мен шарттары
I. Судьялар тәуелсіз, Әзірбайжан Республикасының Конституциясы мен заңдарына
ғана бағынады, өз өкілеттіктерін атқару мерзімі ішінде ауыстырылмайды.
II. Судьялар істі алаламай, әділ, тараптардың тең құқылығын сақтай отырып,
фактілер негізінде және заңға сәйкес қарайды.
III. Сот ісін біреулер тарапынан тікелей немесе жанама шектеуге және оған қандай
да бір себеппен заңсыз әсер етуге, қоқан-лоққы жасауға және килігуге жол берілмейді.
IV. Сот төрелігі азаматтардың заң мен сот алдындағы тең құқылығы негізінде жүзеге
асырылады.
V. Сот ісін жүргізу барлық соттарда ашық өтеді. Егер сот сот ісін ашық жүргізу
мемлекеттік, кәсіби немесе коммерциялық құпияларды ашуға себеп бола алады деп
есептеген жағдайда немесе азаматтардың жеке не отбасылық өмірінің құпияларын
сақтау қажет деп белгілеген жағдайда ғана сот ісін жабық отырыста тыңдауға рұқсат
етіледі.
VI Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, қылмыстық істер бойынша сот ісін
сырттай өткізуге рұқсат етілмейді.
VII. Сот ісін жүргізу пікірсайыс принципі негізінде жүзеге асырылады.
VIII. Сот ісінің кез келген сатысында әр адамға өзін қорғау құқығына кепілдік
беріледі.
IX. Сот төрелігі кінәсіздік презумпциясына негізделеді.
X. Әзірбайжан Республикасында сот ісі Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік
тілінде немесе осы жерде тұратын халықтың басым көпшілігінің тілінде жүргізіледі.
Сот ісі жүргізіліп жатқан тілді білмейтін іске қатысушы адамдарға іс материалдарымен
толық танысу, сот іс-қимылдарына аудармашы арқылы қатысу және сотта өз тілінде
сөйлеу құқығы қамтамасыз етіледі.
128- бап. Судьялардың қол сұғылмаушылық құқығы
I. Судьялардың құқығына қол сұғылмайды.
II. Судья заңда көзделген тәртіппен ғана қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
III. Судьялардың өкілеттіктері тек заңда көзделген негіздер мен ережелерге сәйкес
тоқтатыла алады.
IV. Судьялар қылмыс жасаған жағдайда Әзірбайжан Республикасының Президенті
Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы Сотының қорытындысы негізінде Әзірбайжан
Республикасы Милли Меджлисінің алдына судьяларды қызметінен кетіру туралы
бастама қоя алады. Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Сотының тиісті қорытындысы
Әзірбайжан Республикасының Президентіне сұрау енгізгеннен кейін 30 күн ішінде
берілуге тиіс.
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V. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Сотының, Әзірбайжан
Республикасының Жоғарғы Сотының және Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық
соттарының судьяларын қызметінен кетіру туралы шешім Әзірбайжан Республикасы
Милли Меджлисінің көпшілік 83 даусымен қабылданады; өзге судьяларды қызметінен
кетіру туралы шешім Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің көпшілік 63
даусымен қабылданады.
129- бап. Сот шешімдері мен олардың орындалуы
I. Соттар шешімді мемлекет атынан шығарады, олардың орындалуы міндетті.
II. Сот шешімін орындамау заңмен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады
III. Сот шешімі заңға және дәлелдемелерге сүйенуге тиіс.
130- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты
I. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты 9 судьядан тұрады.
II. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Сотының судьяларын Әзірбайжан
Республикасының Президентінің ұсынуымен Әзірбайжан Республикасының Милли
Меджлисі тағайындайды.
III. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты Әзірбайжан Республикасы
Президентінің, Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің, Әзірбайжан
Республикасының Министрлер кабинетінің, Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы
Сотының, Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасының, Нахчыван Автономиялық
Республикасының Али Меджлисінің сұрауы бойынша мынадай:
1) Әзірбайжан Республикасының заңдарының, Әзірбайжан Республикасы
Президентінің жарлықтары мен өкімдерінің, Әзірбайжан Республикасы Милли
Меджлисінің қаулыларының, Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің
қаулылары мен өкімдерінің, Әзірбайжан Республикасы орталық атқарушы билік
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің, Әзірбайжан Республикасының
Конституциясына сәйкестігі туралы;
2) Әзірбайжан Республикасы Президентінің жарлықтарының, Әзірбайжан
Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларының, орталық атқарушы билік
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің Әзірбайжан Республикасының
заңдарына сәйкестігі туралы;
3) Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинеті қаулыларының және Әзірбайжан
Республикасының орталық атқарушы билік органдарының нормативтік құқықтық
актілерінің Әзірбайжан Республикасы Президентінің жарлықтарына сәйкестігі
туралы;
4) Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Соты шешімдерінің заңда көзделген
жағдайларда Әзірбайжан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкестігі
туралы;
5) Муниципалитеттер актілерінің Әзірбайжан Республикасының Конституциясына,
Әзірбайжан Республикасының заңдарына, Әзірбайжан Республикасы Президентінің
жарлықтарына, Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларына
(Нахчыван Автономиялық Республикасында - сәйкесінше Нахчыван Автономиялық
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Республикасының Конституциялары мен заңдарына және Нахчыван Автономиялық
Республикасының Министрлер кабинетінің қаулыларына) сәйкестігі туралы;
6) Әзірбайжан Республикасының күшіне енбеген мемлекетаралық шарттарының
Әзірбайжан Республикасының Конституциясына сәйкестігі туралы; Әзірбайжан
Республикасының күшіне енбеген үкіметаралық шарттарының Әзірбайжан
Республикасының Конституциясына сәйкестігі туралы;
7) Нахчыван Автономиялық Республикасының Конституциялары мен заңдарының,
Нахчыван Автономиялық Республикасы Али Меджлисінің қаулыларының, Нахчыван
Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті қаулыларының Әзірбайжан
Республикасының Конституциясына сәйкестігі туралы; Нахчыван Автономиялық
Республикасының заңдарының, Нахчыван Автономиялық Республикасы Министрлер
кабинеті қаулыларының Әзірбайжан Республикасының заңдарына сәйкестігі туралы;
Нахчыван Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті қаулыларының
Әзірбайжан Республикасы Президентінің жарлықтарына және Әзірбайжан
Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларына сәйкестігі туралы;
8) Заң шығарушы, атқарушы және сот биліктер арасындағы өкілеттіктерді бөлумен
байланысты дауларды шешу туралы мәселелерді шешеді.
IV. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты Әзірбайжан
Республикасының Президентінің, Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің,
Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинетінің, Әзірбайжан Республикасының
Жоғарғы Сотының, Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасының, Нахчыван
Автономиялық
Республикасының Али Меджлисінің сұрауы бойынша Әзірбайжан Республикасының
Конституциясы мен заңдарына түсініктемелер береді.
V. Әрбір адам өзінің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру
мақсатында заң шығарушы және атқарушы билік органдарының адам құқықтары мен
бостандықтарын бұзатын нормативтік актілеріне, муниципалитеттер мен соттардың
адам құқықтары мен бостандықтарын бұзатын актілеріне байланысты осы баптың III
бөлігінің 1-7-тармақтарында көрсетілген мәселелерді Әзірбайжан Республикасының
Конституциялық Сотының шешуі үшін заңда белгіленген тәртіпте Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Сотына шағымдана алады.
VI. Соттар Әзірбайжан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте адам
құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру мәселелері бойынша Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Сотына Әзірбайжан Республикасының
Конституциясы мен заңдарына түсініктеме беру туралы өтініш білдіре алады.
VІІ. Әзірбайжан Республикасының Адам құқықтары жөніндегі өкілеттісі заң
шығарушы және атқарушы билік органдарының адам құқықтары мен бостандықтарын
бұзатын нормативтік актілеріне, муниципалитеттер мен соттардың адам құқықтары
мен бостандықтарын бұзатын актілеріне байланысты осы баптың III бөлігінің 1-7тармақтарында көрсетілген мәселелерді Әзірбайжан Республикасы Конституциялық
Сотының шешуі үшін сұрау салу арқылы заңда белгіленген тәртіппен Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Сотына жүгінуге құқылы.
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VІІІ. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты осы Конституцияда
көзделгеннен басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
IX. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты оның қарауына
жатқызылған мәселелер жөнінде шешім қабылдайды. Әзірбайжан Республикасы
Конституциялық Соты шешімінің Әзірбайжан Республикасының бүкіл аумағында
міндетті күші бар. Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының шешімі
жариялауға жатады.
X. Заңдар мен басқа да актілер немесе олардың жекелеген ережелері;
Әзірбайжан Республикасының үкіметаралық шарттары күшін жояды, ал Әзірбайжан
Республикасының
мемлекетаралық
шарттары
Әзірбайжан
Республикасы
Конституциялық Сотының шешімімен белгіленген мерзімде күшіне енбейді.
131- бап. Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы Соты
I. Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы Соты жалпы және мамандандырылған
соттардың іс қарауына жатқызылған азаматтық, қылмыстық және басқа істер бойынша
жоғары сот органы болып табылады; ол аппеляция тәртібімен сот төрелігін жүзеге
асырады.
II. Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын Әзірбайжан
Республикасы Президентінің ұсынуымен Әзірбайжан Республикасының Милли
Меджлисі тағайындайды.
III. Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Сотының шешімдері жариялауға жатады.
132- бап. Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық соттары
I. Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық соттары заңмен олардың жүргізуіне
жатқызылған істер бойынша жоғары тұрған инстанцияның соттары болып табылады.
II. Әзірбайжан Республикасының аппеляциялық соттарының судьяларын
Әзірбайжан Республикасы Президентінің ұсынуымен Әзірбайжан Республикасының
Милли Меджлисі тағайындайды.
133- бап. Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасы
I. Әзірбайжан Республикасының Прокуратурасы заңда көзделген тәртіпте және
жағдайларда заңдардың орындалуы мен қолданылуын қадағалайды; заңда көзделген
жағдайларда қылмыстық істерді қозғайды және тергеу жүргізеді; сотта мемлекеттік
айыптауды қолдайды; сотта талап қояды; соттың шешіміне қарсылық білдіреді.
II. Әзірбайжан
Республикасының
Прокуратурасы
аумақтық
және
мамандандырылған прокурорларды Әзірбайжан Республикасының Бас Прокурорына
бағындыра отырып құрылатын бірыңғай орталықтандырылған орган болып
табылады.
III. Әзірбайжан Республикасының Бас Прокурорын Әзірбайжан Республикасының
Милли Меджлисінің келісімімен Әзірбайжан Республикасының Президенті қызметке
тағайындайды және оны қызметінен босатады.
IV. Әзірбайжан Республикасы Бас Прокурорының орынбасарларын, республикалық
мамандандырылған прокуратураларға басшылық жасайтын прокурорларды,
Нахчыван Автономиялық Республикасының прокурорын Әзірбайжан Республикасы
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Бас Прокурорының ұсынуымен Әзірбайжан Республикасының Президенті қызметке
тағайындайды және оларды қызметінен босатады.
V. Аумақтық
және
мамандандырылған
прокурорларды
Әзірбайжан
Республикасының Президентінің келісімімен Әзірбайжан Республикасының Бас
Прокуроры қызметке тағайындайды және оларды қызметінен босатады.
VII тарау. Нахчыван Автономиялық Республикасы
134- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасының мәртебесі
I. Нахчыван Автономиялық Республикасы Әзірбайжан
құрамындағы автономиялық мемлекет болып табылады.

Республикасының

II. Нахчыван Автономиялық Республикасының мәртебесі осы Конституциямен
белгіленеді.
III. Нахчыван Автономиялық Республикасы
ажыратылмас құрамдас бөлігі болып табылады.

Әзірбайжан

Республикасының

IV. Әзірбайжан Республикасының Конституциясы мен заңдарының, Әзірбайжан
Республикасы Президентінің жарлықтарының, Әзірбайжан Республикасы Министрлер
кабинеті қаулыларының Нахчыван Автономиялық Республикасының аумағында
міндетті күші бар.
V. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі қабылдаған Нахчыван
Автономиялық Республикасының Конституциясы мен заңдары Әзірбайжан
Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Нахчыван Автономиялық
Республикасы Министрлер кабинеті қабылдаған қаулылар сәйкесінше Әзірбайжан
Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Әзірбайжан Республикасы
Президентінің жарлықтарына және Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің
қаулыларына кереғер келмеуге тиіс.
VI. Нахчыван Автономиялық Республикасының Конституциясын Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисіне Әзірбайжан Республикасының Президенті
ұсынады және конституциялық заңмен бекітіледі.
135- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасындағы биліктің бөлінуі
I. Нахчыван Автономиялық Республикасында заң шығару билігін Нахчыван
Автономиялық Республикасының Али Меджлисі, атқарушы билікті Нахчыван
Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті, сот билігін Нахчыван
Автономиялық Республикасының соттары жүзеге асырады.
II. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі Әзірбайжан
Республикасының Конституциясымен және заңдарымен, Әзірбайжан Республикасы
Президентінің жарлықтарымен өзінің қарауына жатқызылған мәселелерді
дербес шешеді; Нахчыван Автономиялық Республикасының соттары Әзірбайжан
Республикасының Конституциясымен және заңдарымен өзінің қарауына жатқызылған
мәселелерді дербес шешеді.
136- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасының жоғары лауазымды
тұлғасы
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Нахчыван Автономиялық Республикасының жоғары лауазымды тұлғасы Нахчыван
Автономиялық Республикасы Али Меджлисінің төрағасы болып табылады.
137- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі
I. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі 45 мүшеден тұрады.
II. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисінің өкілеттік мерзімі
- 5 жыл.
III. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі Нахчыван
Автономиялық Республикасының Али Меджлисінің төрағасы мен оның орынбасарларын
сайлайды, тұрақты және басқа комиссияларды ұйымдастырады.
138- бап. Нахчыван Автономиялық
белгілейтін жалпы ережелер

Республикасының

Али

Меджлисі

I. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі мынадай мәселелер
бойынша жалпы ережелерді белгілейді:
1) Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисін сайлау;
2) салықтар;
3) Нахчыван Автономиялық Республикасының экономикалық дамуының
бағыттары;
4) әлеуметтік қамтамасыз ету;
5) қоршаған ортаны қорғау;
6) туризм;
7) денсаулық сақтау, ғылым, мәдениет.
II. Аталған бапта көрсетілген мәселелер бойынша Нахчыван Автономиялық
Республикасының Али Меджлисі заңдар қабылдайды.
139- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі шешетін
мәселелер:
I. Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисі мынадай мәселелерді
шешеді:
1) Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисінің жұмысын
ұйымдастырады;
2) Нахчыван Автономиялық Республикасының бюджетін бекітеді;
3) Нахчыван Автономиялық Республикасының экономикалық және әлеуметтік
бағдарламаларын бекітеді;
4) Нахчыван Автономиялық Республикасы
тағайындайды және оны қызметінен босатады;

Премьер-министрін

қызметке

5) Нахчыван Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетінің құрамын
бекітеді;
6) Нахчыван Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетіне сенім
білдіреді.
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II. Аталған бапта көрсетілген мәселелер бойынша Нахчыван Автономиялық
Республикасының Али Меджлисі қаулылар қабылдайды.
140- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті
I. Нахчыван Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетінің құрамын
Нахчыван Автономиялық Республикасы Премьер-министрінің ұсынуымен Нахчыван
Автономиялық Республикасының Али Меджлисі бекітеді.
II. Нахчыван Автономиялық Республикасының Премьер-министрін Әзірбайжан
Республикасы Президентінің ұсынуымен Нахчыван Автономиялық Республикасының
Али Меджлисі тағайындайды.
III. Нахчыван Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті:
■ Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисіне автономиялық
республиканың бюджетінің жобасын әзірлеп, ұсынады;
■ автономиялық республиканың бюджетін атқарады;
■ автономиялық республиканың экономикалық бағдарламаларының жүзеге
асырылуын қамтамасыз етеді;
■ автономиялық республиканың әлеуметтік бағдарламаларының жүзеге асырылуын
қамтамасыз етеді;
■ Әзірбайжан Республикасының Президенті өзінің қарауына жатқызған өзге
мәселелерді шешеді.
IV. Нахчыван Автономиялық Республикасының Министрлер кабинеті қаулылар мен
өкімдер қабылдайды.
141- бап. Нахчыван Автономиялық Республикасындағы жергілікті атқарушы
билік
Нахчыван Автономиялық Республикасында жергілікті атқарушы биліктің
басшыларын Нахчыван Автономиялық Республикасының Али Меджлисінің ұсынуымен
Әзірбайжан Республикасының Президенті тағайындайды.
Төртінші бөлім. Жергілікті өзін-өзі басқару
IX тарау. Муниципалитеттер
142- бап. Жергілікті жерлерде өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру
I. Жергілікті өзін-өзі басқаруды муниципалитеттер жүзеге асырады.
II. Муниципалитеттер сайлау негізінде құрылады.
III. Муниципалитеттер
мәртебесінің
негізі
осы
муниципалитеттерді сайлау тәртібі заңмен белгіленеді.

Конституциямен,

ал

143- бап. Муниципалитеттердің жұмысын ұйымдастыру
I. Муниципалитеттер өз қызметін тұрақты және өзге комиссиялардың отырыстары
арқылы жүзеге асырады.
II. Муниципалитеттердің отырысын муниципалитет төрағасы шақырады.
144- бап. Муниципалитеттердің өкілеттігі
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I. Муниципалитеттердің отырысында мынадай мәселелер шешіледі:
1) муниципалитет мүшелерінің өкілеттіктерін тану; олардың заңмен белгіленген
жағдайларда өкілеттіктерін жоғалтуы және өкілеттіктерін тоқтатуы;
2) муниципалитет регламентін бекіту;
3) муниципалитеттің, тұрақты және басқа комиссиялардың төрағасы мен оның
орынбасарларын сайлау;
4) жергілікті салықтар мен алымдарды белгілеу;
5) жергілікті бюджетті және оның атқарылуы туралы есепті бекіту;
6) муниципалдық меншікті иелену, пайдалану және оған билік ету;
7) жергілікті әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік даму бағдарламаларын қабылдау
және оларды орындау;
8) жергілікті экономикалық даму бағдарламаларын қабылдау және оларды
орындау;
9) жергілікті экологиялық бағдарламаларды қабылдау және оларды орындау.
II. Муниципалитеттерге қосымша заң шығарушы және атқарушы билік өкілеттіктері
берілуі мүмкін. Осы өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін муниципалитеттерге тиісті
қаржы құралдары бөлінуі тиіс. Мұндай өкілеттіктердің жүзеге асырылуына сәйкесінше
заң шығарушы және атқарушы билік бақылау жасайды.
145- бап. Муниципалитеттердің шешімдері
I. Муниципалитеттердің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша шешімдер
қабылданады.
II. Муниципалитеттердің шешімдері муниципалитет мүшелерінің жай көпшілік
даусымен қабылданады.
III. Жергілікті салықтарға және алымдарға байланысты шешімдер муниципалитет
мүшелерінің үштен екісінің көпшілік даусымен қабылданады.
146- бап. Муниципалитеттер дербестігінің кепілі
I. Муниципалитеттер өз өкілеттіктерін тәуелсіз жүзеге асырады, бірақ бұл оларды өз
аумақтарында тұратын азаматтардың алдындағы жауапкершіліктерінен босатпайды.
Муниципалитет мүшелерін сайлау жағдайлары мен тәртібі, олардың өкілеттіктерін
тоқтата тұру немесе тоқтату, мерзімінен бұрын өзін-өзі тарату заңмен белгіленеді.
II. Муниципалитеттердің өз өкілеттіктерін тәуелсіз жүзеге асыруы Әзірбайжан
мемлекетінің егемендігіне нұқсан келтіре алмайды.
III. Мемлекет муниципалитеттердің қызметіне бақылауды жүзеге асырады.
IV. Заңда белгіленген жағдайларда және тәртіпте муниципалитеттер Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисіне өз қызметі туралы есеп береді.
V. Муниципалитеттерді сот арқылы қорғауға, мемлекеттік органдардың шешімдері
негізінде туындаған қосымша шығындарды өтеуге кепілдік беріледі.
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Бесінші бөлім. Құқық және заң
X тарау. Заң шығару жүйесі
147- бап. Әзірбайжан Республикасы Конституциясының заңдық күші
I. Әзірбайжан Республикасы Конституциясының Әзірбайжан Республикасында
жоғары заңдық күші бар.
II. Әзірбайжан Республикасының Конституциясы тікелей заңды іс-қимылға ие.
III. Әзірбайжан Республикасының Конституциясы - Әзірбайжан Республикасы
заңнамалар жүйесінің негізі.
148- бап. Әзірбайжан Республикасының заңнамалар жүйесіне кіретін актілер
I. Заңнамалар жүйесі мынадай нормативтік құқықтық актілерден тұрады:
1) Конституция;
2) референдум қабылдаған актілер;
3) заңдар;
4) жарлықтар;
5) Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулылары;
6) орталық атқарушы органдардың нормативтік актілері.
II. Әзірбайжан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар
-Әзірбайжан Республикасы заңнамалар жүйесінің ажыратылмас құрамдас бөлігі.
III. Нахчыван Автономиялық Республикасында сонымен қатар Нахчыван
Автономиялық Республикасының Конституциясы мен заңдарының, Нахчыван
Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларының заңды күші
бар.
IV. Нахчыван Автономиялық Республикасының заңнамалар жүйесі Әзірбайжан
Республикасының заңнамалар жүйесімен сәйкес келуге тиіс.
V. Жергілікті атқарушы билік органдары өз құзыреттері шегінде заңнамалық
актілер жүйесіне кіретін актілерге қайшы келмейтін нормативті сипаттағы актілерді
қабылдайды.
149- бап. Нормативтік құқықтық актілер
I. Нормативтік құқықтық актілер құқыққа және әділдікке (тең мүдделерге тең қарымқатынас) негізделуге тиіс.
II. Референдум қабылдаған актілерді барлық азаматтар,заң шығарушы, атқарушы
және сот билігі, заңды тұлғалар мен муниципалитеттер олар жарияланғаннан кейін ғана
қолдануға және орындауға міндетті.
III. Заңдар Конституцияға қайшы келмеуге тиіс. Барлық азаматтар, заң шығарушы,
атқарушы және сот билігі, заңды тұлғалар мен муниципалитеттер жарияланған
заңдарды ғана қолдануға және орындауға міндетті.
IV. Әзірбайжан
Республикасы
Президентінің
Жарлықтары
Әзірбайжан
Республикасы, Конституциясы мен заңдарына қайшы келмеуге тиіс. Барлық азаматтар,
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атқарушы билік органдары, заңды тұлғалар жарияланған заңдарды ғана қолдануға
және орындауға міндетті.
V. Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулылары Әзірбайжан
Республикасының Конституциясына, заңдарына және Әзірбайжан Республикасы
Президентінің жарлықтарына қайшы келмеуге тиіс. Азаматтар, орталық және жергілікті
атқарушы билік органдары, заңды тұлғалар Әзірбайжан Республикасы Министрлер
кабинетінің қаулыларын олар жарияланғаннан кейін ғана қолдануға және орындауға
міндетті.
VI. Орталық атқарушы билік органдарының актілері Әзірбайжан Республикасының
Конституциясына, заңдарына, Әзірбайжан Республикасы Президентінің жарлықтарына
және Әзірбайжан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларына қайшы келмеуге
тиіс.
VII. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдайларын жақсартатын, олардың
құқықтық жауапкершілігін жоятын немесе жеңілдететін нормативтік құқықтық
актілердің кері күші жоқ. Басқа нормативтік құқықтық актілердің де кері күші жоқ.
VIII. Нормативтік құқықтық актілер жариялауға жатады. Ешкімді жарияланбаған
нормативтік құқықтық актіні орындауға (сақтауға) мәжбүрлеуге және мұндай актіні
орындамағаны (сақтамағаны) үшін жауапқа тартуға болмайды. Нормативтік құқықтық
актілерді жариялау тәртібі Конституциялық заңмен белгіленеді.
150- бап. Муниципалитеттердің актілері
I. Муниципалитеттер қабылдаған актілер құқыққа және әділдікке (тең мүдделерге
тең қарым-қатынас) негізделуге тиіс, Әзірбайжан Республикасының Конституциясы
мен заңдарына, Әзірбайжан Республикасы Президентінің жарлықтарына, Әзірбайжан
Республикасы Министрлер кабинетінің қаулыларына (ал Нахчыван Автономиялық
Республикасында - Нахчыван Автономиялық Республикасының Конституциясы
мен заңдарына Нахчыван Автономиялық Республикасы Министрлер кабинетінің
қаулыларына қайшы келмеуге тиіс.
II. Муниципалитеттер қабылдаған актіні оның аумағында тұратын азаматтар мен
онда орналасқан заңды тұлғалар орындауға міндетті.
151- бап. Халықаралық актілердің заңдық күші
Әзірбайжан Республикасының заңнамалар жүйесіне кіретін (Әзірбайжан
Республикасының Конституциясы мен референдум арқылы қабылданған актілерді
қоспағанда) нормативтік құқықтық актілер мен Әзірбайжан Республикасы қатысушысы
болып табылатын халықаралық шарттар арасында қайшылықтар туындаған жағдайда
халықаралық шарттар қолданылады.
XI тарау. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізу
152- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізу
тәртібі
Әзірбайжан Республикасы Конституциясының мәтініне енгізілетін өзгерістер тек
референдум арқылы қабылданады.
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153- бап. Әзірбайжан Республикасы Конституциясының мәтін өзгерту туралы
ұсыныс енгізу тәртібі
Егер Әзірбайжан Республикасы Конституциясының мәтініне өзгерістер енгізуді
Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисі немесе Әзірбайжан Республикасының
Президенті ұсынса, онда ұсынылған өзгерістер бойынша алдын ала Әзірбайжан
Республикасы Конституциялық Сотының қорытындысы алынуға тиіс.
154- бап. Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының өкілеттіктерін
шектеу
Әзірбайжан Республикасы Конституциялық Сотының референдум арқылы
қабылданған Әзірбайжан Республикасы Конституциясының мәтініне енгізілген
өзгерістер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
155- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциясын өзгерту туралы
ұсыныс енгізу бастамасына қойылатын шектеу
Осы Конституцияның 1, 2, 6, 7, 8 және 21-баптарын өзгерту немесе жою, осы
Конституцияның ІІІ тарауында көзделген адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын жою немесе оған Әзірбайжан Республикасы қатысушысы болып
табылатын халықаралық шарттарда көзделгеннен гөрі көбірек шектеу қою туралы
ұсыныстар референдумға шығарылмайды.
XII-тарау. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына толықтырулар
енгізу
156- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына толықтырулар
енгізу тәртібі
I. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына енгізілетін толықтырулар
конституциялық заң ретінде Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінде 95
көпшілік дауыспен қабылданады.
II. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына енгізілетін толықтырулар
туралы конституциялық заңдар Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінде
екі рет дауысқа салынады. Екінші қайтара дауысқа салу алғашқы дауыс беруден 6 ай
өткенде өткізіледі.
III. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына енгізілетін толықтырулар
туралы конституциялық заңдар алғашқы дауыс бергеннен кейін де, сондай-ақ екінші
рет дауыс бергеннен кейін де Әзірбайжан Республикасының Президентіне осы
Конституцияда көзделген тәртіпте заңдарға қол қою үшін беріледі.
IV. Әзірбайжан Республикасының Конституциясына енгізілетін толықтырулар туралы
конституциялық заңдар екінші рет дауыс берген соң Әзірбайжан Республикасының
Президенті оларға қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
V. Конституциялық заңдар Әзірбайжан Республикасы Конституциясының
ажыратылмас бөлігі болып табылады және Әзірбайжан Республикасы
Конституциясының негізгі мәтініне қайшы келмеуге тиіс.
157- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциясын толықтыру туралы
ұсыныс енгізу бастамасы
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Әзірбайжан
Республикасының
Конституциясына
толықтырулар
енгізу
туралы ұсынысты Әзірбайжан Республикасының Президенті немесе Әзірбайжан
Республикасының Милли Меджлисінің кемінде 63 депутаты енгізе алады.
158- бап. Әзірбайжан Республикасының Конституциясын толықтыру туралы
ұсыныс енгізу бастамасына қойылатын шектеу
Осы Конституцияның бірінші бөлімін құрайтын ережелер бөлігіне Әзірбайжан
Республикасының Конституциясын толықтыру туралы ұсыныстар енгізіле алмайды.
Өтпелі ережелер
1. Референдум қабылдаған Әзірбайжан Республикасының Конституциясы оның
ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. Осы Конституция күшіне енген күннен
бастап 1978 жылы 21 сәуірде қабылданған Әзірбайжан Республикасының Конституциясы
(Негізгі заң) күшін жояды.
2. Осы Әзірбайжан Республикасының Конституциясы күшінен енгенге дейін
сайланған Әзірбайжан Республикасының Президенті осы Конституциямен Әзірбайжан
Республикасы Президентінің қарауына жатқызылған өкілеттіктерді жүзеге асырады.
3. Осы Конституцияның 101-бабының V бөлігі осы Конституция қабылданғаннан
кейін сайланған Әзірбайжан Республикасының Президентіне қолданылады.
4. Әзірбайжан Республикасы Жоғарғы Кеңесі құрған Әзірбайжан Республикасының
және Милли Меджлисінің халық депутаттарының өкілеттігі жаңадан сайланған
Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің алғашқы отырысы күні аяқталады.
Жаңадан сайланған Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің алғашқы
отырысы Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің кемінде 83 депутаты сайланған
соң бір аптадан кейін өткізіледі. Әзірбайжан Республикасы Милли Меджлисінің
алғашқы сессиясы 1996 жылдың 31 мамырына дейін созылады.
1995 жылы 12 тамызда қабылданған «Әзірбайжан Республикасының Милли
Меджлисі туралы» Әзірбайжан Республикасы Заңының 85-бабы аталған Заңның
негізінде сайланған Әзірбайжан Республикасының Милли Меджлисінің бірінші
шақырылымының өкілеттіктері аяқталғанға дейін күшінде болады.
5. Әзірбайжан Республикасының Министрлер кабинеті осы Конституция күшіне
енген күннен бастап осы Конституциямен белгіленген өкілеттіктерді жүзеге асырады.
6. Осы Конституция күшіне енген күннен бастап Әзірбайжан Республикасы халық
депутаттары Жергілікті кеңестерінің өкілеттіктері тоқтатылады.
Әзірбайжан Республикасының заңнамаларымен Әзірбайжан Республикасы халық
депутаттары Жергілікті кеңестерінің қарауына жатқызылған өкілеттіктерді жергілікті
атқарушы билік органдары жүзеге асырады.
7. Осы Конституция күшіне енген күннен бастап екі жыл ішінде жергілікті өзін-өзі
басқару туралы заң қабылдануға және муниципалитеттерге сайлау өткізілуге тиіс.
8. Осы Конституция қабылданған күнге дейін Әзірбайжан Республикасының
аумағында қолданылып жүрген заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілер осы
Конституцияға қайшы келмейтін бөлігінде күшін сақтайды.

45

9. Осы Конституция күшіне енгенге дейін жұмыс істеп тұрған Әзірбайжан
Республикасының Соттары осы Конституциямен белгіленген өкілеттіктер мен
принциптерге сәйкес сот төрелігін жүзеге асырады.
10. Осы Конституция күшіне енген күннен бастап бір жыл ішінде осы Конституцияға
сәйкес судьялардың мәртебесі, сот құрылысы және сот реформасы туралы Әзірбайжан
Республикасының заңнамалары қабылдануға және Әзірбайжан Республикасының
судьялары қайтадан тағайындалуға тиіс.
Аталған заңнамалар қабылданғанға дейін судьяларды қызметке тағайындау және
оларды қызметінен босату осы Конституция күшінен енгенге дейін қолданылып келген
заңнамалар негізінде жүзеге асырылады.
11. Осы Конституция күшіне енген күннен бастап бір жыл ішінде Әзірбайжан
Республикасының Конституциялық Соты туралы Әзірбайжан Республикасының Заңы
қабылдануға және Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты құрылуға
тиіс. Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Соты құрылғанға дейін осы
Конституцияда көзделген Әзірбайжан Республикасының Конституциялық Сотының
өкілеттіктері жүзеге асырылмайды. Осы Конституцияның 130-бабының ІІІ бөлігінің
7-тармағында көзделген мәселені Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы Соты
шешеді.
12. Әзірбайжан Республикасының Жоғарғы Төрелік Соты осы Конституция күшіне
енген күннен бастап Әзірбайжан Республикасының Экономикалық Соты болып аталады
және қолданыстағы заңнамалармен белгіленген өкілеттіктерді жүзеге асырады.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ

Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж. № 4, 217-құжат
(2011 ж. 02.02 күнгі жағдайы бойынша өзгерістер мен толықтырулармен)
Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде
мемлекеттілік құра отырып,
өзімізді еркіндік, теңдік және татулық
мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық
қоғам деп ұғына отырып,
дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын
алуды тілей отырып,
қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілігімізді сезіне
отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып,
осы Конституцияны қабылдаймыз.
I бөлім ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1-бап
1. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары.
2. Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен саяси
тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық
патриотизм; мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен,
оның ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы
шешу.
Ескерту. 1-баптың 1-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2001.12.21 № 18/2 Қаулысымен.
1. Қазақстан Республикасы - президенттік басқару нысанындағы біртұтас
мемлекет.
2. Республиканың егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды. Мемлекет өз аумағының
тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз етеді.
3. Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысы, оның елордасының мәртебесі
заңмен белгіленеді. Қазақстанның елордасы Астана қаласы болып табылады.
4. Қазақстан Республикасы және Қазақстан атауларының мәні барабар.
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Ескерту. 2-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2003.04.23 № 4 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
3-бап
1. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы - халық.
2. Халық билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы
жүзеге асырады, сондай-ақ өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді.
3. Қазақстан Республикасында билікті ешкім де иемденіп кете алмайды. Билікті
иемденіп кетушілік заң бойынша қудаланады.
Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге Республика Президентінің, сондайақ өзінің конституциялық өкілеттігі шегінде Парламенттің құқығы бар. Республика
Үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар мемлекет атынан оларға берілген өкілеттіктері
шегінде ғана билік жүргізеді.
4. Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде
заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепетеңдік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге
асырылады.
Ескерту. 3-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2001.04.12 № 1/2 Қаулысымен.
4-бап
1. Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес
заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттары мен
Республиканың басқа да міндеттемелерінің, сондай-ақ Республика Конституциялық
Кеңесінің және Жоғарғы Соты нормативтік қаулыларының нормалары болып
табылады.
2. Конституцияның ең жоғары заңды күші бар және Республиканың бүкіл аумағында
ол тікелей қолданылады.
3. Республика бекіткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан
басымдығы болады және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшін заң шығару
талап етілетін жағдайдан басқа реттерде, тікелей қолданылады.
4. Барлық заңдар, Республика қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар
жарияланады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты
нормативтік құқықтық актілерді ресми түрде жариялау оларды қолданудың міндетті
шарты болып табылады.
Ескерту. 4-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.10.11 № 18/2 Қаулысымен; 4-бапқа түсіндірме берілді - ҚР
Конституциялық Кеңесінің 2009.11.05 № 6 Қаулысымен.
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5-бап
1. Қазақстан Республикасында идеологиялық және саяси әр-алуандылық танылады.
Мемлекеттік органдарда партия ұйымдарын құруға жол берілмейді.
2. Қоғамдық бірлестіктер заң алдында бірдей. Қоғамдық бірлестіктер ісіне
мемлекеттің және мемлекет ісіне қоғамдық бірлестіктердің заңсыз араласуына,
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік органдардың қызметін жүктеуге жол берілмейді.
3. Мақсаты немесе іс-әрекеті Республиканың конституциялық құрылысын
күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге,
әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыруға
бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда
көзделмеген әскерилендірілген құрамалар құруға тыйым салынады.
4. Республикада басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарының
қызметіне, діни негіздегі партияларға, сондай-ақ саяси партиялар мен кәсіптік одақтарды
шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық
ұйымдардың қаржыландыруына жол берілмейді.
5. Шетелдік діни бірлестіктердің Республика аумағындағы қызметі, сондайақ шетелдік діни орталықтардың Республикадағы діни бірлестіктер басшыларын
тағайындауы Республиканың тиісті мемлекеттік органдарымен келісу арқылы жүзеге
асырылады.
Ескерту. 5-баптың 4-тармагына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.06.07 № 4/2 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
6-бап
1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады
және бірдей қорғалады.
2. Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет
етуге тиіс. Меншік субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын
жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді.
3. Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа
да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Жер, сондай-ақ заңда белгіленген
негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін.
Ескерту. 6-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.11.03 № 19/2, 6-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді - ҚР
Конституциялық Кеңесінің 2000.04.13 № 2/2, 2003.04.23 № 4, 6-баптың 1-тармагына
түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2001.04.12 № 1/2 қаулыларымен.
7-бап
1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі.
2. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс
тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.
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3. Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай
туғызуға қамқорлық жасайды.
8-бап
Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтың принциптері мен нормаларын
құрметтейді, мемлекеттер арасында ынтымақтастық пен тату көршілік қарым-қатынас
жасау, олардың теңдігі мен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау, халықаралық дауларды
бейбіт жолмен шешу саясатын жүргізеді, қарулы күшті бірінші болып қолданудан бас
тартады.
Ескерту. 8-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2001.04.12
№ 1/2 Қаулысымен.
9-бап
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері - Туы, Елтаңбасы және Гимні
бар. Олардың сипаттамасы және ресми пайдаланылу тәртібі конституциялық заңмен
белгіленеді.
Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
II бөлім АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТ
10-бап
1. Қазақстан Республикасының азаматтығы заңға сәйкес алынады және тоқтатылады,
ол қандай негізде алынғанына қарамастан, бірыңғай және тең болып табылады.
2. Республиканың азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, өзінің азаматтығын
өзгерту құқығынан айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға
болмайды.
3. Республика азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды.
Ескерту. 10-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2003.12.01
№ 12 Қаулысымен.
11-бап
1. Республиканың халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан
Республикасының азаматын шет мемлекетке беруге болмайды.
2. Республика өзінің одан тыс жерлерде жүрген азаматтарын қорғауға және оларға
қамқорлық жасауға кепілдік береді.
12-бап
1. Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен
бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі.
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2. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар
абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік
құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады.
3. Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып,
міндеттер атқарады.
4. Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе,
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар үшін белгіленген
құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттер атқарады.
5. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа
адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен
қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс.
Ескерту. 12-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2003.12.01
№ 12, 2007.04.18 № 4 қаулыларымен.
13-бап
1. Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары
мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық
тәсілдермен қорғауға хақылы.
2. Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы
бар.
3. Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң
көмегі тегін көрсетіледі.
Ескерту. 13-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.03.22 № 7/2, 2002.02.15 № 1 қаулыларымен.
14-бап
1. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең.
2. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе
кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды.
Ескерту. 14-баптың 1 және 2-тармақтарына түсініктеме берілді - ҚР
Конституциялық Кеңесінің 1999.03.10 № 2/2, 14-баптың 1-тармагына түсініктеме
берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.22 № 7/2 қаулыларымен.
15-бап
1. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар.
2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың
қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ соғыс
уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен
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белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы
бар.
Ескерту. 15-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2003.01.30 № 10 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
16-бап
1. Әркім өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар.
2. Заңда көзделген реттерде ғана және тек қана соттың санкциясымен тұтқындауға
және қамауда ұстауға болады, тұтқындалған адамға шағымдану құқығы беріледі. Соттың
санкциясынсыз адамды жетпіс екі сағаттан аспайтын мерзімге ұстауға болады.
3. Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам сол
ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (қорғаушының)
көмегін пайдалануға құқылы.
Ескерту. 16-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2003.12.31
№ 13 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
17-бап
1. Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды.
2. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе
адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды.
18-бап
1. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы
болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар.
2. Әркім өзінің жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының,
телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен
алысқан хабарларының құпиялылығы сақталуына құқығы бар. Бұл құқықты шектеуге
заңда тікелей белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі.
3. Мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар және
бұқаралық ақпарат құралдары әрбір азаматқа өзінің құқықтары мен мүдделеріне
қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат көздерімен танысу мүмкіндігін
қамтамасыз етуге міндетті.
Ескерту. 18-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конститутциялық
Кеңесінің 2009.08.20 № 5 Нормативтік қаулысымен
19-бап
1. Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі анықтауға
және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы.
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2. Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу
және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар.
20-бап
1- Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым
салынады.
2- Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға
және таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясы болып
табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді.
3- Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұтастығын
бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік,
ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездік пен
зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгіттеуге жол берілмейді.
21-бап
1. Қазақстан Республикасы аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам, заңда
көрсетілгеннен басқа реттерде, оның аумағында еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты
мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар.
2. Әркімнің Республикадан тыс жерлерге кетуіне құқығы бар. Республика
азаматтарының Республикаға кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар.
22-бап
1. Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар.
2. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық
құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды
шектемеуге тиіс.
23-бап
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығы бар.
Қоғамдық бірлестіктердің қызметі заңмен реттеледі.
2. Әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау
органдарының қызметкерлері мен судьялар партияларда, кәсіптік одақтарда болмауға,
қандай да бір саяси партияны қолдап сөйлемеуге тиіс.
Ескерту. 23-баптың 2-тармагына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.07.05 № 13/2 Қаулысымен.
24-бап
1. Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына
құқығы бар. Еріксіз еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс
жағдайында ғана жол беріледі.
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2. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі
үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік
қорғалуға құқығы бар.
3. Ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді қолдана отырып,
жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады.
4. Әркімнің тынығу құқығы бар. Еңбек шарты бойынша, жұмыс істейтіндерге заңмен
белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне, жыл
сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі.
Ескерту. 24-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.03.10№ 2/2 Қаулысымен.
25-бап
1. Тұрғын үйге қол сұғылмайды. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол
берілмейді. Тұрғын үйге басып кіруге, оны тексеруге және тінтуге заңмен белгіленген
реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі.
2. Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін
жағдайлар жасалады. Заңда көрсетілген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй
заңмен белгіленген нормаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорларынан олардың
шама-шарқы көтеретін ақыға беріледі.
26-бап
1. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын
мүлкін жеке меншігінде ұстай алады.
2. Меншік, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі.
3. Соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруға болмайды. Заңмен көзделген
ерекше жағдайларда мемлекет мұқтажы үшін мүліктен күштеп айыру оның құны тең
бағамен өтелген кезде жүргізілуі мүмкін.
4. Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік
қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. Монополистік қызмет заңмен реттеледі әрі
шектеледі. Жосықсыз бәсекеге тыйым салынады.
Ескерту. 26-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.06.16№ 6/2, 2000.12.20 № 21/2, 2005.07.01 № 4, 2007.05.28 № 5
қаулыларымен.
27-бап
1. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады.
2. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың етене құқығы
әрі міндеті.
3. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына
қамқорлық жасауға міндетті.
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28-бап
1. Қазақстан Республикасының азаматы жасына келген, науқастанған, мүгедек
болған, асыраушысынан айырылған жағдайда және өзге де заңды негіздерде оған ең
төменгі жалақы мен зейнетақының мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандырылуына
кепілдік беріледі.
2. Ерікті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша
нысандарын жасау және қайырымдылық көтермеленіп отырады.
Ескерту. 28-баптың 1-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.03.12 № 3/2 Қаулысымен.
29-бап
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар.
2. Республика азаматтары заңмен белгіленген кепілді медициналық көмектің
көлемін тегін алуға хақылы.
3. Мемлекеттік және жеке меншік емдеу мекемелерінде, сондай-ақ, жеке
медициналық практикамен айналысушы адамдардан ақылы медициналық жәрдем алу
заңда белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жүргізіледі.
30-бап
1. Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік
беріледі. Орта білім алу міндетті.
2. Азаматтың мемлекеттік жоғары оқу орнында конкурстық негізде тегін жоғары
білім алуға құқығы бар.
3. Жеке меншік оқу орындарында ақылы білім алу заңмен белгіленген негіздер мен
тәртіп бойынша жүзеге асырылады.
4. Мемлекет білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын белгілейді. Кез келген
оқу орнының қызметі осы стандарттарға сай келуі керек.
31-бап
1. Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны
қорғауды мақсат етіп қояды.
2. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағдаяттарды
лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
32-бап
Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар,
митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы.
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Бұл құқықты пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау,
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен
шектелуі мүмкін.
33-бап
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының тікелей және өз өкілдері арқылы
мемлекет ісін басқаруға қатысуға, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына тікелей өзі жүгінуге, сондай-ақ жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға
құқығы бар.
2. Республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару
органдарын сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға
қатысуға құқығы бар.
3. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас
бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың сайлауға және сайлануға,
республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ.
4. Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы бар.
Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар лауазымдық
міндеттердің сипатына ғана байланысты болады және заңмен белгіленеді.
Ескерту. 33-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен.
34-бап
1. Әркім Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға,
басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін
құрметтеуге міндетті.
2. Әркім Республиканың мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті. Ескерту.
34-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
35-бап
Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді
төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады.
36-бап
1. Қазақстан Республикасын қорғау - оның әрбір азаматының қасиетті парызы және
міндеті.
2. Республика азаматтары заңда белгіленген тәртіп пен түрлер бойынша әскери
қызмет атқарады.
37-бап
Қазақстан Республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұралардың сақталуына
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қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті.
38-бап
Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат
байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті.
39-бап
1. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық
құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын,
халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатына қажетті шамада ғана және
тек заңмен шектелуі мүмкін.
2. Ұлтаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп
танылады.
3. Саяси себептер бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қандай
да бір түрде шектеуге жол берілмейді. Конституцияның 10; 11; 13-15-баптарында; 16бабының 1-тармағында; 17-бабында; 19-бабында; 22-бабында; 26-бабының
2- тармағында көзделген құқықтар мен бостандықтар ешбір жағдайда да шектелмеуге
тиіс.
Ескерту. 39-баптың 1-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2007.05.28 № 5 Қаулысымен.
III бөлім
ПРЕЗИДЕНТ
40-бап
1. Қазақстан Республикасының Президенті - мемлекеттің басшысы, мемлекеттің
ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және
халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды
тұлға.
2. Республиканың Президенті - халық пен мемлекеттік билік бірлігінің,
Конституцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен
бостандықтарының нышаны әрі кепілі.
3. Республика Президенті мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс
істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз
етеді.
41-бап
1. Қазақстан Республикасының Президентін конституциялық заңға сәйкес жалпыға
бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде Республиканың кәмелетке толған
азаматтары жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзімге сайлайды.
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2. Республика Президенті болып тумысынан Республика азаматы болып табылатын
қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген әрі Қазақстанда соңғы он бес
жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады.
3. Республика Президентінің кезекті сайлауы желтоқсанның бірінші жексенбісінде
өткізіледі және ол мерзімі жағынан Республика Парламентінің жаңа құрамын сайлаумен
тұспа-тұс келмеуге тиіс.
3- 1. Президенттің кезектен тыс сайлауы Республика Президентінің шешімімен
тағайындалады және конституциялық заңда белгіленген тәртіп пен мерзімде
өткізіледі.
4. Алып тасталды.
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу процентінен астамының дауысын алған
кандидат сайланды деп есептеледі. Егер кандидаттардың бірде-бірі көрсетілген дауыс
санын ала алмаса, қайтадан дауысқа салынады, оған көп дауыс алған екі кандидат
қатысады. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың ең көп дауысын алған кандидат
сайланды деп есептеледі.
Ескерту. 41-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 41-баптың
2-тармағынатүсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1998.10.09№ 9/2, 41баптың 1 және 3-тармақтарына түсініктеме берілді - 2005.08.19 № 5 қаулыларымен,
өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254, 2011.02.02 № 403-ІҮ заңдарымен.
42-бап
1. Қазақстан Республикасының Президенті: «Қазақстан халқына адал қызмет
етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы
Президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант
етемін», - деп халыққа ант берген сәттен бастап қызметіне кіріседі.
1. Ант беру қаңтардың екінші сәрсенбісінде салтанатты жағдайда Парламент
депутаттарының, Конституциялық Кеңес мүшелерінің, Жоғарғы Сот судьяларының,
сондай-ақ Республиканың бұрынғы Президенттерінің бәрінің қатысуымен өткізіледі.
Конституцияның 48-бабында көзделген жағдайда Қазақстан Республикасы
Президентінің өкілеттігін өзіне қабылдаған адам Республика Президентінің өкілеттігін
қабылдаған күнінен бастап бір ай ішінде ант береді.
2. Республика Президентінің өкілеттігі жаңадан сайланған Республика Президенті
қызметіне кіріскен кезден бастап, сондай-ақ Президент қызметінен мерзімінен
бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады.
Республиканың бұрынғы Президенттерінің бәрінің, қызметінен кетірілгендерден
басқасының, Қазақстан Республикасының экс-Президенті деген атағы болады.
4. Алып тасталды.
5. Бір адам қатарынан екі реттен артық Республика Президенті болып сайлана
алмайды.
Бұл шектеу Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне қолданылмайды.
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Ескерту. 42-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284, 2007.05.21 № 254
заңдарымен.
43-бап
1. Қазақстан Республикасы Президентінің өкілді органның депутаты болуға, өзге
де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы
жоқ.
2. Алып тасталды.
Ескерту. 43-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
44-бап
Қазақстан Республикасының Президенті:
1) Қазақстан халқына елдегі жағдай мен Республиканың ішкі және сыртқы
саясатының негізгі бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды;
2) Республика Парламентіне және оның Палатасына кезекті және кезектен тыс сайлау
тағайындайды; Парламенттің бірінші сессиясын шақырады және оның депутаттарының
Қазақстан халқына беретін антын қабылдайды; Парламенттің кезектен тыс сессиясын
шақырады; Парламент Сенаты ұсынған заңға бір ай ішінде қол қояды, заңды халыққа
жария етеді не заңды немесе оның жекелеген баптарын қайтадан талқылап, дауысқа
салу үшін қайтарады;
3) Парламент Мәжілісінде өкілдігі бар саяси партиялар фракцияларымен
консультациялардан кейін келісім беру үшін Мәжілістің қарауына Республика
Премьер-Министрінің кандидатурасын енгізеді; Парламент Мәжілісінің келісімімен
Республиканың Премьер-Министрін қызметке тағайындайды; оны қызметтен босатады;
Премьер-Министрдің ұсынуымен Республика Үкіметінің құрылымын айқындайды;
Республиканың Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдарын
құрады, таратады және қайта құрады, Республика Үкіметінің мүшелерін қызметке
тағайындайды; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер, әділет министрлерін қызметке
тағайындайды; Үкімет мүшелерін қызметтен босатады; Үкімет мүшелерінің антын
қабылдайды; ерекше маңызды мәселелер бойынша Үкімет отырыстарына төрағалық
етеді; Үкіметке заң жобасын Парламент Мәжілісіне енгізуді тапсырады; Республика
Үкіметі мен Премьер-Министрінің, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
мен астана әкімдері актілерінің күшін жояды не қолданылуын толық немесе ішінара
тоқтата тұрады;
4) Парламент Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Төрағасын, Бас Прокурорын және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасын қызметке
тағайындайды; оларды қызметтен босатады;
5) Республика Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік
органдарды құрады, таратады және қайта құрады, олардың басшыларын қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады;
6) Республика дипломатиялық өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және кері
шақырып алады;
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7) Орталық сайлау комиссиясының Төрағасын және екі мүшесін, Республикалық
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Төрағасын және екі
мүшесін бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды;
8) Республиканың мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді;
9) Республика Премьер-Министрінің ұсынуымен Республиканың мемлекеттік
бюджеті есебінен ұсталатын барлық органдардың қызметкерлеріне арналған
қаржыландыру мен еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді;
10)республикалық референдум өткізу жөнінде шешім қабылдайды;
11) келіссөздер жүргізеді және Республиканың халықаралық шарттарына қол
қояды; бекіту грамоталарына қол қояды; өзінің жанында тіркелген шет мемлекеттердің
дипломатиялық және өзге де өкілдерінің сенім грамоталары мен кері шақырып алу
грамоталарын қабылдайды;
12)Республика Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы болып табылады,
Қарулы Күштердің жоғары қолбасшылығын тағайындайды және ауыстырып отырады;
13)Республиканың мемлекеттік наградаларымен марапаттайды, құрметті, жоғары
әскери және өзге атақтарды, сыныптық шендерді, дипломатиялық дәрежелерді,
біліктілік сыныптарын береді;
14)Республиканың азаматтығы, саяси баспана беру мәселелерін шешеді;
15)азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асырады;
16)Республиканың демократиялық институттарына, оның тәуелсіздігі мен аумақтық
тұтастығына, саяси тұрақтылығына, азаматтарының қауіпсіздігіне елеулі және тікелей
қатер төнген, мемлекеттің конституциялық органдарының қалыпты жұмыс істеуі
бұзылған ретте, Премьер-Министрмен және Республика Парламенті Палаталарының
Төрағаларымен ресми консультациялардан кейін Республика Парламентіне дереу
хабарлай отырып, Қазақстанның бүкіл аумағында және оның жекелеген жерлерінде
төтенше жағдай енгізуді, Республиканың Қарулы Күштерін қолдануды қоса алғанда,
аталған жағдаяттар талап ететін шараларды қолданады;
17)Республикаға қарсы агрессия жасалған не оның қауіпсіздігіне сырттан тікелей
қатер төнген ретте Республиканың бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде
әскери жағдай енгізеді, ішінара немесе жалпы мобилизация жариялап, бұл туралы
Республика Парламентіне дереу хабарлайды;
18)өзіне бағынысты Республика Президентінің Күзет қызметін және Республикалық
ұланды жасақтайды;
19)Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Хатшысын қызметке тағайындайды
және қызметтен босатады, оның мәртебесі мен өкілеттігін анықтайды; Республика
Президентінің Әкімшілігін құрады;
20)Қауіпсіздік Кеңесін және өзге де консультативтік-кеңесші органдарды, сондай-ақ
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Жоғары Сот Кеңесін құрады;
21)Республиканың Конституциясы мен заңдарына сәйкес басқа да өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
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Ескерту. 44-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284, 2007.05.21 № 254
заңдарымен; 44-баптың 13) тармақшасына – ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.06.30
№ 10/2, 2) тармақшасына - 2000.07.03 № 15/2, 9) тармақшасына - 2001.11.12 № 14/2,
44-баптың 2) тармақшасына түсініктеме берілді - 2010.10.18 № 3 қаулыларымен.
45-бап
1. Қазақстан Республикасының Президенті Конституция мен заңдар негізінде және
оларды орындау үшін Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар
мен өкімдер шығарады.
2. Конституцияның 53-бабының 4) тармақшасында көзделген ретте Республика
Президенті заңдар шығарады, ал 61-баптың 2-тармағында көзделген ретте
Республиканың заң күші бар жарлықтарын шығарады.
3. Республиканың Президенті қол қоятын Парламент актілері, сондай-ақ Үкімет
бастамасымен шығарылатын Президенттің актілері тиісінше осы актілердің заңдылығы
үшін заңдық жауапкершілік жүктелетін Парламенттің әр Палатасының Төрағаларының
не Премьер-Министрдің алдын ала қолдары қойылып тиянақталады.
Ескерту. 45-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.07.03 № 15/2, № 5 Нормативтік қаулыларымен.
46-бап
1. Қазақстан Республикасының Президентіне, оның абыройы мен қадір-қасиетіне
ешкімнің тиісуіне болмайды.
2. Республика Президенті мен оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету
және қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады.
3. Осы баптың ережелері Республиканың экс-Президенттеріне қолданылады.
4. Қазақстанның Тұңғыш Президентінің мәртебесі мен өкілеттігі Республика
Конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады.
Ескерту. 46-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
47-бап
1. Қазақстан Республикасының Президенті науқастануына байланысты өзінің
міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіздігі дендеген жағдайда қызметінен мерзімінен
бұрын босатылуы мүмкін. Бұл ретте Парламент әр Палата депутаттарының тең
санынан және медицинаның тиісті салаларының мамандарынан тұратын комиссия
құрады. Мерзімінен бұрын босату туралы шешім Парламент Палаталарының бірлескен
отырысында комиссияның қорытындысымен белгіленген конституциялық рәсімдердің
сақталғаны туралы Конституциялық Кеңес қорытындысы негізінде әр Палата
депутаттары жалпы санының кемінде төрттен үшінің көпшілігімен қабылданады.
2. Республиканың Президенті өзінің міндеттерін атқару кезіндегі іс-әрекеті үшін тек
қана мемлекетке опасыздық жасаған жағдайда жауап береді және бұл үшін Парламент
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оны қызметінен кетіруі мүмкін. Айып тағу және оны тексеру туралы шешім Мәжіліс
депутаттарының кемінде үштен бірінің бастамасы бойынша депутаттардың жалпы
санының көпшілігімен қабылдануы мүмкін. Тағылған айыпты тексеруді Сенат
ұйымдастырады және оның нәтижелері Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік
дауысымен Парламент Палаталары бірлескен отырысының қарауына беріледі. Бұл
мәселе бойынша түпкілікті шешім айып тағудың негізділігі туралы Жоғарғы Сот
қорытындысы және белгіленген конституциялық рәсімдердің сақталғаны туралы
Конституциялық Кеңестің қорытындысы болған жағдайда әр Палата депутаттары жалпы
санының кемінде төрттен үшінің көпшілік дауысымен Парламент Палаталарының
бірлескен отырысында қабылданады. Айып тағылған кезден бастап екі ай ішінде
түпкілікті шешім қабылдамау Республика Президентіне қарсы тағылған айыптың
күші жойылған деп тануға әкеп соғады. Республиканың Президентіне мемлекетке
опасыздық жасады деп тағылған айыптың қабылданбауы оның қай кезеңінде де осы
мәселенің қаралуына себепші болған Мәжіліс депутаттарының өкілеттігін мерзімінен
бұрын тоқтатуға әкеп соғады.
3. Республика Президентін қызметінен кетіру туралы мәселе ол Республика
Парламентінің немесе Парламент Мәжілісінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату
жөнінде мәселе қарап жатқан кезде қозғалмайды.
Ескерту. 47-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
1. Қазақстан Республикасының Президенті қызметінен мерзімінен бұрын босаған
немесе кетірілген, сондай-ақ қайтыс болған жағдайда Республика Президентінің
өкілеттігі қалған мерзімге Парламент Сенатының Төрағасына көшеді; Сенат
Төрағасының өзіне Президент өкілеттігін қабылдауы мүмкін болмаған ретте ол
Парламент Мәжілісінің Төрағасына көшеді; Мәжіліс Төрағасының өзіне Президент
өкілеттігін қабылдауы мүмкін болмаған ретте ол Республиканың Премьер-Министріне
көшеді. Өзіне Республика Президентінің өкілеттігін қабылдаған тұлға тиісінше
Сенат Төрағасының, Мәжіліс Төрағасының немесе Премьер-Министрдің өкілеттігін
тапсырады. Бұл жағдайда бос тұрған мемлекеттік лауазымдарды иелену Конституцияда
көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көзделген негіздерде және тәртіппен Қазақстан
Республикасы Президентінің өкілеттігін өзіне қабылдаған тұлғаның Қазақстан
Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар туралы
бастамашылық жасауға құқығы жоқ.
Ескерту. 48-бап жаңа редакцияда - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен.
IV бөлім
ПАРЛАМЕНТ
49-бап
1. Парламент - Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын
Республиканың ең жоғары өкілді органы.
2. Парламенттің өкілеттігі оның бірінші сессиясы ашылған сәттен басталып, жаңадан
сайланған Парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен кезден аяқталады.
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3. Парламенттің өкілеттігі Конституцияда көзделген реттер мен тәртіп бойынша
мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
4. Парламенттің у-йымдастыфылуы мен қызметі, оның депутаттарының құқықтық
жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді.
Ескерту. 49-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 49-баптың
2-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.07.14 № 13/2
қаулысымен.
50-бап
1. Парламент тұрақты негізде жұмыс істейтін екі Палатадан: Сенаттан және
Мәжілістен тұрады.
2. Сенат конституциялық заңда белгіленген тәртіппен әр облыстан, республикалық
маңызы бар қаладан және Қазақстан Республикасының астанасынан екі адамнан
өкілдік ететін депутаттардан құралады. Сенатта қоғамның ұлттық-мәдени және өзге де
елеулі мүдделерінің білдірілуін қамтамасыз ету қажеттілігі ескеріліп, Сенаттың он бес
депутатын Республика Президенті тағайындайды.
3. Мәжіліс конституциялық заңда белгіленген тәртіппен сайланатын жүз жеті
депутаттан тұрады.
4. Парламент депутаты бір мезгілде екі Палатаға бірдей мүше бола алмайды.
5. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі - алты жыл, Мәжіліс депутаттарының
өкілеттік мерзімі - бес жыл.
Ескерту. 50-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 50-баптың
5-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.15 № 1/2,
1999.11.29 № 24/2, 2003.02.11 № 1, 50-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді
-2004.02.12 № 1 қаулыларымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
51-бап
1. Мәжілістің тоқсан сегіз депутатын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте
сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжілістің
тоғыз депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды. Мәжіліс депутаттарының
кезекті сайлауы Парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі
аяқталардан кемінде екі ай бұрын өткізіледі.
2. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру
жолымен сайланады. Сайланған Сенат депутаттарының жартысы әрбір үш жыл сайын
қайта сайланып отырады. Бұл орайда олардың кезекті сайлауы бұлардың өкілеттік
мерзімі аяқталғанға дейінгі екі айдан кешіктірілмей өткізіледі.
3. Парламент немесе Парламент Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы
тиісінше Парламент немесе Парламент Мәжілісінің өкілеттігі мерзімінен бұрын
тоқтатылған күннен бастап екі ай ішінде өткізіледі.
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4. Қазақстан Республикасының азаматтығында тұратын және оның аумағында
соңғы он жылда тұрақты тұрып жатқан адам Парламент депутаты бола алады. Жасы
отызға толған, жоғары білімі және кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, тиісті облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың не Республика астанасының аумағында кемінде
үш жыл тұрақты тұрып жатқан адам Сенат депутаты бола алады. Жасы жиырма беске
толған адам Мәжіліс депутаты бола алады.
5. Республика Парламенті депутаттарын сайлау конституциялық заңмен реттеледі.
6. Парламенттің депутаты Қазақстан халқына ант береді.
Ескерту. 51-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 51-баптың
4- тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.18 №
5/2, 51-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді - 1999.11.29 № 24/2, 51-баптың
5- тармағына түсініктеме берілді - 2003.02.11 № 1 қаулыларымен өзгерістер
енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
52-бап
1. Алып тасталды.
2. Парламент депутаттары оның жұмысына қатысуға міндетті. Парламентте
депутаттың жеке өзі ғана дауыс береді. Депутаттың Палаталар мен олардың
органдарының отырыстарына дәлелді себептерсіз үш реттен артық қатыспауы, сол
сияқты дауыс беру құқығын басқа біреуге беруі депутатқа заңда белгіленген жазалау
шараларын қолдануға әкеп соғады.
3. Парламент депутатының басқа өкілді органның депутаты болуға, оқытушылық,
ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа, ақы төленетін өзге де жұмыс
атқаруға, кәсіпкерлікпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшы органының
немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Осы ереженің бұзылуы
депутаттың өкілеттігін тоқтатуға әкеп соғады.
4. Парламент депутатын оның өкілеттік мерзімі ішінде тұтқынға алуға, күштеп
әкелуге, сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс
үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерді қоспағанда, тиісті Палатаның
келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды.
5. Парламент депутатының өкілеттігі орнынан түскен, ол қайтыс болған,
соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша депутат іс-әрекетке қабілетсіз, қайтыс
болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда және Конституция мен
конституциялық заңда көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
Парламент депутаты:
1) ол Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға кеткен;
2) оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген;
3) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан кезде өз мандатынан
айырылады.
Парламент Мәжілісінің депутаты:
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1) депутат конституциялық заңға сәйкес өзін сайлаған саяси партиядан шыққан
немесе шығарылған;
2) конституциялық заңға сәйкес депутатты сайлаған саяси партия қызметін
тоқтатқан кезде өз мандатынан айырылады.
Парламент Сенатының тағайындалған депутаттарының өкілеттігі Республика
Президентінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
Парламент және Парламент Мәжілісі депутаттарының өкілеттігі тиісінше Парламент
немесе Парламент Мәжілісі таратылған жағдайларда тоқтатылады.
6. Депутаттарға жазалау шараларын қолдануға, олардың осы баптың 3-тармағының
талаптарын, депутаттық әдеп ережелерін сақтауына, сондай-ақ депутаттардың
өкілеттігін тоқтатуға және өкілеттігінен әрі депутатқа ешкімнің тиіспеуі жөніндегі
құқығынан айыруға байланысты мәселелерді әзірлеу Қазақстан Республикасының
Орталық сайлау комиссиясына жүктеледі.
Ескерту. 52-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 52-баптың
3 және 5-тармақтарына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің
2001.05.17 № 7/2, 2003.05.12 № 5, 52-баптың 1 және 5-тармақтарына түсініктеме
берілді -2001.12.13 № 19/2, 52-баптың 4-тармағына түсініктеме берілді - 2003.01.30
№ 10, 52-баптың 4 және 5-тармақтарына түсініктеме берілді - 2003.02.11 № 1
қаулыларымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
53-бап
Палаталардың бірлескен отырысында Парламент:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысы бойынша Конституцияға
өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;
2) Үкімет пен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп
комитетінің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін бекітеді.
Үкіметтің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебін Парламенттің бекітпеуі
Парламенттің Үкіметке сенімсіздік білдіргенін көрсетеді;
3) Президентке оның бастамасы бойынша әр Палата депутаттары жалпы санының
үштен екісінің дауысымен бір жылдан аспайтын мерзімге заң шығару өкілеттігін беруге
хақылы;
4) соғыс және бітім мәселелерін шешеді;
5) Республика Президентінің ұсынысы бойынша бейбітшілік пен қауіпсіздікті
сақтау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау үшін Республиканың Қарулы
Күштерін пайдалану туралы шешім қабылдайды;
6) Конституциялық Кеңестің Республикадағы конституциялық заңдылықтың жайкүйі туралы жыл сайынғы жолдауын тыңдайды;
7) палаталардың бірлескен комиссияларын құрады, олардың төрағаларын сайлайды
және қызметтен босатады, комиссиялардың қызметі туралы есептерді тыңдайды;
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8) Парламентке Конституция жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;
Ескерту. 53-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен; 53-баптың
3) және 4) тармақшаларына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің
2008.06.26 № 5 Нормативтік қаулысы.
54-бап
1. Парламент палаталардың бөлек отырысында мәселелерді әуелі - Мәжілісте, ал
содан кейін Сенатта өз кезегімен қарау арқылы конституциялық заңдар мен заңдар
қабылдайды, оның ішінде:
1) республикалық бюджетті бекітеді, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;
2) мемлекеттік салықтар мен алымдарды белгілейді және оларды алып тастайды;
3) Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылысы мәселелерін шешу тәртібін
белгілейді;
4) мемлекеттік наградаларды тағайындайды, Республиканың құрметті, әскери
және өзге де атақтарын, сыныптық шендерін, дипломатиялық дәрежелерін белгілейді,
Республиканың мемлекеттік рәміздерін айқындайды;
5) мемлекеттік заемдар мен Республиканың экономикалық және өзге де көмек
көрсетуі туралы мәселелерді шешеді;
6) рақымшылық жасау мәселелерін шешеді;
7) Республиканың халықаралық шарттарын ратификациялайды және олардың
күшін жояды.
Парламент палаталардың бөлек отырысында мәселелерді әуелі - Мәжілісте, ал
содан кейін Сенатта өз кезегімен қарау арқылы:
1) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерді талқылайды;
2) Республика Президентінің қарсылығын туғызған заңдар немесе заңның баптары
бойынша қарсылықтар жіберілген күннен бастап бір ай мерзім ішінде қайталап талқылау
мен дауысқа салуды өткізеді. Бұл мерзімнің сақталмауы Президент қарсылықтарының
қабылданғанын білдіреді. Егер Мәжіліс пен Сенат әр Палата депутаттарының жалпы
санының үштен екі көпшілік дауысымен бұрын қабылданған шешімді растайтын
болса, Президент бір ай ішінде заңға қол қояды. Егер Президенттің қарсылығын ең
болмаса палаталардың бірі еңсермесе, заң қабылданбайды немесе Президент ұсынған
редакцияда қабылданды деп есептеледі. Парламент қабылдаған конституциялық
заңдарға Мемлекет басшысының қарсылығы осы тармақшада көзделген тәртіппен
қаралады. Бұл ретте Парламент Президенттің конституциялық заңдарға қарсылығын әр
Палата депутаттарының жалпы санының кемінде төрттен үшінің дауысымен еңсереді;
3) республикалық референдум тағайындау туралы бастама көтереді.
Ескерту. 54-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен, 54-бабына
түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2008.10.15 № 8 Нормативтік
қаулысымен..
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55-бап
Сенаттың ерекше қарауына мыналар жатады:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуымен Республиканың Жоғарғы
Сотының Төрағасын және Жоғарғы Сотының судьяларын сайлау мен қызметтен босату,
олардың анттарын қабылдау;
2) Республика Президентінің Республика Ұлттық Банкінің Төрағасын, Бас
прокурорын және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасын тағайындауына келісім
беру;
3) Республиканың Бас Прокурорын, Жоғарғы Сотының Төрағасы мен судьяларын
оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру;
4) алып тасталды;
5) Мәжілістің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, ол
уақытша болмаған кезеңде Республика Парламентінің конституциялық заңдар мен
заңдар қабылдау жөніндегі функцияларын орындау;
6) Конституциямен Парламент Сенатына жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге
асыру.
Ескерту. 55-баптың 1-тармақшасына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.07.05 № 11/2 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
56-бап
1. Мәжілістің ерекше қарауына мыналар жатады:
1) Парламентке енгізілген конституциялық заңдар мен заңдардың жобаларын
қарауға қабылдау және осы жобаларды қарау;
2) Палата депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысымен Республика
Президентіне Республика Премьер-Министрін тағайындауға келісім беру;
3) Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау;
4) Конституциямен Парламент Мәжілісіне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге
асыру.
2. Мәжіліс депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысымен, Мәжіліс
депутаттарының жалпы санының кемінде бестен бірінің бастамасы бойынша Мәжіліс
Үкіметке сенімсіздік білдіруге хақылы.
Ескерту. 56-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
57-бап
Парламенттің әр Палатасы дербес, басқа Палатаның қатысуынсыз:
1) Конституциялық Кеңестің екі мүшесін қызметке тағайындайды; Орталық сайлау
комиссиясының екі мүшесін, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің үш мүшесін бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды;
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2) Конституцияның 47-бабының 1-тармағында көзделген ретте Парламент құратын
комиссия мүшелерінің тең жартысына өкілеттік береді;
3) Палаталардың бірлескен комиссиялары мүшелерінің тең жартысын сайлайды;
4) Палаталар депутаттарының өкілеттігін тоқтатады, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының ұсынуымен оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі
құқығынан Палаталардың депутаттарын айыру мәселелерін шешеді;
5) өз құзыретіндегі мәселелер бойынша парламенттік тыңдаулар өткізеді;
1) Палата депутаттары жалпы санының кемінде үштен бірінің бастамасы бойынша
Республика Үкіметі мүшелерінің өз қызметі мәселелері жөніндегі есептерін тыңдауға
хақылы. Есепті тыңдау қорытындылары бойынша Үкімет мүшесі Республика заңдарын
орындамаған жағдайда Палата депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен
оны қызметтен босату туралы Республика Президентіне өтініш жасауға хақылы. Егер
Республика Президенті мұндай өтінішті қабылдамай тастаса, онда депутаттар Палата
депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен алғашқы өтініш берілген күннен
бастап алты ай өткеннен кейін Республика Президентінің алдына Үкімет мүшесін
қызметінен босату туралы мәселені қайталап қоюға хақылы. Мұндай жағдайда
Республика Президенті Үкімет мүшесін қызметінен босатады;
2) Палаталардың үйлестіруші және жұмыс органдарын құрады;
3) өз қызметінің регламентін, Палатаның ұйымдастыру және ішкі тәртібіне
байланысты мәселелер бойынша өзге де шешімдер қабылдайды.
Ескерту. 57-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284, 2007.05.21 № 254
заңдарымен.
58-бап
1. Палаталарды мемлекеттік тілді еркін меңгерген өз депутаттарының арасынан
Палаталар депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын дауыс беру
арқылы Сенат пен Мәжіліс сайлаған төрағалар басқарады. Сенат Төрағасының
қызметіне кандидатураны Қазақстан Республикасының Президенті ұсынады. Мәжіліс
Төрағасының қызметіне кандидатураларды Палатаның депутаттары ұсынады.
2. Палаталардың төрағалары, егер бұл үшін Палаталардың депутаттары жалпы
санының көпшілігі дауыс берсе, қызметтен кері шақырылып алынуы мүмкін, сондайақ олар өз еркімен орнынан түсуге хақылы.
3. Парламент Палаталарының төрағалары:
1) Палаталардың отырыстарын шақырып, оларға төрағалық етеді;
2) Палаталардың қарауына енгізілетін мәселелерді әзірлеуге жалпы басшылық
жасайды;
3) Палаталар төрағаларының орынбасарлары қызметіне сайлау үшін Палаталарға
кандидатуралар ұсынады;
4) Палаталар қызметінде регламенттің сақталуын қамтамасыз етеді;
5) Палаталардың үйлестіру органдарының қызметіне басшылық жасайды;
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6) Палаталар шығаратын актілерге қол қояды;
7) палаталарға Конституциялық Кеңестің, Орталық сайлау комиссиясының,
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі
қызметіне тағайындау үшін кандидатуралар ұсынады;
8) өздеріне Парламент регламенті жүктейтін басқа да міндеттерді атқарады.
4. Мәжіліс Төрағасы:
1) Парламент сессияларын ашады;
2) Палаталардың кезекті бірлескен отырыстарын шақырады, Палаталардың кезекті
және кезектен тыс бірлескен отырыстарына төрағалық етеді.
5. Палаталардың төрағалары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша өкімдер
шығарады. Ескерту. 58-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
59-бап
1. Парламент сессиясы оның Палаталарының бірлескен және бөлек отырыстары
түрінде өткізіледі.
2. Парламенттің бірінші сессиясын Қазақстан Республикасының Президенті сайлау
қорытындылары жарияланған күннен бастап отыз күннен кешіктірмей шақырады.
3. Парламенттің кезекті сессиялары жылына бір рет қыркүйектің бірінші жұмыс
күнінен маусымның соңғы жұмыс күніне дейін өткізіледі.
4. Парламент сессиясын, әдетте, Республика Президенті ашады және сессия
Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырыстарында жабылады. Парламент сессиялары
аралығындағы кезеңде Республика Президенті өз бастамасымен, палаталар
төрағаларының немесе Парламент депутаттары жалпы санының кемінде үштен бірінің
ұсынысымен Парламенттің кезектен тыс сессиясын шақыра алады. Онда сессияны
шақыруға негіз болған мәселелер ғана қаралады.
5. Палаталардың бірлескен және бөлек отырыстары оларға әр Палата
депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі.
6. Палаталардың бірлескен және бөлек отырыстары ашық отырыстар болып
табылады. Регламенттерде көзделген реттерде жабық отырыстар өткізілуі мүмкін.
Республика Президентінің, Премьер-Министр мен Үкімет мүшелерінің, Ұлттық Банк
Төрағасының, Бас Прокурордың, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының кез келген
отырыстарға қатысуға және сөз сөйлеуге құқығы бар.
Ескерту. 59-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.07.14 № 13/2, 59-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді - 1999.06.30
№ 14/2 қаулыларымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
60-бап
1. Палаталар әр Палатада саны жетіден аспайтын тұрақты комитеттер құрады.
2. Палаталардың бірлескен қызметтеріне қатысты мәселелерді шешу үшін Сенат
пен Мәжіліс тепе-тең негізде бірлескен комиссиялар құруға хақылы.
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3. Комитеттер мен комиссиялар өз құзыретіндегі мәселелер бойынша қаулылар
шығарады.
4. Комитеттер мен комиссияларды құру, олардың өкілеттігі және қызметін
ұйымдастыру тәртібі заңмен белгіленеді.
61-бап
1. Заң шығару бастамасы құқығы Республика Президентіне, Парламент
депутаттарына, Үкіметке тиесілі және тек қана Мәжілісте жүзеге асырылады.
2. Республика Президентінің заңдар жобаларын қараудың басымдылығын
белгілеуге, сондай-ақ осы жоба жедел қаралады деп жариялауға құқығы бар, бұл
Парламент заң жобасын енгізілген күннен бастап бір ай ішінде қарауға тиісті екенін
білдіреді. Парламент осы талапты орындамаса, Республика Президенті заң күші бар
Жарлық шығаруға хақылы, ол Парламент Конституция белгілеген тәртіппен жаңа заң
қабылдағанға дейін қолданылады.
3. Парламент аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, мыналарға:
1) жеке және заңды тұлғалардың құқық субъектілігіне, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына, жеке және заңды тұлғалардың міндеттері мен жауапкершілігіне;
2) меншік режиміне және өзге де мүліктік құқықтарға;
3) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ұйымдастыру
мен олардың қызметінің, мемлекеттік және әскери қызметтің негіздеріне;
4) салық салуға, алымдар мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеуге;
5) республикалық бюджетке;
6) сот құрылысы мен сотта іс жүргізу мәселелеріне;
7) білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға;
8) кәсіпорындар мен олардың мүлкін жекешелендіруге;
9) айналадағы ортаны қорғауға;
10)республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысына;
11) мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты негізгі
принциптер мен нормаларды белгілейтін заңдар шығаруға хақылы.
Өзге қатынастардың барлығы заңға тәуелді актілермен реттеледі.
4. Мәжіліс депутаттары қараған және жалпы санының көпшілік дауысымен
мақұлданған заң жобасы Сенатқа беріледі, ол онда әрі кеткенде алпыс күннің ішінде
қаралады. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданған
жоба заңға айналады және он күннің ішінде Президенттің қол қоюына беріледі. Тұтас
алғанда, Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданбаған жоба
Мәжіліске қайтарылады. Егер Мәжіліс депутаттары жалпы санының үштен екісінің
көпшілік дауысымен жобаны қайтадан мақұлдаса, ол Сенатқа қайта талқылауға және
дауысқа салуға беріледі. Қайта қабылданбаған заң жобасын сол сессия барысында
қайтадан енгізуге болмайды.
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5. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен заң жобасына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар Мәжіліске жіберіледі. Егер Мәжіліс депутаттардың
жалпы санының көпшілік дауысымен ұсынылған өзгертулермен және толықтырулармен
келіссе, заң қабылданды деп есептеледі. Егер Мәжіліс нақ сондай көпшілік дауыспен
Сенат енгізген өзгертулер мен толықтыруларға қарсы болса, Палаталар арасындағы
келіспеушілік келісу рәсімі арқылы шешіледі.
5-1. Мәжіліс депутаттары қараған және олардың жалпы санының кемінде үштен
екісінің дауысымен мақұлданған конституциялық заң жобасы Сенатқа беріледі, онда
алпыс күннен асырылмай қаралады. Сенат депутаттарының жалпы санының кемінде
үштен екісінің дауысымен қабылданған жоба конституциялық заңға айналады және
он күн ішінде Республика Президентіне қол қоюға ұсынылады. Конституциялық заң
жобасын тұтастай қабылдамауды Мәжіліс немесе Сенат Палата депутаттары жалпы
санының көпшілік дауысымен жүзеге асырады.
Сенат депутаттары жалпы санының кемінде үштен екісінің дауысымен
конституциялық заң жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Мәжіліске
жіберіледі. Егер Мәжіліс депутаттардың кемінде үштен екісінің дауысымен Сенат
енгізген өзгерістермен және толықтырулармен келіссе, конституциялық заң қабылданды
деп есептеледі.
Егер Мәжіліс, Сенат енгізген өзгерістер мен толықтырулар бойынша дауыс беру
кезінде олармен депутаттардың кемінде үштен екісінің дауысымен келіспесе, онда
палаталар арасындағы келіспеушіліктер келісу рәсімдері арқылы шешіледі.
6. Мемлекеттік кірісті қысқартуды немесе мемлекеттік шығысты көбейтуді
көздейтін заңдардың жобалары Республика Үкіметінің оң қорытындысы болғанда
ғана енгізілуі мүмкін. Республика Президентінің заң шығару бастамасы тәртібімен
Парламент Мәжілісіне енгізілген заңнамалық актілердің жобалары үшін мұндай
қорытындының болуы талап етілмейді.
7. Үкімет енгізген заң жобасының қабылданбауына байланысты Премьер-Министр
Парламент Палаталарының бірлескен отырысында Үкіметке сенім туралы мәселе
қоюға хақылы. Бұл мәселе бойынша дауыс беру сенім туралы мәселе қойылған сәттен
бастап қырық сегіз сағаттан ерте өткізілмейді. Егер сенімсіздік білдіру туралы ұсыныс
палаталардың әрқайсысының депутаттары жалпы санының көпшілік дауысын ала
алмаса, заң жобасы дауысқа салынбай қабылданды деп есептеледі. Алайда Үкімет бұл
құқықты жылына екі реттен артық пайдалана алмайды.
Ескерту. 61-баптың 7-тармагынатүсініктеме берілді ҚР Конституциялық
Кеңесінің 1999.03.12 №3/2, 1999.09.27№ 18/2, 2003.05.13№ 6, 61-баптың 3-тармагының
1) және 2) тармақшаларына түсініктеме берілді - 1999.11.03 № 19/2, 61-баптың
6-тармагына түсініктеме берілді - 2000.06.15 № 9/2, 61-баптың 2) тармагына
түсініктеме берілді -2000.07.03№ 15/2, 61-баптың 1 және4-тармақтарына
түсініктеме берілді--2001.06.08 № 8/2, 61-бабы 3-тармагының 1) және 3)
тармақшаларына түсініктеме берілді -2008.10.15 № 8 қаулыларымен, өзгерістер
енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
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62-бап
1. Парламент Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар Қазақстан
Республикасының заңдары, Парламенттің қаулылары, Сенат пен Мәжілістің қаулылары
түрінде заң актілерін қабылдайды.
2. Республиканың заңдары Республика Президенті қол қойғаннан кейін күшіне
енеді.
3. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар әр Палата депутаттары жалпы
санының кемінде төрттен үшінің көпшілік дауысымен енгізіледі.
4. Конституциялық заңдар Конституцияда көзделген мәселелер бойынша әр
Палата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік дауысымен
қабылданады.
2. Парламент пен оның Палаталарының заң актілері, егер Конституцияда
өзгеше көзделмесе, Палаталар депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен
қабылданады.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу мәселелері бойынша кемінде екі оқылым өткізу міндетті.
7. Республиканың заңдары, Парламент пен оның Палаталарының қаулылары
Конституцияға қайшы келмеуге тиіс. Парламент пен оның Палаталарының қаулылары
заңдарға қайшы келмеуге тиіс.
8. Республиканың заң және өзге де нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу, ұсыну,
талқылау, күшіне енгізу және жариялау тәртібі арнаулы заңмен және Парламент пен
оның Палаталарының регламенттерімен реттеледі.
Ескерту. 62-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2000.07.03
№ 15/2, 2007.04.18 № 4 қаулыларымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
63-бап
1. Республика Президенті Парламент палаталары төрағаларымен және ПремьерМинистрмен консультациялардан кейін Парламентті немесе Парламент Мәжілісін
тарата алады.
2. Парламентті және Парламент Мәжілісін төтенше немесе соғыс жағдайы кезеңінде,
Президент өкілеттігінің соңғы алты айында, сондай-ақ осының алдындағы таратудан
кейінгі бір жыл ішінде таратуға болмайды.
Ескерту. 63-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
V бөлім
ҮКІМЕТ
64-бап
1. Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы
органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды.
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2. Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің бүкіл қызметінде Республика
Президентінің алдында жауапты, ал Конституцияда көзделген жағдайларда Парламент
Мәжілісінің және Парламенттің алдында жауапты.
3. Конституцияның 57-бабының 6) тармақшасында көзделген ретте Үкімет
мүшелері Парламент палаталарына есеп береді.
4. Үкіметтің құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі конституциялық
заңмен белгіленеді.
Ескерту. 64-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
65-бап
1. Қазақстан Республикасының Президенті Үкіметті Конституцияда көзделген
тәртіппен құрады.
2. Республика Премьер-Министрі тағайындалғаннан кейінгі он күн мерзім ішінде
Премьер-Министр Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентіне
ұсыныс енгізеді.
3. Үкімет мүшелері Қазақстан халқы мен Президентіне ант береді.
66-бап
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің,
қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және
олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
2) Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы есепті
ұсынады, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді;
3) Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз
етеді;
4) мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастыфады;
5) Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөнінде шаралар әзірлейді;
2) министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті
атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды;
3) Республиканың министрліктері, мемлекеттік комитеттері, өзге де орталық және
жергілікті атқарушы органдары актілерінің күшін толық немесе қолданылу бөлігінде
жояды немесе тоқтата тұрады;
4) Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдардың басшыларын
қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
5) алып тасталды;
10) өзіне Конституциямен, заңдармен және Президент актілерімен жүктелген өзге
де қызметтерді орындайды.
Ескерту. 66-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 66-баптың 4)
тармақшасына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.17 № 4/2,
66-баптың 5) тармақшасына түсініктеме берілді 2001.04.12 № 1/2 қаулыларымен.
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67-бап
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі:
1) Үкімет қызметін ұйымдастыфып, оған басшылық жасайды және оның жұмысы
үшін дербес жауап береді;
2) алып тасталды;
3) Үкімет қаулыларына қол қояды;
4) Үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөнінде және оның аса маңызды барлық
шешімдері жөнінде Президентке баяндап отырады;
5) Үкімет қызметін ұйымдастыруға және басшылық жасауға байланысты басқа да
қызметтерді атқарады.
Ескерту. 67-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
68-бап
1. Үкімет мүшелері өз құзыфеті шегінде шешімдер қабылдауда дербестікке ие әрі
өздеріне бағынысты мемлекеттік органдардың жұмысы үшін Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің алдында жеке-дара жауап береді. Үкіметтің жүргізіп отырған
саясатымен келіспейтін немесе оны жүргізбейтін Үкімет мүшесі орнынан түсуге өтініш
береді не ол лауазымнан босатылуға тиіс.
2. Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға, оқытушылық, ғылыми
немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты
атқаруға, кәсіпкерлік іспен шұғылдануға, заңнамаға сәйкес өздерінің лауазымдық
міндеттері болып табылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық ұйымның басшы
органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ.
Ескерту. 68-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284, 2007.05.21 № 254
заңдарымен.
69-бап
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз құзыретінің мәселелері бойынша
Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар қаулылар шығарады.
2. Республиканың Премьер-Министрі Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші
бар өкімдер шығарады.
3. Үкіметтің қаулылары және Премьер-Министрдің өкімдері Конституцияға, заң
актілеріне, Республика Президентінің жарлықтары мен өкімдеріне қайшы келмеуге
тиіс.
1. Үкімет жаңадан сайланған Қазақстан Республикасы Президентінің алдында өз
өкілеттігін доғарады.
Республиканың Премьер-Министрі жаңадан сайланған Парламент Мәжілісінің
алдында Үкіметке сенім туралы мәселе қояды. Мәжіліс сенім білдірген жағдайда, егер
Республика Президенті өзгеше шешім қабылдамаса, Үкімет өз міндеттерін атқаруды
жалғастыра береді.
76

