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AVUSTURYA 

FEDERAL ANAYASASI 
 

Kısım I . 

Genel Hükümler; Avrupa Birliği 

A. Genel Hükümler 

 

Madde 1.  

Avusturya demokratik bir Cumhuriyettir. Kanunlar yetkisini halktan 
alırlar. 

Madde 2.  

(1) Avusturya federal bir devlettir. 

(2) Federal Devlet; Özerk eyaletlerden oluşur. Bunlar: Burgenland, 
Carinthia, Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya, Salzburg, Styria, Tirol, 
Vorarlberg ve Vienna dır.  

Madde 3.  

(1) Federal bölge, federal eyaletlerin bölgelerinden oluşur.  

(2) Federal bölge içerisinde kalan kara sahasının sınırlarının 
değişmesinde olduğu gibi, aynı zamanda kara sahasının da değişmiş olması 
anlamına gelen federal bölge sınırlarının değiştirilebilmesi ancak, barış 
antlaşmaları müstesna, federasyonun kurucu yasalarında ve kara sahası 
değiştirilecek bölge sınırlarında mukabil değişiklikler yapılarak 
gerçekleştirilebilir.  

Madde 4.  

(1) Federal bölgenin para birimi, ekonomisi ve gümrük sahası birdir.  

(2) Federal bölge topraklarında ara gümrük engelleri veya diğer trafik 
kısıtlamaları oluşturulamaz. 

Madde 5.  

(1) Viyana, Federal Başkent ve Federal Hükümet merkezidir.  

(2) Federal Cumhurbaşkanı, olağanüstü şartların hüküm sürdüğü hallerde, 
Federal Hükümetin talebiyle Federal Hükümet merkezini federal bölge 
toprakları içerisinde bir başka yere taşıyabilir.  

Madde 6. 

(1) Avusturya Cumhuriyeti için milliyet birdir. 

(2) Avusturyalılar asli ikametgâhlarının olduğu bölgenin 
vatandaşlarıdırlar; Ancak, bölgenin kanunlarına göre, o bölgede ikamet edip, asli 
ikametgâhları bölgede bulunmayan Avusturyalılar da o bölgenin vatandaşı 
olabilirler. 

(3) Bir kimsenin asli ikametgâhı; o kimsenin, kanıtlayabildiği ya da 
şartlar gereğince, yaşamla arasındaki münasebetlerinin merkezini teşkil etmek 
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niyetiyle yerleştiği yerde teşkil edilir. Eğer bu zaruret, kişinin yaşamla 
arasındaki mesleki, iktisadi veya sosyal ilişkilerin geneli dikkate alındığında, 
birden fazla ikametgâh ile karşılanıyorsa, kişi en yakından bağlı olduğu 
ikametgâhlarının birini asli ikametgâhı olarak göstermelidir. 

Madde 7. 

(1) Tüm yurttaşlar (Avusturyalılar) kanun önünde eşittir. Hiç kimse 
doğum, cinsiyet, varlık, sınıf veya din sebebiyle ayrıcalıklı muamele görmez. 
Engeli sebebiyle hiç kimseye ayrımcılık yapılmaz. (federasyon, eyaletler ve 
belediyeler olarak) Cumhuriyet kendisini engelliler ve engelli olmayanların 
hayatın her alanında eşit muameleye tabi tutulmalarını sağlamaya adamıştır. 

(2) Federasyon, eyaletler ve belediyeler erkek ve kadınların gerçekten eşit 
olduğu fikrini paylaşmaktadır. Mevcut eşitsizliklerin giderilmesi başta olmak 
üzere, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin fiilen sağlanmasına dönük 
önlemler uygundur. 

(3) Resmi atamalar makam sahibinin cinsiyeti belirtilerek yapılabilir. 
Unvanlar, akademik dereceler ve meslek tarifleri için de aynısı geçerlidir.  

(4) Federal ordu mensupları dâhil, kamu çalışanlarının siyasi haklarını 
herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilmeleri teminat altındadır.  

Madde 8.  

(1) Federal kanunların kendi dillerini konuşan azınlıklara tanıdığı haklar 
saklı kalmak kaydıyla, Cumhuriyetin resmi dili Almancadır.  

(2) (Federasyon, eyaletler ve belediyeler olarak) Cumhuriyet, zaman 
içerisinde tekemmül etmiş dil ve kültürel çeşitliliğine bağlıdır ve kadim etnik 
gruplarla ifadesini bulur. Bu etnik grupların dillerine ve kültürlerine ve daimi 
mevcudiyetlerine ve korunmalarına saygı gösterilecek, bunlar koruma altına 
alınacak ve teşvik edilecektir. 

Madde 8a.  

(1) Avusturya Cumhuriyetinin renkleri kırmızı, beyaz, kırmızıdır. Bayrak; 
üst ve alt parçaları kırmızı, orta kısmı beyaz renkli birbirinin eşi üç yatay 
parçadan oluşur.  

(2) Avusturya Cumhuriyetinin amblemi (federal amblem), göğsünde, 
ortasından gümüş renkli bir parçayla ayrılmış iki parçalı kırmızı bir kalkan 
bulunan, serbestçe uçan, tek başlı, siyah renkli, yaldızlı ve kırmızı dilli bir 
kartaldan oluşur. Kartal başında üç uçlu bir taç taşımaktadır. Her iki pençesinde 
de halkalı zincirler vardır. Sağ pençesiyle altın bir orak, sol pençesiyle altın bir 
çekiç tutmaktadır.  

(3) Özellikle Cumhuriyetin renklerinin, ambleminin ve mührünün 
korunmasına ilişkin detaylı hükümler federal yasalarla düzenlenir.  

Madde 9.  

(1) Uluslararası hukukun genel kabul görmüş kuralları federal hukukun 
parçası addedilirler. 
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(2) 50’nci maddenin birinci fıkrasına göre onay gerektiren bir yasa veya 
antlaşma, belirli federal salahiyetleri hükümetler arası örgütlere ve bunların 
yetkililerine devredebilir ve yabancı devlet temsilcilerinin Avusturya sınırları 
içerisindeki faaliyetlerini olduğu kadar Avusturya Cumhuriyetinin 
temsilcilerinin yurtdışındaki faaliyetlerini de, uluslararası hukuk hükümleri 
çerçevesinde düzenleyebilir.  

Madde 9a.  

(1) Avusturya genel milli müdafaa fikrini paylaşmaktadır. Federal bölge 
topraklarının dışarıya karşı bağımsızlığının yanı sıra, kalıcı tarafsızlığının bekası 
ve müdafaası bakımından, bölünmezliğinin ve birliğinin korunması onun 
görevidir. Bu bağlamda da, anayasal kuruluşlar ve bunların temyiz kudretlerinin 
yanı sıra meskûnların demokratik hürriyetlerinin dışarıdan gelecek hedefli 
saldırılara karşı teminat altına alınmaları ve müdafaa edilmeleri gerekir.  

(2) Genel milli müdafaa, askeri, fikri, sivil ve iktisadi alanlarda milli 
müdafaayı kapsar.  

(3) Her erkek Avusturya vatandaşı askerlik hizmeti yapmakla 
yükümlüdür. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddeden vicdani 
retçiler ve bu görevden ibra edilenler alternatif bir görevi yerine getirmek 
zorundadırlar. Bununla ilgili ayrıntılar kanunla belirlenir.  

(4) Kadın Avusturya vatandaşları federal orduda asker olarak gönüllü 
hizmet görebilirler ve bu hizmeti sonlandırma hakkına sahiptirler. 

Madde 10.  

(1) Federasyon aşağıda belirtilen alanlarda yasama ve icra yetkilerine 
sahiptir;  

1. Federal anayasa, özellikle Milli Konseyin seçimleri ve federal 
anayasanın öngördüğü referandum; Anayasa Mahkemesi; 

2. Eyaletlerin 16’ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen 
salahiyetlerine rağmen, diğer ülkeler nezdindeki siyasi ve iktisadi alanlarda 
temsiliyet dâhil dış ilişkiler; özellikle uluslararası antlaşmaların imzalanması; 
hudut çizgilerinin belirlenmesi; diğer ülkelerle mal ve canlı hayvan ticareti; 
gümrük; 

3. Federal toprak sınırlarına giriş ve çıkışların düzenlenmesi ve denetimi; 
iç ve dış göç; pasaport; ikametin yasaklanması; federal toprak sınırlarından veya 
sınırları boyunca sınır dışı ve iade etmek; 

4. Münhasıran veya kısmen federasyon adına toplanacak vergiler başta 
olmak üzere federatif maliye ve tekeller;  

5. Para, kredi, menkul kıymetler borsası ve bankacılık sistemi; tartı ve 
ölçüler; standartlar ve ayar damga sistemi; 

6. Ekonomik ortaklıklara ilişkin kurallar dâhil ve fakat gayrimenkullerle 
ilgili muameleler ve bir gayrimenkulün sahibinin vefatı sonucunda o 
gayrimenkulün yasal mirasçısı dışındaki bir başka kişi tarafından iktisap 
edilmesi istisna dışında bırakmayan yasal düzenlemeler hariç, yabancılık unsuru 
taşıyan medeni hukuk alanına giren ilişkiler ve idari mercilerin kısıtlamalarına 
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tabi olarak kalkınma amaçlı tahsis edilmiş gayri menkuller veya benzerlerinin 
imarı için gerçekleştirilen muameleler; hususi hukuk hükümlerine tabi bağışlar; 
eyaletlerin özerk yetki alanına giren konularla ilgili idari ceza hukuku ve idari 
ceza usulleri hariç ceza hukuku; yargının idaresi; toplumun suça ya da diğer 
muzır unsurlara karşı korunması için gerçekleştirilmiş teşekküller; Danıştay; 
telif hakları; basınla ilişkiler; eyaletlerin özerk yetki alanına giren konularla ilgili 
olanların haricindeki kamulaştırma işlemleri; noterlik, avukatlık ve sair 
mesleklerle ilgili hususlar; 

7. Mahalli kamu güvenliğini ilgilendiren meseleler hariç, genel konularda 
asli yardımlaşma dâhil kamusal huzurun, düzenin ve güvenliğin muhafazası; 
dernek ve birlik kurma hakkı; doğum, evlilik ve ölümlerin ve isim 
değişikliklerinin kayda geçirilmesi dâhil medeni hallerle ilgili konular; 
yabancılar polisi ve ikametgâh kaydı; silahlar, mühimmat ve patlayıcılarla ilgili 
konular ve ateşli silahların kullanımı;  

8. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konular; halka açık tanıtım ve ticari 
aracılık faaliyetleri; haksız rekabetin engellenmesi; patentle ilgili konular ve 
tasarımların, ticari markaların ve emtiayı tarif eden diğer unsurların korunması; 
patent mümessilliğiyle ilgili konular; inşaat mühendisliğiyle ilgili konular; 
ticaret ve sanayi odaları; ziraat ve ormancılık alanlarında kurulacak olanlar 
hariç, federal bölgenin genelini kapsayan meslek birliklerinin kurulması; 

9. 11’ inci maddedeki düzenlemelerin kapsamı dışındaki demiryolları, 
havacılık ve denizcilikle ilgili trafik sistemleri; motorlu trafik; karayolu polisini 
ilgilendiren hususlar hariç, federal kanunların transit trafiğinin önemi 
çerçevesinde federal karayolu olarak ilan ettiği yollarla ilgili konular; 11’ inci 
maddedeki düzenlemelerin kapsamı dışındaki nehir ve seyrüsefer polisi; posta 
ve telekomünikasyon sistemi; çevreyi önemli ölçüde etkilemesi beklenen ve 
idari düzenlemelerin yönetmelik marifetiyle uyum tanımı getirilmesini zorunlu 
kıldığı alanlara ilişkin projelerin çevresel uygunluk incelemesi; 

10. Madencilik faaliyetleri; kesilen ağaçların akarsular vasıtasıyla 
taşınması dâhil ormancılık faaliyetleri; su hakları; sellerin güvenli şekilde 
yönlendirilmesi ya da gemi ve salla taşıma faaliyetleri için suların denetimi ve 
korunması; su yollarının inşası ve bakımı; elektrik üretim tesislerinin ve 
işletmelerinin düzenlenmesi ve standardizasyonun yanı sıra bu alandaki 
güvenlik tedbirleri; iki veya daha fazla sayıda eyaleti kapsayacak şekilde 
gerçekleştirilen elektrik iletimini ilgilendiren hükümler; buharlı ve diğer yakıtla 
çalışan motorlar; arazi ölçümü; 

11. 12’nci maddedeki düzenlemelerin kapsamı dışındaki işçi işveren 
mevzuatı; sosyal ve akdi sigorta; ziraat ve ormancılık sektörleriyle ilgili olanlar 
hariç, işçi ve ücretli çalışanların kayıtlı olduğu odalar; 

12. Cenazelerin gömülmesi ve bertarafı; mahalli hıfzısıhha ve ilk yardım 
hizmetleri hariç kamu sağlığını ilgilendiren konular, hastaneler ve bakım evleri, 
sağlık köyleri ve doğal kür merkezlerinin sadece hijyen yönünden denetimi; 
ortamın hava kalitesinin sınır değerlerinin aşılması sonucunda çevre üzerinde 
olumsuz etki yaratan faktörlerle mücadele; ısıtma tesisleriyle ilgili olarak 
eyaletlerin yetkisinde kalan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, hava 
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kirliliğinin kontrolü; tehlikeli atıklar ve çöplerle ilgili yeknesak düzenlemelerin 
çıkartılması, ihtiyacın bulunduğu diğer atıkların yönetimi; veterinerlik 
hizmetleri; gıda maddelerinin denetimi dâhil beslenmeyle ilgili hizmetler; tohum 
ve bitki ürünleri girişi ve bitkisel emtialarla bunların tesellüm işlemleri dâhil, 
tohum ve bitkisel emtiaların, yem ve gübrelerin yanı sıra bitki koruyucularının 
ve bitki güvenliği uygulamaları alanındaki ticari işlemlerin düzenlenmesi;  

13. Bilimsel ve uzmanlık gerektiren alanlarda arşiv ve kütüphanecilik 
hizmetleri; federal koleksiyonlar, sanat ve bilime hizmet eden kuruluşları 
ilgilendiren konular; yapı ilişkileri hariç federal tiyatrolarla ilgili konular; 
anıtların korunması; nüfus sayımı ve sadece bir bölgenin menfaatine hizmet 
edenlerin dışında kalan diğer istatistiksel çalışmalar -her bir eyaletin kendi 
toprakları içerisinde her nevi istatistiksel faaliyet yürütmelerine müsaade 
edilerek-; bağışlar ve birden fazla bölgenin menfaatine hizmet eden ve bugüne 
kadar eyaletlerin özerk idaresinde bulunmamış vakıflar; 

14. Federal kolluk kuvvetlerinin ve federal jandarmanın teşekkülü ve 
komutası; zabıta kuvvetleri hariç, diğer kolluk güçlerinin teşkil ve teşekkülüne 
ilişkin şartların belirlenmesi; kolluk kuvvetlerinin silahlanması ve silahlarını 
kullanma haklarına ilişkin şartların belirlenmesi;  

15. Askerî ilişkiler; muharip unsurların ve onların geride kalan bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin savaş zararları ve bunlara ilişkin refah önlemlerini 
ilgilendiren konular; şehitliklerin bakımı; savaş nedeniyle veya savaş 
sonrasında, nüfusun temel ihtiyaç maddelerine erişebilmesini sağlamak başta 
olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yeknesak şekilde yürütülmesini sağlamak için 
gerekli görülen tüm tedbirler; 

16. Federal mercilerin ve diğer federal kurumların kurulması; federal 
çalışanları için çalışma esasları ve personel temsil hakları; 

17. Nafakanın tayini ve aileler adına refah dengeleme fonunun 
oluşturulmasıyla ilgili konularla sınırlı nüfus politikaları;  

18. Avrupa Parlamentosu seçimleri. 

(2) Bölünmemiş çiftlik arazilerinin veraset hakkını düzenleyen federal 
kanunların yanı sıra, yukarıdaki 1’ inci maddenin onuncu fıkrası uyarınca 
çıkartılan federal kanunlarda, eyaletlerin yasama organlarına özel olarak 
düzenlemesi zorunlu münferit hükümlerle ilgili uygulama hükümlerini çıkartma 
yetkisi tanınabilir. 15’ inci maddenin altıncı fıkra hükümleri söz konusu eyalet 
kanunlarına benzer olarak uygulanır. Bu gibi durumlarda çıkartılan uygulama 
kanunları federasyon tarafından yürütülür ancak, tüzüklerden eyalet 
kanunlarının uygulayıcı hükümleriyle ilgili olanlarının, yukarıda belirtildiği gibi 
ilgili eyalet hükümetiyle uyum içerisinde çıkartılması gereklidir. 

(3) Federasyon; 16’ncı maddede öngörülen anlamda eyaletlerin özerk 
yetki sınırları dahilinde tedbirler almasını gerektiren yahut eyaletlerin özerk 
yetkilerini bir başka yolla etkileyecek nitelikteki antlaşmaları imzalamadan 
önce, eyaletlerin görüşlerini bildirmelerine imkan tanır.  
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Madde 11.  

(1) Aşağıda sayılan alanlarda gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler 
federasyon tarafından gerçekleştirilir, yürütme eyaletlere aittir;  

1. Tabiiyet; 

2. Ziraat ve ormancılığın yanı sıra Alp dağlarında rehberlik ve kayak 
eğitmenliği ve eyaletlerin özerk yetki sınırları içerisinde kalan diğer sporlarla 
ilgili olanlar hariç olmak üzere, 10’uncu madde kapsamı dışındaki meslek 
birlikleri; 

3. Konut inşası ve mevcut konutların ıslahının teşvik edilmesi hariç, 
sosyal konutlarla ilgili çalışmalar; 

4. Karayolu polisi; 

5. Hıfzısıhha; 

6. Tuna Nehri, Konstans Gölü, Neusiedl Gölü ve diğer sınırı aşan suların 
ötesindeki sınırlarla ilgili olanlar hariç, taşımacılık ruhsatları, nakliye tesisleri ve 
bu tesislerle ilgili olarak alınması zorunlu önlemler bağlamında karayolu 
taşımacılığı; Tuna Nehri, Konstans Gölü, Neusiedl Gölü ve diğer sınırı aşan 
suların ötesindeki sınırlarla ilgili olanlar hariç nehirler ve iç sulardaki seyrüsefer 
polisi;  

7. Yeknesak düzenlemelerin çıkartılmasının gerekli olduğu düşünülen, 
çevreyi önemli ölçüde etkilemesi beklenen bu konularla ilgili projelere ait 
çevresel etki değerlendirme çalışmaları; bu projelerin onaylanması. 

(2) Yeknesak düzenlemelerin çıkartılmasının gerekli olduğunun 
düşünüldüğü hallerde, özellikle vergiyle ilgili konular da dâhil, yasal düzenleme 
yetkisinin eyaletlere ait olduğu konulara ilişkin idari usuller, idari ceza 
hukukunun genel hükümleri, idari ceza muhakemeleri usulü ve idari icrayla 
ilgili düzenlemeler federal kanunlarla belirlenir.; İdarenin münferit yetki alanına 
giren konularda, eldeki meselenin düzenlenmesi için gerekli olduklarında, 
federal ya da eyalet kanunlarında farklı düzenlemelere gidilebilir.  

(3) Bu kanunlarda aksi belirtilenlerin haricinde, yukarıdaki bir ve ikinci 
fıkra uyarınca çıkartılan federal kanunları uygulama yönetmelikleri federasyon 
tarafından çıkartılır. Federal kanunlar uyarınca yukarıdaki birinci fıkranın 4 ve 6 
numaralı bendine istinaden eyaletlerin çıkartmasına izin verilen uygulama 
yönetmeliklerinin yayımlanma şekli federal kanunlarla düzenlenebilir.  

(4) İkinci fıkra uyarınca çıkartılan kanunlar ve anayasaya istinaden 
çıkartılan uygulama yönetmelikleri, işlemin konusunu oluşturan meselenin 
federasyon veya eyaletlerin icrasına tabi olup olmamasına bağlı olarak, 
federasyon veya eyaletler tarafından uygulanır. 

(5) Federal kanunlar, yeknesak düzenlemelerin çıkartılmasına ihtiyaç 
olması kaydıyla, havayı kirleten kirleticiler için yeknesak emisyon sınır 
değerlerini belirleyebilir. Bu yeknesak emisyon sınır değerleri idarenin münferit 
sektörleri için federal ve eyalet kanunlarında öngörülenlerin üzerinde olabilir.  

(6) Yeknesak düzenlemelerin çıkartılmasının gerekli olduğunun 
düşünüldüğü hallerde, federal kanunlara tabi projeler için halkın katılımı 
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toplantılarını, halkın katılım toplantıları sonrası gerçekleştirilecek idari usullere 
katılımı ve söz konusu projelere ilişkin alınması zorunlu izinlerin zamanında 
verilmesi, halkın katılımı toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı 
sıra 10’uncu maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendinde belirtilen 
projelerin onay sürecini düzenleyen usulleri de belirler. Bu düzenlemelerin 
yürütülmesiyle ilgili hususlarda dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.  

(7) Birinci fıkranın 7 numaralı bendinde belirtilen konularda karar, her bir 
eyaletin icra yetkisinde olan tüm temyiz yollarının tüketilmesinden sonra, 
bağımsız çevre mahkemesinin (tribunal) yetkisindedir. Bu karar yetkisi ayrıca, 
ilgili üst makamın göz önünde bulundurması gereken idari usulleri düzenleyen 
yönetmelikleri kastettiği anlamındadır. Bağımsız çevre mahkemesi, başkanlar, 
hakimler ve yasal olarak atanmış diğer üyelerden oluşur ve ilgili Federal 
Bakanlık bünyesinde oluşturulur. Mahkemenin kuruluş, görev ve çalışma 
esasları federal kanunla düzenlenir. Kararları temyiz yoluyla iptal veya tadil 
edilemez.; Danıştay’a itiraz edilmesi kabule şayandır. 

(8) Birinci fıkranın 7 numaralı bendinde belirtilen konularla ilgili projeler 
birden fazla eyaleti kapsıyorsa, projede yer alan eyaletlerin her biri öncelikle 
karşılıklı anlaşma yoluna giderler. 18 ay içerisinde karşılıklı anlaşma yoluyla 
karar alınamazsa, karar, eyaletlerden ya da konunun taraflarından birinin talebi 
üzerine bağımsız çevre mahkemesinin yetkisine geçer. 

(9) Birinci fıkranın 7 numaralı bendinde belirtilen konularla ilgili olarak, 
aşağıda sayılan yetkiler bir eyalet hükümetinin karşısında Federal Hükümete ve 
münferit Federal Bakanlıklara aittir;  

1. Eyalet mercilerine ait evrakı federal kurumlar aracılığıyla inceleme 
yetkisi; 

2. Federasyon tarafından çıkartılmış yasalar ve mevzuatın icrasına uygun 
raporların tevdi edilmesini isteme yetkisi;  

3. Federasyonun kanun ve yönetmelikleri yasalaştırma sürecine ilişkin 
hazırlıkları gerçekleştirebilmesini teminen, icraya uygunluk için gerekli olan 
tüm bilgileri talep etme yetkisi; 

4. Bazı özel hallerde, diğer yetkilerin icrası için gerekli olan bilgilerin ve 
evrakın sağlanmasını talep etme yetkisi;  

Madde 12.  

(1) Aşağıda sayılan alanlarda esaslara ilişkin yasama yetkisi federasyona 
aittir, uygulama kanunlarını çıkartma yetkisi ve icra eyaletlere aittir. 

1. Sosyal refah; 10’uncu madde kapsamında düzenlenmeyen nüfus 
politikaları; kamusal sosyal ve refah kuruluşları; annelik; yeni doğan bebeklerin 
ve buluğ çağındaki gençlerin refahı; hastaneler ve bakım evleri; sağlık köyleri, 
sanatoryumlar ve sağlık kuruluşlarının sağlık gerekçeleriyle tabi olduğu şartlar; 
doğal kür merkezleri;  

2. Uyuşmazlıkların mahkemeler dışında çözümlenmesinde müracaat 
edilecek kamu kurumları; 
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3. Toprak reformu, özellikle toprak toplulaştırma önlemleri ve yeniden 
iskân; 

4. Bitkilerin hastalıklara ve böceklere karşı korunması;  

5. 10’uncu madde kapsamında düzenlenmeyen elektrik üretimine dair 
konular; 

6. Konunun, ziraat ve ormancılık sektöründe çalışan işçi ve çalışanları 
ilgilendirmesi kaydıyla, çalışma mevzuatı, işçi ve çalışanların korunması; 

(2) Toprak reformuyla ilgili konularda son karar, eyaletler düzeyinde 
karar mercii başkan ve hâkimler ile idari görevliler ve bilirkişilerden oluşan 
mahkemelerdedir. Son kararı verecek olan mahkeme ilgili Federal Bakanlığın 
bünyesinde oluşturulur. Mahkemelerin kuruluş, görev ve çalışma esaslarının 
yanı sıra toprak reformuyla ilgili diğer kurumların teşkilat ve çalışma esasları 
federal kanunla düzenlenir. Federal kanunda bu mahkemelerin kararlarının 
temyize götürülemeyeceği ve idari kararla değiştirilemeyeceği hükmüne yer 
verilir. İlk derece mahkemesine ait kararın eyalet yargı sistemi içerisinde mutat 
yolla temyiz etme hakkının dışarlanması kabule şayan değildir. 