2. Егер Үкімет және оның кез келген мүшесі өздеріне жүктелген міндеттерді одан
әрі жүзеге асыру мүмкін емес деп есептесе, олар Республиканың Президентіне өз
орнынан түсетіні туралы мәлімдеуге хақылы.
3. Парламент Мәжілісі немесе Парламент Үкіметке сенімсіздік білдірген жағдайда
Үкімет орнынан түсетіні туралы Республика Президентіне мәлімдейді.
4. Орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені Республиканың
Президенті он күн мерзімде қарайды.
5. Орнынан түсуді қабылдау Үкіметтің не оның тиісті мүшесінің өкілеттігі
тоқтатылғанын білдіреді. Премьер-Министрдің орнынан түсуін қабылдау бүкіл
Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді.
6. Үкіметтің немесе оның мүшесінің орнынан түсуі қабылданбаған жағдайда
Президент оған міндеттерін одан әрі жүзеге асыруды тапсырады.
7. Республиканың Президенті өз бастамасы бойынша Үкіметтің өкілеттігін тоқтату
туралы шешім қабылдауға және оның кез келген мүшесін қызметтен босатуға хақылы.
Премьер-Министрді қызметінен босату бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын
білдіреді.
Ескерту. 70-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2003.11.19
№ 11 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
VI бөлім
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС
71-бап
1. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі жеті мүшеден тұрады,
олардың өкілеттігі алты жылға созылады. Республиканың экс-Президенттері құқығы
бойынша ғұмыр бойы Конституциялық Кеңестің мүшелері болып табылады.
2. Конституциялық Кеңестің Төрағасын Республиканың Президенті тағайындайды
және дауыс тең бөлінген жағдайда оның дауысы шешуші болып табылады.
3. Конституциялық Кеңестің екі мүшесін - Республика Президенті, екі-екі мүшеден
тиісінше Сенат пен Мәжіліс тағайындайды.
Конституциялық Кеңес мүшелерінің жартысы әрбір үш жыл сайын жаңартылып
отырады.
4. Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшесінің қызметі депутаттық
мандатпен, оқытушылық, ғылыми немесе өзге шығармашылық қызметтерді
қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты атқарумен, кәсіпкерлікпен айналысумен,
коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына
кірумен сыйыспайды.
5. Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелерін өздерінің өкілеттігі мерзімі
ішінде тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік
жазалау шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыстар
жасаған реттерді қоспағанда, Парламенттің келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға
болмайды.
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6. Конституциялық Кеңестің ұйымдастыфылуы мен қызметі конституциялық
заңмен реттеледі.
Ескерту. 71-баптың 5-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2003.01.30 № 10 қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
72-бап
1. Конституциялық Кеңес Қазақстан еспубликасы Президентінің, Сенат
Төрағасының, Мәжіліс Төрағасының, Парламент депутаттары жалпы санының кемінде
бестен бір бөлігінің, Премьер-Министрдің өтініші бойынша:
1) дау туған жағдайда Республика Президентінің, арламент депутаттарының сайлауын
өткізудің дұрыстығы және республикалық референдум өткізу туралы мәселені
шешеді;
2) Парламент қабылдаған заңдардың Республика Конституциясына сәйкестігін
Президент қол қойғанға дейін қарайды;
2-1) Парламент және оның палаталары қабылдаған қаулылардың Республика
Конституциясына сәйкестігін қарайды;
3) Республиканың халықаралық шарттарын бекіткенге дейін олардың Конституцияға
сәйкестігін қарайды;
4) Конституцияның нормаларына ресми түсіндірме береді;
5) Конституцияның 47-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген реттерде
қорытындылар береді.
2. Конституциялық Кеңес соттардың өтініштерін Конституцияның 78-бабында
белгіленген реттерде қарайды.
Ескерту. 72-баптың 1-тармагының 2) тармақшасына түсініктеме берілді ҚР Конституциялық Кеңесінің 2000.07.03 № 15/2, 72-баптың 1-тармагының 4)
тармақшасына түсініктеме берілді - 2001.12.13 № 19/2 қаулыларымен өзгерістер
енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
73-бап
1. Конституциялық Кеңеске Конституцияның 72-бабының 1-тармағының 1)тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша өтініш жасалған ретте, Президенттің
қызметіне кірісуі, Парламенттің сайланған депутаттарын тіркеу не республикалық
референдумның нәтижелерін шығару тоқтатыла тұрады.
2. Конституциялық Кеңеске Конституцияның 72-бабының 1-тармағының 2) және
3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша өтініш жасалған ретте, тиісті
актілерге қол қою не оларды бекіту мерзімінің өтуі тоқтатыла тұрады.
3. Конституциялық Кеңес өтініштер түскен күннен бастап бір ай ішінде өз шешімін
шығарады. Егер мәселе кейінге қалдыруға болмайтын болса, Республика Президентінің
талабы бойынша бұл мерзім он күнге дейін қысқартылуы мүмкін.
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4. Конституциялық Кеңестің шешіміне толығымен немесе бір бөлігіне
Республиканың Президенті қарсылық білдіруі мүмкін, бұл қарсылық Конституциялық
Кеңес мүшелері жалпы санының үштен екісінің дауысымен еңсеріледі. Президент
қарсылығы еңсерілмеген жағдайда, Конституциялық Кеңестің шешімі қабылданбады
деп есептеледі.
74-бап
1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп танылған заңдар
мен халықаралық шарттарға қол қойылмайды не, тиісінше, бекітілмейді және күшіне
енгізілмейді.
2. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың
Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп
танылған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің күші жойылады және
қолданылуға жатпайды.
3. Конституциялық Кеңестің шешімдері қабылданған күннен бастап күшіне енеді,
Республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады
және шағымдануға жатпайды.
Ескерту. 74-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2001.12.13 № 19/2 Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254
Заңымен.
VII бөлім
СОТТАР ЖӘНЕ СОТ ТӨРЕЛІГІ
75-бап
1. Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады.
2. Сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген
өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық
сот ісін жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады.
3. Заңмен құрылған Республиканың Жоғарғы Соты, Республиканың жергілікті
және басқа да соттары Республиканың соттары болып табылады.
4. Республиканың сот жүйесі Республика Конституциясымен және конституциялық
заңмен белгіленеді. Қандай да бір атаумен арнаулы және төтенше соттарды құруға жол
берілмейді.
Ескерту. 75-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 75-баптың
1-тармагына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2002.02.15 № 1,
2006.04.14
Заңымен.
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76-бап
1. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және өзіне
азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін
қорғауды, Республиканың Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді
мақсат етіп қояды.
2. Сот билігі Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының негізінде туындайтын барлық істер
мен дауларға қолданылады.
3. Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының Республиканың бүкіл
аумағында міндетті күші болады.
Ескерту. 76-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.22
№ 7/2, 2000.12.20 № 21/2, 2007.04.18 № 4 қаулыларымен.
77-бап
1. Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана
бағынады.
2. Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға
жол берілмейді, және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Нақты істер
бойынша судьялар есеп бермейді.
3. Заңды қолданған кезде судья төмендегі принциптерді басшылыққа алуға тиіс:
1) адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша ол жасалған
қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі;
2) бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік
жауапқа тартуға болмайды;
3) өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне
болмайды;
4) сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы;
5) жауапкершілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азаматтарға жаңа міндеттемелер
жүктейтін немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды.
Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен алынып
тасталса немесе жеңілдетілсе, жаңа заң қолданылады;
6) айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес;
7) ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгіленген шектегі жақын
туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сырын
ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес;
8) адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына
қарастырылады;
9) заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке
мойындауы негізінде ғана сотталуға тиіс емес;
80

10)қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берілмейді.
4. Конституциямен белгіленген сот төрелігінің принциптері Республиканың барлық
соттары мен судьяларына ортақ және бірыңғай болып табылады.
Ескерту. 77-бапқа түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.03.10
№ 2/2, 2007.04.18 № 4 қаулыларымен.
Соттардың Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді
қолдануға хақысы жоқ. Егер сот қолданылуға тиісті заң немесе өзге де нормативтік
құқықтық акт Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың құқықтары
мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп тапса, іс жүргізуді тоқтата тұруға және
осы актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен Конституциялық Кеңеске
жүгінуге міндетті.
79-бап
1. Соттар тұрақты судьялардан тұрады, олардың тәуелсіздігі Конституциямен және
заңмен қорғалады. Судьяның өкілеттігі тек заңда белгіленген негіздер бойынша ғана
тоқтатылуы немесе кідіртілуі мүмкін.
2. Судьяны тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленетін
әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс
жасаған реттерді қоспағанда, Республика Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысына
негізделген Қазақстан Республикасы Президентінің келісімінсіз не Конституцияның 55бабының 3) тармақшасында белгіленген жағдайда, - Сенаттың келісімінсіз қылмыстық
жауапқа тартуға болмайды.
3. Республиканың жиырма бес жасқа толған, жоғары заң білімі, заң мамандығы
бойынша кемінде екі жыл жұмыс стажы бар және біліктілік емтиханын тапсырған
азаматтары судья бола алады. Республика соттарының судьяларына заң бойынша
қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
4. Судьяның қызметі депутаттық мандатпен, оқытушылық, ғылыми немесе өзге
шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты атқарумен,
кәсіпкерлікпен айналысумен, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе
байқаушы кеңесінің құрамына кірумен сыйыспайды.
Ескерту. 79-баптың 2-тармағына түсініктеме берілді. ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2003.01.30 № 10, 79-баптың 1-тармағына түсініктеме берілді - ҚР
Конституциялық Кеңесінің 2004.06.23 № 6 қаулыларымен.
80-бап
Соттарды қаржыландыру, судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету республикалық
бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі және ол сот төрелігін толық әрі тәуелсіз жүзеге
асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.
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81-бап
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты азаматтық, қылмыстық, жергілікті
және басқа да соттарда қаралатын өзге де істер жөніндегі жоғары сот органы болып
табылады, заңда көзделген іс жүргізу нысандарында олардың қызметін қадағалауды
жүзеге асырады, сот практикасының мәселелері бойынша түсініктемелер беріп
отырады.
Ескерту. 81-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
82-бап
1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасын және судьяларын Жоғары
Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген Республика Президентінің ұсынуымен Сенат
сайлайды.
2. Жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын Жоғары Сот
Кеңесінің кепілдемесі бойынша Республика Президенті қызметке тағайындайды.
3. Соттарда конституциялық заңға сәйкес сот алқалары құрылуы мүмкін. Сот
алқалары төрағаларына өкілеттіктер беру тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді.
4. Жоғары Сот Кеңесі Республика Президенті тағайындайтын Төрағадан және
басқа да адамдардан құралады.
5. Жоғары Сот Кеңесінің мәртебесі және жұмысын ұйымдастыру заңмен
белгіленеді. Ескерту. 82-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
83-бап
1. Прокуратура мемлекет атынан Республиканың аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасының Президенті жарлықтарының және өзге де нормативтік құқықтық
актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтау
мен тергеудің, әкімшілік және орындаушылық іс жүргізудің заңдылығын жоғары
қадағалауды жүзеге асырады, заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою
жөнінде шаралар қолданады, сондай-ақ Республика Конституциясы мен заңдарына
қайшы келетін заңдар мен басқа да құқықтық актілерге наразылық білдіреді. Прокуратура
сотта мемлекет мүддесін білдіреді, сондай-ақ заңмен белгіленген жағдайда, тәртіпте
және шекте қылмыстық қуғындауды жүзеге асырады.
2. Республика Прокуратурасы төменгі прокурорларды жоғары тұрған прокурорларға
және Республика Бас Прокурорына бағындыра отырып, бірыңғай орталықтандырылған
жүйе құрайды. Ол өз өкілеттігін басқа мемлекеттік органдардан, лауазымды адамдардан
тәуелсіз жүзеге асырады және Республика Президентіне ғана есеп береді.
3. Республиканың Бас Прокурорын өз өкілеттігі мерзімі ішінде тұтқынға алуға,
күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс
үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыстар жасаған реттерді қоспағанда, Сенаттың
келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Бас Прокурор өкілеттігінің мерзімі
бес жыл.
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4. Республика прокуратурасының құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі
заңмен белгіленеді.
Ескерту. 83-баптың 1-тармағына түсініктеме берілді – ҚР Конституциялық
Кеңесінің 2000.12.26 № 23/2, 83-баптың 3-тармағына түсініктеме берілді. – ҚР
Конституциялық Кеңесінің 2003.01.30 № 10, 83-бапқа түсініктеме берілді - ҚР
Конституциялық Кеңесінің 2003.12.31 № 13 қаулыларымен.
84-бап
Ескерту. 84-бап алып тасталды - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
VIII бөлім
ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ
85-бап
Жергілікті мемлекеттік басқаруды тиісті аумақтағы істің жай-күйіне жауапты
жергілікті өкілді және атқарушы органдар жүзеге асырады.
86-бап
1. Жергілікті өкілді органдар - мәслихаттар тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністегі
халықтың еркін білдіреді және жалпымемлекеттік мүдделерді ескере отырып, оны іске
асыруға қажетті шараларды белгілейді, олардың жүзеге асырылуын бақылайды.
2. Мәслихаттарды жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын
дауыс беру арқылы бес жыл мерзімге халық сайлайды.
3. Қазақстан Республикасының жиырма жасқа толған азаматы мәслихат депутаты
болып сайлана алады. Республика азаматы бір мәслихаттың ғана депутаты бола
алады.
4. Мәслихаттардың қарауына мыналар жатады:
1) аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын,
жергілікті бюджетті және олардың атқарылуы туралы есептерді бекіту;
2) өздерінің қарауына жатқызылған жергілікті әкімшілік-аумақтық құрылыс
мәселелерін шешу;
3) заңмен мәслихат құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жергілікті
атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау;
4) мәслихаттың тұрақты комиссияларын және өзге де жұмыс органдарын құру,
олардың қызметі туралы есептерді тыңдау, мәслихат жұмысын ұйымдастыруға
байланысты өзге де мәселелерді шешу;
5) Республика заңдарына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қамтамасыз ету жөніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
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5. Мәслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын Республика Президенті тоқтатады,
сондай-ақ мәслихат өзін-өзі тарату туралы шешім қабылдаған ретте де оның өкілеттігі
мерзімінен бұрын тоқтатылады.
6. Мәслихаттардың құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі, олардың
депутаттарының құқықтық жағдайы заңмен белгіленеді.
Ескерту. 86-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
87-бап
1. Жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының атқарушы
органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді, тиісті аумақтың мүддесі мен даму қажеттілігін
үлптастыра отырып, атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді
қамтамасыз етеді.
2. Жергілікті атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады:
1) аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын,
жергілікті бюджетті әзірлеу және олардың атқарылуын қамтамасыз ету;
2) коммуналдық меншікті басқару;
3) жергілікті атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындау және
қызметтен босату, жергілікті атқарушы органдардың жұмысын ұйымдастыруға
байланысты өзге де мәселелерді шешу;
4) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне сай Республика заңдарымен жергілікті
атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
3. Жергілікті атқарушы органды Республика Президенті мен Үкіметінің өкілі болып
табылатын тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің әкімі басқарады.
4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың
әкімдерін қызметке тиісінше облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
және астананың мәслихаттарының келісімімен Республика Президенті тағайындайды.
Өзге әкімшілік-аумақтық бөліністердің әкімдері қызметке Қазақстан Республикасының
Президенті айқындаған тәртіппен тағайындалады немесе сайланады. Республика
Президенті өзінің ұйғаруы бойынша әкімдерді қызметтерінен босатуға хақылы.
5. Мәслихат депутаттарының жалпы санының кемінде бестен бірінің бастамасы
бойынша әкімге сенімсіздік білдіру туралы мәселе қойылуы мүмкін. Бұл жағдайда
мәслихат өз депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысымен әкімге сенімсіздік
білдіруге және оны қызметінен босату жөнінде тиісінше Республика Президентінің
не жоғары тұрған әкімнің алдына мәселе қоюға хақылы. Облыстар, республикалық
маңызы бар қалалар және астана әкімдерінің өкілеттігі жаңадан сайланған Республика
Президенті қызметіне кіріскен кезде тоқтатылады.
6. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті, ұйымдастырылуы және олардың
қызмет тәртібі заңмен белгіленеді.
Ескерту. 87-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284, 2007.05.21 № 254
заңдарымен.
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88-бап
1. Мәслихаттар өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер, ал әкімдер - тиісті
әкімшілік-аумақтық бөліністің аумағында орындалуға міндетті шешімдер мен өкімдер
қабылдайды.
2. Мәслихаттардың жергілікті бюджет кірісін қысқартуды немесе жергілікті бюджет
шығысын ұлғайтуды көздейтін шешімдерінің жобалары әкімнің оң қорытындысы
болған кезде ғана қарауға енгізілуі мүмкін.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтін
мәслихат шешімдерінің күші сот тәртібімен жойылуы мүмкін.
4. Әкімдердің шешімдері мен өкімдерінің күшін тиісінше Қазақстан
Республикасының Президенті, Үкіметі не жоғары тұрған әкім жоюы мүмкін, сондай-ақ
олардың күші сот тәртібімен жойылуы мүмкін.
Ескерту. 88-баптың 4-тармагын атүсініктеме берілді
Кеңесінің 2000.05.31 № 3/2 қаулысымен.

ҚР Конституциялық

1. Қазақстан Республикасында жергілікті маңызы бар мәселелерді тұрғын
халықтың өзі шешуін қамтамасыз ететін жергілікті өзін-өзі басқару танылады.
2. Жергілікті өзін-өзі басқаруды тұрғын халық тікелей жүзеге асырады, сондай-ақ
ол мәслихаттар және халық топтары жинақы тұратын аумақтарды қамтитын жергілікті
қоғамдастықтардағы басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге
асырылады.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
заңға сәйкес берілуі мүмкін.
3. Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен олардың қызметі
заңмен реттеледі.
4. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының дербестігіне олардың заңмен
белгіленген өкілеттігі шегінде кепілдік беріледі.
Ескерту. 89-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
ІХ бөлім
ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР
90-бап
1. Республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының
Конституциясы референдум нәтижелері ресми түрде жарияланған күннен бастап
күшіне енеді, сол мезгілден бастап бұрынғы қабылданған Қазақстан Республикасы
Конституциясының күші жойылады.
2. Республикалық референдумда Конституция қабылданған күн мемлекеттік
мереке-Қазақстан Республикасының Конституциясы Күні деп жарияланады.
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91-бап
1. Қазақстан Республикасының Конституциясына Республика Президентінің өз
бастамасымен, Парламенттің немесе Үкіметтің ұсынысымен қабылданған шешімі
бойынша өткізілетін республикалық референдум өзгертулер мен толықтырулар
енгізуі мүмкін. Егер Президент оны Парламенттің қарауына беру қажет деп ұйғарса,
Конституцияға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар жобасы республикалық
референдумға шығарылмайды. Мұндай жағдайда Парламенттің шешімі Конституцияда
белгіленген тәртіппен қабылданады. Егер Республика Президенті Конституцияға
өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы
Парламенттің ұсынысын қабылдамай тастаса, онда Парламент Палаталарының
әрқайсысының депутаттары жалпы санының кемінде бестен төртінің көпшілік
дауысымен Парламент осы өзгерістер мен толықтыруларды Конституцияға енгізу
туралы заң қабылдауға хақылы. Мұндай жағдайда Республика Президенті осы заңға
қол қояды немесе оны республикалық референдумға шығарады, егер республикалық
референдумға қатысуға құқығы бар Республика азаматтарының жартысынан астамы
дауыс беруге қатысса, ол өткізілді деп есептеледі. Республикалық референдумға
шығарылған Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар, егер олар үшін облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кемінде үштен екісінде дауыс
беруге қатысқан азаматтардың жартысынан астамы жақтап дауыс берсе, қабылданды
деп есептеледі.
2. Конституцияда белгіленген мемлекеттің біртұтастығын және аумақтық
тұтастығын, Республиканы басқару нысанын өзгертуге болмайды.
Ескерту. 91-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен, 91-баптың
1-тармагына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1998.12.04 № 13/2
Қаулысымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
92-бап
1. Конституциялық заңдар Конституция күшіне енген күннен бастап бір жыл
ішінде қабылдануға тиіс. Егер Конституцияда конституциялық деп аталған заңдар
немесе заң күші бар актілер ол күшіне енген кезде қабылданып қойған болса, онда олар
Конституцияға сәйкес келтіріледі де, Қазақстан Республикасының конституциялық
заңдары деп есептеледі.
2. Конституцияда аталған өзге заңдар Парламент белгілейтін тәртіп пен мерзімде,
бірақ Конституция күшіне енген күннен бастап екі жылдан кешіктірілмей қабылдануға
тиіс.
3. Республика Президентінің өзіне берілген қосымша өкілеттікті жүзеге асыру
мерзімі ішінде «Қазақстан Республикасының Президенті мен жергілікті әкімдерге
уақытша қосымша өкілеттік беру туралы» 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес шыққан және заң күші бар Жарлықтары Республика
заңдарын өзгерту, толықтыру немесе күшін жою үшін көзделген тәртіппен ғана
өзгертілуі, толықтырылуы немесе күшін жоюы мүмкін. 1993 жылғы 28 қаңтарда
қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 64-бабының 12-15, 18 және
20-тармақтарымен көзделген мәселелер бойынша өзіне берілген қосымша өкілеттікті
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жүзеге асыру мерзімі ішінде шыққан Республика Президентінің жарлықтары Республика
Парламентінің бекітуіне жатпайды.
4. Конституция күшіне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының
заңдары оған қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады және Конституция қабылданған
күннен бастап екі жыл ішінде оған сәйкес келтірілуге тиіс.
Ескерту. 92-баптың 4-тармагын атүсініктеме берілді
Кеңесінің 2000.06.15 № 8/2 қаулысымен.

ҚР Конституциялық

93-бап
Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті өкілді
және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының барлық
азаматтары мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық,
материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті.
94-бап
1. Конституция күшіне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес сайланған Қазақстан Республикасының Президенті Конституция
белгілеген Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттіктеріне ие болады және
оларды 1995 жылғы 29 сәуірде республикалық референдумда қабылданған шешім
бойынша белгіленген мерзім ішінде жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы
Президентінің келісімімен Республика Президенті өкілеттігінің қазіргі мерзімі
Республика Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында Палаталардың
әрқайсысының депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданған
Республика Парламентінің қаулысымен қысқартылуы мүмкін. Мұндай жағдайда
Парламент Мәжілісі бір ай ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауын
тағайындайды. Осы сайлаудың қорытындылары бойынша сайланған Республика
Президенті сайлау қорытындылары жарияланған күннен бастап бір ай ішінде ант
береді және жеті жылдан кейін желтоқсанның бірінші жексенбісінде өткізілуге тиіс
кезекті Президент сайлауында сайланған Республика Президенті қызметіне кіріскенге
дейін өз өкілеттігін жүзеге асырады.
2. Конституция күшіне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес сайланған Қазақстан Республикасының Вице-Президенті өзі
сайланған мерзім аяқталғанға дейін өкілеттігін сақтайды.
Ескерту. 94-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен; 94-баптың
1-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 2005.08.19 № 5
қаулысымен.
94-1-бап
Конституцияның 41-бабы 1-тармағының Республика Президентінің өкілеттік
мерзімін белгілейтін ережесі 2005 жылғы 4 желтоқсандағы сайлауда сайланған
Республика Президентінің жеті жылдық өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты
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өткізілетін президенттік сайлау қорытындысы бойынша Республика Президенті болып
сайланған адамға қолданылатын болады.
Ескерту. 94-1-баппен толықтырылды - ҚР 2007.05.21 № 254 Заңымен.
95-бап
1. Бірінші сайланған Сенат депутаттарының жартысы төрт жыл мерзімге,
депутаттардың екінші жартысы екі жыл мерзімге конституциялық заңмен белгіленген
тәртіппен сайланады.
2. Қазақстан Республикасы Конституциясының Парламент Мәжілісі депутаттарын
партиялық тізімдер негізінде сайлау туралы ережелері екінші шақырылатын Парламент
Мәжілісі депутаттарын сайлаудан бастап қолданылады.
Ескерту. 95-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.10.07 № 284 Заңымен; 95-баптың
1-тармағына түсініктеме берілді - ҚР Конституциялық Кеңесінің 1999.11.29 № 24/2
Қаулысымен.
96-бап
Конституция күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Министрлер
Кабинеті онда белгіленген Қазақстан Республикасы Үкіметінің құқықтарына, міндеттері
мен жауапкершілігіне ие болады.
97-бап
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің бірінші құрамы былайша
құрылады: Республика Президенті, Парламент Сенатының Төрағасы мен Парламент
Мәжілісінің Төрағасы Конституциялық Кеңестің мүшелерінен бір бірден үш жыл
мерзімге, ал Конституциялық Кеңестің мүшелерінен бір бірден алты жыл мерзімге
тағайындайды, Конституциялық Кеңестің Төрағасын Республика Президенті алты жыл
мерзімге тағайындайды.
98-бап
1. Конституцияда көзделген сот төрелігі мен тергеу органдары тиісті заңдарда
көзделген тәртіп пен мерзімде құрылады. Олар құрылғанға дейін жұмыс істеп тұрған
сот төрелігі мен тергеу органдары өз өкілеттіктерін сақтайды.
2. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының және Жоғары Төрелік Сотының,
жергілікті соттардың судьялары Конституцияда көзделген соттар құрылғанға дейін
өз өкілеттіктерін сақтайды. Судьялардың бос орындары Конституцияда белгіленген
тәртіппен толықтырылады.
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ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯСЫ
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ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ
Біз, Қырғызстан халқы,
халықтың азаттығы үшін өмірін қиған ерлерді жадымызда сақтап, құрметтей
отырып;
адам құқықтарын құрметтеу мен қорғауға негізделген ерікті әрі демократиялық
мемлекет құру мақсатын ұстанғанымызды растай отырып;
қырғыз мемлекеттілігін дамыту мен нығайтуға берік сенім мен мықты ерік-жігер
таныта отырып, мемлекеттің егемендігі мен халықтың бірлігін қорғай отырып;
құқықтың ұлықтығын бекітуге, сонымен қатар әлеуметтік әділеттілікті, халықтың
экономикалық игілігі мен рухани дамуын қамтамасыз етуге ұмтыла отырып;
ата-бабаларымыздың бейбіт және тату, табиғатпен үйлесімді өмір сүру туралы
өсиеттеріне адалдығымызды білдіре отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз.
БІРІНШІ БӨЛІМ
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС НЕГІЗДЕРІ
1- бап
1. Қырғыз Республикасы (Қырғызстан) егемен, демократиялық, құқықтық, зайырлы,
біртұтас, әлеуметтік мемлекет болып табылады.
2. Қырғыз Республикасы өз аумағында толық мемлекеттік билікке ие, ішкі және
сыртқы саясатын дербес жүзеге асырады.
2- бап
1. Қырғыз халқы Қырғыз Республикасындағы егемендіктің иесі және мемлекеттік
биліктің бірден-бір қайнар көзі болып табылады.
2. Қырғызстан халқы өз билігін сайлаулар мен референдумдар арқылы, сондай-ақ
осы Конституция мен заңдар негізінде мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі
басқару органдары жүйесі арқылы тікелей жүзеге асырады.
3. Заңдар мен мемлекеттік маңызы бар өзге де маңызды мәселелер референдумға
(жалпыхалықтық дауыс беру) шығарыла алады. Референдум өткізу тәртібі мен
референдумға шығарылған сұрақтар тізбесі конституциялық заңмен белгіленеді.
4. Сайлау ерікті болып табылады.
Жогорку Кенешті, Президентті, өкілді жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының
депутаттарын сайлау жалпыға бірдей тең және тікелей сайлау құқығы негізінде
жасырын дауыс арқылы өткізіледі.
Қырғыз Республикасының 18 жасқа толған азаматтары сайлау құқығына ие.
5. Мемлекет әр түрлі әлеуметтік топтардың өкілдіктері үшін, заңда белгіленген
мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары үшін, оның ішінде
шешім қабылдау деңгейінде жағдай жасайды.
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3- бап
Қырғыз Республикасында мемлекеттік билік мынадай принциптерге негізделеді:
1) жалпы халық сайлаған Жогорку Кенеш пен Президент қамтамасыз ететін және
атынан өкілдік ететін халық билігінің ұлықтығы;
2) мемлекеттік биліктің бөлінуі;
3) мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының халық
алдындағы ашықтығы мен жауапкершілігі және олардың өз өкілеттіктерін халық
мүддесін үшін жүзеге асыруы;
4) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының қызметі мен
өкілеттіктерін ажырату.
4- бап
1. Қырғыз Республикасында саяси әралуандық пен көппартиялылық мойындалады.
2. Азаматтар өз еркімен ерік білдіруі және өз құқықтары мен бостандықтарын
іске асыру мен қорғау, саяси, экономикалық, әлеуметтік, еңбек, мәдени және өзге
мүдделерінің ортақтығы негізінде саяси партиялар, кәсіптік одақтар және басқа
қоғамдық бірлестіктер құра алады.
3. Саяси партиялар азаматтардың саяси еркін білдіруіне ықпал етеді, Президентті,
Жогорку Кенештің, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының депутаттарын сайлауға
қатысады.
4. Қырғыз Республикасында мыналарға:
1) мемлекеттік, муниципалдық және партиялық институттардың бірігіп кетуіне;
мемлекеттік және муниципалдық мекемелер мен ұйымдарда партия ұйымдар құруға
және олардың қызметіне; мемлекеттік және муниципалдық қызметкерлердің партиялық
жұмыстарды, мұндай жұмыс қызметтен тыс жүзеге асырылатын жағдайларды
қоспағанда, жүзеге асыруына;
2) әскери қызметкерлердің, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен судьялардың
саяси партияларға мүшелігіне, олардың қандай да бір саяси партияға қолдау көрсетіп
сөз сөйлеуіне;
3) саяси партиялардың діни, этникалық негізде құрылуына, діни бірлестіктердің
саяси мақсаттарды қудалауына;
4) азаматтар бірлестіктерінің әскерилендірілген құрамаларды құруына;
5) конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге, ұлттық қауіпсіздікке нұқсан
келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлтаралық, этносаралық және діни өшпенділікті тұтатуға
бағытталған саяси партиялардың, қоғамдық және діни бірлестіктердің, олардың саяси
мақсаттарды көздейтін өкілдіктері мен филиалдарының қызметіне тыйым салынады.
5- бап
1. Мемлекет пен оның органдары оның қандай да бір бөлігіне емес, бүкіл қоғамға
қызмет етеді.
2. Халықтың ешбір бөлігінің, ешбір бірлестіктің, ешбір жеке тұлғаның мемлекеттегі
билікті иемденіп кетуге құқығы жоқ. Мемлекеттік билікті басып алу аса ауыр қылмыс
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болып табылады.
3. Мемлекет, оның ұйымдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың
лауазымды тұлғалары осы Конституциямен және заңдармен белгіленген өкілеттілік
шеңберінен шыға алмайды.
4. Мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың
лауазымды тұлғалары құқыққа қайшы келетін әрекеттері үшін заңда көзделген
тәртіппен жауап береді .
6- бап
1. Конституцияның ең жоғары заңдық күші бар және Қырғыз Республикасында
тікелей қолданылады.
2. Конституция негізінде конституциялық заңдар, заңдар және басқа да нормативтік
құқықтық актілер қабылданады.
3. Қырғыз Республикасы қатысушысы болып табылатын заңмен белгіленген
тәртіппен күшіне енген халықаралық шарттар, сондай-ақ жалпыға танылған
халықаралық құқық принциптері мен нормалары Қырғыз Республикасының құқықтық
жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.
Адам құқықтары жөніндегі халықаралық шарт нормаларының басқа халықаралық
шарт нормаларына тікелей күші бар және олардан басым сипатқа ие.
4. Заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау олардың
күшіне енуінің міндетті шарты болып табылады.
5. Жаңа міндеттерді белгілейтін немесе жауапкершілікті ауырлататын заңдардың
немесе өзге нормативтік құқықтық актілердің кері күші жоқ.
7- бап
1. Қырғыз Республикасында ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті болып белгілене
алмайды.
2. Дін мен барлық ғибадат мемлекеттен бөлінген.
3. Діни бірлестіктер мен дін басыларының мелекеттік органдардың қызметіне
араласуына тыйым салынады.
8- бап
1. Қырғыз Республикасы аумағының шегіндегі шекара біртұтас және оған қол
сұғылмайды.
2. Мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мақсатында
Қырғыз Республикасының аумағы заңмен белгіленген әкімшілік-аумақтық бірліктерге
бөлінеді.
3. Бішкек пен Ош қалалары мемлекеттік маңызы бар қалалар болып табылады,
олардың мәртебесі заңмен белгіленеді.
9- бап
1. Қырғыз Республикасы жеке адамның лайықты өмір сүру жағдайларын жасауға
және еркін дамуына, жұмыспен қамтуға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды
әзірлейді.
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2. Қырғыз Республикасы әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған азаматтар санатын
қолдауды, еңбекке ақы төлеудің ең төменгі кепілді мөлшерін, еңбек пен денсаулықты
қорғауды қамтамасыз етеді.
3. Қырғыз Республикасы әлеуметтік қызмет, медициналық қызмет көрсету жүйесін
дамытады, мемлекеттік зейнетақыға, жәрдемақыға және өзге де әлеуметтік қорғауға
кепілдік береді.
10-бап
1. Қырғыз Республикасының мемлекеттік тілі қырғыз тілі болып табылады.
2. Қырғыз Республикасында ресмитіл ретінде орыс тілі қолданылады.
3. Қырғыз Республикасы Қырғызстан халқын құраушы барлық этнос өкілдеріне
олардың туған тілдерін сақтауға, оны оқыту мен дамыту үшін жағдай жасауға кепілдік
береді.
11- бап
1. Қырғыз Республикасының мемлекеттік рәміздері - Туы, Елтаңбасы; Әнұраны бар.
Оларды сипаттамасы және ресми пайдаланылу тәртібі заңмен белгіленеді.
2. Қырғыз Республикасының астанасы - Бішкек қаласы.
3. Қырғыз Республикасының ақша бірлігі сом болып табылады.
12-бап
1. Қырғыз Республикасында меншік нысандарының әралуандығы мойындалады
және жеке, мемлекеттік, муниципалдық және өзге де меншіктік нысандарының
құқықтық қорғалуына кепілдік беріледі.
2. Меншікке қол сұғылмайды. Ешкімді өз мүлкінен еріксіз айыруға болмайды.
Меншік иесінің еркінен тыс мүлкінен айыруға сот шешімімен ғана рұқсат беріледі.
Сот шешімінсіз мүлкінен мәжбүрлеп айыру ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті,
тұрғындардың денсаулығы мен мінез-құлқын сақтау, басқа адамдардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғау мақсатында заңда көзделген жағдайларда рұқсат етіледі.
Мұндай айыру заңдылығы міндетті түрде қарауына жатады.
Заңмен белгіленген қоғамдық мұқтаждықтар үшін мүлкінен айыру осы мүліктің
және мүлкінен айыру салдарынан келтірілген басқа зиянның құнын өтеуді әділ әрі
алдын ала қамтамасыз ету арқылы сот шешімімен жүргізілуі мүмкін.
3. Азаматтар мен заңды тұлғалардың меншігіндегі мүлікті мемлекет меншігіне
айналдыру (ұлт меншігіне алу) осы мүліктің және басқа да зиянның құнын өтей
отырып, заң негізінде жүргізіледі.
4. Қырғыз Республикасы өз азаматтары мен заңды тұлғаларының меншігін, сондайақ басқа мемлекеттердің аумақтарындағы өз меншіктерін қорғайды.
5. Қырғыз Республикасының ғана меншігі болып табылатын жер, оның қойнауы, әуе
кеңістігі, сулар, ормандар Қырғызстан халқының өмірі мен қызметінің негізі ретіндегі
бірыңғай экологиялық жүйені сақтау мақсатында пайдаланылады және мемлекеттің
айрықша қорғауында болады.
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Жеке меншікке жатқызуға болмайтын жайылымдарды қоспағанда, жер сондай-ақ,
жеке, муниципалдық және өзге нысандардағы меншікте бола алады.
6. Меншік иелерінің өз құқықтары мен кепілдіктерін жүзеге асыру шектері мен
тәртібін қорғау заңмен белгіленеді.
1. Қырғыз Республикасының мемлекеттік бюджеті кірістер мен шығыстарды
қосқанда, республикалық және жергілікті бюджеттен тұрады.
2. Республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру, қабылдау, атқару тәртібі,
сондай-ақ олардың атқарылуына аудит жүргізу заңмен белгіленеді. Республикалық
бюджет заңмен, ал жергілікті бюджет тиісті өкілді ұйымдардың шешімімен
қабылданады.
3. Қырғыз Республикасының аумағында бірыңғай салық жүйесі қолданылады.
Салықты белгілеу құқығы Жогорку Кенешке тиесілі. Жаңа салықтарды белгілейтін
және салық төлеушілердің жағдайын төмендететін заңдардың кері күші жоқ.
14-бап
1. Қырғыз Республикасы әскери күшпен шешілетін экспания, агрессия және
аумақтық қысымшылық көрсету мақсатын көздемейді, мемлекеттік өмірді
милитарландыруды, мемлекетті, оның қызметін соғыс жүргізу міндеттеріне
бағындыру әрекеттерін жоққа шығарады. Қырғыз Республикасының Қарулы Күштері
өзін-өзі қорғау және жеткілікті қорғану принциптеріне сәйкес құрылады.
2. Қырғызстанға және басқа мемлекеттерге қарсы агрессия жасалған жағдайларды
қоспағанда, ұжымдық қорғаныс міндеттемелеріне байланысты соғыс жүргізу құқығы
мойындалмайды. Қырғыз Республикасының Қарулы күштерінің бөлімдерін әрбір нақты
жағдай бойынша Қырғызстан аумағынан тыс жерлерге ауыстыру туралы шешімді
депутаттардың жалпы санының үштен екісінің көпшілік даусымен Жогорку Кенеш
қабылдайды.
3. Мемлекетішілік саяси мақсаттарға жету үшін Қырғыз Республикасының Қарулы
Күштерін пайдалануға тыйым салынады.
4. Қырғыз Республикасы жалпыға бірдей және әділ әлемге, өзара тиімді
ынтымақтастыққа, жаһандық және аймақтық мәселелерді бейбіт жолмен шешуге
ұмтылады.
15-бап
Қырғыз Республикасында төтенше және әскери жағдай осы Конституцияда және
конституциялық заңдарда көзделген жағдайларда және тәртіппен енгізілуі мүмкін.
ЕКІНШІ БӨЛІМ
Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары
Бірінші тарау Негізгі құқықтар мен бостандықтар
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16-бап
1. Адамның құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған және
олардан ешкім айыра алмайды.
Адам құқықтары мен бостандықтары жоғары құндылық болып табылады. Олар
тікелей әрекет етеді, заң шығарушы, атқарушы билік пен жергілікті өзін-өзі басқару
органдары қызметінің мәні мен мазмұнын анықтайды.
2. Қырғыз Республикасы оның аумағынан және заңды құзырынан тыс жерлерде
тұратын барлық тұлғаларды сыйлайды әрі адам құқықтары мен бостандықтарын
қамтамасыз етеді.
Жынысына, нәсіліне, тіліне, мүгедектігіне, этникалық тиістілігіне, діни нанымсеніміне, жасына, саяси немесе өзге де сенімдеріне, біліміне, шығу тегіне, мүліктік
немесе өзге де жағдайына, сондай-ақ өзге де жағдайлар бойынша ешкімді кемсітуге
болмайды.
Заңмен белгіленген және халықаралық міндеттемелерге сәйкес түрлі әлеуметтік
топтардың тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған арнаулы шаралар
кемсітушілік болып табылмайды.
3. Қырғыз Республикасында заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең.
4. Қырғыз Республикасында ерлер мен әйелдердің құқықтары және бостандықтары
тең, оларды іске асыру үшін бірдей мүмкіндіктерге ие.
5. Қырғыз Республикасында баланың мүдделерін барынша қамтамасыз ету
принципі қолданылады.
17-бап
Осы Коституциямен белгіленген құқықтар мен бостандықтар жеткілікті болып
табылмайды әрі адамның және азаматтың жалпыға танылған басқа да құқықтары мен
бостандықтарын теріске шығару немесе кеміту ретінде түсіндірілмеуі керек.
18-бап
Әркім осы Конституциямен және заңдармен тыйым салынған әрекеттерден басқа
кез келген әрекет пен қызметті жүзеге асыруға құқылы.
19-бап
1. Қырғыз Республикасындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар
Қырғыз Республикасының азаматтарымен бірге заңда немесе Қырғыз Республикасы
қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда белгіленген жағдайлардан
басқа тең құқықтарды пайдаланады және міндеттерді орындайды.
2. Қырғыз Республикасы халықаралық міндеттемелерге сәйкес саяси себептермен
қудалауда жүрген, сонымен бірге адам құқықтары мен бостандықтарын бұзған шетел
азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға баспана береді.
20-бап
1. Қырғыз Республикасында адам мен азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын
бұзатын немесе төмендететін заңдар қабылданбауы тиіс.
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2. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары ұлттық қауіпсіздікті,
қоғамдық тәртіпті қорғау, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау, басқа
тұлғалардың да құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында шектелуі мүмкін.
Енгізілетін шектеулер көрсетілген мақсаттарға мөлшерлес болуы керек.
Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заңға тәуелді
нормативтік құқықтық актілер қабылдауға тыйым салынады.
3. Заңмен құқықтар мен бостандықтарға Коституцияда көзделген дәрежеден артық
және өзге де мақсатта шектеу қойыла алмайды.
4. Осы Конституциямен белгіленген тыйымдарға берілетін мынадай:
1) өлім жазасы, азаптау және адамшылыққа жатпайтын, қатыгез немесе адамның
қадір-қасиетін қорлайтындай басқа да жәбір көрсету немесе жаза түрлерін қолдану;
2) адамдарға өз еркімен білдірген және тиісінше куәландырған келісімінсіз
медициналық, биологиялық, психологиялық тәжірибелер жүргізу;
3) адамдарды құлдықта ұстау, сату;
4) бала еңбегін пайдалану;
5) азаматтық-құқықтық міндеттемелерін орындамағанын негізге ала отырып, бас
бостандығынан айыру;
6) жеке адамның ар-ожданы мен қадір-қасиетін таптайтын ақпаратты таратқаны үшін
қылмыстық қудалау;
7) өз ойын, діни және басқа да сенімін білдіруге немесе олардан бас тартуға
мәжбүрлеу;
8) бейбіт мақсаттағы жиналыстарға қатысуға мәжбүрлеу;
9) өзінің этникалық тиістілігін анықтау мен көрсетуге мәжбүрлеу;
10)тұрғын үйден еріксіз айыру кепілдіктері ешқандай шектеуге жатпайды.
5. Осы Конституциямен белгіленген мынадай:
1) бас бостандығынан айрылған әрбір адамға ізгілікпен қарау және адамның арнамысын сыйлау;
2) рақымшылық немесе жазаны жеңілдетуді сұрау;
3) жоғары тұрған соттың істі қайта қарауы;
4) ой мен пікір бостандығы;
5) діни және басқа да сенімдерді еркін таңдау әрі оған ие болу;
6) өзінің этникалық тиістілігін еркін анықтау мен көрсету;
7) мемлекеттің мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және
олардың лауазымды тұлғаларының қызметтік міндеттерін атқару кезіндегі заңсыз
әрекеттерінің салдарынан келтірілген зиянды өтеуі;
8) сот арқылы қорғану;
9) мемлекеттік білім беру ұйымдарында негізгі жалпы және орта жалпы білімді
тегін алу;
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10)азаматтың Қырғыз Республикасына кедергісіз қайтып оралу құқықтары ешқандай
шектеуге жатпайды.
Екінші тарау
Адам құқықтары мен бостандықтары
21-бап
Әркімнің айыруға болмайтын өмір сүру құқығы бар. Ешкімнің өз бетінше адам
өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасына тыйым салынады.
22-бап
1. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе
адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды.
2. Бас бостандығынан айрылған әрбір адамның ізгілікпен қарым-қатынас жасауға
және адамдық қадір-қасиетін сақтауға құқығы бар.
3. Адамдарға өз еркімен білдірген және тиісінше куәландырған келісімінсіз
медициналық, биологиялық, психологиялық тәжірибелер жүргізуге тыйым салынады.
23-бап
1. Қырғыз Республиксында адамдарды құлдықта ұстауға, сатуға жол берілмейді.
2. Бала еңбегін пайдалануға тыйым салынады.
3. Соғыс, дүлей зілзалалар мен басқа да төтенше жағдайлардың зардаптарын
жоятын, сондай-ақ сот шешімін орындау тәртібінен басқа жағдайларда еңбек етуге
мәжбүрлеуге тыйым салынады.
Әскери, оған балама (әскерден тыс) қызметке тарту еріксіз еңбек деп есептелмейді.
24-бап
1. Әркімнің бостандыққа және жеке басына қол сұғылмауына құқығы бар.
2. Ешкімді де тек азаматтық-құқықтық міндеттемелерін орындамауы негізінде бас
бостандығынан айыруға болмайды.
3. Ешкімді сот шешімінсіз әрі тек заңда белгіленген негізде және тәртіпте болмаса,
тұтқындауға, қамауға алуға немесе бас бостандығынан айыруға болмайды.
4. Ешкімді де сот шешімінсіз 48 сағаттан артық уақытқа қамауда ұстауға
болмайды.
Әрбір ұсталған адам шұғыл түрде және кез келген жағдайда ұсталған кезден бастап
48 сағат өткенге дейін оның тұтқынға алынуының заңдылығы туралы мәселені шешу
үшін сотқа жеткізілуге тиіс.
Жекелеген жағдайларда заңды түрде ұстауға барынша қысқа мерзім белгіленуі
мүмкін.
Кез келген ұсталған адамның заңда белгіленген тәртіпте және мерзімділікте ұстау
заңдылығын тексеруге құқығы бар. Егер адамды тұтқындауға негіз жоқ болса, онда ол
дереу босатылуы тиіс.
5. Әрбір ұсталған адамға ұстау себептері дереу хабарланып, оның медициналық
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тексеру мен дәрігер көмегін алу құқығын қоса алғандағы құқықтары түсіндіріліп және
қамтамасыз етілуге тиіс.
Нақты бас бостандығынан айрылған сәттен бастап адамның қауіпсіздігі қамтамасыз
етіледі, өзінің жеке басын қорғауына, адвокаттың білікті заң көмегін пайдалануына,
сонымен бірге қорғаушы алуына мүмкіндік беріледі.
25-бап
1. Әркімнің Қырғыз Республикасында жүріп-тұру, оның аумағында болу және тұру
орнын таңдау бостандығына құқығы бар.
2. Әркімнің Қырғыз Республикасынан тыс жерлерге еркін көшуге құқығы бар.
26-бап
1. Әркімнің заңда көзделген тәртіппен және заңды күшіне енген сот шешімімен
кінәсі дәлелдейінбейінше, ол қылмыс жасауға кінәсіз деп есептеледі. Бұл принциптің
бұзылуы сот арқылы материалдық және моральдық шығынды өтетуге негіз болып
табылады.
2. Ешкім де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Айыпталушының
кінәлілігіне сейілмеген күдік оның пайдасына түсіндіріледі.
3. Ешкім жасалған қылмысты тек жеке өзінің мойындауы негізінде соттала
алмайды.
4. Қылмыстық іс бойынша айыпты дәлелдеу міндеті айыптаушыға жүктеледі.
Заңды бұзу арқылы табылған дәлелдер айыптауды негіздеуге және сот актісін шығару
үшін пайдаланыла алмайды.
5. Ешкім өзіне, жұбайына (зайыбына) және ауқымы заңмен айқындалған жақын
туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Айғақ беру міндетінен босататын өзге
жағдайлар заңмен белгіленуі мүмкін.
6. Әркімнің заңда көзделген жағдайларда алқабилердің қатысуымен сотта істі қаратуға
құқығы бар.
27-бап
1. Әрбір сотталушының заңға сәйкес жоғары тұрған сотта ісін қайта қаратуға
құқығы бар.
2. Әрбір сотталушының рақымшылық жасау немесе жазаны жеңілдету туралы
өтініш жасауға құқығы бар.
3. Ешкім де бір құқық бұзушылық үшін қайтадан заңды жауапкершілікке тартылуға
тиісті емес.
28-бап
1. Тұлғаның жауапкершілігін белгілейтін немесе ауырлататын заңның кері күші
болмайды. Ешкім де қылмыс жасалған сәтте құқық бұзушылық деп танылмаған әрекет
үшін жауапкершілікке тартылмайды. Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейін оның
жауапкершілігі жойылып немесе жеңілдетілсе, жаңа заң қолданылады.
2. Жауапкершілікті белгілейтін ұқсастығы бойынша қылмыстық заң
қолданылмайды.
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29-бап
1. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, ар-намысы мен қадір-қасиетін
қорғауына құқығы бар.
2. Әркімнің құпия хат жазысуына, телефон және басқа да келіссөздерге, пошта,
телеграф, электрондық және өзге де жолдармен хабарламалар алысуға құқығы бар.
Бұл құқықтарды шектеуге тек заңға сәйкес және сот актісінің негізінде ғана рұқсат
беріледі.
3. Заңда белгіленген жағдайлардан басқа құпия ақпараттарды, адамның жеке өмірі
туралы ақпаратты оның келісімінсіз жинауға, сақтауға, пайдалануға және таратуға жол
берілмейді.
4. Әркімді құпия ақпараттарды, адамның еке өмірі туралы ақпаратты заңсыз
жинаудан, сақтаудан және таратудан қорғауға, соның ішінде сотта қорғауға кепілдік
беріледі, сондай-ақ заңға қайшы әрекеттердің зардабынан келген материалдық және
моральдық зияндарды өтетіп алу құқығына кепілдік беріледі.
30-бап
1. Әркімнің меншігіндегі немесе өзге де құқығындағы тұрғын үйіне және басқа
да нысандарына қол сұғылмауына құқығы бар. Ешкім де адамның пайдалануындағы
тұрғын үйге және өзге де нысандарға оның еркінен тыс басып кіруге болмайды.
2. Билік өкілдерінің әркімнің меншігіндегі немесе өзге де құқығындағы тұрғын
үйіне және басқа да нысандарына тінту жүргізуге, алуға, қарауға және өзге де әрекеттерді
жүзеге асыруға, сонымен қатар басып кіруіне сот актісі негізінде ғана жол беріледі.
3. Заңда көзделген жағдайларда ғана билік өкілдерінің әркімнің меншігіндегі
немесе өзге де құқығындағы тұрғын үйіне және басқа да нысандарына тінту жүргізуге,
алуға, қарауға және басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға, сонымен қатар басып кіруіне
сот актісінсіз жол беріледі.
4. Осы баппен белгіленген кепілдіктер мен шектеулер сонымен бірге заңды
тұлғаларға да қолданылады.
31-бап
1. Әркімнің ой және пікір бостандығына құқығы бар.
2. Әркімнің өз ойын еркін білдіруге, сөз және баспасөз бостандығына құқығы бар.
3. Ешкімді де өз ойын білдіруге немесе одан бас тартуға мәжбүрлеуге болмайды.
4. Кемсітушілік, араздық немесе зорлық-зомбылық тудыратын ұлттық, этникалық,
нәсілдік, діни өшпенділікті, гендерлік және өзге де әлеуметтік астамшылықты
насихаттауға тыйым салынады.
32-бап
1. Әркімге ар-ождан және дін тұтыну еркіндігіне кепілдік беріледі.
2. Әркім жеке немесе басқалармен бірлесіп кез келген дінді ұстауға немесе
ешқандай дінді ұстамауға құқылы.
3. Әркім діни және өзге де сенімдерді еркін таңдауға әрі ұстауға құқылы.
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4. Ешкімді өзінің діни және өзге де сенімдерін білдіруге немесе олардан бас тартуға
мәжбүрлеуге болмайды.
33-бап
1. Әркімнің еркін түрде ақпарат іздеуге, алуға, сақтауға, пайдалануға және оны
ауызша, жазбаша немесе өзге де тәсілдермен таратуға құқығы бар.
2. Әркімнің мемлекеттік билік органдарынан, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарынан, мекемелер мен ұйымдардан өзі туралы мәліметпен танысуға құқығы
бар.
3. Әрбір адам мемлекеттік билік органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары
және олардың лауазымды тұлғалары, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының қатысуымен заңды тұлғалар, сонымен қатар републикалық
және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметтері туралы
ақпарат алуға құқылы.
4. Әркімге мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
және олардың лауазымды тұлғаларының жүргізуіне жататын ақпаратқа қол жеткізуге
кепілдік беріледі. Ақпаратты алу тәртібі заңмен белгіленеді.
5. Ешкімді жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлайтын немесе
кемсітетін ақпаратты таратқаны үшін қылмыстық қудалауға болмайды.
34-бап
1. Әркімнің бейбіт жиналу бостандығына құқығы бар. Ешкімді жиналыстарға
қатысуға мәжбүрлеуге болмайды.
2. Бейбіт жиналыстар өткізуді қамтамасыз ету мақсатында әрбір адам билік
органдарына хабар беруге құқылы.
Бейбіт жиналыстар өткізуге тыйым салуға және оны шектеуге, сонымен бірге бейбіт
жиналыстар өткізу туралы хабарландырудың болмауына, хабарландыру нысанының,
оның мазмұны мен хабарландыруды беру мерзімінің сақталмауына байланысты оны
тиісті қамтамасыз етуден бас тартуға жол берілмейді.
3. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен қатысушылар бейбіт
жиналыстарды өткізу, хабарландыру нысанын, оның мазмұны мен беру мерзімін
сақтамау туралы хабарландырудың жоқтығы үшін жауапты болмайды.
35-бап
Әркімнің еркін бірігуге құқығы бар.
36-бап
1. Отбасы - қоғамның негізі. Отбасы, әке, шеше, бала - бүкіл қоғам қамқорлық
жасайтын және заңмен басым қорғалатын нысан.
2. Әрбір баланың физикалық, ақыл-ой, рухани, адамгершілік тұрғыдан және
әлеуметтік дамуына қажетті деңгейде өмір сүруге құқығы бар.
3. Баланың дамуына қажетті өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету үшін атаананың әрқайсысы немесе баланы тәрбиелеуші басқа адамдар өз қабілеттері мен
қаржылық мүмкіндіктері шегінде жауапты болады.
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4. Мемлекет жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынан айрылған балаларды күтіпбағуды, тәрбиелеуді, оқытуды қамтамасыз етеді.
5. Неке құратын жасқа жеткен адамдар некеге тұрып, отбасын құруға құқылы. Бірдебір неке некеге тұратын адамдардың ерікті және өзара келісімінсіз жасала алмайды.
Некені мемлекет тіркейді.
37-бап
1. Қырғыз Республикасында адам құқықтары мен бостандықтарына шек қоймайтын
халықтық салттарға және дәстүрлерге мемлекет қолдау көрсетеді.
2. Үлкендерді сыйлау, туған-туыстары мен жақындарына қамқорлық жасау әркімнің міндеті.
38-бап
Әркім өзінің этникалық тиістілігін еркін анықтауға және көрсетуге құқылы. Ешкімді
өзінің этникалық тиістілігін анықтауға және көрсетуге мәжбүрлеуге болмайды.
39-бап
Әркімнің мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының және олардың лауазымды тұлғаларының қызметтік міндеттерін атқаруы
кезінде келтірген заңсыз әрекеттерінің салдарынан келтірілген зиянды өтетуге құқығы
бар.
40-бап
1. Әркімге оның осы Коституцияда, заңдарда, Қырғыз Республикасы қатысушысы
болып табылатын халықаралық шарттарда, жалпыға танылған принциптер мен
халықаралық құқық нормаларымен көзделген құқықтары мен бостандықтарын сотта
қорғауға кепілдік беріледі.
Мемлекет адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың соттан
тыс және сотқа дейінгі әдістерінің, нысандары мен тәсілдерінің дамуын қамтамасыз
етеді.
2. Әркім өзінің құқықтары мен бостандықтарын заңмен тыйым салынбаған барлық
тәсілдермен қорғауға құқылы.
3. Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда қарастырылған
жағдайларда заң көмегі мемлекет есебінен көрсетіледі.
41-бап
1. Әркімнің мемлекеттік билік органдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына
және олардың заңмен белгіленген мерзімде негізді жауап беруге міндетті лауазымды
тұлғаларына жүгінуге құқығы бар.
2. Әркімнің халықаралық шарттарға сәйкес адам құқығы жөніндегі халықаралық
органдарға бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін жүгінуге құқығы
бар. Аталған органдар адамның құқықтары мен бостандықтарының бұзылғанын
мойындаған жағдайда Қырғыз Республикасы оларды қалпына келтіру және/немесе
зиянның орын толтыру жөнінде шаралар қабылдайды.
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42-бап
1. Әркімнің өз мүлкін, өз қызметінің нәтижесін иеленуге, пайдалануға және оған билік
етуге құқығы бар.
2. Әркімнің экономикалық еркіндікке, заңмен тыйым салынбаған кез келген
экономикалық қызмет үшін өз қабілет-қарымын және өз мүлкін еркін пайдалануға
құқығы бар.
3. Әркімнің еңбек ету бостандығына, өзінің еңбекке қабілетін пайдалануға, кәсібі мен
айналысатын жұмысының түрін, қауіпсіздік пен гигиена талаптарына жауап беретін
еңбек талаптарын және оны қорғауды таңдауға, сондай-ақ еңбегіне заңда белгіленген
ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем емес сыйақы алуға құқығы бар.
43-бап
Әркімнің ереуілге шығуға құқығы бар.
44-бап
1. Әркімнің тынығу құқығы бар.
2. Жұмыс уақытының барынша ұзақтығы, ең төменгі апта сайынғы демалыс пен
ақы төленетін жыл сайынғы демалыс, сонымен бірге демалуға құқық беретін өзге де
негізгі талаптар заңмен белгіленеді.
45-бап
1. Әркімнің білім алуға құқығы бар.
2. Негізгі жалпы білім алу міндетті.
Әркім мемлекеттік білім беру ұйымдарында негізгі жалпы және орта жалпы білімді
тегін алуға құқылы.
3. Мемлекет әрбір адамның мектепке дейінгі білім беру мекемелерінен бастап
негізгі жалпы білім беруге дейін мемлекеттік, ресми және бір халықаралық тілді
оқуына жағдай жасайды.
4. Мемлекет мемлекеттік, муниципалдық және жеке оқу орындарын дамыту үшін
жағдай жасайды.
5. Мемлекет дене шынықтыру мен спортты дамытуға жағдай жасайды.
46-бап
1. Әркімнің тұрғын үйге құқығы бар.
2. Ешкімді тұрғын үйден айыруға жол берілмейді.
3. Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзін басқару органдары тұрғын үй
құрылысына қолдау көрсетеді, тұрғын үйге құқықтарын іске асыру үшін жағдай
жасайды.
4. Тұрмысы төмен және басқа да мұқтаж адамдарға тұрғын үй тегін немесе
мемлекеттік, муниципалдық және өзге тұрғын үй қорларынан қол жетімді бағаға не
әлеуметтік мекемелерде заңда көзделген негізде және тәртіппен беріледі.
47-бап
1. Әркімнің денсаулығын сақтауға құқығы бар.
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2. Мемлекет әрбір адамға медициналық қызмет көрсету үшін жағдай жасайды және
денсаулық сақтаудың мемлекеттік, муниципалдық және жеке секторларын дамыту
жөнінде шаралар қабылдайды.
3. Тегін медициналық қызмет көрсету, сонымен қатар жеңілдікпен медициналық
қызмет көрсету заңда көзделген мемлекеттік кепілдіктер көлемінде жүзеге
асырылады.
4. Адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін деректерді және жағдаяттарды
жасырған лауазымды тұлғалар белгіленген заң бойынша жауапкершілікке тартылады.
48-бап
1. Әркім өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы экологиялық ортаны таңдауға
құқылы.
2. Әркімнің табиғатты пайдалану саласындағы іс-қимылдар салдарынан өзінің
денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген зардапты өтетуге құқығы бар.
3. Әрбір адам қоршаған табиғи ортаға, өсімдік пен жануарлар әлеміне ұқыпты қарауға
міндетті.
49-бап
1. Әркімге әдеби, көркем, ғылыми, техникалық және басқа да шығармашылық
түрлеріне, сабақ беруге кепілдік беріледі.
2. Әркімнің мәдени өмірге қатысуға және мәдени құндылықтарға қол жеткізуге
құқығы бар.
Мемлекет тарихи ескерткіштерді және өзге де мәдени мұра нысандарының
сақталуын қамтамасыз етеді.
3. Зияткерлік меншік заңмен қорғалады.
Үшінші тарау
Азаматтық. Азаматтың құқықтары мен міндеттері
50-бап
1. Азамат өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие және міндеттер атқарады.
2. Бірде-бір азаматты азаматтығынан және өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан
айыруға болмайды. Қырғыз Республикасының азаматтары болып табылатын
адамдардың басқа мемлекеттің азаматтығына тиістілігі заңдарға және Қырғыз
Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес
танылады.
3. Қырғыз Республикасынан тыс жерлерде тұратын қырғыздар басқа мемлекеттің
азаматтығы барына қарамастан, жеңілдетілген тәртіпте Қырғыз Республикасының
азаматтығын алуға құқылы.
Қырғыз Республикасының азаматтығын беру тәртібі мен талабы заңмен
белгіленеді.
4. Азаматты республикадан тыс жерлерге аластауға немесе басқа мемлекетке
беруге болмайды.
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5. Қырғыз Республикасы одан тыс жерлерде жүрген азаматтарын қорғауға және
оларға қамқорлық жасауға кепілдік береді.
51-бап
Азаматтардың Қырғыз Республикасына кедергісіз қайта оралуға құқықтары бар.
52-бап
1. Азаматтардың:
1) республикалық және жергілікті маңызы бар заңдар мен шешімдерді талқылауға
және қабылдауға қатысуға;
2) осы Конституция мен заңдарда көзделген тәртіпте мемлекеттік билік органдарына
және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға;
3) конституциялық заңда көзделген тәртіпте референдумға қатысуға құқықтары
бар.
2. Азаматтар мемлекеттік және қоғамдық маңызы бар мәселелер бойынша халықтық
құрылтайлар өткізуге құқылы.
Халықтық құрылтайлардың шешімдері ұсынымдар ретінде тиісті органдарға
жолданады.
Халықтық құрылтайлар өткізу тәртібі заңмен белгіленеді.
3. Азаматтардың республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыруға
қатысуға, сондай-ақ бюджеттен нақты жұмсалған қаражат туралы ақпарат алуға
құқықтары бар.
4. Азаматтардың заңда көзделген тәртіпте мемлекеттік және муниципалдық
қызметке тұру кезінде, қызмет бойынша жоғарылауда құқықтары тең, мүмкіндіктері
бірдей.
5. Басқа елде азаматтығы бар Қырғыз Республикасы азаматтарының саяси
мемлекеттік лауазымдарды және судья лауазымын атқаруға құқықтары жоқ. Бұл шектеу
басқа мемлекеттік лауазымдарға да заңмен белгіленуі мүмкін.
53-бап
1. Азаматтарды заңда көзделген жағдайлар мен тәртіппен қартайған шағында,
науқастанған және еңбек ету қабілетін жоғалтқан, асыраушысынан айрылған
жағдайларда әлеуметтік қамсыздандыруға кепілдік беріледі.
2. Зейнетақылар, әлеуметтік көмек мемлекеттің экономикалық мүмкіндіктеріне
сәйкес заңда белгіленген күнкөріс деңгейінен төмен емес өмір сүру деңгейін қамтамасыз
етеді.
3. Ерікті әлеуметтік сақтандыру, қосымша әлеуметтік қамтамасыз ету және
қайырымдылық нысандарын құруға қолдау көрсетіледі.
4. Мемлекеттің әлеуметтік қызметі азаматтың өзі үшін және өзінің отбасы үшін
экономикалық жетістікке өзі қол жеткізетіндей экономикалық бостандығын,
белсенділігі мен мүмкіндіктерін шектейтін мемлекеттік қамқорлық түрі болмауға
тиіс.
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54-бап
Мемлекет заңда көзделген тәртіппен азаматтардың кәсіби біліктілігін арттыруға
жәрдемдеседі.
55-бап
Азаматтар заңда көзделген жағдайлар мен тәртіппен салықтар мен алымдарды
төлеуге міндетті.
56-бап
1. Отан қорғау - азаматтың қасиетті борышы мен міндеті.
2. Азаматтарды әскери қызметтен немесе оның балама (әскерден тыс) қызметінен
босату негіздемесі мен тәртібі заңмен белгіленеді.
57-бап
Адвокаттардың өзін-өзі басқаратын кәсіби қоғамдастығы ретіндегі адвокатураны
ұйымдастыру мен оның қызметі, сондай-ақ адвокаттардың құқықтары, міндеттері және
жауапкершіліктері заңмен белгіленеді.
58-бап
Азаматтық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды соттан тыс шешу үшін
аралық соттар құрыла алады. Аралық соттардың өкілеттіктері, құрылу тәртібі және
қызметі заңмен белгіленеді.
59-бап
Қырғыз Республикасында азаматтар ақсақалдар сотын құруға құқылы. Ақсақалдар
соттарын құру тәртібі, олардың өкілеттіктері және қызметі заңмен белгіленеді.
ҮШІНШІ БӨЛІМ
ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ
60-бап
1. Президент Мемлекет басшысы болып табылады.
2. Президент - халық пен мемлекеттік биліктің бірлігін бейнелейді.
61-бап
1. Президентті Қырғыз Республикасының азаматтары 6 жылға сайлайды.
2. Бір адам екі реттен артық Президент болып сайлана алмайды.
62-бап
1. Президент болып Қырғыз Республикасының жасы 35-ке толған және 70-тен
аспаған, мемлекеттік тілді меңгерген әрі республикада жалпы 15 жыл бойы тұратын
азаматы сайлана алады.
2. Президент болып сайланғысы келетін кандидаттар санына шектеу қойылмайды.
Президенттікке кандидат болып кемінде 30 мың сайлаушының қолын жинаған адам
тіркеле алады.
Президент сайлау тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді.
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63-бап
1. Президент қызметіне кіріскен кезде Қырғыз халқының алдында ант
қабылдайды.
2. Президенттің өкілеттігі жаңа сайланған Президент қызметіне кіріскен сәттен
бастап тоқтатылады.
3. Президент өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде өзінің саяси партияға
мүшелігін тоқтата тұрады және саяси партиялар қызметімен байланысты кез келген
қызметін тоқтатады.
64-бап
1. Президент:
1) осы Конституцияда көзделген жағдайларда Жогорку Кенешке сайлауды
тағайындайды; осы Конституцияда көзделген тәртіппен және жағдайларда Жогорку
Кенешке мерзімінен бұрын сайлау тағайындау туралы шешім қабылдайды;
2) жергілікті кенештерге сайлауды тағайындайды; заңда көзделген тәртіппен және
жағдайларда жергілікті кенештерді таратады.
2. Президент:
1) заңдарға қол қояды және жария етеді; өзінің қарсылықтарын білдіріп, заңдарды
Жогорку Кенешке қайтарады;
2) қажет болған жағдайларда Жогорку Кенештің кезектен тыс мәжілісін шақыруға
және қарауға жататын мәселелерді анықтауға құқылы;
3) Жоғарғы Кеңес мәжілістерінде сөз сөйлеуге құқылы.
3. Президент:
1) Жоғарғы сотқа судья лауазымына сайлау үшін Судьяларды іріктеу кеңесінің
ұсынысы бойынша Жогорку Кенешке кандидатураларды таныстырады;
2) Судьялар кеңесінің ұсынысы бойынша Жоғарғы соттың судья қызметінен босату
үшін Жогорку Кенешке таныстырады;
3) Судяларды іріктеу кеңесінің ұсынысы бойынша жергілікті соттардың судьяларын
тағайындайды;
4) конституциялық заңда көзделген жағдайларда Судьялар кеңесінің ұсынысы
бойынша жергілікті соттардың судьяларын қызметінен босатады.
4. Президент:
1) Жогорку Кенештің келісімімен Бас прокурорды тағайындайды; заңда көзделген
жағдайларда Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен бірінің
келісімімен немесе Жогорку Кенеш депутаттарының үштен екісі мақұлдаған Жогорку
Кенештің жалпы санының үштен бірінің бастамасы бойынша Бас прокурорды
қызметінен босатады; Бас прокурордың ұсынысы бойынша оның орынбасарларын
тағайындайды және қызметтерінен босатады;
2) Үкімет мүшелерін - қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын
мемлекеттік органдардың басшыларын, сондай-ақ олардың орынбасарларын
тағайындайды және қызметтерінен босатады.
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5. Президент:
1) Жогорку Кенешке Ұлттық банк төрағасы қызметіне сайлау үшін кандидатура
енгізеді; Ұлттық банк төрағасының ұсынысы бойынша төрағаның орынбасарларын
және Ұлттық банктің басқарма мүшелерін тағайындайды, заңда көзделген жағдайларда
оларды қызметтерінен босатады;
2) Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссия мүшелерінің үштен
бірінің кандитатурасын сайлау және оларды қызметтен босату үшін Жогорку Кенешке
енгізеді;
3) Есеп палатасы мүшелерінің үштен бірінің кандитатурасын сайлау және қызметтен
босату үшін Жогорку Кенешке енгізеді;
4) Жогорку Кенеш сайлаған Есеп палатасының мүшелері арасынан Есеп
палатасының төрағасын тағайындайды және заңда көзделген жағдайларда оны
қызметінен босатады.
6. Президент:
1) ел ішінде және одан тыс жерлерде Қырғыз Республикасы атынан өкілдік етеді;
2) келіссөздер жүргізеді және Премьер-министрдің келісімімен халықаралық
шарттарға қол қояды; көрсетілген өкілеттіктерді Премьер-министрге, Үкімет мүшелері
мен басқа да лауазымды тұлғаларға беруге құқылы;
3) ратификациялық грамоталар мен қосылу туралы грамоталарға қол қояды;
4) Премьер-министрдің келісімімен Қырғыз Республикасының шет мемлекеттердегі
дипломатиялық өкілдіктерінің басшыларын және халықаралық ұйымдардағы
тұрақты өкілдерді тағайындайды; оларды кері шақырып алады; шет мемлекеттердің
дипломатиялық өкілдіктері басшыларының сенім және кері шақырып алу грамоталарын
қабылдайды.
7. Президент Қырғыз Республикасының азаматтығына қабылдау және азаматтықтан
шығару мәселелерін шешеді.
8. Президент Қырғыз Республикасы Қарулы Күштерінің Бас Қолбасшысы болып
табылады, Қырғыз Республикасы Қарулы Күштерінің жоғары командалық құрамын
белгілейді, тағайындайды және босатады.
9. Президент:
1) заңға сәйкес құрылған Қорғаныс кеңесіне басшылық жасайды;
2) конституциялық заңда көзделген негіздеме болған кезде төтенше жағдайларды
енгізу мүмкіндіктері туралы ескертеді, ал қажет болған жағдайларда оны жекелеген
жерлерге алдын ала хабарламай-ақ енгізіп, ол туралы Жогорку Кенешке дереу
хабарлайды;
3) жалпы немесе ішінара мобилизация жариялайды; Қырғыз Республикасына
агрессия жасалған жағдайда немесе тікелей агрессия қаупі төнген кезде соғыстың жайкүйі туралы хабарлайды әрі бұл мәселені Жогорку Кенештің қарауына кешіктірмей
енгізеді;
4) елді және оның азаматтарының қауіпсіздігін қорғау мүддесінде әскери жағдай
жариялайды және бұл мәселені Жогорку Кенештің қарауына дереу енгізеді;
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10. Президент:
1) Қырғыз Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтайды;
2) Қырғыз Республикасының құрметті атақтарын береді;
3) жоғары әскери атақтарды, дипломатиялық дәрежелерді және басқа да арнайы
атақтарды береді;
4) кешірім жасауды жүзеге асырады;
5) өз аппаратының құрылымын белгілейді, оның ережесін бекітеді және басшысын
тағайындайды.
11. Президент осы Конституцияда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
65-бап
Президент Қырғыз Республикасының бүкіл аумағында орындалуға міндетті
жарлықтар мен өкімдер қабылдау арқылы өз өкілеттіктерін іске асырады.
66-бап
1. Президенттің өкілеттігі осы Конституцияда көзделген қызметінен кетіру
тәртібімен оның өтініші бойынша орнынан түскен жағдайда, сондай-ақ науқастануына
немесе қайтыс болуына байланысты өкілеттіктерін жүзеге асыру мүмкін болмайтын
жағдайда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
2. Президент өз міндеттерін науқастануына байланысты жүзеге асыру мүмкін
болмайтын жағдайда Жогорку Кенеш өздері құрған мемлекеттік медициналық
комиссия қорытындысы негізінде Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының
кемінде үштен екісінің дауыс беруімен Президентті қызметінен мерзімінен бұрын
босату туралы шешім қабылайды.
67-бап
1. Президент оны қызметінен кетіргеннен кейін қылмыстық жауапкершілікке
тартылуы мүмкін.
2. Бас прокурордың Президент қызметінде қылмыс белгілерінің бар екендігі туралы
расталған қорытындысы болған жағдайда, Президент Жогорку Кенештің қылмыс
жасады деген айып тағу негізінде ғана қызметінен шеттетіле алады.
3. Жогорку Кенештің Президентті қызметінен кетіру үшін оған қарсы айып тағу
туралы шешімі Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен бірінің
бастамасы бойынша және Жогорку Кенештің жанынан құрылған арнайы комиссияның
қорытындысы болған жағдайда Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының
көпшілік даусымен қабылдануға тиіс.
4. Жогорку Кенештің Президентті қызметінен кетіру туралы шешімі Жогорку
Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен
Президентке қарсы айып тағылғаннан кейін үш ай мерзімнен кешіктірмей қабылдануға
тиіс. Егер осы мерзім ішінде Жогорку Кенештің шешімі қабылданбаса, тағылған
айыптың күші жойылды деп танылады.
68-бап
1. Президент өз өкілеттіктерін осы Конституцияда көрсетілген себептермен
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мезгілінен бұрын тоқтатқан жағдайда оның өкілеттігін жаңа Президент сайланғанға
дейін Жогорку Кенештің Төрағасы атқарады. Президенттің өкілеттігін Жогорку Кенеш
Төрағасының атқару мүмкіндігі болмаған жағдайда Президенттің өкілеттігін Премьерминистр атқарады.
Президентті мезгілінен бұрын сайлау Президенттің өкілеттігі тоқтатылған күннен
бастап үш ай мерзімде өткізіледі.
2. Президент өкілеттігін атқарушы лауазымды тұлғаның мезгілінен бұрын
Жогорку Кенешке сайлау тағайындауға, Үкіметті орнынан түсіруге құқығы жоқ.
69-бап
1. Осы Конституцияның 67-бабымен белгіленген қызметінен кетірілгендерден
басқа барлық бұрынғы президенттердің Қырғыз Республикасының экс-президенті
деген атақтары бар.
2. Экс-президент мәртебесі заңмен белгіленеді.
ТӨРТІНШІ БӨЛІМ
ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ БИЛІГІ
Бірінші тарау
Жогорку Кенеш
70-бап
1. Жогорку Кенеш - Қырғыз Республикасының Парламенті - заң шығару билігін
және өз өкілеттіктері шегінде бақылау қызметтерін жүзеге асырушы жоғары өкілді
орган болып табылады.
2. Жогорку Кенеш барабар жүйе бойынша 5 жыл мерзімге сайланатын 120
депутаттан тұрады.
Саяси партиялардың сайлау нәтижелері бойынша парламентке 65 депутаттық
мандаттан аспайтын орын беріле алады.
Жогорку Кенеш депутаты болып Қырғыз Республикасының 21 жасқа толған, сайлау
құқығы бар азаматы сайлана алады.
Жогорку Кенеш депутатын сайлау тәртібі Парламентке өту үшін сайлаудың шекті
деңгейін белгілеуді қоса алғанда, конституциялық заңмен анықталады.
3. Жогорку Кенеш депутаттары фракцияларға бірігеді.
Жогорку Кенешке фракциялар коалициясын құру туралы ресми түрде хабарлаған,
жартысынан астамының депутаттық мандаты бар фракция немесе фракциялар
коалициясы Парламенттік көпшілік болып есептеледі.
Парламенттік көпшілік құрамына кірмейтін және оған қарым-қатынасы бойынша
өзінің оппозициялық көзқарасын білдірген фракция немесе фракциялар коалициясы
Парламенттік оппозиция деп есептеледі.
1. Жогорку Кенеш өзінің бірінші сессиясына сайлау нәтижелері анықталғаннан
кейін 15 күннен кешіктірмей жиналады.
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2. Жогорку Кенештің бірінші отырысын Жогорку Кенештің жасы үлкен депутаты
ашады.
3. Жогорку Кенештің бірінші отырысы өткен күннен бастап бұрынғы шақырылған
Жогорку Кенештің өкілеттігі тоқтатылады.
4. Жогорку Кенеш депуттарының өкілеттіктері олар ант қабылдаған күннен
басталады.
72-бап
1. Жогорку Кенеш депутатын депутаттық қызметіне сәйкес өз пайымдауына
байланысты айтылған сөздері немесе Жогорку Кенешке дауыс беру нәтижелері үшін
қудалауға болмайды. Аса ауыр қылмыс жасаған жағдайларды есепке алмағанда, депутатты
қылмыстық жауапкершілікке тартуға Жоғарғы Кеңес депутаттарынің жалпы санының
көпшілігінің келісімімен рұқсат беріледі.
2. Жогорку Кенеш депутаты депутаттық қызметін өзге мемлекеттік немесе
муниципалдық қызметпен қоса алып жүре алмайды, кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыра алмайды, коммерциялық ұйымдардың басқарушы органының немесе қадағалау
кеңесінің құрамына кіре алмайды.
Жогорку Кенеш депутаты ғылыми, педагогикалық және өзге де шығармашылық
қызметтермен айналыса алады.
73-бап
1. Жогорку Кенеш депутатының аманаттық мандатпен байланысы болмайды.
Депутатты кері шақыруға жол берілмейді.
2. Жогорку Кенеш депутатының өкілеттігі Жогорку Кенештің
шақырылымының қызметі тоқтаған сәтпен бір мезгілде тоқтатылады.

тиісті

3. Жогорку Кенеш депутатының өкілеттігі осы баптың 2-бөлігінде көзделген
негіздемеден бөлек мынадай жағдайларда:
1) оларға депутаттық өкілеттіктерді қосу немесе фракциядан шығуы туралы
жазбаша өтініш бергенде;
2) азаматтықтан шыққанда не басқа елдің азаматтығын алған жағдайда;
3) жұмысқа ауысқанда немесе депутаттық өкілеттіктерді атқарумен сәйкеспейтін
жұмыстарды қалдырмаған кезде;
4) сайлау жарамсыз деп танылған жағдайда;
5) Қырғыз Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткенде; сот депутатты
іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған кезде;
6) оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген кезде;
7) Жогорку Кенеш отырысына бір сессия ішінде 30 және одан да көп жұмыс күнінде
дәлелді себепсіз қатыспағанда;
8) соттың оны хабар-ошарсыз жоғалды немесе қайтыс болды деп хабарлағаны
туралы шешімі заңды күшіне енген кезде;
9) депутат қайтыс болған кезде мерзімінен бұрын тоқтатылады.
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Жогорку Кенеш депутатының өкілеттіктерін көрсетілген негіздемелер бойынша
мерзімінен бұрын тоқтату Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық
комиссиясының негіздеме пайда болған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен
кешіктірмей қабылдаған шешімімен жүзеге асырылады.
4. Депутаттың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату салдарынан пайда болған
бос мандаттың орнын алмастыру тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді.
Екінші тарау
Жогорку Кенештің өкілеттігі
74-бап
1. Жогорку Кенеш:
1) референдумды тағайындау туралы заң қабылдайды;
2) Президент сайлауын тағайындайды.
2. Жогорку Кенеш:
1) осы Конституцияға өзгерістер енгізеді;
2) заңдарды қабылдайды;
3) заңмен белгіленген тәртіпте халықаралық шарттарды ратификациялайды және
олардың күшін жояды;
4) Қырғыз Республикасының мемлекеттік шекарасын өзгерту туралы мәселелерді
шешеді;
5) республикалық бюджетті және оның орындалуы туралы есепті бекітеді;
6) Қырғыз Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы мәселелерін шешеді;
7) рақымшылық жасау туралы актілерді шығарады.
3. Жогорку Кенеш:
1) Үкімет қызметі туралы бағдарламаны бекітеді, Үкімет мүшелерін - қорғаныс
және ұлттық қауіпсіздік мәселелерін басқаратын мемлекеттік органдардың басшыларын
қоспағанда, Үкіметтің құрылымы мен құрамын белгілейді;
2) Үкімет енгізген
бағдарламасын бекітеді;

Қырғыз

Республикасының

жалпымемлекеттік

даму

3) Үкіметке сенім білдіру туралы шешім қабылдайды;
4) Үкіметке сенімсіздік білдіру туралы шешім қабылдайды.
4. Жогорку Кенеш:
1) Президенттің ұсынуымен Жоғарғы соттың судьяларын сайлайды; конституциялық
заңда көзделген жағдайларда оларды Президенттің ұсынуымен қызметінен босатады;
2) заңда көзделген тәртіппен Судьяларды іріктеу комиссиясының құрамын
бекітеді;
3) Президенттің ұсынуымен Ұлттық банктің төрағасын сайлайды; заңда көзделген
жағдайларда оны қызметінен босатады;
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4) Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссияның мүшелерін
сайлайды: құрамының үштен бір бөлігі - Президенттің ұсынуымен, үштен бірі
-парламенттік көпшілік және үштен бірі - парламенттік оппозиция; заңда көзделген
жағдайларда оларды қызметінен босатады;
5) Есеп палатасының мүшелерін сайлайды: құрамының үштен бір бөлігі - Президенттің
ұсынуымен, үштен бірі - парламенттік көпшілік және үштен бірі - парламенттік
оппозиция; заңда көзделген жағдайларда оларды қызметінен босатады;
6) Акыйкатчыны (Омбудсменді) сайлайды және заңда көзделген жағдайларда
қызметінен босатады; оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға келісім береді;
7) Акыйкатчының (Омбудсменнің) орынбасарларын сайлайды және заңда көзделген
жағдайларда Акыйкатчының (Омбудсменнің) ұсынуы бойынша оларды қызметтерінен
босатады; оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға келісім береді;
8) Бас прокурорды тағайындауға келісім береді; оны қылмыстық жауапкершілікке
тартуға келісім береді; Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен
бірінің даусымен Бас прокурорды қызметінен босатуға келісім береді;
9) Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің
көпшілік даусымен заңда көзделген жағдайларда Жогорку Кенеш депутаттарының
жалпы санының үштен бірінің Бас прокурорды қызметінен босату туралы бастамасын
мақұлдайды.
5. Жогорку Кенеш:
1) конституциялық заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен төтенше жағдай
енгізеді; осы мәселе бойынша Президенттің жарлықтарын бекітеді немесе олардың
күшін жояды;
2) соғыс және бітім, әскери жағдайды енгізу; соғыс жағдайын хабарлау; осы
мәселелер бойынша Президент жарлықтарын бекіту немесе олардың күшін жою туралы
мәселелерді шешеді;
3) бейбітшішіл пен қауіпсіздікке қолдау көрсету бойынша мемлекетаралық шарттық
міндеттемелерді орындау қажет болған жағдайларда Қырғыз Республикасының Қарулы
күштерін одан тыс жерлерде пайдалану мүмкіндігі туралы мәселелерді шешеді;
4) Қырғыз Республикасының әскери атақтарын, дипломатиялық дәрежелерін және
өзге де арнайы атақтарын белгілейді;
5) Қырғыз Республикасының мемлекеттік наградалары мен құрметті атақтарын
бекітеді.
6. Жогорку Кенеш:
1) Президенттің, шетелдік мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың өкілдерінің
сөйлеген сөздерін тыңдайды;
2) Акыйкатчының (Омбудсменнің) жыл сайынғы баяндамасын тыңдайды;
3) Премьер-министрдің, Бас прокурордың, Ұлттық банк төрағасының, Есеп
палатасының жыл сайынғы есептерін тыңдайды.
7. Жогорку Кенеш осы Конституциямен көзделген тәртіпте Президентке қарсы айып
тағады, Президентті қызметінен кетіру туралы шешім қабылдайды.
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8. Осы бапта көрсетілген лауазымды тұлғалардың жыл сайынғы есептері мен
баяндамаларын тыңдау осы Конституция мен заңдардың мемлекеттік органдар мен
олардың лауазымды тұлғаларының дербестігі мен тәуелсіздігі туралы ережелерін
ескере отырып жүзеге асырылады.
9. Жогорку Кенеш осы Конституциямен көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге
асырады.
75-бап
1. Жогорку Кенеш өз құрамынан Жогорку Кенештің Төрағасы мен оның
орынбасарларын сайлайды.
Жогорку Кенеш Төрағасының орынбасарлары олардың сайлануын Жогорку
Кенештің парламенттік оппозиция құрамына кіретін депутаттарының арасынан
сайлауды қамтамасыз ететін санда және тәртіппен сайланады.
2. Жогорку Кенештің Төрағасы:
1) Жогорку Кенештің отырыстарын жүргізеді;
2) Жогорку Кенеш отырыстарының қарауына берілетін мәселелерді дайындауға
жалпы басшылық жасайды;
3) Жогорку Кенеш қабылдаған актілерге қол қояды;
4) Қырғыз Республикасында және одан тыс жерлерде Жогорку Кенеш атынан
өкілдік етеді, Жогорку Кенештің Президентпен, Үкіметпен, сот билігі және жергілікті
өзін-өзі басқару органдарымен өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етеді;
5) Жогорку Кенеш аппаратының қызметіне жалпы басшылық жасайды және оны
бақылауды жүзеге асырады;
6) Жогорку Кенеш Регламентімен Жогорку Кенештің қызметін ұйымдастыру
бойынша өзіне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
3. Жогорку Кенеш Төрағасы Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының
көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.
Жогорку Кенеш Төрағасы Жогорку Кенеш алдында есеп береді және Жогорку
Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен
қабылданған Жогорку Кенештің шешімі бойынша кері шақырып алынуы мүмкін.
76-бап
1. Жогорку Кенеш депутаттар арасынан комитеттер, сонымен қатар уақытша
комиссиялар құрады; олардың құрамын қалыптастырады; мұнда бюджет және
құқықтық тәртіп мәселелері жөніндегі комитеттердің төрағалары парламенттік
оппозицияның өкілдері болып табылады.
2. Жогорку Кенеш комитеттері Жогорку Кенештің өкілеттіктеріне жатқызылған
мәселелерді дайындайды және алдын ала қарайды, Жогорку Кенеш қабылдаған
заңдардың өмірге енгізілуіне бақылау жасайды.
3. Заңдар, Жогорку Кенештің нормативтік құқықтық актілері олардың жобаларын
Жогорку Кенештің тиісті комитеттері алдын ала қарағаннан кейін ғана қабылданады.
4. Жогорку Кенеш мемлекеттік қызметке сайлауға және одан босатуға Жогорку
114

Кенештің тиісті комитеттерінің қорытындысы болған жағдайда келісім береді.
77-бап
1. Жогорку Кенештің сессиясы отырыстар түрінде және қыркүйектің бірінші жұмыс
күнінен келесі жылғы маусымның соңғы жұмыс күніне дейін өткізіледі.
2. Жогорку Кенештің отырыстары, егер қаралатын мәселелердің сипаты жабық
отырыстардың өткізілуін талап етпесе, ашық өткізіледі.
3. Жогорку Кенештің кезектен тыс сессияларын Жогорку Кенештің Төрағасы
Президенттің, Үкіметтің немесе Жогорку Кенеш депутаттарының кемінде үштен
бірінің ұсынысы бойынша шақырады.
4. Жогорку Кенештің отырысы оған Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы
санының көпшілігі қатысқан жағдайда заңды болып табылады.
5. Жогорку Кенештің шешімдері отырыстарда депутаттардың дауыс беруі арқылы
қабылданып, қаулымен ресімделеді.
78-бап
1. Жогорку Кенеш өзін-өзі тарату туралы шешім қабылдай алады.
2. Өзін-өзі тарату туралы шешім Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының
кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен қабылдана алады.
3. Президент Жогорку Кенеш өзін-өзі таратқан күннен бастап бес күн ішінде
мерзімінен бұрын сайлауды тағайындайды. Мұндай жағдайда сайлау мерзімінен бұрын
өткізілетін сайлау тағайындалған күннен 45 күннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс.
Үшінші бөлім
Заң шығару қызметі
79-бап
Заң шығару бастамасы құқығы: 10 мың сайлаушыға (халық бастамасы); Жогорку
Кенеш депутатына; Үкіметке беріледі.
80-бап
1. Заң жобалары Жогорку Кенешке енгізіледі.
2. Үкімет қауырт деп белгілеген заң жобаларын Жогорку Кенеш кезектен тыс
тәртіппен қарайды.
3. Мемлекет бюджеті есебінен жабылатын шығыстарды көбейтуді көздейтін
заңдардың жобаларын Жогорку Кенеш Үкімет қаржыландыру көзін анықтағаннан
кейін қабылдайды.
4. Жогорку Кенеш заңдарды үш оқылымда қабылдайды.
Заңдар, Жогорку Кенештің шешімдері осы Конституцияда өзгеше көзделмесе,
қатысушы депутаттар санының көпшілік даусымен, бірақ Жогорку Кенеш
депутаттарының кемінде 50-інің даусымен қабылданады.
5.Конституциялық заңдарды, мемлекеттік шекараны өзгерту туралы заңдарды
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Жогорку Кенеш Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының кемінде үштен
екісінің көпшілік даусымен кемінде үш оқылымда қабылдайды.
6. Конституциялық заңды, мемлекеттік шекараны өзгерту туралы заңды төтенше
және әскери жағдай кезінде қабылдауға тыйым салынады.
1. Жогорку Кенеш қабылдаған заң 14 күн ішінде Президенттің қол қоюына
беріледі.
2. Президент заңды алған күннен бастап бір айдан кешіктірмей заңға қол қояды
немесе қайта қарау үшін Жогорку Кенешке өзінің қарсылықтарын білдіріп қайтарады.
Республикалық бюджет, салық туралы заңдарға міндетті түрде қол қойылуға тиіс.
3. Егер конституциялық заң немесе заң қайта қаралған кезде Жогорку Кенеш
депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен бұрын
қабылданған редакцияда мақұлданатын болса, мұндай заңға Президент келіп түскен
күннен бастап 14 күн ішінде қол қояды. Бұрын қабылданған редакцияда мақұлданған
конституциялық заңға немесе заңға белгіленген мерзімде қол қойылмаған жағдайда,
мұндай заңға Жогорку Кенеш Төрағасы 10 күннен кешіктірмей қол қояды және ол
жариялауға жатады.
82-бап
Егер заңның өзінде немесе оның қолданысқа енгізу тәртібі туралы заңда өзге мерзім
қарастырылмаған болса, заң ресми баспа органында ресми жарияланған күнінен кейін
10 күн өткенде күшіне енеді.
БЕСІНШІ БӨЛІМ
ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТҚАРУШЫ БИЛІГІ
83-бап
1. Қырғыз Республикасының атқарушы билігін Үкімет, оған бағынатын
министрліктер, мемлекеттік комитеттер, әкімшілік ведомостволар және жергілікті
мемлекеттік әкімшіліктер жүзеге асырады.
2. Үкімет Қырғыз Республикасының атқарушы билігінің жоғарғы органы болып
табылады.
3. Үкіметті Премьер-министр басқарады. Үкімет Премьер-министрден, вице премьерминистрлерден, министрлерден және мемлекеттік комитеттердің төрағаларынан
тұрады.
Үкімет құрылымы министрліктер мен мемлекеттік комитеттерден тұрады.
84-бап
1. Депутаттық мандаттардың жартысынан көбіне ие фракция немесе фракциялар
коалициясы оның қатысуымен жаңадан шақырылған Жогорку Кенештің бірінші
отырысынан бастап 15 жұмыс күні ішінде Премьер-министр қызметіне кандидатты
ұсынады.
Премьер-министр лауазымына кандидат Жогорку Кенешке Үкімет бағдарламасын,
құрылымы мен құрамын енгізеді.
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2. Егер жоғарыда көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Жогорку Кенеш
бағдарламаны бекітпеген, Үкіметтің құрылымы мен құрамын анықтамаған немесе
сайлау нәтижелері бойынша бірде-бір саяси партия депутаттық мандаттардың
жартысынан көбін алмаған жағдайда Президент фракциялардың біріне 15 жұмыс күні
ішінде парламенттік көпшілікті құрып, Премьер-министр лауазымына кандидат ұсыну
туралы ұсыныс береді.
Премьер-министр лауазымына кандидат жоғарыда аталған мерзім аяқталғанға дейін
Жогорку Кенешке Үкімет бағдарламасын, құрылымы мен құрамын енгізеді.
3. Егер жоғарыда көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Жогорку Кенеш Үкімет
бағдарламасын бекітпеген, оның құрылымы мен құрамын анықтамаған жағдайда
Президент екінші фракцияға 15 жұмыс күні ішінде парламенттік көпшілікті құрып,
Премьер-министр лауазымына кандидат ұсыну туралы ұсыныс береді.
Премьер-министр лауазымына кандидат жоғарыда аталған мерзім біткенге дейін
Жогорку Кенешке Үкімет бағдарламасын, құрылымы мен құрамын енгізеді.
4. Егер жоғарыда көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Жогорку Кенеш
бағдарламаны бекітпеген, Үкіметтің құрылымы мен құрамын анықтамаған жағдайда
фракциялар өз бастамаларымен 15 жұмыс күні ішінде парламенттік көпшілікті құрып,
Премьер-министр лауазымына кандидат ұсынуға тиіс.
Премьер-министр қызметіне кандидат жоғарыда көрсетілген мерзім аяқталғанға
дейін Үкімет бағдарламасын, құрылымын және құрамын Жогорку Кенешке енгізеді.
5. Президент үш күн ішінде Премьер-министр мен Үкіметтің қалған мүшелерін
тағайындау туралы жарлық шығарады.
Егер Президент жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде Премьер-министр мен
Үкімет мүшелерін тағайындау туралы жарлық шығармаса, олар тағайындалған болып
есептеледі.
6. Егер Үкімет бағдарламасы осы Конституцияда белгіленген тәртіпте бекітілмеген,
құрылымы мен құрамы белгіленбеген болса, Президент Жогорку Кенешке мерзімінен
бұрын сайлау тағайындайды. Бұл жағдайда Үкімет жаңадан шақырылған Жогорку
Кенешті құрғанға дейін өз міндеттерін осы Конституцияда көзделген тәртіппен
атқарады.
7. Фракциялар коалициясы парламенттік көпшілік мәртебесін жоғалтқан жағдайда
Үкімет осы баппен көзделген тәртіппен және мерзімде құрылады. Үкіметтің жаңа
құрамы құрылғанға дейін Премьер-министр мен Үкімет мүшелері өз міндеттерін
атқара береді.
85-бап
1. Үкімет Жогорку Кенешке есеп береді және осы Конституцияда көзделген шекте
оның алдында жауапты.
2. Премьер-министр Жогорку Кенешке жыл сайын Үкіметтің жұмысы туралы есеп
береді.
3. Жогорку Кенеш Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының үштен бірінің
бастамашылығымен Үкіметке сенімсіздік білдіру туралы мәселені қарастыра алады.

117

4. Үкіметке сенімсіздік білдіру туралы қаулы Жогорку Кенеш депутаттарының
жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.
5. Үкіметке сенімсіздік білдіру туралы мәселені Жогорку Кенеш кезекті Президент
сайлауына дейін 6 ай ішінде қарай алмайды.
6. Үкіметке сенімсіздік білдіргеннен кейін Президент Үкіметті орнынан түсіру
туралы шешім қабылдауға немесе Жогорку Кенештің шешімімен келіспеуге құқылы.
7. Егер Жогорку Кенеш 3 ай ішінде Үкіметке сенімсіздік білдіру туралы қайта
шешім қабылдаған жағдайда Президент Үкіметті орнынан түсіреді.
86-бап
1. Премьер-министр жылына кемінде бір рет Жогорку Кенештің алдына Үкіметке
сенім білдіру туралы мәселе қоя алады. Жогорку Кенеш Үкіметке сенім білдіруден бас
тартқан жағдайда Президент 5 жұмыс күні ішінде Үкіметті орнынан түсіру туралы шешім
қабылдайды немесе Жогорку Кенешке мерзімінен бұрын сайлау тағайындайды.
2. Орнынан түскен жағдайда Үкімет өкілеттіктерін Үкіметтің жаңа құрамы
құрылғанға дейін осы Конституцияда көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге
асыруды жалғастырады.
87-бап
1. Премьер-министр, Үкімет немесе Үкіметтің жеке мүшесі орнынан түсетіні туралы
өтініш беруге құқылы. Президент орнынан түсуді қабылдайды немесе қабылдамайды.
2. Премьер-министрдің орнынан түсуін қабылдау қабылдау Үкіметтің де орнынан
түсуіне алып келеді.
3. Үкімет құрылғанға дейін Премьер-министр және Үкімет мүшелері өз міндеттерін
атқара береді.
4. Үкімет орнынан түскен жағдайда Үкіметтің жаңа құрамы осы Конституцияда
көзделген тәртіппен пен мерзімде құрылуға тиіс. Президентке Премьер-министр
лауазымына кандидатура тағайындау үшін енгізу мерзімін есептеу Президенттің
Премьер-министрді немесе Үкіметті орнынан түсіру туралы шешім қабылдаған күннен
басталады.
5. Үкімет мүшесі орнынан түскен немесе қызметінен босатылған жағдайда
Премьер-министр Президентке 5 жұмыс күні ішінде Жогорку Кенеш мақұлдаған
Үкімет мүшесінің бос орнына кандидатура енгізеді.
88-бап
1. Үкімет:
•

Конституция мен заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді;

•

мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын жүзеге асырады;

• заңдылықты, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғамдық тәртіп
күзетінің, қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету шараларын жүзеге асырады.
• мемлекеттік егемендікті, аумақтың бүтіндікті сақтау, конституциялық
құрылысты қорғау, сондай-ақ қорғаныс қабілетін, ұлттық қауіпсіздік және құқықтық
тәртіпті нығайту жөніндегі шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
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• қаржылық, баға, тарифтік, инвестициялық және салық саясатын жүргізуді
қамтамасыз ету;
• республикалық бюджетті әзірлеп, Жогорку Кенешке ұсынады және оның
атқарылуын қамтамасыз етеді; Жогорку Кенешке республикалық бюджеттің атқарылуы
туралы есеп береді.
• меншіктің барлық нысандарын тең дамыту жағдайлары мен оларды қорғауды
қамтамасыз ету, мемлекеттік меншік нысандарын басқару шараларын жүзеге
асырады;
• әлеуметтік-экономикалық және мәдени салаларда бірыңғай мемлекеттік саясат
жүргізуді қамтамасыз етеді;
• экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық және
жалпымемлекеттік бағдарламаларын әзірлеп, іске асырады;

мәдени

•

сыртқы экономикалық қызметтің жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

•

азаматтық қоғаммен өзара әрекеттестікті қамтамасыз етеді;

дамудың

• Конституциямен және заңдармен өзінің қарауына жатқызылған өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асырады.
2. Үкіметтің қызметін ұйымдастыру және оның тәртібі конституциялық заңмен
белгіленеді.
89-бап
Премьер-министр:
1. Үкіметті басқарады және оның Жогорку Кенеш алдындағы жұмысына дербес
жауап береді;
2. барлық атқарушы билік органдарының Конституция мен заңдарды орындауын
қамтамасыз етеді;
3. келіссөздер жүргізеді және халықаралық шарттарға қол қояды;
4. Үкімет отырыстарын жүргізеді;
5. Үкімет қаулылары мен өкімдерінеқол қояды, олардың орындалуын қамтамасыз
етеді;
6. әкімшілік ведомостволардың басшыларын тағайындайды және босатады;
7. заңдарда белгіленген тәртіпте жергілікті кенештердің ұсынуы бойынша жергілікті
мемлекеттік әкімшілік басшыларын қызметке тағайындайды және босатады.
8. осы Конституциямен және заңдармен көзделген өзге де өкілеттіліктерді жүзеге
асырады;
90-бап
1. Үкімет Конституция мен заңдар негізінде және оларды орындау үшін қаулылар
мен өкімдер шығарады, олардың орындалуын қамтамасыз етеді.
2. Үкімет қаулылары мен өкімдерінің Қырғыз Республикасының бүкіл аумағында
орындалуы міндетті.

119

3. Үкімет
министрліктердің,
мемлекеттік
комитеттердің,
әкімшілік
ведомостволардың, жергілікті мемлекеттік әкімшілік органдардың қызметін
асқарады.
4. Үкімет
министрліктердің,
мемлекеттік
ведомостволардың актілерін жоюға құқылы;

комитеттердің,

әкімшілік

91-бап
1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағындағы атқарушы билікті жергілікті
мемлекеттік әкімшілік жүзеге асырады.
2. Жергілікті мемлекеттік әкімшілік басшыларын қызметке тағайындау мен босату
тәртібі заңмен белгіленеді.
Жергілікті мемлекеттік әкімшілікті ұйымдастыру мен оның қызметі заңмен
белгіленеді.
92-бап
1. Жергілікті мемлекеттік әкімшіліктер Конституция, заңдар, Үкіметтің нормативтік
құқықтық актілері негізінде әрекет етеді.
2. Жергілікті мемлекеттік әкімшіліктердің өз құзыреттері шегінде қабылдаған
шешімдерінің тиісті аумақта орындалуы міндетті болып табылады.
АЛТЫНШЫ БӨЛІМ
ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СОТ БИЛІГІ
93-бап
1. Қырғыз Республикасында сот төрелігі тек сот арқылы жүзеге асырылады.
Қырғыз Республикасының азаматтары заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен
сот төрелігінің атқарылуына қатысуға құқылы.
2. Сот билігі сотта іс жүргізудің конституциялық, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік
және өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады.
3. Қырғыз Республикасының сот жүйесі Конституциямен және заңдармен
белгіленеді, Жоғарғы соттан және жергілікті соттардан тұрады.
Жоғарғы сот құрамында Конституциялық палата жұмыс істейді.
Заңмен мамандандырылған соттар құрыла алады.
Төтенше соттарды құруға жол берілмейді.
4. Соттарды ұйымдастыру мен оның қызмет тәртібі заңмен белгіленеді.
94-бап
1. Судьялар тәуелсіз және тек Конституция мен заңдарға ғана бағынады.
2. Судья жеке басына қол сұғылмаушылық құқығына ие және қылмыс үстінде
ұсталған жағдайды қоспағанда, оны ұстауға, тұтқынға алуға, тінтуге немесе жеке
басын тексеруге болмайды.
3. Судьядан нақты сот ісі бойынша есеп талап етуге ешкімнің құқығы жоқ.
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Сот төрелігін жүзеге асыру ісіне ешбір араласуға тыйым салынады. Судьяға ықпал
еткені үшін кінәлі болып табылған адамдар заң бойынша жауапты болады.
4. Судья, өзінің мәртебесіне сәйкес тәуелсіздігінің әлеуметтік, материалдық және
өзге кепілдіктерімен қамтамасыз етіледі.
5. Қырғызстан Республикасының 40 жасқа толған және 70 жастан аспаған, жоғары
заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде 10 жыл жұмыс өтілі бар азаматы Жоғары
Соттың судьясы бола алады.
6. Жоғары Соттың судьялары шекті жасқа жеткенге дейін сайланады.
7. Жоғары Соттың судьялары өз құрамынан Жоғары Соттың төрағасы мен оның
орынбасарларын 3 жыл мерзімге сайлайды.
Бір адам қатарынан екі мерзімге Жоғары Соттың төрағасы, төрағаның орынбасары
болып сайлана алмайды.
Жоғары Соттың төрағасы мен оның орынбасарларын сайлау және босату тәртібі
заңмен белгіленеді.
8. Қырғызстан Республикасының 30 жасқа толған және 65 жастан аспаған, жоғары
заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар азаматы жергілікті
соттың судьясы бола алады.
Жергілікті соттардың судьяларын Судьяларды іріктеу жөніндегі кеңестің ұсынуымен
Президент бірінші ретте 5 жыл мерзімге, ал кейіннен - шекті жасқа жеткенге дейін
тағайындайды. Жергілікті соттардың судьяларын ұсыну және тағайындау тәртібі
конституциялық заңмен белгіленеді.
Жергілікті сот судьяларының жиналысы өз құрамынан сот төрағасы мен оның
орынбасарларын 3 жыл мерзімге сайлайды.
Бір адам бір сотта қатарынан екі мерзімге соттың төрағасы, төрағаның орынбасары
болып сайлана алмайды.
9. Қырғыз Республикасы судьяларының мәртебесі конституциялық заңмен
белгіленеді, онда жоғары сот пен жергілікті соттардың судьялары лауазымдарына
кандидаттарға қойылатын қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
95-бап
1. Қырғыз Республикасының барлық соттарының судьялары тәртібі кіршіксіз
болғанға дейін өз қызметтерін атқарады және өз өкілеттіліктерін сақтайды. Судьялардың
кіршіксіз тәртіп талаптарын бұзуы судьяларды конституциялық заңмен белгіленген
тәртіппен жауапкершілікке тартуға негіз болып табылады.
2. Жоғары Соттың судьяларын Жогорку Кенеш Судьялар кеңесінің ұсынысы
бойынша Президенттің ұсынуымен Жогорку Кенеш депутаттарының жалпы санының
кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен атқарып отырған қызметінен мерзімінен
бұрын босатуы мүмкін.
3. Судья қайтыс болған жағдайда, оның қайтыс болған немесе белгісіз себептермен
жоқ деп жариялаған, іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, азаматтығын жоғалтқан,
азаматтықтан шыққан немесе өзге мемлекеттің азаматтығын алған жағдайда
судьялардың өкілеттігін негіз пайда болған күннен бастап конституциялық заңға сәйкес
оны сайлаған немесе тағайындаған ұйым тоқтатады.
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4. Жергілікті соттардың судьялары қызметіне кандидатуралар іріктеді, оларды
тағайындауға және басқа орынға ауыстыруға (ротация) ұсынуды конституциялық
заңмен белгіленген тәртіпте Судьяларды іріктеу жөніндегі Кеңес жүзеге асырады.
5. Жергілікті соттардың судьяларын қызметтерінен шеттету мен босатуды
Президент Судьяларды іріктеу жөніндегі кеңестің ұсынысы бойынша конституциялық
заңмен белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырады.
6. Қырғыз Республикасының барлық соттарының судьяларын сот тәртібімен
салынатын қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартуға Судьялар кеңесінің
келісімі бойынша конституциялық заңмен белгіленген тәртіппен рұқсат етіледі.
7. Судьяларды іріктеу жөніндегі кеңес судьялар мен азаматтық қоғам өкілдерінен
құралады.
Судьялар кеңесі, парламенттік көпшілік және парламенттік оппозиция сәйкесінше
Судьяларды іріктеу жөніндегі кеңес құрамының үштен бірі бойынша сайлайды.
8. Судьяларды іріктеу жөніндегі кеңесті ұйымдастыру және оның қызметі,
өкілеттіктері мен құрылу тәртібі заңмен белгіленеді.
96-бап
1. Жоғары сот азаматтық, қылмыстық, экономикалық, әкімшілік және өзге де істер
жөніндегі жоғары сот органы болып табылады және заңда белгіленген тәртіппен сот
процесіне қатысушылардың арыздары бойынша жергілікті соттардың сот актілерін
қайта қарауды жүзеге асырады.
2. Жоғары соттың Пленумы Жоғары соттың төрағасы мен Жоғары сот алқасы
құрамында сот практикасының мәселелері бойынша түсініктемелер береді.
3. Жоғары соттың актілері түбегейлі болып табылады және шағымдануға
жатпайды.
97-бап
1. Жоғары соттың Конституциялық палатасы конституциялық бақылауды жүзеге
асырушы орган болып табылады.
2. Қырғызстан Республикасының 40 жасқа толған және 70 жастан аспаған, жоғары
заң білімі бар, заң мамандығы бойынша кемінде 15 жыл жұмыс өтілі бар азаматы
Жоғары соттың Конституциялық палатасының судьясы бола алады.
3. Жоғары соттың Конституциялық палатасының судьялары өз құрамынан 3 жыл
мерзімге төрағаны, төраға орынбасарын сайлайды.
4. Бір адам қатарынан екі мерзімге Жоғары соттың Конституциялық палатасының
төрағасы, төрағаның орынбасары болып сайлана алмайды.
5. Жоғары соттың Конституциялық палатасының судьяларын Жогорку Кенеш
Судьялар кеңесінің ұсынысы негізінде Президенттің ұсынуымен Жогорку Кенеш
депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен атқарып
отырған қызметінен мерзімінен бұрын босата алады.
6. Жоғары соттың Конституциялық палатасы:
1) заңдар мен өзге де нормативті құқықтық актілерді Конституцияға қайшы келген
жағдайда конституциялық емес деп таниды;
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2) Қырғыз Республикасы қатысушы болып табылатын күшіне енбеген халықаралық
шарттардың конституцияға сәйкестігі туралы қорытынды береді;
3) осы Конституцияға өзгерістер енгізу туралы заң жобасына қорытынды береді.
7. Әрбір адам, егер олардың Конституция мойындаған құқықтары мен бостандықтары
бұзылды деп есептесе, заң мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің конституцияға
сәйкестігіне дауласуға құқығы бар.
8. Жоғары соттың Конституциялық палатасының шешімі түпкілікті болып табылады
және шағымдануға жатпайды.
9. Жоғары Соттың Конституциялық палатасының заңдарды немесе оның ережелерін
конституцияға сәйкес емес деп тануы олардың Қырғызстан Республикасының
аумағындағы күшін жояды, сонымен қатар сот актілерін қоспағанда, конституцияға
сәйкес емес деп танылған заңдарға немесе олардың ережелеріне негізделген өзге де
нормативтік құқықтық актілердің күшін жояды.
10. Конституцияға сәйкес емес деп танылған заңдардың нормаларына негізделген
сот актілерін азаматтардың сот құқықтары мен бостандықтарына қол сұғылғандығы
көрсетілген шағымдары бойынша қайта қарайды.
11. Жоғары соттың Конституциялық палатасының құрамы мен құрылу тәртібі,
Конституциялық палатаның төрағаларын, төрағаның орынбасарларын сайлау және
босату, сондай-ақ конституциялық сот ісін жүзеге асыру тәртібі конституциялық заңмен
белгіленеді.
98-бап
1. Мемлекет соттардың жұмыс істеуі мен судьялардың қызмет етуіне тиісті
жағдайларды жасайды және оның қаржыландыруды қамтамасыз етеді.
Соттарды қаржыландыру республикалық бюджет есебінен қаржыландырылады
және сот төрелігін толық және тәуелсіз түрде жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз
етуге тиіс.
2. Сот жүйесінің бюджетін сот билігі дербес құрылады және атқарушы және заң
шығарушы билік тармақтарының келісімімен республикалық бюджетке енгізіледі.
99-бап
1. Барлық соттарда сот талқылауы ашық түрде өтеді. Істі жабық отырыста тыңдауға
заңмен көзделген жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Сот шешімі көпшілікке жария
етіледі.
2. Соттарда заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, қылмыстық немесе өзге де
істерді сырттай талқылауға жол берілмейді.
3. Сот ісін жүргізу тараптардың бәсекелестігі мен тең құқылылығы негізінде жүзеге
асырылады.
4. Сот актісін жою, өзгерту және тоқтата тұру белгіленген сот тәртібімен жүзеге
асырылуы мүмкін.
5. Сот процесіне қатысушылардың процессуалдық құқықтары, соның ішінде
шешімдерге, үкімдерге және басқа сот актілеріне шағым беру құқығы, сондай-ақ
оларды жүзеге асыру тәртібі заңмен белгіленеді.
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100- бап
1. Қырғыз Республикасы соттарының заңды күшіне енген актілері барлық
мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, қоғамдық
бірлестіктер, лауазымдық және жеке тұлғалар үшін міндетті және республиканың бүкіл
аумағында орындалуы тиіс.
2. Сот актілерінің орындалмауы, тиісті орындалмауы немесе орындалуына кедергі
келтіру, сондай-ақ соттардың қызметіне араласу заңмен белгіленген жауапкершілікке
алып келеді.
101- бап
1. Соттың осы Конституцияға қайшы келетін нормативті құқықтық актіні қолдануға
құқығы жоқ.
2. Егер кез келген сот инстанциясында істі қарау барысында заңның немесе өзге
нормативтік құқықтық актінің конституцияға сәйкес еместігі туралы мәселе туындаса,
сот Жоғары соттың Конституциялық палатасына сұрау жолдайды.
102-бап
1. Соттардың ішкі қызметінің мәселелерін шешу үшін судьялардың өзін-өзі басқаруы
әрекет етеді.
2. Қырғыз Республикасындағы судьялардың өзін-өзі басқару ұйымдары судьялар
съезі, Судьялар кеңесі және судьялар жиналысы болып табылады.
Судьялар съезі судьялардың өзін-өзі басқаруының жоғарғы ұйымы болып
табылады.
Судьялар кеңесі судьялар съездері аралығында әрекет етуші әрі судьялардың
құқықтарын қорғайтын және заңды мүдделерін, соттардың бюджетін қалыптастыру
мен оның атқарылуына қадағалау жасауды, судьялардың оқуын ұйымдастыруды және
біліктілігін арттыруды, судьяларды тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселелерін
қарастыруды жүзеге асыратын судьялардың өзін-өзі басқаруының жоғарғы ұйымы
болып табылады.
Судьялардың жиналысы судьялардың өзін-өзі басқаруының бастауыш органы
болып табылады.
3. Судьялардың өзін-өзі басқару ұйымдарының қызметін ұйымдастыру және
олардың қызмет тәртібі заңмен белгіленеді.
103- бап
Сот төрелігі заңмен көзделген жағдайларда, сондай-ақ сот талқылауына қатысқан
адамдар оның жүргізілуіне қаржысы жеткіліксіз екендігін айғақтайтын дәлелдеме
көрсеткен кез келген жағдайда ақысыз жүргізіледі.
ЖЕТІНШІ ТАРАУ
ӨЗГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЙЫМДАР
104- бап
Прокуратура біртұтас жүйені құрайды, оған мыналар жүктеледі:
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1) атқарушы билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының,
олардың лауазымды тұлғаларының заңдарды дәл және біркелкі орындауын қадағалау;
2) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын тергеумен айналысатын ұйымдардың
заңдарды сақтауын қадағалау;
3) қылмыстық істер бойынша сот шешімдерін орындау кезіндегі, сондай-ақ
азаматтардың жеке басының бостандығын шектеумен байланысты мәжбүрлеу
сипатындағы шараларды қолдануда заңдардың сақталуын қадағалау;
4) заңмен белгіленген жағдайларда сотта азаматтың немесе мемлекеттің мүддесін
білдіру;
5) сотта мемлекеттік айыптауды қолдау;
6) мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстың ізіне
түсу.
105- бап
Ұлттық банк Қырғыз Республикасының банк жүйесіне бақылау жасайды, Қырғыз
Республикасының ақша-несие саясатын белгілейді және жүргізеді, бірыңғай валюта
саясатын әзірлейді және жүзеге асырады, ақша белгілері эмиссиясын өткізудің айрықша
құқығына ие болады, банктік қаржыландырудың түрлі нысандары мен принциптерін
іске асырады.
106-бап
Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссия Қырғыз Республикасында
сайлау мен референдумға дайындықты және оны өткізуді қамтамасыз етеді.
107- бап
Есеп палатасы республикалық және жергілікті бюджеттің, бюджеттен тыс
қаражаттың атқарылуына, мемлекеттік және муниципалдық меншікті пайдаланылуына
аудитті жүзеге асырады.
108- бап
Қырғыз Республикасында адам мен азаматының құқықтары мен бостандықтарының
сақталуына Парламенттік бақылау жасауды Акыйкатчы (Омбудсмен) жүзеге асырады.
109- бап
Осы бөлімде көрсетілген мемлекеттік ұйымдардың қызметін ұйымдастыру мен оның
тәртібі, сондай-ақ олардың тәуелсіздігіне берілетін кепілдіктер заңмен белгіленеді.
СЕГІЗІНШІ БӨЛІМ
ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ
110- бап
1. Жергілікті өзін-өзі басқару - жергілікті қоғамдастықтардың жергілікті маңызы
бар мәселелерді өз мүдделері мен өз жауапкершілігіне алып, дербес шешуге осы
Конституциямен кепілдік берілген құқықтары мен нақты мүмкіндіктері.
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2. Қырғыз Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды тиісті әкімшілік-аумақтық
бірліктер аумағында жергілікті қоғамдастықтар жүзеге асырады.
3. Жергілікті өзін-өзі басқаруды азаматтардың жергілікті қоғамдастықтары тікелей
немесе жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары арқылы жүзеге асырады.
4. Жергілікті өзін-өзі басқару тиісті жергілікті, сондай-ақ республикалық бюджеттен
қаржыландырылады.
5. Жергілікті бюджетті қалыптастыру мен атқару ашықтық принциптерінің
сақталуы, жұртшылықтың қатысуы, жергілікті қоғамдастықтың алдында жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының есеп беруі арқылы жүзеге асырылады.
111- бап
1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесін мыналар құрайды:
1) жергілікті кенештер - өкілді жергілікті өзін-өзі басқару органдары;
2) айыл окмоту, қала мэриилері - атқарушы жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары.
2. Атқарушы жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары мен олардың лауазымды
тұлғалары өз қызметінде жергілікті кенештер алдында есеп береді.
112- бап
1. Жергілікті кенештер депутаттарын заңмен белгіленген тәртіппен тең
мүмкіндіктерді сақтай отырып, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында тұратын
азаматтар сайлайды.
2. Атқарушы жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының басшылары заңмен белгілеген
тәртіппен сайланады.
3. Жергілікті кенештер заңға сәйкес:
1) жергілікті бюджетті бекітеді, олардың атқарылуына бақылау жасайды;
2) жергілікті қоғамдастық пен халықты әлеуметтік қорғаудың әлеуметтікэкономикалық даму бағдарламасын бекітеді;
3) жергілікті салықтар мен алымдарды енгізеді, сондай-ақ олар бойынша жеңілдіктер
белгілейді;
4) жергілікті маңызы бар өзге де мәселелерді шешеді.
113- бап
1. Мемлекеттік ұйымдардың жергілікті өзін-өзі басқарудың заңмен көзделген
өкілеттіктеріне араласуға құқықтары жоқ.
2. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына оларды жүзеге асыру үшін қажетті
материалдық, қаржылық және өзге құралдарды бере отырып, мемлекеттік өкілеттіктер
табысталуы мүмкін. Мемлекеттік өкілеттіктер жергілікті өзін-өзі басқару органдарына
заң немесе келісім негізінде берілуі мүмкін.Табысталған өкілеттіктер бойынша
жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттік органдардың алдында есеп береді.
3. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекет пен оның органдарының алдында
заңның орындалуына, жергілікті қоғамдастықтың алдында өз қызметінің нәтижесі
үшін жауапты болады.
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4. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары құқықтарының бұзылуына байланысты сот
қорғауына жүгінуге құқылы.
ТОҒЫЗЫНШЫ БӨЛІМ
ОСЫ КОНСТИТУЦИЯҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
114- бап
1. Осы Конституцияға өзгерістер енгізу туралы заң Жогорку Кенеш тағайындаған
референдум арқылы қабылдануы мүмкін.
2. Жогорку Кенеш осы конституцияның үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы,
жетінші және сегізінші ережелеріне өзгеріс енгізуді Жогорку Кенеш депутаттарының
жалпы санының көпшілігінің ұсынысымен немесе кемінде 300 мың сайлаушының
бастамасымен қабылдауы мүмкін.
3. Жогорку Кенеш осы Конституцияға өзгерістер енгізу туралы заңды Жогорку
Кенештің қарауына енгізілген күннен бастап кемінде 6 ай ішінде қабылдайды.
Жогорку Кенеш осы конституцияға өзгерістер енгізу туралы заңды Жогорку Кенеш
депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілігінің оқылым арасына
2 ай үзіліс салып, кемінде үш оқылым өткізген соң қабылдайды.
Осы Конституцияға өзгерістер енгізу туралы заң Жогорку Кенеш депутаттарының
жалпы санының кемінде үштен екісінің бастамасы бойынша референдумға шығарыла
алады.
4. Төтенше және әскери жағдай кезінде осы Конституцияға өзгерістер енгізуге
тыйым салынады.
5. Осы Конституцияға өзгерістер енгізу туралы қабылданған заңға Президент қол
қояды.
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ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯСЫ
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Өзбекстан Республикасының Конституциясы

(1992 жылы 8 тамызда он екінші шақырылған Өзбекстан Республикасы Жоарғы
Кеңесінің он бірінші сессиясында қабылданды)
Осы Конституцияға ӨзР 28.12.93ж. N 989-XII Заңына, ӨзР 24.04.2003ж. Заңына,
ӨзР 11.04.2007 ж. N ӨзР-89 Заңына, ӨзР 25.12.2008ж. N ӨР-194 Заңының 1-бабына,
ӨзР 18.04.2011 ж. N ӨзР-284 Заңының 1-бабына сәйкес өзгерістер енгізілді.
Кіріспе
I

бөлім. Негізгі принципиер

II бөлім. Адам мен азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары және міндеттері
III бөлім. Қоғам және жеке адам
IV бөлім. Әкімшілік аумақтық және мемлекеттік құрылысы
V бөлім. Мемлекеттік билікті ұйымдастыру
VI бөлім. Конституцияны өзгерту тәртібі
Кіріспе
Өзбекстан халқы, адам құқықтары мен мемлекеттік егемендік принциптің беріктігін
жария ете отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілігін
сезіне отырып, өзбек мемлекеттігінің даму тәжірибесіне сүйене отырып, демократия
және әлеуметтік әділеттілік мұраттарына адалдығын растай отырып, халықаралық
құқықтың жалпыға танылған нормаларының басымдығын тани отырып, республика
азаматтарына лайықты өмірді қамтамасыз етуге ұмтыла отырып, ізгі демократиялық
құқықтық мемлекет құру міндетін қоя отырып, азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық
келісімді қамтамасыз ету мақсатында өзінің өкілетті өкілдері атынан осы Өзбекстан
Республикасының Конституциясын қабылдайды.
Бірінші бөлім. Негізгі принциптер
I