(3) Eyalet mercilerinin elektrik enerjisiyle ilgili meselelerde aldıkları 
kararlar birbirlerininkinden ya da eyalet hükümetinin bu alandaki kararlarından 
farklılık gösteriyorsa, taraflardan birinin federal kanunda belirtilen mühlet 
içerisinde bu yönde talepte bulunması kaydıyla, konuyla ilgili karar verme 
yetkisi ilgili Federal Bakanlığa geçer. Bakanlığın karar tarihinden itibaren, o 
tarihe kadar eyaletin bu konuda verdiği kararlar geçersiz hale gelir.  

(4) Federal mevzuata ait temel kanunlar ve temel hükümlerde bu husus 
açıkça belirtilir.  

Madde 13.  

(1) Federasyon ve eyaletlerin vergilendirme alanındaki yetkileri özel bir 
federal anayasa (“Anayasal Finans Kanunu”) hukuku ile düzenlenir. 

(2) Federasyon, eyaletler ve belediyeler ekonomik ilişkilerini genel 
anlamda dengeli şekilde yürütmeyi hedeflemek zorundadırlar.  

Madde 14.  

(1) Aşağıdaki fıkra hükümlerinde yer alan aksine düzenlemeler müstesna, 
öğrenim ve eğitim, talebe ve öğrenci yurtlarına ilişkin konularda yasama ve 
yürütme yetkisi federasyona aittir. Madde 14/a’da düzenlenmiş hususlar, bu 
maddenin anlamı dahilinde öğrenim ve eğitime ait değildir. 

(2) Aşağıdaki 4 numaralı bent hükümlerinde yer alan aksine düzenlemeler 
müstesna, zorunlu devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin çalışma esasları 
ve özlük haklarıyla ilgili hususlarda yasama yetkisi federasyona, yürütme yetkisi 
eyaletlere aittir. Federal kanunlarda açıkça belirlenecek münferit hükümlerle 
ilgili olarak eyaletlerin yasama organlarına uygulayıcı hükümler çıkartma yetkisi 
tanınabilir. Bu durumda, 15’ inci maddenin altıncı fıkra hükümleri benzer şekilde 
uygulanır. Federasyon kanunlarıyla ilgili uygulama yönetmelikleri, burada 
aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, federasyon tarafından çıkartılır.  
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(3) Aşağıda belirtilen alanlardaki esaslara ilişkin yasama yetkisi 
federasyona aittir, uygulama kanunlarını çıkartma ve yürütme yetkisi eyaletlere 
aittir;  

a) Federal okul otoriteleri kapsamında eyaletlerde ve ilçelerde kurulacak 
kurulların, üye atamaları ve ücretlendirme dâhil teşkil ve teşekkülü; 

b) Zorunlu devlet okulları için örgütlenme çerçevesi (yapı, organizasyon 
şekilleri, kuruluş, bakım, tasfiye, yerel bölgeler, sınıfların büyüklükleri, ders 
süreleri); 

c) Münhasıran ya da büyük ölçüde talebe ve öğrencilere tahsis edilmiş, 
devlet öğrenci yurtları için örgütlenme çerçevesi;  

d) Eyaletler, belediyeler ya da mahalli birlikler tarafından münhasıran ya 
da büyük ölçüde zorunlu eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere tahsis 
edilmiş merkezlerde veya öğrenci yurtlarında istihdam edilecek anaokulu 
öğretmenlerinin ve eğitmenlerin mesleki istihdam için yeterlilik şartları; 

(4) Aşağıda sayılan alanlarda yasama ve yürütme yetkisi eyaletlere aittir;  

a) Yetkili mercilerin yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca çıkartılan kanunlara 
dayalı olarak, zorunlu devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle ilgili görev 
ayrıcalıklarını düzenleme yetkisi; eyalet kanunlarıyla, eyaletlerdeki ve 
ilçelerdeki federal okul idarelerine hizmet pozisyonlarına yapılacak atamalar, 
diğer seçim ve terfi işlemlerinin yanı sıra göreve uygunluk ve disiplin 
kovuşturmalarında yer alma zorunluluğu sağlanır. Hizmet pozisyonlarına 
yapılacak atamalar, diğer seçimler ve terfilerde yer alma zorunluluğu her 
halükarda birinci seviye federal okul otoritesi tarafından aday gösterilme hakkını 
kapsar; 

b) Ana okul sistemi ve merkezler sistemi. 

(5) Aşağıda belirtilen alanlarda, yukarıdaki iki ve dördüncü fıkralar 
arasında kalan hükümlerden farklı olarak, yasama ve yürütme yetkisi 
federasyona aittir;  

a) Müfredatlarının gereği olan uygulamaları eğitim amacıyla bir devlet 
okuluna bağlanmış örnek devlet okulları, örnek ana okulları, örnek merkezler ve 
örnek öğrenci yurtları; 

b) Münhasıran ya da büyük ölçüde yukarıdaki a bendinde belirtilen örnek 
okullarda öğrenim gören öğrencilere tahsis edilmiş, devlet öğrenci yurtları; 

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilmiş kamu kurumlarında görev 
yapan öğretmen, eğitmen ve ana okulu öğretmenlerinin çalışma esasları ve özlük 
hakları. 

(6) Devlet okulları kanun gereği ilgili merciler tarafından kurulan ve 
muhafaza edilen okullardır. Devlet okullarının kurulması, bakımı ve 
kapatılmasına ilişkin konularda yasama ve yürütme yetkisinin federasyona ait 
olması kaydıyla, kanunun gerektirdiği yetki, federasyona aittir. Devlet 
okullarının kurulması, bakımı ve kapatılmasına ilişkin konularda mevzuat ya da 
uygulama yönetmeliklerini çıkarma ve yürütme yetkisinin eyaletlere ait olması 
kaydıyla, kanunun gerektirdiği yetki, eyaletlere veya yasal hükümlere göre 
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belediyelere ya da belediyeler birliğine aittir. Okullar doğum, cinsiyet, ırk, statü, 
sınıf, dil ve din ve yasal gereklilikler sınırları dâhilinde başka her hangi bir 
ayrım olmaksızın herkese açıktır. Ana okullar, merkezler ve öğrenci yurtları için 
de aynı hüküm geçerlidir. 

(7) Özel okullar devlet okullarının dışında kalan okullardır. Bunlar yasal 
hükümler uyarınca devlet okulu statüsü edinirler. 

(8) Federasyon; yukarıdaki iki ve üçüncü fıkralara göre yürütme 
yetkisinin eyaletlere ait olduğu konularda, adı geçen fırkalar uyarınca çıkartılan 
kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu denetleyebilir ve bu amaçla okullara ve 
öğrenci yurtlarına görevliler atayabilir. Eksikliklerin gözlenmesi halinde, 
müdürden eksiklikleri uygun mühlet içerisinde gidermesi talep edilebilir. 
(madde 20/1). Müdür eksiklikleri yasal hükümler çerçevesinde gidermek ve 
talimatların gereğini yerine getirmek zorundadır ve ayrıca, eyaletin özerk yetki 
alanına giren bir konuda eyalet adına işlem yapma yetkisine sahip bir görevli 
sıfatıyla yetkisi dâhilindeki her türlü vasıtayı kullanmakla yükümlüdür. 

(9) Hizmet şartlarının belirlenmesine ilişkin yasama ve yürütme 
yetkilerinin federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediyeler birliği arasındaki 
dağılımına ilişkin olarak 10 ve 21’ inci maddelerde düzenlenmiş genel kurallar, 
önceki fıkralarda yer alan aksine hükümler müstesna, öğretmen, eğitmen ve ana 
okul öğretmenlerinin çalışma esasları için de geçerlidir. Aynı hüküm öğretmen, 
eğitmen ve ana okul öğretmenlerinin özlük hakları için de geçerlidir. 

(10) Milli Konsey; üniversiteler ve güzel sanatlar akademileriyle ilgili 
olmaması kaydıyla, federasyonun eyaletlerdeki ve ilçelerdeki okullara ilişkin 
yetkilerini ilgilendiren konularla, zorunlu eğitim, okulların teşekkülü, özel 
okullar ve devlet okullarında din dersi uygulaması dâhil, okullar ve Kiliseler   
(ve çeşitli dini gruplar) arasındaki ilişkilere dair konularla ilgili olarak federal 
mevzuatı ancak en az üye tam sayısının yarısının katılımıyla ve kullanılan 
oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla oylayabilir. Bu hususlarda müzakere edilen 
ve 50’nci maddede belirtilen kategoride yer alan antlaşmaların onanması için de 
aynı hüküm geçerlidir. 

(11) (Mülga) 

Madde 14a.  

(1) Aşağıda aksine bir hüküm yoksa, ziraat ve ormancılık okullarının yanı 
sıra, ziraat ve ormancılık eğitimi, öğrenci yurtları ve bu madde kapsamındaki 
okul ve öğrenci yurtlarında görevli öğretmenlerin ve eğitmenlerin çalışma 
esasları ve özlük haklarına ilişkin konularda yasama ve yürütme yetkisi 
eyaletlere aittir. Üniversite eğitimiyle ilgili konular ziraat ve ormancılık 
okullarının kapsamında değildir. 

(2) Aşağıda sayılan alanlarda yasama ve yürütme yetkisi federasyona 
aittir;  

a) Ziraat ve ormancılık ortaöğretim okulları ve ziraat ve ormancılık 
okullarında görevli öğretmen yetiştiren ve tamamlayıcı eğitim veren okullar; 

b) Ormancılık sektöründe çalışanların yetiştirildiği teknik kolejler; 
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c) Müfredatta yer alan uygulamalı eğitimlerin verilebilmesini teminen, 
teşkilat olarak yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen devlet okullarından 
herhangi birine ya da federal ziraat ve ormancılık araştırma enstitüsüne bağlı 
devlet ziraat ve ormancılık teknik kolejleri;  

d) Münhasıran veya büyük ölçüde yukarıdaki (a) ile (c) bentleri arasında 
kalan bentlerde belirtilen devlet okullarına devam eden talebe ve öğrencilere 
tahsis edilmiş öğrenci yurtları;  

e) Yukarıdaki (a) ila (d) bentleri arasında kalan bentler belirtilen devlet 
okullarında görevli öğretmen ve eğitmenlerin çalışma esasları ve özlük hakları;  

f) Dini cemaatlere ait ziraat ve ormancılık okullarının personel 
harcamaları için öngörülen devlet yardımları;  

g) Müfredatta yer alan uygulamalı eğitimlerin verilebilmesini teminen, 
teşkilat olarak federasyonun desteklediği bir ziraat ve ormancılık araştırma 
okuluna bağlı federal ziraat ve ormancılık enstitüleri. 

(3) Yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen konularla ilgili olanlar müstesna, 
aşağıda sayılan alanlarda yasama yetkisi federasyona, yürütme yetkisi eyaletlere 
aittir;  

a) Din dersi; 

b) Bu okullarda görevli öğretmenler ve eğitmenlerle ilgili görev 
ayrıcalıklarını düzenleme yetkisini ilgilendiren konular hariç, devlet ziraat ve 
ormancılık meslek okulları ve teknik kolejlerinde görevli öğretmenlerin ve 
münhasıran ya da büyük ölçüde bu okullarda okuyan talebelere tahsis edilmiş 
devlet öğrenci yurtlarında görevli eğitmenlerin çalışma esasları ve özlük hakları; 

Yukarıdaki (b) bendi hükümleri uyarınca çıkartılan federal kanunlarda 
açıkça belirlenecek münferit hükümlerle ilgili olarak eyaletlerin yasama 
organlarına uygulayıcı hükümler çıkartma yetkisi tanınabilir. Bu bağlamda, 
15’ inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri benzer şekilde uygulanır. Federasyon 
kanunlarıyla ilgili uygulama yönetmelikleri, burada aksine bir hüküm 
bulunmadığı taktirde, federasyon tarafından çıkartılır.  

(4) Aşağıda belirtilen alanlardaki esaslara ilişkin yasama yetkisi 
federasyona aittir, uygulama kanunlarını çıkartma ve yürütme yetkisi eyaletlere 
aittir; 

a) Ziraat ve ormancılık meslek okulları bakımından, derslerin 
amaçlarının, okutulması zorunlu konuların ve serbest öğretimle ilgili hususların 
belirlenmesinin yanı sıra zorunlu eğitim ve bir eyaletteki bir okuldan başka bir 
eyaletteki bir okula nakille ilgili hususlar; 

b) Ziraat ve ormancılık teknik kolejleri bakımından, okula kabul şartları, 
derslerin amaçları, teşkilat şekilleri, eğitim ve öğretim konularının genişletilmesi 
ve okutulması zorunlu konular, serbest öğretim ve bir eyaletteki bir okuldan 
başka bir eyaletteki bir okula nakille ilgili hususlar; 

c) Yukarıdaki ikinci fıkranın (b) bendinde düzenlenen okullar hariç, özel 
ziraat ve ormancılık meslek okulları ve yetiştirme kolejlerinin kamusal statüsünü 
ilgilendiren hususlar; 
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d) Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen alanlarda eyaletlerin yürütme 
yetkisine dâhil olan istişare kurullarının teşkilini ve yetkilerini ilgilendiren 
hususlar. 

(5) Yukarıdaki ikinci fıkranın (c), ve (g) bentlerinde belirtilen ziraat ve 
ormancılık teknik kolejleri ve araştırma enstitülerinin kurulması, ancak bu 
meslek okullarının veya teknik kolejin kurulacağı, Eyalet Hükümetinin bunun 
kurulmasını kabul etmişse kurulabilir. Bu okullarda müfredatta yer alan 
uygulamalı eğitimin verilebilmesi amacıyla, öğretmen yetiştiren ve tamamlayıcı 
eğitim veren bir okula ve ziraat ve ormancılık okullarına teşkilat olarak 
bağlanacak bir ziraat ve ormancılık okuluysa, bu olurun alınması zorunlu 
değildir. 

(6) Yürütme yetkisinin üç ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca 
eyaletlere ait olduğu hususlarla ilgili olarak federasyon tarafından çıkartılmış 
yasal düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi federasyonun yetkisindedir.  

(7) 14’üncü maddenin altı, yedi ve dokuzuncu fıkra hükümleri, birinci 

fıkrada belirtilen

 alanlarda gerekli değişikliklerle uygulanır. 

(8) Milli Konsey; dördüncü fıkrada belirtilen konulara ilgili federal 
mevzuatı ancak en az üye tam sayısının yarısının katılımıyla ve kullanılan 
oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edebilir. 

Madde 14b.  

(1) Üçüncü fıkra kapsamında düzenlenmemiş olması kaydıyla, kamu 
ihaleleriyle ilgili yasama yetkisi federasyona aittir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen düzenlemeler bağlamında,  

1. Aşağıda sayılan alanlarda yürütme yetkisi federasyona aittir; 

a) Federasyona ait ihaleler; 

b) Madde 126/b’nin birinci fıkrasında tanımlanan vakıflar, fonlar ve 
kurumların ihaleleri; 

c) Diğer mali ya da iktisadi veya teşkilatsal tedbirlerle garanti altına 
alınan federasyonun mali katkısı ya da etkisi en az eyaletlerin mali katkıları ya 
da etkilerine mukabil derecedeyse, madde 126/b’nin ikinci fıkrasında 
tanımlanan işletmelerin ihaleleri; 

d) Federal Kanunlar uyarınca kurulmuş özerk idari hükmi şahıslara ait 
ihaleler; 

e) Yukarıdaki ikinci fıkranın (a)–(d) bentleri arasında kalan bentlerde 
belirtilmeyen aşağıda sayılan hükmi şahıslara ait ihaleler; 

aa) Federasyonun finansman katkısının en az eyaletlerin finansman 
katkılarına eşit olması kaydıyla, federasyon tarafından finanse edilen hükmi 
şahıslar; 

                                                 
 (bu bölüm, metnin İngilizce versiyonunda eksik bırakıldığından, Almanca aslından 

yararlanılmıştır) 
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bb) Sözleşmenin (aa) bendi veya ikinci fıkranın (e) bendi kapsamında 
olmaması kaydıyla, yönetimleri bakımından federasyonun denetiminde olan 
hükmi şahıslar; 

cc) İhalenin (aa) veya (bb) bentleri, ya da ikinci fıkranın (e)–(aa) bentleri 
kapsamında olmaması ve federasyonun en az eyaletlerce atanan üye sayısına eşit 
sayıda üye atanması kaydıyla, federasyon tarafından atanmış üyelerden oluşan 
idari ve yönetim veya denetim kurulları; 

f) Federasyonun tahmini toplam sözleşme bedeli içerisindeki katkı 
payının en az eyaletlerinkine eşit olması kaydıyla, federasyon ve eyaletlerin 
ortaklaşa gerçekleştirecekleri ihaleler; 

g) İkinci fıkranın (a)–(f) bentleri arasında kalan bentlerde belirtilmeyen 
hükmi şahıslara ait ihaleler. 

2. Aşağıda sayılan alanlarda yürütme yetkisi eyaletlere aittir;  

a) Herhangi bir belediye veya belediye birliğine ait ihaleler; 

b) Madde 127/1 ve madde 127/a’nın bir ve sekizinci fıkralarında 
tanımlanan vakıflar, fonlar ve kurumların ihaleleri; 

c) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen konularla ilgili olmamak 
kaydıyla, madde 126/b’nin ikinci fıkrasında tanımlanan işletmelere ait ihaleler 
ve madde 127/3 ve madde 127/a’nın üç ve sekizinci fıkralarında tanımlanan 
işletmelere ait ihaleler; 

d) Eyaletlerin mevzuatına uygun olarak kurulmuş özerk hükmi şahıslara 
ait ihaleler; 

e) Birinci fıkranın (a)–(d) bentleri arasında kalan bentlerde belirtilmeyen 
aşağıda sayılan hükmi şahıslara ait ihaleler; 

aa) İhalenin, birinci fıkranın (e) ve (aa) bentlerindeki hükümlere tabi bir 
ihale olmaması kaydıyla, eyaletlerin biri tarafından münferiden, ya da 
federasyon veya diğer bir eyalet ile müştereken finanse edilen hükmi şahıslar; 

bb) İhalenin, birinci fıkranın (e) ve (aa) bentlerindeki hükümlere tabi bir 
ihale olmaması kaydıyla, yönetimleri bakımından eyaletlerin denetiminde olan 
hükmi şahıslar; 

cc) İhalenin, birinci fıkranın (e) ve (aa) bentlerindeki hükümlere tabi bir 
ihale olmaması kaydıyla, herhangi bir eyalet tarafından atanmış üyelerden 
oluşan idari, yönetim veya denetim kurulları; 

f) İhalenin, birinci fıkranın (f) bendine tabi bir ihale olmaması kaydıyla, 
federasyon ve eyaletlerin birlikte düzenleyecekleri ihalelerin yanı sıra birden 
fazla eyalet tarafından düzenlenen ihaleler; belediyeler, nüfus büyüklüklerine 
bakılmaksızın, birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkranın (b) ve (c) 
bentleri bakımından, Federal Denetim Kurulunun görev ve yetki sınırları 
kapsamında bulunan hükmi şahıslar olarak kabul edilirler. Birinci fıkranın (b), 
(c), (e) ve (f) bentleri kapsamında, birinci fıkra uyarınca yapılacak alımların 
federasyona ait olduğu ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek 
alımların ilgili eyaletlere ait olduğu kabul edilir. İkinci fıkranın (c), (e) ve (f) 
fıkraları bakımından, ihalenin birden fazla eyaletle ilgili olması durumunda, 
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yürütme yetkisi, birinci fıkranın ilgili bendi (madde imi) bakımından federasyon 
ve eyalet arasındaki yürütme yetkisi paylaşımında hangi tarafın daha ağırlıkta 
olduğuna ve ayrıca alım yapan tarafın ikamet yerine, ihale makamının ikamet 
yerine (asli ikametgahına) bağlı olacaktır. Ancak, yürütme yetkisinin kesin 
olarak tanımlanması yine de mümkün değilse, yürütme yetkisi, ihalenin 
yapıldığı tarih itibariyle Federal Konseye halen ev sahipliği yapan eyalete ya da 
son olarak ev sahipliği yapmış eyalete aittir. 

(3) İkinci fıkranın 2 numaralı bendinde belirtilen ihale sahipleri tarafından 
gerçekleştirilecek ihalelerin incelenmesiyle ilgili yasama ve yürütme yetkisi 
eyaletlere aittir. 

(4) Federasyon; birinci fıkrada belirtilen konularla ilgili kanun 
taslaklarının hazırlanmasında eyaletlere de söz hakkı tanır. Birinci fıkra 
hükmüne göre kabul edilen, eyaletlerin yürütme yetkisinde olan konuları 
düzenleyen federal kanunlar ancak eyaletlerin ön onayı alınarak çıkartılabilir.  

(5) İlgili kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, birinci fıkra hükmü 
uyarınca çıkartılan federal kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri federasyon 
tarafından çıkarılır. Dördüncü fıkra hükümleri bu yönetmeliklere gerekli 
değişikliklerle uygulanır.  

(6) Sorgulama yetkisine sahip idari mercilerden 19’uncu maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen üst derece idari mercileri, belediyeleri ve belediye 
birliklerinin yanı sıra özel hukuk kişilerini denetlemeleri de talep edilebilir. 

Madde 15.  

(1) Kendisiyle ilgili yasama ve/veya yürütme yetkisi federal anayasa 
tarafından federasyona bırakılmamış konularda eyaletler bağımsız yetki 
sahibidirler. 

(2) Devlet emniyet güçlerinin mahalli emniyet birimlerini ilgilendiren ve 
belediyenin temsil ettiği yerel halkın menfaatlerini doğrudan doğruya ya da 
büyük ölçüde ilgilendiren ve uygunsuz gürültüye karşı kamu huzurunun ve 
düzeninin korunması örneğinde olduğu gibi, yerel halkın mahalli sınırlar 
içerisinde uygun şekilde çözümleyebileceği meselelerde, belediyelerin bu 
meseleleri ele alış şeklini denetleme ve gözlenen her türlü eksikliğin 
düzeltilmesini validen talep etme yetkisi federasyona aittir. Federasyonun bu 
amaçla yürüttüğü teftiş yetkileri belediyeye devredilebilir. Böyle bir yetki 
devrinin yapıldığı her durumda vali keyfiyetten haberdar edilir.  

(3) Eyalet mevzuatının tiyatrolar ve sinemalar, halka açık gösteri ve 
performanslar ve eğlencelerle ilgili hükümleri uyarınca eyaletlerin coğrafi yetki 
sınırları içerisinde bulunan Federal Emniyet Müdürlükleri, asgari olarak söz 
konusu etkinliklerinden gözetiminden sorumludurlar. Ancak bu gözetim yetkisi, 
teknik faaliyetleri, yapılarda emniyeti ve itfaiyeyi ilgilendiren hususları ve 
idarenin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenecek ruhsatlarla ilgili ön incelemede 
yer alması hususunu kapsamaz. 

(4) Federal Emniyet Müdürlüklerinin kendi coğrafi yetki sınırlarında 
kalan bölgelerde görev yapan, mahalli trafik polisleri (madde 118/3 ve 4) hariç, 
trafik polisleri ve Tuna Nehri, Konstans Gölü, Neusiedl Gölü ve sınırı aşan 
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sularda görevli nehir ve seyrüsefer polisine ilişkin icra sorumluluklarının sınırı, 
federasyonun ve ilgili eyaletin konuyla ilgili kanunlarında belirlenir. 

(5) Ordu mensupları veya diğer federal çalışanlara ait okullar ve 
hastaneler, ya da kışlalar dâhil, federal mercileri ve büroları ya da kamu 
kurumlarını barındıran yapılar gibi Federal Hükümete ait kamu hizmet binalarını 
ilgilendiren idari işlemler federal icranın yetkisi dahilindedir. Bu idari işlemlere 
dair itirazlarda nihai karar yetkisi valiye aittir. Ancak, bu hallerde yapılaşma 
sınırı ve seviyesinin belirlenmesi eyaletlerin yürütme yetkisindedir. 