тарау. Мемлекеттік егемендік

II тарау. Халық билігі
III тарау. Конституция мен заңдардың ұлықтығы
IV тарау. Сыртқы саясат
І тарау. Мемлекеттің егемендігі
1- бап. Өзбекстан - егемен демократиялық республика. «Өзбекстан Республикасы»
және «Өзбекстан» атауларының мәні барабар.
2- бап. Мемлекет халықтың еркін білдіреді, оның мүдделеріне қызмет етеді.
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Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар қоғам мен азаматтардың алдында
жауапты.
3- бап. Өзбекстан Республикасы ұлттық-мемлекеттік және әкімшілік-аумақтық
құрылысын, мемлекеттік билік пен басқару органдарының жүйесін белгілейді, өзінің
сыртқы және ішкі саясатын жүргізеді.
Өзбекстан Республикасының мемлекеттік шекарасына қол сұғылмайды және ол
біртұтас.
4- бап. Өзбекстан Республикасының мемлекеттік тілі өзбек тілі болып табылады.
Өзбекстан Республикасы оның аумағында тұратын ұлттар мен ұлыстардың
тіліне, салтына және дәстүрлеріне құрметпен қарайды, олардың дамуы үшін жағдай
жасайды.
5- бап. Өзбекстан Республикасының заңмен бекітілген мемлекеттік рәміздері - Туы,
Елтаңбасы және Әнұраны бар.
6- бап. Өзбекстан Республикасының астанасы - Ташкент қаласы.
II тарау. Халық билігі
7- бап. Халық мемлекеттік биліктің бірден-бір қайнар көзі болып табылады.
Өзбекстан Республикасындағы мемлекеттік билік халықтың мүддесі үшін және
оған Өзбекстан Республикасының Конституциясы мен оның негізінде қабылданған
заңнамалар уәкілеттілік берген органдар арқылы ғана жүзеге асырылады.
Мемлекеттік биліктің өкілеттіктерін иемденіп кету, Конституцияда көзделмеген
тәртіппен билік органдарының қызметін тоқтата тұру немесе оны тоқтату, биліктің
жаңа және қатар құрылымдарын құру Конституцияға қайшы болып табылады және заң
бойынша жауапкершілікке әкеп соғады.
8- бап. Өзбекстан халқын олардың ұлтына қарамастан Өзбекстан Республикасының
азаматтары құрайды.
9- бап. Қоғамдық және мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды мәселелері
халықтың талқылауына шығарылады, жалпыға бірдей дауысқа салуға (референдум)
қойылады. Референдумды өткізу тәртібі заңмен белгіленеді.
10-бап. Өзбекстан халқының атынан өздері сайлаған Олий Мәжіліс пен
Республикасының Президенті ғана сөйлей алады.
Қоғамның ешбір бөлігінің, саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің, қозғалыс
немесе жеке адамның Өзбекстан халқының атынан сөйлеуге құқығы жоқ.
11- бап. Өзбекстан Республикасындағы мемлекеттік билік жүйесі биліктің заң
шығарушы, атқарушы және сот билігіне бөліну принципіне негізделеді.
12-бап. Өзбекстан Республикасының қоғамдық өмірі саяси институттардың,
идеологиялар мен пікірлердің сан алуандығы негізінде дамиды.
Ешқандай идеология мемлекеттік идеология болып орныға алмайды.
13-бап. Өзбекстан Республикасындағы демократия жоғары құндылықтары адам,
оның өмірі, бостандығы, ар-намысы және ажырамас құқықтары болып табылатын
жалпы адамзаттық принциптерге негізделеді.
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Демократиялық құқықтар мен бостандықтар Конституция мен заңдар арқылы
қорғалады.
14-бап. Мемлекет өз қызметін адам мен қоғам игілігі мүдддесі үшін әлеуметтік
әділдік пен заңдылық принципі негізінде құрады.
III тарау. Конституция мен заңның ұлықтығы
15-бап. Өзбекстан Республикасында Өзбекстан Республикасының Конституциясы
мен заңдарының сөзсіз ұлықтығы мойындалады. Мемлекет, оның органдары,
лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және азаматтар Конституция мен заңдарға
сәйкес әрекет етеді.
16-бап. Осы Конституцияның бірде-бір ережесі Өзбекстан Республикасының
құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келетіндей етіп түсіндірілуі мүмкін емес.
Ешбір заң немесе өзге құқықтық-нормативтік құжат Конституция нормалары мен
принциптеріне қайшы келмеуі тиіс.
IV тарау. Сыртқы саясат
17-бап. Өзбекстан Республикасы халықарлық қатынастардың толық құқылы
субъектісі болып табылады. Оның сыртқы саясаты мемлекеттердің егемендік теңдігі
принципінен, күш қолданбау немесе күш көрсетпеу, шекаралардың мызғымастығы,
дауларды бейбіт жолмен реттеу, ішкі істерге қол сұқпау және халықаралық құқықтың
өзге де жалпыға танылған принциптері мен нормаларынан туындайды.
Республика мемлекеттің, халықтың жоғары мүдделерін, оның игілігі мен қауіпсіздігін
көздей отырып, одақтар жасаса алады, достастықтарға және өзге де мемлекетаралық
құрылымдарға кіре алады, сондай-ақ олардан шыға алады.
II БӨЛІМ. Адамның мен азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары және
міндеттері
V тарау. Жалпы ережелер
VI тарау. Азаматтық
VII тарау. Жеке құқықтар мен бостандықтар
VIII тарау. Саяси құқықтар
IX тарау. Экономикалық және әлеуметтік құқықтар
X тарау. Адамның құқықтары мен бостандықтарына берілетін кепілдіктер
XI тарау. Азаматтардың міндеттері
V тарау. Жалпы ережелер
18-бап. Өзбекстан Республикасының барлық азаматтары жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дініне, әлеуметтік шығу тегіне, жеке қоғамдық жағдайына қарамастан,
заң алдында тең және құқықтары мен бостандықтары бірдей.
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Жеңілдіктер тек заң бойынша белгіленуі мүмкін әрі әлеуметтік әділеттілік
принциптеріне сәйкес келуге тиіс.
19-бап. Өзбекстан Республикасының азаматы мен мемлекет өзара құқықтармен
және өзара жауапкершіліктермен байланысты. Азаматтарының Конституцияда және
заңдарда бекітілген құқықтары мен бостандықтары баянды болып табылады және одан
сотсыз айыруға не оларды шектеуге ешкімнің құқығы жоқ.
20-бап. Азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы өзге адамдардың,
мемлекет пен қоғамның заңды мүдделерін, құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға
тиіс.
VI тарау. Азаматтық
21-бап. Өзбекстан Республикасында республиканың барлық аумағына бірдей
азаматтық белгіленеді.
Өзбекстан Республикасының азаматтығы оны алу негізіне қарамастан, барлығына
бірдей тең болып табылады.
Қарақалпақ Республикасының азаматы сонымен қатар Өзбекстан Республикасының
азаматы болып табылады.
Азаматтықты алу және одан айыру негізі мен тәртібі заңмен белгіленеді.
22-бап. Өзбекстан Республикасы Өзбекстан Республикасының аумағында және
одан тыс жерлерде тұрып жатқан өзінің азаматтарын құқықтық қорғауға әрі оларға
қамқорлық жасауға кепілдік береді.
23-бап. Өзбекстан Республикасы аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы
жоқ адамдарға халықаралық құқық нормаларына сәйкес құқықтар мен бостандықтар
қамтамасыз етіледі. Олар Өзбекстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен
және халықаралық шарттарымен белгіленген міндеттерді атқарады.
VII тарау. Жеке құқықтар мен бостандықтар
24-бап. Өмір сүру құқығы әр адамның ажыратылмас құқығы болып табылады. Оған
қастандық жасау аса ауыр қылмыс саналады.
25-бап. Әркімнің өзінің жеке басының бостандығына және жеке өміріне қол
сұғылмауына құқығы бар. Заң негізінде болмаса, ешкімді тұтқындауға немесе қамауға
алуға болмайды.
26-бап. Әрбір қылмыс жасады деген сезікпен айыпталушы оның кінәсі сотта ашық
іс қарау арқылы заңды тәртіппен анықталмайынша, ол кінәсіз болып саналады, бұл
орайда ол қорғану үшін барлық мүмкіндіктермен қамтамасыз етіледі.
Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе
адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге болмайды.
Ешкімге оның келісімінсіз медициналық немесе ғылыми тәжірибелер жасауға
болмайды.
27-бап. Әркімнің ар-ожданы мен қадір-қасиетін қорғау, жеке өміріне араласудан
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қорғану, тұрғын үйге қол сұғылмаушылық құқығы бар. Ешкімнің заңда көзделген
жағдайда және тәртіпте болмаса, тұрғын үйге басып кіруге, оны тінтуге немесе тексеруге,
жазысқан хаттарының және телефон арқылы сөйлескен сөздерінің құпиялылығын
бұзуға құқығы жоқ.
28- бап. Өзбекстан Республикасының азаматы заңда белгіленген шектеулерді
қоспағанда, Республикасы аумағында еркін жүріп-тұруға, Өзбекстан Республикасына
кіруге және одан шығуға құқылы.
29-бап. Әркімнің ой, сөз және сенім бостандығына құқығы бар. Әркім қолданыстағы
конституциялық құрылысқа қарсы бағытталған ақпаратты және заңда көзделген
шектеулерді қоспағанда, кез келген ақпаратты іздеуге, алуға және таратуға құқылы.
Пікір бостандығына және оны білдіруге мемлекеттік немесе өзге құпия уәждер
бойынша заңмен шектеу қойылуы мүмкін.
30-бап. Өзбекстан Республикасының барлық мемлекеттік органдары, қоғамдық
бірлестіктері мен лауазымды тұлғалары азаматтардың олардың құқықтары мен
мүдделерін қозғайтын құжаттармен, шешімдермен және өзге де материалдармен
танысуын қамтамасыз етуге міндетті.
31-бап. Барлық азаматтарға ар-ождан бостандығына кепілдік беріледі. Әркімнің кез
келген дінді тұтыну немесе ешбір дінге мойынұсынбау құқығы бар. Діни көзқарасты
күшпен таңуға жол берілмейді.
VIII тарау. Саяси құқықтар
32-бап. Өзбекстан Республикасының азаматтары тікелей, сондай-ақ өз өкілдері
арқылы қоғам мен мемлекет ісін басқаруға қатысуға құқылы. Мұндай қатысу өзінөзі басқару органдары арқылы, референдум өткізу және мемлекеттік органдарды
демократиялық жолмен құру арқылы жүзеге асырылады.
33-бап. Азаматтар Өзбекстан Республикасының заңнамаларына сәйкес митингілер,
жиналыстар мен шерулер нысанында өздерінің қоғамдық белсенділігін жүзеге асыруға
құқылы. Билік органдары негізді қауіпсіздікті сақтау ниетін көздей отырып қана бұл
іс-шараларды өткізуді тоқтата тұруға немесе оған тыйым салуға құқығы бар.
34-бап. Өзбекстан Республикасының азаматтарының кәсіптік одақтарға, саяси
партияларға және басқа да қоғамдық бірлестіктерге бірігуге, жаппай қозғалыстарға
қатысуға құқығы бар.
Ешкім саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер мен жаппай қозғалыстар, сондайақ биліктің өкілдік органдарында оппозициялық азшылықты құрайтын адамдардың
құқықтарына, бостандығына және қадір-қасиетіне нұқсан келтіре алмайды.
35-бап. Әркімнің жеке және басқалармен бірдесіп құзыретті мемлекеттік органдарға,
мекемелерге немесе халық өкілдеріне өтініштер, ұсыныстар және шағымдар жолдауына
құқығы бар.
Өтініштер, ұсыныстар мен шағымдар заңда белгіленген тәртіппен және мерзімде
қаралуға тиіс.
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IX тарау. Экономикалық және әлеуметтік құқықтар
36-бап. Әркімнің жеке меншікке құқығы бар. Банктік салымдардың құпиялылығы
мен мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі.
37-бап. Әркімнің еңбек етуге, жұмыс түрін еркін таңдауға, әділетті еңбек
жағдайларына және заңда белгіленген тәртіппен жұмыссыздықтан қорғануға құқығы
бар. Сот үкімі бойынша жазаны орындау тәртібімен немесе заңда көзделген басқа
жағдайларда болмаса, еріксіз еңбекке тыйым салынады.
38-бап. Жалданып жұмыс істеушілердің ақылы демалыс алуға құқығы бар. Жұмыс
уақытының, ақылы еңбек демалысының ұзақтығы заңмен белгіленеді.
39-бап. Әркімнің қартайған шағында, еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан, сондайақ асыраушысынан айырылған жағдайда және заңда көзделген өзге жағдайларда
әлеуметтік қамсыздандырылуға құқығы бар. Зейнетақы, жәрдемақы, әлеуметтік
көмектің өзге де түрлері ресми белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен
болмайды.
40-бап. Әркімнің білікті медициналық көмек алуға құқығы бар.
41-бап. Әркімнің білім алуға құқығы бар. Мемлекет тегін жалпы білім алуға кепілдік
береді. Мектеп ісі мемлекеттің қадағалауында болады.
42-бап. Әркімге ғылыми және техникалық шығармашылық бостандығына кепілдік,
мәдениет жетістіктерін пайдалануға құқық беріледі.
Мемлекет қоғамның мәдени, ғылыми және техникалық дамуына қамқорлық
жасайды.
X тарау. Адамның құқықтары мен бостандықтарына берілетін кепілдіктер
43-бап. Мемлекет азаматтардың Конституция мен заңдарда бекітілген құқықтары
мен бостандықтарын қамтамасыз етеді.
44-бап. Әркімге құқығы мен бостандығын сотта қорғау, мемлекеттік органдардың,
лауазымды адамдардың, қоғамдық бірлестіктердің заңсыз іс-әрекеттері үшін сотқа
шағымдану құқығына кепілдік беріледі.
45-бап. Кәмелетке толмағандардың, еңбекке қабілетсіз және жалғызбасты егде
адамдардың құқықтары мемлекеттің қорғауында болады.
46-бап. Әйелдер мен ер адамдардың құқықтары тең.
XI тарау. Азаматтардың міндеттері
47-бап. Барлық азаматтар өздеріне Конституциямен бекітілген міндеттер үшін
жауапты болады.
47-бап. Азаматтар Конституция мен заңдарды сақтауға, басқа адамдардың
құқықтарын, бостандықтарын, ар-намысы мен қадір-қасиеттерін құрметтеуге
міндетті.
48-бап. Азаматтар Өзбекстан халқының тарихи, рухани және мәдени мұраларын
қорғауға міндетті.
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Мәдени ескерткіштер мемлекеттің қорғауында болады.
50-бап. Азаматтар қоршаған табиғи ортаға жанашырлықпен қарауға міндетті.
51-бап. Азаматтар заңда белгіленген салықтар және жергілікті алымдарды төлеуге
міндетті.
52-бап. Өзбекстан Республикасын қорғау - Өзбекстан Республикасының әрбір
азаматының парызы. Азаматтар заңда белгіленген тәртіппен әскери немесе балама
қызмет атқаруға міндетті.
Үшінші бөлім. Қоғам және жеке адам
XII тарау. Қоғамның экономикалық негіздері
XIII тарау. Қоғамдық бірлестіктер
XIV тарау. Отбасы
XV тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары
XII тарау. Қоғамның экономикалық негізі
53-бап. Нарықтық қатынастарды дамытуға бағытталған Өзбекстан экономикасының
негізін түрлі нысандардағы меншік құрайды. Мемлекет тұтынушы құқықтарының
басымдығын ескере отырып, экономикалық қызмет, кәсіпкерлік пен еңбек еркіндігіне,
меншіктің барлық нысандарының тең құқылығы мен құқықтық қорғалуына кепілдік
береді. Меншіктің басқа түрлерімен қатар жеке меншікке қол сұғылмайды және ол
мемлекеттің қорғауында болады. Меншік иесі өз меншігінен тек заңда белгіленген
тәртіппен ғана айырылуы мүмкін.
54-бап. Меншік иесі өзінің қалауынша өзіне тиесілі мүлікке иелік етеді, пайдаланады
және оған билік етеді. Мүлікті пайдалану экологиялық ортаға зиян келтірмеуге,
азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің құқықтары мен заңмен қорғалатын
мүдделеріне нұқсан келтірмеуге тиіс.
55-бап. Жер, оның қойнауы, су, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, басқа да табиғи
ресурстар жалпыұлттық байлық болып табылады, ұтымды пайдалануға жатады және
мемлекеттің қорғауында болады.
XIII тарау. Қоғамдық бірлестіктер
56-бап. Өзбекстан Республикасында қоғамдық бірлестіктер болып кәсіптік одақтар,
саяси партиялар, ғалымдар қоғамдары, әйелдер ұйымдары, ардагерлер мен жастар
ұйымдары, шығармашылық одақтар, бұқаралық қозғалыстар және азаматтардың заңда
белгіленген тәртіппен тіркелген өзге де бірлестіктері танылады.
56-бап. Конституциялық құрылысты күшпен өзгертуді мақсат еткен, республиканың
егемендігіне, біртұтастығы мен қауіпсіздігіне, азаматтардың конституциялық
құқығы мен бостандықтарына қарсы, соғыс, әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік және діни
өшпенділікті насихаттаушы, халықтың денсаулығы мен адамгершілік қасиеттеріне
қол сұғушы саяси партияларды, оған тең басқа қоғамдық бірлестіктерді, сондай-ақ
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әскерилендірілген бірлестіктерге, ұлттық және діни белгілері бойынша құрылған саяси
партияларды құруға, олардың қызметіне тыйым салынады.
Құпия қоғамдар мен бірлестіктер құруға тыйым салынады.
58-бап. Мемлекет қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен заңды мүдделерінің
қорғалуын қамтамасыз етеді, оларға қоғамдық өмірге қатысу үшін бірдей құқықтық
мүмкіндіктер туғызады.
Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қоғамдық бірлестіктер
қызметіне, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік органдар мен лауазымды
адамдардың қызметіне араласуына жол берілмейді.
59-бап. Кәсіподақтар қызметкерлердің әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен
мүдделерін білдіреді және қорғайды. Кәсіби ұйымдардағы мүшелік ерікті болып
табылады.
60-бап. Саяси партиялар түрлі әлеуметтік қабаттар мен топтардың саяси еркін
білдіреді және өздерінің демократиялық жолмен сайланған өкілдері арқылы
мемлекеттік билікті қалыптастыруға қатысады. Саяси партиялар Олий Мәжіліске
немесе оның уәкілетті органына белгіленген тәртіппен өз қызметін қаржыландыру
көздері туралы жария есептерін ұсынуға міндетті.
61-бап. Діни ұйымдары мен бірлестіктер мемлекетен бөлінген және заң алдында
тең. Мемлекет діни бірлестіктердің қызметіне араласпайды.
62-бап. Қоғамдық бірлестіктерді тарату, олардың қызметіне тыйым салу немесе
шектеу қою тек сот шешімімен ғана жүргізілуі мүмкін.
XIV тарау. Отбасы
63-бап. Отбасы қоғамның басты ұяшығы болып табылады және оның қоғам мен
мемлекеттің қорғауында болу құқығы бар.
Неке тараптардың ерікті келісімі мен тең құқылығына негізделеді.
64-бап. Ата-ана балаларын кәмелетке толғанға дейін күтіп-бағуға және оларды
тәрбиелеуге міндетті.
Мемлекет және қоғам жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынан айрылған
балаларды асырауды, тәрбиелеуді және оларға білім беруді қамтамасыз етеді, оларға
қатысты ізгілік қызметіне қолдау көрсетеді.
65-бап. Балалар ата-анасының тегі мен азаматтық жай-күйіне қарамастан, заң
алдында тең болады.
Ана мен бала мемлекеттің қорғауында болады.
66-бап. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар ата-анасына қамқорлық жасауға
міндетті.
XV тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары
67-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары ерікті және заңға сәйкес қызмет етеді. Олар
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ақпараттың дұрыстығы үшін белгіленген тәртіпте жауапты болады. Цензураға жол
берілмейді.
Төртінші бөлім. Әкімшілік-аумақтық және мемлекеттік құрылыс
XVI тарау. Өзбекстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы
XVII тарау. Қарақалпақстан Республикасы
XVI тарау. Өзбекстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы
68-бап. Өзбекстан Республикасы облыстардан, қала аудандарынан, кенттерден,
қышлақтардан, ауылдардан, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасынан тұрады.
69-бап. Қарақалпақстан Республикасының, облыстардың, Ташкент қаласының
шекарасын өзгерту, сондай-ақ облыстарды, қалаларды, аудандарды құру және тарату
Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісінің келісімімен жүргізіледі.
XVII тарау. Қарақалпақстан Республикасы
70-бап. Егемен Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының
құрамына кіреді.
Қарақалпақстан Республикасының егемендігін Өзбекстан Республикасы қорғайды.
71-бап. Қарақалпақстан Республикасының өз Конституциясы бар. Қарақалпақстан
Республикасының Конституциясы Өзбекстан Республикасының Конституциясына
қайшы келе алмайды.
72-бап. Өзбекстан Республикасының Заңдары Қарақалпақстан Республикасының
аумағында да міндетті.
73-бап. Қарақалпақстан Республикасының аумағы мен шекарасы оның келісімінсіз
өзгеруі мүмкін емес. Қарақалпақстан Республикасы өзінің әкімшілік-аумақтық
құрылымының мәселелерін дербес шешеді.
74-бап. Қарақалпақстан Республикасының Қарақалпақстан халқының жалпыға
бірдей референдумы негізінде Өзбекстан Республикасының құрамынан шығуға құқығы
бар.
75-бап. Өзбекстан Республикасының Конституциясы аясындағы Өзбекстан
Республикасы мен Қарақалпақстан Республикасының өзара қарым-қатынасы
Өзбекстан Республикасы мен Қарақалпақстан Республикасы арасындағы жасасқан
шарттар мен келісімдер негізінде реттеледі.
Өзбекстан Республикасы мен Қарақалпақстан Республикасы арасындағы даулар
келісу рәсімдері жолымен шешіледі.
Бесінші бөлім. Мемлекеттік биліктің ұйымдастырылуы
XVIII тарау. Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі
XIX тарау. Өзбекстан Республикасының Президенті
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XX тарау. Министрлер кабинеті
XXI тарау. Жергілікті жерлердегі мемлекеттік биліктің негізі
XXII тарау. Өзбекстан Республикасының Сот билігі
XXIII тарау. Сайлау жүйесі
XXIY тарау. Прокуратура
XXY тарау. Қаржы және кредит
XXYI тарау. Қорғаныс және қауіпсіздік
XVIII тарау ӨР 24.04.2003 ж. Заңы редакциясында мазмұндалған.
XVIII тарау. Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі
76-бап. Заң билігін жүзеге асыратын ең жоғарғы мемлекеттік өкілді орган Өзбекстан
Республикасының Олий Мәжілісі болып табылады. Өзбекстан Республикасының Олий
Мәжілісі екі палатадан - Заң шығарушы палатадан (төменгі палата) және Сенаттан
(жоғары палата) тұрады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен Сенатының
өкілеттік мерзімі - бес жыл.
77-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы заңға
сәйкес сайланатын жүз елу депутаттан тұрады. (ӨР 25.12.2008ж. N 194 ӨР- Заңы
1-бабының редакциясында)
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты аумақтық өкілдіктің палатасы
болып табылады және Сенат мүшелерінен (сенаторлардан тұрады).
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының мүшелері Қарақалпақстан
Республикасынан, облыстардан және Ташкент қаласынан Қарақалпақстан Республикасы
Жокаргы Кенесі депутаттарының, облыстардағы, аудандар мен қалалардағы
мемлекеттік биліктің өкілді органдарының осы депутаттарының арасынан тиісті
бірлескен отырыстарында жасырын дауыс беру арқылы тең сан бойынша - алты
адамнан - сайланады. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының он алты
мүшесін Өзбекстан Республикасының Президенті неғұрлым беделді әрі тәжірибесі
мол азаматтар мен ғылым, өнер, әдебиет, өндіріс және өзге де салаларға еңбек сіңірген
мемлекет және қоғам қайраткерлері арасынан тағайындайды.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының депутаты,
сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының мүшесі болып
сайлау күніне дейін Өзбекстан Республикасының жасы жиырма беске толған және
Өзбекстан Республикасының аумағында кемінде бес жыл тұратын азаматы бола алады.
Депутаттыққа кандидаттарға қойылатын талаптар заңмен белгіленеді.
Бір адам бір мезгілде Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы
палатасының депутаты және Сенат мүшесі бола алмайды.
78-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен
Сенатының бірлесіп іс жүргізуіне мыналар:
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1) Өзбекстан Республикасының Конституциясын қабылдау, оған өзгерістер мен
толықтырулар енгізу;
2) Өзбекстан Республикасының конституциялық заңдарын, заңдарды қабылдау,
оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
3) Өзбекстан Республикасының референдумын өткізу туралы шешімін қабылдау
және оны өткізу күнін белгілеу;
4) Өзбекстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын
белгілеу және стратегиялық мемлекеттік бағдарламаларды қабылдау;
5) Өзбекстан Республикасының заң шығарушы, атқарушы және сот билігі
органдарының жүйесі мен өкілеттіктерін белгілеу;
6) Өзбекстан Республикасының құрамына жаңа мемлекеттік құрылымдарды
қабылдау және олардың Өзбекстан Республикасының құрамынан шығуы туралы
шешімді бекіту;
7) кеден, валюталық және кредиттік істерді заңдық тұрғыдан реттеу;
8) Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасының Мемлекеттік бюджетін қабылдау және оның орындалуына бақылау
жасау;
9) салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді белгілеу;
10)Өзбекстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы мәселелерін заңдық
тұрғыдан реттеу, оның шекарасын өзгерту;
11) аудандар, қалалар, облыстарды құру, тарату, қайта атау және шекарасын
өзгерту;
12)мемлекеттік наградалар мен атақтарды тағайындау;
13)Өзбекстан Республикасы Президентінің министрліктерді, мемлекеттік
комитеттер мен мемлекеттік басқарудың басқа да органдарын құру және тарату туралы
жарлықтарын бекіту;
14)Өзбекстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясын құру;
15)Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша, Өзбекстан
Республикасы Премьер-министрінің кандидатурасын қарау және бекіту, сондай-ақ
елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері бойынша Премьерминистрдің есептерін тыңдау және талқылау; (ӨР 18.04.2011ж. N ӨР-284 Заңы 1-бабы
1-тармағының редакциясында)
16)Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Адам құқықтары жөніндегі уәкілетті
өкілін және оның орынбасарын сайлау;
17)Өзбекстан Республикасы Есеп палатасының есептерін қарау;
10)Өзбекстан Республикасы Президентінің Өзбекстан Республикасына шабуыл
жасалған жағдайда немесе агрессиядан бірлесіп қорғану бойынша өзара шарттық
міндеттемелерді орындау қажеттігіне орай соғыс жағдайын жариялау туралы
жарлығын бекіту;
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11) Өзбекстан Республикасы Президентінің жалпы немесе жартылай мобилизация,
төтенше жағдай енгізу, оны ұзарту немесе тоқтату туралы жарлығын бекіту;
12)халықаралық шарттарды ратификациялау және оның күшін жою;
13)Осы Конституциямен көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
Палаталардың бірлесіп қарауына жататын мәселелер, әдетте, Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасында, одан кейін Сенатта
қаралады.
79-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының
айрықша өкілеттігіне мыналар жатады:
1) Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының Спикері мен
орынбасарларын, комитеттер төрағалары мен оның орынбасарларын сайлау;
2) Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасы депутатының жеке басына
тиіспеушілік құқығынан айыру мәселесін шешу;
3) палатаның өз қызметін және оның ішкі
байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

тәртібін

ұйымдастырумен

4) саяси, әлеуметтік-экономикалық өмір саласындағы түрлі мәселелер, сондай-ақ
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының мәселелері бойынша қаулылар қабылдау
жатады.
80-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының ерекше өкілеттігіне
мыналар:
1) Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі Сенаты Төрағасы мен оның
орынбасарларын, комитеттер төрағалары мен олардың орынбасарларын сайлау;
2) Өзбекстан Республикасы Президентінің
Республикасының Конституциялық сотын сайлау;

ұсынуы

бойынша

Өзбекстан

3) Өзбекстан Республикасы Президентінің
Республикасының Жоғарғы сотын сайлау;

ұсынуы

бойынша

Өзбекстан

4) Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы
Республикасының Жоғарғы шаруашылық сотын сайлау;

бойынша

Өзбекстан

5) Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Өзбекстан Республикасы
Табиғатты қорғау жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасын қызметке тағайындау
және қызметінен босату;
6) Өзбекстан Республикасы Президентінің Өзбекстан Республикасының Бас
прокуроры және оның орынбасарларын, мен Есеп палатасының төрағасын қызметке
тағайындау және оны қызметінен босату туралы жарлықтарын бекіту; (ӨР 18.04.2011ж.
N ӨР-284 Заңы 1-бабының, 2-т. редакциясында)
7) Өзбекстан Республикасы Президентінің Өзбекстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздік қызметінің төрағасын қызметке тағайындау және оны қызметінен босату
туралы жарлықтарын бекіту;
8) Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасының дипломатиялық және шет мемлекеттердегі өзге де өкілдерін
қызметке тағайындау және қызметінен босату;
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9) Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасы Орталық банкінің төрағасын қызметке тағайындау және қызметінен
босату;
10)Өзбекстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша рақымшылық туралы
актілер қабылдау;
11) Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасының Олий Мәжілісі Сенатының мүшесін жеке басына тиіспеушілік
құқығынан айыру мәселелерін шешу;
12)Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының, Өзбекстан Республикасы Табиғатты
қорғау жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының, Өзбекстан Республикасы Орталық
банкі төрағасының есептерін тыңдау;
13)палатаның өз қызметі мен ішкі тәртібін ұйымдастырумен байланысты мәселелер
бойынша шешімдер қабылдау;
14)саяси, әлеуметтік-экономикалық өмір саласындағы қандай да бір мәселелер,
сондай-ақ мемлекеттің ішкі және сыртқы саясат мәселелері бойынша қаулылар
қабылдау жатады.
81-бап.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен Сенаты
өз өкілеттіктерінің мерзімі біткен соң, өз қызметін тиісті Заң шығарушы палата мен
жаңадан шақырылған Сенат жұмысы басталғанға дейін жалғастырады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен
Сенатының алғашқы отырыстарын Орталық сайлау комиссиясы тиісінше Заң
шығарушы палата сайлауынан екі айдан кешіктірмей және Сенат қалыптасқаннан
кейінгі бір айдан кешіктірмей шақырады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасының
отырыстары сессия кезеңінде өткізіледі. Сессиялар, әдетте, қыркүйектің бірінші
жұмыс күнінен бастап келесі жылғы маусым айының соңғы жұмыс күніне дейін өтеді.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының отырыстары қажеттілігіне
қарай, бірақ жылына кемінде үш рет өткізіледі.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі палаталарының отырыстары, егер олардың
жұмысына барлық депутаттар, сенаторлардың жалпы санының кемінде жартысы
қатысқан жағдайда, заңды болып танылады.
Конституциялық заңдарды қабылдау кезінде барлық депутаттардың, сенаторлардың
жалпы санының үштен екісі қатысуға міндетті.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен
Сенатының отырыстарына, сондай-ақ олардың органдарының отырыстарына
Өзбекстан Республикасының Президенті, Премьер-министр, Министрлер кабинетінің
мүшелері, Конституциялық Соттың, Жоғарғы соттың, Жоғарғы шаруашылық сотының
төрағалары, республиканың Бас прокуроры, Орталық банктің Басқарама Төрағасы
қатыса алады. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатаның
және оның органдарының отырыстарына Сенат Төрағасы, Өзбекстан Республикасы
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Олий Мәжілісінің Сенаты мен оның органдарының отырыстарына - Заң шығарушы
палатаның Спикері қатыса алады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен Сенаты
бөлек отырыстар өткізеді.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен
Сенатының бірлескен отырыстары Өзбекстан Республикасының Президенті ант
берген кезде, Өзбекстан Республикасының Президенті елдің әлеуметтік-экономикалық
өмірінің, ішкі және сыртқы саясаттың маңызды мәселелері бойынша сөз сөйлеген,
шет мемлекеттерінің басшылары сөз сөйлеген кезде өткізіледі. Палаталардың келісімі
бойынша палаталардың бірлескен отырыстары басқа да мәселелер бойынша өткізілуі
мүмкін.
82-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен
Сенаты өздерінің қарауына жатқызылған мәселелер бойынша қаулылар қабылдайды.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен Сенатының
қаулылары осы Конституциямен көзделеген жағдайларды қоспағанда, Заң шығарушы
палата депутаттарының немесе Сенат мүшелерінің жалпы санының басым даусымен
қабылданады.
83-бап. Заң шығару бастамасы құқығы Өзбекстан Республикасының Президентіне,
мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілді органының атынан Қарақалпақстан
Республикасына, Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі Заң шығарушы
палатасының депутаттарына, Өзбекстан Республикасының Министрлер кабинетіне,
Конституциялық сотқа, Жоғарғы сотқа, Жоғарғы шаруашылық сотына, Өзбекстан
Республикасының Бас прокурорына тиесілі және ол Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасына заң шығару бастамасы құқығына ие
субъектілерінің заң жобасын енгізуі арқылы іске асады.
84-бап. Заң шығарушы палата қабылдап, Сенат мақұлдап, оған Өзбекстан
Республикасының Президенті қол қойған соң және заңда белгіленген тәртіппен
ресми басылымдарда жарық көргеннен кейін ғана заң заңды күшіне енеді. Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы қабылдаған заң қабылданған
күнінен он күннен кешіктірілмей, Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына
жолданады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты мақұлдаған заң он күн
ішінде Өзбекстан Республикасының Президентіне қол қоюға және жария ету үшін
жолданады.
Өзбекстан Республикасының Президенті заңға отыз күн ішінде қол қояды және оны
жария етеді.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты қабылдамаған заң Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасына қайтарылады.
Егер Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты қабылдамаған заңды
қайта қараған кезде Заң шығарушы палата депутаттардың жалпы санының үштен
екі даусымен қайтадан мақұлдаса, онда ол Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі
қабылдаған болып саналып, оны Заң шығарушы палата Өзбекстан Республикасының
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Президентіне қол қою және жария етуі үшін жолдайды.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты қабылдамаған заң бойынша Заң
шығарушы палата мен Сенат тең жағдайда Заң шығарушы палатаның депутаттары мен
Сенат мүшелерінен туындаған келіспеушіліктерді еңсеру үшін келісу комиссиясын
құра алады. Палаталар келісу комиссиясының ұсынысын қабылдаған жағдайда заң
әдеттегі тәртіппен қарауға жатады.
Өзбекстан Республикасының Президенті Өзбекстан Республикасының Олий
Мәжілісіне өзінің қарсылықтарын білдіріп заңды қайтара алады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасының депутаттары
мен Сенат мүшелері жалпы санының кемінде үштен екі даусымен заңды бұрынғы
қабылданған редакциясында мақұлдаса, онда ол заңға Өзбекстан Республикасының
Президенті он төрт күн ішінде қол қоюға және ол жария етілуге тиіс.
Заңдар мен өзге нормативтік-құқықтық актілерді жариялау оларды қолданудың
міндеті шарты болып табылады.
85-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы
өз құрамынан Заң шығарушы палатаның Спикерін және оның орынбасарларын
сайлайды.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының Спикері
және оның орынбасарлары депутаттардың жалпы санының көпшілік даусымен Заң
шығарушы палатаның өкілеттілік мерзіміне жасырын дауыспен сайланады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасының Спикері
Заң шығарушы палата депутаттары жалпы санының үштен екі даусымен жасырын
дауыс
беру арқылы қабылданған Заң шығарушы палатаның шешімі бойынша мерзімінен
бұрын кері шақырылып алынуы мүмкін.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының Спикері:
1) Заң шығарушы палатаның отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;
2) Заң шығарушы палатаның қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауға жалпы
басшылық жасайды;
3) Заң шығарушы палатаның комитеттері мен комиссияларының қызметін
үйлестіреді;
4) Өзбекстан Республикасының заңдары мен Заң шығарушы палата қаулыларының
орындалуына бақылауды ұйымдастырады;
5) Заң шығарушы палатаның парламентаралық байланыстар мен халықаралық
парламенттік ұйымдардың жұмысымен байланысты топтарының қызметін жүзеге
асыру жөніндегі жұмыстарды басқарады;
6) Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатымен, басқа да мемлекеттік
органдармен, шет мемлекеттермен, халықаралық және өзге де ұйымдармен өзара
қарым-қатынастарда Заң шығарушы палата атынан өкілдік етеді;
7) Заң шығарушы палатаның қаулыларына қол қояды;

145

8) осы Конституциямен және заңнамамен көзделген өзге де өкілеттерді жүзеге
асырады.
Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының Спикері
өкімдер шығарады.
86-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты өз құрамынан
Сенат Төрағасы мен оның орынбасарларын сайлайды. Сенат Төрағасы Өзбекстан
Республикасының Президентінің ұсынуы бойынша сайланады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенаты Төрағасының орынбасарларының
бірі Қарақалпақстан Республикасының өкілі болып табылады. Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісі Сенатының Төрағасы және оның орынбасарлары сенаторлардың
жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы Сенат өкілеттігі
мерзіміне сайланады. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының Төрағасы
сенаторлардың жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы
қабылданған Сенат шешімі бойынша мерзімінен бұрын кері шақырып алынуы
мүмкін.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының Төрағасы: Сенат
отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;
Сенат қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауға жалпы басшылық жасайды;
3) Сенат

комитеттері

мен

комиссияларының

қызметін үйлестіреді;

4) Өзбекстан Республикасының заңдары мен Сенат қаулыларының орындалуына
бақылау ұйымдастырады;
5) Сенаттың парламентаралық байланыстар мен халықаралық парламенттік
ұйымдардың жұмысымен байланысты топтарының қызметін жүзеге асыру жөніндегі
жұмыстарды басқарады;
6) Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасымен,
басқа да мемлекеттік органдармен, шет мемлекеттермен, халықаралық және өзге де
ұйымдармен өзара қарым-қатынастарда Сенат атынан өкілдік етеді;
7) Сенат қаулыларына қол қояды;
8) осы Конституциямен және заңдармен көзделген өзге де өкілеттерді жүзеге
асырады.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының Төрағасы өкімдер шығарады.
87-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы өз
өкілеттігі мерзіміне Заң шығарушы палата депутаттарының арасынан заң жобаларымен
жұмыс жасау, Заң шығарушы палатаға енгізілетін мәселелерді алдына ала қарау және
дайындау, Өзбекстан Республикасының заңдары мен Заң шығарушы палатаның
шешімдерінің орындалуына бақылау жасау үшін комитеттерді сайлайды.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты сенаторлар арасынан өз
өкілеттігі мерзіміне Сенатқа енгізілетін мәселелерді алдына ала қарау және дайындау,
Өзбекстан Республикасының заңдары мен Сенат шешімдерінің орындалуына бақылау
жасау үшін комитеттерді сайлайды.
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Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенаты мен Заң шығарушы палатасы
қажет болған жағдайда нақты міндеттерді орындау үшін депутаттардан, сенаторлардан
комиссия құрады.
88-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасының
депутаттары мен Сенат мүшелеріне белгіленген тәртіппен депутаттық немесе
сенаторлық қызметке байланысты шығындар өтеледі.
Заң шығарушы палатаның депутаттары мен Сенатта тұрақты жұмыс істейтін Сенат
мүшелері өз өкілеттігі мерзімінде ғылыми және педагогикалық қызметтен басқа өзге
ақылы қызметпен айналыса алмайды. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің
Заң шығарушы палатасының депутаты мен Сенат мүшесі жеке басына тиіспеушілік
құқығына ие болады. Олар тиісінше Заң шығарушы палата немесе Сенаттың келісімінсіз
қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды, ұсталмайды, қамауға алынбайды және
оларға сот тәртібімен салынатын әкімшілік жазалау шарасы қолданылмайды.
XIX тарау. Өзбекстан Республикасының Президенті
89-бап ӨР 11.04.2007 ж. N ӨР-89 Заңы 1-бабы 1-тармағы редакциясында
мазмұндалған.
89-бап. Өзбекстан Республикасының Президенті Мемлекет басшысы болып
табылады және мемлекеттік билік органдарының келісіп жұмыс істеуін және өзара ісқимылын қамтамасыз етеді.
90-бап ӨР N 24.04.2003ж. Заңы редакциясында мазмұндалған.
90-бап. Өзбекстан Республикасының Президенті болып отыз бес жасқа толған,
мемлекеттік тілді еркін меңгерген әрі Өзбекстан аумағында сайлау алдында кемінде 10
жыл бойы тұрақты тұратын Өзбекстан Республикасының азаматы сайлана алады. Бір
адам қатарынан екі мерзімнен артық Өзбекстан Республикасының Президенті болып
сайлана алмайды.
Өзбекстан Республикасының Президентін жалпыға бірдей, тең және төте сайлау
құқығы негізінде Өзбекстан Республикасының азаматтары жасырын дауыс беру
арқылы жеті жыл мерзімге сайлайды. Президент сайлауын өткізу тәртібі Өзбекстан
Республикасының заңымен айқындалады.
91-бап. Президенттің өз міндетін атқарған кезеңде өзге ақы төленетін қызметтерді
атқаруға, өкілді органның депутаты болуға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға
құқығы жоқ.
Президенттің жеке басына ешкімнің тиісуіне болмайды және ол заңмен қорғалады.
92- бап. Президент Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісінде мынадай
мазмұнда: «Өзбекстан халқына адал қызмет етуге, Өзбекстан Республикасының
Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына кепілдік беруге, Өзбекстан Республикасының Президентіне
жүктелген міндеттерді адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін», - деп ант берген
сәттен бастап қызметіне кіріскен болып есептеледі.
93-бап ӨР N 24.04.2003 ж. Заңы редакциясында мазмұндалған.
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93-бап. Өзбекстан Республикасының Президенті:
1) Өзбекстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен бостандықтарының,
Өзбекстан Республикасы Конституциясының және заңдарының сақталуына кепілдік
береді;
2) Өзбекстан Республикасының егемендігін, қауіпсіздігін және аумақтық
тұтастығын қорғау, ұлттық-мемлекеттік құрылыс мәселелері жөніндегі шешімдерді
іске асыру бойынша қажетті шаралар қабылдайды;
3) ел ішінде және халықаралық қатынастарда Өзбекстан Республикасы атынан
өкілдік етеді;
4) келіссөздер жүргізеді және Өзбекстан Республикасының шарттары мен
келісімдеріне қол қояды, республиканың жасасқан шарттарының, келісімдерінің және
оның қабылдаған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
5) өзінің жанында тіркелген шет мемлекеттердің дипломатиялық және өзге де
өкілдерінің сенім грамоталары мен кері шақырып алу грамоталарын қабылдайды;
6) Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына шет мемлекеттердегі
Өзбекстан Республикасының дипломатиялық және өзге де өкілдерін тағайындау үшін
кандидатураларды ұсынады;
7) Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісіне елдің әлеуметтік -экономикалық
өмірі, ішкі және сыртқы саясат мәселелері бойынша жыл сайынғы баяндамаларды
ұсынады;
8) Атқарушы биліктің аппаратын құрады және оны басқарады; республиканың
жоғары билік және басқару органдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;
министрліктерді, мемлекеттік комитеттер мен басқа мемлекеттік басқару органдарын
кейіннен осы мәселелер бойынша жарлықтарды бекітуге Өзбекстан Республикасы Олий
Мәжілісінің палаталарына ұсына отырып, құрады және таратады; (ӨР 18.04.2011ж. N
ӨР-284 Заңының 1-бабы 3- т. редакциясында)
9) Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына Сенат Төрағасы қызметіне
сайлау үшін оның кандидатурасын ұсынады;
10)Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің палаталарына қарау және бекіту үшін
Өзбекстан Республикасы Премьер-министрінің кандидатурасын ұсынады және оны
қызметінен босатады;
11) Өзбекстан Республикасы Премьер-министрінің ұсынуы бойынша Өзбекстан
Республикасы Министрлер кабинетінің мүшелерін тағайындайды және оларды
қызметінен босатады;
12)Өзбекстан Республикасының Бас прокурорын және оның орынбасарларын,
Өзбекстан Республикасы Есеп палатасының төрағасын оларды кейіннен Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына бекітуге ұсына отырып, қызметке
тағайындайды және оны қызметінен босатады (ӨР 18.04.2011ж. N ӨР-284 Заңы
1-бабы, 3-т. редакциясында);
12)Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына Конституциялық
соттың төрағасы мен судьялары, Жоғарғы соттың төрағасы мен судьялары, Жоғарғы
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шаруашылық сотының төрағасы мен судьялары, Өзбекстан Республикасы Орталық
банкінің Басқарма төрағасы, Өзбекстан Республикасы Табиғатты қорғау жөніндегі
мемлекеттік комитетінің төрағасы қызметіне кандидатуралар ұсынады.
13)облыстық, ауданаралық, аудандық, қалалық, әскери және шаруашылық соттардың
судьяларын қызметке тағайындайды және оларды қызметінен босатады;
15-тармақ ӨР 11.04.2007ж. NӨР-89 Заңының 2-т. редакциясында мазмұндалған.
15)Өзбекстан Республикасы Премьер-министрінің ұсынуы бойынша облыстардың
және Ташкент қаласының хакімдерін заңға сәйкес қызметке тағайындайды және
оларды қызметінен босатады. Президенттің, олар Конституцияны, заңдарды бұзған
немесе хакімнің ар-ожданы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретіндей іс-әрекет жасаған
жағдайда, аудандық және қалалық хакімдерді өз шешімімен қызметінен босатуға
құқығы бар; (ӨР 18.04.2011ж. N ӨР-284 Заңы 1-бабының 3-т. редакциясында)
16)республиканың мемлекеттік басқару органдарының, сондай-ақ хакімдердің
актілерінің күшін тоқтата тұрады не жояды, Өзбекстан Республикасы Министрлер
кабинетінің отырыстарына төрағалық етуге құқылы; (ӨР 18.04.2011ж. NӨР-284 Заңы
1-бабының 3-т. редакциясында)
17)Өзбекстан Республикасы заңдарына қол қояды және оларды жария
етеді; өзінің қарсылықтарын көрсетіп заңды Өзбекстан Республикасы Олий
Мәжілісіне қайта талқылау және дауысқа салу үшін қайтаруға құқылы;
18)Өзбекстан Республикасына шабуыл жасалған жағдайда немесе агрессиядан
бірлесіп қорғану бойынша шарттық міндеттемелерді орындау үшін соғыс жағдайын
жариялайды және қабылданған шешімді үш тәулік ішінде Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісінің палаталарына бекіту үшін енгізеді;
19)Ерекше жағдайларда (анық сыртқы қатер, жаппай тәртіпсіздіктер, ірі апат,
табиғи апат, індет) азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Өзбекстан
Республикасының барлық аумағында немесе жекелеген орындарда төтенше жағдай
жариялайды және қабылданған шешімді үш тәулік ішінде Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісінің палаталарына бекіту үшін енгізеді. Төтенше жағдай енгізу талабы
мен тәртібі заңмен реттеледі;
20)Өзбекстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы болып
табылады, Қарулы Күштердің жоғары басшылығын қызметке тағайындайды және
қызметінен босатады, жоғары әскери атақтар береді;
21)Өзбекстан Республикасының ордендерімен, медальдарымен және грамотасымен
наградтайды, Өзбекстан Республикасының біліктілік және құрметті атақтарын береді;
22)Өзбекстан Республикасының азаматтығы мәселелері мен саяси баспана беру
мәселелерін шешеді;
23)Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына рақымшылық туралы
актілерді қабылдау туралы ұсыныс енгізеді және Өзбекстан Республикасының соттары
үкім шығарған адамдарға рақымшылық жасауды жүзеге асырады;
24)Өзбекстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік қызметін құрады.
Ұлттық қауіпсіздік қызметінің төрағасын кейіннен осы мәселелер бойынша
жарлықтарды Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Сенатына бекіту
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үшін енгізе отырып, қызметке тағайындайды және қызметінен босатады,;
25)Өзбекстан Республикасының осы Конституциясымен мен заңдарымен көзделген
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Президент өз өкілеттіктерін атқаруды мемлекеттік органдарға немесе лауазымды
тұлғаларға беруге құқығы жоқ».
94-бап. Өзбекстан Республикасының Президенті Өзбекстан Республикасының
Конституциясы мен заңдары негізінде және оларды орындау үшін Өзбекстан
Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар, қаулылар мен өкімдер
шығарады.
95-бап. ӨР N 24.04.2003 ж. Заңының редакциясында мазмұндалған.
95-бап. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы, Сенаты
Заң шығарушы палатаның немесе Сенатының құрамында олардың қалыпты жұмыс
істеуіне еңсерілуі мүмкін емес қауіп төндіретін қарама-қайшылықтар туындағанда
немесе олар Өзбекстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін шешімдерді
бірнеше рет қабылдаған жағдайда, сондай-ақ Заң шығарушы палата мен Сенат арасында
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің қалыпты жұмыс істеуіне нұқсан келтіретін
еңсерілуі мүмкін емес қарама-қайшылықтар туындағанда Өзбекстан Республикасы
Президентінің Өзбекстан Республикасының Конституциялық сотының келісімімен
қабылданған шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы, Сенаты
таратылған жағдайда жаңа сайлау үш ай ішінде өткізіледі.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасы мен Сенаты
төтенше жағдай қолданылған кезеңде таратылмайды.
96-бап. ӨР 18.04.2011ж. N ӨР-284 Заңы 1-бабының 4-т. редакциясында
мазмұндалған.
96-бап. Іс басындағы Өзбекстан Республикасы Президентінің өз міндеттерін атқаруы
мүмкін болмаған жағдайда, оның міндеттері мен өкілеттігі үш ай ішінде «Өзбекстан
Республикасының Президентін сайлауы туралы» Өзбекстан Республикасының Заңына
толық сәйкестікте ел Президентінің сайлауын өткізе отырып, Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісі Сенатының Төрағасына уақытша жүктеледі.
97-бап ӨР N24.04. 2003 ж. Заңының редакциясында мазмұндалған.
97-бап. Өз өкілеттігінің мерзімі аяқталған соң қызметінен кеткен Президент өмір
бойы Сенат мүшесі қызметін атқарады.
XX тарау. Министрлер кабинеті
98-бап ӨР 18.04.2011 жылғы N ӨР-284 Заңы 1-бабының 5-т. редакциясында
мазмұндалған.
98-бап. Атқарушы билікті Өзбекстан Республикасының Министрлер кабинеті
жүзеге асырады. Өзбекстан Ресбубликасының Министрлер кабинеті Өзбекстан
Республикасының Премьер-министрінен, оның орынбасарларынан, министрлерден,
мемлекеттік комитеттердің төрағаларынан құралады. Министрлер кабинетінің
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құрамына лауазымы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Үкіметінің басшысы
кіреді. Министрлер кабинеті экономиканың, әлеуметтік және рухани салалардың тиімді
жұмыс істеуіне басшылық жасайды, Өзбекстан Республикасының заңдарының, Олий
Мәжілісі шешімдерінің, Өзбекстан Республикасы Президентінің жарлықтарының,
қаулылары мен өкімдерінің орындалуын қаматамасыз етеді.
Министрлер
кабинеті
қолданыстағы
заңнамаларға
сәйкес
Өзбекстан
Республикасының бүкіл аумағында барлық органдар, кәсіпорындар, мекемелер,
ұйымдар, лауазымды тұлғалар және азаматтар орындауға міндетті қаулылар мен
өкімдер шығарады.
Өзбекстан Республикасының Премьер-министрі Министрлер кабинетінің қызметін
ұйымдастырады және оған басшылық жасайды, оның тиімді жұмыс істеуіне дербес
жауапты болады, Министрлер кабинетінің отырыстарына төрағалық етеді, оның
шешімдеріне қол қояды, Өзбекстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша
халықаралық қатынастарда Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің атынан
өкілдік етеді, Өзбекстан Республикасының заңдарымен, Өзбекстан Республикасы
Президентінің жарлықтарында, қаулыларында және бұйрықтарында көзделген басқа
да қызметтерді атқарады.
Министрлер кабинеті өз қызметі бойынша Өзбекстан Республикасы Президентінің
және Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің алдында жауапты. Министрлер
кабинеті өз өкілеттіктерін жаңадан сайланған Олий Мәжілісінің алдында біріктіреді.
Министрлер кабинетінің қызметі мен құзыретін ұйымдастыру тәртібі заңға сәйкес
анықталады.
Өзбекстан Республикасы Премьер-министрінің кандидатурасын Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасына сайлауда ең көп депутаттық
орын алған саяси партия немесе неғұрлым тең депутаттық орын алған бірнеше саяси
партия ұсынады.
Өзбекстан Республикасының Президенті Премьер-министрдің лауазымына
ұсынылған кандидатураны қарағаннан кейін он күн мерзім ішінде оны Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісінің палатасына қарауға және бекітуге ұсынады.
Премьер-министрдің кандидатурасы тиісінше Өзбекстан Республикасы Олий
Мәжілісі Заң шығарушы палатасының депутаттары мен Сенат мүшелерінің жалпы
санының жартысынан астамының көпшілік даусын алған жағдайда бекітілген болып
саналады.
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің мүшелерін Премьер-министрдің
ұсынуы бойынша Өзбекстан Республикасының Президенті бекітеді.
Өзбекстан Республикасының Премьер-министрі мен Өзбекстан Республикасы Олий
Мәжілісі Заң шығарушы палатасының арасында тұрақты қайшылықтар туындаған
жағдайда, Заң шығарушы палата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен
бірі Премьер-министрге сенімсіздік білдіру туралы мәселені Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісі палаталарының бірлескен отырысына талқылауға енгізеді.
Премьер-министрге сенімсіздік білдіру егер оған тиісінше Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының депутаттары мен Сенат мүшелерінің
жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда қабылданған болып
саналады.
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Бұл жағдайда Өзбекстан Республикасының Президенті Премьер-министрді
лауазымынан босату туралы шешім қабылдайды. Онымен қоса, Өзбекстан Республикасы
Министрлер кабинетінің құрамы түгел Премьер-министрмен бірге қызметтен кетеді.
Премьер-министрдің жаңа кандидатурасын Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі
палаталарының қарауына және бекітуіне ұсыну үшін Өзбекстан Республикасының
Президенті барлық саяси фракциялармен өткізілген тиісті консультациялардан кейін
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығарушы палатасына ұсынады.
Олий Мәжіліс Премьер-министрдің лауазымына ұсынылған кандидатураны екі
қайтара қабылдамаған жағдайда Өзбекстан Республикасының Президенті Премьерминистрдің міндетін атқарушыны тағайындайды және Өзбекстан Республикасының
Олий Мәжілісін таратып жібереді.
XXI тарау. Жергілікті жерлердегі мемлекеттік билік негіздері
99-бап 24.04.2003 ж. ӨзР Заңының редакциясында мазмұндалған.
99-бап. Облыстардағы, аудандардағы және қалалардағы (аудандық бағыныстағы
қалалардан, сондай-ақ қала құрамына кіретін аудандардан басқа) өкілетті билік
органдары хокимдер басқаратын халық депутаттарының Кенгаштары болып табылады,
олар мемлекет пен азаматтардың мүдделерін көздей отырып, өз құзыреттеріне
жатқызылған мәселелерді шешеді.
100-бап. Жергілікті билік органдарының қарауына:
заңдылықты, азаматтардың қауіпсіздігі мен құқықтық тәртібін қамтамасыз ету;
аумақтардың экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму мәселелері;
жергілікті бюджетті қалыптастыру мен оның атқарылуы; жергілікті салықтарды,
алымдарды белгілеу, бюджеттен тыс қорларды қалыптастыру;
жергілікті коммуналдық шаруашылыққа басшылық жасау;
қоршаған ортаны қорғау;
азаматтық хал актілерін тіркеуді қамтамасыз ету;
нормативтік актілерді және Өзбекстан Республикасының заңдары мен
Конституциясына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді қабылдау жатады.
101- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
101-бап. Жергілікті билік органдары Өзбекстан Республикасының заңдарын,
Өзбекстан Республикасы Президентінің жарлықтарын, жоғарғы тұрған мемлекеттік
билік органдарының шешімдерін өмірге енгізеді, республикалық және жергілікті
маңызы бар мәселелерді талқылауға қатысады. Жоғары тұрған органдардың өз
құзыреті шегінде қабылдаған шешімдерін төменгі тұрған органдардың орындауы
міндетті болып табылады.
Халық депутаттары мен кенгаштар хокимдерінің өкілеттілік мерзімі - 5 жыл.
102-бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
102- бап. Тиісті аумақтағы өкілетті және атқарушы билікті облыстың, ауданның
және қаланың хокимі атқарады.
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2-бөлім 11.04.2007 ж. № ӨР-89 ӨР Заңы 3-бабы 3-тармағының редакциясында
мазмұндалған.
Ташкент облысы мен қаласының хокимін Өзбекстан Республикасының Президенті
заңға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.
Аудандар мен қалалалардың хокимдерін тиісті облыстың хокимі қызметке
тағайындайды және қызметінен босатады, Халық депутаттарының кенгашы бекітеді.
Қалалардағы аудандардың хокимдерін тиісті қаланың хокимі қызметке тағайындайды
және қызметінен босатады, қалалық Халық депутаттарының кенгашы бекітеді.
Аудандық бағыныстағы қалалардың хокимдерін аудан хокимдері қызметке
тағайындайды және қызметінен босатады, аудандық Халық депутаттарының кенгашы
бекітеді.
103- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
103- бап. Облыстың, ауданның және қаланың хокимі өз өкілеттіктерін дара басшылық
принципі арқылы жүзеге асырады және өзі басшылық ететін органдардың шешімдері
мен іс-қимылдарына дербес жауапты болады.
Хокимдер мен жергілікті Халық депутаттары кенгаштары өкілеттіктерінің көлемі,
олардың қызметін ұйымдастыру және жергілікті Халық депуттарының кенгаштарын
сайлау тәртібі заңмен реттеледі.
104- бап. Хоким өзіне берілген өкілеттіктер шегінде тиісті аумақтағы барлық
кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, бірлестіктер, сондай-ақ лауазымды тұлғалар мен
азаматтар орындауға міндетті шешімдер қабылдайды.
105- бап. Кенттердегі, кишлактардағы және ауылдардағы, сонымен қатар
қалалардың, ауылдардың, кишлактардың және ауылдардың махалляларындағы өзін-өзі
басқару органдары Кеңес төрағасын (ақсақалын) және оның кеңесшілерін 2,5 жылға
сайлайтын азаматтардың жиыны болып табылады. Өзін-өзі басқару органдарын сайлау
тәртібі, олардың қызметін ұйымдастыру және өкілеттіктер көлемі заңмен реттеледі.
XXII тарау. Өзбекстан Республикасының сот билігі
106- бап. Өзбекстан Республикасындағы сот билігі заң шығарушы және атқарушы
билікке, саяси партияларға, өзге де қоғамдық бірлестіктерге тәуелсіз жүзеге
асырылады.
107- бап 24.04.2003 ж. Заңының редакциясында мазмұндалған.
107-бап. Өзбекстан Республикасындағы сот жүйесі Өзбекстан Республикасының
Конституциялық сотынан, Өзбекстан Республикасының Жоғарғы сотынан, Өзбекстан
Республикасының Жоғарғы шаруашылық сотынан, Қарақалпақстан Республикасының
Азаматтық және қылмыстық істері жөніндегі жоғарғы соттарынан, бес жыл мерзімге
сайланатын Қарақалпақстан Республикасының Шаруашылық сотынан, азаматтық
және қылмыстық істері бойынша облыстық, Ташкент қалалық соттарынан, азаматтық
және қылмыстық істер бойынша ауданаралық, аудандық, қалалық соттардан, осындай
мерзімге тағайындалатын әскери және шаруашылық соттардан құралады.
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Соттар қызмет ұйымдастыру және оның тәртібі заңмен реттеледі. Төтенше соттарды
құруға жол берілмейді.
108- бап. Өзбекстан Республикасының Конституциялық соты заң шығарушы және
атқарушы билік актілерінің конституциялылығы туралы істерді қарайды.
Конституциялық сот құрамында Конституциялық соттың төрағасы, төрағаның
орынбасары және Қарақалпақстан Республикасының өкілін қоса алғанда, судьялары
бар саясат және құқық саласындағы мамандардан сайланады.
Конституциялық соттың төрағасы мен мүшесінің міндеттерін атқару депутаттық
мандатпен сәйкес келмейді.
Конституциялық соттың төрағасы мен мүшелері саяси партиялар мен қозғалыстардың
мүшелігінде бола алмайды және қандай да бір ақы төленетін лауазымды иелене
алмайды.
Конституциялық соттың судьялары қол сұғылмаушылық құқығына ие.
Конституциялық соттың судьялары өз қызметінде тәуелсіз және тек Өзбекстан
Республикасының Конституциясына бағынады.
109- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
109-бап. Өзбекстан Республикасының Конституциялық соты:
1) Өзбекстан Республикасы заңдарының және Өзбекстан Республикасы
Олий Мәжілісі палаталары қаулыларының, Өзбекстан Республикасы Президенті
жарлықтарының, Үкімет және жергілікті мемлекеттік билік органдары қаулыларының,
Өзбекстан Республикасының мемлекетаралық шарттары мен өзге міндеттемелерінің
Өзбекстан Республикасы Конституциясына сәйкестігін анықтайды;
1) Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының Өзбекстан Республикасының
Конституциясына,
Қарақалпақстан
Республикасы
заңдарының
Өзбекстан
Республикасының заңдарына сәйкестігі туралы қорытынды жасайды;
2) Өзбекстан Республикасының Конституциясылық нормалары мен заңдарына
түсінік береді;
4) Өзбекстан Республикасының Конституциясымен және заңдарымен оның
құзыретіне жатқызылған басқа да істерді қарайды. Конституциялық соттың шешімі
жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. Бұл түпкілікті шешім болып табылады және
шағымдануға жатпайды. Конституциялық соттың қызметін ұйымдастыру мен оның
тәртібі заңмен белгіленеді.
110-бап 24.04.2003 ж. ӨзР Заңының редакциясында мазмұндалған.
110-бап. Өзбекстан Республикасының Жоғарғы соты азаматтық, қылмыстық
және әкімшілік сот ісін жүргізу саласындағы сот билігінің ең жоғарғы органы болып
табылады.
Олар қабылдайтын актілер Өзбекстан Республикасының бүкіл аумағында түпкілікті
және міндетті болып табылады.
Өзбекстан Республикасының Жоғарғы сотының Қарақалпақстан Республикасының
Жоғарғы сотының, облыстық, қалалық, ауданаралық, аудандық және әскери соттардың
қызметін қадағалауға құқығы бар.
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111- бап. Әр түрлі меншік нысандарына негізделген кәсіпорындардың, мекемелердің,
ұйымдардың, сонымен қатар кәсіпкерлердің арасында экономика саласы мен оны
басқару үдерісінде туындайтын дауларды шешу мәселесін Жоғары шаруашылық сот
және шаруашылық соттар өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.
112- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
112- бап. Судьялар тәуелсіз және олар тек қана заңға бағынады. Сот төрелігін іске
асыратын судьялардың қызметіне ешбір араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша
жауапкершілікке әкеп соғады.
Судьялардың жеке басына ешкімнің тиіспеуіне заңмен кепілдік беріледі. Судьялар
мемлекеттік биліктің өкілді органдарының депутаттары, сенаторлары бола алмайды.
Судьялар саяси партияларға мүше бола алмайды, саяси қозғалысқа қатыса алмайды,
сонымен қатар, ғылыми және педагогикалық қызметтен басқа, өзге ақы төленетін
қызметтерді атқаруға құқығы жоқ.
Судья өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін қызметінен тек заңда көрсетілген
негіздерге сүйене отырып босатылады.
113- бап. Барлық соттарда іс қарау ашық түрде өтеді. Жабық сот отырыстарында сот
ісін тыңдау заңмен белгіленген жағдайда ғана жүзеге асырылады.
114- бап. Сот билігінің актілері барлық мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер,
кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, лауазымды тұлғалар мен азаматтар үшін міндетті
болып табылады.
115- бап. Өзбекстан Республикасындағы сот ісі өзбек, қарақалпақ тілдерінде немесе
аталған жердің халқының басым көпшілігінің тілінде жүргізіледі. Сот ісін жүргізетін
тілді білмейтін сот ісіне қатысатын адамдарға іс материалдарымен толық танысу,
аудармашы арқылы сот ісіне қатысу, сот алдында өзінің ана тілінде сөйлеу құқығы
қамтамасыз етіледі.
116- бап. Айыпталушы өз-өзін қорғау құқығымен қамтамасыз етіледі. Кәсіби
заң көмегін алу құқығына сот ісін жүргізудің кез келген кезеңінде кепілдік беріледі.
Азаматтарға, кәсіпорындарға, мекемелерге және ұйымдарға заң көмегін көрсету үшін
адвокатура қызмет етеді. Адвокатура қызметін ұйымдастыру мен оның тәртібі заңмен
белгіленеді.
XXIII тарау. Сайлау жүйесі
117- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
117-бап. Өзбекстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік биліктің өкілетті
органдарына сайлауға және сайлануға құқықтары бар. Әрбір сайлаушы бір дауысқа ие.
Дауыс құқығына, ерік білдіру теңдігі мен бостандығына заңмен кепілдік беріледі.
Өзбекстан Республикасының Президентіне, Өзбекстан Республикасы Олий
Мәжілісінің Заң шығарушы палатасына және Қарақалпақстан Республикасының
Жокаргы Кенесіне, облыстардың, қалалардың, аудандардың өкілді мемлекеттік билік
органдарына сайлау тиісінше олардың өкілеттіктерінің конституциялық мерзімі біткен
жылдың желтоқсан айының үшінші онкүндігінің алғашқы жексенбісінде өткізіледі.
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Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс
беру арқылы жүзеге асырылады. Он сегіз жасқа толған Өзбекстан Республикасының
азаматтары сайлау құқығына ие.
Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының мүшелері осы депутаттар
арасынан Қарақалпақстан Республикасы Жокаргы Кенесі, облыстардың, қалалардың,
аудандардың өкілді мемлекеттік билік органдары депутаттарының тиісті бірлескен
отырыстарында жасырын дауыс беру арқылы оларды сайлағаннан кейін бір айдан
кешіктірмей сайланады.
Сот қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру
орындарында отырған адамдар сайлана алмайды және сайлауға қатыса алмайды. Кез
келген басқа жағдайларда азаматтардың төте немесе жанама түрде сайлау құқықтарын
шектеуге жол берілмейді.
Өзбекстан Республикасының азаматы бір мезгілде екі реттен артық өкілетті
мемлекеттік билік органдарында депутат бола алмайды. Сайлауды өткізу тәртібі заңмен
белгіленеді.
XXIY тарау. Прокуратура
118- бап. Өзбекстан Республикасының аумағында заңдардың нақты және біркелкі
орындалуын Өзбекстан Республикасының Бас прокуроры және оған бағынатын
прокурорлар қадағалайды.
119- бап. Прокуратура органдарының бірыңғай орталықтандырылған жүйесіне
Өзбекстан Республикасының Бас прокуроры басшылық жасайды. Қарақалпақстан
Республикасының прокурорын Өзбекстан Республикасы Бас Прокурорының
келісімімен Қарақалпақстан Республикасының жоғары өкілді органы тағайындайды.
Өзбекстан Республикасының Бас прокуроры облыстық, қалалық және аудандық
прокурорларды тағайындайды. Өзбекстан Республикасының Бас прокурорының,
Қарақалпақстан Республикасы прокурорының, облыстық, қалалық және аудандық
прокурорлардың өкілеттік мерзімі - бес жыл.
120- бап. Өзбекстан Республикасы Прокуратурасының органдары өз өкілеттіктерін
тек қана заңға бағына отырып, қандай да бір мемлекеттік органдардан, қоғамдық
бірлестіктерден және лауазымды тұлғалардан тәуелсіз жүзеге асырады.
Прокурорлар өз өкілеттіктерін атқарған кезеңде саяси партиялар мен саяси
мақсаттарды көздейтін басқа қоғамдық бірлестіктерге мүшелігін тоқтатады.
Прокуратура органдарының қызметін ұйымдастыру, олардың өкілеттілігі мен тәртібі
заңмен белгіленеді.
121- бап. Өзбекстан Республикасының аумағында өз бетінше жедел-іздестіру,
тергеушілік және өзге де қылмысқа қарсы күрес бойынша арнайы функцияларды
атқаратын жеке, кооперативтік ұйымдарды, қоғамдық бірлестіктер мен олардың
бөлімшелерін құруға және олардың жұмыс істеуіне тыйым салынады.
Құқық қорғау органдарына заңдылық пен құқықтық тәртіпті, азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғауда қоғамдық бірлестіктер мен азаматтар
жәрдемдесе алады.
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XXY тарау. Қаржы және несие
122- бап. Өзбекстан Республикасының өз қаржы және ақша-несие жүйесі бар.
Өзбекстанның мемлекеттік бюджеті республикалық бюджеттен, Қарақалпақстан
Республикасының бюджетінен және жергілікті бюджеттерден тұрады.
123- бап. Өзбекстан Республикасының аумағында бірыңғай салық жүйесі жұмыс
істейді. Салықты белгілеу құқығы Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісіне
тиесілі.
124- бап. Өзбекстан Республикасының банктік жүйесіне республиканың Орталық
банкі басшылық жасайды.
XXYI тарау. Қорғаныс пен қауіпсіздік
125- бап. Өзбекстан Республикасының Қарулы Күштері Өзбекстан Республикасының
мемлекеттік егемендігі мен аумақтық тұтастығын, халықтың бейбіт өмірі мен
қауіпсіздігін қорғау үшін құрылады.
Қарулы Күштердің құрылымы мен оны ұйымдастыру заңмен белгіленеді.
126- бап. Өзбекстан Республикасы өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
жеткілікті қажеттілік деңгейінде Қарулы Күштерді ұстайды.
Алтыншы бөлім. Конституцияны өзгерту тәртібі.
127- бап 24.04.2003 ж. ӨР Заңының редакциясында мазмұндалған.
127- бап. Өзбекстан Республикасының Конституциясына өзгерістер Өзбекстан
Республикасы Олий Мәжілісі Заң шығарушы палатасының депутаттары мен Сенат
мүшелерінің тиісінше жалпы санының кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен
қабылданған заң немесе Өзбекстан Республикасының референдумы арқылы
енгізіледі.
128- бап. Өзбекстан Республикасының Олий Мәжілісі Конституцияға өзгерістер
мен түзетулер енгізу туралы заңды оның кеңінен талқылаудан өтуін ескере отырып,
тиісті ұсыныстар енгізілгеннен кейін алты ай ішінде қабылдай алады. Егер Өзбекстан
Республикасының Олий Мәжілісі Конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсынысты
қабылдамаған жағдайда, ол кемінде бір жылдан кейін жаңартылуы мүмкін
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ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ1

Қабылданды: 07.11.1982

№: 2709

КІРІСПЕ (Өзгеріс: 23/7/1995-4121/1)1*
Ұлтжандылық тұжырымдамасына, сондай-ақ Түркия Республикасының негізін
салушы, мәңгілік көшбасшысы және маңдайалды сардары Ататүрік жариялаған
нысандар мен принциптерге сәйкес, Түркия ұлты мен Отанының мәңгі өмір сүретінін,
сонымен қатар Түркия мемлекетінің ажырамас бірлігін бекітетін осы Конституция
мыналарды:
Түркия Республикасының әлем халықтары отбасының тең құқылы, лайықты мүшесі
ретінде өмір сүруін, әл-ауқатын, сондай-ақ материалдық және рухани игілігін, заманауи
өркениет стандарттарының жетістіктерін тұрақты түрде қорғау ниетін;
ұлт еркінің абсолютті ұлықтығын және егемендіктің Түркия ұлтына толығымен
және сөзсіз тиесілі екенін, сонымен қатар осы егемендікті ұлт атынан жүзеге асыруға
уәкілетті ешбір адам немесе ешбір орган оның талаптарына сәйкес белгіленген
либералдық демократия мен құқықтық құрылыс аясынан шығуға тиіс емес екенін
түсіну;
бір мемлекеттік органның екіншісіне бағынатынын емес, Конституция мен заңның
ұлықтығы жағдайында функцияларды ынтымақтасып әрі бөлініп атқаруды білдіретін,
кейбір мемлекеттік өкілеттіктер мен міндеттерді бөлу ғана болып табылатын биліктің
бөліну принциптерін;
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/1) ешбір көзқарастар мен наным-сенімдердің Түркияның
ұлттық мүдделеріне, Түркия азаматтарының өз елімен және аумағымен, Түркияның
тарихи және рухани құндылықтарына немесе Ататүріктің ұлтжандылығына,
принциптеріне, реформалары мен өзгерістеріне, сондай-ақ оны зайырлы мемлекеттің
принциптері талап еткендей, мемлекеттік істерге және саясатқа қарсы қойылмауға
және киелі діни сезімдерге ешбір ықпал етпеуге тиіс екенін мойындау;
әрбір Түркия азаматының теңдік пен әлеуметтік әділдік талаптарына сәйкес осы
Конституцияда жазылған негізгі құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру арқылы
ұлттық мәдениет, өркениет және құқықтық құрылыс жағдайында лайықты өмір сүруге
және өзінің материалдық әрі рухани игіліктерін дамытуға ешкім айыра алмайтын
құқықтарын растау;
ұлтқа ортақ қуаныш пен қайғы үшін, ұлттың өмір сүруіне қатысты олардың
құқықтары мен міндеттері, жетістіктері мен қиыншылықтары үшін және ұлт өмірінің
кез келген көріністерінде барлық Түркия азаматтарын ұлттық ар-ождан мен намыс
біріктіретінін мойындайды, олардың бір-бірінің құқықтары мен бостандықтарын
1 Осы Конституция 1982 жылы он сегізінші қазанда халықтың дауысқа салу мақсатында қабылданды. 1982
жылдың жиырмасыншы қазанында №17844 заңға сәйкес Конституция ресми хабаршыда жарияланды..
1982 жылғы қазанда, жалпыхалықтық дауыс беруден кейін, №17863 заңға сәйкес, 1982 жылғы тоғызыншы
қарашада Конституция ресми хабаршыда жарияланды..
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сөзсіз сақтауға негізделген бейбіт өмірді орнықтырады, өзара сүйіспеншілік пен
жолдастықты, сондай-ақ «Үйде тыныштық болса, әлемде де тыныштық болады» деген
принципке сенуді талап етуге құқылы.
1-БӨЛІМ
Жалпы принциптер
I. Мемлекет нысаны
1-БАП. Түркия мемлекеті - республика.
II. Республиканың сипаттамалары
2- БАП. Түркия Республикасы - құқық нормаларына негізделген; қоғамның
тыныштығы, ұлттық ынтымақтастық пен әділдік тұжырымдамасына сүйенетін; адам
құқықтарын құрметтейтін, Ататүріктің ұлтжандылық мұраттарына адал және кіріспеде
мазмұндалған принциптерге негізделген демократиялық, зайырлы және әлеуметтік
мемлекет.
III. Мемлекеттің бүтіндігі, ресми тілі, туы, мемлекеттік әнұраны мен астанасы
3- бап. Түркия мемлекеті, оның аумағы мен ұлты - бірыңғай ажыратылмас бүтін.
Ресми тілі - Түркия тілі. Нысаны арнайы заңмен белгіленген Туында қызыл фонға
салынған ақ жарты ай бейнеленген. Мемлекеттік әнұраны - «Тәуелсіздік маршы».
Астанасы - Анкара.
IV. Өзгермейтін ережелер
4- БАП. Конституцияның мемлекет нысанын Республика ретінде орнықтыратын
1-бабының ережесі, Республиканың сипаттамасы туралы 2-баптың ережесі және
3-баптың ережесі өзгертілмейді әрі оларды өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге
болмайды.
V. Мемлекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттері
5- БАП. Мемлекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттері - Түркия ұлтының
тәуелсіздігі мен бүтіндігін, елдің, Республиканың және демократияның бөлінбестігін
қорғау; құқықтық нормаларды тануға негізделген әділдік пен әлеуметтік мемлекеттің
принциптерімен сыйыспайтын тәсілмен адамның негізгі құқықтары мен
бостандықтарын шектейтін саяси, экономикалық және әлеуметтік кедергілерді жою
үшін күресу; жеке тұлғаның материалдық әрі рухани дамуы үшін қажетті жағдайларды
қамтамасыз ету.
VI. Егемендік
6- БАП. Егемендік ұлтқа толығымен және сөзсіз тиесілі. Түркия ұлты егемендігін
уәкілетті органдар арқылы Конституцияда белгіленген принциптерге сәйкес жүзеге
асыруға тиіс. Егемендікті жүзеге асыру құқығы қандай да бір жеке адамға, топқа немесе
тапқа тиісті болмауға тиіс. Ешбір адам немесе орган Конституцияда көзделмеген қандай
да бір мемлекеттік функцияларды жүзеге асыра алмайды.
VII. Заң шығарушы билік
7- БАП. Түркия ұлты атынан заң шығарушы билік Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне тиесілі. Бұл билік берілмейді.
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VIII. Атқарушы билік және өкілеттіктер
8- БАП. Атқарушы билік пен өкілеттіктер Конституция мен заңдарға сәйкес
Республика Президенті мен Министрлер кеңесіне беріледі және олар жүзеге асырады.
IX. Сот билігі
9- БАП. Сот билігін Түркия ұлтының атынан тәуелсіз соттар жүзеге асырады.
X. Заң алдындағы теңдік
10-БАП. Тіліне, нәсіліне, дүниетанымына, жынысына, саяси бағытына,
философиялық көзқарастарына, дініне және сеніміне, т.б. қарамастан, барлығы заң
алдында тең.
(Қосымша тармақ: 7/5/2004-5170/1) Ерлер мен әйелдердің құқықтары тең. Мемлекет
осы теңдікті жүзеге асыруға өкілетті. Осы мақсатта алынған шараларды қалай болғанда
да теңдік принципіне қарсы түсіндіруге болмайды.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/1) Балаларға, егде адамдарға, іс-әрекетке
қабілетсіз деп танылғандарға, соғыста, сондай-ақ қызметтік міндеттерін орындау
барысында қаза тапқан батырлардың әйелдері мен балаларына, және ардагерлерге
ұсынылған жағдайлар ешбір тең құқылықты бұзу болып саналмайды.
Қандай да бір адамға, отбасына, топқа немесе тапқа ешбір артықшылық берілуі
мүмкін емес.
Мемлекеттік органдар мен әкімшілік билік өз өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында
заң алдындағы тең құқылық принципіне сәйкес әрекет етуге тиіс.
XI. Конституцияның ұлықтығы және міндетті күші
11- БАП. Конституцияның ережелері заң шығарушы, атқарушы және сот органдары,
сондай-ақ әкімшілік сатылар мен басқа ұйымдар және тұлғалар үшін міндетті негізін
салушы құқықтық нормалар болып табылады. Заңдар Конституцияға қайшы келмеуге
тиіс.
2-БӨЛІМ
Негізгі құқықтар мен міндеттер
1-БӨЛІК
Жалпы ережелер
I. Негізгі құқықтар мен бостандықтардың мәні
12-БАП. Әркім өзіне тән қол сұғылмайтын, айыруға болмайтын және
ажыратылмайтын негізгі құқықтар мен міндеттерге ие болып табылады. Азаматтың
негізгі құқықтары мен бостандықтары деп сондай-ақ оның қоғамның, отбасының және
басқа да адамдардың алдындағы міндеттері мен жауапкершілігін түсінуге болады.
II. Негізгі құқықтар мен бостандықтарды шектеу
13-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/2)
Негізгі құқықтар мен бостандықтар Конституцияға сәйкес, олардың мәнін қозғамайақ Конституцияның тиісті баптарында көрсетілген белгілі бір себептер бойынша заңмен
шектелуі мүмкін.
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Бұл шектеулер Конституцияның дәлме-дәл мәні мен маңызына, зайырлы мемлекеттің
демократиялық құрылысына және орындылық принциптеріне қайшы келе алмайды.
III. Негізгі құқықтар мен бостандықтарды асыра пайдалануға тыйым салу
14-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/3)
Конституцияда белгіленген ешқандай құқықтар мен бостандықтар мемлекеттің
бөлінбес аумақтық және ұлттық тұтастығын бұзу, демократиялық, зайырлы
республиканы жою мақсатында жүзеге асырылмауы керек.
Осы Конституцияның бірде-бір ережесі құқықтар мен бостандықтарды бұзуға құқық
беретін немесе Конституцияда белгіленгеннен артық шектеуге итермелейтін тәсілмен
түсіндірілмеуі қажет.
Бұл тыйымдарды бұзатын адамдарға қарсы қолданылуы қажет санкциялар заңмен
белгіленеді.
IV. Негізгі құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыруды тоқтата тұру
15-БАП. Соғыс уақытында, мобилизация кезінде, әскери және төтенше жағдайларда
негізгі құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыру ішінара немесе толықтай тоқтатыла
тұруы немесе халықаралық құқықтардан туындайтын міндеттемелер бұзылмайтын
талаппен Конституцияда белгіленген кепілдіктерді кемітетін белгілі бір жағдайларда
шаралар қолданылуы мүмкін.
(Өзгеріс: 7/5/2004-5170/2) Тіпті 1-бөлімде сипатталған жағдайлардың өзінде әскери
уақыт заңына сәйкес болатын өлімді және өлім жазасы белгіленген үкімдерді орындау
кезін қоспағанда, адамның өмір сүру құқығына, жеке адамның материалдық және
рухани игілігіне қол сұғыла алмайды; ешкімді де дінге деген өзінің қарым-қатынасын
көрсетуге, ойын білдіруге немесе сендіру арқылы әрекеттерді мәжбүрлі түрде істетуге
болмайды және олар діни көзқарастарына бола айыптала алмайды; құқық бұзушылық
пен санкциялардың кері күші болмайды, осыған сәйкес ешкім де істеген әрекеттері сот
шешімімен дәлелденбейінше, кінәлі болып табылмайды.
V. Шетелдіктердің мәртебесі
16-БАП. Шетелдіктердің негізгі құқықтары мен бостандықтары халықаралық
құқықтар негізінде заңға сәйкес шектелуі мүмкін.
2 -БӨЛІК
Жеке тұлғаның құқықтары мен міндеттері
I. Жеке тұлғаның өміріне, оның материалдық және рухани игілігіне қол
сұғылмаушылық
17-БАП. Әркімнің өмір сүруге және өмірін қорғауына, сонымен қатар өзінің
материалдық және рухани дүниесін жақсартуға құқығы бар.
Медициналық қажеттілік пен заңда көрсетілген жағдайларға байланысты болмаса,
жеке тұлғаның дене бітіміне нұқсан келтірілмеуі керек; жеке тұлғаның келісімінсіз
оған ғылыми және медициналық тәжірибелер жасалмауға тиіс.
Ешкімге де жәбір-жапа көрсетілмеуі керек немесе оған дөрекі қарым-қатынас
жасалмауы тиіс; ешкімді адамгершілік ар-намысына тиетін сөздермен балағаттауға
немесе жазалауға болмайды.
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(Өзгеріс: 7/5/2004-5170/3) Өзін-өзі қорғау кезінде өліп кеткен, заңды түрде
тұтқындалған немесе сотталған адамдарды ұстау, қамау, олардың қашып кетуінің алдын
алу сияқты қажетті шараларда заңмен рұқсат етілгеніндей қару қолдану нәтижесінде
болған қазада, жасалған тәртіпсіздіктерді немесе көтерілістерді басу, сондай-ақ
әскери немесе төтенше жағдайлар кезінде уәкілетті органдардың шығарған өкімдерін
орындау секілді жағдайлар 1-бөлімнің ережелерін қолдану салаларынан тыс болып
табылады.
II. Мәжбүрлеп еңбек еткізуге тыйым салу
18-БАП. Ешкімді еңбек етуге мәжбүрлеуге болмайды. Ақы төленбейтін мәжбүрлі
еңбекке тыйым салынады.
Қамауда болған немесе тұтқындалған кезеңдегі мәжбүрлі жұмыстар, азаматтардан
төтенше жағдайлар кезінде талап етілетін жұмыстар, елдің қажеттілігі азаматтық
борышты міндетті түрде атқаруды талап ететін дене және зияткерлік жұмыстар егер
осындай еңбек түрлері нысаны мен шарты бойынша заңда белгіленетін болса, мәжбүрлі
еңбек деп есептелмейді.
III. Жеке бастың бостандығы мен қауіпсіздігі
19-БАП. Әркімнің бас бостандығы мен жеке өміріне қол сұғылмауына құқығы бар.
Ешкім де заңда көзделген рәсімдер мен талаптардан басқа жағдайларда; атап
айтқанда, бас бостандығын және қауіпсіздік шараларын атқаруды шектейтін сот
шешімдерінің орындалу жағдайларынан; тұлғаларды сот шешіміне немесе заңда
қарастырылған талаптарға сәйкес тұтқындау немесе ұстау жағдайларында; қадағалауда
болған немесе құзырлы органдарға жеткізілген кәмелетке толмағандарды қайта
тәрбиелеуге бағытталған шешімдерді орындайтын жағдайлардан; есі ауысқандарға,
маскүнемдерге немесе нашақорларға арналған арнаулы мекемелерде емделіп жатқан,
білім алып немесе қайта тәрбиелеуден өтіп жатқандардың заңды ережелерге сәйкес
қабылданған шараларды жүзеге асыратын жағдайлардан, сонымен бірге қаңғыбастар
мен қоғамға қауіпті жұқпалы ауру таратушы тұлғаларға; елге өткісі немесе заңсыз
өтуге тырысқан тұлғаларды ұстау немесе тұтқындау немесе елден шығарып жіберуге
шешім қабылданған тұлғаларға қатысты жағдайлардан басқа жағдайларда, бас
бостандығынан айырыла алмайды.
Қылмыс жасады деп кінә тағылған маңызды негіздемесі бар тұлғалар олардың
қашып кетуінің немесе жоюдың алдын алу мақсатында, сонымен қатар айғақтарды
бұрмалау не заңда көрсетілген жағдаяттар кезінде тұтқындау қажет деп табылған басқа
да соған ұқсас жағдайларда тек қана сот шешімімен тұтқындалулары мүмкін. Жеке
тұлға қылмыс жасалған жерде ұсталған немесе оны тұтқындауды кешіктіру салдарынан
нәтижесі қауіпті зардаптарға әкелетін жағдайларда ғана сот шешімінсіз тұтқындалуы
мүмкін; мұндай әрекеттерді қолдану талабы заңға сәйкес белгіленеді.
Тұтқындалған немесе ұсталған тұлға барлық жағдайларда кешіктірмей жазбаша
түрде, ал егер жазбаша хабарлау мүмкін болмаса, онда қылмыскерді ұстау немесе
тұтқындаудың және оған қарсы тағылған айыптаулардың негізі туралы ауызша
хабарлануы тиіс; топпен жасалған қылмыс жағдайында оларды сотқа таныстырғанға
дейін хабарлау керек.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/4) Тұтқындалған немесе ұсталған тұлға сотқа қырық
сегіз сағат ішінде, ал топпен жасалған қылмыс жағдайында олардың сотқа келгенге
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дейінгі кеткен уақытын қоспағанда, төрт күн ішінде берілуі керек. Ешкім де жоғарыда
көрсетілген мерзім өтпейінше, сот шешімінсіз бас бостандығынан айырыла алмайды.
Бұл мерзімдер төтенше немесе әскери жағдайларда, сонымен бірге әскери іс-қимылдар
кезеңінде ұзартылуы мүмкін.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/4) Тұтқындалған немесе ұсталған тұлғаның жақын
туыстарына ол туралы хабарлануы керек.
Ұсталған тұлғалардың белгіленген мерзімдерде жауап алу өткізуді немесе алдын
ала немесе сотта тергеу кезінде босатуды талап етуге құқығы бар. Босату сотта істі
қарауда және сот шешімін орындауда тұлғалардың қатысуын қамтамасыз ететін тиісті
кепілдіктердің берілуі арқылы шартты түрде болуы мүмкін. Бас бостандығынан
айырылған тұлғалардың кез келген жағдайда өзіне қатысты сотта істі қарауды тездетуді
немесе ол заңсыз ұсталған жағдайда босатуды талап етіп, тиісті сот сатыларына
жүгінуге құқығы бар.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/4) Жоғарыда көрсетілген ережелер бұзылып, залал
келтірілген тұлғаға мемлекет заңға сәйкес өтемақы төлейді.
IV. Жеке өмір құпиясы және оны қорғау
A. Жеке өмір құпиясы
20-БАП. Әркімнің жеке және отбасылық өмірінің құпияларын сақтауға құқығы бар.
Жеке және отбасылық өмірдің құпиялары өзге тараптан бұзыла алмайды. (Жойылған
сөйлем: 3/10/2001-4709/5)
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/5) Заңда қарастырылған және соттың қабылдаған тиісті
шешімі болған жағдайда, сонымен бірге істі қарауды кешіктіруге болмайтын және
уәкілетті заң сатыларының нұсқаулары болған кезде ешкімге де ұлттық қауіпсіздікке,
қоғамдық құқықтық тәртіпке, адамдардың қоғамдағы өмірі мен денсаулықтарына қауіп
төндіретін жағдайлардан басқа тінту жүргізілмеуі керек, ешкімнің де жеке қағаздары
мен заттары тексеріліп және алынып қойыла алмайды.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/2) Әркімнің жеке мәліметтерін қорғауды талап етуге
құқығы бар. Бұл құқық жеке мәліметтерді пайдалану туралы барлық ақпаратты алу,
оған қол жеткізу, оған өзгерістер енгізуді немесе ақпаратты жоюды талап ету, сонымен
қатар жеке мәліметтерді пайдаланудың мақсаттылығы туралы ақпарат алу құқығынан
тұрады. Жеке мәліметтерге өзгертулер енгізу заң шеңберінде немесе азаматтың жеке
бастамасы бойынша жүзеге асырылады. Жеке мәліметтерді қорғаудың негізі мен рәсімі
заңмен реттеледі.
B. Тұрғын үйге қол сұқпау
21-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/6) Әрбір адамның тұрғын үйіне қол сұғылмайды.
Заңда қарастырылған және соттың қабылдаған тиісті шешімі болған жағдайда, сонымен
бірге істі қарауды кешіктіруге болмайтын және уәкілетті заң сатыларының нұсқаулары
болған кезде ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық құқықтық тәртіпке, адамдардың қоғамдағы
өмірі мен денсаулықтарына қауіп төндіретін жағдайлардан басқа, ешкімнің де тұрғын
үйіне кіруге, тінту жүргізуге немесе ондағы мүліктерге тыйым салуға болмайды.
Уәкілетті заң сатыларының нұсқаулары жиырма төрт сағаттың ішінде сотқа берілуі
керек. Судья тұтқындалғаннан немесе мүлікке тыйым салынғаннан кейінгі қырық сегіз
166

сағат ішінде өз шешімін жариялауға міндетті. Өйтпеген жағдайда тұтқындау немесе
мүлікке тыйым салу туралы шешім автоматты түрде жойылады.
C. Хабарламалар жасауға берілетін еркіндік
22-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/7) Хабарламалар жасау бостандығына әркімнің
құқығы болады. Хабарламалардың құпиясы - негізгі қағидат. Заңда қарастырылған
және соттың қабылдаған тиісті шешімі болған жағдайда, сонымен бірге істі қарауды
кешіктіруге болмайтын және уәкілетті заң сатыларының нұсқаулары болған кезде
ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық құқықтық тәртіпке, адамдардың қоғамдағы өмірі мен
денсаулықтарына қауіп төндіретін жағдайлардан басқа кездерде хабарламалардың
құпиясына кедергі келтіріле және құпиялылығы бұзыла алмайды. Судья
тұтқындалғаннан немесе мүлікке тыйым салынғаннан кейінгі қырық сегіз сағат ішінде
өз шешімін жариялауға міндетті. Өйтпеген жағдайда тұтқындау немесе мүлікке тыйым
салу туралы шешім автоматты түрде жойылады.
Қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің осы ережелерді орындауға қатысты айрықша
құқықтары заңмен белгіленеді.
V. Тұрғылықты жерді таңдауға және орын ауыстырып көшуге берілетін
еркіндік
23-БАП. Әркімнің тұрғылықты жерін таңдауына және орын ауыстырып көшуіне
құқығы бар.
Тұрғылықты жерді таңдауға заңға сәйкес құқық бұзушылықтың алдын алу,
әлеуметтік және экономикалық даму, қалаға шоғырлануды заңды әрі ұйымдасқан түрде
қамтамасыз ету, мемлекеттік меншікті қорғау мақсатында шектеу қойылуы мүмкін;
орын ауыстырып көшуге құқық бұзушылықтарды сотта қарау, сонымен бірге құқық
бұзушылықтардың алдын алу мақсатында шектеу қойылуы мүмкін.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/8-бап; Өзгеріс: 12/9/2010-5982/3) Азаматтың шетелге
шығу еркіндігіне оның қылмыстық іздеуде болуына, сонымен бірге сот қудалауына
байланысты шектеу қойылуы мүмкін.
Азаматтар елден қуылып немесе отанына қайтып оралу құқығынан айырыла
алмайды.
VI. Дін және ар-ұждан бостандығы
24-БАП. Әркімнің ар-ұждан, дінді ұстауы мен діни наным-сенім бостандығына
құқығы болады.
Құдайға құлшылық ету, діни салт-дәстүрлер 14-баптың ережелерін бұзбайтын
талаппен еркін өткізілуі керек.
Ешкім де мәжбүрлі түрде діни ғибадаттарға жіберілуге немесе діни рәсімдер мен
салт-дәстүрлерге қатысуға, өздерінің діни наным-сенімдерін білдіруге және өздерінің
діни наным-сенімдері үшін айыпталуға немесе сотталуға тиісті емес.
Дін мен әдепке тәрбиелеу және оқыту мемлекеттің бақылап қадағалауымен жүзеге
асырылады. Діни мәдениет пен әдепке үйрету бастауыш және орта мектептердің оқу
жоспарларының міндетті элементі болып табылады. Басқа қандай да бір діни тәрбие
мен білім алу тұлғаның жеке қалауына, ал кәмелетке толмағандар үшін олардың заңды
өкілдерінің талаптарына байланысты болады.
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Ешкімге де дінді немесе діни сезімдерін, сондай-ақ жеке немесе саяси ықпалын
немесе мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси және құқықтық құрылысының
басты тіреуін діни қағидаттар негізінде ішінара болса да, негіздеуді қамтамасыз етуге
арналған киелі деп танылған заттарды пайдалануға немесе асыра пайдалануға рұқсат
етілмейді.
VII. Ой және наным-сенім бостандығы
25-БАП. Әркімнің еркін ойлауға және наным-сенім бостандығына құқығы бар.
Ешкімді де қандай да бір себеппен және қандай да бір мақсатта өз ойы мен нанымсенімін айтуға мәжбүрлеуге әрі ол үшін оны айыптауға болмайды.
VIII. Пікір айтуға және ойын таратуға берілетін бостандық
26-БАП. Әркімнің өз ойы мен пікірін ауызша, жазбаша түрде немесе суреттермен,
сонымен бірге басқа да тәсілдермен жеке немесе ұжыммен бірге таратуға құқығы бар.
Бұл құқыққа ақпараттар мен идеяларды ресми биліктің араласуынсыз алу және беру
бостандығы жатады.
Бұл ереже радиоға және теледидарға, кино мен соған ұқсас құралдарға арналған
лицензия беру жүйесін жоя алмайды.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/9) Бұл бостандықтарды жүзеге асыруға ұлттық қауіпсіздікті
сақтау, мемлекеттің бүтіндігін қорғау, қылмыстың алдын алу, қылмыскерлерді жазалау,
мемлекеттік құпия болып табылатын ақпаратты беруден бас тарту, басқа тұлғалардың
атақ-абыройы мен құқықтарын, жеке және отбасылық өмірін қорғау, сонымен бірге
кәсіби құпияларды қорғау мен сот билігінің тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етуде заң
ұйғарымдарына сәйкес шектеу қойылуы мүмкін.
(Жойылды: 3/10/2001-4709/9)
Ақпараттар мен адамдардың ойларын тарату құралдарын пайдалануды реттейтін
ережелер егер олар айтылған ой-пікірлерді таратуға кедергі келтірмейтін болса, пікір
айту және оларды тарату бостандығын шектеу ретінде қабылданбауы қажет.
(Қосымша: 3/10/2001-4709/9) Ақпараттар мен ой-пікірлерді тарату кезіндегі
бақылауда болатын талаптар, нысандар мен рәсім заңмен реттеледі.
IX. Ғылым мен өнер бостандығы
27-БАП. Әркімнің ғылым мен өнерді еркін үйренуге және сабақ беруге, түсіндірме
беруге, сонымен бірге бұл салаларда зерттеу жұмыстарын жүргізуге құқығы бар.
Басылым құқығы Конституцияның 1, 2 және 3-баптарының ережелерін өзгерту
мақсатында пайдаланылмауы керек.
Осы баптардағы ережелер шетелдік басылымдардағы терең ой-толғаныс және
тарату заңын реттеуді естен шығармаулары қажет.
X. Баспасөз бен басылымдарға қатысты ережелер
А. Баспасөз бостандығы
28-БАП. Баспасөзге еркіндік бар және оған алдын ала рұқсат алынып немесе
ақшалай кепіл салынбауы керек.
(Жойылды: 3/10/2001-4709/10)
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Мемлекет баспасөз бостандығы мен ақпарат еркіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті
шаралар қолданады.
Баспасөз бостандығын шектеу кезінде осы Конституцияның 26 және 27-баптарының
ережелері қолданылады.
Мемлекеттің ішкі немесе сыртқы қауіпсіздігіне, оның аумақтық немесе ұлттық
тұтастығына қауіп-қатер төндіретін, қылмыс жасауға итермелейтін, тәртіпсіздік
немесе бүлік жасауға шақыратын не мемлекеттік құпияларды құрайтын басылымды
дайындайтын немесе баспаға беретін не басылымды жариялайтын немесе қандай да
бір ақпаратты немесе басылымды басқаларға беретін әрбір адам осы қылмыстарды
реттейтін заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Ақпаратты тарату ескерту шарасы
ретінде сот шешімімен тоқтатылуы, ал кешіктіруге болмайтын жағдайдарда оны
заңда белгіленген құзырлы орган тоқтатуы мүмкін. Ақпараттың таралуын тоқтататын
мемлекеттік органдар өздерінің шешімдері туралы құзырлы судьяға жиырма төрт сағат
ішінде хабар беруі керек. Егер судья қырық сегіз сағат ішінде бұл шешімді бекітпесе,
онда басылымды таратуды тоқтату туралы бұйрық жарамсыз деп есептеледі.
Сот ісін жүргізу мүддесі үшін сот заңды шешіммен тыйым салған жағдайлардан
басқа жағдайларда оқиғалар туралы жарияланымдарға тыйым салына алмайды.
Мерзімді және мерзімді емес басылымдар заңда көрсетілген қылмыстарға тергеу
немесе сотта талқылау жүргізілген жағдайларда, сонымен бірге істі кешеуілдету
мемлекеттің аумақтық немесе ұлттық тұтастығына, ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық
тәртіпке немесе қоғамдық санаға қауіп-қатер төндіретін жағдайларда, сондай-ақ
қылмыстың алдын алу үшін сот шешімімен тәркіленуі мүмкін. Тәркілеу туралы өкім
шығарған мемлекеттік орган өз шешімдері туралы құзырлы судьяға жиырма төрт сағат
ішінде хабар беруі керек. Егер құзырлы судья қырық сегіз сағат ішінде тәркілеу туралы
өкімді бекітпесе, ол жарамсыз болып қалады.
Егер қылмыстық іздестіру мен сот қудалауы салдарынан мерзімді басылымдардың
мүліктерін тәркілеу мен оларға тыйым салу орны бар болса, онда жалпы ережелер
қолданылады.
Егер Түркияда шығатын мерзімді басылым мемлекеттің аумақтық немесе ұлттық
тұтастығын, Республиканың негізгі қағидаттарын, ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық
сананы айтарлықтай дәрежеде бұзатын болып, материал жариялауда кінәлі деп танылса,
онда оның қызметі уақытша тоқтатылуы мүмкін. Тоқтатылған мерзімді басылымның
белгілері бар кез келген басылымға құзырлы сот шешімінен кейін тыйым салынады
және ол тәркіленетін болады.
B. Мерзімді және мерзімді емес басылымдарды шығару құқығы
29-БАП. Мерзімді және мерзімді емес басылымдардағы жарияланымдар алдын
ала рұқсат алумен және ақшалай кепіл салумен байланысты болмауы керек. Мерзімді
басылымдарды шығару үшін заңда көрсетілген мәліметтер мен құжаттар құзырлы
органдарға белгіленген заң бойынша берілсе, жеткілікті болып табылады. Егер берілген
ақпараттар мен құжаттар заңға қайшы келетін болса, онда құзырлы мемлекеттік
органдар басылымды тоқтату туралы шешім шығару үшін тиісті сотқа өтініш беруі
керек.
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Мерзімді басылымдардағы жарияланымдар, басылымға қойылатын талаптар,
қаржыландыру мен журналист мамандығына қатысты ережелер заңмен реттеледі.
Заң жаңа ақпаратты, көзқарастар мен наным-сенімдерді еркін таратуды қиындататын
ешқандай да саяси, экономикалық, қаржы және арнайы шарттарды белгілемеуі қажет.
Мерзімді басылымдардың мемлекеттің және өзге де қоғамдық органдар мен
ұйымдардың, олардың өкілдіктерінің құралдарына тең дәрежеде рұқсаты болады.
C. Баспасөз құралдарын қорғау
30-БАП. (Өзгеріс: 7/5/2004-5170/4)
Заңға сәйкес құрылған баспасөз кәсіпорындары ретіндегі типографиялар мен
олардың филиалдарына қылмыс қаруы болып табылады деген айыптаумен тыйым
салына, тәркілене немесе жабыла алмайды.
D. Қоғамдық корпорацияларға тиесілі баспасөзден басқа да бұқаралық
ақпарат құралдарын пайдалану құқығы
31-БАП. Азаматтар мен саяси партиялардың мемлекеттік заңды тұлғаларға тиесілі
бұқаралық ақпарат құралдарының баспасөзден басқа түрлерін пайдалануға құқықтары
бар. Мұндай пайдаланудың талаптары мен тәртібі заңмен реттеледі.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/11) Заң халықты бұл ақпарат құралдары арқылы ақпарат
алудан немесе идеялары мен пікірлерін қалыптастырудан қорғайтын шектеулерді,
сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық құқықтық тәртіпке, қоғамдық сана
мен адамдардың денсаулығына қауіп-қатер төндіретін жағдайлардан басқа, қоғамдық
пікірді еркін қалыптастыруға шектеулер белгілемеуі тиіс.
E. Теріске шығару мен жауап беру құқығы
32-БАП. Теріске шығару және жауап беру құқығы адамның жеке басының беделі
мен ар-намысына тиген жағдайларда немесе арыз-шағымдар шындыққа жанаспайтын
жағдайларда беріледі және ол заңмен ретеледі.
Егер теріске шығару немесе жауап беру жарияланбаған болса, судья жеті күн ішінде
бұл басылымның қажетінің бар/жоғын шешеді.
XI. Мәжілістерге берілетін құқық пен бостандық
А. Қауымдастықтар бостандығы
33-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/12)
Әркімнің қауымдастық құруға, оның мүшесі болуға не алдын ала рұқсат алмай-ақ
мүшеліктен бас тартуға құқығы бар.
Ешкімді де ұйымға еріксіз кіруге немесе оған мүше болуға мәжбүрлеуге болмайды.
Қауымдастық құру құқығына заңмен және ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық құқықтық
тәртіпке, қоғамдық сана мен адамдардың денсаулығына қауіп-қатер төндіретін
жағдайларда, сонымен бірге қылмыс жасаудың алдын алу қажет жағдайларда шектеу
қойылады.
Қауымдастықтар бостандығын жүзеге асырушы нысандар, талаптар мен тәртіп
заңмен белгіленеді.
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Заңда белгіленген жағдайларда сот шешімімен қауымдастықтар таратылады немесе
олардың қызметтері тоқтатылады. Егер кешеуілдету ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық
тәртіпке қауіп төндірген, сондай-ақ қылмыс жасаудың немесе жалғастырудың алдын
алуға немесе тұтқындауға қажетті жағдайларда заңда көрсетілген мемлекеттік
органдарға қауымдастық қызметін тоқтату жөнінде өкілеттік беріледі. Бұл мемлекеттік
органдардың шешімі жиырма төрт сағат ішінде жауапты судьяға мақұлдауға
шығарылады. Егер судья өз шешімі туралы қырық сегіз сағат ішінде хабарламаса, онда
мұндай әкімшілік шешім автоматты түрде жойылады.
1-бөліктегі ережелер әскери қазыметкерлер мен қауіпсіздік қызметінің лауазымды
тұлғаларының, сонымен бірге мемлекеттік қызметші міндетін талап ететін дәрежедегі
мемлекеттік қызметкерлердің құқықтарын шектеуді белгілеуге кедергі келтірмеуі
керек.
Бұл баптың ережелері қайырымдылық қорларының қызметтеріне де қолданылады.
В. Жиналыстар мен шерулер өткізуге берілетін құқық
34-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/13)
Әркімнің бейбіт түрде және қарусыз жиналуға, сонымен бірге алдын ала рұқсат
алмай-ақ шерулерге қатысуға құқығы бар.
Жиналыстар мен шерулер өткізуге берілетін құқыққа тек заңмен ғана және ұлттық
қауіпсіздікке, қоғамдық құқықтық тәртіпке қауіп-қатер төндіретін, қылмыс жасаудың
алдын алатын, қоғамдық сана мен адамдардың денсаулығын қорғайтын жағдайларда
шектеу қойылады.
Жиналыстар мен шерулер өткізуге берілетін құқықты жүзеге асыру нысаны, талабы
және тәртібі заңмен белгіленеді.
XII. Меншік құқығы
35-БАП. Әркімнің меншік және мұрагерлік құқығы болады. Бұл құқықтар қоғамдық
мүдделерге ғана байланысты заңға сәйкес шектелуі мүмкін.
Меншік құқықтарын жүзеге асыру қоғамдық мүдделерге қайшы келмеуі керек.
XIII. Құқықтарды қорғауға қатысты ережелер
A. Құқық қорғау бостандығы
36-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/14) Әркімнің сот барысында заңды құралдар мен
рәсімді қолдана отырып, талапкер немесе жауапкер ретінде сөйлеуге құқығы бар.
Ешқандай да сот өзінің құзырына кіретін істерді қараудан бас тарта алмайды.
B. Соттың қорғауына берілетін кепілдік
37-БАП. Заңды түрде белгіленген соттың заңды хүкіміне орынсыз араласқан
төтенше соттардың күші танылмайды.
C. Қылмыс пен жазаға қатысты принциптер
38-БАП. Ешкімді істеген әрекеті сол сәтте қолданыстағы заң бойынша қылмыс деп
табылмаса, жазалауға болмайды. Ешкімге де қылмысы үшін қылмыс жасалған уақытта
қолданылған жазадан гөрі қатаң жаза белгілене алмайды.
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1-бөліктегі ережелер сондай-ақ мерзімі өткен қылмыстарға жаза белгілеуге
байланысты қолданылады. Тұтқындау орындарында қолданылатын жазалар мен
қауіпсіздік шаралары заңмен белгіленеді.
Ешкім де оның кінәлілігі сотта дәлелденбейінше, кінәлі деп танылмауы керек.
Ешкім де өз-өзіне, өзінің отбасы мүшелеріне қарсы куәлік беруге немесе дәлелдер
келтіруге тиісті емес.
(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/15) Заңсыз жолмен табылған айғақтар дәлел
ретінде пайдаланыла алмайды.
Қылмыстық жауаптылық дербес болып табылады.
(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/15) Ешкім де келісімшарт
орындамауына байланысты бас бостандығынан айырыла алмайды.

міндеттерін

(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/15-бап; Жойылды: 7/5/2004-5170/5)
(Өзгеріс: 7/5/2004-5170/5) Мүлікті толықтай тәркілеу және өлім жазасы жаза ретінде
қарала алмайды.
Мемлекеттік органдар жеке бас бостандығын шектеуге әкелетін санкцияларды
салмауға тиіс. Бұл ережелердегі ерекшеліктер Қарулы күштердің ішкі тәртібін ескере
отырып, заңмен анықталады.
(Өзгеріс: 7/5/2004-5170/5) Ешқандай азамат, мүшеліктен туындайтын халықаралық
сот шешімдерінен басқа жағдайда, жасаған қылмысына байланысты шет мемлекетке
берілмеуі тиіс.
XIV. Дәлелдеуге берілетін құқық
39-БАП. Жауапкердің қызметтік міндеттерін орындауға байланысты лауазымды
тұлғаларға қатысты жала жабу мен сыни әшкерелеу туралы істер бойынша өзінің
дұрыстығын дәлелдеуге құқығы бар. Егер дәлелдеуге қоғамдық мүдденің немесе
талапкердің келісімі бар болса, дәлелдеуге құқық берілуі керек.
XV. Негізгі құқықтар мен бостандықтарды қорғау
40-БАП. Конституциялық құқығы мен бостандығы бұзылған әрбір адамның
құзырлы билік орындарына дереу жүгінуіне құқығы бар.
(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/16) Мемлекет мүдделі тұлғалар өтініш беретін
сатыларды, заңдар мен мерзімдерді белгілеуге міндетті.
Кез келген тұлғаның лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттері салдарынан шеккен
зиянының орнын мемлекет өтейді. Мемлекет жауапты лауазымды тұлғаның кері талап
қою құқығын сақтайды.
3-БӨЛІМ
Әлеуметтік және экономикалық құқықтар мен міндеттер
I. Отбасын қорғау
41-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/17) Отбасы - Түркия қоғамының негізі және
тараптардың теңдігіне негізделеді.
Мемлекет отбасының тыныштығын және әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін, әсіресе
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ана мен баланы қорғауға қатысты, сонымен бірге отбасын жоспарлау әдістерін
жаңғыртуға және оны өмірге енгізуге арналған қажетті шараларды қолданады әрі
қажетті іс-шараларды белгілейді.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/4) Әрбір баланың қорғалуына және оған ашық
түрде зиян келтірмейтіндей жағдайда ата-аналарымен жақын қарым-қатынаста болуына
құқығы бар.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/4) Мемлекет балаларды пайдалануға жол
бермеуге арналған қажетті шараларды қолданады.
II. Оқуға және білім алуға берілетін құқық пен міндет
42-БАП. Ешкімді оқу мен білім алу құқығынан айыруға жол берілмейді.
Білім алу құқығын қолдану саласы заңмен белгіленеді және реттеледі.
Оқу мен білім алу Ататүрік қағидаттары және реформасы негізінде, мемлекет
тарапынан қадағаланып әрі бақыланатын заманға сай ғылым мен білім беру әдістері
негізінде жүргізіледі. Бұл ережелерді бұзатын білім беру мекемелері құрыла алмайды.
Оқу мен білім алу бостандығы тұлғаны Конституцияға адал болудан босатпайды.
Бастауыш білім мемлекеттік мектептерде барлық ер және әйел азаматтарға міндетті
және тегін беріледі.
Жеке бастауыш және орта мектептердің қызметін белгілейтін принциптер
мемлекеттік мектептер үшін белгіленген стандарттарға сәйкес заңда қарастырылады.
(Қосымша тармақ: 9/2/2008-5735/2, Конституциялық Соттың 5/6/2008 шешімімен
алынып тасталды. №: 2008/16, K.: 2008/116 Заң)
Мемлекет қаржылық қиындыққа душар болған студенттерді оқуларын жалғастыру
үшін шәкіртақымен және басқа да қаржылық көмекпен қамтамасыз етеді. Мемлекет
арнаулы оқытуға мәжбүр адамдарға арналған пайдалы істер жасау үшін қажетті
шаралар қабылдайды.
Оқу, білім алу, зерттеу және үйрену - білім беру мекемелерінде айналысуы керек
жалғыз ғана әрекеттер. Бұл қызмет түрлеріне ешқандай да тәсілмен кедергі келтірілмеуі
қажет.
Кез келген білім беру мекемелерінде оқитын Түркия азаматтарына Түркия тілінен
басқа ешқандай да тіл ана тілі ретінде оқытылмауы керек.
Білім беру мекемелерінде оқыту қажет болып табылатын шетел тілдері және
шетел тілдерін үйрететін мектептерде оқыту кезінде сақталуы керек ережелер заңмен
белгіленеді.
Халықаралық келісімдердің ережелері өз күшінде қалады.
III. Қоғамдық мүдделер
A. Жағалау аймағын пайдалану
43-БАП. Жағалаулар мемлекет меншігінде және қарауында болады.
Теңіз жағалауын, көлдердің немесе ағын сулар жағасын, теңіз бен көлдердің жағалау
белдеулерін пайдаланған кезде бәрінен бұрын қоғамдық мүдде ескеріледі.
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Жағалаулардың және жағалау белдеулерінің ені оларды пайдаланушы адамдардың
мақсаттары мен талаптарына сәйкес заңмен белгіленеді.
B. Жер меншігі
44-БАП. Мемлекет жердің тиімді өңделуін қолдап әрі дамыту, жер қыртысының
бүлінуі салдарынан келетін зиянның алдын алу, сонымен бірге жері аз және жері жоқ
фермерлерді жермен қамтамасыз ету үшін барық қажетті шараларды қабылдайды.
Осы мақсат үшін ауылшаруашылығы өңірлері мен ауылшаруашылығында
пайдаланылатын жер түрлерінің айырмашылықтарына сәйкес жер меншігіндегі жер
үлесінің мөлшері заңмен анықталады. Жері аз немесе жері жоқ фермерлерді жермен
қамтамасыз ету өндірістердің қысқартылуына немесе орман алқаптарының және басқа
да жер және жер асты ресурстарының таусылуына әкелмеуі керек.
Бұл мақсатқа бөлінген жерлер бөлінбеуі, мұрагерлік арқылы болмаса, басқа
меншік иелеріне берілмеуі тиіс және өзара бөліскен фермерлердің немесе олардың
мұрагерлерінің арасында ғана егіс егуге берілуі керек. Бұл талаптар күшін жоғалтқан
жағдайда осылайша бөлінген жер меншіктерін мемлекетттің алып қоюына қатысты
ережелер заңда көрсетіледі.
C. Ауылшаруашылығын және мал шаруашылығын, сондай-ақ осы салаларда
жұмыс істейтін тұлғаларды қорғау
45-БАП.Мемлекет фермерлермен мал шаруашылығы мамандарына ауыл
шаруашылығында пайдаланылатын жерлерді, шабындықтар мен жайылымдарды
заңсыз пайдалануды және жоюды ескерту, сонымен бірге ауылшаруашылығын
жоспарлау қағидаттарына сәйкес астық өнімдерін және үй жануарларын көбейтіп
өндіру мақсатында машиналарды, ауылшаруашылығы жабдықтарын және басқа да
өндіріске қажетті құралдарды иеленуге жағдай жасайды.
Мемлекет өнім өндірушілердің өз өнімдерін нақты құнына сатуға мүмкіндік беретін
астық өнімдерін ұлғайтуға және мал басын арттыруға арналған шаралар қабылдайды.
D. Тәркілеу
46-БАП. Мемлекеттік және қоғамдық корпорациялардың қоғамдық мүддемен
санаса отырып, алдын ала өтемақы төлеу талабымен заңда көрсетілген қағидаттар мен
тәртіпке сәйкес жекеменшік мүлікті толықтай немесе жартылай тәркілеуге, сонымен
бірге сол мүлікке әкімшілік сервитут салуға құқықтары бар.
Мемлекеттік өндіріп алуға өтемақы қолма-қол және алдына ала төленеді.
Алайда жер реформасын жүргізу мақсатында тәркіленген жер үшін өтемақы
төлеу, ірі энергетикалық және жерді суландыруға арналған жобаларды, тұрғын
үй бағдарламаларын жүзеге асыру, жаңа ормандар өсіру, жағалауларды қорғау
мен туризмді дамыту заң арқылы көрсетіледі. Егер бұл жағдайларда заңда мерзім
ұзартылып, бөліп төлеу қарастырылса, онда төлеу кезеңі бес жылдан аспауы керек;
бұл жағдайда төлем тең бөліктермен төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Жерді тікелей өңдеуші шаруашылығы шағын фермерлердің меншігіндегі тәркіленген
жер үшін өтемақы барлық жағдайларда да алдын ала төленеді.
Екінші тармақта қарастырылған бөліп төлеуге және басқа да мемлекеттік өндіріп
алуға мемлекеттік борыштар үшін қарастырылған ең жоғары пайыздар есептеледі.
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E. Мемлекет меншігіне айналдыру
47-БАП. Егер қоғамдық мүдде қажет деп тапса, коммуналдық қызмет көрсетумен
айналысатын жекеменшік кәсіпорындар мемлекет меншігіне айналдырылуы мүмкін.
Мемлекет меншігіне айналдыру нақты құнын ескере отырып жүзеге асырылады.
Нақты құнды есептеу тәсілдері мен тәртібі заңмен ұйғарылады.
(Қосымша тармақ: 13/8/1999-4446/1) Мемлекет мүлкін, мемлекет бастамасымен
құрылған заңды тұлғалар мен басқа да ұйымдарға жататын мүліктерді жекешелендіру
негізі заңмен белгіленеді.
(Қосымша тармақ: 13/8/1999-4446/1) Заң мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет
бастамасы бойынша құрылған кәсіпорындар мен басқа да мемлекеттік заңды тұлғалар
жүзеге асыратын инвестициялардың және коммуналдық қызмет көрсетулер тізбесін
қарастырады.
IV. Еңбек және еңбек келісімдерінің бостандығы
48-БАП. Әркімнің өзі таңдаған салада еркін жұмыс істеуіне және келісімшарт
жасасуға құқығы бар. Жеке кәсіпкерлікпен еркін түрде айналысуға болады.
Мемлекет жекеменшік кәсіпорындардың қауіпсіздігіне және қызметтерінің
тұрақтылығына, сонымен қатар ұлттық экономика мен әлеуметтік мақсаттарға
сәйкестігіне кепілдік беретін шаралар қабылдайды.
V. Жұмыс істеуге қатысты ережелер
A. Еңбек етуге берілетін құқықтар мен міндеттер
49-БАП. Әркімнің еңбек етуге құқығы болады және соған сай міндет қабылдай
алады. (Қосымша тармақ: 13/8/1999-4446/1) Мемлекет жұмыскерлердің өмір сүру
деңгейін көтеруге, олардың мүдделерін қорғауға, еңбек етуге жасалатын жағдайды
жақсартуға және жұмыссыздықтың алдын алу үшін қолайлы экономикалық жағдайлар
жасауға қажетті шаралар қабылдайды.
(Жойылды: 3/10/2001-4709/19)
B. Жұмыс істеуге қойылатын талаптар мен демалуға берілетін құқық және
бос уақыт
50-БАП. Ешкімді де жасына, жынысы мен қабілет-қарымына сәйкес келмейтін
жұмысты орындауға еріксіз мәжбүрлей алмайды.
Кәмелет жасына толмағандар, әйелдер мен дене бітімінде немесе ақыл-ойында
кемшіліктері бар адамдар жұмыс істеудің ерекше жағдайы жасалған арнаулы қорғауды
пайдаланады.
Барлық жұмыс істейтін адамадардың демалуға және бос уақыттарын пайдалануға
құқықтары бар.
Апта сайынғы ақы төленетін демалыс күндеріне және мереке күндеріне, сондайақ жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек демалысына қатысты құқықтар мен талаптар
заңмен реттеледі.
C. Кәсіподақтарды құруға берілетін құқық
51-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/20)
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Жұмыскерлердің және жұмыс берушілердің еңбек қарым-қатынастары барысында
кәсіподақтар мен қауымдастықтар құруға, олардың мүшелерінің экономикалық
және әлеуметтік құқықтары мен мүдделерін қорғап дамыту мақсатында алдын ала
рұқсат алмай-ақ, оларды басқарушы органдарды жасақтауға құқықтары бар. Ешкім
де кәсіподаққа өз еркінен тыс кіргізіліп, оның мүшесі болуға немес одан шығуға
мәжбүрленбеуі керек.
Кәсіподақтар мен қауымдастықтар құруға берілетін құқық ұлттық қауіпсіздік пен
қоғамдық тәртіп мүдделі болған жағдайларда қылмыстың алдын алып, адамдардың
денсаулықтарын сақтау үшін, олардың құқықтары мен бостандықтарын қорғап,
адамгершілік ар-ұяттарын таптамау үшін заңмен шектелуі мүмкін.
Кәсіподақтар мен қауымдастықтар құрудың ресмилігі, талаптары мен рәсімдері
заңда көрсетіледі.
(Жойылды: 12/9/2010-5982/5)
Жұмысшы табы болып саналмайтын мемлекеттік шенеуніктердің бұл саладағы
еңбек жолы олардың еңбек еткен салаларына байланысты заңмен реттеледі.
Кәсіподақтардың және олардың жоғары тұрған органдарының мәртебесі, басқарылуы
мен қызмет етуі республика негізі мен демократиялық принциптерге қайшы келмеуі
тиіс.
D. Кәсіподақтар қызметі
52-БАП. (Жойылды: 23/7/1995- 4121/3)
VI. Кәсіпкерлер мен кәсіподақтар арасындағы еңбек шарттары, ереуіл жасау мен
жұмысты уақытша тоқтату құқығы туралы жүргізілетін келіссөздер
A. Кәсіпкерлер мен кәсіподақтар арасында
жүргізілетін келіссөздерге берілетін құқық