(6) Esasları düzenleme yetkisinin federasyona bırakılmış olması kaydıyla, 
federal kanunun belirlediği çerçeve kapsamında yer alan detaylı uygulamalarda 
sorumluluk, eyaletlerin yasama organlarına aittir. Federal kanun uygulama 
mevzuatının çıkartılması için mühlet belirleyebilir ki, bu süre, Federal Konseyin 
onayı olmaksızın, altı aydan kısa ve bir yıldan uzun olamaz. Bir eyalet bu 
mühlete uymaz ise, uygulama mevzuatını çıkarma yetkisi eyaletten federasyona 
geçer. Federal uygulama mevzuatı eyalet uygulama mevzuatının çıkartıldığı 
tarih itibariyle yürürlükten kalkar. Federasyon esasları belirlememişse, eyalet 
yasama organı bu hususları düzenlemekte serbesttir. Eyalet mevzuatının 
hükümleri, federasyonun esasları belirlediği tarihten itibaren federal kanunun 
belirlediği mühlet içerisinde bu esaslara ilişkin gerekli değişiklikler yapılarak 
tadil edilir. 

(7) 11 ve 12’nci maddeler ile 14’üncü maddenin iki ve üçüncü fıkraları ve 
madde 14/a’nın üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarla ilgili olarak bir 
eyalete ait bir idari işlem birden fazla eyalette uygulanacaksa, bu idari işlemin 
uygulanacağı eyaletler, öncelikle uygulamanın esasları üzerinde anlaşmaya 
varacaklardır. Yasal gerekliliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren altı ay içerisinde 
üzerinde anlaşmaya varılacak bu düzenlemenin çıkartılmaması hal inde, 
eyaletlerden ya da konunun taraflarından birinin talebiyle, bu düzenlemeyi 
çıkartma yetkisi ilgili Federal Bakanlığa geçer. Detaylar, 11 ve 12’nci maddeler 
ile 14’üncü maddenin iki ve üçüncü fıkraları ve madde 14/a’nın üç ve dördüncü 
fıkraya istinaden çıkartılmış federal kanunlarca düzenlenebilir.  

(8) Federasyon, 11 ve 12’nci maddelere göre federal yasamanın yetkisine 
bırakılan konularda, çıkartmış olduğu yönetmeliklere uygunluğu denetleme 
hakkına sahiptir.  

(9) Eyaletler kendi yasama yetkilerinin sınırları içerisinde kalan 
konularda, o konunun ceza ve medeni hukuk alanını ilgilendiren yönüyle ilgili 
hükümleri de düzenleyebilirler.  

(10) Eyaletlerin mevcut mutat kamu yönetimi teşkilatında değişiklik 
yapan ya da yeni birimlerin kurulmasını öngören eyaletsel mevzuat 
düzenlemeleri ancak Federal Hükümetin onayıyla çıkartılabilir.  

Madde 15a.  

(1) Federasyon ve eyaletler kendi görev ve yetki alanlarına giren 
konularda birbirleriyle anlaşmalar yapabilirler. Federasyon adına bu tür 
anlaşmaların yapılması yetkisi, anlaşmanın konusuna bağlı olarak, Federal 
Hükümete ya da Federal Bakana aittir. Federal yasama organını da bağlayıcı 
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nitelikteki anlaşmalar ancak Milli Konseyin onayıyla Federal Hükümet 
tarafından yapılabilir. 50’nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri Milli Konseyin 
bu yönde alacağı kararlara gerekli değişikliklerle uygulanır; bu kararlar Federal 
Resmi Gazete’sinde yayımlanır.  

(2) Eyaletler kendi aralarında ve ancak kendi yetki alanlarıyla ilgili 
konularda anlaşmalar yapabilirler ve bu anlaşmaları gecikmeksizin Federal 
Hükümetin bilgisine sunmak zorundadırlar. 

(3) Uluslararası hukukun antlaşmalara ilişkin esasları yukarıdaki birinci 
fıkrada kastedilen anlamdaki anlaşmalara uygulanır. Aynı esaslar, ilgili eyaletin 
buna mukabil kurucu kanunlarında aksine hükümler bulunmadıkça, yukarıdaki 
ikinci fıkrada belirtilen anlaşmalar için de gerekli değişikliklerle uygulanır. 

Madde 16.  

(1) Eyaletler kendi yetki alanına giren konularda Avusturya’ya komşu 
devletlerle, ya da onları oluşturan eyaletlerde antlaşmalar yapabilirler. 

(2) Vali, bu nitelikte bir antlaşmayla ilgili müzakerelere başlanmadan 
önce Federal Hükümeti keyfiyetten haberdar etmelidir. Vali antlaşmanın 
imzalanmasından önce Federal Hükümetin onayını almalıdır. Federal Hükümet, 
onay talebinin Federal Şansölyeye tevdi edildiği tarihten itibaren sekiz hafta 
içerisinde valiye onay talebinin reddedildiğini bildirmemişse, onay verilmiş 
addedilir. Antlaşma müzakerelerini başlatma ve antlaşmayı imzalama 
sorumluluğu, eyalet hükümetinin tavsiyesi ve valinin imzasıyla Federal 
Cumhurbaşkanına aittir. 

(3) Yukarıdaki birinci fıkraya göre bir eyalet tarafından imzalanan 
antlaşmalar Federal Hükümetin talebiyle iptal edilir. Bir eyalet bu yükümlülüğü 
yerine getirmezse, bununla ilgili yetki federasyona intikal eder. 

(4) Eyaletler, uluslararası antlaşmaların uygulanması için kendi özerk 
yetki alanı çerçevesinde gerekli olacak işlemleri gerçekleştirmekle 
yükümlüdürler. Bir eyalet bu yükümlülüğünü eksiksiz şekilde yerine getirmezse, 
özellikle gerekli kanunların çıkartılması da dâhil bu işlemleri gerçekleştirme 
yetkisi federasyona intikal eder. Bu hüküm uyarınca federasyonun 
gerçekleştireceği bir işlem, özellikle çıkartılan bu nitelikteki bir kanun ya da 
yönetmelik, eyaletin yapılması zorunlu işlemi gerçekleştirmesiyle birlikte 
hükmünü yitirir. 

(5) Federasyon, uluslararası antlaşmaların uygulanması konusunda ve 
eyaletlerin yetki alanına giren konularda da gözetim hakkına sahiptir. 
Federasyonun bu konuda eyaletlere karşı icra edeceği yetkiler dolaylı federal 
idarenin konusu olan yetkilerle aynıdır. (madde 102).  

Madde 17.  

Yasama ve yürütme yetkileriyle ilgili olarak madde 10 ilâ 15 arasında 
kalan maddelerde yer alan hükümler hiçbir şekilde, bir medeni hak sahibi olan 
federasyon ve eyaletlerin konumunu etkilemez.  

Madde 18.  

(1) Kamu yönetiminin geneli hukuka dayanır. 
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(2) Her idari mercii kendi yetki ve görev alanı sınırları çerçevesinde 
kanuna dayalı olarak yönetmelikler çıkarabilir.  

(3) Milli Konseyin toplantıda olmadığı, zamanda toplanamayacağı veya 
kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü toplantı yapmasının engellendiği bir anda, 
toplum için açık ve telafisi mümkün olmayan bir zararı önlemek için, Anayasa 
uyarınca Milli Konseyin karar almasını gerektirecek acil tedbirlerin alınması 
gerekli olursa, Federal Cumhurbaşkanı mevcut mevzuatta geçici değişiklikler 
getiren kararnameler çıkartmak yoluyla, Federal Hükümetin tavsiyesiyle ve 
kendisinin ve Federal Hükümetin sorumluluğunda bu tedbirleri alır. Federal 
Hükümet, Milli Konsey Baş Komisyonu tarafından atanmış Daimi Alt 
Komisyonun onayıyla tavsiyelerini sunmalıdır. (madde 55/2). Bu kararname 
Federal Hükümet tarafından da imzalanmalıdır. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca çıkarılan tüm kararnameler Federal Hükümet 
tarafından gecikmeksizin Milli Konseye tevdi edilmelidir. Milli Konsey o anda 
oturumda değilse, Federal Cumhurbaşkanı tarafından toplanır. Ancak, Milli 
Meclis toplantıdaysa, kararnamenin tevdi edildiği tarihten itibaren sekiz gün 
içerisinde Başkan Milli Konseyi toplantıya çağırır. Milli Konsey; kararnamenin 
tevdi edildiği tarihten itibaren dört hafta içerisinde bu kararnamenin yerine ilgili 
Federal Kanunu oylamalı, ya da kararnamenin derhal yürürlükten kaldırılması 
talebiyle bir karar almalıdır. Kararnamenin yürürlükten kaldırılması yönünde 
karar alınmışsa, Federal Hükümet derhal talebi yerine getirmelidir. Başkan, 
Milli Konseyin zamanında karar alabilmesini teminen, teklifi en geç en son gün 
fakat her halükarda söz konusu dört haftalık mühletin hitamından önce oya 
sunmalıdır. Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanunda ayrıntılı 
düzenlemeler yapılır. Kararname, Federal Hükümet tarafından bir önceki 
cümlede yer alan hükümler uyarınca yürürlükten kaldırılırsa, kararnameyi 
yürürlükten kaldıran yasal hükümler, kararnamenin yürürlüğünün sona erdiği 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen kararnameler federal anayasa hükümlerini 
değiştirecek bir düzenleme içeremezler ve konuları itibariyle Federasyon veya 
Eyaletlere, ilçelere, ya da belediyelere mali yükler, ne de vatandaşlar için mali 
yükümlülükler, ya da kamu mallarının elden çıkartılması zorunluluğu 
getiremeyecekleri gibi, 10’uncu maddenin birinci fıkrasının 11 numaralı 
bendinde belirtilen konularla ilgili önlemler içeremezler ve son olarak 
dernekleşme veya kiraların korunması konularıyla da ilgili olamazlar. 

Madde 19.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı, Federal Bakanlar ile Devlet Sekreterleri ve 
Eyalet Hükümetlerinin üyeleri en yüksek dereceli yürütme mercileridir.  

(2) Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen mercilerin ve diğer kamu 
görevlilerinin ekonominin özel sektör kanadındaki faaliyetlerinin kabul 
edilebilirliği Federal Kanunla sınırlandırılabilir.  

Madde 20.  

(1) Geçici süreyle seçilmiş veya kalıcı süreyle atanmış kamu görevlileri 
federasyonun ve eyaletlerin en yüksek idari mercilerinin yönlendirmesiyle idari 
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görevlerini yasalar çerçevesinde yerine getirir. Anayasada aksine hükümler 
bulunmadıkça, bunlar amirlerinin talimatlarına tabidirler ve görevlerini ifa 
ederken amirlerine karşı sorumludurlar. Bir ast, üstü tarafından verilmiş talimatı 
konuya uygun değilse, ya da talimata uyulması ceza kanununu ihlal edecekse, 
bir talimatı yerine getirmeyi reddedebilir. 

(2) Federal veya eyalet kanunlarında son karar merci olarak bir 
mahkemeyi görevlendirmişse ve bu mahkemenin kararların kanun uyarınca idari 
merciler tarafından iptal edilmesi ya da değiştirilmesi mümkün değilse ve bu 
mahkeme en az bir hâkimden oluşuyorsa, mahkemenin diğer üyeleri de aynı 
şekilde hiçbir talimata bağlı olmaksızın görevlerini ifa ederler. 

(3) Federal, eyaletlerle ve belediyelerle ilgili görevlerle görevlendirilmiş 
olanların yanı sıra diğer kamu hükmi şahıslarında görevlendirilenler, yasalarda 
aksine hüküm yer almadıkça, görevlerinin gereği olan faaliyetlerden 
edinecekleri ve açıklanması, kamu huzuru, düzeni ve emniyeti, genel milli 
savunma, dış ilişkiler, kamu hükmi şahsının menfaatleri, bir yasal düzenlemenin 
hazırlanması ya da ilgili tarafların üstün menfaatleri gereği kendilerine 
yasaklanmış bilgilerin tamamını gizli tutacaklardır (resmi gizlilik). Genel bir 
temsilcilik tarafından bu bilgiler talep edilmişse, bu temsilcilik tarafından 
atananlar için resmi gizlilik yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

(4) Federal, eyaletlerle ve belediyelerle ilgili görevlerle görevlendirilmiş 
olanların yanı sıra diğer kamu hükmi şahıslarında görevlendirilenler, bu 
açıklamanın gizliliğin muhafazasına ilişkin yasal yükümlülükle çelişmemesi 
kaydıyla, kendi yetki ve görev alanlarına giren konulara ilişkin bilgileri 
açıklarlar. Bir meslek birliğinin bilgi verme yükümlülüğü sadece kendi 
mensuplarıyla sınırlıdır ve bu açıklama yasaların kendilerine tanıdıkları 
işlevlerin işleyişine mani olmayacaktır. Federal mercilerin ve yerinden yönetim 
birimlerinin yasama ve yürütme yetkileriyle ilgili olarak federal kanunlar 
kapsamında detaylı düzenleme yapma yetkisi federasyona aittir. Eyaletlerin ve 
belediyelerle yerinden yönetim birimlerinin çerçeve mevzuatlarla ilgili yetkileri 
bakımından detaylı düzenleme yapma yetkisi federasyona aitken, uygulama 
mevzuatını çıkarma ve yürütme yetkileri eyalete aittir. 

Madde 21.  

(1) Eyalet, belediyeler ve belediye birliklerinin çalışanlarının hizmet 
akitleri ve özlük haklarına dair düzenlemeler dâhil, çalışma esaslarını 
ilgilendiren konularda yasama ve yürütme yetkisi, aşağıdaki ikinci fıkrada ve 
madde 14/2 ve 3’ün (d) bendinde yer alan aksine hükümler müstesna, eyaletlere 
aittir. Hizmet akdiyle çalışmayla ilgili tüm ihtilaflar mahkemeler tarafından 
çözümlenir. 

(2) İşletmelerde istihdam edilenler müstesna, (birinci fıkrada anılan) 
çalışanların iş güvenliği ve eyalet çalışanlarının özlük haklarına dair konularda 
yasama ve yürütme yetkisi, eyaletlere aittir. Birinci cümlede yer alan konularda 
eyaletin yetkili olmadığı durumlarda, yukarıdaki belirtilen konularda federasyon 
yetkilidir. 
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(3) Anayasada aksine hüküm bulunmadıkça, federasyon çalışanlarına 
tanınan ayrıcalıklı memuriyet yetkisi federasyonun en yüksek mercileri 
tarafından icra edilir. Kanunun federasyon çalışanları için uygun istisnalar 
tanıdığı durumlar hariç, eyalet çalışanlarına tanınan ayrıcalıklı memuriyet 
yetkisi eyaletlerin en yüksek mercileri tarafından icra edilir. Eyalet 
anayasasında, eyalet çalışanlarına tanınan ayrıcalıklı memuriyet yetkisinin 
eşdeğer merciler tarafından icra edilebileceği hükmü yer alabilir. 

(4) Kamu çalışanlarının federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediyeler 
birlikleri arasında bir görevden diğer bir göreve atanma olasılıkları her daim 
garanti altındadır. Hizmet sürelerinin, federasyon, ya da bir eyalet, bir belediye, 
ya da bir belediye birliği için görev yürütülmesine bağlı olarak değişik 
hesaplanması kabule şayan değildir. Federasyonun, eyaletlerin ve belediyelerin 
personel çalışma esasları, özlük hakları ve iş güvencesi alanlarındaki 
düzenlemelerinde birbirine paralellik sağlanabilmesi için, federasyon ve 
eyaletler bu konulardaki tasarılarından birbirlerini haberdar ederler. 

(5) Aşağıda sayılan haller yasal düzenleme yoluyla mümkün olabilir;  

1. Devlet memurlarının özel idari işlevleri ifa etmek amacıyla, ya da 
görevin bunu gerektirmesi sebebiyle geçici süreyle atanabilmeleri; 

2. Geçici sürenin hitamından sonra, ya da idari birimin teşkilatında veya 
çalışma esaslarının yapısında yasayla değişiklik yapılması üzerine, atamanın 
gerekli olmaması; 

3. Atama yetkisinin 66’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca 
devredilmemiş olması kaydıyla, çalışanın görev yerinin veya unvanının 
değişmesi halinde, atamanın gerekli olmaması. 

(6) Yukarıdaki beşinci fıkrada belirtilen hallerde denk görev talebinde 
bulunulamaz.  

Madde 22.  

Federasyonun, eyaletlerin ve belediyelerin tüm yetkili mercileri kendi 
yetki alanı çerçevesinde birbirleriyle karşılıklı yardımlaşma içerisinde 
çalışmakla yükümlüdürler.  

Madde 23.  

(1) Kamu hukukuna göre kurulmuş Federasyon, eyaletler, ilçeler, 
belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar, kanunların yürürlüğünün sağlanması 
amacıyla kendileri namına çalışan kişilerin kanuna aykırı davranışlarından ötürü 
her kim olursa olsun diğer kişilere verdikleri zarar ziyandan sorumludur.  

(2) Yukarıdaki birinci fıkrada anılan tüzel kişilerden herhangi bir adına iş 
gören kişiler, bu zarar ziyanın kasti tutumları veya ağır kusurlarından 
kaynakladığının ispat edilmesi şartıyla, hükmi şahsın tazmin edilen kişiye 
ödediği tazminat bakımından o tüzel kişiye karşı sorumludur.  

(3) Yukarıdaki birinci fıkrada anılan tüzel kişilerden herhangi bir adına iş 
gören kişiler, kanunların yürürlüğünün sağlanması amacıyla kendileri namına 
çalıştıkları tüzel kişilere karşı, kanuna aykırı davranışlarından ötürü verdikleri 
zarar ziyandan sorumludur. 
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(4) Bir ila üçüncü fıkralar arasında kalan hususlarla ilgili detaylı 
hükümler Federal Kanunla düzenlenir.  

(5) Posta sistemi ve telekomünikasyon alanlarını düzenleyen özel 
hükümler ile yukarıdaki bir ila üçüncü fıkralar arasında kalan hükümler 
arasındaki farklılığın haddi Federal Kanunla belirlenir. 

 

B. Avrupa Birliği 

 

Madde 23a.  

(1) Avusturya Cumhuriyeti tarafından Avrupa Parlamentosu’na atanacak 
üyeler, nispi temsil esaslarına göre, en geç seçim tarihinin hitamında on sekiz 
yaşını tamamlamış ve seçim tarihinde Avusturya vatandaşı ve Avrupa Birliği 
hukukuna göre oy kullanmaktan men edilmemiş olan, ya da Avrupa Birliğine 
üye ülkelerin vatandaşı olan ve Avrupa Birliği hukukuna göre oy kullanma 
hakkına sahip kişiler arasından, eşit, doğrudan, gizli ve şahsi oy esaslarıyla 
seçilirler. Seçim usulüne ilişkin ayrıntılı hükümler Federal Kanunla 
düzenlenecektir. 

(2) Federal bölge, Avrupa Parlamentosu için yapılacak seçimlerde tek bir 
seçim çevresini teşkil eder. 

(3) En geç seçim tarihinin hitamında on dokuz yaşını tamamlamış ve 
seçim için belirlenen tarihte Avusturya vatandaşı ve Avrupa Birliği hukukuna 
göre oy kullanmaktan men edilmemiş olan, ya da Avrupa Birliğine üye ülkelerin 
vatandaşı olan ve Avrupa Birliği hukukuna göre oy kullanma hakkına sahip 
kişiler, seçilebilirler.  

(4) Oy kullanma hakkının kullanılması veya seçmenlik hakkı ancak 
mahkeme kararıyla engellenebilir. 

(5) Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sevk ve idaresi Milli Konsey 
tarafından seçimler için atanmış seçim kurullarına devrolunur. Yurtdışında 
gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinin bir seçim kurulu önünde 
gerçekleştirilmesi gerekli değildir. Yurtdışında oy kullanımına ilişkin daha 
detaylı hükümler ancak, Milli Konseyin üye tam sayısının en az yarısının 
katılımıyla ve kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edilebilir. 

(6) Seçmen kütükleri belediyeler tarafından kendi yetki ve görev 
sorumlulukları çerçevesinde hazırlanır. 

Madde 23b.  

(1) Avrupa Parlamentosuna üye olarak seçilmek için adaylığını koyan 
kamu görevlilerine propaganda faaliyetleri için yeterli süre tanınır. Avrupa 
Parlamentosuna üye olarak seçilen kamu görevlilerinin memuriyetleri, maaş 
kaybıyla birlikte görevleri süresince askıya alınır.  

(2) Üniversitede görev yapan öğretim görevlileri Avrupa Parlamentosuna 
mensupken araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam edebilir ve sınavlarda görev 
alabilirler. Bu faaliyetlere ilişkin ücretler fiilen verilen hizmet esas alınarak 
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hesaplanır. Ancak bu ücret bir üniversite öğretim görevlisinin maaşının yüzde 
yirmi beşini geçemez. 

(3) Anayasada Milli Konseyin mevcut veya sabık üyelerinin 
gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler olarak tanımlanan faaliyetler, Avrupa 
Parlamentosunun mevcut veya sabık üyeleri için de münasip değildir. 

Madde 23c.  

(1) Federal Hükümet, Avrupa Birliği çerçevesinde Komisyon, Adalet 
Divanı, Bidayet Mahkemesi, Sayıştay, Avrupa Yatırım Bankası Yönetim 
Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi üyelikleri için 
Avusturya’nın göstereceği adayların belirlenmesinden sorumludur.  

(2) Federal Hükümet, Komisyon, Adalet Divanı, Bidayet Mahkemesi, 
Sayıştay, Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulu üyelikleriyle ilgili olarak, 
Milli Konseyin Ana Komisyonuyla mutabakata varacaktır. Federal Hükümet 
tasarladığı kararı hakkında Milli Konseyin Ana Komisyonunu ve Federal 
Cumhurbaşkanını aynı anda bilgilendirecektir. 

(3) Federal Hükümet, Ekonomik ve Sosyal Komite üyelikleri için 
ekonomik ve sosyal çevreleri oluşturan çeşitli resmi ve diğer meslek 
kuruluşlarının tekliflerini alacaktır.  

(4) Bölgeler Komitesi asil ve yedek üyelikleri için Avusturya’nın 
göstereceği adaylarda eyaletlerin yanı sıra Avusturya Şehirler ve İlçeler Birliği 
(Avusturya Mahalli İdareler Federasyonu) ve Avusturya Belediyeler Birliğinden 
(Avusturya Belediyeler Federasyonu) teklif alınması esastır. Bu bağlamda, 
Eyaletler sırasıyla bir aday, Avusturya Şehirler ve İlçeler Birliği ve Avusturya 
Mahalli İdareler Birliği müştereken üç temsilciyi aday olarak gösterirler.  

(5) Federal hükümet yukarıdaki üç ve dördüncü fıkralar uyarınca 
belirlenen isimleri Milli Konseye bildirir. Federal hükümet yukarıdaki iki, üç ve 
dördüncü fıkralar uyarınca belirlenen isimleri Federal Konseye bildirir.  

Madde 23d.  

(1) Federasyon, eyaletlerin özerk yetki ve görev alanına giren, ya da öteki 
türlü onların menfaatine olan Avrupa Birliğiyle ilgili projeleri vakit 
geçirmeksizin eyaletlere bildirmek ve federasyonun belirleyeceği makul süre 
içerisinde görüşlerini belirtme fırsatı tanımak zorundadır. Bu görüşler Federal 
Şansölyeye tevdi edilir. Belediyelerin yetki ve görev alanlarının ya da önemli 
menfaatlerinin etkilenecek olması kaydıyla, aynı hüküm gerekli değişiklikler 
belediyeler için de geçerlidir. Belediyeleri bu konularda Avusturya Şehirler ve 
İlçeler Birliği (Avusturya Mahalli İdareler Federasyonu) ve Avusturya Mahalli 
İdareler Birliği (Avusturya Belediyeler Federasyonu) temsil eder (madde 115/3). 

(2) Federasyon, yasama yetkisinin eyalete ait olduğu Avrupa Birliğiyle 
ilgili bir projede eyaletlerin mutabakatına sahipse, Avrupa Birliğindeki 
müzakerelerde ve oylamalarda bu mutabakatla bağlıdır. Federasyon ancak, dış 
ilişkiler ve entegrasyon politikaları alanlarında zaruri bir gerekçeyle bu 
mutabakattan farklı hareket edebilir.  
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(3) Avrupa Birliği çerçevesindeki bir projenin yasama yetkisinin eyalete 
ait olduğu alanları da etkilemesi mümkünse, Federal Hükümet, eyaletler 
tarafından belirlenmiş bir adayı Konseyin karar alma sürecinde eyaleti temsil 
etmek üzere atar. Bu atama yetkisi Federal Hükümetin ilgili üyesinin işbirliğiyle 
ve Federal Hükümetin koordinasyonunda icra edilir. İkinci fıkra hükümleri 
eyalet temsilcisi için uygulanır. Federal yasama yetkisinde olan konularda 
eyaletlerin temsilcileri Milli Konseye karşı sorumludurlar; Eyaletlerin yasama 
yetkisinde olan konularda ise 142’nci maddeye göre eyalet yasama organlarına 
karşı sorumludurlar. 

(4) Bir ila üçüncü fıkralar arasında kalan hükümlerle ilgili daha ayrıntılı 
düzenlemeler federasyon ve eyaletlerin mutabakatıyla gerçekleştirilir. (madde 
15/1).  

(5) Eyaletler, Avrupa Birliğiyle entegrasyon çerçevesindeki hukuki 
işlemlerin uygulanması için gerekli olan işlemlerden kendi yetki ve görev 
alanlarına girenlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bir eyalet bu 
yükümlülüğünü layıkıyla yerine getirmezse ve Avrupa Birliği bünyesindeki bir 
mahkeme tarafından Avusturya aleyhine bu durum tespit edilirse, gerekli 
yasaların çıkartılması başta olmak üzere bu işlemleri gerçekleştirme yetkisi 
federasyona intikal eder. Böyle bir kanun veya kararnamenin çıkartılması başta 
olmak üzere, federasyonun bu hüküm uyarınca gerçekleştireceği bir işlem, 
eyaletin gerekli işlemi gerçekleştirdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. 

Madde 23e.  

(1) Federal hükümetin ilgili üyesi Avrupa Birliği kapsamındaki tüm 
projeler hakkında vakit kaybetmeksizin Milli Konsey ve Federal Konseyi 
bilgilendirir ve projelerle ilgili görüşlerini bildirme olanağı sağlar. 

(2) Federal hükümetin ilgili üyesi Avrupa Birliği kapsamında yer alan ve 
Federal Kanunlarla düzenlenmesi gereken, ya da federal yasama yoluyla 
düzenlenmesi gerekecek konuları ilgilendiren bir hukuki işleminin 
uygulanmasıyla doğrudan alakalı bir projeyle ilgili olarak Mi lli Konseyden 
görüş edinmişse, Federal Hükümetin bu üyesi Avrupa Birliğindeki 
müzakerelerde ve oylamalarda bu görüşle bağlıdır. Ancak, dış ilişkiler ve 
entegrasyon politikaları alanlarında zaruri bir gerekçeyle bu görüşten farklı 
hareket edilebilir. 

(3) Federal hükümetin bir üyesi yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen Milli 
Konseyin görüşünden farklı hareket etmek isterse, bir kez daha Milli Konseye 
müracaat edilir. Avrupa Birliğinin hazırlık aşamasında olduğu söz konusu 
hukuki işleminin mevcut federal anayasada önemli bir değişiklik öngörmesi 
halinde, Milli Konsey uygun zaman içerisinde bu yönde bir itirazda bulunmamış 
ise söz konusu görüşten farklı hareket edilebilir.  

(4) Milli Konsey yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca görüşünü bildirmişse, 
Federal Hükümetin ilgili üyesi Avrupa Birliğinde gerçekleştirilen oylamayla 
ilgili olarak Milli Konseyi bilgilendirir. Federal hükümetin ilgili üyesi, özellikle 
Milli Konseyin görüşünden farklı hareket edilmişse, bunun gerekçeleri hakkında 
Milli Konseyi vakit geçirmeksizin bilgilendirir.  
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(5) Milli Konseyin yukarıdaki bir ve dördüncü fıkralar arasında 
düzenlenen yetkilerinin muhafazası, prensip olarak, ana komitenin 
sorumluluğundadır. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı hükümler Milli Konseyin 
daimi kararları hakkındaki Federal Kanunla düzenlenir. Avrupa Birliği ile ilgili 
projelerden sorumlu olacak Ana Komiteye bağlı ayrı bir daimi alt 
komisyonunun yetki alanı ve Milli Konseyin bir ila dördüncü fıkralar arasında 
düzenlenen yetkilerinden hangilerinin Milli Konseyin kendisine bırakılacağı bu 
vesileyle yapılacak düzenlemelerle belirlenebilir. 55’ inci maddenin üçüncü fıkra 
hükümleri bu daimi alt komisyon bakımından gerekli değişikliklerle uygulanır. 

(6) Federal hükümetin ilgili üyesi Avrupa Birliği kapsamında yer alan ve 
uygulanması için, 44’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca Federal Konseyin 
mutabakatıyla federal anayasada düzenlenme yapılması zorunluluğu bulunan, 
bir projeyle ilgili olarak Federal Konseyden görüş edinmişse, Federal 
Hükümetin bu üyesi Avrupa Birliğindeki müzakerelerde ve oylamalarda bu 
görüşle bağlıdır. Ancak, dış ilişkiler ve entegrasyon politikaları alanlarında 
zaruri bir gerekçeyle bu görüşten farklı hareket edilebilir. Federal Konseyin 
yukarıdaki ikinci fıkrada düzenlenen yetkilerinin muhafazası ve bu konuyla 
ilgili daha ayrıntılı hükümler Federal Konseyin usul kurallarıyla düzenlenir. 
Avrupa Birliği ile ilgili projelerden Federal Konsey yerine sorumlu olacak özel 
olarak kurulacak komisyonunun yetki alanı ve Federal Konseyin birinci ila bu 
fıkrada düzenlenen yetkilerinden hangilerinin Federal Konseyin kendisine 
bırakılacağı bu vesileyle yapılacak düzenlemelerle belirlenebilir. 

Madde 23f.  

(1) Avusturya, Nice Antlaşması’yla değiştirilmiş Avrupa Birliği Kurucu 
Antlaşması Kısım V gereğince, Avrupa Birliği Ortak Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikasında yer almaktadır. Bu, Antlaşmanın 17’nci maddesinin ikinci 
fıkrasında öngörülen görevlerin yanı sıra Antlaşmaya taraf olmayan bir veya 
daha fazla sayıdaki ülkeyle olan ekonomik ilişkilerin askıya alınması, 
sınırlandırılması ya da tamamen sona erdirilmesini öngören tedbirlere de 
katılınmasını da içermektedir. Avrupa Konseyi’nin Avrupa Birliği’nin ortak 
savunması ve Batı Avrupa Birliği’nin Avrupa Birliği ile entegrasyonu 
hakkındaki kararlarının, 44’üncü maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri gerekli 
değişikliklerle uygulanarak, Milli Konsey ve Federal Konsey tarafından 
onanması gerekmektedir. 

(2) Nis Antlaşması ile değiştirilmiş Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması 
Kısım V gereğince, Avrupa Birliği Ortak Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası ve 
Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması Kısım VI gereğince emniyet ve yargı 
konularındaki işbirliğini düzenleyen konularla ilgili oylamalarda, madde 23e’nin 
iki ila beşinci fıkraları arasındaki hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır.  

(3) Barışın korunmasına dair görevler ve arabuluculuk faaliyetleri dâhil 
kriz yönetimi kapsamında silahlı kuvvetlerin gerçekleştireceği görevleri 
ilgilendiren kararların yanı sıra, ortak savunma politikasının tedrici şekilde 
oluşturulması ve Batı Avrupa Birliği ile tesis edilecek yakın kurumsal ilişkilerle 
ilgili olarak, Nis Antlaşması ile değiştirilmiş Avrupa Birliği Kurucu 
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Antlaşmasının 17’nci maddesi gereğince alınacak kararlarda Federal Şansölye 
ve Federal Dışişleri Bakanının ortak mutabakatı aranır.  

(4) Onanacak kararın, Avusturya’ya birliklerini ya da bireylerini sevk 
etmesi yükümlülüğü getirmesi muhtemelse, üçüncü fıkra uyarınca alınacak 
önlemler ancak, bu görevlendirmenin, birliklerin ya da bireylerin yurtdışında 
görevlendirilmesini düzenleyen anayasa hükümlerinde öngörülen usule uygun 
olarak gerçekleştirileceği şerhi düşülerek onaylanabilir.  

 

Kısım I I . 

Federal Yasama 

A. Milli Konsey 

 

Madde 24.  

Milli Komite, Federal Konsey ile müştereken Federasyonun yasama 
yetkisini icra eder.  

Madde 25.  

(1) Milli Konsey’ in merkezi, Federal Başkent olan Viyana’dadır. 

(2) Federal Cumhurbaşkanı, olağanüstü şartların hüküm sürdüğü hallerde, 
Federal Hükümetin talebiyle Milli Konseyi Federal bölge toprakları içerisinde 
bir başka yerde toplantıya çağırabilir. 

Madde 26.  

(1) Milli Konsey, nispi temsil esaslarına göre, en geç seçim tarihinin 
hitamında on sekiz yaşını tamamlamış kadın ve erkekler tarafından, eşit, 
doğrudan, gizli ve şahsi oy esaslarıyla seçilir. Seçim usullerine dair detaylı 
hükümler Federal Kanunla düzenlenecektir. 

(2) Federal bölge müstakil seçim çevrelerine ayrılacaktır, bu seçim 
çevrelerinin sınırları eyaletlerin sınırlarıyla örtüşmeyebilir. Her bir seçim bölgesi 
müstakil seçim bölgelerine ayrılacaktır. Seçilecek milletvekili sayısı, son nüfus 
sayımı sonuçlarına göre asli ikametgâhı belirli bir seçim çevresinde bulunan 
yurttaşlar ile son nüfus sayımı tarihi itibariyle asli ikametgâhı Federal bölge 
sınırları içerisinde olmamakla birlikte söz konusu seçim çevresinin içinde 
kaldığı belediyenin seçmen kütüğüne kaydını yaptırmış olan yurttaşların 
sayısıyla orantılı olarak, geçerli seçmen (seçmen kitlesi) sayısına bölünecektir. 
Bir seçim çevresine tahsis edilen milletvekili sayısı aynı şekilde seçim bölgeleri 
arasında pay edilecektir. Milli Konseye ilişkin seçim usullerinde federal 
bölgenin geneline yönelik nihai dağılım usulü düzenlenir. Bu düzenlemeyle, 
nispi temsiliyet esaslarına göre seçim çevrelerinde seçime giren siyasal partilerin 
koltuk sayısı ile henüz tahsisi gerçekleştirilmemiş koltuk sayıları arasında denge 
kurulur. Seçmenlerin diğer şekilde seçim çevrelerine ayrılması kabule şayan 
değildir. 

(3) Seçimlerin yapılacağı gün Pazar günü ya da diğer bir resmi tatil günü 
olmalıdır. Oy vermenin başlangıcını, devamını veya sonlanmasını engelleyen 
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diğer şartların oluşması halinde seçim kurulu oy verme işlemini sonraki güne 
kadar uzatabilir, ya da oy verme işlemlerini tatil edebilir.  

(4) Seçim tarihi olarak ilan edilen tarihte Avusturya vatandaşı olan ve en 
geç seçim tarihinin hitamında on dokuz (orijinal metinde 18 ibaresi 
bulunmaktadır.) yaşını doldurmuş her kadın ve erkek seçmen olabilir. 

(5) Oy kullanma hakkının kullanılması veya seçmenlik hakkı ancak 
mahkeme kararıyla engellenebilir. 

(6) Seçim kurulları, Milli Konsey, Federal Cumhurbaşkanı seçimleri ve 
halk oylaması işlerinin yürütülmesinin ve idaresinin yanı sıra halk inisiyatifi ve 
kamuoyu yoklaması amacıyla yürütülen oylamaların izlenmesi için atanırlar. Oy 
hakkı bulunan üyeleri seçimlere katılan siyasal partilerin temsilcilerinden oluşur. 
Federal seçim kurullarında ayrıca halen veya geçmişte yargıda görev almış 
kişiler de yer alır. Seçim usullerine ilişkin yasal düzenlemelerde, yargı 
mesleğinden gelen üyeler hariç olmak üzere, seçimlere katılan siyasal partilere 
ayrılacak temsilci sayısı bu siyasal partilerin son Milli Konsey seçimlerindeki 
sandalye sayılarının dağılımı esas alınarak belirlenir. Milli Konsey, Federal 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve halk oylamasında yurtdışında kullanılacak 
oyların seçim kurulları önünde kullanılması gerekmemektedir. Yurtdışında oy 
kullanmaya ilişkin ayrıntılı hükümler Milli Konsey tarafından ancak en az üye 
tam sayısının yarısının katılımıyla ve kullanılan oyların üçte ikisinin 
çoğunluğuyla düzenlenebilir. 

(7) Seçmen kütükleri belediyeler tarafından kendi yetki ve görev 
sorumlulukları çerçevesinde hazırlanır. 

Madde 27.  

(1) Milli Konsey, Konseyin ilk toplantı tarihinden başlayarak dört yıl 
süreyle ve fakat her halükarda yeni Milli Konsey toplanana kadar görev yapar. 

(2) Milli Konseyin yeni seçilen üyeleri seçimlerden sonra otuz gün 
içerisinde Federal Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılırlar. Seçimler 
Federal Hükümet tarafından, yeni seçilen Milli Konseyin yasama döneminin 
dördüncü yılının hitamından sonraki gün toplanabilmesini sağlayacak şekilde 
düzenlenir. 

Madde 28.  

(1) Milli Konsey, Federal Cumhurbaşkanı tarafından her yıl olağan 
oturumda toplanır. Olağan toplantı dönemi 15 Eylülden önce başlayamaz ve bir 
sonraki yılın 15 Temmuz tarihinden daha sonra sona eremez. 

(2) Federal Cumhurbaşkanı Milli Konseyi olağanüstü toplantıya 
çağırabilir. Federal Cumhurbaşkanı, Federal Hükümetin ya da Milli ya da 
Federal Konsey üye tam sayısının üçte birinin bu yöndeki talebiyle, Milli 
Konseyi, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir kez 
daha toplanmak üzere olağanüstü oturuma davet etmekle yükümlüdür. Toplantı 
daveti karşı imza gerektirmemektedir. Milli Konseyin veya Federal Konsey 
üyelerinin tavsiyede bulunabilmeleri için Federal Hükümetin tavsiyesi aranmaz.  
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(3) Federal Cumhurbaşkanı Milli Konseyin kararıyla Milli Konseyin 
oturumlarının sonlandığını ilan eder.  

(4) Yeni Milli Konseyin aynı yasama dönemi içerisinde açılmasıyla 
birlikte çalışmalara, son oturumda varılan aşamadan devam edilecektir. Milli 
Konsey, bir oturumun sonunda, münferit komisyonlara çalışmalarına devam 
etme talimatı verebilir. 

(5) Milli Konsey Başkanı bir oturum sırasında birden fazla birleşim 
başlatabilir. Bir oturum sırasında Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal 
Kanunda belirtilen sayıda üyenin veya Federal Hükümetin talebi halinde 
Başkan, bir bileşim açmakla yükümlüdür. Daha ayrıntılı hükümler, Milli 
Konseyin toplanmasının zorunlu olduğu dönemi de belirleyen Milli Konsey İç 
Tüzüğü Hakkında Federal Kanunla düzenlenir. 

(6) Mili Konseyin Daimi Kararları hakkında Federal Kanunda, Başkanın 
görevini yapamayacak durumda olması veya görevinden azledilmesi durumunda 
Milli Konseyin toplanmasına ilişkin hükümler düzenlenir.  

Madde 29.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı Milli Meclisi tasfiye edebilir ancak, bu 
ayrıcalıklı haktan bir defaya mahsus aynı gerekçeyle yararlanabilir. Böyle bir 
durumda, yeni seçim, Federal Hükümet tarafından, yeni seçilen Milli Meclisin 
ilk toplantısını tasfiye tarihinden itibaren en geç yüz gün sonra 
gerçekleştirebilmesine olanak verecek şekilde organize edilir. 

(2) Milli Konsey, bir yasama döneminin hitamından önce salt çoğunlukla 
kabul edilen bir kanun ile Konseyin feshini oylayabilir.  

(3) Yukarıdaki ikinci fıkrada öngörülen tasfiyenin yanı sıra Milli 
Konseyin seçildiği yasama döneminin hitamından sonra, yasama dönemi yeni 
seçilmiş Milli Konseyin ilk kez toplanacağı tarihe kadar devam eder.  

Madde 30.  

(1) Milli Konsey, Başkan, İkinci ve Üçüncü Başkanları üyeleri arasından 
seçer. 

(2) Milli Konsey çalışmalarını Federal Kanuna göre yürütür. Milli 
Konsey iç tüzüğü hakkında Federal Kanun ancak en az Milli Konsey üye tam 
sayısının yarısının katılımıyla ve kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla 
kabul edilebilir. 

(3) Milli Konsey Başkanı, bağlı görev yapacak Parlamento görevlileri, 
Parlamentonun görevlerine ve federasyonun yasama organının yetki 
çerçevesinde kalan idari işlemlerin yürütülmesine yardımcı olmanın yanı sıra 
Avusturya Cumhuriyetinin Avrupa Parlamentosu’na atadığı temsilcileriyle ilgili 
benzeri görevleri ve idari işlemleri yürütmeye salahiyetine sahiptirler. Federal 
Konseye ilişkin konularda Parlamento görevlilerinin iç organizasyonu, Federal 
Konsey Başkanı ile mutabakatla belirlenir. Federal Konsey Başkanına da, aynı 
şekilde, Federal Konseye kanunla verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin olarak 
talimat verme yetkisi tanınmıştır. 
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(4) Parlamento görevlilerinin atanması yetkisi ve diğer şahsi konularla 
ilgili yetkiler Milli Konsey Başkanına aittir. 

(5) Milli Konsey Başkanı, parlamenter görevlerinin ifasına yardımcı 
olmak amacıyla, Parlamento görevlilerini siyasal parti lere yardımcı olmakla 
görevlendirebilir.  

(6) Milli Konsey Başkanı, bu madde uyarınca yetkili olduğu idari 
konularda yürütmenin başıdır ve bu yetkisini bağımsız şekilde icra eder. 
Münhasıran bu maddede düzenlenen idari konularla ilgili olmak kaydıyla, 
kararnameler çıkartabilir.  

Madde 31.  

Münferit konularla ilgili bu kanunda, ya da Milli Konsey iç tüzüğü 
hakkında Federal Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, Milli Konseyin 
karar alabilmesi için üye tam sayısının en az üçte birinin katılımıyla ve 
kullanılan oyların salt çoğunluğu şartı aranır. 

Madde 32.  

(1) Milli Konseyin oturumları halka açıktır.  

(2) Başkanın, ya da Milli Konsey iç tüzüğü hakkında Federal Kanunda 
belirtilen sayıdan üyenin bu yöndeki talebiyle oturum halka kapalı şekilde 
yürütülür ve Milli Konsey oturumu takip eden izleyiciler dışarıya alındıktan 
sonra oylama yapar. 

Madde 33.  

Hiç kimse, Milli Konsey ve komisyonlarının halka açık oturumlarına ait 
toplantı zabıtlarını yayımlamaktan ötürü sorumlu tutulmayacaktır. 

 

B. Federal Konsey 

 

Madde 34.  

(1) Eyaletler, aşağıda yer alan hükümler uyarınca, her bir eyaletin 
nüfusuna orantılı şekilde Federal Konseyde temsil edilirler. 

(2) Nüfusu en yüksek eyalet, Konseye on iki milletvekili ile, diğer 
eyaletler nüfuslarının nüfusu en yüksek olan eyaletin nüfusuyla orantılı sayıda 
milletvekili ile ve bu oranın yarısını aşan geri kalanları ise tam sayıyla temsi 
edilirler. Ancak, her bir eyalet en az üç milletvekiliyle temsil edilme hakkına 
sahiptir. Her bir asil üye için yedek üye atanacaktır.  

(3) Her bir eyalet tarafından yukarıdaki hüküm uyarınca atanacak 
üyelerin sayısı, her genel nüfus sayımı sonrasında Federal Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecektir.  

Madde 35.  

(1) Federal Konseyin asil ve yedek üyeleri ilgili yasama dönemleri için 
Eyalet Meclisi üyeleri tarafından, nispi temsiliyet esaslarına göre ve fakat Eyalet 
Meclisinde en yüksek sandalye sayısına sahip ikinci siyasal partiye en az bir 
sandalye düşecek şekilde, ya da tüm partilerin eşit sayıda sandalye sayısına 
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sahip olması durumunda, en son gerçekleştirilen Eyalet Meclisi seçiminde en 
yüksek oyu alan ikinci siyasal partiye en az bir sandalye düşecek şekilde 
seçilirler. Birden fazla partinin eşit hakka sahip olduğu durumlarda, mesel kura 
yoluyla çözümlenir. 

(2) Federal Konseyin üyeleri kendilerini atayan Eyalet Meclisi üyeleri 
arasından seçilmek zorunda değildirler. Ancak, Eyalet Meclisi üyesi seçilmek 
için aranan şartları haiz olmak zorundadırlar. 

(3) Bir Eyalet Meclisinin yasama döneminin sona ermesinden ya da 
Eyalet Meclisinin tasfiyesinden sonra, Eyalet Meclisi tarafından Federal 
Konseye atanan üyeler, yeni Eyalet Meclisi tarafından Federal Konsey üyeliği 
için seçim yapılıncaya kadar görevlerini sürdürmeye devam ederler. 

(4) 34 ve 35’ inci madde hükümleri ancak, bu kararın onaylanması için 
genel olarak kanunun belirlediği oy çoğunluğu şartından başka, Federal 
Konseyde temsil edilen en az dört Eyaletin temsilcilerinin çoğunluğu bu 
değişikliği onaylar ise değiştirilebilir.  

Madde 36.  

(1) Federal Konsey Başkanlığı her altı ayda bir alfabetik sıraya göre bir 
eyaletten diğer eyalete devrolunur.  

(2) Başkanlığı devralan eyaletin delegasyonuna başkanlık eden eyalet 
temsilcisi Federal Konseyi olarak görev yapar. Başkan vekilinin atanmasına 
ilişkin esaslar Federal Konsey iç tüzüğü ile düzenlenir. Başkan, “Federal Konsey 
Başkanı”  unvanını taşır; başkan vekilleri “Federal Konsey Başkan Vekili”  
unvanını taşırlar. 

(3) Başkan; Federal Konseyi Milli Konseyin merkezinde toplar. Başkan; 
üyelerin en az dörtte birinin ya da Federal Hükümetin talebiyle Federal Konseyi 
derhal toplamakla yükümlüdür. 

(4) Valiler Federal Konseyin bütün oturumlarına katılabilirler. Federal 
Konsey iç tüzüğünde düzenlenen özel hükümler uyarınca Valiler, talepleri 
halinde, eyaletlerle ilgili meselelerde Konseye görüşlerini bildirebilirler.  

Madde 37.  

(1) Münferit konularla ilgili bu kanunda, ya da Federal Konsey İç 
Tüzüğünde aksine bir hüküm bulunmadıkça, Federal Konseyin karar alabilmesi 
için üye tam sayısının en az üçte birinin katılımı ve kullanılan oyların salt 
çoğunluğu şartı aranır.  

(2) Federal Konseyin İç Tüzüğü karar alınarak kabul edilir. Bu karar 
ancak, üye tam sayısının en az yarısının katılımıyla ve kullanılan oyların üçte 
ikisinin çoğunluğuyla kabul edilebilir. Konseyin çalışmaları için gerekli olması 
kaydıyla, Federal Konseyin iç işleyişinin kapsamı dışında kalan Hükümlere İç 
Tüzükte yer verilebilir. İçtüzük bir Federal Kanun statüsündedirler; Federal 
Şansölye tarafından Federal Resmi Gazete’de yayımlanırlar. 

(3) Federal Konseyin toplantıları halka açıktır. Ancak, İç Tüzük 
hükümlerine göre, toplantılar, alınacak bir kararla halka kapatılabilir. 33’üncü 
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madde hükümleri ayrıca Federal Konseyin ve komisyonlarının halka açık 
toplantıları için de geçerlidir. 

 

C. Federal Meclis 

 

Madde 38.  

Milli Konsey ve Federal Konsey, Federal Cumhurbaşkanının onanması ve 
savaş ilanı kararının alınması amacıyla, Milli Konseyin merkezinde halka açık 
bir şekilde müştereken bir araya gelerek Federal Meclis şeklinde toplanır.  

Madde 39.  