еңбек

шарттары

туралы

53-БАП. Жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің экономикалық және әлеуметтік
жағдайларды, жұмысқа қойылатын талаптарды өзара реттеуі үшін ұжымдық шарттар
жасасуға құқықтары бар.
Ұжымдық шарттар жасау тәртібі заңмен реттеледі.
(Қосымша тармақ: 23/7/1995-4121/4; Жойылды: 12/9/2010-5982/6)
(Жойылды: 12/9/2010-5982/6)
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/6) Шенеуніктер мен басқа да мемлекеттік
қызметкерлердің ұжымдық шарттар жасасуға құқықтары бар.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/6) Шарт жасасу барысында келіспеушіліктер
болған жағдайда тараптар Мемлекеттік қызметкерлердің судьялар кеңесіне өтініш бере
алады. Кеңес шешімі ұжымдық шарт сипатында әрі соңғы шешім болып табылады.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/6) Ұжымдық шарт жасасуға берілетін құқық
заңмен реттеледі, келісімшарт күші мен оның қолданылу ерекшеліктері, бұл шартты
кімнің пайдалана алатындығын көрсету, оның зейнеткерлерге ықпалы, Мемлекеттік
қызметкерлердің судьялар кеңесін ұйымдастыру, олардың жұмыстарының негізі мен
жүргізілу рәсімі заңмен реттеледі.
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B. Ереуіл жасау мен жұмысты уақытша тоқтатуға берілетін құқық
54-БАП. Егер келіссөздер барысында еңбек шарттары туралы дау пайда болса,
жұмыскерлердің ереуілге шығуға құқықтары бар. Жұмыс берушінің жұмысты уақытша
тоқтатуға беретін осы құқықтарының және өтініштерінің жүзеге асырылу тәртібі мен
талаптары, бұл әрекеттердің қолданылу саласы мен ерекшеліктері заңмен реттеледі.
Ереуіл мен жұмысты уақытша тоқтату құқығы қоғамдық мүддеге және ұлттық
байлыққа зиян келтіретін еркіндік қағидаттарын бұзатын тәсілмен жүзеге асырылмауы
қажет.
(Жойылды:12/9/2010-5982/7)
Ереуіл мен жұмысты уақытша тоқтатудың өткізілу амалдары мен кәсіпорындарға
тыйым салынуы немесе мерзімінің ұзартылуы заңмен белгіленеді.
Ереуілге немесе жұмысты уақытша тоқтатуға тыйым салынуы немесе мерзімінің
ұзартылуы туралы даулар мерзімді кейінге қалдыру кезеңі аяқталысымен, Жоғары
төрелік кеңесінде қаралады. Тараптар Жоғары төрелік кеңесіне даудың кез келген
сатысындағы уағдаластық жөнінде өтініш білдіре алады.
Жоғары төрелік кеңесі шешімдерінің ұжымдық шарт күші болады әрі соңғы шешім
болып табылады.
Жоғары төрелік кеңесінің құрылымы мен қызметі заңмен белгіленеді.
(Жойылды: 12/9/2010-5982/7)
Ереуілге қатысушы тұлғалардың тарапынан кәсіпорындағы ереуілге қатыспаған
тұлғалардың жұмыстарына ешқандай да кедергі келтірілмеуі керек.
VII. Жалақыға берілетін кепілдік
55-БАП. Жалақы жасаған еңбегіне сәйкес төленеді.
Мемлекет қызметкерлерге атқарған жұмысына сәйкес жалақы төлеуге және басқа
да әлеуметтік жәрдемақыларды пайдалану құқығына кепілдік беретін қажетті шаралар
қабылдайды.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/21) Ең төменгі жалақы белгілеу кезінде елдің экономикалық
және әлеуметтік жағдайы ескеріледі.
VIII. Денсаулық сақтау, қоршаған орта және тұрғын үй мәселесі
A. Денсаулық сақтау мен қоршаған ортаны қорғау
56-БАП. Әркімнің өз денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортада өмір сүруге
құқығы бар.
Қоршаған ортаның тазалығын жақсарту және оның ластануының алдын алу мемлекет пен онда тұратын азаматтардың міндеті.
Мемлекет әркімнің өмір сүруін, жаны мен тәнінің сау болуын және қажетті
ресурстарды арттырып, адам еңбегі мен табиғи күштерді үйлесімді пайдалануды
қамтамасыз ету мақсатында денсаулық сақтау ұйымдарын құруды және олардың
қызмет етуін ұйымдастыруды орталықтан жоспарлайды.
Мемлекет бұл міндеттерді денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек беру мекемелерін
мемлекеттік те және жеке сектор ретінде де пайдалана отырып орындайды.
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Медициналық қызмет көрсету мекемелерінің кең ауқымды желісін таратуға арналған
жалпыхалықтық денсаулықты сақтандыру шаралары заңмен белгіленеді.
B. Тұрғын үйге берілетін құқық
57-БАП. Мемлекет қалалар мен қоршаған орта жағдайының ерекшеліктерін ескере
отырып, мемлекеттік жоспарлау аясында халықтың тұрғын үйге деген қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған шаралармен қамтамасыз етеді және қоғамдық тұрғын
үй қорының құрылуын қолдап отырады.
IX. Жастар және спорт
А. Жастарды қорғау
58-БАП. Мемлекет қазіргі ғылым көкжиегіндегі Ататүріктің ұстанымдары мен
реформаларына сәйкес және мемлекеттің аумақтық әрі ажырамас тұтастығын жоюға
бағытталған идеяларына қарсы біздің мемлекетіміз бен Республикамыздың тәуелсіздігі
өсиет етіп қалдырылатын жастарды оқыту мен дамытуды қамтамасыз ету үшін шаралар
қабылдайды.
Мемлекет жастарды ішімдік ішуге, есірткіге, қылмыс жасауға, құмар ойындар
ойнауға және басқа да зиянды әдеттер мен жат қылықтарға құмартудан қорғау үшін
қажетті шаралар қабылдайды.
В. Спортты дамыту
59-БАП. Мемлекет кез келген жастағы Түркия азаматтарының денсаулықтарын,
ақыл-ойларын дамытуға арналған қажетті шаралар қабылдайды және бұқара
көпшіліктің арасында спорттық ойындар мен жарыстардың кең таралуына ықпал
етеді. Мемлекет атақты спортшыларды әрқашан қолдап отырады.
(Қосымша тармақ: 17/3/2011-6214/1) Ішкі тәртіпке қатысты Спорт Федерациясының
шешімдеріне кассациялық тәртіпте ғана шағымдануға болады. Кассациялық сатыдағы
шешімдер соңғы шешім болып табылады және оған бірде-бір сатыда шағым беріле
алмайды.
X. Әлеуметтік қамтамасыз етуге берілетін құқықтар
A. Әлеуметтік қамтамасыз етуге берілетін құқық
60-БАП. Әркімнің әлеуметтік тұрғыдан қорғалуына құқығы бар.
Мемлекет әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған тиісті шаралар қабылдайды және
бұл үшін қажетті ұйымдарды құрады.
B. Әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы әлеуметтік қорғауды қажет ететін
тұлғалар
61-БАП. Мемлекет соғыста және қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапқан
тұлғалардың артында қалған жетім-жесірлерді, мүгедектер мен соғыс ардагерлерін
қорғайды, сонымен бірге олардың лайықты өмір сүруін қамтамасыз етеді.
Мемлекет мүгедектерді қорғау үшін қажетті шаралар қабылдайды және олардың
қоғам өміріндегі тіршіліктерін қамтамасыз етеді.
Қарт адамдар мемлекеттің қорғауында болады. Қарт адамдарға берілетін
мемлекеттік көмек пен оларға берілетін басқа да құқықтар мен жеңілдіктер заңға
сәйкес белгіленеді.
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Мемлекет қорғауды қажет ететін балалар қоғамы үшін оларды сақтауға арналған
барлық мүмкін болып табылатын шараларды қолданады.
Бұл мақсатқа жету үшін мемлекет тиісті ұйымдар құрады немесе басқа органдардың
оларды құруына қажетті қаражат бөледі.
C. Шетелде жұмыс істейтін Түркия азаматтары
62-БАП. Мемлекет шетелде жұмыс істейтін Түркия азаматтарының отбасыларының
бірігуін, балаларының оқып-білім алуларын және әлеуметтік қорғалуын, сондай-ақ
сол азаматтардың туған отанымен байланысын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар
қолданады және олардың үйлеріне кері қайтуына көмектеседі.
XI. Тарихи, мәдени және табиғи байлықтарды сақтау
63-БАП. Мемлекет тарихи, мәдени және табиғи байлықтар мен құндылықтарды
сақтауға кепілдік береді әрі бұл шараларға қажетті шаралар қабылдайды.
Жеке мүлікке және байлыққа салынатын кез келген шектеулер, сонымен бірге
меншік иелерінің мүліктеріне берілетін өтемдер мен жеңілдіктер заңмен реттеледі.
XII. Өнер мен өнер қайраткерлерін қорғау
64-БАП. Мемлекет өнер саласын және өнер қайраткерлерін қорғап отырады.
Мемлекет өнер туындылары мен өнер қайраткерлерінің ілгері жылжуын қолдап отыру
үшін тиісті шаралар қабылдайды, сонымен қатар халықтың өнер деген ұғымды дұрыс
түсінулеріне қажетті идеяларды таратуға көмек көрсетеді.
XIII. Әлеуметтік және экономикалық құқықтардың шектері
65-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/22) Мемлекет экономикалық тұрақтылықты
сақтауды назарға ала отырып, қаржы ресурстарын ескере келіп, әлеуметтік және
экономикалық салалардағы Конституциямен белгіленген міндеттерді орындайды.
4-бөлім. Саяси құқықтар мен міндеттер
I. Түркия азаматтығы
66-БАП. Азаматтық міндеттемелері арқылы Түркия мемлекетімен байланысты
әрбір адам түрік болып табылады.
Түрік әке мен түрік шешеден туылған бала - түрік. Әкесі шетелдік және шешесі
түрік баланың азаматтығы заңға сәйкес белгіленеді.
Азаматтықты заңда қарастырылған негізде иеленуге болады және одан тек заңмен
белгіленген жағдайларда ғана айырыла алады.
Ешбір түрік Отанға адалдыққа сәйкеспейтін әрекеттер жасамаса, азаматтығынан
айырылуға тиіс емес.
Азаматтықтан айырумен байланысты сот шешімі және сотта істі қарау себебі
бойынша сотқа кері талап қоюдың қабылданбауы мүмкін емес.
II. Сайлауға, сайлануға және саяси қызметпен айналысуға берілетін құқық
67-БАП. Азаматтардың заңда белгіленген талаптарға сәйкес тікелей де, сонымен
бірге саяси партиялар арқылы да сайлауға, сайлануға және саяси қызметпен
айналысуларына және референдумға қатысуларына құқықтары бар.
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(Өзгеріс: 23/7/1995-4121/5) Сайлау мен референдум еркін, тең, құпия және тікелей
жалпыхалықтық сайлау құқықтары қағидаттарына және берілген дауыстарды көпшілікке
жария етіп есептеуге сәйкес сот органдарының басшылығымен әрі бақылауымен
өткізіледі. Алайда шетелде жүрген Түркия азаматтарына қойылатын талаптарға сәйкес
олардың сайлау құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктерінің болуы заңмен реттеледі.
(Өзгеріс: 17/5/1987 - 3361/1; 23/7/1995-4121/5) 18 жасқа толған барлық Түркия
азаматтарының сайлауға және референдумға қатысуларына құқықтары бар.
Бұл құқықтардың жүзеге асырылуы заңмен реттеледі.
(Өзгеріс: 23/7/1995-4121/5; 3/10/2001-4709/24) Қарулы Күштерде қызмет
істейтін қатардағы жауынгерлер мен команда басшыларының, сонымен бірге бас
бостандықтарынан айырылған қамаудағы қылмыскерлердің дауыс беруге құқықтары
жоқ. Жоғары сайлау кеңесі қамауда отырған тұлғалардың сайлау құқықтарын жүзеге
асыру кезіндегі дауыстарды есептеудің қауіпсіздігіне кепілдік беретін шараларды
белгілейді; мұндай дауыс берулер уәкілетті судьялардың басшылығымен және
қадағалауымен жүзеге асырылады.
(Қосымша тармақ: 23/7/1995-4121/5) Сайлау заңдары тікелей өкілдіктердің
ұстанымдары басқармадағы бірізді реттілікпен сәйкес келетіндей етіп жасалады.
(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/24) Сайлау заңнамаларына енгізілген өзгертулер
олардың өз күшіне енгеннен кейін бір жыл ішінде сайлауда қолданыла алмайды.
III. Саяси партияларға қатысты ережелер
A. Партияларды құру, партияға мүшелік және партиядан шығу
68-БАП. (Өзгеріс: 23/7/1995-4121/6) Азаматтардың белгіленген тәртіпке сәйкес
саяси партия құруға, оның қатарына кіруге және одан шығуға құқықтары бар.
Партияға мүше болу үшін он сегіз жасқа толу қажет.
Саяси партиялар демократиялық саяси өмірдің қажетті элементі болып табылады.
Саяси партиялар алдын ала рұқсат алмай-ақ құрылады және олардың қызметі
Конституция ережелері мен заңға сәйкес болуы керек.
Саяси партиялардың жарғылары мен бағдарламалары, сондай-ақ қызметі
мемлекеттің тәуелсіздігі, аумақтық және ұлттық тұтастық қағидаттарына, адам
құқығына, заңдардың теңдігі мен ұйғарымына, ұлттық егемендікке, демократиялық
әрі зайырлы республиканың ұстанымына қайшы келмеуі керек; олар таптардың,
топтардың немесе диктатураның кез келген түрінің үстемдігін қорғауға немес орнатуға
ұмтылмауы қажет және осыған сәйкес азаматтарды қылмыстық әрекеттер жасауға
айдап арандатпауға тиіс.
Судьялар мен прокурорлар, есеп судьяларымен бірге жоғары сот органдарының
мүшелері, қоғамдық мекемелерде және ұйымдарда жұмыс істейтін мемлекеттік
қызметкерлер, жұмыскер мәртебесін иеленбейтін басқа да мемлекеттік қызметшілер,
әскери қызметкерлер мен жоғары білімі жоқ студенттер саяси партиялардың мүшелері
бола алмайды.
Жоғары оқу орындарындағы оқытушылық құрамның саяси партияларға мүшелігі
заңмен реттеледі. Бұл заң жоғарыда аталған саяси партиялар мүшелерінің партияның
орталық органдарындағы мүшеліктерін қоспағанда, жауапты қызметтерде жұмыс
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істеулеріне рұқсат бермейді. Сонымен қатар бұл ережелер жоғары оқу орындарындағы
оқытушыларды сәйкесінше саяси партиялардың мүшелері ретінде қарастыратын
нұсқаулықтардан тұрады.
Жоғары оқу орындары студенттерінің саяси партияларға мүшелігіне қатысты
ережелер заңмен реттеледі.
Мемлекет саяси партияларды қажетті қаржылай қаражатпен тең негізде қамтамасыз
етеді. Саяси партияларға көрсетілетін қаржылық көмектің мөлшерін арттыру, сонымен
бірге мүшелік жарна мен қайырымдылық жәрдемді жинауға қатысты рәсім заңмен
реттеледі.
B. Саяси партиялар ұстанатын қағидаттар
69-БАП. (Өзгеріс: 23/7/1995-4121/7) Саяси партиялар қызметтерінің түрлері, ішкі
нұсқаулықтары мен жұмыс істеуі демократиялық қағидаттарға сәйкес болуы керек. Бұл
қағидаттарды қолдану заңмен реттеледі.
Саяси партиялар коммерциялық қызмет түрлерімен айналыспауы тиіс.
Саяси партиялардың кірістері мен шығыстары олардың мақсаттарына сәйкес келуі
керек. Бұл ереженің қолданылуы заңмен реттеледі. Саяси партиялардың табыстары
мен шығыстарын тексеру, сондай-ақ иелігіндегі нәрселер олардың кірістері мен
шығыстарының заңға сәйкестігіне байланысты тағайындалады; сәйкес келмейтін
жағдайдағы тексеру мен санкция әдістері де заңға сәйкес реттеледі. Конституциялық
сот Есеп сотына тексеру міндеттерін орындауға көмек көрсетеді. Конституциялық
соттың тексеру нәтижесінде шығарған шешімі соңғы шешім болып табылады.
Саяси партияларды тарату туралы соңғы шешімді Республиканың Бас прокурорының
талабы бойынша Конституциялық сот қабылдайды.
Егер саяси партиялардың жарғысы мен бағдарламасы ереженің 68-бабының 4-бөлігін
бұзды деп белгіленсе, саяси партияларды тарату туралы соңғы шешім қабылданады.
Әрекеттері ереженің 68-бабының 4-бөлігін бұзды деп есептелген саяси партияны
тарату туралы соңғы шешім Конституциялық соттың сол партияны сондай әрекеттің
орталығы болды деп белгілегенінде ғана шығарылады. Саяси партия осындай әрекеттің
орталығы болды деп оның мүшелерінің сол әрекеттерді жанама немесе ашық түрде
бірнеше рет жасағанында және ол әрекеттерді басшы орган, бас ассамблея немесе
директорлар кеңесі тобы мен Түркияның Ұлы ұлттық Мәжілісінің сол партиядағы өкілі
тіркеген немесе жасаған жағдайларда ғана есептеледі.
(Қосымша тармақ: 3/10/2001-4709/25) Конституциялық сот жоғарыда көрсетілген
тармақтарда баяндалған деректерді ескере отырып, партияны тарату туралы
шешімнің орнына партияны қаржыландыруды тоқтату жайлы не партияны ішінара
қаржыландыруды тоқтату жөнінде шешім шығара алады.
Соңғы шешім қабылданып таратылған партия басқа атпен қайта құрыла алмайды.
Партияны таратуға итермелеген әрекет жасаған немесе арыз-шағым жазған
құрылтайшыларды қоса алғанда, саяси партияның мүшелері Конституциялық соттың
ақырғы шешімі мен партияны тарату туралы соңғы нақты деректің үкімет хабаршысында
жарияланған күнінен бастап бес жыл ішінде кез келген басқа партияға құрылтайшы,
мүше, басшы немесе инспектор бола алмайды.
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Шетел мемлекеттерінен, халықаралық ұйымдардан, жеке және заңды тұлғалардан
қаржылай көмек қабылдаған саяси партиялар үзілді-кесілді таратылады.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/25) Саяси партияларды құру және олардың қызметі, оларды
тексеру мен тарату, сонымен бірге партияны қаржыландыруды тоқтату жайлы не
партияны ішінара қаржыландыруды тоқтату туралы шешім, олардың сайлау науқанына
және үміткерлерге шығатын шығыстары жоғарыда атап өтілген қағидаттарға сәйкес
заңмен реттеледі.
IV. Мемлекеттік қызметке кіру құқығы
A. Мемлекеттік қызметке кіру
70-бап. Әрбір түрік мемлекеттік қызметке кіруге құқылы.
Қызметке кірген кезде біліктілік критерийлерінен басқа ешқандай шектеу
қойылмайды.
B. Мүліктік жағдай туралы декларация
71-бап. Мемлекеттік қызметтегі тұлғалардың мүліктік жағдайы туралы декларация
беруі, сондай-ақ оны беру мерзімі заңмен белгіленеді. Заң шығарушы және атқарушы
органдардың қызметкерлері бұл міндеттен босатылмайды.
V. Отанға қызмет ету
72-бап. Отанға қызмет ету - әрбір түріктің құқығы мен міндеті. Қарулы Күштер
қатарында немесе мемлекеттік органдарда қызмет атқару тәртібі, сондай-ақ бұл қызмет
орындалған болып саналатын жағдайлар заңмен белгіленеді.
VI. Салық төлеу міндеті
73-бап. Әркім қоғамдық шығыстарды жабу үшін өзінің қаржылық мүмкіндіктеріне
сәйкес салық төлеуге міндетті.
Салықтық ауыртпалықтың әділ әрі теңгерімді бөлінуі - салық саясатының арнайы
мақсаты.
Салықтар, алымдар, баж салығы және басқа да қаржылық ауыртпалықтар заңға
сәйкес салынады, өзгертіледі немесе бұзылады.
Министрлер кеңесі салықтарды, алымдарды, баж салығын және басқа да қаржылық
ауыртпалықтарды алудан, алып тастаудан және қысқартудан түсетін пайызға заңда
жазылған ең аз және ең көп шекте түзетулер енгізуге өкілетті.
VII. Петиция беру құқығы
74-бап. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/26) Азаматтар мен шетелдіктер құзыретті
органдарға және Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне жазбаша түрде өздерінің жеке
басына немесе қоғамға қатысты сауалдар мен өтініштер беруге құқылы.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/26) Жеке мәселеге байланысты өтініш нәтижесі өтініш
авторына жазбаша түрде дереу хабарлануы тиіс.
(Жойылды: 3/10/2001-4709/26)
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/8) Әркім ақпарат алуға және Омбудсменге
жүгінуге құқылы.
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(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/8) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
Төрағалығы жанынан құрылған Омбудсмен келіп түскен шағымдарды қарауға
өкілетті.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/8) Омбудсменді Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі төрт жылға жасырын дауыспен сайлайды. Бірінші және екінші турда үштен
екі, ал үшінші турда көпшілік дауыс жинауға тиіс. Егер үшінші турда қажетті дауыс
саны жиналмаса, онда көп дауыс жинаған кандидаттар үшін төртінші тур өткізіледі.
Төртінші турда көпшілік дауысқа ие болған кандидат сайланған болып есептеледі.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/8) Осы бапта жазылған құқықтарды қалай және
қандай нысанда пайдалану шарттары, Омбудсмендер кеңесін құру, оның қызметі мен
өкілеттіктері, инспекциядан кейінгі іс-қимылы, Бас Омбудсмен мен омбудсмендердің
ерекшеліктері, оны сайлау, сондай-ақ елдің Бас Омбудсмені мен омбудсмендерге
жеңілдіктер төлеу нысандары мен негіздері заңмен реттеледі.
3 бөлім
Республиканың негізгі органдары
1-тарау. Заң шығарушы билік
І. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
A. Құрылысы
75-БАП. (Өзгеріс: 17/5/1987 - 3361/2 б.; 23/7/1995- 4121/8) Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі жалпыға бірдей дауыс беру нәтижесінде сайланған 550 депутаттан тұрады.
B. Депутаттарға қойылатын талаптар:
76-БАП. (Өзгеріс: 13/10/2006-5551/1) Жасы жиырма беске толған әрбір түрік өкіл
бола алады.
(Өзгеріс: 13/10/2006-5551/1) Бастауыш білімі жоқ, құқықтық қабілетінен айрылған,
міндетті әскери борышын өтемеген, мемлекеттік қызметке тұруға құқығы жоқ, ауыр
қылмыс жасағаны үшін ұзақ уақыт бойы түрмеде отырған, сондай-ақ, байқамай қылмыс
жасаған адамдарды қоспағанда, бір немесе одан да көп жыл мерзімге түрмеге отырған
адамдар; ысырап ету, сыбайлас жемқорлық, парақорлық, жымқыру, алаяқтық, жалған
құжат жасау, сенімді теріс пайдалану, қаскөйлік банкроттық, сондай-ақ, лауазымды
тұлғаны сатып алуда қылмыстық келісіп алушылық, мемлекеттік құпияны жариялауға
байланысты қылмыстар, идеологиялық және анархистік қозғалыстарға қатысу немесе
сондай әрекеттерге арандатушылық секілді масқара қылмыстары үшін сотталған және
мұндай әрекеттерге қолдау көрсетуші тұлғалар тіпті оларға рақымшылық жасалған
болса да, депутаттыққа сайлана алмайды.
Соттар мен прокурорлар, жоғары сот органдарының мүшелері, жоғары оқу
орындарының оқытушылар құрамының мүшелері, Жоғары білім беру кеңесінің
мүшелері, мемлекеттік қызметші мәртебесі бар мемлекеттік мекемелер мен
өкілдіктердің қызметшілері, жұмысшы мәртебесі жоқ басқа да мемлекеттік
қызметшілер, сондай-ақ әскери қызметшілер, егер орнынан түсуге өтініш бермесе,
депутаттыққа ұсыныла алмайды немесе депутат бола алмайды.
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C. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісін сайлау мерзімі
77-БАП. (Өзгеріс: 21/10/2007-5678/1) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісін сайлау
әрбір төрт жылда өткізіледі.
Мәжіліс осы мерзім аяқталғанша жаңа сайлау өткізу туралы шешім қабылдай алады,
оның үстіне жаңа сайлау Конституция ережелеріне сәйкес Республика Президентінің
шешімімен тағайындалуы мүмкін.
Өкілеттілік мерзімі аяқталған депутат қайтадан сайлануға құқылы.
Жаңа сайлау өткізу туралы шешім қабылданған жағдайда Мәжіліс өкілеттігі жаңа
Мәжіліс сайланғанға дейін жалғасады.
D. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісін сайлауды кейінге қалдыру және
қосымша сайлау
78-БАП. Егер жаңа сайлауды соғыс жағдайына байланысты өткізу мүмкін болмаған
жағдайда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі сайлау мерзімін бір жылға кейінге
қалдыруға шешім қабылдай алады.
Егер кейінге қалдыруға негіз болса, бұл шара сайлауды кейінге қалдыру тәртібіне
сәйкес қайталана алады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінде бос орын пайда болған жағдайда қосымша
сайлау өткізіледі. Қосымша сайлау Мәжіліс шақырылымы ішінде бір рет өткізіледі
және бұрын өткен жалпыға бірдей сайлаулар өткен күннен кейін 30 ай өтпей өткізіле
алмайды. Алайда, бос орын саны жалпы орын санының 5%-ына жеткен жағдайда
сайлау үш ай мерзімде өткізіледі.
Қосымша сайлау жалпыға бірдей сайлауға дейін кемінде бір жылсыз өткізіле
алмайды.
(Қосымша тармақ: 27/12/2002-4777/2) Жоғарыда көрсетілген жағдайларды
есептемегенде, егер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің бір аймағының өкілінің
орны босаған жағдайда, орын босаған соң тоқсан күннен кейін алғашқы жексенбіде
қосымша сайлау өткізіледі. Осы тармақ бойынша өткен бұл сайлауда Конституцияның
127-бабының үшінші тармағының ережесі қолданылмайды.
E. Сайлауға жалпы басшылық жасау және бақылау.
79-БАП. Сайлау сот органдарының жалпы басшылығымен және бақылауымен
өткізіледі.
(Өзгеріс: 21/10/2007-5678/2) Жоғары Сайлау комиссиясы сайлауды әділ және
ұйымшылдықпен өткізу мақсатында сайлау басталғаннан аяғына дейін барлық
функцияларды атқарады, дауыс беру кезінде және одан кейін сайлауға бойынша
барлық бұзушылықтарды, шағымдарды, қарсылықтарды қарастырады және оларға
қатысты түпкілікті шешімдер шығарады, Президент және Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің мүшелерін сайлауға қатысты хаттамаларды қаьылдайды. Жоғары сайлау
комиссиясының шешімі қандай да бір өзге сатыларға шағымдануға жатпайды.
Жоғары сайлау комиссиясының және басқа сайлау комиссияларының функциялары
мен өкілеттіктері заңға сәйкес белгіленеді.
Жоғары сайлау комиссиясы 7 негізгі мүшеден және 4 орынбасардан тұрады. Оның
алты мүшесі Жоғары апелляциялық соттың пленарлық отырысында, ал бес мүшесі
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Мемлекеттік Кеңестің пленарлық отырысында жеке мүшелердің арасынан жасырын
дауыс беруі арқылы және мүшелерінің жалпы санының абсолютті көпшілігімен
сайланады. Бұл мүшелер өз құрамынан төраға мен төрағаның орынбасарын абсолютті
көпшілікпен және жасырын дауыс беру арқылы сайлайды.
Жоғары апелляциялық сот пен Мемлекеттік Кеңестен жоғары сайлау комиссиясына
сайланғандардың ішінен әр топтан екі мүше орын ауыстыратын мүшелер ретінде
жеребемен анықталады. Жоғары Сайлау Комиссиясының төрағасы мен төраға
орынбасары бұл рәсімге қатыспайды.
(Өзгеріс: 21/10/2007-5678/2) Конституцияға түзетулер енгізетін заң жобалары
бойынша референдум өткізуге, сондай-ақ Президент сайлауына жалпы басшылық
және бақылау жасау депутаттарды сайлау ережесі секілді ереже бойынша жүзеге
асырылады.
F. Парламент мүшелігіне қатысты ережелер
1. Ұлт өкілдігі
80- БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері олардың жай ғана жеке
сайлау округтерінің немесе құрамдас бөлігінің емес, бүтіндей ұлттың атынан өкілдік
етеді.
2. Ант қабылдау
81-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері қызметке кірісер алдында
мынадай ант қабылдайды:
«Ұлы Түркия ұлтының алдында мемлекеттің өмір сүруі мен тәуелсіздігін,
Отаным мен ұлтымның бөлінбес бүтіндігін, ұлтымның шүбәсіз егемендігін қорғауға,
заңның ұлықтығының, демократиялық және зайырлы республиканың, Ататүріктің
принциптері мен реформаларының жолын қуушы болып қалуға, әрбір адамның
қоғамның тыныштығы мен игілігі, ұлттың ынтымақтастығы және әділ сот жағдайында
адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын пайдалану құқығына ие мұраттардан
айнымауға, Конституцияға адал болып қалуға ар-намысыммен ант етемін».
3. Парламент мүшелігімен сыйыспайтын әрекеттер
82-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері мемлекеттік мекемелерде
және басқа қоғамдық корпоративтік органдар мен олардың филиалдарында; мемлекетпен
байланысты корпорациялар мен кәсіпорындарда, заңды тұлғалық мәртебесі бар басқа
да қоғамдық ұйымдарда, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға тікелей немесе
жанама қатысы бар кәсіпорындар мен корпорациялардың атқарушы және бақылаушы
органдарында, айрықша мүмкіндіктері мен артықшылықтары заңға сәйкес қамтамасыз
етілетін қайырымдылық ұйымдарының атқарушы және қадағалаушы органдарында:
салықтан босатылатын және мемлекеттен қаржылай субсидиялар алатын қайырымдылық
қорларының атқарушы және қадағалаушы органдарында; кәсіподақтар мен басқа да
қоғамдық кәсіби ұйымдардың атқарушы және қадағалаушы органдарында, жоғарыда
аталған одақтар мен қауымдастықтардың немесе олардың басқарушы органдарының
акциялары бар кәсіпорындар мен корпорацияларда және қызмет атқара алмайды және
жоғарыда аталған органдардың өкілдері ретінде тағайындала алмайды немесе тікелей
не жанама түрде іскерлік келісімшарттың бір тарапы бола алмайды, сонымен қатар
төрелік сотта іс қарау кезінде өкіл бола алмайды.
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Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелеріне атқарушы органның ұсынымдар
беруінен, лауазымдарға тағайындауынан немесе мақұлдауынан тұратын қандай да бір
ресми және жеке міндеттер жүктелмеуі тиіс.
Министрлер кеңесі берген уақытша тағайындалған өкілді белгілі бір мәселе
бойынша алты айдан аспайтын мерзімге қабылдау Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
мақұлдауына байланысты.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелігімен сыйыспайтын басқа функциялар
мен іс-әрекеттер заңмен реттеледі.
4. Парламенттік иммунитет
83-БАП. Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері парламентші қызметін атқарған
кезде берген дауыстары мен өтініштері, Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінде айтқан
пікірлері үшін, сондай-ақ ол пікірлердің Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінен басқа
жерлерде қайталанғаны немесе таралғаны үшін, егер Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі
аталған Мәжіліс Президиумының ұсынысы бойынша басқаша шешпеген болса,
жауапты болмайды. Қылмыс жасады деп айыпталушы өкіл егер Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісі өзгеше шешім қабылдамаса, сайлауға дейін де, не кейін де тұтқынға
алынбайды, тергелмейді, ұсталмайды немесе сотталмайды.
Бұл ереже парламентші ауыр жаза қолдануға алып келетін қылмыс жасау үстінде
ұсталған жағдайларда және егер сот талқылауы сайлау алдында басталған болса, осы
Конституцияның 14-бабында қарастырылған жағдайларда, қолданылмайды.
Алайда мұндай жағдайларда құзырлы органдар тікелей Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне дереу хабарлауға тиіс. Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшесіне қатысты
сайлауға дейін не кейін шығарылған үкімді орындау оның өкілеттік мерзімі аяқталғанша
тоқтатыла тұрады; парламентке мүше болған уақыт ішінде оның мерзімінің өткендігі
қолданылмайды.
Қайта сайланған өкілге қатысты тергеу мен сот талқылауы Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің оны иммунитетінен айыру мәселесіне қайтып оралуына байланысты.
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің саяси партиялары парламенттік иммунитетті
талқылай және оған қатысты шешім қабылдай алмайды.
5. Өкілеттіліктерді тоқтату
84-БАП. (Өзгеріс:23/7/1995- 4121/9) Орнынан түсуге өтініш беруші өкілдің
өкілеттігін тоқтату туралы мәселе Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Президиумы
орнынан түсу туралы өтініштің заңдылығын куәландырғаннан кейін Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісінің пленарлық отырысында шешіледі.
Түпкілікті сот шешімін шығару немесе құқық қабілетінен айыру негізінде
өкілеттілікті тоқтату нақты сот шешімі іс жүзінде Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
пленарлық отырысына шығарылғаннан кейін күшіне енген болып саналады.
Қызметін сақтап қалуды талап етуші өкілдің өкілеттігін тоқтату туралы шешім
немесе егер ол 82-бапқа сәйкес мүшелікпен сыйыспайтын әрекеттерін одан әрі
жалғастыра беретін болса, құзырлы комиссия дайындап, қарауға ұсынылған баяндама
пленарлық отырыста қаралғаннан кейін құпия дауыспен қабылданады.
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Депутат бола тұра ешбір себепсіз немесе рұқсатсыз бір ай ішінде бес отырысқа
келмеген депутатты өкілеттігінен айыру туралы шешім Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің Президиумы жағдайды шешкеннен кейін барлық мүшелерінің абсолютті
көпшілік даусымен қабылданады.
(Жойылған): 12/9/2010-5982/9 )
6. Жою туралы талап
85-БАП. (Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/10) Егер депутаттың парламенттік иммунитеті
алынып тасталған немесе 82-баптың 1, 3 бөліктеріне немесе 4-тармағына сәйкес
өкілеттігінен айырылған болса, онда тиісті депутат немесе басқа өкіл Түркия Ұлы
Ұлттық Мәжілісінің шешім шығарған күнінен бастап жеті күн ішінде Конституциялық
сотқа ол шешімнің Конституцияға, заңға және Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
Регламентіне қайшы келетіндіін негізге ала отырып, шешімді жою туралы өтініш бере
алады. Конституциялық сот шағым туралы мәселені 15 күн ішінде шешуге тиіс.
7. Парламенттік сыйақы
86-БАП. (Өзгеріс: 21/11/2001-4720/1) Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің
жалақысы мен жәрдемақысы заңмен реттеледі. Ай сайынғы жалақы сомасы жалақысы
неғұрлым жоғары қызметкердің жалақысынан аспауы тиіс; жол шығындары осы
жалақының жартысынан аспауы тиіс. Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері
қалаған жағдайда мүшеліктегі мерзімі өткеннен кейін де Зейнетақы қорымен
байланысын жалғастыра алады.
(Өзгеріс: 21/11/2001-4720/1) Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелеріне
төленетін жалақы мен жәрдемақылар әлеуметтік қамсыздандыру органдары зейнетақы
аударымдары мен осы тектес төлемдерді тоқтатып қоюды талап етпейді.
Жалақы мен жәрдемақы көп дегенде үш ай бұрын төленуі мүмкін.
II. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің функциялары мен өкілеттігі
А. Жалпы ережелер
87-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/28 б.; 7/5/2004-5170/6) Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің функциялары мен өкілеттіктері заңдарды қабылдау, өзгерту және күшін
жою, министрлер мен Министрлер кеңесінің қызметін бақылау, Министрлер кеңесіне
кейбір мәселелер бойынша заң күші бар үкімет қаулыларын шығаруға рұқсат беру;
бюджет жобасы мен түпкілікті есеп айырысу туралы заң жобасын талқылау және
мақұлдау; ақша эмиссиясына қатысты шешімдер қабылдау және соғыс жариялау;
халықаралық келісімдерді ратификациялау, жалпыға бірдей және ішінара рақымшылық
жариялау туралы парламентшілердің үштің бесінің дауысымен шешім қабылдау;
сондай-ақ Конституцияның басқа баптарымен көзделген өкілеттіктер мен қызметтерді
растау және жүзеге асыру болып табылады.
B. Заңдарды енгізу және талқылау
88-БАП. Министрлер кеңесі мен депутаттардың заң шығару бастамасы құқығы
бар.
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісіне заң жобалары мен заң ұсыныстарын талқылауға
қатысты рәсімдер мен негізін қалаушы бастаманы Регламент белгілейді.
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C. Республика Президентінің заңдарды жариялау
89-бап. Республика Президенті Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі қабылдаған заңдарды
15 күн ішінде жариялайды.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/29) Осындай мерзім ішінде ол жариялауға болмайды деп
санаған заңдарды көрсетілген себептерімен бірге қайта қарау үшін Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісіне қайтарады. Егер Президент ішінара жариялауға болмайды деп
санаса, онда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі оның жариялауға болмайды деген
баптарын ғана талқылайды. Бұл ережелер бюджет туралы заңдарға қолданылмайды.
Егер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі қайтарылған заңды бұрынғы күйінде қайта
қабылдаса, онда Республика Президенті оны жариялауға тиіс; егер Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісі қайтарылған заңға өзгеріс енгізсе, онда Республика Президенті
өзгертілген заңды Мәжіліске қайтадан қайтара алады.
Конституциялық түзетулерге қатысты ережелер күшінде қалады.
D. Халықаралық келісімдерді ратификациялау
90-БАП. Түркия Республикасының атынан шет елдермен және халықаралық
ұйымдармен жасасқан шарттарды ратификациялауды Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
ратификация мәселелерін реттейтін заңға сәйкес жүзеге асырады.
Бір жылдан аспайтын мерзімге қабылданған экономикалық, коммерциялық және
техникалық қатынастарды реттейтін келісімдер егер олар мемлекетүшін ешбір
қаржылық мәселелер туғызбаса және егер жеке адамның мәртебесін, сондай-ақ
шет елдерде тұрып жатқан Түркия азаматтарының мүліктік құқығын шектемесе,
жарияланған сәтінен бастап қолданысқа ене алады. Мұндай жағдайларда бұл келісімдер
олар жарияланған күннен бастап екі ай ішінде Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне
ұсынылуға тиіс.
Халықаралық шартты іске асырумен байланысты келісімдер, заңда көрсетілген
ережелерге сәйкес жасалған экономикалық, коммерциялық немесе әкімшілік келісімдер
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мақұлдауын талап етпейді. Алайда осы бөлікке
сәйкес жасалған әрі экономикалық және коммерциялық қатынастарға, сондай-ақ
адамның жеке құқықтарына ықпал ететін келісімдер жарияланғанға дейін күшіне ене
алмайды.
Түркия заңдарына өзгерістер енгізетін келісімдер осы баптың 1- бөлігінің
ережелеріне сәйкес келуге тиіс.
Тиісті түрде жасалған халықаралық келісімдердің заң күші бар.
Бұл келісімдер конституциялық болып табылмайтындықтан, осы келісімдерге
қатысты ешбір арыз Конституциялық сотқа беріле алмайды.
(Қосымша ұсыныс; 7/5/2004-5170/7) Егер заң ережелері мен халықаралық келісімдер
арасында сәйкессіздік туындаған жағдайда негіз ретінде халықаралық келісімдерді
басшылыққа алу қажет.
E. Заң күші бар қаулыларды қабылдауға рұқсат беру
91-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі Министрлер кеңесіне заң күші
бар қаулылар қабылдау құқығын бере алады. Алайда Конституцияның 1 және
2-тарауларының 2 бөлігінде көрсетілген негізгі құқықтар, жеке құқықтар мен міндеттер,
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4-тарауда көрсетілген саяси құқықтар мемлекеттегі әскери және төтенше жағдай
кезеңдерін қоспағанда, заң күші бар қаулылармен регламенттеле алмайды.
Министрлер кеңесіне берілген құқық заң күші бар қаулылардың мақсатын,
қолданылу аясын, принциптері мен әрекет ету мерзімін және сол кезең ішінде біреуден
артық қаулы қабылдау мүмкіндігін айқындауы тиіс.
Министрлер кеңесі мүшелерінің орнынан түсуі немесе қызметтен алынуы, заңмен
белгіленген өкілеттік мерзімінің аяқталуы белгілі бір кезеңге берілген өкілеттікті
тоқтатуға себеп болмауға тиіс.
Белгіленген кезең аяқталғанға дейін заң күші бар қаулыны мақұлдаған кезде
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі сондай-ақ белгіленген кезең аяқталғанға дейін өз
өкілеттігін тоқтатқаны туралы немесе оны жалғастыратыны туралы мәлімдеуі тиіс.
Мемлекетте әскери немесе төтенше жағдайлар жарияланған кезде Республика
Президентінің төрағалығымен Министрлер кеңесінің отырысында қабылданған заң
күші бар қаулыларға қатысты қабылданған ережелер сақталады.
Заң күші бар қаулылар Үкімет хабаршысына жарияланған күннен бастап күшіне
енеді. Алайда олардың неғұрлым кейінгі күнмен күшіне енуі қаулыда көрсетілуі
мүмкін.
Қаулылар Үкімет хабаршысында жарияланғаннан күні Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің қарауына ұсынылады.
Министрлер кеңесіне ұсынылған құқық пен оған негізделген қаулылар Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісінің комиттеттері мен пленарлық отырыстарында кезексіз және
кідіріссіз талқыланады.
Жарияланған күні Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне ұсынылмаған қаулылар сол
күні-ақ өзінің қолданылуын тоқтатады, ал Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі қабылдамаған
қаулылар Үкімет хабаршысында жарияланған күні қолданылуын тоқтатады.
Осындай ретпен мақұлданған қаулы ережелеріндегі
хабаршысында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

өзгерістер

үкіметтің

F. Соғыс жариялау және Қарулы Күштерді қолдануға рұқсат беру
92-БАП. Халықаралық құқықтық тұрғыдан соғыс жағдайын жариялау өкілеттігі
заңды деп есептелген жағдайларды қоспағанда, Түркия бір тарапы болып табылатын
халықаралық келісімдерге немесе халықаралық этикет ережелеріне сәйкестігі талап
етілетін жағдайларда Түркия Қарулы Күштерін шетелдерге жіберуге және шетелдік
қарулы күштердің Түркияға орналасуына рұқсат беру Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне тиесілі.
Егер ел каникул кезінде немесе Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісы жұмысы үзіліске
шыққан кезде тұтқиылдан қарулы агрессияға тап болып, сөйтіп, Қарулы Күштерді
пайдалану туралы мәселені тез арада шешу қажет болған жағдайда, Республика
Президенті Түркия Қарулы Күштерін пайдалану туралы шешім қабылдай алады.
ІІІ. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің қызметіне қатысты ережелер
A. Каникулдан шақырып алу және тарату
93-БАП. (Өзгеріс: 23/7/1995-4121/11) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі өз
құқықтары бойынша әр жылдың қазан айының бірінші күнінде жиналады.
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Заңнамалық жыл бойында Мәжіліс ең көп дегенде үш рет бола алады. Каникул
немесе отырыстар арасындағы үзіліс кезінде оны Республика Президенті өзінің жеке
бастамашылығымен немесе Министрлер кеңесінің талап етуімен жинап ала алады.
Мәжіліс спикері де не өз бастамашылығымен, не оның мүшелерінің бестен бірінің
жазбаша сұрауы бойынша шақыра алады.
Егер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі каникул кезінде немесе отырыстар
арасындағы үзіліс кезінде шақырылса, онда ол отырысты кейінге қалдыра алмайды
немесе шақырылым қажеттілігін тудырған мәселені бірінші кезекте қарастырғанға
дейін каникулды жалғастыра алмайды.
B. Мәжіліс Президиумы
94-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Президиумы Мәжіліс мүшелерінің
арасынан сайланған спикерден, спикердің орынбасарынан, мүше-хатшылардан және
мүше-әкімшілерден тұрады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі Президиумының құрамы Мәжілістегі әрбір саяси
партиялар тобына қатысушылардың өкілдіктерін пропорционал қамтамасыз етуге тиіс.
Саяси партиялар топтары спикер лауазымына кандидаттар ұсынуға тиісті емес.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/10) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі Президиумына
сайлау бір заң шығару мерзімі барысында екі рет өткізіледі. Бірінші айналымдағы
сайланғандардың өкілеттік мерзімі - екі жыл, ал екінші айналымда сайланғандардың
өкілеттігі - сол заң шығару мерзімінің аяғына дейін.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/30) Спикер лауазымына кандидат Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің арасынан ұсынылады және Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі шақырылған сәттен бастап бес күн ішінде Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
Президиумына мәлімделуі тиіс. Спикерді сайлау құпия дауыс беру арқылы жүргізіледі.
Алғашқы екі турда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің жалпы санының
үштен екі даусы, ал үшінші турда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің
жалпы санының басым көпшілігінің дауысы талап етіледі. Егер үшінші турда басым
көпшілік дауыс алынбаса, онда төртінші тур үшінші турда неғұрлым көбірек дауыс
алған екі кандидат арасында өткізіледі: төртінші турда ең көп дауыс алған депутат
спикер болып сайланады. Спикерді сайлау кандидаттыққа ұсыну үшін белгіленген
мерзім аяқталғаннан кейін бес күн ішінде аяқталады.
Спикер орынбасарларының, мүше-хатшылардың және мүше-әкімшілердің саны,
оларды сайлау үшін қажетті көпшілік, турлар саны және олардың тәртібі Регламентпен
көзделеді.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің спикері мен спикердің орынбасары өздері
мүшелері болып табылатын Мәжілістің немесе одан тыс саяси партиялардың немесе
партиялық топтардың қызметіне; олардың міндеттерін атқарған жағдайлардан басқа
жағдайларды қоспағанда пікірталастарға қатыса алмайды; сессияны басқарған спикер
немесе оның орынбасары дауыс беруге қатыспайды.
C. Регламент, саяси партиялық топтар және қауіпсіздік қызметі
95-БАП.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі өз қызметін өздері қабылдаған Регламенке сәйкес
жүзеге асырады.
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Регламент ережесі Мәжілістің бүкіл қызметіне әрбір саяси партиялық топтың
мүшелері санына пропорционал қатысуына кепілдік беретіндей етіп құрылуы тиіс,
партиялық фракциялар егер олардың құрамында кемінде жиырма мүше болған
жағдайда ғана құрыла алады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің барлық әкімшілік қызметтері мен қауіпсіздік
қызметін барлық ғимараттарда, құрылыстарда, жапсарлас салынған құрылыстар мен
бүкіл аумақта Мәжіліс спикерінің аппараты ұйымдастыфып, бақылауға алуға тиіс.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қажетті күштер мен басқа да осыған ұқсас
қызметтерді Мәжіліс спикерінің аппаратына тиісті биліктер ұсынады.
D. Сессия өткізу және шешім қабылдау үшін талап етілетін кворум
96-БАП. (Өзгеріс: 21/10/2007-5673/3) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі кворум
болған кезде және Мәжіліс мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен бірі қалған
барлық мәселелерді шешкен жағдайда жиналуға тиіс, егер заңмен өзгеше көзделмесе,
отарысқа қатысушылардың басым көпшілігінің даусымен шешім қабылдауға тиіс;
алайда шешім қабылдау үшін қажетті көпшілік қалай болғанда да Мәжіліс мүшелерінің
жалпы санының төрттен бірінен және қосымша бір дауыстан кем болмауға тиіс.
Министрлер кеңесінің мүшелері министрді Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің өздері
қатыса алмайтын сессияларында өз аттарынан дауыс беруге уәкілетті ете алады. Алайда
министр өз дауысын қосқанда екі дауыстан артық дауыс бере алмайды.
E. Пікірсайыстың ашықтығы және оны жариялылығы
97-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің пленарлық отырысында өткізілетін
пікірсайыстар ашық болып табылады және хаттамалар журналына өзгеріссіз
жарияланады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі Регламентке сәйкес жабық отыфыстар өткізе
алады; мұндай пікірсайыстардың жариялануы Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
шешіміне байланысты.
Егер Мәжіліс Призидиумының ұсынысы бойынша Мәжіліс өзге шешім қабылдамаса,
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің ашық ггікірсайыстары барлық бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы еркін беріле алады.
IV. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің ақпарат алу және оған бақылау
жасау тәсілдері
А. Жалпы ережелер
98-БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі сұрақтар қою, парламенттік сауал,
жалпы пікірталастар, интерпелляциялар және парламенттік тергеулер арқылы бақылау
қызметін жүзеге асырады.
Сұрау - бұл премьер-министрге немесе министрге бағытталған, Министрлер кеңесі
атынан ауызша немесе жазбаша түрде жауап беруді қажет ететін ақпараттарды талап
ету.
Парламенттік сауал салу - белгілі бір сұраққа ақпарат алу мақсатында өткізілген
зерттеу.
Жалпы пікірталас - Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің пленарлық отырыстарында
қоғам мен мемлекеттің іс-қимылына қатысты белгілі бір сұрақты қарастыру.
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Сұраныс нысаны, олардың мазмұны және мәселелерге, парламенттік сауалдар мен
жалпы пікірталасқа қатысты ұсыныстарды қолдану аясы, сондай-ақ жауап беру тәртібі,
оларды талқылау және қарастыру Регламентпен реттеледі.
B. Интерпелляция
99-БАП. Интерпелляция жөніндегі ұсыныс не саяси партиялар тобының атынан
немесе кемінде жиырма депутаттың қолы қойылып қарауға ұсынылуы мүмкін.
Интерпелляция туралы қарауға берілетін ұсыныс депутаттарға қағазға басылып
таратылады; күн тәртібіне интерпелляция туралы ұсыныс енгізу өтініш жасалғаннан
кейін он күн ішінде талқылануы тиіс. Бұл пікірсайыстарда интерпелляция
авторларының біреуіне ғана - әрбір саяси партиялар тобының өкіліне, Премьерминистрге немесе Министрлер кеңесінің атынан бір министрге ғана сөз беріледі.
Интерпелляция туралы ұсынысты күн тәртібіне енгізу шешімімен қатар, оны
талқылау күні белгіленеді, алайда пікірсайыстар оны күн тәртібіне қою туралы шешімді
енгізген соң, екі күн өтпей өткізілмеуге және жеті күннен аспайтын мерзімде өткізілуге
тиіс.
Талқылау барысында депутаттардың немесе партиялық топтардың қарауына
ұсынылған интерпелляция туралы ұсынысты, сенімсіздік білдіру туралы ұсынысты
немесе сенімсіздік білдіру туралы салынған сұрауды себептерін көрсете отырып,
Министрлер кеңесі толық бір күн өткеннен кейін ғана дауыс беруге қояды.
Министрлер кеңесін немесе министрді қызметінен алу үшін дауыс берген кезде
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігінің
қатысуы талап етіледі, онда тек жақтап берген дауыстар ғана есептеледі.
Интерпелляцияға қатысты басқа ережелер, олар Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
жұмыс тәртібімен және жоғарыда аталған принциптермен келісілген жағдайда
Регламентпен белгіленеді.
C. Парламенттік тергеулер
100-БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/31) Премьер-министрге немесе басқа
министрлерге қатысты парламенттік тергеулер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
мүшелерінің жалпы санының кемінде оннан бірінің ұсынысы бойынша қозғалады.
Мәжіліс бұл мәселе жөніндегі шешімді бір ай ішінде қарастырып, қабылдауы тиіс.
Тергеу жүргізу туралы шешім қабылданған жағдайда оны комиссияға парламенттегі
партиялардың өкілдігіне пропорционалды ұсынылған оның мүшелерінің үш есе
санына сүйене отырып, әр партиядан жеребе бойынша іріктелген 15 адамнан тұратын
комиссия өткізуі тиіс.
Комиссия тергеу нәтижелеріне қатысты хабарламаны Мәжіліске екі ай ішінде
ұсынуға міндетті. Егер тергеу белгіленген мерзім ішінде аяқталмаса, комиссияға
қосымша және соңғы рет тағы екі ай мерзім беріледі. Осы кезең ішінде Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісіне міндетті түрде баянат ұсыну қажет.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/31) Баянат Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне
ұсынылғаннан кейін он күн ішінде таратылады. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
баяндаманы он күн ішінде талқылауы қажет және қажет деп тапқан жағдайда тиісті
тұлға туралы мәселені Жоғарғы сотқа беру туралы шешім қабылдай алады. Мұндай
192

шешім Мәжіліс мүшелерінің жалпы санының тек басым көпшілік даусымен жасырын
дауыс беру арқылы қабылданады.
Мәжілісте саяси партиялық топтар парламенттік тергеулерге қатысты талқылаулар
өткізеді және шешімдер қабылдайды.
2- ТАРАУ. Атқарушы билік
Республика Президенті
A. Қажетті жағдайлар және бейтараптылық
101- БАП. (Өзгеріс: 21/10/2007-5678/4) Республика Президенті Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің 40 жасқа толған, жоғары білімі бар мүшелерінің немесе осы талаптарға
және депутаттарға қойылатын талаптарға сай келетін Түркия азаматтарының арасынан
жалпыхалықтық дауыс беру арқылы сайланады.
Президент бес жыл мерзімге сайланады. Әр адам президенттікке тек екі рет сайлана
алады.
Республика Президенті лауазымына кандидаттыққа ұсыну үшін Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің арасынан емес, басқа жиырма шақты депутаттың қолы
қойылған жазбаша ұсыныс қажет. Алайда Ұлттық Мәжілістің соңғы сайлауында
жинақтап алғанда он пайыз дауыс алған саяси партиялар ортақ кандидатын ұсына
алады.
Республика Президенті болып сайланған адам егер ол партия мүшелігінде болса,
партиямен қарым-қатынасын тоқтатуға тиіс, сондай-ақ оның Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі де тоқтатылуы тиіс.
B. Сайлау (Өзгеріс: 21/10/2007-5678/5)
102- БАП. Республика Президенті өкілеттілігінің аяқталатын күніне алпыс күн
қалғанда сайланады. Ал лауазымынан босатылған жағдайда босатылған күнінен бастап
алпыс күн ішінде сайланады.
Жалпыға бірдей сайлауда көпшілік дауысқа ие болған кандидат Президент болады.
Егер бірінші турда жеткілікті дауыс жинай алмаса, алдағы бірінші жексенбіні
өткізіп, одан кейінгі жексенбіде екінші тур өткізіледі. Бірінші турда көп дауыс алған
екі кандидат екінші турға қатысады.
Көбірек жарамды дауыс алған адам Президент болады.
Екінші турға шыққан екінші кандидат қайтыс болған немесе сайлану құқығын
жоғалтқан жағдайда оның орнын бірінші турда дауыс санын есептеген кезде одан
кейінгі орындағы кандидат иеленеді.
Егер екінші турда бір кандидат қалса, онда сайлау референдум ретінде өтеді. Көбірек
жарамды дауыс алған кандидат Президент болады.
Республика Президентінің өкілеттік мерзімі қайта сайланған Республика Президенті
осы лауазымға тағайындалғанша жалғасады.
Президентті сайлау принциптері мен рәсімдері заңмен реттеледі.
C. Ант
103- БАП. Республика Президенті қызметіне кірісер кезде Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің алдында ант қабылдауға міндетті:
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«Республика Президенті ретінде мен Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мен тарих
алдында арыммен және абыройыммен мемлекеттің өмір сүруі мен тәуелсіздігін, елім
мен халқымның бөлінбейтін бүтіндігін, ұлтымның шүбәсіз егемендігін қорғауға,
Конституцияны, құқық нормаларын сақтауға, демократияның, Ататүрік төңкерісінің,
зайырлы республиканың жақтаушысы болуға, ұлттық ынтымақтастық пен әділ
сот рухында ұлттардың бейбіт өмір сүру және жетістіктерге жету жағдайында адам
құқықтары мен негізгі бостандықтарын пайдалануға әркімнің мүмкіндігі бар
мұраттардан бас тартпауға, Түркия Республикасының даңқы мен абыройын сақтап,
ұлықтау үшін және өзім қабылдаған қызметтерді теріс пайдаланбай атқару үшін ант
етемін.»
D. Міндеттер мен өкілеттіктер
104- БАП. Республика Президенті - мемлекет басшысы. Осы тұрғыда ол Түркия
Республикасының атынан өкілдік етеді және Түркия ұлтының бірлігін көрсетеді;
Конституцияның орындалуын, сондай-ақ мемлекеттік органдардың жүйелі және
үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Конституцияның тиісті бөлімдерінде көзделген жағдайларға сәйкес Республика
Президенті атқаруға тиіс міндеттер мен жүзеге асыруы тиіс өкілеттіктер мынадай:
а) заң шығару қызметі саласында:
егер қажет деп тапса, заңнамалық жылдың бірінші күнінде Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің ашылуына арнап сөз сөйлеуге;
қажет болған жағдайда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісін шақыру; заңдарды
жариялау;
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне заңдарды қайта қарау үшін қайтарып беру;
егер қажет деп тапса, Конституцияға түзетулер енгізу туралы заңнаманы
референдумға шығару;
Конституциялық сотқа заң күші бар заңдардың, қаулылардың ережелеріне,
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Регламентіне олардың Конституцияның нысаны
мен мазмұны бойынша сәйкес келмейтіндігі негізінде немесе мазмұны жағынан сай
келмейді деген негізде шағым беру;
жаңа сайлауды тағайындау:
в) атқарушы қызметтер саласында:
премьер-министрді тағайындау және оны оның орнынан түсуін тағайындау,
Премьер-министрдің ұсынысы бойынша министрлерді қызметінен босату;
Министрлер кеңесінің үстінен бақылауды жүзеге асыру немесе шақыруға қажет деп
тапқан жағдайда әрқашан Министрлер кеңесін оның өкілдігімен шақырту:
шет мемлекеттердегі Түркия мемлекетінің өкілдерін аккредитациялау және Түркия
Республикасында шетел өкілдерін қабылдау;
халықаралық келісімдерді ратификациялау және жария ету, Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісінің атынан Түркия Қарулы Күштері Бас қолбасшысының міндеттерін
таныстыру;
Бас штаб басшысын тағайындау;
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Ұлттық қауіпсіздік Кеңесін шақыру;
Ұлттық қауіпсіздік Кеңесіне бақылау жүргізуді жүзеге асыру;
Министрлер кеңесінің қабылдаған шешіміне сәйкес оның төрағалығымен әскери
және төтенше жағдайларды жариялау, сондай-ақ Президент төрағалығымен Министрлер
кеңесінің шешіміне сәйкес заң күші бар қаулыларды жария ету;
қаулыларға қол қою;
кейбір тұлғаларға созылмалы науқасына, іс-әрекетке қабілетсіздігіне немесе
кәрілігіне байланысты үкімді толықтай немесе ішінара болдырмау;
Мемлекеттік бақылау кеңесінің мүшелері мен төрағасын тағайындау;
Мемлекеттік бақылау кеңесіне сұрауларды, зерттеулерді және инспекцияларды
жүзеге асыруды тапсыру;
Жоғары білім беру кеңесі мүшелерін, университет ректорларын тағайындау; с) сот
билігі саласында:
Конституциялық сот мүшелерін, Мемлекеттік кеңес мүшелерінің төрттен бірін,
Бас прокурор мен Жоғары аппеляциялық соттағы Бас прокурордың өкілін, әскери
аппеляциялық соттың мүшелерін, Жоғары әскери аппеляциялық соттың мүшелерін
мен Жоғарғы Кеңес судьялары мен прокурорларын тағайындау.
Республика Президенті сондай-ақ сайлау мен тағайындауға байланысты басқа
да өкілеттіліктерді жүзеге асырады, сөйтіп, Конституция мен заңдарға сәйкес оған
жүктелген өзге де міндеттерді орындайды.
E. Президенттің есептілігі және жауапты болмауы
105- БАП. Республика Президенті Премьер-министрдің немесе тиісті министрдің
қолынсыз шешім қабылдауға құқығы бар қаулыдан басқа барлық президенттік
қаулыларға Конституция ережелері мен басқа заңдарға сәйкес Премьер-министр қол
қояды және бұл қаулыларға тиісті министрлер жауапты болып табылады.
Республика Президентінің жеке бастамасы бойынша қол қойылған шешімдер мен
жарлықтар Конституциялық сотты қосқанда, ешқандай заң сатыларына шағымдануға
жатпайды.
Республика Президенті мемлекетке опасыздығы үшін Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі мүшелерінің кемінде жалпы санының үштен бірінің ұсынысы бойынша
жауапқа тартылады; егер оған Мәжіліс мүшелерінің жалпы санының кемінде төрттен
үші дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі.
F. Республика Президенті лауазымын ауыстыру.
106- БАП. Республика Президентінің денсаулығына, шетелге саяхатқа шығуына
немесе басқа да осыған ұқсас жағдайларға байланысты Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің спикері Республика Президентінің міндеттерін атқарады және оның
өкілеттіктерін Республика Президенті өз міндеттерін атқаруға қайтып келгенге дейін
жүзеге асырады, сондай-ақ орнынан түскен жағдайда немесе басқа да себептермен
жаңа Республика Президенті сайлағанға дейін Республика Президентінің міндеттерін
уақытша атқарады.
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G. Республика Президентінің Бас Хатшылығы
107- БАП. Бас Хатшылықты құру, ұйымдастыру және оның жұмыс істеу принциптері,
сондай-ақ Республика Президенті Бас Хатшылығының қызметкерін тағайындау
Президент қаулыларымен реттеледі.
H. Мемлекеттік бақылау кеңесі
108- БАП. Республика Президентінің жанынан құрылатын Мемлекеттік бақылау
кеңесі заңдардың жүйелі әрі тиімді жұмыс істеуін басқару мен заңдардың сақталуын
орындау және оған жәрдемдесу мақсатында Республика Президентінің шешімі
бойынша барлық сұрауларды, зерттеулерді және барлық қоғамдық органдар мен
ұйымдардың инспекцияларын, барлық заңды тұлғаларды, қоғамдық кәсіби ұйымдарды,
барлық деңгейлердегі жалға алушы қауымдастықтар мен кәсіподақтарды, сондайақ қайырымдылық қорлары мен мекемелердегі капиталдың жартысынан көбіне ие
қоғамдық органдар мен ұйымдарды өткізуге өкілетті.
Қарулы Күштер мен сот органдары Мемлекеттік бақылау кеңесінің заңдық хүкімінен
тыс.
Мемлекеттік бақылау Кеңесінің мүшелері мен төрағасын олардың мүшелері арасынан
Республика Президенті заңда мазмұндалған талаптарға сәйкес тағайындайды.
Мемлекеттік бақылау кеңесінің жұмыс істеуі, оның мүшелерінің өкілеттік мерзімі,
сондай-ақ оның мәртебесіне қатысты басқа да мәселелер заңмен реттеледі.
II. Министрлер кеңесі
A. Құрылым
109- БАП. Министрлер кеңесі Премьер-министрден және министрлерден тұрады.
Премьер-министрді Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісі мүшелерінің арасынан
Республика Президенті тағайындайды.
Министрлерді Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісі мүшелерінің арасынан немесе
депутаттарға қойылатын белгілі бір тиісті талаптарға сай келетін, тұлғалар арасынан
Премьер-министр ұсынады және Республика Президенті тағайындайды; қажет болған
жағдайда, олар Премьер-министрдің ұсынысы бойынша Республика Президенті
босатылуы мүмкін.
B. Қызметке кірісу және сенімсіздік білдіру
110- БАП. Министрлер кеңесі мүшелерінің толық тізімі Түркияның Ұлттық Ұлы
Мәжілісіне ұсынылады. Егер Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісі каникулда болса, ол
шақырылады.
Министрлер кеңесінің үкіметтік бағдарламасын Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісі
алдында Министрлер кеңесі құрылған сәттен бастап бір апта ішінде Премьер-министр
немесе министрлердің бірі есепке алады, содан кейін үкіметке сенім білдіру туралы
дауысқа салу өткізіледі.
Сенімсіздік білдіру туралы пікірсайыстар бағдарламаны есепке алған соң толық
екі күн өткеннен кейін басталады, ал дауыс беру пікірсайыс өткен соң толық бір күн
өткеннен кейін өткізіледі.
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С. Қызметтік міндеттерді орындау кезеңінде үкіметке сенімсіздік білдіру
111- БАП. Егер Премьер-министр қажет деп тапса, онда Министрлер кеңесінде
мәселені талқылағаннан кейін Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісінен сенім білдіру
туралы сұрай алады.
Сенім білдіру туралы мәселе оны Түркияның Ұлттық Ұлы Мәжілісіне ұсынғаннан
кейін толық бір күн өтпейінше, талқыға салынбайды және пікірсайыстан кейін толық
бір күн өтпейінше дауысқа салынбайды.
Сенім білдіру туралы сұранысты Мәжіліс мүшелерінің жалпы санының басым
көпшілігімен ғана қайтарыла алады.
Д. Функциялар мен саяси жауапкершілік
112- БАП. Премьер-министр Министрлер кеңесінің төрағасы ретінде министрлер
арасындағы ынтымақтастықты қамтамасыз етеді және үкіметтің жалпы бағытының
орындалуын қадағалайды.
Министрлер кеңесінің мүшелері осы саясаттың орындалуына бірлесіп жауапты
болады.
Әрбір министр Премьер-министрдің алдында жауапты және сондай-ақ істің оның
заңдық хүкімі бойынша өтуіне және оның бағыныштыларының іс-әрекеттері мен
қылықтары үшін жауапты болады.
Премьер-министр министрлердің өз қызметін Конституцияға және заңға сәйкес
жүзеге асыратынына және кемшіліктерді жою жөніндегі шараларды қолданатынына
кепілдік беруге міндетті.
Депутат болып табылмайтын Министрлер кеңесінің мүшелері Түркияның Ұлттық
Ұлы Мәжілісі мүшелерінің алдында 81-бапқа сәйкес ант қабылдайды және олар
министр ретіндегі өкілеттік мерзімі ішінде депутаттарға қойылатын талаптар мен
ережелерді сақтауға тиіс. Министрлер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері
сияқты сондай жалақы мен артықшылықтарға ие.
E. Министрліктерді ұйымдастыру және министрлер
113- БАП. Министрліктерді қалыптастыру, тарату,
өкілеттіктері және құрылуы заңға сәйкес реттеледі.