(1) 60’ ıncı maddenin altıncı fıkrası, 63’üncü maddenin ikinci fıkrası, 
64’üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 68’ inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen hallerden başka, Federal Meclis Federal Cumhurbaşkanı tarafından 
toplanır. Öncelik Mili Konsey Başkanına ait olmak üzere, Başkanlık, M illi 
Konsey Başkanı ve Federal Konsey Başkanı arasında dönüşümlü şekilde 
yürütülür.  

(2) Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Kanun hükümleri Federal Meclis 
için gerekli değişiklerle uygulanır.  

(3) 33’üncü madde hükümleri de Federal Meclis oturumları için gerekli 
değişikliklerle uygulanır. 

Madde 40.  

(1) Federal Meclisin kararları Başkan tarafından onaylanır ve Federal 
Şansölye tarafından imzalanarak tasdik edilir. 

(2) Federal Meclisin savaş ilanına ilişkin kararı Federal Şansölye 
tarafından resmen yayımlanır.  

 

D. Federal Yasama Usulü 

 

Madde 41.  

(1) Yasa teklifleri; milletvekilleri, Federal Konsey ve Federal Konsey 
üyelerinin üçte biri tarafından önerge olarak, Federal Hükümet tarafından ise 
yasa layihası olarak Milli Konseye sunulur.  

(2) 100.000 seçmen ya da üç Eyaletin her birindeki seçmen sayısının 
altıda biri tarafından imzalanan her önerge (bundan sonra “ inisiyatif” ) Federal 
seçim kurulu tarafından işleme konulmak üzere Milli Konseye tevdi edilir. 
Seçmen kayıtlarına son kayıt yaptırma tarihi itibariyle, Milli Konsey 
seçimlerinde oy kullanabilmek için aranan şartları haiz olan ve asli ikametgâhı 
Federal bölge sınırları içerisinde bir belediyede bulunan her kimse inisiyatifin 
oylamasına iştirak edebilir. İnisiyatif, Federal Kanunla belirlenmesi gereken bir 
konuyu ilgilendirmeli ve kanun taslağı haline getirilebilir olmalıdır. 
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Madde 42.  

(1) Milli Konseyin çıkardığı tüm yasal düzenlemeler Başkan tarafından 
vakit geçirilmeksizin Federal Konseye iletilmelidir. 

(2) Anayasada aksine bir hüküm bulunmadıkça, kabul edilen bir yasal 
düzenleme ancak, Federal Konsey bu yasal düzenlemeye gerekçeli olarak 
itirazda bulunmamış ise, onanabilir ve yayımlanabilir.  

(3) Bu itiraz, Federal Konsey Başkanı tarafından kabul edilen yasal 
düzenlemenin Federal konseye tevdi tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde, 
yazılı olarak Milli Konseye iletilmelidir. Federal Şansölyeye keyfiyetten 
haberdar edilir. 

(4) Üye tam sayısının altıda biri çoğunlukla toplanan Milli Konsey, ilk 
kararında direnirse, karar onaylanır ve yayımlanır. Federal Konsey itirazda 
bulunmamayı kararlaştırır, ya da yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen süre 
içerisinde gerekçeli itiraz bildirilmez ise, kabul edilen bu yasal düzenleme 
onaylanır ve yayımlanır.  

(5) Milli Konsey İç Tüzüğü, Milli Konseyin feshi, Federal Mali Kanun, 
51’ inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca kabul edilecek geçici hükümler ya da 
Federal malların tasfiyesi, bir Federal sorumluluğun üstlenilmesi veya 
dönüştürülmesi, bir Federal mali borcun üstlenilmesi veya dönüştürülmesi, 
Federal bütçe hesabına ilişkin onaylarla ilgili olarak Milli Konseyin alacağı 
kararlara Federal Konseyin iştirak etme hakkı bulunmamaktadır. 

Madde 43.  

Milli Konseyin karar alması halinde, ya da Milli Konseyin ekseriyet 
üyelerinin talep etmesi durumunda, Milli Konseyin çıkartacağı tüm yasal 
düzenlemeler, 42’nci maddede belirtilen usul takip edilerek ve her halükarda 
yasal düzenlemenin Federal Cumhurbaşkanı tarafından onanmasından önce, 
halk oylamasına sunulur. 

Madde 44.  

(1) Milli Konsey, anayasal kanunları veya salt çoğunluk oyuyla kabul 
edilen kanunlarda yer alan anayasal hükümleri ancak üye tam sayısının en az 
yarısının katılımıyla ve kullanılan oyların üçte ikisinin oyuyla kabul edilebilir. 
Bu düzenlemeler açıkça (“anayasal kanun” , “anayasal hükümler” ) olarak 
nitelendirilirler.  

(2) Eyaletlerin yasama veya yürütme yetkilerini sınırlayan anayasal 
kanunların veya salt çoğunluk oyuyla kabul edilen kanunlarda yer alan anayasal 
hükümlerin ayrıca, Federal Konsey tarafından üye tam sayısının en az yarısının 
katılımıyla ve kullanılan oyların üçte ikisinin oyuyla onaylanmaları zorunludur. 

(3) Federal Anayasanın genelinde yapılacak her türlü bütüncül değişiklik, 
42’nci maddede belirtilen usulün tamamlanmasından sonra ve her halükarda 
değişikliğin Federal Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından önce, tüm ulus 
genelinde halk oylamasına sunulur. Ancak, Federal Anayasada yapılacak tüm 
kısmi değişikliklerde ancak Milli Konsey ya da Federal Konsey üyelerinin üçte 
birinin talebiyle referandum gereklidir. 
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Madde 45.  

(1) Referandumda, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğu belirleyicidir.  

(2) Referandum sonucu resmi olarak duyurulur. 

Madde 46.  

(1) İnisiyatif oylaması ve referandumda takip edilecek usul Federal 
Kanunla düzenlenecektir. 

(2) İnisiyatif oylaması veya referandum tarihinde Milli Konsey 
seçimlerinde oy kullanma hakkını haiz herkes seçmen olabilir. 

(3) Referandum, Federal Cumhurbaşkanının emriyle gerçekleştirilir. 

Madde 47.  

(1) Federal Kanun çıkartılarak kabul edilen bir anayasal düzenleme 
Federal Cumhurbaşkanının imzasıyla onanır. 

(2) Onama için müracaat Federal Şansölye tarafından yapılır. 

(3) Onama işlemi için Federal Şansölyenin ikinci imzası gereklidir. 

Madde 48.  

50’nci madde uyarınca onanan Federal Kanunlar ve bu gibi antlaşmalar 
Milli Konseyin kabulüne atıf yapılarak, referandum ile kabul edilen Federal 
Kanunlar ise referandum sonucuna atıf yapılarak yayımlanacaktır. 

Madde 49.  

(1) 50’nci maddede belirtilen Federal Kanunlar ve antlaşmalar Federal 
Şansölye tarafından Federal Resmi Gazete’de yayımlanır. Aksine açık hüküm 
bulunmadıkça, bu kanun ve antlaşmalar, yayım tarihinin hitamından sonra yasal 
olarak yürürlüğe girerler ve Federal bölgenin tamamında uygulanırlar. 

(2) 50’nci maddenin birinci fıkrasına göre onanmış antlaşmalar Federal 
Şansölye tarafından Federal Resmi Gazete’de yayımlanırlar. Milli Konsey, 
50’nci maddede tanımlandığı anlamda bir antlaşmayı onama aşamasında, 
antlaşmanın bütünüyle veya özellikle belirli kısımlarının yayımlanabileceği 
kararını alabilir. Milli Konseyin bu türden kararları Federal Şansölye tarafından 
Federal Resmi Gazete ile ilân edilir. Aksine açık hüküm bulunmadıkça, 50’nci 
maddenin birinci fıkrasına göre onanmış antlaşmalar, yayım tarihinin 
hitamından sonra yasal olarak yürürlüğe girerler –ikinci fıkra hükmünün 
uygulanacağı hallerde ise, Milli Konsey kararının ilan tarihinin hitamıyla 
yürürlüğe girerler ve Federasyonun genelinde uygulanırlar. Bu hüküm, kanun 
yoluyla uygulanacak antlaşmalar (madde 50/2) için geçerli değildir. 

(3) Federal Resmi Gazete’de yayımlanacak ilanlar ve ikinci fıkra uyarınca 
gerçekleştirilecek duyurular halka açık ve eksiksiz ve kalıcı olarak erişilebilir 
olmalıdır. 

(4) Federal Resmi Gazete’de yayımlanacak ilanlara ilişkin ayrıntılı 
hükümler Federal Kanunla düzenlenir.  
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Madde 49a.  

(1) Federal Şansölye, ilgili Federal Bakan ile birlikte, bu Kanun hariç 
olmak üzere, Federal Kanunları ve Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
antlaşmaları geçerli son halleriyle Federal Resmi Gazete’de yayımlayarak 
yeniden ilan etme hakkına sahiptirler. 

(2) Yeniden yayımlamayla ilgili ilanlarda;  

1. Eskimiş ifadeler düzeltilebilir ve artık kullanımda olmayan imla 
kuralları yeni imla kurallarıyla değiştirilebilir;  

2. Yürürlükteki mevzuatla bağlantısı kalmamış olan diğer yasal 
düzenlemelere yapılan atıfların yanı sıra diğer tutarsızlıklar düzeltilebilir; 

3. Sonraki yasal düzenlemelerle yürürlükten kaldırılmış olan, ya da öteki 
türlü geçerliliğini yitirmiş hükümlerin geçersiz oldukları beyan edilebilir; 

4. Başlıklar için içindekiler listesi ve alfabetik kısaltmalara yer verilebilir;  

5. Madde, bölüm, fıkra ve benzeri eklemelerde ve çıkartmalarda, ilgili 
değişiklikler yapılabilir ve bu bağlamda, yasal düzenlemenin metni içerisinde 
bunlara yapılan atıflar gerektiği şekilde düzeltilebilir; 

6. Bir Federal Kanunun (antlaşmanın) geçici hükümlerinin yanı sıra daha 
önce yürürlükte olan versiyonları, kapsamları belirtilerek, özetlenebilir ve aynı 
zamanda yeniden yayımlanarak ayrıca çıkartılabilir.  

(3) Aksine açık bir hüküm bulunmadıkça, yeniden yayımlanan bir Federal 
Kanun (yeniden yayımlanmış antlaşma) ve ilanda yer alan diğer talimatlar 
yayımlanma tarihinin hitamıyla yasal olarak yürürlüğe girer. 

Madde 49b.  

(1) Karar için yasama organının yetkili olduğu, önemli bir konuyu, ya da 
ulusun genelini ilgilendiren bir kamuoyu yoklaması ancak, üyelerinin veya 
Federal Hükümetin önergesiyle Milli Konsey tarafından oylanmış ise, 
gerçekleştirilebilir. Seçimler ve mahkeme ya da idari bir merciinin kararına tabi 
konularda kamuoyu yoklaması gerçekleştirilemez.  

(2) Yukarıdaki birinci fıkraya göre verilecek önergelerde, kamuoyu 
yoklamasında halka sorulacak sorunun nasıl düzenleneceğine ilişkin bir öneri 
yer almalıdır. Bu öneri, “Evet”  ya da “Hayır”  şeklinde cevaplandırılacak bir 
sorudan, ya da iki seçenekli tekliflerden oluşmalıdır.  

(3) Kamuoyu yoklamaları 45 ve 46’ncı madde hükümlerine benzer 
şekilde uygulanır. Kamuoyu yoklamaları bakımından, yoklamanın yapılacağı 
tarih itibariyle Milli Konsey seçimlerinde seçmen olma şartlarını haiz olan ve 
asli ikametgâhı Federal bölge sınırları içerisinde bir belediyede bulunan her 
kimse, kamuoyu yoklamalarında oy kullanabilir. Seçim kurulu plebisit sonucunu 
Milli Konseye ve Federal Hükümete iletmek zorundadır.  
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E. Milli Konsey ve Federal Konseyin 

Federasyonun Yürütme Yetkisine Katılımı 

 

Madde 50.  

(1) Mevcut kanunların içeriğini değiştiren, ya da onları tamamlayıcı 
nitelikte olan ve 16’ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer almayan siyasi 
antlaşmalar ancak, Milli Konseyin onayı ile yapılabilir. Eyaletlerin özerk yetki 
alanlarına giren konularla ilgili antlaşmalarda Federal Konseyin onayının 
alınması şarttır. 

(2) Milli Konsey, yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen antlaşmayı 
onaylarken, söz konusu antlaşmanın kanun çıkartılarak uygulanabileceğini 
oylayabilir.  

(3) 42’nci maddenin bir ila dördüncü fıkraları arasında kalan hükümler 
dâhil ve bir anayasal kanun bir antlaşma ile tadil edilecek, ya da tamamlanacak 
ise, Milli Konseyin yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca alacağı 
kararlarda 44’üncü maddenin bir ve ikinci fıkraları gerekli değişikliklerle 
uygulanır. Yukarıdaki birinci fıkra uyarınca gerçekleştirilecek onay 
oylamasında, bu antlaşmalar ya da bu antlaşmalardaki söz konusu hükümler 
açıkça “anayasayı değiştiren”  antlaşmalar, ya da hükümler olarak 
adlandırılacaktır. 

Madde 51.  

(1) Milli Konsey Federal Mali Kanunu oylar. Kanunun görüşmelerinde 
Federal Hükümetin taslağı esas alınır.  

(2) Federal Hükümet, bir sonraki mali yılda uygulanacak Federal Mali 
Kanunun taslağını bir mali yılın hitamından en az on hafta önce Milli Konseye 
sunmak zorundadır.  

(3) Federasyonun gelir ve gider tahmini (Federal bütçe tahminleri), 
müteakip mali yılda doldurulması planlanan kadroların yanı sıra söz konusu yıl 
süresince ekonomi yönetimini ilgilendiren diğer önemli konular Federal Mali 
Kanunun ekinde yer alır.  

(4) Federal teşekküller ve Federal hususi varlıklarla ilgili olarak, Federal 
bütçe tahminlerinde ayrıca, sadece bütçe açıklarının kapatılmasına yönelik 
ödenekler ve Federal gelir fazlalarına ilişkin tahminlere de yer verilebilir. Ancak 
böyle bir durumda, müteakip mali yıla ilişkin olarak Federal teşekkülün veya 
hususi varlıkla ilgili gelir ve gider tahminleri Federal Mali Kanun ekinde ayrıca 
gösterilir. 

(5) Federal Hükümet, takip eden mali yıla ilişkin Federal Mali Kanun 
taslağını süresi içerisinde Milli Konseye tevdi etmezse ve bunun gibi, Federal 
Kanun yoluyla geçici provizyon sağlamazsa gelirler, fiili yasal pozisyona göre 
arttırılır. Harcamalar ise; 

1. Federal Mali Kanun taslağının Federal Hükümet tarafından tevdi 
edilmiş olması kaydıyla, yasal ayarlamalar yürürlüğe girinceye kadar ve her 
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halükarda bir sonraki mali yılın ilk dört ayı içerisinde bu kanun taslağına göre 
gerçekleştirilir; 

2. Federal Mali Kanun taslağının Federal Hükümet tarafından tevdi 
edilmiş olması, ya da yukarıdaki 1 numaralı bentte belirtilen dört aylık sürenin 
sona ermiş olması kaydıyla, en son Federal Mali Kanun kapsamında bütçede 
öngörülen gider tutarlarına göre gerçekleştirilir. Gelirler ve giderlerde kanunlar 
gereği yapılması gereken değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için, Federal Mali 
Kanun taslağında, ya da en son Federal Mali Kanunda tahsis edilmiş ve sırasıyla 
yukarıdaki 1 ve 2 numaralı bentler uyarınca uygulanacak olan gider tutarları, 
kabul edilebilir gider tavanını oluşturmakta olup, bu tahsisat tutarlarının on ikide 
biri ise aylık harcamalara esas teşkil edecektir. Ancak, mali yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için yapılması zorunlu harcamaların vadelerine göre yapılması 
zorunludur. Federal Mali Kanun taslağı, ya da son Federal Mali Kanun 
kapsamında doldurulması planlanan kadrolar ancak yukarıdaki 1 ve 2 numaralı 
bentler uyarınca doldurulabilir ve sırasıyla, beklenen tahmini tavan harcama 
tutarlarının yanı sıra nakit yönetiminin geçici olarak güçlendirilmesi amacıyla 
üstlenilen kısa vadeli taahhütlerin yarısını karşılamak için ancak yukarıdaki 1 ve 
2 numaralı bentler uyarınca maddi olarak borçlanılabilir. Gelirler ve giderlere 
ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, son Federal Mali Kanunun hükümleri 
gerekli değişikliklerle uygulanır. 

(6) Federal Mali Kanunun hazırlanması ve federal ekonomi yönetimine 
ilişkin daha ayrıntılı hükümler bir örnek esaslara uygun olarak, anayasal kanunla 
düzenlenir. Bu anayasal kanunda; bütçe yedeklerinin oluşturulması sonucu 
ortaya çıkan ve aynı mali yıl içerisinde ödenmesi zorunlu olmayan mali 
yükümlülüklerin fon kaynaklarından karşılanması, ya da uzun vadeli finansman 
(mali borçlanma) yoluyla azaltılması veya dönüştürülmesi, federal varlıkların 
elden çıkartılması, ya da federal mali yükümlülüklerin üstlenilmesi halinde ön 
takyidatların oluşturulmasının yanı sıra Kamu Denetim Bürosunun muhasebat 
sistemine katılımına ilişkin usuller belirlenir. 

Madde 51a.  

(1) Federal Maliye Bakanı, ekonomi yönetiminde, vadesi gelen 
yükümlülüklerin ödenmesi için gerekli olan harcamalara öncelik verilerek, daha 
sonra, tasarruf, ekonomik verimlilik ve yararlılık ilkeleri dikkate alınarak, geriye 
kalan tahsis edilen harcamalara ait ödemelerin yapılmasını sağlamalıdır.  

(2) Gelir ve giderlerin gelişiminin bunu gerektirmesi halinde, ya da bir 
mali yıl içerisinde ekonominin genelini etkileyen önemli nitelikte bir 
değişikliğin meydana gelmesi durumunda, Federal Maliye Bakanı; 

1. Federal Mali Kanunda tahsis edilmiş özel bütçe yedeklerinin tamamını 
ve bir kısmının kullanılması talimatını verebilir;  

2. Federal yükümlülüklerin ifasının bu talimattan etkilenmemesi kaydıyla, 
Federal Hükümetin mutabakatıyla, harcamaların her bir durum için altı ay 
süreyle geçici olarak dondurulması talimatını verebilir. 
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Madde 51b.  

(1) Federal Mali Kanunda kendisi için tahsisat ayrılmamış (olağanüstü 
harcamalar), ya da Federal Mali Kanun kapsamında tahsis edilen harcama 
tutarını aşan miktardaki harcamalar, ekonomi yönetimi çerçevesinde ancak 
Federal mali kanunlarda izin verildiği ölçüde gerçekleştirilebilir. 

(2) Ancak, acil hallerde, Federal Hükümetin bir kararnamesi ve Federal 
mali kanunların ön görüşmesini gerçekleştirmekle yetkili Milli Konseyin ilgili 
komisyonunun mutabakatı ile, aşağıda sayılan harcamalar için önceden 
öngörülemeyen ve itiraz kabul etmeyen nitelikte harcamalar gerçekleştirilebilir;  

1. Federal Mali Kanunda harcamalar için tahsis edilen genel tutarın azami 
binde biri tutarındaki olağanüstü harcama; 

2. Federal Mali Kanunda harcamalar için tahsis edilen genel tutarın azami 
binde ikisi tutarındaki program dışı harcama. Federal mali kanunların ön 
görüşmesini gerçekleştirmekle yetkili Milli Konseyin ilgili komisyon iki hafta 
içerisinde karara varamazsa, bu onay verilmiş addedilir. 

(3) Bu ek maliyetler; 

1. Yasal bir yükümlülükten kaynaklanmış ise; 

2. Mevcut mali bir yükümlülüğün sonucunda ortaya çıkmış ise; 

3. Federal Mali Kanunun yürürlük tarihi itibariyle mevcut bir başka 
taahhütten kaynaklanmış ise; ya da  

4. Ek giderler veya gelirlerle bağlantılı ise; 

Program dışı harcama Federal Maliye Bakanının onayı ile ödenebilir. 

(4) Milli Konsey, Federal Maliye Bakanına yukarıdaki üçüncü fıkrada 
belirtilenden başka bir program dışı harcamaya onay verme yetkisi tanıyabilir. 
Bu yetki ancak, bu ek harcamaların gerçek şartlarla bağlantılı olması ve 
miktarlar bakımından kati veya hesaplanabilir nitelikte olması ve ayrıca,  

1. Federal bütçe tahminlerinin yapısını önemli ölçüde değiştirmemesi 
kaydıyla, öngörülemeyen acil bir durum gereği olarak yeniden tahsis edilmesi 
gereken; ya da  

2. Bir mali yıl içerisinde ekonominin genelini etkileyen önemli nitelikte 
bir değişikliğin meydana gelmesi sonucu yapılması gereken (madde 51/a’nın 
ikinci fıkrası), ya da  

3. Federal Mali Kanunda öngörülen genel gider toplamı göz önünde 
bulundurulduğunda, ehemmiyetsiz bir miktarda olan bir giderle ilgili olması 
kaydıyla verilebilir. 

(5) Bu madde hükmü gereğince, bir gider fazlası ancak, buna ilişkin 
karşılığın tasarruflardan veya ek gelirlerden karşılanabilir olması şartıyla kabul 
edilebilir, ya da onaylanabilir.  

(6) Savunmayla ilgili olağanüstü harcamalar ve genel milli savunma 
amaçlı program dışı harcamalar (madde 9/a), bir mali yıl süresi içinde, Federal 
Hükümetin bir kararnamesi ve Federal mali kanunların ön görüşmesini 
gerçekleştirmekle yetkili Milli Konseyin ilgili komisyonunun mutabakatı ile, 
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Federal Mali Kanunda öngörülen toplam harcama tutarının yüzde onu ile sınırlı 
olarak yapılabilir. Bu harcamalar tasarruflardan veya ek gelirlerden 
karşılanamaz ise, bu tutarları mali borçlar yaratarak veya mevcut mali borçları 
dönüştürmek yoluyla karşılama yetkisi bir kararname ile Federal Maliye 
Bakanına tanınır. 

Madde 51c.  

(1) Milli Konseyin madde 51/b ve aşağıdaki ikinci fıkra uyarınca 
ekonomi yönetimine katılımı, Federal mali kanunların hazırlanmasıyla yetkili 
Milli Konsey komisyonunun sorumluluğundadır. Mili Konsey Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından 29’uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca 
feshedilmiş ise, komisyon, ekonomi yönetimine katılma sorumluluğu 
kapsamında bir daimi alt komisyona özel görevler tevdi edebilir. Federal mali 
kanunların ön görüşmesinin gerçekleştirildiği komisyon, ya da onun daimi alt 
komisyonu gerekli hallerde Milli Konseyin oturumlarının dışında da toplanabilir 
(madde 28). Detaylı hükümler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun 
ile düzenlenir.  

(2) Federal Maliye Bakanı madde 51a’nın ikinci fıkranın yanı sıra madde 
51/b’nin iki ila dördüncü fıkraları arasında kalan hükümler uyarınca alınan 
tedbirleri, üçer aylık dönemler halinde, yukarıdaki birinci fıkrada atıf yapılan 
Milli Konsey komisyonuna rapor eder. Bu komisyona, özel Federal yasa 
hükümlerine uygun olarak diğer raporlar da verilir. 

Madde 52.  

(1) Milli Konsey ve Federal Konsey, Federal Hükümetin icrasını 
inceleme, icra ile ilgili tüm konularda mensuplarını sorgulama ve ilgili bütün 
bilgileri talep etmenin yanı sıra, icra yetkisinin kullanımına ilişkin taleplerini 
kararlarında belirtme hakkına sahiptirler. 

(2) Yukarıdaki birinci fıkra uyarınca kullanılacak denetim hakları, 
Federal Hükümet ve mensupları bakımından, tıpkı, Federasyonun hisse, 
sermaye, ya da özvarlık olarak en az yüzde ellisine katıldığı ve Kamu Denetim 
Bürosunun denetimine tabi işletmelerde olduğu gibi uygulanır. Böyle bir mali 
pay sahipliği, farklı mali ya da diğer ekonomik ya da kurumsal tedbirler ile 
işletmeler üzerinde hâkimiyet kurmakla eşdeğer addedilir. Bu hüküm, bu fıkra 
gereklerinin geçerli olduğu diğer tüm işletme kategorileri için de uygulanır. 