олардың

функциялары,

Егер министрлікте қандай да бір бос лауазымдар болса немесе министр еңбек
демалысында болса, не белгілі дәлелді себептермен болмаса, министр басқа адамның
орнын ауыстыра алады. Алайда министр біреуден артық министрлік қызметті
ауыстырмауы тиіс.
Түркияның Ұлы Мәжілісінің шешімі бойынша Жоғарғы сот алдында жауап беруші
министр өзінің қызметтік мәртебесінен айырылады. Егер Премьер-министр Жоғарғы
сот алдында жауап беретін болса, үкімет орнынан түскен болып саналады.
Егер қандай да бір себеппен министрлік қызмет бос болса, жаңа тағайындау 15 күн
ішінде өткізілуі тиіс.
F. Сайлау кезеңіндегі Уақытша Министрлер кеңесі
114- БАП. Әділет, ішкі істер және коммуникациялар министрлері Түркияның Ұлы
ұлттық Мәжілісінде өтетін жалпы сайлауға дейін орнынан түсуге өтініш береді.
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Премьер-министр бұл министрлердің орнына сайлау басталардан үш күн бұрын
немесе шешім қабылданған сәттен бастап бес күн ішінде мезгілінен бұрын сайлау
өткізу туралы шешім шыққан жағдайда Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерін
немесе депутат болып табылмайтын тәуелсіз тұлғаларды тағайындайды.
116-бапқа сәйкес жаңа сайлау өткізу туралы шешім қабылданған кезде Министрлер
кеңесі орнынан түсуге өтініш беруі, ал Республика Президенті уақытша Министрлер
кеңесін құру үшін Премьер-министрді тағайындауы қажет.
Уақытша Министрлер кеңесі Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінен
немесе депутат болып табышмайтын тәуелсіз тұлғалар болуы тиіс әділет, ішкі істер
және коммуникациялар министрлерінен басқа, саяси партиялар фракцияларының
парламенттегі санына барабар мүшелерінен тұрады.
Үкіметке шақырылатын партиялық топтар мүшелерінің санын Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісі төрағасы белгілеп, премьер-министрге хабарлайды.
Ұсынылған министрлердің орнын қабылдаудан бас тартқан не соңынан бас тартқан
партия мүшелері Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерімен немесе депутат болып
табылмайтын тәуелсіз тұлғалармен алмастырылады.
Жаңа сайлау өткізуге шешім қабылдау туралы үкімет хабаршысында жарияланғаннан
кейінгі бес күн ішінде Уақытша Министрлер кеңесі жасақталады.
Уақытша Министрлер кеңесіне сенімсіздік білдіру таралмайды. Уақытша
Министрлер кеңесі сайлау науқаны мен Мәжілісті кері шақырып алғанға дейінгі
кезеңде өз міндеттерін орындайды.
G. Нұсқаулықтар
115- БАП. Министрлер кеңесі заңдардың орындалу тәртібін реттейтін немесе
қоланыстағы заңдарға қайшы келмейтін талаппен және Мемлекеттік кеңесте қаралған
заңдармен реттелетін мәселелерді білдіретін нұсқаулықтар шығарады.
Нұсқаулықтарға Республика Президенті қол қояды және ол заңдарды жариялау
арқылы халыққа жария етіледі.
H. Республика Президентінің Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі сайлауын
тағайындауы
116- БАП. Министрлер кеңесі 110-бапқа сәйкес сенім білдіруді ала алмайтын болса
немесе 99 және 111-баптарға сәйкес отставкаға кетуге өтініш білдіруге мәжбүр болған
жағдайларда, сонымен қатар егер жаңа Министрлер кеңесі бес күн ішінде жасақтала
алмаса не жаңа Министрлер кеңесі сенім білдіруді ала алмайтын болса, Республика
Президенті Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі төрағасымен кеңескеннен кейін жаңа
сайлауды тағайындай алады.
Жаңа сайлауды тағайындау шешімі үкімет хабаршысында жарияланады және содан
кейін ғана сайлау өткізіледі.
I. Ұлттық қорғаныс
а) Жоғарғы Бас қолбасшы және Бас штабты басқару
117- БАП. Бас қолбасшы мәртебесі Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің рухани
өмірінен бөлінбейді және оны Республика Президенті таныстырады.
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Министрлер кеңесі Қарулы күштердің ұлттық қауіпсіздік пен ел қорғаудағы
дайындығына Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі алдында жауапты.
Бас штаб басшысы - Қарулы күштер қолбасшысы соғыс уақытында да Республика
Президенті атынан Бас қолбасшы міндетін жүзеге асырады.
Бас штаб басшысын Министрлер кеңесінің ұсынысы бойынша Республика
Президенті тағайындайды: оның міндеттері мен өкілеттіктері заңмен реттеледі. Бас
штаб басшысы өз міндеттері мен өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында Премьерминистрдің алдында жауапты болады.
Ұлттық қорғаныс министрі мен Бас штаб қолбасшысының, сондай-ақ Қарулы күштер
қолбасшысының қызметтік қарым-қатынастары мен заңды құзырының қолданылу
аясы заңға сәйкес реттеледі.
б) Ұлттық қауіпсіздік кеңесі
118- БАП. (Өзгеріс: 3/10/2001-4709/32) Республика Президенті басқаратын Ұлттық
қауіпсіздік кеңесі Премьер-министрден, Бас штаб басшысынан, ұлттық қорғаныс
министрінен, ішкі істер және сыртқы істер министрінен, әскери, теңіз және әуе күштері
басшысынан, сонымен қатар Жандармерия Бас қолбасшысынан тұрады.
Кеңес мәжілісіне күн тәртібінің ерекшелігіне байланысты министрлер мен пікірлерін
тыңдауды қажет ететін басқа да тұлғалар шақырылуы мүмкін.
(Өзгеріс: 3/10/2001-4709/32) Ұлттық қауіпсіздік кеңесі Министрлер кеңесін
мемлекеттің ұлттық қауісіздік саясатын құруды, қалыптастыруды және іске асыруға
қатысты шешімдер қабылдауды әрі қажетті үйлестіруді қамтамасыз ететін мәселелері
бойынша шаралармен таныстырады. Министрлер кеңесі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің
мемлекеттің тәуелсіздігін, елдің тұтастығы мен бірлігін сақтауға, қоғамның бейбіт
өмірін және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажет деп есептейтін шараларын бірінші
кезекте қарастырады.
Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің күн тәртібін Республика Президенті премьер-министр
мен Бас штаб басшысының ұсыныстарын ескере отырып құрады.
Ұлттық қауіпсіздік кеңесі Республика Президенті болмаған кезде премьерминистрдің төрағалығымен жиналады.
Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің Бас хатшылығын ұйымдастыру және оның міндеттері
заңмен реттеледі.
III. Төтенше жағдайларды хабарлауды реттейтін ережелер
А. Дүлей зілзала немесе маңызды экономикалық дағдарыс зардаптарына
қатысты төтенше жағдай жариялау
1. Дүлей зілзала немесе маңызды экономикалық дағдарыс зардаптарына
қатысты төтенше жағдай жариялау
119- БАП. Дүлей зілзала, қауіпті жұқпалы індет немесе маңызды экономикалық
дағдарыс болған жағдайда Министрлер кеңесі Республика Президентінің төрағалығымен
бір немесе одан да көп аймақта немесе елдің барлық аумағына алты айдан аспайтын
мерзімге төтенше жағдай жариялай алады.
2. Кең таралған зорлық-зомбылық актілері зардаптарына және қоғамдық
тәртіптің айтарлықтай бұзылуына қатысты төтенше жағдай жариялау
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120- БАП. Конституцияға немесе негізгі құқық пен бостандыққа сәйкес белгіленген
еркін демократиялық тәртіпті жоюға бағытталған кең таралған зорлық-зомбылық
актілері болғанда немесе зорлық-зомбылық актілері кесірінен қоғамдық тәртіп бұзылған
жағдайда Республика Президентінің төрағалығымен мәжіліс құрған Министрлер кеңесі
Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің консультациясынан кейін бір немесе одан да көп өңірде
немесе елдің барлық аумағына алты айдан аспайтын кезеңге төтенше жағдай жариялай
алады.
3. Төтенше жағдайлар белгілеуге қатысты ережелер
121- БАП. Конституцияның 119 және 120-баптарына сәйкес төтенше жағдай
жарияланған жағдайда бұл шешім үкімет хабаршысында жарияланып, тез арада
Түркияның Ұлы ұлттық Мәжілісіне мақұлдау үшін берілуі тиіс. Егер Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісі демалыста болса, ол шұғыл түрде кері шақырылады. Мәжіліс
Министрлер кеңесінің ұсынысы бойынша төтенше жағдайдың әрекет ету мерзімін
өзгертуі, төрт айға дейін мерзімін ұзартуы немесе төтенше жағдайды тоқтатуы
мүмкін.
Азаматтарға жүктелетін қаржылық, мүліктік және еңбек міндеттемелері 119-бапқа
сәйкес төтенше жағдай жарияланған жағдайда төтенше жағдайдың әрбір түріне сәйкес
қолданылады; 15-баптың ережелеріне сәйкес негізгі құқықтары мен бостандықтары
шектелетін немесе тоқтатылатын рәсімдер, жағдаяттарға қатысты жинақталған қажетті
шаралар, мемлекеттік қызметкерлерге берілетін өтемақы түрлері, төтенше жағдайлар
кезіндегі лауазымды тұлғалардың мәртебесі мен басқару тәсіліндегі өзгерістер төтенше
жағдайлар туралы заңмен реттеледі.
Республика Президентінің төрағалығымен мәжіліс құрған Министрлер кеңесі
төтенше жағдай кезінде төтенше жағдаймен байланысты мәселелер жөнінде заң күші
бар қаулылар шығара алады. Бұл қаулылар ресми хабаршыда жарияланады және сол
күні Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне мақұлдау үшін берілуі тиіс. Мәжілістің
оларды мақұлдау мерзімі мен рәсімі Регламентпен белгіленеді.
В. Әскери жағдай, жұмылдыру және соғыстың жай-күйі
122- БАП. Республика Президентінің төрағалығымен мәжіліс құрған Министрлер
кеңесі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің консультациясынан кейін төтенше жағдай
жариялауды талап ететін жағдайдан аса қауіптірек болып табылатын және еркін
демократиялық тәртіпті немесе Конституцияда бекітілген негізгі құқықтар мен
бостандықтарды жоюға бағытталған кең таралған зорлық-зомбылық актілері
болған жағдайда; не соғыс болған жағдайда, көтеріліс пен соғысқа немесе Отан
мен Республикаға қарсы зорлық-зомбылық және қауіпті әрекеттерге итермелейтін
жағдаяттар немесе мемлекет пен ұлт тұтастығына қатер төндіретін ішкі және сыртқы
кең тараған күш көрсету әрекеттері пайда болған кезде бір немесе одан да көп өңірде
немесе елдің барлық аймағына алты айдан аспайтын кезеңге әскери жағдай жариялай
алады. Бұл шешім ресми хабаршыда шұғыл түрде жарияланып, сол күні Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісіне мақұлдау үшін беріледі.
Егер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі демалыста болса, ол шұғыл түрде кері
шақырылады. Егер Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі қажет деп тапса, ол әскери
жағдайдың мерзімін азайта немесе ұзарта немесе оны тоқтата алады.
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Республика Президентінің төрағалығымен мәжіліс құрған Министрлер кеңесі
әскери жағдай кезеңінде әскери жағдаймен байланысты мәселелер бойынша заң күші
бар қаулылар шығара алады.
Бұл қаулылар ресми хабаршыда жарияланады және сол күні Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне мақұлдау үшін беріледі. Мәжілістің оларды мақұлдау мерзімі мен рәсімі
Регламентпен белгіленеді.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің шешіміне байланысты әскери жағдай кезеңін
керек кезінде төрт айдан аса уақытқа ұзартуға болады. Соғыс болған жағдайда төрт
айға дейін шектеу мерзімі қолданылмайды.
Әскери жағдайда, жұмылдыру және соғыс жағдайында қолданылуға тиісті ережелер
және соғыс жағдайында немесе соғысқа итермелейтін жағдаяттар пайда болған кезде
азаматтардың бостандықтары мен жүктелген міндеттемелері шектелетін немесе
тоқтатылатын нұсқалар заңмен реттеледі.
Әскери жағдай басшылары өз міндеттерін Бас штабтың Басшысына бағына отырып
жүзеге асырады.
IV. Басқару
A. Басқарудың негізгі қағидаттары
1. Әкімшілік басшылық пен қоғамдық мәртебенің тұтыстығы
123- БАП. Әкімшілік басқару біртұтас болып табылады, оның құрылымы мен қызметі
заңмен белгіленеді.
Басқаруды ұйымдастыру мен қызметі орталықтандыру және жергілікті өзін-өзін
басқару принциптеріне негізделеді.
Қоғамдық заңды тұлғалар тек заңмен немесе заңмен берілген тікелей нысандағы
өкілеттіктер негізінде белгіленеді.
2. Заңға тәуелді актілер
124- БАП. Бас министрліктер, министрліктер және қоғамдық заңды тұлғалар
заңдар мен нұсқаулықтардың арнайы әрекет ету саласына қатысты бұл заңдар мен
нұсқаулықтарға қайшы келмейтін талаппен заңға тәуелді актілер шығара алады.
Заңға тәуелді қандай актілерді ресми хабаршыда жариялауға болатыны заңмен
белгіленеді.
B. Сот бақылауы
125- БАП. Сот бақылауына жүгіну әкімшіліктің барлық әрекеттері мен актілеріне
қатысты болуы мүмкін. (Қосымша ұсыныс: 13/8/1999-4446/2 бап.) Халықаралық
төрелікке жүгіну коммуналдық қызметке қатысты келісімшарттардан шығатын
концессиялар мен дауларға байланысты болуы мүмкін. Егер дауда шетелдік элемент
сипаты болса, халықаралық төрелікке жүгінуі мүмкін. Шетелдік элемент болған
жағдайда Халықаралық төрелікке жүгінуі мүмкін.
Республика Президентінің жеке дара жүзеге асыратын әрекеттері мен Жоғары
әскери кеңес шешімдері сот бақылауын қолдану аясынан тыс болып табылады. Алайда
штаттан тыс себеппен зейнетке шығуға қатысты Жоғары әскери кеңес істерінен басқа
босатуға қатысты барлық іс сотқа шағымдануға жатады.
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Әкімшілік әрекеттеріне қарсы берілген талап арыздарда талап қою мерзімі жазбаша
хабарландыру мерзімімен есепке қойылады.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/11) Әкімшіліктің заңмен белгіленген әрекеттері мен
актілеріне сәйкес сот билігін тексеруге шектеу қойылады және ол әкімшіліктің
дұрыстығын тексеру ретінде қолданыла алмайды. Заңмен ұйғарылған нысандар мен
принциптерге сәйкес атқару қызметін жүзеге асыруға шектеу қойылатын, әкімшілік
әрекеттері мен актілерін алмастыратын не дискрециялық жағдайларды жоятын бірде
бір сот қаулысы күшіне енбеуі тиіс.
Егер әкімшілік әрекеттерді орындау орнын толтыру мүмкін емес немесе қиындық
келтіретін зиян келтіретін болса, сонымен бірге бұл әрекет заңға анық қайшы келсе,
онда бұл әрекетті тоқтату туралы негізі бар шешім шығарыла алады.
Заң төтенше жағдайлар орын алғанда, әскери жағдайда, жұмылдыру мен соғыс
жағдайында, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп пен денсаулықты сақтау
себептеріне байланысты жағдайларда атқарушы органдардың әрекеттерін тоқтату
туралы шешім қабылдауды шектеуі мүмкін.
Әкімшілік өз әрекеттері мен актілері салдарынан келтірілген зиянның орын
толтыруға жауапты.
С. Басқаруды ұйымдастыру
1. Орталық әкімшілік
126- БАП. Түркия географиялық ахуал мен экологиялық жағдайлар, сонымен
бірге коммуналдық қызмет көрсету талаптарының негізінде орталық әкімшілікті
ұйымдастыру тұрғысынан екі салаға бөлінеді; салалар әкімшілік аудандардың ең төмен
деңгейіне бөлінеді.
Басқару саласы кең тараған өкілеттіктерді орындарға беру қағидатына негізделген.
Бірнеше сала кіретін орталық әкімшілік ұйымдары коммуналдық қызмет көрсетудің
тиімділігі мен үйлестіруіне кепілдік беру үшін белгіленуі мүмкін. Бұл ұйымдардың
қызметтері мен өкілеттіктері заңмен реттеледі.
2. Жергілікті басқару
127- БАП. Жергілікті әкімшілік органдар заңға сәйкес құқықтылық органдары
сайлау корпустарымен таңдалатын және ұйымдастырушылық принциптері заңмен
белгіленетін облыс, муниципалдық аудандар мен ауыл тұрғындарының жалпы
жергілікті қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құрылған қоғамдық заңды тұлғалар
болып табылады.
Жергілікті басқаруды құру, міндеттері мен өкілеттіктері жергілікті басқару
қағидаттарына сәйкес заңмен реттеледі.
(Өзгеріс: 23/7/1995-4121/12) Жергілікті әкімшіліктер үшін сайлау 67-бапта
баяндалған қағидаттарға сәйкес әр бес жылда өткізіледі. Алайда Түркияның Ұлы
ұлттық Мәжілісі мүшелерін жалпы немесе қосымша сайлауға дейінгі немесе кейінгі
жыл ішінде өткізілетін жергілікті әкімшілік органдарына арналған жалпы немесе
қосымша сайлаулар Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің депутаттарын жалпы немесе
қосымша сайлаумен бір мезгілде өткізіледі. Үлкен қала орталықтары үшін заңға сәйкес
арнайы әкімшілік шаралары қолданылады.
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Сайланған жергілікті билік органдарына немесе олардың мәртебесіне, сондай-ақ
олардың өкілеттіктерін мойындамауға қатысты наразылыққа байланысты рәсімдер сот
тәртібімен белгіленеді.
Алайда ішкі істер министрі соңғы шешім қабылданға дейін уақытша шаралар
ретінде міндеттерін орындау кезіндегі құқық бұзушылықпен байланысты оларға
қатысты тергеу немесе сотта істерін қарау басталған жергілікті әкімшілік органдарын
немесе олардың мүшелерін міндеттерін орындаудан шеттете алады.
Орталық әкімшіліктің заңмен белгіленген принциптер мен тәртіптер негізінде және
орталықтандырылған басқару қағидаттарына сәйкес жергілікті қызметті атқаруды
қамтамасыз ету, бірыңғай коммуналдық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, қоғамдық
мүдделерді қорғау әрі жергілікті қажеттіліктерді тиісті тәсілдермен шешу мақсатында
жергілікті билік органдарының үстінен әкімшілік қамқоршы болуға өкілеттігі бар.
Министрлер кеңесінің келісімімен жергілікті әкімшілік органдарын біріктіру
белгілі бір қоғамдық мәселелердің шешімін табу, сонымен қатар қызметтер мен
өкілеттіктерді жүзеге асыру мақсатында өткізіледі; бұл одақтарды қаржыландыру
мен қауіпсіздік шаралары және олардың өзара байланыстары, орталық әкімшілікпен
қарым-қатынастары заңмен реттеледі. Бұл әкімшілік органдары арасындағы қаржы
ресурстары олардың қызметтеріне барабар бөлінеді.
D. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты ережелер
1. Жалпы принциптер
128- БАП. Мемлекеттің, мемлекеттік экономикалық кәсіпорындардың және
қызметтері әкімшілік басқарудың жалпы негіздеріне сәйкес келуі тиіс басқа да қоғамдық
ұйымдардың негізгі және үздіксіз қызметтері мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен өзге
де мемлекеттік қызметшілердің қызметтерімен қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік лауазымды тұлғаларға және өзге де мемлекеттік қызметшілерге
қойылатын талаптар, оларды тағайындау тәртібі, міндеттері мен өкілеттіктері, олардың
құқықтары мен жауапкершіліктері, жалақылары мен жәрдемақылары, сондай-ақ
олардың мәртебелерімен байланысты басқа да тұстары заңмен реттеледі. (Қосымша
ұсыныс: 12/9/2010-5982/12) Қаржы және материалдық құқықтарына қатысты ұжымдық
шарт ережелері күшінде қалады.
Аға әкімшілерді дайындауды белгілейтін рәсімдер мен талаптар арнайы заңмен
реттеледі.
2. Тәртіптік жаза қолдану кезіндегі міндеттер мен жауапкершілік,
кепілдіктер
129- БАП. Мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен өзге де мемлекеттік қызметшілер өз
міндеттерін Конституцияға және заңдарға бағына отырып орындауы тиіс.
Мемлекеттік лауазымды тұлғалар, басқа да мемлекеттік қызметкерлер және
қоғамдық кәсіби ұйымдардың мүшелері немесе оларды басқарушы органдар қорғануға
берілетін құқықтарсыз тәртіптік жазаға тартыла алмайды.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/13) Тәртіптік жаза сот бақылауына жатады. Әскери
қызметкерлерге, судьялар мен прокурорларға қатысты ережелер өзгеріссіз қалады.
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Әкімшілікке қатысты өз міндеттерін жүзеге асыру кезіндегі мемлекеттік лауазымды
тұлғалар мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің кінәсінен келтірілген шығындардың
орнын толтыру туралы талаптар заңда көрсетілген рәсімге және талаптарға сәйкес ғана
және оларды кері қайтаруға құқықтары болған кезде қойылады.
Заңда қарастырылған жағдайлардан басқа мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен
басқа да мемлекеттік қызметкерлер жасады деп болжанған құқық бұзушылықтарды
соттың қудалауы заңда көрсетілген әкімшілік органдарының рұқсат етуіне байланысты
жүргізіледі.
Е. Жоғары оқу орындары және оларды басқарушы органдар
1. Жоғары оқу орындары
130-БАП. Мемлекет заңға сәйкес заманауи білім беру жүйесі мен оқыту қағидаттары
негізінде еңбек ресурстарын дайындау мақсатында, ұлт пен елдің қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін заңды тұлға және ғылыми дербес мәртебелі түрлі бөлімшелері
бар университеттер құрады. Орта білім базасында оқыту мен тәрбилеу үшін құрылған
университеттер әртүрлі дәрежедегі оқытушыларды, консультанттар ретіндегі ғылымизерттеу мамандарын, баспасөз қызметкерлерін, ел мен халыққа қызмет көрсететін
мамандарды дайындайды.
Заңда көрсетілген тәртіп пен қағидаттарға сәйкес, бірақ алатын табыстары
қудаланбайтын талаппен мемлекет тарапынан қадағалау мен бақылауда болатын
жоғары оқу орындарын қайырымдылық қорлары да құрулары мүмкін.
Ел бойынша университеттерді географиялық тұрғыдан тең дәрежеде бөлу заңмен
қарастырылады.
Университеттер, оқытушылық құрамның мүшелері мен олардың көмекшілері
барлық ғылыми зерттеулер мен жарияланымдарға еркін қатыса алады. Алайда бұған
мемлекет пен оның тәуелсіздігіне, сонымен бірге ұлт пен елдің тұтастығына және
бірлігіне қарсы бағытталған әрекеттерге емін-еркін қатысу жатпайды.
Университеттер мен оның бөлімшелері мемлекеттің бақылауы мен қадағалауында
болады және олардың қауіпсіздігін мемлекет қамтамасыз етеді.
Университет ректорларын Республика Президенті, ал декандарды заң рәсімдері мен
ережелеріне сәйкес Жоғары білім беру жөніндегі кеңес тағайындайды.
Университеттердің әкімшілік және бақылаушы органдарын, сонымен қатар
оқытушыларды қандай да бір себеппен қызметтерінен университеттің құзырлы
органдарынан немесе Жоғары білім беру жөніндегі кеңестен басқа қандай да бір орган
шеттете алмайды.
(Өзгеріс: 29/10/2005-5428/1) Университет құрған бюджет Жоғары білім беру
жөніндегі кеңестің қарауынан және мақұлдауынан кейін Ұлттық білім министрлігіне
таныстырылып, жалпы және қосымша бюджетте қолданылатын принциптерге сәйкес
іске асырылуы әрі бақылануы керек.
Жоғары оқу орындарын және олардың органдарын құру, олардың қызмет етуі мен
таңдалуы, олардың міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершіліктері, университеттерді
бақылау құқығын және инспекциялауды жүзеге асыруда мемлекетке жүктелетін
рәсімдер, оқытушылық құрамның міндеттері, олардың атақтары, тағайындалулары,
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қызметте өсуі мен отставкаға кетуі, оқытушылық құрамды оқыту, университеттер мен
оқытушылардың қоғамдық және басқа да ұйымдар арасындағы қарым-қатынасы, оқыту
деңгейі мен мерзімі, жоғары оқу орындарының студенттер қабылдауы, сабаққа қатысуға
қойылатын талаптар мен оқу ақылары, мемлекет тарапынан берілетін көмекке қатысты
қағидаттар, тәртіптік жазалар мен жазалар, қаржы мәселелері, қызметкерлер құрамының
құқықтары, оқытушылық құрамға қойылатын талаптар, университетаралық талаптарға
сәйкес оқытушыларды тағайындау, еркіндік пен кепілдік талаптарына, сондай-ақ қазіргі
заманғы ғылым мен техника талаптарына сәйкес оқыту мен білім беруді жүзеге асыру,
Жоғары білім беру жөніндегі кеңес пен университеттерге мемлекеттің бөлетін қаржы
ресурстарын пайдалану заңмен реттеледі.
Қорлар құрған жоғары оқу орындары мемлекеттік жоғары оқу орындарындағы
қаржы және әкімшілік мәселелерден басқа академиялық қызмет, оқытушылық
құрамды жалдау мен олардың қауіпсіздігі үшін Конституцияда белгіленген ережелерге
бағынады.
2. Жоғары білім беруді басқарушы органдар
131- БАП. Жоғары білім беру жөніндегі кеңес жоғары ғылыми мекемелерде білім
беруді, оқытуды, тәрбиелеуді және ғылыми зерттеу бағытын жоспарлау, ұйымдастыру,
оларға басшылық жасау мен бақылау үшін, бұл мекемелердің заңда белгіленген
мақсаттары мен принциптеріне сәйкес қызмет етіп, дамуы үшін университеттерге
бөлінетін ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етуді және оқытушылық
құрамды дайындауды жоспарлау мақсатында құрылады.
(Өзгеріс: 7/5/2004-5170/8) Жоғары білім беру жөніндегі кеңес Министрлер кеңесіне
заңда көрсетілген профессорлық-оқытушылық құрамның саны мен ерекшелігі
бойынша сайланған кандидаттар ішінен ректор ретінде өз міндеттерін табысты
атқарған Республика Президенті тағайындаған мүшелерден, сонымен қатар Республика
Президенті тікелей жеке өзі тағайындаған мүшелерден тұрады.
Кеңес қызметін ұйымдастыру, атқару, өкілеттіктері, жауапкершілігі мен принциптері
заңмен реттеледі.
3. Арнаулы ережелермен реттелетін жоғары оқу орындары
132- БАП. Түркия Қарулы Күштері мен қауіпсіздік органдарының жоғары оқу
орындары арнаулы тиісті заң нормаларымен реттеледі.
F. Мемлекеттік теле- және радио бағдарламалары мен ақпараттық
агенттіктер
133- БАП. (Өзгеріс: 8/7/1993- 3913/1)
Радио және телевизиялық стансалар заңмен реттелетін ережелерге сәйкес құрылады
және ашық басқарылады.
(Қосымша тармақ: 21/6/2005-5370/1) Теле- және радио хабарларын таратуды
реттеп, қадағалауды жүзеге асыру мақсатында тоғыз мүшеден тұратын теле және
радио хабарларын таратудың Жоғары кеңесі құрылды. Мүшелер өз кандидаттарын екі
еселенген құрамда жылжытқан саяси партиялар топтары мүшелерінің ішінен сайланады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Жоғары кеңесі мүшелерді сайлай отырып, әрбір
саяси партияға мүшелердің тиісті санының түсуін негізге алады. Мүшелерді сайлауды
ұйымдастыру, олардың қызмет етуі мен өкілеттіктерінің мерзімі заңмен реттеледі.
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Мемлекет жекелеген радио және телевизия агенттіктерін қоғамдық заңды тұлға
мәртебесін бере отырып құрады, ал қоғамдық заңды тұлғалардан көмек алатын
ақпараттық агенттіктер дербес, олардың радио хабарлары бейтарап болып табылады.
G. Ататүрік атындағы мәдениет, тіл және тарих жоғары қоғамы
134 -БАП. Ататүрік атындағы мәдениет, тіл және тарих жоғары қоғамы Ататүріктің
дүниеге көзқарасы, ұстанымдары мен реформалары, түрік мәдениеті, Түркия тарихы
мен түрік тілі жөніндегі ақпараттарды жариялауды және таратуды жүзеге асырып,
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін Премьер-министр жанынан құрамында Ататүрік
Зерттеу орталығы, Түрік тілі қоғамы, Түркия тарихи қоғамы мен Ататүрік Мәдени
орталығы бар, Республика Президенті бақылап әрі қолдау көрсетіп отыратын
Ататүріктің нышандық қамқорлығындағы қоғамдық заңды тұлға ретінде құрылады.
Ататүрік өз өсиетінде белгілеп беріп кеткен түрік тілі мен Түркия тарихы қоғамының
қаржылық қаражаты сақталады және сәйкесінше бөлінеді.
Мәдениет, тіл және тарих жоғары қоғамының құрылымы, органдары, жұмыс
істеу әдістері мен қызметкерлер құрамының мәселелері, сонымен қатар олардың
бөлімшелеріне қатысты өкілеттіктер заңмен реттеледі.
H. Қоғамдық кәсіби ұйымдар
135- БАП. Қоғамдық кәсіби ұйымдар мен олардың басқарушы органдары - бұл
белгілі бір кәсіп иелерінің қоғамдық мүдделерін қанағаттандыру, олардың кәсіби
қызметтерін жеңілдету, ортақ мүдделерге сәйкес кәсіптің дамуын қамтамасыз ету, еңбек
тәртібі мен кәсіби әдепті қорғау, қоғам мен оның мүшелері арасында адал әрі сенімді
қарым-қатынастарды қамтамасыз ету мақсатында заңға сәйкес құрылған қоғамдық
заңды тұлғалар; олардың органдарын мүшелері белгіленген заң рәсімдеріне сәйкес
және сот органдарының бақылауымен жасырын дауыс беру арқылы сайлайды.
Мемлекеттік мекемелерде немесе мемлекеттік экономикалық кәсіпорындарда
тұрақты жұмыс істейтін тұлғалардың қоғамдық кәсіби ұйымдарға мүше болулары
міндетті емес.
(Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/13) Бұл кәсіби ұйымдардың белгіленген жетістікке жетуі
үшін қойылған мақсатқа сай келмейтін іс-қимылдарға қатыспаулары керек.
(Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/13) Саяси партиялар бұл кәсіби ұйымдардың органдарына
немесе олардың басқарушы органдарына сайлауда кандидаттарын ұсынбаулары тиіс.
(Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/13) Бұл кәсіби ұйымдардың үстінен мемлекет тарапынан
әкімшілік және қаржылық қадағалауға қатысты ережелер заңмен белгіленеді.
(Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/13) Мақсаттарына сай емес іс-қимылдарға қатысатын
кәсіби ұйымдардың жауапты органдары заңда көрсетілген органдардың талабы
бойынша сот немесе прокурордың шешімімен таратылуы қажет, ал олардың орнына
жаңа органдар сайлануы керек.
(Өзгеріс: 23/7/1995- 4121/13) Алайда кешеуілдеу ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық
тәртіпке қауіп төндіретін жағдайда және заңда белгіленген билік органдарына
қылмыстың жасалғанын немесе жалғасқанын ескерту қажет болған жағдайларда
кәсіподақтардың қызметін тоқтату өкілеттігі жүктелуі мүмкін. Бұл өкілеттіктерге
қатысты шешім 24 сағат ішінде жауапты судьяға мақұлдауға берілуі тиіс. Егер судья 48
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сағат ішінде шешімді хабарламаса, бұл әкімшілік шешім автоматты түрде жойылады.
I. Дін істері жөніндегі басқарма
136- БАП. Әкімшілік органдарының құрылымына кіретін Дін істері жөніндегі
басқарма саяси істермен және идеялармен байланысты емес, ұлттық ынтымақ пен
тұтастыққа ұмтылатын лаицизм қағидаттарына сәйкес арнаулы заңда белгіленген өз
міндеттерін жүзеге асырады
J. Заңсыз өкім
137- БАП. Егер мемлекеттік қызметтегі тұлға басшысы шығарған өкімді заңға
тәуелді актілердің, нұсқаулықтардың, заңдардың немесе Коституцияның ережелеріне
өзінің жағдайы немесе мәртебесіне қарамастан қайшы деп есептесе, оны орындамауы
керек, ол туралы өкімді шығарған тұлғаға хабарлауы тиіс. Алайда егер оның басшысы
бұл өкімді дұрыс деп тауып, жазбаша түрде жаңартса, бұл өкім орындалуы керек: бұл
жағдайда өкімді орындаушы тұлға жауапқа тартылмауы тиіс.
Қылмыс деп табылатын өкім ешқандай жағдайда орындалмауы қажет; мұндай
өкімді орындаушы тұлға жауапкершіліктен босатылмайды.
Әскери міндеттерді және қоғамдық тәртіпті немесе қоғамдық қауіпсіздікті қорғауға
қатысты заңмен белгіленген шұғыл жағдайлардағы ерекшеліктер сақталады.
3-БӨЛІМ. Сот билігі
I. Жалпы ережелер
J. Соттардың тәуелсіздігі
138- БАП. Судья өз міндеттерін орындау кезінде тәуелсіз болады, олар шешімдерін
Конституцияға, заң мен құқыққа сәйкес, өз ар-ұжданы мен ішкі сенім-нанымдарына
сай қабылдайды.
Бірде-бір орган, билік, ресми сатылар немесе тұлғалар сот төрелігін жүзеге
асырушы соттарға немесе судьяларға нұсқаулар мен нұсқаулықтар бере алмайды,
оларға өкімхаттар жіберіп немесе ұсынымдар немесе ұсыныстар бере алмайды.
Сот өндірісінде жатқан істер бойынша сот өкілеттігін жүзеге асыруға қатысты Заң
шығарушы Мәжіліста ешқандай сұрақ қойыла алмайды, талқылаулар өткізіліп немесе
шағымдар айтыла алмайды.
Заң шығарушы және атқарушы органдар, әкімшіліктер сот шешімін орындаулары
керек: бұл органдар мен әкімшіліктер шешімдерді өзгертпей, оларды кешіктірмей
орындаулары қажет.
B. Судьялар мен прокурорларға берілетін кепілдіктер
139- БАП. Судьялар мен прокурорлар Конституцияда белгіленген жасқа жеткенше
зейнетке шығарыла немесе жұмыстан босатыла алмайды; осыған сәйкес олар судья
орнынан қысқартылса да, мәртебелеріне сәйкес шағым беруден, жәрдемақылар мен
басқа да құқықтарынан ажыратылмайды.
Денсаулықтарына байланысты өз міндеттерін орындай алмайтын, сондай-ақ атқарып
отырған лауазымдарына сәйкеспейтіндігі туралы шешім қабылданған тұлғалардың
құқық бұзушы деп айыпталғандарына қатысты заңда көрсетілген ерекшеліктер
сақталады.
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C. Судьялар мен прокурорлар
140- БАП. Судьялар мен прокурорлар сот төрелігі органдарында және әкімшілік
соттарда судьялар мен прокурорлардың міндеттерін орындайды. Бұл міндеттерді
кәсіби судьялар мен прокурорлар атқарады.
Судьялар соттардың тәуелсіздік қағидаттарына және судьяға қатысты кепілдіктерді
қамтамсыз етуге сәйкес өз міндеттерін орындаулары керек.
Судьялар мен прокурорлардың біліктіліктері, тағайындалулары, құқықтары мен
міндеттері, шағымдары мен жәрдемақылары, олардың қызметте өсуі, міндеттерін
атқаруда немесе қызметтеріндегі уақытша немесе тұрақты өзгерістер, тәртіптік істі
қарауға қатысты іс қозғау және кейін тәртіптік жаза белгілеу, қызметтік міндеттерін
орындау немесе атқару барысымен байланысты қылмыс жасады деп тергеу жүргізу
және сотқа тартылғаны туралы шешім қабылдау, лауазымдарынан шеттетуді талап
ететін қылмыс жасады деп және басқа да құзырсыз жағдайларға қатысты айыптаулар,
оларды өндірістік оқыту мен жеке мәртебелеріне қатысты өзге де мәселелер
судьялардың тәуелсіздігі және кепілдіктерін қамтамасыз ету қағидаттарына сәйкес
заңмен реттеледі.
Судьялар мен прокурорлар өз міндеттерін 65 жасқа жеткенше жүзеге асырулары
керек; жасына сай қызметте өсіру мен әскери судьялардың отставкаға кетуі заңмен
белгіленеді.
Судьялар мен прокурорлар заңда көрсетілген ерекшеліктерден басқа қандай да бір
мемлекеттік немесе қоғамдық қызметтерді атқара алмайды.
Судьялар мен прокурорлар өздерінің әкімшілік міндеттерінің аясында Әділет
министрлігіне бағынады. Сот төрелігі органдарының әкімшілік лауазымдарында жұмыс
істейтін судьялар мен прокурорлар осы ережеге басқа судьялар мен прокурорлар сияқты
бағынады. Олардың шендері мен дәрежелері судьялар мен прокурорларға қатысты
қағидаттарға сәйкес анықталады және олар судьялар мен прокурорларға берілетін
барлық құқықтарды пайдаланады.
D. Сот отырыстарының жариялылығы мен сот шешімдерінің дәлелділігі
141- БАП. Сот отырыстары көпшілік үшін ашық болып табылады. Сессияда толық
немесе ішінара жабық тыңдау өткізу қоғамдық этика немесе қоғамдық қауіпсіздік
себептері бойынша қажетті деп табылған жағдайда ғана шешілуі мүмкін.
Кәмелетке толмағандарға қатысты сот заңда арнаулы ережелер арқылы
белгіленеді.
Барлық сот шешімі жазбаша нысанда негізделеді.
Сот органдары сотта істі қарауды қысқа мерзімде әрі ең аз шығындармен аяқтауға
міндетті.
E. Соттарды ұйымдастыру
142- БАП. Соттарды ұйымдастыру, қызметтері мен заңды құзырлары, олардың
жұмыс істеуі және сотта істі қарау рәсімі заңмен реттеледі.
F. Мемлекеттік қауіпсіздік судьялары
143- БАП. - (Жойылған: 7/5/2004-5170/9)
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G. Судьялар мен прокурорларды бақылау
144- БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/14) Прокурорлардың әкімшілік міндеттемелерін
орындауына және әділет саласындағы қызметіне жүргізілетін Әділет министрлігінің
бақылауын судьялар мен прокурорлар қатарынан мамандар, ал тергеу жүргізу мен
жауап алуды әділет инспекторлары жүргізеді. Осыған байланысты оның негіздері мен
рәсімдері заңмен реттеледі.
H. Әскери сот жүйесі
145- БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/15)
Әскери сот жүйесін әскери судьялар мен әскери тәртіптік судьялар жүзеге асырады.
Бұл судьялардың әскери қызметкерлерді олардың басқа әскери қызметкерлерге
немесе әскери іс-қимылдар аймақтарына қарсы жасаған әскери қылмыстары мен
құқық бұзушылықтары үшін, сондай-ақ әскери қызметпен және әскери міндеттерімен
байланысты құқық бұзушылықтары үшін жауапқа тартуға өкілеттіктері бар. Мемлекеттік
құрылысқа, Конституциялық тәртіпке және осы жүйе жұмыстарына қарсы жасалған
қылмыстарды Қылмыстық судьялар қарастырады.
Әскери соттарда, әскери іс-қимылдар кезеңінен басқа кезеңде, әскери қызметкер
болып табылмайтындардың істері қаралмайды.
Соғыс уақытында немесе әскери жағдайларда әскери судьялардың заңды құзырына
түскен қылмыстар мен тұлғалар, олардың құрылымдары мен тағайындалуларының
әскери сотқа қажеттіліктері кезінде жалпы заңды құзырдағы соттардың судьялары мен
прокурорлары заңмен ретеледі.
Әскери соттарды ұйымдастыру, олардың қызметтері, әскери сотқа қатысты дербес
іс қағаздарын жүргізу, пәрмен беру арқылы құрылған әскери прокурордың міндетін
атқарушы әскери судьялардың өзара қарым-қатынастары судьялардың тәуелсіздігі,
оларға берілетін кепілдіктер мен судьялардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету
қағидаттарына және әскери қызмет талаптарына сәйкес заңмен реттеледі.
II. Жоғары сатыдағы соттар
А. Конституциялық сот
I. Құрылымы
146- БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/16) Конституциялық сот он жеті мүшеден
тұрады.
Ұлы Ұлттық Мәжіліс Есеп палатасы кеңесіндегі әрбір бос орынға үш үміткердің
ішінен екі мүшені, Адвокаттар қауымдастығынан әрбір екі бос орынға үш үміткерден бір
мүшені жасырын дауыс беру арқылы таңдайды. Ұлы Ұлттық Мәжілісте болатын әрбір
бос орынға бірінші дауыс беруге мүшелердің үштен екісі, ал екінші турға мүшелердің
жартысынан көбісі қатысуы керек. Егер екінші турда көпшілік дауыс жиналмаса,
Республика Президенті әрбір бос орынға төрағалар мен мүшелердің арасынан
Конституциялық сот мүшелерін - Бас Кеңестер ұсынған үш кандидатты, Жоғары
апелляциялық соттан бір мүшені, Жоғары әскери әкімшілік соттан бір мүшені, Жоғары
білім беру жөніндегі кеңес ұсынған кандидаттар ішінен үш мүшені – оның екеуі заңгер
болуға және бұлар Конституциялық кеңестің мүшелері әрі жоғары оқу орындарының
заң, экономика және саяси кафедраларында сабақ бермеуге тиіс; жоғары лауазымды
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басшылар, адвокаттар, судьялар мен бірінші дәрежелі прокурорлар және кемінде бес
жыл баяндамашы болып жұмыс істеген Конституциялық сот баяндамашысы арасынан
төрт мүшені таңдайды.
Аппелляциялық соттан, Мемлекеттік кеңестен, Жоғары әскери әкімшілік соттан,
Жоғары Әскери Әкімшілік Соттан, Есеп Палатасынан, Жоғары білім беру жөніндегі
кеңестен кандидаттар ұсынылатын Конституциялық сот сайлауында әрбір бос орынға
көбірек дауыс алған үш үміткер сайланатын болады. Адвокаттар қауымдастығынан
ұсынылған тәуелсіз адвокаттар арасынан басым дауыс жинаған үміткер сайланатын
болады.
Конституциялық сот мүшелігіне сайлану үшін жоғары оқу орындарының қырық
бес жасқа толған оқытушылар құрамы мүшелерінің доцент немесе профессор дәрежесі
бар болуы, адвокаттадың кемінде жиырма жыл адвокат болып жұмыс істеген болуы,
жоғары әкімшілік лауазымды тұлғалардың жоғары білімі және кемінде жиырма жыл
жұмыс өтілі болуы, бірінші дәрежелі судьялар мен прокурорлар кандидаттығын
қосқанда, кемінде жиырма жыл жұмыс істеуі.
Конституциялық сот төраға мен төрағаның екі орынбасарын негізгі мүшелердің
ішінен жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің жасырын дауыс беруімен төрт
жылға сайлайды. Олардың өкілеттік мерзімдері аяқталғаннан кейін қайта сайлана
алады.
Конституциялық сот мүшелері өздерінің міндеттерінен басқа өзге де лауазымдар
мен жекелеген қызметтерді атқармаулары керек.
2. Мүшелікті тоқтату
147- БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/17) Конституциялық сот мүшелері он екі жылға
сайланады. Конституциялық сотқа ешкім де екі рет сайлана алмайды. Конституциялық
сот мүшелері 65 жасқа жеткенде зейнетке шығады. Конституциялық сот мүшесін
зейнет жасына жетуімен емес, оның өкілеттік мерзімінің аяқталуымен байланысты
басқа лауазымға тағайындау, сондай-ақ басқа да кадр мәселелері заңмен реттеледі.
3. Қызметтері мен өкілеттіктері
148- БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/18) Конституциялық сот заңдардың, заң күші бар
қаулылардың түрлері мен маңызы бойынша, сонымен қатар Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі Регламентінің Констиуцияға сәйкестігін бақылайды және жекелеген
өтініштер бойынша шешім қабылдайды. Нысаны бойынша Конституциялық түзетулер
тек Конституцияға сәйкес бақыланып тексеріледі. Алайда төтенше жағдайлар
кезеңіндегі, соғыс жағдайындағы немесе соғыс уақытындағы қабылданған заң күші бар
қаулылардың түрлері мен маңызы бойынша Конституцияға сәйкеспегендігі жөнінде
Конституциялық сотқа ешқандай шағым түсірілмеуі керек.
Қорытынды дауыс беру кезінде көпшіліктің қажетті даусы жиналмаса, заңдарды
нысаны бойынша тексеруге шектеу қойылады; ұсыныстар мен дауыстың қажетті
бөлігі алынбаса және мәселелерді шұғыл түрде қарауға салынған тыйым орындалмаса,
конституциялық түзетулерді тексеруге шектеу қойылады.
Республика Президентінің немесе Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі бес мүшесінің
бірінің талабы бойынша заңдарға нысаны бойынша тексеру жүргізіледі. Заң шыққан
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сәттен бастап 10 күн өтіп кеткеннен кейін заңдарды нысаны бойынша Конституцияға
сәйкеспейтіндігі негізінде жою туралы шағым түсіріле алмайды, осыған сәйкес
ешқандай қарсылық білдірілмейді.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/18) Әркімнің заңда және Адам құқықтары
жөніндегі Еуропа конвенциясында көрсетілген құқықтары мен бостандықтары
бұзылған жағдайда Конституциялық сотқа жүгінуге құқығы бар. Ол үшін заң бойынша
реттеудің мүмкін болатын барлық тәсілдері таусылған болуға тиіс.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/1) Жеке жүгінулер кезінде жекелеген мәселелер
зерттелмейді.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/18) Жеке өтініш беру рәсімдерінің негіздері заңда
көрсетілген.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/18) Жоғарғы сот ретіндегі Конституциялық сот
Республика Президентінің, Министрлер кеңесі мүшелерінің, Конституциялық сот
төрағасы мен мүшелерінің, Жоғары апелляциялық соттың, Мемлекеттік кеңестің,
Жоғары әскери апелляциялық соттың, Жоғары әскери әкімшілік соттың, олардың
бас прокурорларының, Республика прокуроры орынбасарларының, сонымен бірге
Судьялар мен прокурорлар жоғары кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің және Есеп
судьясының міндеттерін орындауларына байланысты қылмыстары туралы істерді
қарайды.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/18) Бас штабтың басшысы, жаяу әскер
армиясының, әскери-теңіз флоты және әскери-әуеәуе күштері армиясының басшылары,
сондай-ақ Жандармерия Бас қолбасшысы қызметтік міндеттерін орындау кезінде
жасаған қылмыстары үшін Конституциялық сотта сотталады.
Жоғары соттағы прокурордың міндеттерін Республика Бас прокуроры немесе оның
орынбасары орындайды.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/18) Шешімді қайта қарауға өтініш берілуі мүмкін. Алайда
Бас Кеңестің шығарған жаңа шешімі соңғы шешім болып табылады.
Конституциялық сот өзіне Конституциямен өзіне жүктелген басқа да қызметтерді
атқарады.
4. Сотта істі қарау тәртібі мен сот ісін жүргізу рәсімі
149-БАП. (Өзгеріс: 12/9/2010-5982/19) Конституциялық сот екі бөлімнен және Бас
Кеңестен тұрады. Бас Кеңес мәжіліске төраға бар болса немесе төрағаның нұсқауы
бойынша оның орынбасары мен соттың он екі мүшесі жиналады және басым көпшілік
дауыспен шешімдер қабылдайды. Жекелеген өтініштерді қарау үшін комиссия құрылуы
мүмкін.
Саяси партияларға қатысты істерді сот өндірісіне қабылдау немесе олардан бас
тарту ісі Жоғарғы сот ретінде Бас кеңесте қаралады, ал жеке тұлғалардың өтініштеріне
қатысты істер бөлімдерде қаралып, шешіледі.
Конституциялық соттың Бас кеңесінде Жоғарғы сот ретінде саяси партияларға
қатысты істерден бас тарту немесе оларды сот өндірісіне қаьыолауға қатысты істер
қаралады, ал бөлімдерде жеке арыздарға қатысты істер қаралып, олар бойынша
шешімдер шығарылады.
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Конституциялық түзетулерді жою, саяси партияларды жабу туралы немесе
Мемлекеттік көмекті тоқтату жөніндегі шешімдер үштен екі дауыспен қабылданады.
Конституциялық сот бірінші кезекте заң нысанын бұзуға негізделген арыздарды
қарап, шешім қабылдайды.
Конституциялық соттың құрылымы, Бас кеңес пен бөлімдердің айыптау рәсімдері,
Төрағаның, төраға орынбасарлары мен мүшелерінің тәртіптік істері заңмен реттеледі;
сот жұмысының негіздері, қалыптастыру, бөлімдер мен комиссиялардың міндеттерін
бөлу Сот әзірлеген Регламентпен реттеледі.
Конституциялық сот Жоғарғы сот ретінде қызмет атқарған жағдайлардан басқа
істерді жазбаша дәлелдемелері негізінде қарайды.
Алайда сот қажет деп есептеген жағдайда ол іске қатысы бар және сот ісіне қатысты
ақпаратты білетін тұлғалардың ауызша түсіндірмелері мен талаптарын саяси партияны
таратуға негіз ретінде қарау үшін шақыра алады; сонымен бірге Конституциялық сот
партияны тарату туралы қарауда жатқан мәселе бойынша партия басшысының немесе
партия жетекшісі тағайындаған өкілдің қарсылығын Республика Бас прокурорынан
кейін тыңдай алады.
5. Актіні жою туралы істер
150- БАП. Республика Президентінің, басқарушы және оппозициялық партиялардың
парламенттегі топтарының, сонымен бірге Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелері
жалпы санының кемінде бестен бір бөлігінің Конституциялық сотқа нысаны бойынша
конституцияға сәйкеспейтін заңдарды, заң күші бар қаулыларды, Түркияның Ұлы
Ұлттық Мәжілісінің Регламентін немесе оның бірнеше баптары мен ережелерін жою
туралы өтініш бідіруге құқықтары бар.
Егер билікте бірнеше саяси партия болатын болса, конституцияға сәйкеспейтін
актілерді жою туралы өтінішті парламенттегі саны көп партияның білдіруге құқығы
бар.
6. Актіні жою туралы істердің мерзімі
151- БАП. Актіні жою туралы істер бойынша конституциялық сотқа тікелей
жүгіну үшін қарсы болған заңның, заң күші бар қаулының немесе Регламенттің ресми
хабаршыда жарияланғанынан кейін 60 күн өтуі керек.
7. Басқа соттардың конституциялық еместігін бекіту
152- БАП. Егер сот ісін қараушы судья қолданылған заңды Конституцияға сәйкес
келмейді деп тапса, немесе егер судьяның тараптардың бірінің берген талап арызы
дәлелінің конституциялық еместігіне көзі жетсе, ол бұл мәселені Конституциялық сот
шешпейінше, сот ісін қарауды кейінге шегере тұруы керек.
Егер судьяның талап арыз дәлелінің конституциялық еместігіне көзі жетпесе,
онда негізгі шешіммен бірге кассациялық сатыға сәйкес соңғы шешім қабылданады.
Конституциялық сот аталған мәселе бойынша шешім қабылдап, істі алған сәттен
бастап бес ай ішінде көпшілікке хабарлайды. Егер осы кезең ішінде ешқандай шешім
қабылданбаса, онда сотта істі қарау қолданыстағы заң нормалары бойынша аяқталады.
Алайда егер қаралған іс бойынша шешім соңғы болып табылса, сот оны орындауға
міндетті.
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Конституциялық сот шешімінің ресми хабаршыда жарияланғанынан кейін он жыл
өткенге дейін қолданыстағы заң мазмұнының Конституцияға сәйкеспейтіндігі туралы
ешқандай шағым жасала алмайды.
8. Конституциялық сот шешімдері
153- БАП. Конституциялық сот шешімдері соңғы шешім болып табылады. Актіні жою
туралы шешімдер жазбаша себептері көрсетілмесе, жариялана алмайды.
Заңдарды немесе заң күші бар қаулыларды толықтай немесе олардың жекелеген
ережелерін жою барысында Конституциялық сот заң шығарушы органның қызметін
орындай және жаңа тәжірибеге жетелейтін шешімдер қабылдай алмайды.
Заңдар, заң күші бар қаулылар немесе Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
Регламенті немесе олардың жекелеген ережелері өз әрекеттерін ресми хабаршыда
актіні жою туралы шешім жарияланған сәттен бастап тоқтатады. Егер қажет деп
табылса, Конституциялық сот актіні жою туралы шешімнің күшіне ену мерзімін
белгілей де алады. Бұл ресми хабаршыда шешім жарияланған күннен бастап бір
жылдан аспайтын мерзім болуы керек.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі бұл мерзім өзгерген жағдайда бірінші кезекте
нәтижесі актіні жою туралы шешім қабылдау болып табылатын заңды олқылықтардың
орнын толтыруға қабілетті заң жобасы немесе заңға енгізілетін ұсыныстар бойынша
талқылау өткізіп, шешім қабылдайды.
Актіні жою туралы шешімнің кері күші болмайды.
Конституциялық сот шешімдері тез арада ресми хабаршыда жарияланады әрі заң
шығарушы, атқарушы және сот органдары, әкімшілік сатылар мен заңды тұлғалар
үшін міндетті болып табылады.
C. Жоғары апелляциялық сот
154- БАП. Жоғары апелляциялық сот - заңға сәйкес басқа сот сатысына берілмейтін
сот органдарына шығарылған шешімдерді қарап, оларды шешу жөніндегі соңғы
сатыдағы сот. Ол сонымен бірге заңда көрсетілген істер бойынша бірінші және соңғы
сатыда әрекет етеді.
Жоғары апелляциялық сот мүшелеріне Жоғары Кеңес бірінші дәрежедегі Республика
судьялары мен прокурорларының ішінен судьялар мен прокурорларды, сонымен қатар
осы мамандықа жататын тұлғаларды жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің
даусымен сайлайды.
Төрағаны, төрағаның орынбасарын, бөлімшелердің мүшелерін Жоғары
апелляциялық сот кеңесінің толық құрамы жиналып, жеке мүшелері ішінен төрт жылға
жасырын дауыс беріп және жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің даусымен
сайлайды; олардың өкілеттік мерзімдері біткеннен кейін қайта сайлана алады.
Республика Президенті Республика Бас прокуроры мен Республика Бас
прокурорының орынбасарын әрбір орынға Жоғары апелляциялық сот кеңесі толық
құрамының жеке мүшелерінен ұсынылған бес кандидат ішінен төрт жылға жасырын
дауыспен тағайындайды. Олар өкілеттік мерзімдерінің соңында қайта сайлана алады.
Жоғары апелляциялық сот құрылымы, төрағаны, төрағаның орынбасарын,
бөлімшелер басшыларын және олардың мүшелерін, сондай-ақ Республика Бас
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прокуроры мен Республика Бас прокурорының орынбасарын сайлау тәртібі мен
олардың қызметтері соттардың тәуелсіздігі мен судья кепілдіктерін қамтамасыз ету
қағидаттарына сәйкес заңмен реттеледі.
D. Мемлекеттік Кеңес
155- БАП. Мемлекеттік Кеңес заңға сәйкес басқа әкімшілік соттарға жатпайтын
әкімшілік соттарының қабылдаған шешімдерін қарау үшін соңғы саты болып табылады.
Ол сонымен бірге заңда көрсетілген белгілі бір істер үшін бірінші және соңғы саты
болып табылады.
(Өзгеріс: 13/8/1999- 4446/3) Мемлекеттік Кеңес әкімшілік істерді қарастырады,
Премьер-Министр мен Министрлер кеңесі берген заң жобаларына қатысты пікірлерді
анықтайды, коммуналдық қызметтерге байланысты нұсқаулық жобаларын және
келісімшарт талаптарын зерттейді, сәйкесінше жеңілдіктер береді әрі екі айдың ішінде
өз көзқарасын білдіреді, әкімшілік дауларды реттейді және заңда көрсетілген басқа да
міндеттерді орындайды.
Мемлекеттік Кеңес мүшесінің төрттен үш бөлігін Судьялар мен прокурорлардың
жоғары кеңесі бірінші дәрежелі әкімшілік судьялары мен прокурорларының ішінен
немесе осы мамандыққа жататын тұлғалардан тағайындайды; мүшелердің төрттен
бірін Республика Президенті заңда көрсетілген талаптарға жауап беретін лауазымды
тұлғалардан тағайындайды.
Төрағаны, Бас прокурорды, төрағаның орынбасары мен Мемлекеттік Кеңес
бөлімшелерінің басшыларын Мемлекеттік Кеңестің толық құрамы жиналып, жеке
мүшелері ішінен жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің даусымен сайлайды.
Олар өкілеттік мерзімдерінің соңында қайта сайлана алады.
Төрағаның, Баспрокурордың, төрағаның орынбасары мен бөлімшелер
басшыларының және Мемлекеттік Кеңес мүшелерінің құрылымы, жұмыс істеулері,
біліктіліктері және оларды сайлау тәртібі әкімшіліктің заңды құзырының ерекшелігіне,
сонымен қатар соттардың тәуелсіздігі мен судья кепілдіктерін қамтамасыз ету
қағидаттарына сәйкес заңмен реттеледі.
E. Жоғары әскери апелляциялық сот
156- БАП. Жоғары әскери апелляциялық сот - әскери соттар қарастырған істерді
қарау және шешу жөніндегі соңғы саты. Ол сонымен бірге әскери қызметкерлерге
қатысты заңда көрсетілген белгілі бір істер үшін бірінші және соңғы саты болып
табылады.
Республика Президенті Жоғары әскери апелляциялық сот мүшелерін Жоғары
әскери апелляциялық сот кеңесінің толық құрамын жинап, бірінші дәрежелі әскери
судьялардың әрбір бос орынға ұсынған үш үміткерінің ішінен жасырын дауыс беру
арқылы және жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің даусымен тағайындайды.
Жоғары әскери апелляциялық сот төрағасы, Бас прокурор, төрағаның орынбасары
мен бөлімшелердің басшылары Жоғары әскери апелляциялық сот мүшелерінің топтары
мен атақтарына сәйкес тағайындалады.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/20) Жоғары әскери апелляциялық сот құрылымы, қызмет
етуі, сонымен қатар сот мүшелігіне қатысты қызметкерлер құрамы мен тәртіп мәселелері
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соттардың тәуелсіздігі мен судья кепілдіктерін қамтамасыз ету қағидаттарына сәйкес
заңмен реттеледі.
F. Жоғары әскери әкімшілік апелляциялық соты
157- БАП. Жоғары әскери әкімшілік апелляциялық соты әскери қызметкерлерге
немесе әскери қызметке қатысты әкімшілік әрекеттер мен әрекеттер нәтижесінде туған
дауларды, тіпті ол әрекеттер мен актілер азаматтық билік тарапынан орындалса да,
сот қадағалауын жүзеге асырушы алғашқы және соңғы саты болып табылады. Алайда
нәтижесі әскери міндеттемелерді орындау болып табылатын даулар кезінде оған
қатысқан тұлғаның әскери қызметші болуын міндеттейтіндей ешқандай шарттар талап
етілмейді.
Жоғары әскери әкімшілік апелляциялық сотының мүшелерін Республика
Президенті тағайындайды: төраға мен бірінші дәрежелі әскери судьялардан болған сот
мүшелерінің әрбір бос орынға ұсынған үш үміткерінің ішінен жасырын дауыс беру
арқылы және жалпы мүшелер санының басым көпшілігінің даусымен әскери судьялар
тағайындалады; заңда көрсетілген бірінші топқа және біліктілікке сәйкес лауазымды
тұлғалардан әрбір бос орынға Бас штаб басшысының ұсынған үш үміткерінің ішінен
әскери судья болып табылмайтын сот мүшелері тағайындалады.
Әскери судья болып табылмайтын сот мүшелерінің өкілеттік мерзімі төрт жылдан
аспауы керек.
Төраға, Бас прокурор және сот бөлімшелерінің басшылары шені мен атағына сәйкес
әскери судьялардың ішінен тағайындалады.
(Өзгеріс: 12/9/2010-5982/21) Жоғары әскери әкімшілік апелляциялық сотының
құрылымы, жұмыс істеуі, рәсімдері, оның мүшелеріне қатысты тәртіптік және басқа да
мәселелер соттардың тәуелсіздігі мен судья кепілдіктерін қамтамасыз ету қағидаттарына
сәйкес заңмен реттеледі.
G. Келіспеушіліктерді реттеу жөніндегі сот
158-БАП. Келіспеушіліктерді реттеу жөніндегі сот сот органдарының, әкімшілік
және әскери соттардың арасындағы олардың заңды құзырлары мен шешімдеріне
қатысты дауларда соңғы шешім қабылдауға уәкілетті болып табылады.
Келіспеушіліктерді реттеу жөніндегі сотты ұйымдастыру, мүшелерінің біліктіліктері,
оларды сайлау тәртібі, сонымен қатар олардың қызметтері заңмен реттеледі. Бұл сот
төрағасының қызметін Конституциялық сот тағайындаған мүше жүзеге асырады.
Конституциялық сот пен басқа да соттардың арасындағы олардың өзара заңды
құзырлары туралы келіспеушіліктері кезінде Конституциялық сот шешімі басымдыққа
ие болып табылады.
III. Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесі 159-БАП. (Өзгеріс:
12/9/2010-5982/22)
Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесі судьялардың тәуелсіздігі мен
судьяларға кепілдікті қамтамасыз ету принциптеріне сәйкес құрылады және өзінің
функцияларын жүзеге асырады.
Судьялар және прокурорлардың Жоғары кеңесі үш округ жүйесінде жұмыс істейді
және жиырма екі толық және он екі ауыстыратын қосымша мүшелерден тұрады.
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Кеңестің Төрағасы - Әділет министрі. Министрдің орынбасары лауазымы бойынша
Кеңестің мүшесі болып табылады. Кеңестің төрт негізгі мүшесін Республика
Президенті заңда көрсетілген ерекшеліктеріне сай жоғары оқу орындарында
юриспруденция саласында қызмет атқаратын адвокаттар мен оқытушылар арасынан
төрт жылға сайлайды. Үш негізгі және үш ауыстырушы мүшені төрт жылға, Жоғары
апелляциялық сот өз мүшелері арасынан әрбір бос орынға толық Мәжіліс арқылы
ұсынады. Екі негізгі және екі ауыстырушы мүшені Мемлекеттік Кеңес төрт жылға
әрбір бос орынға толық Мәжіліс арқылы ұсынады. Бір негізгі және бір ауыстырушы
мүшені төрт жылға, өз мүшелері арасынан Әділет Академиясының кеңесі әрбір бос
орынға ұсынады. Жеті негізгі және төрт ауыстырушы мүшені төрт жылға, әрбір бос
орынға апелляциялық соттың бірінші дәрежелі судьялар мен прокурорлары тарапынан
бірінші дәрежесінен айырылмаған судьялар мен прокурорлар арасынан ұсынылады.
Үш негізгі және екі ауыстырушы мүше төрт жылға, әрбір бос орынға әкімшілік
соттың бірінші дәрежелі судьялар мен прокурорлары тарапынан бірінші дәрежесінен
айырылмаған судьялар мен прокурорлар арасынан ұсынылады. Олар өз өкілеттіктері
мерзімі соңында қайта сайлануы мүмкін.
Кеңеске мүшелерді сайлау Кеңес мүшелері лауазымының мерзімі бітетін күнге
алпыс күн қалғанда өтеді. Президент тарапынан сайланған мүшелердің орындары
уақытынан бұрын босаған жағдайда, орын босаған күннен кейін алпыс күн ішінде
жаңа мүшелердің сайлауы өтеді. Толық мүше басқа орынды босатқан жағдайда оны
ауыстыратын мүше оның мерзімін соңына дейін атқарады.
Кеңес сайлауында Апелляциялық сот, Жоғары Кеңес және Әділет Академиясы
кеңесінің мүшелері, Әкімшілік және Апелляциялық соттың бірінші дәрежелі судьялары
мен прокурорлары дауыс береді, ал көп дауыс жинаған кандидаттар негізгі және
ауыстырушы мүше болып сайланады. Бұл сайлаулар бір кезең ішінде бір рет жасырын
дауыс беру арқылы өткізіледі.
Әділет министрі мен министрдің орынбасарынан басқа Кеңестің негізгі мүшелері
өз қызметі кезеңінде заңда көрсетілген, Кеңестің тағайындауымен басқа қызметке
тағайындауды қоспағанда, басқа қызметпен айналыса алмайды және сайлана
алмайды.
Кеңесті басқару және оның атынан өкілеттік ету Кеңес басшысына тиесілі. Кеңес
Басшысы округтардың істеріне қатыспайды. Кеңес өз мүшелері ішінен округтер
басшысын сайлайды және округтер басшысы ішінен - Кеңестің басшысының
орынбасарларын сайлайды. Басшы өз өкілеттіктерін жартылай орынбасарларына бере
алады.
Судьялар мен прокурорлар Жоғары кеңесі, сот органдары және Әкімшілік
соттарының судьялары мен прокурорларын мамандығы бойынша бекіту, тағайындау,
орнын ауыстыру, уақытша өкілеттіктерді жүктеу, қызмет бойынша өсу және бірінші
сыныпты беру, қызмет бөлісу, өз кәсібін тастау орынды болмайтын мамандарға қатысты
шешім шығару, жаза қолдану шарасын алу мен лауазымдық қызметінен босатуға
қатысты мәселелерді қарайды. Кеңес Әділет министрлігінің ұсыныстары бойынша сот
және прокурорлардың міндеттеріне немесе құрамындағы өзгерістерге қатысты, сондайақ соттардың юрисдикциясына қатысты түпкілікті шешім қабылдайды. Сондай-ақ
Кеңес Конституция мен заңдардың оған беретін функцияларын атқарады.
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Кеңес судьялар мен прокурорлар заңға, жарғыға, ереже мен жарлықтарға
сәйкес (әкімшілік сипаттағы судьялар үшін) жұмыс істей ме, өз қызметтерін атқару
барысында қылмыс жасай ма, олардың мінез-құлқы өкілеттіктерінен асып кетпей
ме, қажет болғанда мүдделі округ ұсынысымен және Судьялар мен прокурорлардың
Жоғары кеңесі басшысының мақұлдауымен Кеңестің инспекторлары тарапынан тергеу
басталып, жауап алынады. Тергеу және жауап алу тергелетін адамның лауазымынан
жоғары лауазым атқарып отырған адамға тапсырылуы мүмкін.
Кеңестің шешімі, қызметінен босатуды қоспағанда, ешбір сот жоғары тұоған орынға
шағымдануға жатпайды.
Кеңес жанынан Бас хатшылық құрылады. Бас хатшыны Кеңес Басшысы Кеңес
ұсынатын бірінші дәрежелі судьялар мен прокурорлар болып табылатын үш кандидат
арасынан тағайындайды.
Кеңесте тұрақты немесе уақытша жұмыс істеу үшін олардың келісімімен
инспекторлар, судьялар және прокурорларды тағайындау өкілеттігі Кеңеске тиесілі.
Әділет министрлігі орталық аппарат пен Әділет министрлігі жанындағы әділет
инспекторларын, судьялар мен прокурорларды, сондай-ақ судьялар мен прокурорлар
арасынан ішкі байқаушыларды тұрақты немесе уақытша жұмыс істеу үшін олардың
келісімімен тағайындау өкілеттігі Әділет министріне тиесілі.
Кеңеске мүшелерді сайлау, округтердің жұмысы мен Бас хатшылықтың құрылымы
мен өкілеттіктеріне қатысты округтердің жұмысын, Кеңес пен округтер міндеттемелерін,
Мәжілістерді ұйымдастыру, шешімдер қабылдау, жұмыстың негізі мен рәсімдері,
қарсылықты қарастыру рәсімдері заңмен реттеледі.
IV. Есеп Палатасы
160-БАП. (Өзгеріс: 29/10/2005-5428/2) Есеп Палатасының міндеттемелеріне
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі атынан жалпы және қосалқы бюджетпен
қаржыландырылатын мекемелердің кірісі, шығыс және меншігіне қатысты барлық
есеп-шоттарға бақылау жасау, жауапты лауазымды адамардың әрекеті мен есепшоттарына қатысты түпкілікті шешім қабылдау, сондай-ақ сұрау салу, ревизия және
шешім шығару секілді заңға сай талап етілетін функцияларды атқару жатады. Мүдделі
тараптар Есеп Палатасының түпкілікті шешімін қайта қарау туралы өтінішті шешім
туралы оларды жазбаша хабардар еткен күннен бастап он бес күн ішінде бір рет бере
алады. Осындай шешімдерге сот бақылауын қою үшін әкімшілік соттарға ешбір өтініш
берілмеуі тиіс.
Мемлекеттік кеңес пен Есеп Палатасы арасында салық салу мәселелері немесе осы
тұрғыдағы қаржылық міндеттемелер мен тапсырмалар жөніндегі шешімдерге қатысты
Мемлекеттік кеңестің шешімі басымдыққа ие болады.
(Қосымша тармақтар: 29/10/2005-5428/2-бап.) Жергілікті билік органдарының
қаржылық операциялары мен есептарі туралы шешім қабылдауды және оларды
бақылауды Есеп Палатасы жүзеге асырады.
Бақылауды ұйымдастыру, қызмет ету мен әдістер, мүшелердің біліктілігі,
тағайындалуы, міндеттемелері мен өкілеттіктері, құқықтары мен міндеттемелері,
олардың жеке мәртебесі мен төрағасы және мүшелеріне кепілдік етуді қамтамасыз ету
секілді өзге де мәселелер заңмен реттеледі.
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(Күшін жойған: 7/5/2004-5170/10 бап.)
4- бөлім.
Қаржылық және экономикалық жағдайлар
1 -тарау.
Қаржылық жағдай
I. Бюджет
А. Бюджетті дайындау мен орындау
161- БАП. Мемлекеттік және де мемлекеттік экономикалық кәсіпорындары болып
табылмайтын мемлекеттік корпорациялардың шығысы жыл сайынғы бюджетпен
белгіленеді.
(Өзгеріс: 29/10/2005-5428/3 бап.) Қаржылық жыл басталу, сондай-ақ жалпы және
қосалқы бюджетті дайындау мен орындау тәртібі заңмен белгіленеді.
Заңда бір жылдан артық созылатын экономикалық даму, бизнес және қызмет
көрсетуге қатысты жоспарларға салынатын қаржылық үлесі үшін арнайы мерзімі мен
ресімдерін жазып көрсетуі мүмкін.
Бюджетке қатысы бар ережелерден басқасы бюджет туралы заңға енгізілмеуі тиіс.
B. Бюджетті талқылау
162- БАП. (Өзгеріс: 29/10/2005-5428/3) Министрлер Кеңесі Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне жалпы және қосалқы бюджет жобасын, сондай-ақ ұлттық бюджеттік баға
баяндалған баяндаманы, қаржылық жылдың басталуына кемінде жетпіс бес күн
қалғанда ұсынады.
Осы бюджет пен баяндама жобасын қырық мүшеден тұратын Бюджеттік комиссия
қарайды. Бұл Комиссияның құрамы билеуші партиялардың коалициясы кезінде
билеуші партиялары тобына кемінде жиырма бес орын беру шартымен түрлі саяси
партиялық топтар мен Мәжілістің тәуелсіз мүшелері өкілдігіне орай пропорционалды
анықталады.
Бюджеттік комиссия елу бес күн ішінде қабылдайтын бюджеттің жобасын Мәжіліс
қарайды және қаржылық жылға дейін қабылдайды.
(Өзгеріс: 29/10/2005-5428/4) Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелері өткізілген
пленарлық отырыс кезінде болатын талқылаулар барысында қызметтік, ведомстволық
және қосалқы бюджеттерге қатысты әрбір бюджет және жалпы бюджет туралы өз
пікірлерін білдіреді; түзетулер үшін тараулар мен ұсыныстар оқылуы және қосымша
талқылаусыз дауыс беруге қойылуы тиіс.
Пленарлық отырыстағы бюджет туралы заң жобасын талқылаулар барысында
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің мүшелері шығыстарды өсіретін немесе кірістерді
азайтуға әкеп соғатын ұсыныстарымен сөз сөйлей алмайды.
C. Бюджеттік түзетулерге қатысты принциптер
БАП. (Өзгеріс: 29/10/2005-5428/5) Жалпы және қосалқы бюджет бөлінетін қаражат
бөлімнің мүмкін болатын шығыс шегін көрсетеді. Министрлер Кеңесінің шешімі
бойынша шығыс шегін асыру мақсатында бюджетке ешбір ережелер енгізіле алмайды.
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Министрлер кеңесі заң күші бар қаулысымен бюджетке түзетулер енгізуге өкілетті
емес. Ағымдағы қаржылық жылға бюджеттің бөлінген қаражатындағы қаржы бөлімінің
ұлғаюын көздейтін түзету жобасы және қосымша қаржылық шығыстарды көздейтін
заң жобалары мен заң ұсынымдары болған жағдайда, ағымдағы немесе келесі жылдың
бюджетін қарастыру кезінде көрсетілген шығыстарды жабатындай қайнар көздерді
көрсетуі тиіс.
D. Қорытынды есеп
164- БАП. Бюджеттің атқарылуы туралы түпкілікті есеп жобасын Министрлер кеңесі,
егер заңмен неғұрлым қысқа мерзім белгіленбесе, тиісті қаржылық жыл аяқталған соң
жеті ай ішінде береді. Жоғары қаржылық кеңес бюджеттің атқарылуы туралы есеп
жобасының сәйкестігі туралы хабарламаны оны Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне
ұсынғаннан кейін жетпіс бес күн ішінде Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне береді.
Бюджеттің атқарылуы туралы қорытынды есеп жобасы бюджеттік комиссияның
күн тәртібіне жаңа қаржылық жылға арналған Бюджет туралы заң жобасымен бірге
енгізіледі. Бюджеттік комиссия Бюджет туралы заң жобасын толық Мәжіліске
түпкілікті шоттардың жобасымен бірге ұсынылады: толық Мәжіліс жаңа қаржылық
жылға арналған Бюджет туралы заң жобасымен бірге бюджеттің орындалуы туралы
түпкілікті есеп жобасын қарайды және шешім қабылдайды.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісіне бюджеттің атқарылуы туралы түпкілікті
есеп жобасы мен оның сәйкестігі жайлы хабарламаның берілуі тиісті жылға қатысты
аяқталмаған шоттарға бақылау жасауды жалғастыруға кедергі жасамауы тиіс және ол
осы мәселе бойынша түпкілікті шешім қабылданғанын білдірмейді.
Е. Мемлекеттік экономикалық ұйымдарды тексеру
165- БАП. Капиталының жартысынан астамы тікелей немесе жанама түрде
мемлекетке тиесілі қоғамдық мекемелер мен серіктестіктердің шоттары Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісі бақылауының негіздері заңмен реттеледі.
2 БӨЛІМ.
Экономикалық ережелер
I. Жоспарлау
166- БАП. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуды жоспарлау, ел бойынша
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын теңгерімді және үйлесімді дамуын тез қамтамасыз
ету, жан-жақты талдау және бағалау негізінде ұлттық ресурстарды тиімді пайдалану,
сондай-ақ осы мақсат үшін қажетті ұйымдарды құру - мемлекеттің міндеті.
Жоспарға ұлттың гүлденуі мен өндірісті нығайтуды, сыртқы сауда мәмілелерінде
бағалары мен теңгерімдер тұрақтылығын қамтамасыз ету, инвестицияларды қолдау
және пайдалануды көздейтін шаралар енгізіледі; инвестициялар кезінде қоғамдық
мүдделер мен қажеттіліктер ескеріледі, ресурстарды тиімді пайдаланудың мақсаты
белгіленеді. Кәсіпкерлікті дамыту осы жоспарға сай жүзеге асырылады.
(Қосымша тармақ: 12/9/2010-5982/23-бап.) Экономикалық және әлеуметтік
саясатты қалыптастыру мен дамыту көзқарасы тұрғысынан Үкіметті таныстыру үшін
Экономикалық және Арнайы кеңес құрылады. Экономикалық және Арнайы кеңесті
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ұйымдастыру және оның қызметі заңмен реттеледі. Кеңес жұмысының принципі
заңмен реттеледі.
II. Нарық жағдайы мен сыртқы сауданы реттеудің жай-күйіне бақылау жасау
167- БАП. Мемлекет ақшаның, кредиттің, капиталдың, тауарлар мен қызмет
нарығының қалыпты жұмыс істеуін және қолдауын қамтамасыз ету үшін шаралар
белгілейді; нарықтарда іс жүзінде немесе келісімдер негізінде монополиялар мен
картельдердің құрылуына кедергі жасайды.
Сыртқы сауданы реттеу мақсатында, елдің экономикасын дамыту мүддесі үшін
Министрлер кеңесі заңға сәйкес салыққа және осындай міндеттемелерге қосымша
импортқа, экспортқа және өзге де сыртқы сауда операцияларына қосымша қаржылық
алымдарды енгізуге немесе жоюға құқылы.
III. Табиғи ресурстарды пайдалануды зерттеу
168- БАП. Табиғи байлықтар мен ресурстар мемлекеттің билігінде және бақылауында
болады. Ресурстарды зерттеу және пайдалану құқығы мемлекетке тиесілі. Мемлекет
бұл құқықтарды жеке және заңды тұлғаларға белгілі бір мерзімге беруі мүмкін. Табиғи
байлықтар мен ресурстардың қайсысын мемлекет жеке және заңды тұлғалармен
бірлесіп зерттейтіні және пайдаланатыны заңмен белгіленеді.
Осындай жағдайларда жеке және заңды тұлғалар сақтауға тиіс талаптар, мемлекеттің
тарапынан бақылау мен қадағалау рәсімдері мен принциптері, сондай-ақ қолданылуға
тиіс санкциялары заңмен реттеледі.
IV. Орман қорықтары мен орман қорықтарындағы ауылдардың тұрғындары
IV. Орман қорықтары мен орман қорықтарындағы ауылдардың тұрғындары
169-БАП. Мемлекет орман қорықтарын қорғау және орман алаптарын кеңейту
жөнінде қажетті шаралар мен заңнама қабылдайды.
Өртеніп кеткен орман қорықтары аудандарында қайтадан орман ағаштары
отырғызылады; өзге ауыл шаруашылық жұмысы, сондай-ақ асыл тұқымды малды өсіру
бұл аудандарда жүргізілмейді. Барлық басқа қорықтар мемлекеттің қамқорлығында
және бақылауында болады.
Мемлекеттің меншігі орман қорықтарына ажыратылмайды. Мемлекеттік орман
қорықтарын мемлекет заңға сәйкес басқарады және пайдаланады. Бұл ормандар
мерзімі әлдеқашан өтті деген желеумен жеке меншікке алына алмайды және қоғамдық
пайдалану мүддесінен басқа мүлік меншігінен ажыратылмайды.
Орман қорықтарына зиян келтіруі мүмкін әрекеттер мен актілерге тыйым салынады.
Орман қорықтарының жойылуына әкеп соғуы мүмкін ешбір саяси насихатқа орын
берілмеуі тиіс; орман қорықтарына қарсы қылмысқа қатысты ешбір амнистия немесе
кешірім жариялана алмайды. Орман қорықтарын әдейілеп өртеу немесе бүлдіру
ниетімен жасалған қылмыстар, сондай-ақ орман қорықтары аудандарын қысқарту,
басқа жағдайда амнистия немесе кешірім қолдануы мүмкін жағдайлардың тізбесіне
ене алмайды.
Ғылыми-техникалық тұрғыдан пайдасыз болып есептелетін орман қорықтарын
санамағанда, орман қорықтары шекарасын қиюға тиым салынады, керісінше, ауыл
шаруашылығы жеке меншігіне ауыстырылуы, 1981 жылғы 31 желтоқсаннан бастап
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орман шаруашылығы үшін толығымен өзінің маңызын жоғалтты деп саналған және
қала, кент және ауыл шаруашылығының қарқынды құрылысы жүріп жатқан аудандарда
жүзім шарушылығы, бау-бақша, зәйтүн ағаштарын отырғызу орындарын қоспағанда,
белгілі бір дәрежеде пайдалы болып саналады.
В. Орман қорықтары ауылдарындағы тұрғындарды қорғау
170- БАП. Ммемлекет пен орман қорықтарында немесе оның айналасындағы
ауылдардың тұрғындары арасындағы ынтымақтастықты қамтамасыз етуге, орман
қорықтарын бақылау мен пайдалануды, олардың сақталуын қамтамасыз ету үшін
қолданылатын шаралар онда орналасқан тұрғындардың өмір сүру жағдайларын
жақсарту мақсатында заңмен белгіленеді; заң 1981 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша ғылыми-техникалық тұрғысынан орман құндылығын жоғалтқан облыстардың
дамуын реттейді; ғылыми-техникалық тұрғыдан орман қорықтары ретінде сақталуы
пайдасыз болып есептелетін ормандар аудандарын табу және орман қорығы
шекарасынан шығару, орман қорықтарындағы ауыл тұрғындарын ауылдар бойынша
толығымен немесе жартылай көшіріп, қоныстандыру мақсатында мемлекеттің күшімен
жоғарыда аталған аудандарды абаттандыру шаралары белгіленеді.
Мемлекет осы тұрғындардың ауыл шаруашылығы құрал-жабдықтарын сатып
алу және өзге де салымдарды жүзеге асыруды қамтамасыз етуі үшін шаралар
қабылдайды.
Орман қорықтарынан шығарылған ауыл тұрғындарына тиесілі жер учаскелеріне
бірден орман ағаштары отырғызылады және мемлекеттік орман қорықтары құрылады.
V. Кооперативтерге қолдау көрсету
171- БАП. Мемлекет ұлттық және экономикалық мүдделерді ескере отырып, ең
алдымен, өндірісті ұлғайту мен тұтынушыларды қорғауға арналған кооперативтердің
дамуын ілгерлету үшін шаралар қабылдайды.
(Күшін жойған: 23/7/1995-4121/15 бап)
VI. Тұтынушыларды, ұсақ саудагерлер мен қолөнершілерді қорғау
A. Тұтынушыларды қорғау
172- БАП. Мемлекет тұтынушылардың мүддесін қорғау, түсіндіру жұмысын
жүргізу бойынша шаралар қабылдайды, тұтынушылардың өзін-өзі қорғау жөніндегі
дербес қадамдарына қолдау көрсетеді.
B. Ұсақ саудагерлер мен қолөнершілерді қорғау
173- БАП. Мемлекет ұсақ саудагерлер мен қолөнершілерді қорғау және қолдау үшін
шаралар қабылдайды.
5- бөлім
Түрлі ережелер
I. Реформа туралы заңды қорғау
174- БАП. Конституцияның ешбір ережесі Конституцияға, Түркия Республикасының
қазіргі заманғы өркениет және зайырлы сипатын сақтап қалу үшін Түркия қоғамының
қол жеткізуіне бағытталған төмендегі реформалар туралы заңдардың ережелерінің
жалпыхалықтық дауыс беру кезінде Конституция ережелеріне қарсы келетіндей
түсіндірілмеуі және қаралмауы тиіс:
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1) 1340 жылғы (1924 жылғы) 3 наурыздағы N430 «Білімді бірегейлендіру туралы»
Заң;
2) 1341 жылғы 25 қарашадағы (1925 жылғы) N671 «Бас киімдер туралы» Заң;
3) 1341 жылғы (1925 жылғы) 30 қарашадағы N 677 «Дәруіштер ордендері мен
шырақшыларға тыйым салу, дәруіштер аты жазылған қорымдардағы бірқатар
қарауылдарды жою туралы» Заңы;
4) 1926 жылғы 17 ақпандағы N 743 «Мемлекеттік қызметшілердің некені тіркеу
туралы» Азаматтық хал актілері туралы Заңның ережесі мен аталған Заңның 110бабының ережесі;
5) 1928 жылғы 20 мамырдағы N1288 «Халықаралық бірліктер жүйесі туралы»
Заңы;
6) 1928 жылғы 1 қарашадағы N1353 «Түрік әліпбиін қабылдау және қолдану
туралы» Заңы;
7) 1934 жылғы 26 қарашадағы N2590 «Эфенді», «бей», «паша» секілді қаратпалар
мен титулдарды жою туралы» Заңы;
8) 1934 жылғы 3 желтоқсандағы N2596 «Кейбір киім түрлерін киіп жүруге жол
берілмеу туралы» Заңы.
6- бөлім
Уақытша ережелер
1-УАҚЫТША БАП. Осы Конституцияны референдумда қабылдау рәсіміне сәйкес,
Түркия Республикасының Конституциясын жариялау кезінде Ұлттық қауіпсіздік
кеңесінің төрағасы мен Мемлекет басшысы бір тұлға ретінде референдум кезінде
Республика Президенті мәртебесіне ие болады және Президенттің Конституциямен
белгіленген функциялары мен өкілеттіктерін жеті жыл бойына жүзеге асырады. Оның
1970 жылы 18 қыркүйекте қабылдаған анты күшінде қалады.
Республика Президентінің сайланған мерзімі біткеннен кейін Конституцияның
ережелеріне сәйкес сайлау өткізіледі.
Республика Президенті сонымен қатар N 2356 Заңғы сәйкес Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісін шақырғанға және бірінші жалпыға бірдей сайлаудан кейін Мәжіліс
Президиумын құрғанға дейін 1980 жылы 12 желтоқсанда құрылған Ұлттық қауіпсіздік
кеңесінің төрағасы қызметін атқарады.
Егер әлдебір себептерге байланысты Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісін шақырғанға
және оның қызметі басталғанға дейін Республика Президентінің орны бос қалса, Ұлттық
қауіпсіздік кеңесінің жасы үлкен мүшесі Республика Президентін ауыстырады және
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісі шақырылғанға және Конституция ережелеріне сәйкес
Республиканың жаңа Президентін сайлағанға дейін оның барлық конституциялық
функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.
2-УАҚЫТША БАП. 1980 жылғы 12 желтоқсандағы N2356 Заңына сәйкес құрылған
Ұлттық қауіпсіздік кеңесі, өз функцияларын Конституциялық құрылыс туралы N2324
Заңына және Құрылтай Мәжілісі туралы N2485 Заңына сай Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісі шақырылғанға дейін және Конституцияға сәйкес дайындалып, Саяси
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партиялар туралы Заң және Сайлау туралы Заңға сәйкес өткізілген бірінші жалпыға
бірдей сайлау өткен соң Мәжіліс Президиумы құрылғанға дейін атқаратын болады.
Конституция қабылданған соң, N2356 Заңның қандай да бір себеппен Ұлттық
қауіпсіздік кеңесіндегі босаған орынды ауыстыру рәсіміне қатысты 3-бабы
қолданыламайды.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі шақырылып, жұмысын бастаған соң, Ұлттық
қауіпсіздік кеңесі алты жыл мерзімге Президенттік Кеңес болып аталады, ал Ұлттық
қауіпсіздік кеңесінің мүшелері Президенттік Кеңесінің мүшелері мәртебесіне ие
болады. Олардың Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшелері ретінде 1980 жылғы 18
қыркүйекте қабылдаған анты өз күшінде қалады. Президенттік кеңесінің мүшелері
Конституцияға сәйкес Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшесіне берілетін құқықтар
мен иммунитеттерге ие болады. Президенттік кеңестің заңды жұмысы алты жыл өткен
соң тоқтатылады. Президенттік кеңестің функциялары мынадай:
а) Конституцияда көзделген негізгі құқықтар, бостандықтар мен міндеттерге
қатысты Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі қабылдаған және Республика Президентіне
ұсынылған заңдарды зерттеу, лаицизм принципі; Ататүрік реформаларын, ұлттық
қауіпсіздік пен теледидар мен радиоға, халықаралық келісімдерге қатысты қоғамдық
тәртіпті қорғау, шет мемлекеттерге Қарулы Күштерін жіберу және Түркияға шетелдік
Қарулы Күштерді орналастыру; төтенше жағдайлар, әскери жағдай мен соғыс жағдайы
туралы мәселелерді қарастыру, сондай-ақ Президенттің тыйым салуы үшін ұсынылан,
Республика Президенті зерделеу қажет деп тапқан заңдарды 15 күндік кезеңнің алғашқы
10 күні ішінде зерттеу;
b) Президенттің сұрау салуына сәйкес, белгіленген мерзімде жалпыға бірдей жаңа
сайлау мәселесі бойынша пікірлерді жинақтау және қарастыру; төтенше ережелер
кезінде қабылданатын төтенше өкілеттіктер мен шараларды қабылдау; радиотелевизииялық корпорацияны бақылау, жастарды тәрбиелеу және діни істерді жүргізу;
c) Республика Президентінің сұрау салуына сәйкес, ішкі және сыртқы қамтамасыз
ету мәселесін, сондай-ақ қажет деп табылатын басқа да мәселелерді қарастыру және
зерделеу әрі нәтижелерін Республика Президентіне беру.
3- УАҚЫТША БАП. Конституцияға сәйкес бірінші жалпыға бірдей сайлау өткен
соң Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісін шақыруға және Мәжіліс Президиумын құруға
байланысты:
a) Конституциялық құрылыс туралы 1980 жылғы 27 қазандағы N2324 Заңы;
b) Ұлттық қауіпсіздік кеңес туралы 1980 жылғы 12 желтоқсандағы N2356 Заңы;
c) Құрылтай Мәжілісі туралы 1981 жылғы 29 маусымдағы N2485 Заңы күшін жояды
және Ұлттық қауіпсіздік кеңесі мен Консультативтік Мәжілісі жұмыс істеуін заңды
түрде тоқтатады.
4-УАҚЫТША БАП. Күшін жойған.
5-УАҚЫТША БАП. Жоғарғы сайлау комиссиясы Түркияның Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің бірінші жалпыға бірдей сайлауының нәтижелерін жария еткен соң, 10күні Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі Анкарда сағат 15.00-де өз бетімен дербес түрде
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің ғимаратына жиналады. Бұл сессияға жасы үлкен
депутат төрағалық етеді. Осы сессияда депутаттар ант қабылдайды.
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6-УАҚЫТША БАП. Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі осы Конституцияға сәйкес
құрылғанға дейін және Конституцияға сай сессияда жаңа Регламент қабылданғанша,
жұмысын бастау, жүргізу және жалғастыру үшін Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің 1980
жылғы 12 қыркүйекке дейін қолданыста болған және Конституцияға қайшы келмейтін
Регламент ережелері қолданылады.
7-УАҚЫТША БАП. Қызмет орнындағы Министрлер кеңесі өз қызметтік міндеттерін
жалпыға бірдей сайлаудан соң Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі шақырылғанға және
жаңа Министрлер кеңесі құрылғанға дейін атқаратын болады.
8-УАҚЫТША БАП. Конституцияға сай белгіленген жаңа органдар, мекемелер
және өкілдіктерді ұйымдастыру, құзіреті, міндеттемелер мен жұмыс істеуге қатысты
заңнамалар және қабылдануы немесе қолданылуы Конституциямен көзделген заңнама,
Конституция қабылданған соң, Құрылтай Мәжілісімен қабылданады; осы кезең ішінде
қабылдануы мүмкін болмайтын заңнама Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің бірінші
сессиясынан соң бір жыл ішінде қабылданады.
9-УАҚЫТША БАП. Бірінші жалпыға бірдей сайлаудан соң жиналатын Түркияның
Ұлы Ұлттық Мәжілісінің Президиумы құрылған соң, алты жыл ішінде Республиканың
Президенті Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің қарауына одан әрі қарастыру үшін
Мәжіліс қабылдаған кез келген конституциялық түзетулерді қайтара алады. Бұл
жағдайда Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің конституциялық түзетулер жобасын
өзгертпестен, Республика Президентіне кері қайтаруы тек Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің мүшелері жалпы санының төрттен үшінің дауысын алғанда ғана мүмкін.
10-УАҚЫТША БАП. Жергілікті билік органдарына сайлау Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісінің бірінші сессиясынан соң бір жыл ішінде өткізіледі.
11- УАҚЫТША БАП. Конституция референдумы өткізілген кезде Конституциялық
сот өзінің қызметтік міндеттерін атқарған кезде негізгі мүшелер мен орынбасарлар өз
қызметтерін жалғастырып және функцияларын атқара береді. Бұрын Конституциялық
сотпен белігілі бір лауазымдарға сайланған адамдар осындай жолмен қол жеткізген
мәртебесін сақтайды.
Негізгі мүшелерінің саны он бірге дейін азаймайынша, Конституциялық соттың
негізгі мүшелерінің бос орындарын ауыстыру мақсатында ешқандай сайлау өткізілмеуі
тиіс, бұл ретте сайлаулар негізгі мүшелер мен орынбасарлардың жалпы саны - он бестен
аз болмайынша, орынбасарлардың бос орындарын ауыстыру мақсатында өткізілмеуі
тиіс. Конституциялық сот жаңа жүйеге көшпейінше, негізгі мүшелері он бірден азаюы,
ал негізгі мүшелер мен орынбасарлардың жалпы саны - он бестен азаюы салдарынан
болатын сайлаулар осы Конституцияда белгіленген негізінде және сол тәртіппен
өткізіледі.
Конституциялық соттың негізгі мүшелерінің саны 11-ге дейін қысқармайынша,
1962 жылғы 22 сәуірдегі №44 Заңмен белгіленетін кворум, барлық жағдайлар мен сот
талқылауларын қарастырған кезде сақталуы тиіс
12-УАҚЫТША БАП. Мемлекет басшысы Жоғары аппелияциялық сот және
Мемлекеттік кеңес мүшелері арасынан Судьялары мен прокурорлардың Жоғары
кеңесінің негізгі мүшелері мен орынбасарлары болып тағайындаған түлғалар, Судьялар
мен прокурорлардың Жоғары кеңесі туралы 1981 жылғы 13 мамырдағы №2461 Заңның
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уақытша 1-бабына сәйкес, Кеңестің Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесінен
және Мемлекеттік кеңестен сайланған негізгі және резерв мүшесі болып, Жоғары
аппелияциялық сот туралы №1730 Заңға 1981 жылы 25 маусымдағы №2483 Заңның
уақытша бабымен толықтырылған уақытша бапқа сәйкес; Мемлекеттік кеңесі туралы
1982 жылғы 6 қаңтардағы №2575 Заңның уақытша 14-бабы §2-ге сәйкес Мемлекеттік
кеңес төрағасы, Бас прокурор, төрағаның орынбасары мен бөлім меңгерушілері өз
өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін өз функциясын жалғастыра береді. Жоғары
аппелияциялық сот пен Мемлекеттік кеңестен сайланғандар;
1982 жылғы 6 қаңтардағы №2576 Заңның әкімшілік соттардың төрағалары мен
мүшелерін тағайындауға қатысты уақытша баптардың ережелері күшінде қалады.
13-УАҚЫТША БАП. Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесінің бір негізгі
мүшесі мен бір орынбасарын Жоғары аппелияциялық сот мүшелерінің арасынан
сайлау Конституция күшіне енген күннен кейін жиырма күн ішінде өткізіледі. Жаңадан
сайланған мүшелердің өз міндеттемелерін атқаруын бастағанға дейін Кеңесінің
отырыстарын өткізу үшін жиналуға тиіс кворум орынбасар-мүшелерден тұрады.
14-УАҚЫТША БАП. Кәсіподақтардың олардың кірістерін Мемлекеттік банкіге
өткізу туралы міндеттемелері Конституция күшіне енген сәттен кейінгі екі жыл ішінде
орындалуға тиіс.
15-УАҚЫТША БАП. (Күшін жойған): 12/9/2010-5982/24)
16-УАҚЫТША БАП. Дауыс беруге құқықтары бар әрі Конституция бойынша
референдумға қатысу үшін сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізіміне енгізілген әрі
тіркелген, бірақ қандайда бір заңды немесе нақты себепсіз дауыс бермеген тұлғалар,
жалпыға бірдей және қосымша сайлауларға қатыса алмайдынемесе сайлауға өз
кандидатурасын қоя алмайды, сондай-ақ жергілікті билік органдарының сайлауына
немесе референдумға Конституция бойынша референдум өткеннен кейінгі бес жыл
ішінде қатыса алмайды.
17-УАҚЫТША БАП (Қосымша: 10/5/2007- 5659/1)
Осы заңы күшіне енген соң өткен сайлауда, 10/06/1983 ж. 2839-нөмірмен күшіне
енген Депутаттары сайлауы туралы Заңын ескере отырып, әртүрлі партиялардан
кандидаттармен бірге тәуелсіз кандидаттардың қатысуы туралы айтылған 67-баптың
соңғы абзацы қолданылмайды.
18-УАҚЫТША БАП (Қосымша: 12/9/2010 - 5982/25)
Осы заң күшіне енген күннен бастап, барлық ауыстырушы кандидаттар
Конституциялық соттың толық мүшелеріне айналады.
Түркия Жоғары Ұлттық Мәжілісі 30 күннен соң Есеп Палатасына Заңгерлер
Қауымдастығы ұсынған әрбір үш кандидаттың ішінен бір мүшеден сайлайды.
Түркия Жоғары Ұлттық Мәжілісіне ұсынылуы үшін кандидаттардан мыналар талап
етіледі:
а)Осы заңы күшіне енген күннен соң бес күннің ішінде Есеп Палатасының төрағасы
мүшелікке өтініш беру туралы хабарландыру жариялайды. Ол жарияланған соң, бес
күн ішінде оның мүшелерінен Есеп Палатасына өтініштер келіп түсуі керек.
Хабарландыру жарияланғаннанына бес күн өткен соң бес күн ішінде, Есеп
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Палатасының Бас кеңесі таңдау жасауы тиіс. Есеп Палатасының әрбір мүшесі дауыс
беруге қатыса алады. Оның басым дауыс алған үш мүшесі кандидаттыққа ұсынылады.
б) Осы заң күшіне енгеннен кейін бес күн ішінде Заңгерлер қауымдастығының
басшылығы кандидаттыққа ұсыну туралы хабарландыру жариялайды. Хабарландыру
жарияланғаннан кейін бес күн ішінде мүшелер Заңгерлер қауымдастығына өтініш
бере алады. Хабарландыру жарияланғаннан кейін бес күн өткен соң, бес күн ішінде
Заңгерлер қауымдастығының басшылары хабарландыруда көрсеткен күні және
көрсеткен жерде Заңгерлер қауымдастығының басшылығы тарапынан таңдау жасалуға
тиіс. Әрбір алқаның басшысы дауыс беруге қатыса алады. Басым дауыс жинаған үш
адам кандидаттыққа ұсынылады.
в) (а) және (б) тармақтарының талаптарына сай өткізілген сайлаудан кейінгі бірінші
күні Есеп Палатасы мен Заңгерлер қауымдастығы тарапынан Түркия Ұлы Ұлттық
Мәжілісіне кандидаттардың есімдері ұсынылады.
г) (в) тармағының талаптарына сәйкес келетін мәлімдемеден соң он күн ішінде
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің тарапынан таңдау жасалуы тиіс. Дауыс берудің
бірінші турында әрбір бос орын үшін барлық дауыстың үштен екісі, ал екіншісінде көпшілік басым дауыс талап етіледі. Егер екінші турда басым көпшілік дауыс
жиналмаса, онда барынша көп дауыс алған кандидаттар үшін үшінші тур болады.
Үшінші турда ең көп дауыс алған кандидат, оның мүшесі болып сайланады.
Президент, Аппелияциялық сот және Мемлекеттік кеңес есебінен квота бойынша
мүшелік орын босаған соң, Білім беру жөніндегі Жоғарғы кеңес ұсынған қазіргі кезде
Білім беру жөніндегі Жоғарғы кеңестің мүшелері болып табылмайтын әрі жоғары
оқу орындарында юриспруденция, экономика және саясат саласында жұмыс істейтін
оқытушылар арасынан үш кандидаттың ішінен бір адамнан таңдайды.
Конституциялық Сот мүшелерін түпкілікті таңдау кезінде өз кандидаттарын ұсынған
органдардың толық және ауыстырушы мүшелердің бар екені назарға алынады.
Конституциялық Сотқа сайланғандардың уәкілеттіктері олардың сайланған
мерзіміне дейін жалғасады. Осы заң күшіне енген сәтте мүшесі болып табылатындар
шекті жасқа дейін осы қызметінде қалады.
Жеке өтініштерге қатысты түзетулер екі жыл ішінде аяқталуы тиіс. Осы заң күшіне
енген күннен бастап жеке өтініштер қабылданады.
19- УАҚЫТША БАП (Қосымша: 12/9/2010 - 5982/25).
Бұл заң күшіне енген күннен бастап отыз күн ішінде Судьялар мен прокурорлардың
Жоғары кеңесіне төмендегі принцип және рәсімдер бойынша оның мүшелері
сайланады:
а) Президент осы салада кемінде он бес жыл жұмыс істеген адвокаттар мен
осы салада кемінде он бес жыл жұмыс істеген заң факультеттерінің оқытушылары
арасынан ешбір кедергісіз судья бола алатын төрт мүшені сайлайды.
б) Жоғары аппелияциялық соттың Бас кеңесі Жоғары аппелияциялық сот мүшелері
арасынан үш толық мүшені және үш ауыстырушы мүшені таңдайды. Осы заң күшіне
енгеннен кейін жеті күн ішінде Жоғары аппелияциялық соттың Бірінші округының
басшысы кандидаттарды қабылдау туралы хабарландыру жариялайды. Хабарландыру
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жарияланған күннен кейін жеті күн ішінде кандидаттар Бірінші оқкугтің Басшысына
өтініш береді. Кандидаттарды қабылдау мерзімі біткеннен кейін он бес күн ішінде
Жоғары аппелияциялық соттың Бас кеңесі сайлау өткізеді. Дауыс беруге қатысқан
Жоғары аппелияциялық соттың Бас кеңесінің мүшелері басым көпшілік дауыс алған
кандидаттардың арасынан рет саны бойынша толық және ауыстырушы мүшелерді
таңдайды.
в) Мемлекеттік кеңестің Бас кеңесі Мемлекеттік кеңес мүшелері арасынан екі толық
мүше мен екі ауыстырушы мүшені таңдайды. Осы Заң күшіне енген соң жеті күн ішінде
Мемлекеттік кеңес басшысы кандидаттарды қабылдау туралы хабарландыру береді.
Жоғары кеңесі комитеті Жоғары кеңес мүшелерінің ішінен екі толық мүшені және
екі ауыстырушы мүшені сайлайды. Осы Заң күшіне енгеннен соңғы жеті күн
ішінде Жоғары кеңес басшысы кандидаттарды қабылдау туралы хабарландыру
береді. Хабарландыру жарияланғаннан кейін жеті күн ішінде кандидаттар Кеңеске
өтініш береді. Кандидаттарды қабылдау мерзімі біткеннен кейін он бес күн ішінде
Мемлекеттік кеңестің Бас кеңесі сайлау өткізеді. Дауыс беруге қатысқан Бас кеңестің
мүшелері көпшілік дауыс алған кандидаттардың арасынан тізім бойынша толық және
ауыстырушы мүшелерді таңдайды.
г) Түркияның Әділет академиясының Бас кеңесі өз мүшелерінің арасынан
Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесіне бір толық мүше және бір ауыстырушы
мүшені таңдайды. Осы Заң күшіне енген соң жеті күн ішінде Түркияның Әділет
Академиясының Төрағасы кандидаттарды қабылдау туралы хабарландыру жариялайды.
Кандидаттарды қабылдау туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін жеті күн
ішінде кандидаттар өтініш береді. Кандидаттарды қабылдау мерзімі біткеннен кейін
он бес күн ішінде Түркияның Әділет академиясының Бас кеңесі сайлау өткізеді. Дауыс
беруге қатысқан мүшелер көпшілік дауыс алған кандидаттардың арасынан рет саны
бойынша толық және ауыстырушы мүшелерді таңдайды.
д) Осы Заң күшіне енгеннен кейін бес күн ішінде Жоғары сайлау комиссиясы
кандидаттарды қабылдайтыны туралы хабарландыру жариялайды. Хабарландыру
жарияланғаннан кейін үш күн ішінде кандидаттар Жоғары сайлау комиссиясына өтініш
береді. Кандидаттарды қабылдау мерзімі біткеннен кейін екі күн ішінде Жоғары сайлау
комиссиясы кандидаттардың өтініштерін қарап, олардың тізімін жариялайды. Екі күн
бойына қарсылық білдіруге болады. Қарсылық білдіру мерзімі біткеннен кейін екі күн
ішінде қарсылықтар қарастырылып, кандидаттардың түпкілікті тізімі жарияланады.
Кандидаттардың түпкілікті тізімі жарияланған күннен кейінгі екінші жексенбіде барлық
өңірлерде облыстық және аудандық сайлау комиссияларының бақылауымен дауыс
беру өтеді, оған сол өңірдің судьялары мен прокурорлары қатысады. Облыстық сайлау
комиссиялары дауыс беруге қатысқан судьялар мен прокурорлардың саны бойынша
дауыстарды есептеу комитетін құрады. Дауыстарды есептеу комитеттерінің шаралар
мен шешімдерді талап ету жөніндегі шағымдары облыстық сайлау комиссияларында
қаралады. Кандидаттардың үгіттеуге құқығы жоқ, олар тек осы мақсат үшін Жоғары
сайлау комиссиясы тарапынан ашылған өздерінің арнайы сайтына өмірбаяндарын
ғана іліп қоя алады. Дауыс беруге арналған бюллетеньдермен байланысты жекелеген
мәселелер Жоғары сайлау комиссиясы тарапынан анықталатын болады. Дауыс беруге
арналған бюллетеньдер Жоғары сайлау комиссиясы тарапынан басылады, алайда
қажет болған жағдайда оны басып шығару өңірлік сайлау сайлау комитеттеріне де
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тапсырылуы мүмкін. Өткізілетін сайлауларда №298 «Сайлау ережесі негіздері туралы»
Заңның және осы тармақшаға қайшы келмейтін 24.04.1961 ж. «Сайлаушылар туралы»
Заңның ережелері қолданылады.
е) Жоғары сайлау комиссиясының басшылығымен әкімшілік соттардың бірінші
дәрежелі судьялары мен прокурорлары тарапынан әкімшілік соттардың бірінші
дәрежесінің қасиетін жоғалтпаған судьялары мен прокурорларының арасынан үш
негізгі және екі ауыстырушы мүшені сайлайды. Өңірлік әкімшілік соттар орналасқан
облыстарда Жоғары сайлау комиссиясының бақылауымен дауыс беру өтеді, оған сол
өңірдің судьялары мен прокурорлары қатысады. Бұл жағдайда да (г) тармағының
ережелері қолданылады.
Бірінші тармақтың (а), (г), (д) және (е) бөлімдеріне сәйкес, Судьялар мен
прокурорлардың Жоғары кеңесінің негізгі мүшелері өз жұмысын осы заң күшіне
енгеннен кейін отыз күн өткен соң бірінші күні-ақ бастайды.
Осы заң күшіне енгеннен кейін Судьялар мен прокурорлардың Жоғары кеңесі
мен Мемлекеттік кеңестегі толық және ауыстырушы мүшелердің өкілеттіктері олар
сайланған мерзімге дейін жалғасады. Олардың ішіндегі Жоғары Аппелияциялық
соттан сайланғандары мерзімдері бітуіне байланысты бірінші тармақтың (б) бөлімінде
көрсетілгендермен ауыстырылады және кезегі бойынша өз қызметтерін атқара
бастайды, ал Мемлекеттік кеңестен келгендер мерзімдерінің бітуіне байланысты
бірінші тармақтың (в) бөлімінде көрсетілгендермен ауыстырылып, кезегі бойынша өз
қызметтеріне кіріседі.
Бірінші тармақтың (б) және (в) бөлімдерінің талаптарына сәйкес сайланған және
үшінші тармаққа сәйкес қызметін атқаруға кіріскен мүшелерінің қызмет атқару мерзімі
бірінші тармақтың (а), (г), (д) және (е) бөлімдерінің талаптарына сай сайланған Кеңес
мүшелерінің қызмет атқару мерзімі біткен кезде бірге аяқталады.
Тиісті заңдарға қажетті түзетулер енгізілгенше, Судьялар мен прокурорлардың
Жоғары кеңесіне сайланған мүшелер Жоғары Аппелияциялық сот округінің басшысы
қолданатын заңнамаларда көрсетілген әлеуметтік, зейнет және мүліктік құқықтарын
пайдаланады. Кеңес басшысын қоспағанда, толық мүшелерге шенеуініктерге
қолданылатын жалақы коэффициентіне көбейтілген (3000) мөлшерде ай сайын
қосымша өтемақы төленеді.
Тиісті заңдарға қажетті түзетулер жасалмайынша, Судьялары мен прокурорлардың
Жоғары кеңесі мыналарға:
а) Конституцияға қайшы келмейтін қолданыстағы заңнамалардың ережелеріне
сәйкес Кеңес түрінде жұмыс істеуге;
б) толық мүшелердің жұмысы басталған күннен бастап бір апта ішінде екінші
тармаққа сәйкес Әділет министрінің басшылығымен жиналуға және басшының
орынбасарын сайлауға;
в) Ең кемі он бес мүше жиналуға және көпшілік басым дауыспен сайлауға
міндетті.
г) Хатшылықтың міндетін Әділет министрлігі жүзеге асырады:
Комитет және әділет инспекторлары тағайындалғанша, инспекторлар ретінде жұмыс
істеп жүрген әділет инспекторлары уәкілетті болады.
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Осы баптың ережелері заңдарға тиісті өзгерістер қабылданғанша қолданылады.
7-БӨЛІМ
Қорытынды ережелер
I. Конституцияны өзгерту, сайлау мен референдумға қатысу
175-БАП. (Өзгерістер: 17/5/1987-3361/3)
Конституцияға түзету енгізу Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің
жалпы санының кемінде үштен бірінің жазбаша түрдегі өтінішімен ұсынылады.
Конституцияға түзетулер енгізу туралы ұсыныс пленарлық мәжілісте екі қайтара
талқыланады. Түзетулер енгізу туралы ұсынысты қабылдау үшін Мәжіліс мүшелерінің
жалпы санының бестен үшінің жасырын дауыс беру арқылы алынатын даусы қажет.
Конституцияға түзетулер енгізу туралы ұсынысты қарау мен қабылдау осы бапта
мазмұндалған талаптарды қоспағанда, заңнамалық актілерді қарау мен қабылдауға
қатысты ережелерге сәйкес келуі тиіс.
Республика Президенті конституциялық түзетулер енгізуге байланысты заңдарды
одан әрі қарастыру үшін кейінге қалдыруы мүмкін.
Егер Мәжіліс Президент кейінге қалдырған заң жобасын үштен екі дауыспен
қабылдайтын болса, онда Президент бұл заңды референдумға шығаруы мүмкін.
Егер заңды Мәжілістің жалпы санының кемінде бестен үші немесе үштен екісі
қабылдаса және Президент оны әрі қарай қарастыру үшін кейінге қалдырмаса, онда ол
Үкімет жаршысында басылып, референдумға шығарылады.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі мүшелерінің жалпы санының үштен екісінің
көпшілік даусымен қабылданған немесе Президент әрі қарай қарастыру үшін кейінге
қалдырған конституцияға түзетулер енгізу туралы заңды қажет болған жағдайда
Президент референдумға шығаруы мүмкін. Референдумға шығарылмаған конституцияға
түзетулер енгізу туралы заң мен оның бөлімдері Үкімет жаршысына шығарылады.
Конституцияға түзетулер енгізумен байланысты референдумға шығарылған заңдар
сайлау құқығына ие сайлаушылардың жартысынан көбінің даусымен мақұлдануға
тиіс.
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі конституциялық түзетулер енгізуге қатысты
заңдарды қабылдаған кезде, қандай ережелер референдумға бірге, қайсысы жеке
шығарылады деген мәселені шешуге тиіс.
Референдумға немесе жалпыға бірдей, қосымша сайлауға не жергілікті билік
органдарының сайлауына қатысуды қамтамасыз ету үшін барлық шаралар, тіпті
санкция да қолданылуы мүмкін.
Референдум немесе жалпы, қосымша сайлауында немесе жергілікті билік органының
сайлауында қатысуын қамтамасыз етуі үшін санкция қолдануға дейінгі барлық шаралар
алынуы тиіс.
II. Кіріспесі мен бөлімдерінің атаулары
176- БАП. Конституция негізіне жататын іргелі идеялар және принциптерді жария
ететін кіріспе Конституцияның ажырамас бөлігін құрайды.
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Бөлімдерінің тақырыпшалары тек бөлімдерінің мәнін, олардың арасындағы тәртіп
пен өзара байланысты ғана көрсетеді.
Бұл тақырыпшалар Конституция мәтінінің бір бөлігі ретінде қаралмауы тиіс.
III. Конституцияның күшіне енуі
177- БАП. Референдум қабылданған және Үкімет жаршысында жарық көрген
жағдайда осы Конституция - Түркия Республикасының Конституциясына айналады
және оның күшіне енуіне қатысты көрсетілген мына ескертпелер мен және ережелерін
қоспағанда, тұтастай күшіне енетін болады:
а) жеке бас бостандығы мен қауіпсіздік, баспасөз, жарияланымдар және ақпарат
құралдарына, сондай-ақ жиналу бостандығы ұқықтарына қатысты 2-бөлімінің 2-бөлігінің
ережелері.
Еңбекке, ұжымдық шарттарға, ереуілге және локаутқа шығу құқықтарына қатысты
3-бөлімінің ережелері. Бұл ережелер тиісті заңдар қабылданғанда немесе колданыстағы
заңдар өзгергенде, ең ақыры Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі жұмысын бастаған
соң күшіне енеді. Алайда олар күшіне енгенге дейін қолданыстағы заңнамалар және
қаулылар, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік кеңесі шешімдері қолданылады;
б) Саяси партиялар мен саяси іс-қимылдарға қатысу құқықтарына қатысты
2-бөліктің ережелері осы ережелерге сәйкес дайындалуға тиіс саяси партиялар туралы
жаңа Заң жарық көргеннен кейін күшіне енеді.
Дауыс беру және өз кандидатурасын ұсыну құқықтары осы ережелерге сәйкес
дайындалуға тиіс Сайлау туралы Заң жарияланғаннан кейін күшіне енеді.
в) заңнамалық билікке қатысты 3-бөліктің ережелері: бұл ережелер бірінші жалпыға
бірдей сайлау нәтижелері жария етілген жағдайда күшіне енеді. Алайда, осы бөлімдегі
Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің функциялары мен өкілеттіктеріне қатысты
ереже мен оны күшінде сақтау туралы ережені Құрылтайшы Мәжілісі туралы
1981 жылғы 29 маусымдағы N2485 Заңға сәйкес Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі
жұмысын бастағанша Ұлттық қауіпсіздік кеңесі жүзеге асырады;
г) Республика Президенті және Мемлекеттік бақылау кеңесінің функциясы мен
өкілеттіктеріне қатысты «Республика Президенті» деген тақырыбындағы 3-бөліктің
ережелері; ұлттық қорғаныс, төтенше жағдайларды реттеу әдістеріне қатысты
«Министрлер Кеңесі» тақырыбындағы ережелер; жергілікті басқару және Ататүрік
атындағы Мәдениет, тіл және тарих жоғары қоғамын қоспағанда, басқа «Басқару»
тақырыбындағы ережелер; сондай-ақ мемлекеттік қауіпсіздік соттарын қоспағанда, сот
билігіне қатысты барлық ережелер, тиісті заңдар үкімет жаршысында жарияланғаннан
кейін күшіне енеді;
д) егер жаңа заңнама және қолданыстағы заңнамаларға енгізілетін түзетулер
референдумда Конституцияның жария етілуімен және қабылдануымен бір мезгілде
күшіне енетін конституциялық ережелермен байланысты талап етілетін болса немесе
жұмыс істеп жатқан не жаңадан құрылатын мекемелерге, ұйымдарға және өкілдіктерге
қатысты болатын боса, онда одан кейінгі рәсім Конституцияға немесе тікелей
конституциялық ұйғарымдарға қолданыстағы заңдардың сол ережелеріне бағынады
және Конституцияның 11-бабына сәйкес жүзеге асырылады;
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е) бюджеттің атқарылуы туралы заң жобасын қарау рәсімдерін реттейтін 164-баптың
2-бөлігі 1984 жылы күшіне енеді.