(3) Milli Konsey ve Federal Konseyin her mensubu, Milli Konseyin ve 
Federal Konseyin oturumları sırasında, Federal Hükümet üyelerinin sözlü 
sorularını kısaca yanıtlama hakkına sahiptirler.   

(4) Sorgulama haklarına ilişkin detaylı düzenlemeler Milli Konsey İç 
Tüzüğü Hakkında Federal Kanunun yanı sıra Federal Konsey İç Tüzüğü ile 
belirlenir.  

Madde 52a.  

(1) Milli Konseyin yetkili komisyonları, anayasayla kurulan kurumların 
ve ayrıca bunların görev yetkilerinin teminat altına alınması için alınan tedbirler 
ve ülkenin askeri savunmasının korunması için alınan istihbarat tedbirlerini 
tahkik etmek amacıyla iki daimi alt komisyon seçerler. Bu alt komisyonların her 
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biri Mili Konsey Ana Komisyonunda temsil edilen partilerin her birinden en az 
bir üye içermelidir. 

(2) Daimi alt komisyonlar ilgili Federal Bakanlıklardan ilgili tüm bilgileri 
talep etme ve ilgili materyallere erişme hakkına sahiptirler. Bu hüküm, 
açıklanması ulusal güvenliği veya kişilerin güvenliğini tehlikeye sokabilecek, 
özellikle kaynakları bakımından, bilgilere ve materyallere kapsamaz.  

(3) Daimi komisyonlar, gerekirse, Milli Konseyin oturumları dışında 
başka zamanlarda da toplanabilirler. 

(4) Detaylı hükümler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun 
ile düzenlenir. 

Madde 52b.  

(1) Madde 126/d’nin ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan Komisyon, 
Federal maliye idaresini ilgilendiren konuların görüşüleceği belirli bir 
kovuşturmayı izlemek amacıyla, bir daimi Alt Komisyon seçer. Bu alt 
komisyonda Mili Konsey Ana Komisyonunda temsil edilen partilerin her 
birinden en az bir üye yer almalıdır. 

(2) Detaylı hükümler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun 
ile düzenlenir. 

Madde 53.  

(1) Milli Konsey karar alarak tahkikat komisyonları kurabilir. 

(2) Tahkikat komisyonlarının kuruluşu ve işleyişine dair detaylı 
düzenlemeler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun ile belirlenir. 

(3) Mahkemeler ve diğer tüm makamlar bu komisyonların delil taleplerini 
yerine getirmekle yükümlüdürler; kamu kurumlarının tamamı talep halinde 
dosyalarını sağlamak zorundadırlar.  

Madde 54. (Mülga) 

Madde 55.  

(1) Milli Konsey Ana Komisyonunu üyeleri arasından nispi temsiliyet 
esasına göre seçer. 

(2) Ana Komisyon, ihtiyaç halinde, Milli Konseyin oturumları arasındaki 
bir zamanda da toplanabilir (madde 28). 

(3) Ana Komisyon, bu Kanunda belirtilen yetkilerin devredileceği bir 
Daimi Alt Komisyonu üyeleri arasından seçer. Seçim, nispi temsiliyet esasına 
göre yapılır; Bu esas saklı kalmak kaydıyla, Al Komisyonda Ana Komisyonda 
temsil edilen her partiden en az bir temsilciye yer verilir. Daimi Alt 
Komisyonun herhangi bir zaman toplantıya çağrılabileceği ve toplantı 
yapabileceği, Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanunda düzenlenir. 
Milli Konsey 29’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca Federal Cumhurbaşkanı 
tarafından feshedilirse, öteki türlü bu Kanuna göre Milli Konseye (Ana 
Komisyona) ait yürütme yetkisine katılım hakkı Daimi Alt Komisyona 
devrolunur. 
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(4) Federal Hükümetin, ya da bir Federal bakanın belirli genel işlemleri 
için Ana Komisyonun mutabakatının gerekli olduğu ve Federal Hükümet, ya da 
bir Federal Bakanın Ana Komisyona raporlar sunması hususu Federal Kanun ile 
düzenlenebilir. Özellikle, bu mutabakatın sağlanamaması hali dâhil, daha detaylı 
hükümler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun ile düzenlenir.  

(5) Nüfusun geneli ve diğer tüketiciler için iktisadi ve tüketim mallarının 
kesintisiz şekilde üretimi ve ulaştırılmasına dönük kontrol tedbirleriyle ilgili 
olarak, ilgili Federal Bakanlık kararnamelerinde Milli Konsey Ana 
Komisyonunun muvafakatinin edinilmesine dönük hükümlere yer verilir; acil 
hallerde ve bu kararnamelerin yürürlükten kalkması durumunda, özel 
düzenlemeler kabul edilebilir. Ana Komisyonun bu kararnamelerin kabulüne 
ilişkin kararları ancak, üye tam sayısının en az yarısının katılımıyla ve kullanılan 
oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla alınabilir. 

 

F. Milli Konsey ve  

Federal Konsey Üyelerinin Statüsü 

 

Madde 56.  

(1) Milli Konsey ve Federal Konseyin üyeleri görevlerini yerine 
getirirken hiçbir buyruğa bağlı değildirler. 

(2) Bir Federal Hükümet mensubu veya Devlet Sekreterinin Milli Konsey 
üyeliği sona ererse, yeniden atama hakkından ferağ ettiğini sekiz gün önceden 
seçim kuruluna bildirmemiş olması kaydıyla, ilgili seçim kurulu, 71’ inci 
maddede belirtilen hallerde, idareyi sürdürmeye görevinden ibra edildikten 
sonra, bu üyeyi görevi bıraktıktan sonra yeniden üyeliğe atayabilir.  

(3) Aynı seçim çevresinde boşalan bu koltuk için aday gösterilen ardıl 
Milli Konsey üyesi, aday gösterildiğinde, geçici süreyle görevinden ayrılan Milli 
Konsey üyesinin vekili olarak bu görevi yürütmeyi istemez ise, geçici süreyle 
görevinden ayrılan üyenin yerine Milli Konsey üyeliği görevini yürüten kişinin 
yetkileri bu yeniden atamayla son bulur.  

(4) Bir Federal Hükümet üyesi, ya da devlet Sekreteri Milli Konsey 
üyeliğine seçilmeyi kabul etmezse, iki ve üçüncü fıkra hükümleri aynen 
uygulanır.  

Madde 57.  

(1) Milli Konsey üyeleri görevlerini yerine getirdikleri sırada 
kullanacakları oylardan asla sorumlu tutulamazlar. Milli Konsey üyeleri ancak, 
görevlerini yerine getirdikleri sırada yaptıkları sözlü veya yazılı açıklamalar 
gerekçesiyle sadece Milli Konsey tarafından sorumlu tutulabilirler. 

(2) Milli Konsey üyeleri –bir suç işleme ihtimalinden şüphe duyulan 
hallerde, ceza gerektiren bir suç sebebiyle ancak Milli Konseyin onayıyla 
tutuklanabilirler. Milli Konsey üyelerinin ikametgâhlarının aranabilmesi için de, 
benzer şekilde, Milli Konseyin onayı gerekmektedir.  
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(3) Milli Konseyin bir üyesi aleyhine ancak, bu yasal işlemin söz konusu 
üyenin siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı açık ise, Milli Konseyin onayı 
olmaksızın yasal işlem başlatılabilir. Ancak, söz konusu üye, ya da bu konularla 
yetkili daimi komisyon üye sayısının üçte biri talep etmiş ise, ilgili mercii, söz 
konusu bağlantının mevcudiyeti hakkında karar için Milli Konseye müracaat 
etmelidir. Böyle bir talep halinde, yasal kovuşturma kapsamındaki tüm işlemlere 
derhal ara verilir, ya da sonlandırılır. 

(4) Yukarıdaki belirtilen tüm hallerde, Milli Konsey, yasal işlemi 
başlatmakla yetkili merciinin uygun talebi üzerine sekiz hafta içerisinde karar 
almaz ise, Milli Konseyin onayı alınmış Kabul edilir. Başkan, Milli Konseyin bu 
kararı makul sure içerisinde alacağı görüşüyle, bu talebi sure bitiminden en geç 
bir gün önce oylamaya koyar. Milli Konseyin oturumda olmadığı bir tarihte bu 
sonuncusu süreye dâhil edilmez. 

(5) Bir üyenin bir suç işleyeceği şüphesi mevcut ise, ilgili mercii Milli 
Konsey Başkanını tutuklama kararından derhal haberdar eder. Milli Konsey, ya 
da Milli Konsey oturumda değil ise, bu konularla yetkili Daimi Komisyon talep 
ederse, tutuklama işlemi durdurulmalı, ya da yasal takibat tamamen 
sonlandırılmalıdır. 

(6) Üyelerin dokunulmazlığı, yeni seçilmiş Milli Konseyin ilk toplantı 
tarihinde sona erer. Görev süresi bu tarihin ötesine sarkan Milli Konsey 
organlarında görev alanların dokunulmazlıkları ise görev sürelerinin hitamıyla 
sona erer. 

(7) Detaylı hükümler Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun 
ile düzenlenir. 

Madde 58.  

Federal Konsey üyeleri görev sürelerinin tamamı boyunca, kendilerini 
atayan Eyalet Meclisi üyelerine tanınan dokunulmazlıklarından yararlanırlar.  

Madde 59.  

Milli Konsey, Federal Konsey, ya da Avrupa Parlamentosu üyelerinden 
hiç biri aynı anda birden fazla temsilci organda görev alamazlar. 

Madde 59a.  

(1) Milli Konsey üyeliğine aday olmayı tasarlayan bir kamu görevlisine 
uygun propaganda süresi tanınır.  

(2) Milli Konsey, ya da Federal Konsey üyesi olan bir kamu görevlisine, 
talebi halinde, üyelik görevini ifa etmesi için gerekli olan süre kadar izin hakkı 
tanınır, ya da emekliye ayrılmasına izin verilir. İzin süresince, maaşı, hizmet 
görevleri çerçevesinde fiilen yürütülen çalışmanın miktarına tekabül eden 
miktarda olacak fakat her halükarda maaş toplamının %75’ ini geçmeyecektir. 
İzin veya emeklilik hakkından yararlanılmamış olsa bile, bu sınır yine de geçerli 
olacaktır. Emeklilik sonucunda hizmetle alakalı tüm ödemeler son bulur. 

(3) Bir kamu görevlisinin üyelik görevlerini ifa etmesi sebebiyle eski 
görevine iadesi mümkün olamazsa, makul ölçülerde eşdeğer bir başka göreve–
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ya da kabul ederse, eşdeğer olmayan başka bir göreve –atanma hakkına sahiptir. 
Ücret, bu kamu görevlisinin fiilen gerçekleştirdiği çalışma ile belirlenir. 

Madde 59b.  

(1) Milli Konsey, ya da Federal Konseye üye olarak seçilmiş kamu 
görevlilerine yapılan ödemeleri kontrol etmek amacıyla, Parlamento Personel 
Başkanlığının himayesinde bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon; 

1. Milli Konsey Başkanlarının her biri tarafından atanan birer temsilciden, 

2. Başkanvekillerinin onayı ile Federal Konsey Başkanı tarafından atanan 
iki temsilciden, 

3. İki Eyalet temsilcisinden, 

4. İki belediye temsilcisinden ve 

5. Evvelce yargı görevinde bulunmuş bir üyeden oluşacaktır. 3 numaralı 
bentten 5 numaralı bende kadar olan hükümler uyarınca atanacak üyeler, Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Federal Hükümet, 3 numaralı bent uyarınca 
yapacağı tavsiyelerde (madde 67), Valilerin tavsiyeleriyle ve 4 numaralı bent 
uyarınca yapacağı tavsiyelerde ise Avusturya Mahalli İdareler Federasyonu ve 
Avusturya İlçeler Birliğinin tavsiyeleriyle bağlıdır. 1 numaralı bentten                
4 numaralı bende kadar olan hükümler uyarınca Komisyona seçilecek üyeler, 
daha önce, 19’uncu maddenin ikinci fıkrasında tanımlandığı anlamda bir görev 
yürütmüş kişiler olmalıdırlar. Kazanç getirici faaliyetler gözeten kişiler 
Komisyon üyesi olamazlar. Komisyon üyeliği, yasama döneminin hitamıyla 
birlikte sona erer ancak, yeni bir üye aday gösterilmeden, ya da atanmadan önce 
üyelik sona ermez. 

(2) Komisyon; Milli Konsey, ya da Federal Konsey üyesi olan bir kamu 
görevlisinin, ya da çalıştığı kurumun talebiyle, madde 59/a hükümlerinin 
uygulanması, ya da bunun uygulanması için çıkartılan yönetmeliklerle ile alakalı 
olarak, bu kamu çalışanı ile çalıştığı kurum arasında ortaya çıkan ihtilaflarda 
görüş bildirir. Komisyon ayrıca, bir hâkim ve mahkeme, ya da 87’nci maddenin 
ikinci fıkrasında tanımlandığı anlamda bir komisyon arasında ortaya çıkan 
ihtilafların yanı sıra 30’uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması 
bakımından bir Mili Konsey, ya da Federal Konsey üyesi ile Mili Konsey 
Başkanı arasındaki ihtilaflarda da görüş bildirir. 

(3) Bir kamu görevlisi olan bir Mili Konsey, ya da Federal Konsey üyesi, 
madde 59/a hükümlerine göre kullanacağı izin veya emeklilik hakkıyla ilgili 
olarak gerçekleştirdiği işlemleri ve gerçekleştireceği çalışmaların nasıl 
değerlendirileceği konularında Komisyonu her yıl bilgilendirmekle yükümlüdür. 
53’üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri Komisyonun gerçekleştireceği 
tahkikatlar için gerekli değişikliklerle uygulanır. Komisyon kendisi için İç 
Tüzükler çıkartır. Komisyon, her yıl, Mili Konseye –Federal Konsey üyeleriyle 
ilgili olarak ise, Federal Konseye yayımlanmak üzere bir rapor sunar.  
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Kısım I I I . 

Federal Yürütme 

A. İdare 

1. Federal Cumhurbaşkanı 

 

Madde 60.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı, eşit, doğrudan, gizli ve şahsi oy esasına 
dayalı olarak halk tarafından seçilir. Sadece bir aday mevcutsa seçim, halk 
oylaması şeklinde gerçekleştirilir. Mili Konsey seçimlerinde oy kullanmak için 
aranan şartları haiz herkes oy kullanabilir. Eyalet kanunun bu yönde bir hükmü 
var ise, Federal Eyaletlerde seçimde oy kullanmak mecburidir. Seçim usulü ve 
muhtemel zorunlu oy kullanmaya ilişkin detaylı hükümler bir Federal Kanun ile 
düzenlenecektir. Bu kanunda ayrıca, oy kullanmanın zorunlu olup olmadığına 
bakılmaksızın, seçimlerden muaf tutulmanın gerekçeleri de düzenlenir. 

(2) Geçerli oyların yarısından fazlasını alan aday seçilmiştir. Bu oy 
çoğunluğuna erişilemediği takdirde, ikinci oylama gerçekleşir. İkinci oylamada 
ancak birinci oylamada en çok oyu almış iki adaydan biri için geçerli şekilde oy 
kullanılabilir.  

(3) Sadece Mili Konseye seçilmek için aranan şartları taşıyan ve seçim 
gününün hitamından önce otuzbeş yaşında olan bir kişi Federal Cumhurbaşkanı 
olarak seçilebilir. Hanedan mensupları, ya da daha önce ülkeyi yönetmiş 
hanedandan olan kişiler aday olamazlar. 

(4) Federal Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Federal Şansölye 
tarafından resmen ilân edilir.  

(5) Federal Cumhurbaşkanının görev süresi altı yıldır. Federal 
Cumhurbaşkanı, bir sonraki dönem için ancak sadece bir kez yeniden seçilebilir.  

(6) Federal Cumhurbaşkanı, görev süresinin tamamlanmasından önce 
halk oylamasıyla görevinden alınabilir. Federal Meclis talep etmiş ise, halk 
oylaması gerçekleştirilir. Mili Konsey bu yönde bir karar almışsa, Federal 
Meclis, Federal Şansölye tarafından bu amaçla toplanır. Milli Konseyin karar 
için, üye tam sayısının en az yarısının oylamaya katılmış olması ve kullanılan 
oyların üçte ikisinin çoğunluğu şartı aranır. Federal Cumhurbaşkanı, Milli 
Konseyin bu oyuyla görevini daha fazla sürdürmekten men edilir. Görevden 
alınma talebinin halk oylaması sonucu reddedilmesi, seçimlerin yenilenmesini 
ve Milli Konseyin feshini gerektirir (madde 29/1). Bu durumda da, Federal 
Cumhurbaşkanının toplam görev süresi on iki yılı aşamaz. 

Madde 61.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı görev süresi boyunca hiçbir halk temsilcisi 
organa üye olamaz ve herhangi bir mesleki faaliyetle iştigal edemez. 

(2) “Federal Cumhurbaşkanı”  unvanı–herhangi bir ilave ile ya da başka 
bir unvan bağlamında bile olsa, başka hiçbir kimse tarafından kullanılamaz. Bu 
husus kanuna teminat altına alınır. 
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Madde 62.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Federal Meclis önünde 
aşağıdaki şekilde and içer; 

“ Anayasaya ve Cumhuriyetin yasalarına sadakatle bağlı kalacağıma ve 
görevimi sahip olduğum bilgi ve inançlarla en iyi şekilde yapmaya çalışacağıma 
ant içerim.”  

(2) Dini beyanların belirtilmesi kabule şayandır.  

Madde 63.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı hakkında ancak Federal Meclisin onayı ile 
yasal takibat başlatılabilir.  

(2) Federal Cumhurbaşkanı hakkında başlatılacak yasal takibata ilişkin 
müracaat, Milli Konseyin ilgili organı tarafından yapılabilir. Yasal takibatın 
Federal Meclis eliyle yürütülüp yürütülemeyeceği hususu Milli Konseyin oyuyla 
belirlenir. Milli Konsey lehte oy kullanır ise, Federal Meclis Federal Şansölye 
tarafından derhal toplanmalıdır. 

Madde 64.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı görevlerini yerine getirmekten alıkonulmuş 
ise, Federal Cumhurbaşkanının sorumlulukları öncelikle Federal Şansölyeye 
devredilir. Federal Cumhurbaşkanının görevini yerine getiremediği süre yirmi 
günden uzun olursa, ya da Federal Cumhurbaşkanı 60’ ıncı maddenin altıncı 
fıkrası uyarınca görevlerini yerine getirmekten alıkonulmuş ise, bir komite 
olarak görev yapan Milli Konsey Başkanı, İkinci ve Üçüncü Başkanlar Federal 
Cumhurbaşkanının görevlerini üstlenirler. Federal Cumhurbaşkanlığı makamı 
boşaldığı takdirde de aynı hükümler geçerlidir.  

(2) Federal Cumhurbaşkanının görevlerini üstlenen yukarıdaki birinci 
fıkrada belirtilen komite, oy çokluğu ile karar alır. Milli Konseyin Başkanı, milli 
iradenin temsiliyetinde olduğu gibi, bu komitenin de başıdır.  

(3) Eğer, Milli Konsey Başkanlarından biri ya da birden fazlası 
görevlerini yetirene getirmekten alıkonulmuşlar ise, ya da makamları süresiz 
olarak boşalmış ise, komite, üyelerinin fiili katılımı olmaksızın da toplantı ve 
karar nisabına sahiptir. Oyların eşitliği durumunda, rütbece üst olan Başkanın 
oyu belirleyici oydur.  

(4) Federal Cumhurbaşkanının makamı süresiz olarak boşalmış ise, 
Federal Hükümet yeni Federal Cumhurbaşkanlığı seçimleri için derhal 
hazırlıklara başlar; komite, Federal Cumhurbaşkanının onanması amacıyla, 
müteakip seçimleri takiben vakit geçirmeksizin Federal Meclisi toplar.  

Madde 65.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı Cumhuriyeti uluslar arası alanda temsil eder, 
yabancı devlet temsilcilerini kabul eder ve yetkilendirir, yabancı devlet 
diplomatik temsilcilerinin atanmasını onaylar, Cumhuriyetin yurtdışı 
temsilcililerine atanacak diplomatik temsilcilerini atar ve antlaşmaları imzalar. 
50’nci maddenin kapsamında yer almayan, ya da 16’ncı maddenin birinci fıkrası 
kapsamında yer alan ve mevcut yasalarda değişiklik, ya da mevcut yasalara 
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ilaveler getiremeyen nitelikteki bir antlaşmayı imzalarken, Federal 
Cumhurbaşkanı, söz konusu antlaşmanın kararnameler çıkartılarak uygulanacağı 
talimatını verebilir.  

(2) Ayrıca, Anayasanın kendisine tanıdığı diğer görevlerden ayrı olarak, 
Federal Cumhurbaşkanının diğer yetkileri şunlardır;  

a) Görevliler ve diğer Federal yetkililerin yanı sıra Federal devlet 
memurlarını atamak ve bunlara resmi unvanlar bahşetmek;  

b) Mesleki unvanlar oluşturmak ve bahşetmek; 

c) Temyiz yolunu tüketen belirli kişilerin cezalarını affetmek, 
mahkemelerin verdiği hükümleri hafifletmek ve değiştirmek, bağışlama 
kabilinde cezaları kaldırmak ve bunların yasal sonuçlarından sarfı nazar 
edilmesini sağlar ve ayrıca adli takibata tabi ceza kovuşturmalarını resen 
kaldırmak; 

d) Ebeveynlerinin talebi ile nesebi belirsiz çocukları nesebi belli hale 
getirmek.  

(3) Federal Cumhurbaşkanının fahri ayrıcalıklar, fevkalade lütuflar, 
tahsisatlar ve ikramiyeler tanıma, atama ve atanmışları onaylama ve şahsi 
konulardaki diğer yetkilerini icra sınırları özel kanunlarla düzenlenir. 

Madde 66.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı, belirli Federal devlet memuru kategorileri 
için atama yetkilerini Federal Hükümetin ilgili üyelerine devredebilir ve belirli 
federal devlet memuru kategorileri için kendilerine devrettiği bu yetkileri 
astlarına devretme yetkisi tanıyabilir.  

(2) Federal Cumhurbaşkanı, Federal Hükümeti, 16’ncı maddenin birinci 
fıkrası, ya da 50’nci madde kapsamına girmeyen antlaşma kategorilerinde 
antlaşmalar yapmakla yetkilendirebilir. Bu yetki ayrıca, söz konusu 
antlaşmaların kararnameler çıkartılarak uygulanacağı talimatını verme yetkisini 
de kapsar.  

(3) Federal Cumhurbaşkanı, bir Eyalet Hükümetinin tavsiyesi ve Valinin 
müşterek imzasıyla, Eyalet Hükümetini, 16’ncı maddenin birinci fıkrası 
kapsamında yer alan ve mevcut yasalarda değişiklik, ya da mevcut yasalara 
ilaveler getiremeyen nitelikteki bir antlaşmayı imzalamakla yetkilendirebilir. Bu 
yetki ayrıca, söz konusu antlaşmaların kararnameler çıkartılarak uygulanacağı 
talimatını verme yetkisini de kapsar. 

Madde 67.  

(1) Anayasada aksine bir hüküm bulunmadıkça, Federal Cumhurbaşkanı 
tüm resmi işlemlerinde Federal Hükümetin, ya da Federal Hükümetin 
yetkilendirdiği Federal Bakanın tavsiyesini esas alır. Federal Hükümetin, ya da 
ilgili Federal Bakanın diğer mercilerden gelen tavsiyelere ne derece dayalı 
şekilde hareket edeceği hususu ise kanunla düzenlenir.  

(2) Anayasada aksine bir hüküm bulunmadıkça, Federal 
Cumhurbaşkanının resmi işlemlerinin geçerli olabilmesi için Federal Şansölye, 
ya da ilgili Federal Bakanın müşterek imzasını taşımalıdır.  
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Madde 68.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı 142’nci maddede belirtilen görevlerinin ifası 
bakımından Federal Meclise karşı sorumludur. 

(2) Bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla, Federal Meclis, Milli 
Konseyin ya da Federal Konseyin kararıyla Federal Şansölye tarafından toplanır. 

(3) 142’nci madde uyarınca, Federal Cumhurbaşkanı hakkında bir 
suçlamada bulunabilmek için, her iki seçimle göreve getirilmiş meclisten her 
birinin üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımıyla, kullanılan oyların 
üçte ikisinin çoğunluğuyla karar alınması gerekmektedir.  

 

2. Federal Hükümet 

 

Madde 69.  

(1) Bu yetkinin Federal Cumhurbaşkanına verilmemiş olması kaydıyla, 
Federal Şansölye, Şansölye Vekili ve Federal Bakanlar, Federasyonun en 
yüksek idari mercileridir. Federal Şansölye başkanlığında hareket eden bir 
Federal Hükümeti teşkil ederler. 

(2) Şansölye Vekili her bakımdan Federal Şansölyeye vekillik eder. 
Federal Şansölye ve Şansölye Vekilinin her ikisi de görevlerini ifadan 
alıkonulmuşlar ise, Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölyeye vekillik etmek 
üzere Federal Hükümetin bir üyesini görevlendirebilir. Şansölye Vekili her 
bakımdan Federal Şansölyeye vekillik eder. Federal Şansölye ve Şansölye 
Vekilinin her ikisi de görevlerini ifadan alıkonulmuşlar ise ve yerlerine atama 
yapılmamışsa, Federal Hükümetin kıdemce en yüksek -kıdem derecesinin 
eşitliği halinde- yaşça en büyük ve görevlerini ifadan alıkonulmamış üyesi 
Federal Şansölyeye vekillik eder.  

(3) Federal Hükümet, üye tam sayısının yarısından fazlasıyla toplanır ve 
karar alır.  

Madde 70.  

(1) Federal Şansölye ve onun tavsiyesiyle Federal Hükümet üyeleri 
Federal Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Federal Şansölyenin, ya da federal 
kabinenin tamamının görevden azledilmeleri için tavsiye gerekmemektedir. 
Federal kabine üyelerinden herhangi birinin azli Federal Şansölyenin tavsiyesi 
neticesinde gerçekleşir. Federal Şansölye, ya da federal kabinenin tamamı yeni 
atanan Federal Şansölyenin müşterek onayıyla gerçekleştirilir. Azil işlemlerinde 
müşterek imza şartı aranmaz. 

(2) Sadece Milli Konsey üyeliğine seçilmek için aranan şartları haiz 
olanlar Federal Şansölye, Şansölye Vekili, ya da Federal Bakan olarak 
atanabilirler; Federal Hükümetin üyelerinin Milli Konsey üyesi olması 
gerekmemektedir.  

(3) Milli Konseyin toplantıda olmadığı bir zamanda, Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir Federal Hükümet atanırsa, Federal 
Cumhurbaşkanı, yeni Federal Hükümeti takdim etmek amacıyla, Milli Konseyi 
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bir hafta içerisinde toplantı yapacak şekilde olağanüstü gündemle toplantıya 
çağırmalıdır (madde 28/2).  

Madde 71.  

Federal Hükümet görevden ayrılırsa, Federal Cumhurbaşkanı görevden 
ayrılan kabinenin üyelerine görevlerine devam etme yetkisi tanır ve bu kabine 
üyelerinden birini geçici Federal Hükümet başı olarak atar. Görevden ayrılan 
Federal Bakana bağlı görev yapan Devlet Sekreteri, ya da ilgili Federal Bakanın 
müsteşarına da idareyi sürdürme görevi verilebilir. Federal Hükümetin 
üyelerinden herhangi birinin görevden ayrılması durumunda da bu madde 
hükmü gerekli değişiklikler uygulanır. İdareyi sürdürme göreviyle 
yetkilendirilen her kişi bir Federal Bakanla aynı sorumluluğa sahiptir       
(madde 76).  

Madde 72.  

(1) Federal Hükümet üyeleri göreve gelmeden önce Federal 
Cumhurbaşkanı önünde ant içerler. Dini beyanların ilavesi kabulü şümuldür.  

(2) Federal Şansölye, Şansölye Vekili ve diğer Federal Bakanların 
atanmasını onaylayan resmi belgeler ant içme törenin yapıldığı tarihte Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilir ve yeni atanmış Federal Şansölye 
tarafından müştereken imzalanır. 

(3) Yukarıdaki 71’ inci maddede belirtilen hallerde bu hükümler gerekli 
değişikliklerle uygulanır.  

Madde 73.  

(1) Bir Federal Bakan görevlerini ifadan geçici süreyle alıkonulmuş ise, 
Federal Cumhurbaşkanı, Federal Şansölyenin tavsiyesiyle ve yerine vekil 
atanacak Federal Bakan, eğer bu mümkün değilse, Şansölye Yardımcısı ile 
istişare ederek, diğer Federal Bakanlardan birini, görevlerini ifadan geçici 
süreyle alıkonulmuş Federal Bakana bağlı devlet sekreterini, ya da vekillik 
edeceği Federal bakanın müsteşarını bu Federal bakan yerine vekil olarak atar. 
Bu vekil bir Federal Bakan ile aynı sorumluluklara sahiptir (madde 76). Avrupa 
Birliği’ne üye bir başka devlette ikamet etmesi, bir Federal Bakanın görevlerini 
ifadan alıkonulmasına gerekçe teşkil etmez. 

(2) Bir konuyla yetkili bir Federal Bakan, Avrupa Birliği Konseyi’nin 
oturumlarına iştirak etmek ve bu çerçevede, belirli bir projeyi müzakere etmek 
ve bununla ilgili oy kullanmak için bir diğer Federal Bakanı ya da Devlet 
Sekreterini yetkilendirebilir. 

(3) Avrupa Birliğine üye bir başka devlette ikamet eden bir Federal 
Kabine üyesi, Milli Konsey ya da Federal Konseydeki görevlerinin kendisine 
bağlı Devlet Sekreteri, ya da bir başka Federal Bakan eliyle yürütülmesine 
müsaade edebilir. Kendisine vekil atanmamış bir Federal Kabine üyesi, Federal 
Hükümetteki oy kullanma hakkını bir diğer Federal Bakana devredebilir; bu, 
onun hesap verme sorumluluğuna halel getirmez. Oy kullanma hakkı ancak, 
Federal Kabinenin bir başka üyesine vekillik etmeyen ve kendisine henüz bir oy 
kullanma hakkı devredilmemiş bir başka Federal Kabine üyesine devredilebilir. 
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Madde 74.  

(1) Mili Konsey, Federal Hükümetin tamamı, ya da belirli bir üyesi 
hakkında güvenoyu vermezse, Federal Hükümet, ya da o Federal Bakan 
görevden azledilir.  

(2) Milli Konseyin güvenoyu oylamasını yapabilmesi için üye tam 
sayısının yarısıyla toplanmış olması gerekmektedir. Ancak, Milli Konsey İç 
Tüzüğü Hakkında Federal Kanunda belirtilen sayıda Milli Konsey üyesinin talep 
etmesi halinde, oylama bir sonraki güne ertelenir. Oylama ancak Milli Konseyin 
kararıyla yeniden ertelenebilir.  

(3) 70’ inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Federal Cumhurbaşkanına 
tanınan diğer yetkilere rağmen, Federal Hükümet veya onun üyeleri, yasalarla 
belirlenmiş hallerde, ya da kendi istekleriyle görevden alınabilirler.  

Madde 75.  

Federal Hükümetin tüm üyeleri ve ayrıca Devlet Sekreterleri, Milli 
Konseyin, Federal Konseyin ve Federal Meclisin yanı sıra bu temsilciler 
meclislerinin komisyonlarının (alt komisyonlar) tüm görüşmelerine 
katılabilirler. Ancak, Milli Konseyin Ana Komisyonu Daimi Alt Komisyonunun 
ve Mili Konsey Tahkikat Komisyonlarının görüşmelerine özel davetle 
katılabilirler. Her halükarda, Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal 
Kanunun ve Federal Konsey İç Tüzüğünün özel hükümleri uyarınca, talepleri 
halinde, bu görüşmelerde söz alabilirler. Milli Konsey, Federal Konsey, Federal 
Meclis ve bunların komisyonları (alt komisyonları) Federal Kabine üyelerinin 
görüşmelere katılmalarını ve tahkikatlarda yer almalarını talep edebilirler.  

Madde 76.  

(1) Federal Kabine üyeleri (madde 69 ve 71) 142’nci madde uyarınca 
Milli Konseye karşı sorumludurlar. 

(2) 142’nci madde kapsamındaki iddialarla ilgili olarak, üye tam sayısının 
yarıdan fazlasının önerge vermiş olması şartı aranır. 

Madde 77.  

(1) Federal idare, Federal Bakanlıklar ve onlara bağlı kurumlar eliyle 
yürütülür. 

(2) Federal Bakanlıkların sayısı, görev ve yetkileri, teşkilatları Federal 
Kanun ile belirlenir. 

(3) Federal Şansölye, Federal Şansölyeliğin faaliyetlerini sevk ve idare 
eder ve Federal Bakanlar Federal Bakanlıkların faaliyetlerini sevk ve idare 
ederler. Federal Cumhurbaşkanı, personel kadrolarının oluşturulması ve söz 
konusu faaliyetlerin örgütlenmesi dâhil, Federal Şansölyenin görev ve yetki 
alanına giren belirli konularda, sevk ve idare yetkisini özel Federal Bakanlıklara 
tevdi edebilir. Ancak, bu alanlar Federal Şansölyenin görev ve yetki alanında 
kalmayı sürdürürler. Bu yetkiyle donatılan Federal Bakanlıklar söz konusu 
alanlarda ilgili Federal Bakanlık statüsünü haizdirler. 

(4) Federal Şansölye ve diğer Federal Bakanlar, istisnai hallerde, ikinci 
bir Federal Bakanlığın sevk ve idaresiyle görevlendirilebilirler.  
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Madde 78.  

(1) Özel hallerde, Federal Bakanlar aynı zamanda bir Federal Bakanlıktan 
sorumlu olmaksızın da atanabilirler.  

(2) Federal Bakanlarla aynı şekilde göreve atanan ve görevden ayrılan 
Devlet Sekreterleri, Bakanlığın faaliyetlerine yardımcı olmak ve Bakanlıkları 
Parlamentoda temsil etmek amacıyla Federal Bakanlıklara bağlanabilirler.  

(3) Federal Bakan, Devlet Sekreterinin muvafakatini alarak kendisini 
belirli görevlere atayabilir. Devlet Sekreteri ayrıca bu görevlerin yerine 
getirilmesinde Federal Bakanın astıdır ve onun talimatlarıyla hareket eder.  

 

3. Federal Emniyet Makamları 

 

Madde 78a.  

(1) Federal İçişleri Bakanı emniyet güçlerinin başıdır. Emniyet 
müdürlükleri ve daha sonra ilçe idari mercileri ve emniyet mercileri sıfatıyla 
görev yapan Federal Emniyet Müdürlükleri İçişleri Bakanının astlarıdır.  

(2) Bireylerin can, sağlık, hürriyet veya malları gerçek bir tehlike ile karşı 
karşıya ise, ya da böyle bir yakın tehlike mevcut ise, emniyet yetkilileri, bu riski 
ortadan kaldırmaktaki yetkilerine bakılmaksızın, ilgili yetkili merciinin konuya 
müdahalesine kadar asli yardımı yapmakla yetkilidir.  

(3) Belediyelerin emniyet mercileri olarak hangi dereceye kadar tedbirler 
alabilecekleri Federal Kanunlarla düzenlenir.  

Madde 78b.  

(1) Her eyalet bünyesinde bir Emniyet Müdürlüğü bulunur. Emniyet 
Müdürü Emniyet Müdürlüğünün başıdır. Viyana’da, Federal Polis Müdürlüğü 
aynı zamanda Emniyet Müdürlüğü, Polis Müdürü de aynı zamanda Emniyet 
Müdürüdür.  

(2) Emniyet Müdürü, Federal İçişleri Bakanı tarafından Valiyle 
müştereken atanır.  

(3) Federal İçişleri Bakanı, ulusun genelini ilgilendiren her önemli 
talimatını, ya da talimatına konu eyaletin genelinde kamu huzurunun, düzeninin 
ve emniyetinin muhafazası için önemli nitelikteki talimatlarını Valiye 
bildirmelidir.  

Madde 78c.  

(1) Polis Müdürü Federal Polis Müdürlüğünün başıdır. Viyana’da Polis 
Müdürü Federal Polis Müdürlüğünün başıdır.  

(2) Federal Polis Müdürlüklerinin kuruluşu ve bunların coğrafi görev ve 
yetki alanları Federal Hükümet kararnameleriyle düzenlenir.  

Madde 78d.  

(1) Emniyet güçleri, polis niteliklerini haiz silahlı, ya da üniformalı veya 
öteki türlü askeri nitelikte birimlerdir. Bilhassa, ziraat ve ormancılık (tarla, 
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ekinler ve ormanların korunması) gibi toprak işleme faaliyetlerinin, madencilik, 
avcılık, balıkçılık ve diğer lisanslı su kullanım faaliyetlerinin korunmasıyla 
görevli memurlar, piyasa gözetim memurları ve itfaiye görevlileri emniyet 
güçlerine mensup görevliler arasında yer almamaktadırlar.  

(2) Federal Polis Müdürlüğünün görev ve yetki sınırları içerisinde kalan, 
bir Federal polis gücünün bağlı olduğu başka hiçbir bölgesel idare emniyet gücü 
teşkilatı kuramaz ve bulunduramaz.  

 

4. Federal Ordu 

 

Madde 79.  

(1) Ülkenin askeri savunması Federal Ordunun görevidir. Bu görev askeri 
sistem esaslarıyla yürütülür. 

(2) Yetkili bir sivil idarenin işbirliği talebinde bulunması kaydıyla, 
Federal Ordu ayrıca; 

1. Ülkenin askeri savunma faaliyetlerinin yanı sıra; 

a) Anayasa ile kurulmuş kurumların kendisini ve görev ehliyetini ve 
halkın demokratik hürriyetlerini de korumalı; 

b) Ülkenin genelinde düzeni ve emniyeti sağlamlıdır. 

2. Doğal afetler ve fevkalade boyutlardaki felaketlerde yardımda 
bulunmalıdır. 

(3) Federal Ordunun diğer görevleri Federal Anayasa ile belirlenir. 

(4) Hangi görevlilerin ve mercilerin yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen 
amaçlarla Federal Orduya işbirliği teklif edebileceği Savunma Kanunu ile 
düzenlenir.  

(5) Federal Ordunun yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen amaçlarla kendi 
inisiyatifiyle müdahalede bulunabilmesi ancak, kontrolleri dışında olan şartların, 
ilgili mercileri askerin müdahalesini talep etmeye zorlaması halinde, ya da daha 
fazla gecikilmesi durumunda toplumun genelinin telafisi imkânsız kayıplarla 
karşılaşma olasılığının bulunması halinde, ya da bu durum, fiili bir saldırıya 
müdahale veya Federal Ordunun bir birimine yöneltilen fiili itaatsizliğin ortadan 
kaldırılmasıyla ilgili ise izin verilebilir. 

Madde 80.  

(1) Federal Cumhurbaşkanı Federal Ordunun Genel Kurmay Başkanıdır.  

(2) Savunma Kanununun Federal Orduyla ilgili Federal 
Cumhurbaşkanına tanıdığı tasarruf yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ilgili Federal 
Bakan, Federal Orduyu ilgilendiren konulardaki tasarruf yetkisi, Federal 
Hükümetin belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanır.  

(3) Federal Ordu üzerindeki üst komuta yetkisi ilgili Bakanlık tarafından 
icra edilir. (madde 76/1). 
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Madde 81.  

Eyaletlerin, asker toplama, ön tedarik hazırlıkları ve barınma ve diğer 
gereklerin karşılanması konularına hangi seviyede iştirak edecekleri Federal 
Kanunla düzenlenir. 

 

5. Federal Okul İdareleri 

 

Madde 81a.  

(1) Federasyonun öğretim ve eğitim alanında, öğrenci yurtlarıyla ilgili 
yürütme yetkisi ilgili Federal Bakan tarafından ve üniversiteler ve güzel sanatlar 
akademileri, ya da ziraat ve ormancılık okul sistemi veya ormancılık ve ziraat 
eğitim sistemi alanlarında öğrenci yurtlarıyla ilgili olmayan konularda ise ilgili 
Federal Bakana bağlı görev yapan Federal okul idareleri tarafından kullanılır. 
Belediyelerden, Federasyonun kendilerine çizdiği görev ve yetki sınırları 
dahilinde, okula devam etme yaşında olanların kaydını tutmaları talep edilebilir. 

(2) Her bir Eyalette ve ilçede bir okul idaresi kurulacak ve bu idare 
sırasıyla, Eyalet okul kurulu ve ilçe okul kurulu olarak adlandırılacaktır. Viyana 
şehrindeki Eyalet okul kurulu ayrıca, ilçe okul kurulu görevini de yürütecek 
olup, kurul, Viyana İl Okul Kurulu olarak anılacaktır. Eyalet ve ilçe okul 
kurulları üyelerinin yetki bölgeleri Federal Kanun ile belirlenir. 

(3) Federal okul idarelerinin kurulmasına ilişkin yönlendirici esaslar, 
kanunla belirlenecek olup, şöyledir;  

a) Komiteler, federal okul idarelerinin bünyesinde atanacaklardır. Eyalet 
okul kurullarında görev yapacak, oy hakkı da bulunan, komite üyeleri, Eyalet 
Meclisindeki siyasal parti lerin koltuk dağılımı esas alınarak; ilçe okul kurulların 
görev yapacak, oy kullanma hakkı da bulunan, komite üyeleri ise, en son Eyalet 
Meclisi seçimlerinde meclise seçilen siyasal partilerin o ilçeden aldıkları oylarla 
orantılı şekilde atanırlar. Komite üyelerinin tamamının veya bir kısmının Federal 
Meclis tarafından atanması kabule şayandır. 

b) Vali, eyalet okul kurulunun başkanıdır, ilçe mülki erkanının başı da 
ilçe okul kurulunun başkanıdır. Kanun, eyalet okul kuruluna başkan yardımcısı 
atanmasını öngörmüş ise, başkan yardımcısı, başkanın kendisine mahsus 
kılmadığı tüm işlemlerde başkana vekâlet eder. Kanun, başkan yardımcısı 
atanmasını öngörmüş ise, başkan yardımcısı evrakları inceleyebilir ve 
tavsiyelerde bulunabilir. Federal Anayasanın yürürlük tarihinden önce 
gerçekleştirilen en son nüfus sayımının sonuçlarına göre, en yüksek nüfusa sahip 
beş eyalet için, her halükarda, anılan başkan yardımcısı ataması yapılacaktır. 

c) Eyalet ve ilçe okul kurullarının komite ve başkanlarının (reislerinin) 
görev tanımları kanunla düzenlenir. Bu komiteler kurallar ve genel talimatlar 
yayımlamakla, resmi memurları atamakla ve adaylık teklifleri vermekle ve 
ayrıca kanun ve kararname taslakları hakkında görüş bildirmekle yetkilidirler. 

d) Komitenin bir sonraki toplantısına kadar beklenilmesi mümkün 
olmayan acil hallerde, başkan (reis), komisyonun yetki ve görev alanına 
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bırakılan konularda işlem gerçekleştirebilir ve komiteyi derhal bu keyfiyetten 
haberdar eder.  

e) Bir komitenin toplantı nisabını iki aydan uzun süre ile sağlayamaması 
halinde, toplantı nisabının sağlanamadığı diğer süreler boyunca komitenin 
görevleri başkana (reise) devrolunur. Bu durumda, başkan (reis) komitenin 
yerini alır.  

(4) Komitelerin yetki ve görev alanına giren konularda talimat verilemez 
(madde 20/1). Bu hüküm, kanuna aykırı komite kararları, ya da komite 
tarafından çıkartılan bir kararnamenin iptalini talep eden talimatlar için geçerl i 
değildir. Bu tür talimatların gerekçeleri belirtilir. Talimatı alan mercii, 129 ve 
130’uncu maddeler uyarınca, komitenin kararına dayalı olarak derhal İdari 
Mahkemeye itirazda bulunabilir. 

(5) İlgili Federal Bakan, Eyalet okul kurulu kanalıyla kendisine bağlı 
okulların ve öğrenci yurtlarının şartları ve performansları hakkında şahsen, ya da 
ilgili Federal Bakanlık yetkilileri kanalıyla bilgi edinebilir. Tespit edilen 
eksiklikler –bu eksikliklerin 14’üncü maddenin sekizinci fıkrası kapsamında 
bulunmaması kaydıyla– düzeltilmesi için eyalet okul kuruluna bildirilir. 

Madde 81b.  

(1) Eyalet okul kurulu;  

a) Eyalet okul kurullarına bağlı okulların ve öğrenci yurtlarının boşalan 
müdürlük/müdirelik kadrolarının yanı sıra diğer öğretmen ve eğitmen 
kadrolarına yapılacak atamalar; 

b) Eyalet ve ilçe okul kurullarında görev yapan okul idarecileri yanı sıra 
okullarda idarecilik yapacak öğretmen kadrolarına yapılacak atamalar;  

c) Ortaokullar ve özel okullarda görev yapacak öğretmenlere verilen 
öğretmenlik diploması için yapılacak sınavlarda görevli sınav kurullarına başkan 
ve üye atamaları olmak üzere üç ayrı atama kategorisi için teklif hazırlar. 

(2) Yukarıdaki birinci fıkraya göre verilecek teklifler, 66 ve 67’nci 
maddelerin birinci fıkraları, ya da diğer hükümler uyarınca ilgili Federal Bakana 
tevdi edilir. Teklif edilen adaylar arasından seçim yapma yetkisi Federal Bakana 
aittir.  

(3) Her eyalet okul kurulu, kamu hukukuna tabi olarak federasyonun 
memurları olan ve eyalet okul kuruluna bağlı okullarda (öğrenci yurtlarında) 
istihdam edilen okul müdürleri/müdireleri ve öğretmenlerin yanı sıra eğitmenler 
için yeterlilik ve disiplin kurulları kurar. Detaylar Federal Kanunla düzenlenir. 

 

B. Yargı 

 

Madde 82.  

(1) Federasyon yargının bütününün kaynağıdır. 

(2) Hükümler ve kararlar Cumhuriyet adına verilir ve ilân olunur. 
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Madde 83.  

(1) Mahkemelerin teşkili ve salahiyeti Federal Kanunla belirlenir. 

(2) Hiç kimse adil yargılanma hakkından mahrum bırakılamaz.  

(3) Mülga. 

Madde 84.  

Savaş zamanı hariç, askeri yargı sistemi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 85.  

Ölüm cezası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 86.  

(1) Bu kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, hâkimler, Federal 
Hükümetin tavsiyesiyle Federal Cumhurbaşkanı tarafından, ya da yetkileri 
gereğince, ilgili Federal Bakan tarafından atanırlar. Federal Hükümet ya da 
Federal Bakan, atamalar için, kanunların mahkemelerin teşekkülüyle 
yetkilendirdiği meclislerden tavsiyeler alır. 

(2) Yeterli sayıda aday mevcut ise, ilgili Federal Bakana tevdi edilecek, 
ya da onun tarafından Federal Hükümete havale edilecek atama teklifinde, 
asgari olarak, üç isim yer alır. Ancak, atama yapılacak kadro sayısı birden fazla 
ise, asgari olarak, atanacak hâkim sayısının iki katı sayıda isim teklifte yer alır. 

Madde 87.  

(1) Hâkimler yargısal görevlerini yerine getirirken bağımsız şekilde 
hareket ederler.  

(2) Bir hâkim; kanunda, yargıyla ilgili idari davalar için öngörülen haller 
hariç olmak üzere, kendisine tanınan yargı yetkisini kanunlara ve muhakeme 
usullerine göre icra ederken, hiçbir meclis ya da komisyon tarafından 
azledilemez.  

(3) Mahkemelerin iş yükü, bir mahkemenin hâkimleri arasında, 
mahkemelerin teşekkülüne ilişkin hükümleri düzenleyen kanunda belirtilen süre 
için önceden pay edilir. Bu dağıtıma göre bir hâkime verilen davalar ancak, 
hâkim görevinden azledilmiş ise, ya da iş yükü sebebiyle görevlerini yerine 
getiremeyecek durumda olması halinde, adliyenin idari mercilerinin 
kararnamesiyle makul süre içerisinde bu hâkim yargı yetkisinden alınabilir.  

Madde 87a.  

(1) Özel olarak asliye hukuk mahkemelerinin yetkisine bırakılmış ve bu 
mahkemenin yetkisinde olan belirli türdeki görevler, Federal Kanun ile hâkim 
mesleğinden olmayan özel eğitimli federasyon memurlarına verilebilir.  

(2) Ancak, belirlenen görevlendirmeye göre yetkili kılınmış bir hâkim, 
her an bu görevi kendisine mahfuz tutabilir ve üstlenebilir. 

(3) Hâkimlik mesleğinden olmayan federasyon memurları, yukarıdaki 
birinci fıkrada belirtilen görevi yerine getirirken sadece görevlendirme 
kurallarına göre yetkili kılınmış ilgili hâkimin vereceği talimatlara bağlı olarak 
hareket eder. 20’nci maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi uygulanır. 
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Madde 88.  