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫНА ЕНГІЗІЛМЕГЕН
УАҚЫТША БАПТАР
2001 жылғы үшінші қазандағы №4709 Заңының Уақытша баптары
УАҚЫТША БАП А) Осы заңның 24-бабына сәйкес Конституцияның алпыс жетінші
бабының соңғы тармағына қосымша енгізілген ережелер осы заң күшіне енгеннен
кейінгі өткізілген бірінші сайлауда қолданылмайды.
Б) Осы заңның 28-бабына сәйкес Конституцияның сексен жетінші бабына енгізілген
өзгерістер Конституцияның он төртінші бабында көрсетілген іс-әрекеттерді жасаған
адамдарға қатысты қолданылмайды.
2002 жылғы жиырма жетінші желтоқсанындағы № 4777 Заңның уақытша
бабы
1-УАҚЫТША БАП Түркия Республикасы Конституциясының алпыс жетінші
бабының соңғы тармағы Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің жиырма екінші
шақырылымында өтетін қосымша сайлауларда қолданылмайды.
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Біз, Түркіменстан халқы, өз тағдырымызды айқындауда ешкім айыра алмайтын
құқығымызды негізге ала отырып;
Отанымыздың бүгіні мен келешегіне жауапкершілігімізді сезіне отырып;
ата-бабаларъмыздың бірлікте, татулықта және келісіммен өмір сүру туралы
өсиеттеріне адалдығъмызды білдіре отырып;
Түркіменстанның ұлттық құндылықтары мен мүдделерін корғау, тәуелсіздігін,
егемендігін, тұрақты бейтараптық мәртебесін нығайту мақсатын көздей отырып;
әрбір адам мен азаматтың кұқықтары мен бостандықтарына кепілдік бере және
қоғамда азаматтық әлем мен ұлттық келісімді қамтамасыз етуге ұмтыла, халық
билігі мен демократиялық, құқықтық, зайырлы мемлекет бастауларын орнықтыра
отырып, осы Конституцияны - Түркіменстанның Негізгі Заңын қабылдаймыз.
І бөлім. Түркіменстанның конституциялық құрылысының негіздері
1- бап. Түркіменстан - демократиялық, құқықтық және зайырлы мемлекет, мұнда
мемлекеттік басқару президенттік республика нысанында жүзеге асырылады.
Түркіменстан өз аумағында үстем әрі толық билікке ие, ішкі және сыртқы саясатын
дербес жүзеге асырады. Түркіменстанның мемлекеттік егемендігі мен аумағы біртұтас
және бөлінбейді.
Мемлекет Түркіменстанның тәуелсіздігін, аумақтық тұтастығын, конституциялық
құрылысын қорғайды, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етеді.
Түркіменстан заң негізінде тұрақты бейтараптық мәртебеге ие. Біріккен Ұлттар
Ұйымы Бас Ассамблеясының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы «Түркіменстанның
тұрақты бейтараптығы» қарарында: «1. Түркіменстан жариялаған тұрақты бейтараптық
мәртебені мойындайды және оны қолдайды; 2. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшемемлекеттерді Түркіменстанның тәуелсіздігін, егемендігін және аумақтық тұтастығын
құрметтей отырып, оның осы мәртебесін сыйлауға және қолдауға шақырады» делінген.
Түркіменстанның әлемдік қоғамдастық таныған тұрақты бейтараптығы оның ішкі және
сыртқы саясатының негізі болып табылады.
2- бап. Түркіменстан егемендігінің иесі және мемлекеттік биліктің бірден-бір
бастауы - халық. Түркіменстан халқы өз билігін тікелей немесе өкілді органдар арқылы
жүзеге асырады.
Халықтың бірде-бір бөлігінің, ұйымдардың немесе жекелеген тұлғалардың
мемлекеттегі билікті иемденіп кетуге құқығы жоқ.
3- бап. Түркіменстанда қоғам мен мемлекеттің жоғары құндылығы - адам.
Мемлекет әрбір азаматтың алдында жауапты және оның жеке басының еркін дамуы
үшін жағдай туғызуды қамтамасыз етеді, азаматтың өмірін, абыройын, қадір-қасиетін,
бостандығын, жеке басына қол сұғылмау құқығын, табиғи және ажыратылмайтын
құқықтарын қорғайды.
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Әрбір азамат мемлекет алдында оған Конституциямен және заңдармен жүктелген
міндеттерді орындауға жауапты.
4- бап. Мемлекеттік билік өз алдына дербес, бірін-бірі теңестіре отырып іс-қимыл
жасайтын заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну принципіне
негізделеді.
5- бап. Мемлекет, оның барлық органдары мен лауазымды тұлғалары құқықпен
және конституциялық құрылыспен байланысты.
Түркіменстан Конституциясы мемлекеттің Негізгі Заңы болып табылады. Онда
бекітілген нормалар мен ережелердің тікелей күші бар. Конституцияға қайшы келетін
заңдар мен өзге де құқықтық актілердің заңды күші жоқ.
Мемлекеттік билік және басқару, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
нормативтік құқықтық актілері, мемлекеттік немесе өзге де заңмен қорғалатын
құпиядан тұратын нормативтік құқықтық актілерін қоспағанда, жалпыға бірдей мәлімет
үшін жарияланады немесе өзге тәсілмен халыққа жария етіледі . Адам мен азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын жалпыға бірдей жеткізілмеген нормативтік
құқықтық актілер оларды қабылдаған сәттен бастап күші жоқ деп табылады.
6- бап. Түркіменстан әлемдік қоғамдастықтың толық құқылы субъектісі бола
отырып, сыртқы саясатта тұрақты бейтараптық, басқа елдердің ішкі істеріне араласпау,
күш қолдану мен әскери топтар мен одақтарға қатысудан бас тарту, өңірдегі елдермен
және әлемнің барлық мемлекеттерімен бейбіт, достық және өзара тиімді қарымқатынастарды дамытуға жәрдемдесу принциптеріне сүйенеді. Түркіменстан жалпыға
бірдей халықаралық құқық нормаларының басымдығын таниды. Егер Түркіменстанның
халықаралық шартында Түркіменстанның заңдарында көзделгеннен өзге ережелер
белгіленген болса, онда халықаралық шарт ережесі қолданылады.
7- бап. Түркіменстанның өз азаматтығы бар. Азаматтық заңға сәйкес алынады,
сақталады және тоқтатылады.
Түркіменстан азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды.
Ешкімді азаматтығынан немесе азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға болмайды.
Түркіменстан азаматын басқа мемлекетке беруге немесе Түркіменстаннан тыс жерлерге
аластауға, сондай-ақ оның Отанына қайта оралу құқығын шектеуге болмайды.
Түркіменстан азаматтарына Түркіменстан аумағында да, одан тыс жерлерде де
мемлекет тарапынан қорғауға және қамқорлық жасауға кепілдік беріледі.
8- бап. Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар Түркіменстанның заңдары
мен халықаралық шарттарына сәйкес Түркіменстан азаматтарының құқықтары мен
бостандықтарын пайдаланады, сондай-ақ міндеттер атқарады. Түркіменстан жалпыға
бірдей халықаралық құқық нормаларына сәйкес заңмен белгіленген тәртіпте шетел
азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға баспана береді.
9- бап. Меншікке қол сұғылмайды. Түркіменстан өндіріс құралдарына, жерге,
өзге де материалдық және зияткерлік құндылықтарға жеке меншік құқығын бекітеді.
Олар сонымен қатар азаматтар бірлестіктері мен мемлекетке тиесілі бола алады. Тек
мемлекеттің меншігі болып табылатын объектілер заңмен белгіленеді. Мемлекет
меншік нысанының барлық түрлерін дамыту үшін тең қорғауға және тең жағдай
жасауға кепілдік береді.
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Заңмен тыйым салынған тәсілмен сатып алынған меншікті қоспағанда, басқа
меншікті тәркілеуге жол берілмейді.
Заңмен көзделген жағдайларда ғана меншікті қайтарымды негізде мәжбүрлеп
айыруға жол беріледі.
10-бап. Түркіменстан экономикасы нарықтық қатынастар қағидаттарына сүйенеді.
Мемлекет кәсіпкерлікті көтермелейді және оған қолдау көрсетеді, шағын және орта
бизнестің дамуына ықпал етеді.
11- бап. Мемлекет ұлттық тарихи-мәдени мұраның, табиғи ортаның сақталуына,
әлеуметтік және ұлттық ортақтық арасындағы теңдікті қамтамасыз етуге жауапты.
Мемлекет ғылыми және көркем шығармашылықты және оның оң нәтижелерінің
таралуын көтермелейді, ғылым, білім, тәрбие, білім беру, спорт және туризм
саласындағы халықаралық байланыстарды дамытуға ықпал етеді.
12-бап. Мемлекет дін және дін тұтыну еркіндігіне, олардың заң алдындағы теңдігіне
кепілдік береді. Діни ұйымдар мемлекеттен бөлінген, олар мемлекет істеріне араласа
алмайды және мемлекеттің функцияларын атқара алмайды. Мемлекеттік білім беру
жүйесі діни ұйымдардан бөлінген және зайырлы сипатқа ие.
Әр адам өзінің қай дінге жататынын өзі анықтайды, жеке өзі немесе басқалармен
бірлесіп кез келген дінді тұтынуға немесе ешбір дінді тұтынбауға, дінге қатысын
көрсететін наным-сенімін білдіруге және таратуға, дінге табынуға, діни салттарды,
жоралғыларды атқаруға қатысуға құқылы.
13-бап. Мемлекеттің егемендігі мен қауіпсіздігін қорғау мақсатында Түркіменстанның
өз Қарулы Күштері бар.
14-бап. Түркіменстанның мемлекеттік тілі - түркімен тілі. Түркіменстанның барлық
азаматтарының ана тілін пайдалану құқығына кепілдік беріледі.
15-бап. Егемен мемлекет ретіндегі Түркіменстанның нышандары оның Мемлекеттік
туы, Мемлекеттік елтаңбасы, Мемлекеттік әнұраны болып табылады. Ту, Елтаңба,
Әнұран заңмен белгіленеді және қорғалады.
16-бап. Түркіменстан әкімшілік-аумақтық құрылысы бойынша: велаяттардан,
велаят құқығы бар қалалардан, этраптардан, этраптардағы қалалардан, кенттерден,
генгешликтерден тұрады.
Генгешлик бір немесе бірнеше ауылдың аумағынан құралады.
17-бап. Түркіменстанның астанасы - Ашгабат қаласы.
II бөлім. Түркіменстандағы адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары
және міндеттері
18-бап. Адам құқықтары мен бостандықтарына қол сұғылмайды және олардан
ешкім айыра алмайды.
Конституция мен заңдарға сәйкес болмаса, ешкімнің де адамды қандай да
бір құқықтары мен бостандықтарынан айыруға немесе оның құқықтары мен
бостандықтарын шектеуге құқығы жоқ.
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Адамның Конституциямен және заңдармен белгіленген құқықтары мен
бостандықтарын санамалап көрсету оның басқа құқықтары мен бостандықтарын
терістеу немесе кеміту үшін қолданыла алмайды.
19-бап. Түркіменстан адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының
теңдігіне, сонымен қатар адам мен азаматтың ұлтына, нәсіліне, жынысына, шығу тегіне,
мүліктік және лауазымдық жағдайына, тұрғылықты жеріне, тіліне, дінге қатысына,
саяси сеніміне, партияға тиесілілігіне немесе қандай да бір партияда болмауына
қарамастан, заң алдындағы теңдігіне кепілдік береді.
20-бап. Түркіменстанда ерлер мен әйелдердің азаматтық құқықтары тең. Жыныстық
белгісі бойынша тең құқылықтың бұзылуы заң бойынша жауаптылыққа әкеп соғады.
21-бап. Құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыру басқа адамдардың құқықтары
мен бостандықтарын, сонымен қатар имандылықтың, заңның, қоғамдық тәртіптің
талаптарын бұзбауға, ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтірмеуге тиіс.
22-бап. Әр адамның өмір сүруге және оны жүзеге асыру еркіндігіне құқығы бар.
Бірде-бір адам өмір сүру құқығынан айрылуға тиіс емес. Әр адамның еркін өмір сүру
құқығын мемлекет заң негізінде қорғайды.
Түркіменстанда өлім жазасы алынып тасталған.
23-бап. Заңға толық сәйкес болмаса, адамның құқықтарына шектеу қойылмайды
немесе оны өзіне тиесілі құқықтардан айыруға, соттауға не жазаға тартуға болмайды.
Ешкімді азаптауға, қатыгездікпен, адамгершілікке жатпайтын не қадір-қасиетін
қорлайтындай жәбір көрсетуге немесе жазалауға, сонымен қатар өзінің келісімінсіз
медициналық (дәрі-дәрмек егу немесе дәрігерлік) немесе өзге тәжірибеге тартуға
болмайды. Азаматты сот шешімі немесе прокурордың санкциясы бойынша негіздемесі
заңда нақты көрсетілген жағдайда ғана тұтқындауға болады. Кейінге қалдыруға
болмайтын және заңда нақты көрсетілген жағдайларда оған уәкілетті мемлекеттік
органдар азаматтарды уақытша ұстауға құқылы.
24-бап. Әрбір азамат жайлы тұрғын үй және жеке тұрғын үй құрылысын алуда немесе
сатып алуда мемлекет қолдауына сүйенуге құқылы. Тұрғын үйге қол сұғылмайды.
Тұрғын үйге басып кіруге немесе онда тұрып жатқан адамдардың еркінен тыс тұрғын
үйге қол сұғылмаушылық құқығын өзге жолмен немесе заңсыз негізде бұзуға ешкімнің
құқығы жоқ. Тұрғын үйді заңға қайшы қол сұғушылықтан қорғау адам мен азаматтың
құқығы болып табылады.
Ешкімді заңда белгіленген негіздер бойынша болмаса, тұрғын үйден айыруға
болмайды.
25-бап. Әр адам өзінің жеке өміріне еркін араласудан, сонымен қатар хат-хабарлар,
телефон арқылы сөйлескен сөздеріндегі немесе өзге хабарламалардағы құпияларды
сақтау ережесінің бұзылуынан, өзінің абыройы мен беделіне қол сұғылуынан қорғануға
құқылы.
26-бап. Әр азамат Түркіменстан шегінде еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты
мекенді таңдап алуға құқылы.
Жекелеген аумақтарға шығу үшін қойылатын шектеу, осы аумақтар бойынша жүріптұру тек заң негізінде белгіленеді.
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27бап. Әйел мен еркек неке жасына толған кезде өзара келісімі бойынша некелесуге
және отбасын құруға құқылы. Жұбайлар отбасылық қатынастарда тең құқылы.
Ата-аналар немесе олардың орнындағы адамдар балаларды тәрбиелеуге, олардың
денсаулығына қамқорлық жасауға, дамытуға, оқытуға, еңбекке баулуға, олардың
бой^інда заңдарға, тарихи және ұлттық дәстүрлерге құрмет көрсету мәдениетін егуге
құқ^ілы және міндетті.
28-бап. Түркіменстан азаматтары сенім бостандығына және оны еркін білдіруге,
сонымен қатар, ақпарат алуға, егер ол мемлекеттік немесе заңмен қорғалатын құпия
болып табышмайтын болса, құқылы.
29-бап. Азаматтарға заңнамамен белгіленген тәртіпте жиналыстарға, митингілер
мен шерулерге қатысу бостандығына кепілдік беріледі.
30-бап. Азаматтар Конституция мен заңдар аясында жұмыс жасайтын саяси
партиялар мен өзге де қоғамдық бірлестіктер құруға құқылы.
Конституциялық құрылысты күшпен өзгерту мақсатын қойған, өз қызметінде
зорлық-зомбылыққа жол беретін, азаматтардың конституциялық құқықтары мен
бостандықтарына қарсы шығатын, соғысты, нәсілдік, ұлттық, діни араздықты
насихаттайтын, халықтың денсаулығы мен адамгершілігіне қол сұғатын саяси
партиялар, басқа да қоғамдық, әскерилендірілген бірлестіктер, сонымен қатар ұлттық
және діни белгілері бойынша саяси партиялар құруға және олардың қызметіне тыйым
салынады.
31-бап. Әрбір азаматтың тікелей, сондай-ақ өздерінің еркікті түрде сайлаған өкілдері
арқылы қоғам мен мемлекеттің істерін басқаруға қатысуға құқығы бар.
32-бап. Азаматтар мемлекеттік билік органдарына сайлауға және сайлануға
құқылы.
Түркіменстан азаматтары өздерінің қабілеттеріне, кәсіби даярлығына сәйкес
мемлекеттік қызметке кіруге тең құқылы.
33-бап. Азаматтар еңбек етуге, өздерінің қалауы бойынша кәсіп, жұмыс түрін,
жұмыс орнын, тазалық және қауіпсіздік талаптарына сай еңбек жағдайларын таңдауға
құқылы.
Жалданып жұмыс істейтін адамдар еңбегінің саны мен сапасына сәйкес сыйақы
алуға құқылы. Бұл сыйақы мемлекет белгілеген ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен
болмауға тиіс.
34-бап. Азаматтардың деп алуға құқығы бар, ол ұзақтығы шектеулі жұмыс аптасын
белгілеуден, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын, апта сайынғы демалыс
күндерін беруден көрінеді.
Мемлекет демалыс және бос уақытты пайдалану үшін қолайлы жағдай туғызады.
35-бап. Азаматтардың мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері желісін тегін
пайдалануын қоса алғанда, денсаулығын сақтауға құқығы бар. Ақылы және дәстүрлі
емес медициналық жәрдем алуға заңда белгіленген негізде және тәртіпте рұқсат
етіледі.
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36-бап. Әр адам қолайлы қоршаған ортада өмір сүруге құқылы.
Мемлекет өмір сүру жағдайларын қорғау және жақсарту, сонымен қатар қоршаған
ортаны қорғау мен оны қалпына келтіру мақсатында табиғи ресурстарды ұтымды
пайдалануға бақылау жасайды.
37-бап. Азаматтар қартайған, науқастанған, мүгедек болған, екбекке жарамдылығын
жоғалтқан, асыраушысынан айырылған, жұмыссыз қалған жағдайларда әлеуметтік
қамсыздандырылуға құқығы бар.
Көп балалы отбасыларға, ата-аналарынан айырылған балаларға, ардагерлерге,
мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделерді қорғау кезінде денсаулығын жоғалтқан
адамдарға мемлекеттік және қоғамдық қаражат есебінен қосымша қолдау мен
жеңілдіктер беріледі.
38-бап. Әр азамат білім алуға құқылы.
Жалпы орта білім алу міндетті, әркім оны мемлекеттік мектептерден тегін алуға
құқылы.
Мемлекет әрбір адамның өзінің қабілетіне сәйкес кәсіби білім алуын қамтамасыз
етеді.
Түркіменстан заңнамаларымен белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша мемлекеттік
және мемлекеттік емес ұйымдар, азаматтар ақылы білім алуға құқылы. Мемлекет
барлық оқу орындарына бірдей міндетті білім беру стандарттарын белгілейді.
39-бап. Түркіменстан азаматтары көркем сөз, ғылыми және техникалық
шығармашылық еркіндігіне құқылы. Ғылыми, техникалық шығармашылық, көркем
сөз, әдеби және мәдени қызмет саласындағы авторлық құқықтар мен азаматтардың
мүдделері заңмен қорғалады.
Мемлекет ғылымды, мәдениетті, өнерді, халық шығармашылығын, спорт пен
туризмді дамытуға ықпал етеді.
40-бап. Құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыруы адам мен азаматтың қоғам
мен мемлекет алдындағы өз міндеттерін орындауынан бөлек емес.
Түркіменстанда тұратын немесе оның аумағында уақытша жүрген әрбір адам
Түркіменстан Конституциясын сақтауға, оның заңдары мен ұлттық дәстүрлерін
құрметтеуге міндетті.
41-бап. Түркіменстанды қорғау - әр азаматтың қасиетті борышы. Түркіменстанның
ер-азаматтары үшін жалпыға бірдей әскери міндет белгіленген.
42-бап. Әрбір адам заңмен белгіленген тәртіпте және мөлшерде мемлекеттік
салықтарды және өзге де төлемдерді төлеуге міндетті.
43-бап. Азаматтарға абырой-беделі мен жеке басының қадір-қасиеттерін, адам мен
азаматтың Конституциямен және заңдармен көзделген жеке әрі саяси құқықтары мен
бостандықтарын сотта қорғауға кепілдік беріледі.
Азаматтар мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен лауазымды
тұлғалардың шешімдері мен әрекеттеріне қатысты сотқа шағымдануға құқылы.
44-бап. Азаматтар мемлекеттік органдардың, өзге ұйымдардың, олардың
қызметкерлерінің, сонымен қатар жеке тұлғалардың заңсыз әрекеттері арқылы өздеріне
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келтірілген материалдық және моральдық зиянды сот тәртібімен өтеуді талап етуге
құқылы.
45-бап. Адамды өзіне және жақын туыстарына қарсы айғақ беруге және түсініктеме
беруге мәжбүрлеуге болмайды.
Психикалық және физикалық әсер ету жолымен, сондай-ақ өзге де заңсыз әдістер
арқылы алынған айғақтардың заңдық күші болмайды.
46-бап. Азаматтың жағдайын төмендететін заңның кері күші жоқ. Жасалған сәтте
құқық бұзушылық болып танылмаған іс-әрекет үшін ешкім де жауапты бола алмайды.
47-бап. Азаматтардың осы Конституцияда көзделген құқықтары мен бостандықтарын
жүзеге асыру Конституция мен заңдарда көзделген тәртіпте және шектерде төтенше
және әскери жағдай енгізілген жағдайларда ғана уақытша тоқтатылуы мүмкін.
48-III бөлім. Түркіменстандағы билік және басқару органдары
I тарау. Жалпы ережелер
48-бап. Түркіменстанда жоғары мемлекеттік билік пен басқаруды Түркіменстан
Президенті, Түркіменстан Меджлисі, Түркіменстан Министрлер кабинеті,
Түркіменстанның Жоғарғы соты жүзеге асырады.
49-бап. Велаяттарда, велаят құқығындағы қалаларда, этраптар мен этрап
құқығындағы қалаларда жергілікті билікті жергілікті өкілді және атқарушы органдар,
ал этраптағы қалаларда, кенттерде, генгешликтерде - жергілікті өзін-өзі басқару
органдары -Генгештер жүзеге асырады.
II тарау. Түркіменстан Президенті
50-бап. Түркіменстан Президенті - мемлекеттің және атқарушы биліктің басшысы,
Түркіменстанның жоғары лауазымды тұлғасы, Түркіменстанның мемлекеттік
тәуелсіздігі мен бейтараптық мәртебесінің, оның аумақтық тұтастығының, Конституция
мен халықаралық міндеттемелердің орындалуының кепілі.
51-бап. Түркіменстан Президенті болып тумысынан Түркіменстан азаматы болып
табылатын қырық жасқа толған және жетпіс жастан аспаған, мемлекеттік тілді еркін
меңгерген әрі Түркіменстанда он бес жыл бойы тұрақты тұратын және мемлекеттік
органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, кәсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда жұмыс
істейтін Түркіменстан азаматы сайлана алады.
52-бап. Түркіменстан Президентін тек Түркіменстан халқы бес жыл мерзімге
сайлайды және ол ант берген сәттен бастап қызметіне кіріседі.
Түркіменстан Президентін сайлау және оның қызметіне кірісу тәртібі заңмен
белгіленеді.
53-бап. Түркіменстан Президенті:
1) Конституция мен заңдарды өмірге енгізеді;
1) сыртқы саясатты жүзеге асыруға басшылық жасайды, басқа мемлекеттермен
қарым-қатынас жасауда Түркіменстан атынан өкілдік етеді, шет мемлекеттердегі,
мемлекетаралық және халықаралық ұйымдардың жанындағы елшілер мен басқа да
дипломатиялық өкілдерді тағайындайды және кері шақырып алады, шет мемлекеттердің
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дипломатиялық өкілдерінің сенім грамоталары мен кері шақырып алу грамоталарын
қабылдайды;
2) Түркіменстан Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы болып табылады,
жалпы және ішінара мобилизация жариялау, Қарулы Күштерді қолдану және оларды
әскери жағдайға келтіру туралы өкім шығарады, Түркіменстан Қарулы Күштерінің
жоғары қолбасшылығын қызметке тағайындайды;
3) Түркіменстанның мәртебесі заңмен белгіленетін Мемлекеттік қауіпсіздік кеңесін
құрады және басқарады;
4) елдің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуының бағдарламаларын және
оның негізгі бағыттарын бекітеді;
5) Түркіменстанның Мемлекеттік бюджеті мен оның атқарылуы туралы есепті
Меджлис қарауына және бекітуіне ұсынады;
7) заңдарға қол қояды, екі аптадан кешіктірмей тыйым салу құқығын пайдалана
отырып, өзінің қарсылығын көрсетіп қайта талқылау және дауысқа салу үшін Меджлиске
заңды қайтаруға құқылы. Егер Меджлис белгіленген депутаттар санының кемінде
үштен екісінің даусымен бұрын қабылданған шешімді растайтын болса, Түркіменстан
Президенті заңға қол қояды. Түркіменстан Президентінің Конституцияға өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы заңдарға қатысты тыйым салу құқығы жоқ;
8) Түркіменстанда Сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссияны
құрады, оның құрамына өзеріс енгізеді;
9) референдум өткізетін күнді белгілейді, Меджлис сессиясын мерзімінен бұрын
шақыруға құқылы;
10)Түркіменстан азаматтығын қабылдау және азаматтықтан шығу, саяси баспана
беру мәселелерін шешеді;
9) Түркіменстанның ордендерімен және басқа да мемлекеттік наградаларымен
наградтайды, әскери, өзге арнайы мемлекеттік атақтар мен айырым белгілерді береді;
10)Меджлистің келісімімен Жоғарғы соттың төрағасын, Бас прокурорды, Ішкі
істер министрін, Адалат министрін қызметке тағайындайды және оларды қызметтен
босатады;
11) азаматтарға кешірім және рақымшылық жасауды жүзеге асырады;
12)Түркіменстанның бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында төтенше жағдай енгізеді.
Төтенше жағдай режимі Түркіменстан заңымен реттеледі;
13)Конституциямен және заңдармен оның құзыретіне жатқызылғын өзге мәселелерді
шешеді.
54-бап. Түркіменстан Президенті Түркіменстанның бүкіл аумағында міндетті күші
бар жарлықтар, қаулылар мен өкімдер шығарады.
55-бап. Түркіменстан Президенті Меджлис депутаты бола алмайды.
56-бап. Түркіменстан Президенті дербес құқыққа ие. Оның абыройы мен ар-намысы
заңмен қорғалады.
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Түркіменстан Президенті мен оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету
және қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады.
57-бап. Түркіменстан Президенті науқастануына байланысты өзінің міндеттерін
атқару мүмкін болмаған жағдайда қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.
Меджлис өздері құратын тәуелсіз медициналық комиссиясының қорытындысы
негізінде Президентті қызметінен мерзімінен бұрын босату туралы шешім қабылдайды.
Мұндай шешім Меджлис депутаттарының белгіленген санының кемінде үштен екісінің
даусымен қабылданады.
Түркіменстан Президенті Конституция мен заңдарды бұзған жағдайда Түркіменстан
Меджлисі Түркіменстан Президентіне сенімсіздік білдіруі мүмкін. Түркіменстан
Президентіне сенімсіздік білдіру туралы мәселе Меджлис депутаттарының белгіленген
санының кемінде үштен екісінің талабы бойынша қаралады. Түркіменстан Президентіне
сенімсіздік білдіру туралы шешім Меджлис депутаттарының белгіленген санының
кемінде төрттен үшінің дауысымен қабылданады. Түркіменстан Президентін қызметтен
алу туралы мәселе жалпыхалықтық референдумға шығарылады.
58-бап. Түркіменстан Президентінің Конституцияның 53-бабының 2, 11, 13
-баптарында көзделген өкілеттіктерін қоспағанда, Меджлис Төрағасына берілуі мүмкін
өз өкілеттіктерін басқа мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың
атқаруына беруге құқығы жоқ.
Егер Түркіменстан Президенті қандай да бір себептерге байланысты өзінің
міндеттерін
атқараалмағанжағдайда,
жаңаПрезиденттісайлағанғадейінТүркіме
нстанПрезидентінің міндетін уақытша атқару Министрлер кабинеті Төрағасы
орынбасарларының біріне жүктеледі. Бұл жағдайда Түркіменстан Президентін сайлау
оның өкілеттіктері Түркіменстан Президентінің міндетін уақытша атқарушыға көшкен
күннен бастап 60 күннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс. Түркіменстан Президентінің
міндетін уақытша атқарушы тұлға Президенттікке сайлауға түсе алмайды.
III тарау. Түркіменстан Меджлисі
59-бап. Түркіменстан Меджлисі (Парламент) заң шығару қызметін жүзеге асыратын
ең жоғары өкілді орган болып табылады.
60-бап. Меджлис аумақтық сайлау округтері бойынша сайлаушыларының саны
шамамен тең 5 жыл мерзімге сайланатын 125 депутаттан тұрады.
61-бап. Меджлис мынадай жағдайларда:
1) жалпыхалықтық референдум шешімі негізінде;
2) депутаттардың белгіленген санының кемінде үштен екісінің даусымен
қабылданған Меджлис қаулысы негізінде (өзін-өзі тарату);
3) Түркіменстан Президенті алты ай ішінде Меджлистің басқарушы құрамын
құрмаған жағдайда мерзімінен бұрын таратылуы мүмкін.
62-бап. Меджлис депутаттардың өкілеттіктерін дербес белгілейді, олардың ішінен
Меджлис Төрағасын, оның орынбасарын сайлайды, комитеттер мен комиссияларды
құрады.
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Бұрын шақырылған Меджлис депутаттары өз өкілеттіктерін жаңадан шақырылған
Меджлистің бірінші сессиясы ашылғанға дейін сақтайды.
63-бап. Меджлис:
1) заңдарды қабылдайды, Түркіменстан Конституциясына өзгерістер мен
толықтырулар енгізеді, олардың орындалуына және түсіндірілуіне бақылау жасайды;
2) Министрлер кабинеті қызметінің бағдарламаларын мақұлдау туралы мәселені
қарастырады;
3) Түркіменстанның Мемлекеттік бюджетін және оның атқарылуы туралы есепті
бекіту мәселелерін қарастырады;
4) елдің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуының негізгі бағыттары мен
бағдарламаларын қарастырады;
5) жалпыхалықтық референдум өткізу туралы мәселелерді шешеді;
6) Түркіменстан Президентінің, Меджлис депутаттарының, велаят, этрап, қалалық
өкілді органдар мен Генгештер мүшелерінің сайлауын белгілейді;
7) Түркіменстан Президентінің ұсынуымен Жоғарғы сот төрағасын, Бас
Прокурорды, Ішкі істер министрін, Адалат министрін қызметке тағайындау және
оларды қызметтен босату туралы мәселелерді қарайды;
8) мемлекеттік наградаларды тағайындайды, Түркіменстан Президентін мемлекеттік
наградалармен наградтайды, оған әркери атақтар мен айырым белгілерін береді;
9) мемлекеттік билік және басқару органдарының нормативтік құқықтық актілерінің
Конституцияға сәйкестігін немесе сәйкессіздігін анықтайды;
10)халықаралық шарттарды ратификациялайды және олардың күшін жояды;
10)Түркіменстанның Мемлекеттік шекарасын және әкімшілік-аумақтық бөлінісін
өзгерту мәселелерін шешеді;
11) бейбітшілік және қауіпсіздік мәселелерін қарастырады;
13)Меджлис құзыретіне Конституциямен және заңдармен жатқызылған өзге
мәселелерді шешеді.
64-бап. Меджлис Түркіменстан Президентіне Меджлистің кейіннен оларды бекіту
туралы мәселені міндетті түрде қарауына бере отырып, жекелеген мәселелер бойынша
заң шығару құқығын бере алады.
Меджлис ешкімге мына мәселелерді:
1) Конституцияны;
2) қылмыстық және әкімшілік заңдарды;
3) сот ісін жүргізуді өзгерту бойынша заң шығару құқығын бере алмайды.
65-бап. Заң шығару бастамасы құқығы Түркіменстан Президентіне, Меджлис
депутаттарына, Министрлер кабинетіне, Жоғарғы сотқа беріледі.
66-бап. Меджлис депутаттарының Министрлер кабинетіне, министрлерге, басқа
мемлекеттік органдардың басшыларына сұрау салу, ауызша және жазбаша мәселелер
қою құқығы бар.
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67-бап. Мемлекет Меджлистің әрбір депутатының өкілеттіктерін ешбір кедергісіз
және тиімді жүзеге асыруына, оның құқықтары мен бостандықтарын, өмірін, абыройы
мен ар-намысын қорғауға, сонымен қатар жеке басына ешкімнің тиіспеуіне кепілдік
береді.
68. Депутатты депутаттық өкілеттігінен тек Меджлис айыра алады. Бұл мәселе
бойынша шешім Меджлис депутаттарының белгіленген санының кемінде үштен
екісінің даусымен қабылданады.
69-бап. Меджлис депутаты Министрлер кабинеті мүшесінің, хякимнің, арчинның,
судьяның, прокурордың қызметін қатар атқара алмайды.
70-бап. Меджлис Төрағасы жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Ол Меджлис
алдында есеп береді және депутаттардың белгіленген санының кемінде үштен екісінің
даусымен қабылданған Меджлистің шешімі бойынша қызметінен босатылады.
Меджлис Төрағасының орынбасары ашық дауыс беру арқылы сайланады, Меджлис
Төрағасының тапсырмасы бойынша оның жекелеген функцияларын орындайды,
Меджлис Төрағасы болмаған немесе оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы мүмкін
болмаған жағдайларда оның міндеттерін атқарады.
71-бап. Меджлистің, оның комитеттері мен комиссияларының, депутаттардың
қызмет тәртібі, олардың функциялары мен өкілеттіктерінің тәртібі заңмен белгіленеді.
IV тарау. Түркіменстанның Министрлер кабинеті
72-бап. Министрлер кабинеті (Үкімет) атқарушы және өкілетті орган болып
табылады. Министрлер кабинетінің төрағасы - Түркіменстанның Президенті.
73-бап. Министрлер кабинетінің құрамына төрағаның орынбасарлары, министрлер
кіреді. Түркіменстан Президенті Министрлер кабинетінің құрамына орталық атқарушы
билік органдарының басшылары болып табылатын басқа тұлғаларды енгізе алады.
Министрлер кабинетін Түркіменстан Президенті қызметке кіріскен сәттен бастап бір
ай ішінде құрады және жаңадан сайланған Президенттің алдында оның өкілеттіктерін
қосады.
74-бап. Министрлер кабинетінің отырыстарын Түркіменстан Президенті немесе
оның тапсырмасы бойынша Министрлер кабинеті төрағасының орынбасарларының
бірі өткізеді.
Министрлер кабинеті өз құзыреті шегінде қаулылар қабылдайды және орындалуы
міндетті болып табылатын өкімдер шығарады.
75-бап. Министрлер кабинеті:
1) Түркіменстан заңдарының, Түркіменстан Президенті мен Түркіменстан
Меджлисі актілерінің орындалуын ұйымдастырады;
2) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау,
меншік пен қоғамдық тәртіпті, ұлттық қауіпсіздікті қорғау жөніндегі шараларды жүзеге
асырады;
3) Меджлистің қарауына мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі
бағыттары, елдің экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламалары бойынша
ұсыныс әзірлейді және енгізеді;
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4) экономикалық және әлеуметтік дамуға мемлекеттік басқаруды жүзеге асырады;
мемлекеттік кәсіпорындарды, мекемелер мен ұйымдарды басқаруды ұйымдастырады;
табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды және оның қорғауды қамтамасыз етеді;
5) ақша және кредит жүйесін нығайту бойынша шаралар қабылдайды;
6) қажет болған жағдайда Министрлер кабинеті жанынан комитеттер, бас
басқармалар және басқа ведомстволарды құрады;
7) шет мемлекеттермен сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырады, мәдени
және өзге де байланыстарды дамытуды қамтамасыз етеді;
8) үкіметтік мекемелердің, мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметіне
басшылық жасайды; министрліктер мен ведомстволардың, сонымен қатар жергілікті
атқарушы билік органдарының құқықтық актілерін жоюға құқылы;
9) Түркіменстан Конституциясымен, заңдарымен және өзге де нормативтік
құқықтық актілерімен оның құзыретіне жатқызылған өзге мәселелерді шешеді.
76-бап. Министрлер кабинетінің өкілеттіктері, оның қызметінің тәртібі, басқа
мемлекеттік органдармен қарым-қатынасы заңмен белгіленеді.
V-тарау. Жергілікті билік органдары
77-бап. Жергілікті билік өз құзыреттері шегінде әрекет ететін өкілді және атқарушы
органдардан тұрады.
78-бап. Велаятта, велаят құқығы бар қалада, эртапта, этрап құқығы бар қалада
өкілді органдар - халық маслахаттары құрылады, олардың мүшелерін тиісті әкімшілікаумақтық бірліктердің азаматтары Түркіменстан заңнамаларында белгіленген тәртіпте
төрт жыл мерзімге сайлайды.
79-бап. Халық маслахаты өз өкілеттіктері шегінде аумақтың экономикалық,
әлеуметтік және мәдени дамуы мәселелерін шешуге қатысады.
Халық маслахаты мен оның мүшелерінің функциялары мен өкілеттіктері, олардың
қызметі мен басқа билік және басқару органдарымен өзара қарым-қатынастарының
тәртібі заңмен белгіленеді.
80-бап. Жергілікті жерлердегі атқарушы билікті: велаяттарда - велаяттардың
хякимдері, қалаларда - қалалардың хякимдері, этраптарда - этраптардың хякимдері
жүзеге асырады.
81-бап. Түркіменстан Президенті қызметке тағайындатын және қызметтерінен
босататын, сондай-ақ оған есеп беретін хякимдер Түркіменстан Президентінің
жергілікті жерлердегі өкілдері болып табылады.
82-бап. Хякимдер жергілікті жерлердегі басқару органдарының қызметіне
басшылық жасайды, Түркіменстан Конституциясының, заңдарының, Түркіменстан
Президенті, Түркіменстан Министрлер кабинеті актілерінің Түркіменстан Меджлисі
қаулыларының орындалуын қамтамасыз етеді. Хякимдер өз құзыреттері шегінде
ведомствоға бағынысты аумақта орындалуы міндетті қаулылар қабылдайды.
83-бап. Хякимдердің қызметтері мен өкілеттіктері, олардың қызметі мен басқа билік
және басқару органдарымен өзара қарым-қатынасының тәртібі заңмен белгіленеді.
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IV бөлім. Жергілікті өзін - өзі басқару
84-бап. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін Генгештер мен аумақтық қоғамдық өзінөзі басқару органдары құрайды.
Генгештер этраптағы, кенттердегі, генгешликтердегі қала аумағындағы халықтық
биліктің өкілді органдары болып табылады. Генгеш мүшелерін азаматтар тікелей үш
жыл мерзімге сайлайды.
85-бап. Генгеш өз қызметін дербес жүзеге асырады. Билік және басқару органдарымен
өзара қарым-қатынастарын олар Түркіменстанның заңнамаларына сәйкес жүзеге
асырады.
86-бап. Генгештер:
1) өз аумақтарының экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуының негізгі
бағыттарын анықтайды;
2) бюджетті қалыптастырып, бекітеді және оның атқарылуы туралы есепті
дайындайды;
3) жергілікті алымдар мен оларды алу тәртібін белгілейді;
3) табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
шараларды белгілейді;
4) заңмен өз құзыреттеріне жатқызылған өзге мәселелерді шешеді.
Генгештер өз құзыреттері шегінде ведомствоға бағынысты аумақта орындалуы
міндетті шешімдер қабылдайды.
87-бап. Генгеш өз құрамынан Генгештің жұмысына басшылық жасайтын және оған
есеп беретін арчинды сайлайды.
Арчиндар Генгештердің шешімдерінің, мемлекеттік билік және басқару
органдарының актілерінің орындалуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар жергілікті
маңызы бар өзге мәселелерді шешеді.
88-бап. Генгештердің, өзге қоғамдық өзін-өзі басқару органдары қызметінің тәртібі
заңмен белгіленеді.
V-бөлім. Сайлау жүйесі, референдум
89-бап. Түркіменстан Президентін, Меджлис депутаттарын, халық маслахаттары
мен Генгештердің мүшелерін сайлау жалпыға бірдей және тең болып табылады. Жасы
он сегізге толған Түркіменстан азаматтарының сайлау құқығы бар, әрбір сайлаушы бір
дауысқа ие.
Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтар, бас бостандығынан айыру
орындарында отырған адамдар сайлауға қатыспайды. Басқа жағдайларда азаматтардың
сайлау құқығын шектеу мүмкін емес болып болып табылады және заңмен белгіленген
жауаптылыққа әкеп соғады.
90-бап. Меджлис депутаты болып сайлау күні жиырма бес жасқа толған және
оның алдында он жыл бойына Түркіменстанда тұрақты тұрған Түркіменстан азаматы
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сайлана алады. Түркіменстан Меджлисінің депутаттығына үміткерге, халық маслахаты
және Генгештердің мүшелеріне қойылатын талаптар Түркіменстанның заңдарымен
белгіленеді.
91-бап. Сайлау төте сайлау негізінде жүзеге асырылады, сайланатын адамдарды
азаматтар тікелей сайлайды.
92-бап. Сайлауда дауыс беру жасырын болып табылады, дауыс беру барысында
сайлаушылардың еркін білдіруге бақылау жасауға жол берілмейді.
93-бап. Үміткерлерді ұсыну құқығы саяси партияларға, азаматтардың қоғамдық
бірлестіктері мен топтарына тиесілі және Түркіменстан заңнамаларына сәйкес жүзеге
асырылады.
94-бап. Мемлекеттік және қоғамдық өмірдің аса маңызды мәселелерін шешу үшін
жалпыхалықтық және жергілікті референдумдар өткізілуі мүмкін.
Референдум қабылдаған шешімдер тек референдум арқылы жойылуы немесе өзгеруі
мүмкін.
95-бап. Түркіменстан Меджлисінің белгіленген депутаттарының кемінде үштен
екісінің ұсынысы немесе сайлау құқығына ие екі жүз елу мың азаматтың ұсынысы
бойынша Жалпыхалықтық референдум өткізу туралы шешім қабылдау құқығы
Түркіменстан Меджлисіне тиесілі.
96-бап. Жергілікті референдумдарды тағайындау құқығы өз бастамасы бойынша
немесе тиісті аумақта тұратын сайлаушылардың кемінде төрттен бірінің ұсынысы
бойынша Генгештерге тиесілі.
97-бап. Референдумдар жалпыға бірдей, тең, төте және жасырын дауыс беру арқылы
өткізіледі.
Референдумдарға Түркіменстанның сайлау құқығына ие азаматтары қатысады.
98-бап. Сайлауды, жалпыхалықтық және жергілікті референдумдарды өткізу тәртібі
заңмен белгіленеді. Сайлау мен референдумдар төтенше жағдай енгізілген кезде
өткізілмейді.
VI бөлім. Сот билігі
99-бап. Түркіменстанда сот билігін тек сот жүзеге асырады.
Сот билігі азаматтардың заңмен қорғалатын құқықтары мен бостандықтарын,
мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қорғауды жүзеге асырады
100- бап. Сот билігін Түркіменстанның Жоғарғы соты және заңмен көзделген басқа
соттар жүзеге асырады.
Төтенше соттар мен сот өкілеттіктері берілген өзге құрылымдарды құруға жол
берілмейді.
101- бап. Судьялар тәуелсіз, олар тек заңға бағынады және ішкі сенімдерін
басшылыққа алады. Судьялардың қызметіне кімнің тарапынан болсын араласуға жол
берілмейді және ол заңмен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Судьялардың
дербес құқылылығына заңмен кепілдік беріледі.
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102- бап. Судьяларды Түркіменстан Президенті тағайындайды. Судьяларды
қызметке тағайындау, босату тәртібі, өкілеттік мерзімі заңмен белгіленеді.
Өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін судья лауазымынан заңда көрсетілген негіздер
бойынша ғана босатылуы мүмкін.
103- бап. Судьялар оқытушылық және ғылыми-зерттеу жұмыстарынан басқа қандай
да бір басқа ақы төленетін лауазымды атқара алмайды.
104- бап. Істер соттарда алқалы түрде қаралады, ал заңдарда көзделген жағдайларда
судьялардың жеке өзі қарайды.
105- бап. Соттарда іс қарау ашық түрде өтеді. Жабық отырыста істерді тыңдауға
заңда көзделген жағдайларда ғана сот ісінің барлық ережелерін сақтай отырып, рұқсат
етіледі.
106- бап. Сотта іс қарау мемлекеттік тілде жүргізіледі. Іске қатысушы және сот
ісі тілін меңгермеген адам іс материалдарымен танысу, сот үдерісіне аудармашының
көмегімен қатысу, сонымен қатар сот отырысында ана тілінде сөйлеу құқығымен
қамтамасыз етіледі.
107- бап. Сот төрелігі тараптардың теңдігі мен айтысуы негізінде жүзеге
асырылады.
Тараптар Түркіменстан соттарының шешімдеріне, ұйғарымдарына және өзге
қаулыларына шағымдануға құқылы.
108- бап. Кәсіби заң көмегін алу құқығы сотта іс қараудың кез келген кезеңінде
мойындалады.
Азаматтар мен ұйымдарға заң көмегін адвокаттар, басқа адамдар мен ұйымдар
береді.
109- бап. Соттардың біліктілігі, құрылу тәртібі мен қызметі заңмен белгіленеді.
VII бөлім. Прокуратура
110- бап. Түркіменстан заңдарының, Түркіменстан Президенті, Түркіменстан
Министрлер кабинеті актілерінің, Түркіменстан Меджлисі қаулыларының нақты және
бірегей орындалуын қадағалау Түркіменстанның Бас прокуроры мен оған бағынатын
прокурорларға жүктеледі.
Прокурор заңмен белгіленген негіздерде және тәртіпте соттарда іс қарау үдерісіне
қатысады.
111- бап. Прокуратура жедел-іздестіру қызметі мен қылмыстық істерді тергеудің
заңдылығын қадағалайды.
112- бап. Прокуратура органдарының бірыңғай орталықтандырылған жүйесіне
Түркіменстанның Бас прокуроры басшылық жасайды.
Прокурорларды қызметке тағайындау және қызметтен босату тәртібі, өкілеттік
мерзімдері заңмен белгіленеді.
113- бап. Түркіменстанның Бас прокуроры мен оған бағынатын прокурорлар өз
өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде тек заңды басшылыққа алады.
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114- бап. Прокуратура органдарының құзыреті, құрылу және қызмет тәртібі заңмен
белгіленеді.
VIII тарау. Қорытынды ережелер
115- бап. Заңдар, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың өзге де
құқықтық актілері Конституция негізінде және оған сәйкес шығарылады.
Конституция мен заңдарда көрсетілген ережелерде алшақтық орын алған жағдайда
Конституция ережелері әрекет етеді.
116- бап. Конституцияның президенттік республика нысанындағы мемлекеттік
басқару туралы ережесі өзгермейді.
117- бап. Конституцияны өзгерту туралы заң егер оған Түркіменстан Меджлисінің
белгіленген депутаттар санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда немесе
жалпыхалықтық референдумға Түркіменстан азаматтарының жартысынан астамы
қатысқан жағдайда қабылданған болып саналады.
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