(1) Emeklilik listesine eklenecek hâkimlerin emeklilik yaş haddi, 
mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanunda belirtilir. 

(2) Öteki türlü, hâkimler ancak, kanunda belirtilen hallerde ve 
yöntemlerle ve resmi adli karar marifetiyle görevden alınabilir, ya da iradeleri 
dışında transfer edilebilir ya da yaş haddinden emekliye ayrılabilirler. Ancak, bu 
hükümler, mahkemelerin teşekkülündeki değişiklikler sonucu gerekli olan 
transferlere ve emekliliklere uygulanmaz. Bu hallerde, hâkimlerin gerekli 
formaliteler olmaksızın transfer ya da yaş haddinden emekli edilecekleri süreler 
bir kanunla düzenlenir.  

(3) Hâkimler ancak, kıdemli bir hâkimin ya da adliyenin yüksek idari 
merciinin kararı ile ve mesele eş zamanlı olarak ilgili mahkemeye havale 
edilerek geçici süreyle görevden el çektirilebilirler. 

Madde 88a.  

Mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanunda bir üst mahkemeye 
atanacak vekil hâkimlerin kadroları düzenlenir. Bu kadroların sayısı alt derece 
mahkemelere atanmış hâkimlerin sayısının yüzde ikisini geçemez. Alt derece 
mahkemelerde görev yapmak üzere atanmış vekil hâkimlerin görevleri, 
mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanuna göre, üst derece mahkemesinin 
yetkili meclisi tarafından belirlenir. Vekil hâkimler ancak alt derece 
mahkemelerin hâkimlerine ve sadece bu hâkimler görevden alınmışlar ise ya da 
iş yükleri nedeniyle görevlerini yerine getiremeyecek durumdalar ise, makul bir 
süreyle vekâlet edebilirler.  

Madde 89.  

(1) Bundan sonra gelen fıkralarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, 
mahkemeler usulüne uygun olarak yayımlanmış yönetmeliklerin, yeniden ilan 
olunmuş bir kanunun (antlaşmanın), kanunların ve antlaşmaların resmi 
yayınlarının geçerliliğini inceleyemez.  

(2) Bir mahkeme, kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle bir kararnameyi 
uygulamaktan çekince duyar ise, bu kararnamenin iptali için Anayasa 
Mahkemesine müracaat edebilir. Yüksek Mahkeme, ya da karar vermekle yetkili 
bir üst derece mahkemesi bir kanunun anayasaya aykırılık gerekçesiyle 
uygulanması konusunda çekince duyarsa, bu kanunun iptali için Anayasa 
Mahkemesine müracaat eder. 

(3) Uygulanacak yasal düzenleme hâlihazırda yürürlükten kaldırılmış ise, 
mahkeme, Anayasa Mahkemesine müracaatında mahkemeden, bu yasal 
düzenlemenin kanuna ya da anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermesini 
talep etmelidir. 

(4) Yeniden yayımlanan kanunların (antlaşmaların) resmi yayınlarında 
ikinci fıkranın ilk cümlesi ve üçüncü fıkra hükümleri gerekli değişikliklerle 
uygulanır. iki ve üçüncü fıkra hükümleri madde 140/a kapsamında düzenlenen 
antlaşmalara gerekli değişikliklerle uygulanır. 
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(5) Yukarıdaki iki, üç, ya da dördüncü fıkra uyarınca gerçekleştirilecek 
müracaatların derdest davaları ne yönde etkileyeceği Federal Kanunla 
düzenlenir. 

Madde 90.  

(1) Hukuk ve ceza davalarında duruşmalar sözlü ve halka açık olarak 
gerçekleşir. İstisnalar kanunla düzenlenir. 

(2) Ceza davaları iddianame ile açılır.  

Madde 91.  

(1) Halk yargılamada yer alır. 

(2) Kanunla belirlenecek ağır cezalar ile her türlü siyasi suç ve 
kabahatlerde, sanık hakkındaki karar bir jüri tarafından verilir. 

(3) Ceza davalarında; cezayı müstelzim fiil için verilecek ceza kanunla 
belirlenen haddi aşıyor ise, yargının idaresinde meslekten olmayan hâkimler 
görev alır.  

Madde 92.  

(1) Yüksek Mahkeme, hukuk ve ceza davalarında ilk derece 
mahkemesidir.  

(2) Federal Hükümet, eyalet hükümeti, ya da seçimle göreve getirilmiş 
meclislerin üyeleri Yüksek Mahkeme üyesi olamazlar. Seçimle göreve getirilmiş 
meclisin belirli bir yasama veya görev süresi için seçilmiş olan üyeleri için, 
görevlerinden vaktinden önce ayrılmış olsalar dahi, bu kısıtlama, belirlenen 
yasama veya görev süresi sona ermeden ortadan kalmaz. Son dört yıl içerisinde 
yukarıdaki belirtilen görevlerden birini yürütmüş olan hiçbir kimse Yüksek 
Mahkemeye Başkan veya Başkanvekili olarak atanamaz.  

Madde 93.  

Mahkemelerin hüküm vereceği fiillere yönelik genel aflar Federal 
Kanunla belirlenir. 

Madde 94.  

Yargı ve idare yetkileri her halükârda birbirinden ayrıdır.  

 

Kısım IV. 

Eyaletlerin Yasama ve İdari Yetkileri 

A. Genel Hükümler 

 

Madde 95.  

(1) Eyaletlerde yasama yetkisi Eyalet Meclisleri tarafından icra edilir. 
Eyalet Meclisinin üyeleri, eşit, doğrudan, gizli ve şahsi oy esasına göre seçilir ve 
Eyalet Meclisi seçimlerine seçmen olarak katılmak için aranan şartları haiz her 
erkek ve kadın eyalet vatandaşı seçimlerde oy kullanabilir. Seçim usulleri 
hakkında ve gerekirse zorunlu oy kullanımı hakkındaki hükümler Eyalet 
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Kanunuyla düzenlenir. Bu Eyalet Kanununda özellikle, oy kullanımının zorunlu 
olmasına rağmen, oylamaya katılmaktan men edilme sebepleri açıkça belirtilir.  

(2) Eyalet Meclisi seçim usulleri, seçme ve seçilme yeterlilikleri 
konularında, Milli Konsey seçimleri hakkında Federal Anayasada öngörülenden 
daha zorlayıcı şartlar getiremez.  

(3) Seçmenler, müstakil bölgesel seçim çevrelerine ayrılabilen müstakil  
seçim çevrelerinde oy kullanabilirler. Meclis üye sayısı nüfus sayısıyla orantılı 
olarak seçim çevreleri arasında pay edilir. Eyalet Meclisi seçim usullerinde 
eyalet genelinde nihai dağılım usulü belirlenerek, seçim çevrelerindeki aday 
siyasal partilerin koltuk sayıları arasında bir denge gözetilebilir. Bunun gibi, 
henüz dağılımı yapılmamış sandalye sayıları ise nispi temsiliyet esasına göre 
dağıtılır. Seçmen kitlesinin diğer şekilde seçim çevrelerine ayrılması kabule 
şayan değildir.  

(4) Eyalet Meclisine üyelik için aday olan, ya da Eyalet Meclisi üyeliğine 
seçilen kamu çalışanları için madde 59/a hükümleri uygulanır; daha zorlayıcı 
hükümler kabule şayandır. Eyalet anayasal kanun altında, madde 59/b 
kapsamındaki komisyonun yayımladığı ile aynı raporu yayımlayacak bir kurum, 
aynı yetki ve ödevlerle kurulabilir. 

Madde 96.  

(1) Eyalet Meclisi üyeleri Milli Konsey üyeleriyle aynı 
dokunulmazlıklara sahiptirler; 57’nci madde hükümleri gerekli değişikliklerle 
uygulanır.  

(2) 32 ve 33’üncü madde hükümleri Eyalet Meclisi ve komitelerinin 
toplantıları için de uygulanır. 

(3) 56’ncı maddenin iki ila dördüncü fıkralar arasında kalan hükümlere 
göre, Eyalet Kanununda, Eyalet Meclisi üyelerinin Federal Konsey ya da Eyalet 
Hükümetine seçilmeleri nedeniyle üyelikten ayrılmaları halinde izlenecek 
çözüm yolu düzenlenir.  

Madde 97.  

(1) Bir Eyalet kanunun Eyalet Meclisi tarafından oylanması ve ilgili 
Eyaletin kanunlarına göre, Vali tarafından müşterek imzayla tasdik edilmesi ve 
onaylanması ve Eyalet Resmi Gazetesi’nde yayımlanması gerekir.  

(2) Eyalet kanununda yürütme için Federal mercilerin işbirliğinin gerekli 
olduğu belirtiliyorsa, Federal Hükümetin onayı alınmalıdır. İlgili yasal 
düzenlemenin Federal Şansölyeye tevdi tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde 
Federal Hükümet, federal mercilerin işbirliğinde bulunmayı reddetme kararını 
Valiye bildirmemişse, onay verilmiş kabul edilir.  

(3) Eyalet Meclisinin toplantıda olmadığı, zamanında toplanamayacağı 
veya kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü toplantı yapmasının engellendiği bir 
anda, toplum için açık ve telafisi mümkün olmayan bir zararı önlemek için, 
Anayasa uyarınca Eyalet Meclisinin karar almasını gerektirecek acil tedbirlerin 
alınması gerekli olursa, Eyalet Hükümeti, nispi temsiliyet esasına göre atanmış 
Eyalet Meclisinin bir komitesiyle mutabakat içerisinde kararnameleri geçici 
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olarak tadil ederek bu önlemleri alabilir. Eyalet Hükümeti Federal Hükümeti 
keyfiyetten vakit geçirmeksizin haberdar etmelidir. Eyalet Meclisi, toplantı 
yapmasına mani sebep ortadan kalkar kalkmaz toplanacaktır. 18’ inci maddenin 
dördüncü fıkrası gerekli değişikliklerle uygulanır. 

(4) Yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen kararnameler, hiçbir durumda, 
eyaletin anayasa hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngöremeyeceği gibi, 
eyalete, ya da federasyon veya belediyelere kalıcı bir mali yük getiremez, ya da 
devletin vatandaşlarına mali yükümlülükler koyamaz, bir kamu malının 
tasfiyesini gerektiremez, 12’nci maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde 
belirtilen konularla ilgili tedbirler getiremez, ya da son olarak, ziraat ve 
ormancılık alanlarında çalışan işçilerin ve ücretlilerin bağlı oldukları odaların 
faaliyetleriyle ilgili hükümler getiremez. 

Madde 98.  

(1) Eyalet Meclisinin çıkarttığı bütün yasal düzenlemeler yayımlanmadan 
önce, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildikten sonra derhal, Vali tarafından 
Federal Şansölyeye bildirilir. 

(2) Federal Hükümet; Eyalet Meclisinin çıkardığı bir yasal düzenleme 
hakkında, Federasyonun çıkarları bakımından riskli olduğu gerekçesiyle bu 
yasal düzenlemenin Federal Şansölyeye tebliğ edildiği tarihten itibaren sekiz 
hafta içerisinde gerekçeli itiraz kararı alabilir. Söz konusu yasal düzenlemenin 
Eyalet Meclisinde görüşülmesine başlanmadan önce, Federasyona yasal 
düzenleme taslağı hakkında görüş belirtme olanağı sunulmuş ise, itiraz için 
ancak, Federasyonun yetkisine el atma iddiası dayanak gösterilebilir. İtiraz 
halinde, söz konusu yasal düzenleme ancak, Eyalet Meclisi üye tam sayısının en 
az yarısının katılımıyla bu yasal düzenlemeyi yeniden kabul etmiş ise, 
yayımlanabilir. 

(3) Eyalet Meclisinin çıkartacağı bir yasal düzenleme Federal Hükümet 
olumlu görüş bildirmiş ise, itiraz süresi sona ermeden yayımlanabilir. 

(4) Eyalet Meclisinin vergilerle ilgili çıkartacağı yasal düzenlemelerde, 
Anayasal Maliye Kanununun hükümleri aynen uygulanır.  

Madde 99.  

(1) Bir eyalet anayasal kanunu ile çıkartılacak olan Eyalet Anayasası 
ancak Federal Anayasanın bu düzenlemeden etkilenmeyecek olması kaydıyla, 
eyalet anayasal kanunu ile tadil edilebilir.  

(2) Bir eyalet anayasal kanunu ancak Eyalet Meclisi üye tam sayısının 
yarısının oylamada hazır bulunması ve oylamaya katılan üyelerin üçte ikisinin 
lehte oy kullanması şartıyla kabul edilebilir. 

Madde 100.  

(1) Her bir Eyalet Meclisi, Federal Hükümetin talebi ve Federal Konseyin 
kararı ile feshedilebilir. Ancak, fesih kararı aynı gerekçeyle sadece bir kez 
alınabilir. Federal Konseyin önergesi Konsey üye tam sayısının en az yarısının 
katılımı ve kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla alınmış olmalıdır. 
Feshedilecek Eyalet Meclisinin Federal Konseydeki temsilcileri oylamaya 
katılamazlar.  
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(2) Eyalet Meclisinin feshi durumunda, yeni seçim ilânları Eyalet 
Anayasası hükümlerine uygun olarak üç hafta içerisinde yayımlanır. Yeni 
seçilmiş Eyalet Meclisinin seçimlerden sonra dört hafta içerisinde toplanması 
sağlanmalıdır. 

Madde 101.  

(1) Her eyalet yürütme yetkisini Eyalet Meclisi tarafından seçilecek bir 
Eyalet Hükümeti eliyle icra eder. 

(2) Eyalet Hükümeti üyelerinin Eyalet Meclisi üyesi olması zorunlu 
değildir. Ne var ki, sadece Eyalet Meclisine seçilme şartlarını haiz olanlar Eyalet 
Hükümetine seçilebilirler.  

(3) Eyalet Hükümeti; Vali, gerekli sayıda Vali vekili ve diğer üyelerden 
müteşekkildir.  

(4) Vali, göreve başlamadan önce Federal Cumhurbaşkanı önünde, Eyalet 
Hükümetinin diğer üyeleri ise Vali önünde Federal Anayasaya uygun olarak ant 
içerler. Dini beyanların eklenmesi kabule şayandır.  

Madde 102.  

(1) Eyaletlerin yetki ve görev alanına giren konularda, bir federal 
merciinin (doğrudan federal idarenin) mevcut bulunmaması kaydıyla, Vali ve 
Valiye bağlı eyalet mercileri federasyonun yürütme yetkilerini icra eder (dolaylı 
federal idare). Federal Polis Müdürlükleri başta olmak üzere, federal mercilerin 
dolaylı federal idare kapsamında ifa edilecek konularla görevlendirilmeleri 
halinde, bu federal merciler Valiye bağlı olarak görev yaparlar ve onun 
talimatlarıyla bağlıdırlar (madde 20/1). Federal mercilerin idari işlemlerle 
yetkilendirilip yetkilendirilmeyecekleri ve yetkilendirmenin derecesi Federal 
Kanunlarla düzenlenir. Bu kanunlar, aşağıdaki ikinci fıkrada belirtilen 
yetkilendirme kapsamında olmamak kaydıyla, sadece ilgili eyaletlerin onayı ile 
yayımlanabilirler.  

(2) Aşağıda belirtilen görevler anayasayla belirlenmiş yetki alanı 
çerçevesinde federal merciler tarafından yürütülebilirler; hudut çizgilerinin 
belirlenmesi; başka ülkelerle mal ve canlı hayvan ticareti; gümrükler; Federal 
bölgeye giriş ve çıkışların düzenlenmesi ve denetimi; Federal maliye; tekeller; 
para, kredi, menkul kıymetler, bankacılık, sosyal sigortalar hariç sigortacılık 
sistemleri; tartılar ve ölçüler; standartlar ve ayar sistemleri; adalet sisteminin 
idaresi; pasaportlar; yurttaşlık kaydı; silahlar, mühimmat ve patlayıcıların yanı 
sıra ateşli silahların kullanımına ilişkin görevler; patentle ilgili konular ve 
tasarımların, ticari markaların ve diğer emtia belirteçlerinin korunması; trafik 
sistemi; nehir ve seyrüsefer polisi; posta ve telekomünikasyon sistemi; 
madencilik; Tuna nehri kontrol ve koruma; sel sularının düzenlenmesi; su 
yollarının inşası ve bakımı; etüt; çalışma mevzuatı; sosyal sigorta; anıtların 
korunması; Federal polis ve federal jandarma kuvvetlerinin teşekkülü ve 
komutası; asli yardım görevleri dâhil ve fakat mahalli kamu güvenlik idaresinin 
alanına giren konular hariç, kamu huzuru, düzeni ve güvenliği; basınla ilişkiler; 
birlikler ve derneklerle ilgili konular ve yabancılar polisi; tohum ve bitki ticareti; 
hayvan yemi ve gübrelerin yanı sıra bitki koruyucuları; bitkilerin kabulü dâhil 
bitki güvenliği uygulamaları; tohumculuk ve bitkicilik alanında ise bunların 



 61 

tesellümü; askeri ilişkiler; muharip güçlerin ve bunların bakmakla yükümlü 
oldukları yakınlarına ait sosyal haklar; nüfus politikası kapsamında, çocuk 
nafakası ve aileler adına yürütülen yükümlülükleri dengeleme çalışmalarının 
organizasyonu kapsamındaki görevler; öğretim ve eğitim alanında, talebe ve 
öğrenci yurtları ancak ziraat ve ormancılık eğitimi alanında öğrenci yurtları 
kapsam dışıdır; kamu ihaleleri. 

(3) Federasyon, yukarıdaki 2’nci maddede sayılan alanlarda da yürütme 
yetkilerini Valiye devredebilir. 

(4) Yukarıdaki 2’nci maddede sayılan alanlarla ilgili federal merciler 
ancak ilgili eyaletlerin onayı ile kurulabilir. 

(5) Eğer bir eyalette, federal idarenin en üst mercilerinin kontrolleri 
dışında gelişen olaylar nedeniyle müdahalede bulunmalarının mümkün olmadığı 
şartlar neticesinde, toplum için açık ve telafisi mümkün olmayan bir zararı 
önlemek için doğrudan federal idarenin alanına giren konularda acil tedbirler 
alınması gerekliliği hasıl olur ise, Vali bu tedbirleri bu merciler adına almalıdır. 

Madde 102a. (Çıkarılmıştır) 

Madde 103.  

(1) Dolaylı federal idarenin alanına giren konularda, Vali, Federal 
Hükümetin ve Federal Bakanların talimatlarına tabidir (madde 20) ve bu 
talimatların gereğini yerine getirebilmek için ayrıca, eyaletin yetki alanı 
dâhilinde kendisine verilmiş yetkileri kullanmakla yükümlüdür. 

(2) Bir Eyalet Hükümeti İçtüzüklerini çıkartırken, dolaylı federal idarenin 
alanına giren belirli konuların, bunların eyaletlerin yetki ve görev alanına giren 
konularla yakından ilişkili olması sebebiyle, Vali adına Eyalet Hükümet 
üyelerinin idaresine bırakılmasına karar verebilir. Bu tür konularda, ilgili Eyalet 
Hükümetinin üyeleri de Valinin Federal Hükümet ya da Federal Bakanların 
talimatına tabi oldukları gibi, Valinin talimatına tabidirler (madde 20). 

(3) Yukarıdaki birinci fıkra hükmüne göre Federal Hükümet ya da bir 
Federal Bakan tarafından verilen talimatlar ayrıca, yukarıdaki ikinci fıkra 
kapsamına giren konularda Valiye de yöneltilebilir. Vali eğer dolaylı olarak 
federal idarenin alanına giren görevi kendisi yerine getirmeyecekse, bu talimatı 
vakit geçirmeksizin, yazılı şekilde, aynen ilgili Eyalet Hükümeti üyesine 
aktarmaktan ve talimatın uygulanmasını gözetmekten sorumludur (142/2’nci 
maddenin e bendi). Valinin gerekli düzenlemeleri yapmış olmasına rağmen, 
talimat yerine getirilmez ise, ilgili Eyalet Hükümet üyesi 142’nci maddeye göre 
ayrıca Federal Hükümete karşı da sorumludur. 

(4) Konunun önemi aksini gerektirmediği için, kararın verilmesinde ve 
Federal Kanuna göre temyiz makamı olan Valinin sorumluluğunda bulunan, 
dolaylı federal idarenin alanına giren konularda Vali, son temyiz makamıdır. 
İlgili karar öncelikle Valinin yetki alanına giriyor ise, Federal Kanunda aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, federal idareyle ilgili konularda idari temyiz süreci 
ilgili Federal Bakana kadar uzanır.  
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Madde 104.  

(1) 102’nci madde hükümleri, 17’nci maddede belirtilen federal görevleri 
yürüten kurumlara uygulanmaz. 

(2) Ne var ki, federal malların idaresinden sorumlu Federal Bakan bir 
Valiyi ve ona bağlı mercileri bu görevi yerine getirmekle görevlendirebilir. Bu 
görevlendirme her an kısmen ya da tamamen iptal edilebilir. Federasyonun söz 
konusu görevin ifası sırasında yapılan masrafları hangi istisnai hallerde ne 
dereceye kadar tazmin edeceği Federal Kanunla belirlenir. 103’üncü maddenin 
iki ve üçüncü fıkraları gerekli değişikliklerle uygulanır.  

Madde 105.  

(1) Eyalet Vali tarafından temsil edilir. Vali; dolaylı yoldan federal 
idareyi ilgilendiren konularda, 142’nci madde hükmü uyarınca Federal 
Hükümete karşı sorumludur. Vali, Eyalet Hükümetinde vekili tarafından (Vali 
Muavini) temsil edilir. Vali Muavini Eyalet Hükümeti tarafından belirlenir. Bu 
atama Federal Şansölyeye bildirilir. Vali için vekil atanması ihtiyacı hasıl olursa, 
Valiye vekil olarak atanmış Eyalet Hükümeti üyesi 142’nci madde hükmü 
uyarınca, dolaylı Federal idarenin alanına giren konularda Federal Hükümete 
karşı sorumludur. Dokunulmazlık, Valinin ya da Eyalet Hükümetinde ona 
vekillik eden kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde, 
dokunulmazlık, 103’üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki hallerde bir 
Eyalet Hükümet üyesinin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz.  

(2) Eyalet Hükümet Üyeleri 142’nci madde uyarınca Eyalet Meclisine 
karşı sorumludurlar. 

(3) 142’nci maddede kastedilen anlamdaki bir iddianın lehte 
oylanabilmesi için üye tam sayısının yarısının katılımı gerekmektedir. 

Madde 106.  

Hukuk eğitimi almış bir idari memur Eyalet Hükümet Ofisi İç Hizmetleri 
Eyalet Mülki Amiri olarak atanır. Bu kişi ayrıca dolaylı Federal idareyi 
ilgilendiren konularda Valinin resmi yardımcısıdır. 

Madde 107. (Mülga) 

 

B. Federal Başkent Viyana 

 

Madde 108.  

Bir Eyalet sıfatı taşıyan, Federal Başkent Viyana şehri bakımından, 
Belediye Meclisi aynı zamanda bir Eyalet Meclisi, Şehir Senatosu Eyalet 
Hükümeti, Belediye Başkanı, Vali, İl İdaresi Eyalet Hükümet Ofisi ve ilin en 
yüksek mülki amiri eyalet mülki amiri görevlerini de yürütürler.  

Madde 109.  

Viyana Eyaletinde, dolaylı federal idareyi ilgilendiren konulara ilişkin 
temyiz başvurularında yetkili makam, Federal Kanunda aksine bir hüküm yer 
almadıkça, ilçe idari makamı olan il idaresi, ya da ilk derece yürütme yetkisinin 
federal makamlarda olduğu konularda (102/1’ inci maddenin birinci cümlesi) 
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Vali sıfatıyla belediye başkanıdır. Diğer konularda 103’üncü maddenin 
dördüncü fıkrası uygulanır. 

Madde 110. (Mülga) 

Madde 111.  

Yapılar ve vergilendirmeye ilişkin konularda nihai karar mercii özel 
görevli komitelerdedir. Bunların teşekkülü ve atamalarına ilişkin esaslar Eyalet 
Kanunuyla düzenlenir. 

Madde 112.  

108 ila 111’ inci maddeler arasında kalan hükümler dâhil olmak üzere, 
Federal Başkent Viyana’yla ilgili diğer tüm hususlarda, 117’nci maddenin 
altıncı fıkrasının ikinci cümlesi, 119’uncu maddenin dördüncü fıkrası ve madde 
119/a hükümleri müstesna, bu Kısım, Bölüm C hükümleri geçerlidir. 142’nci 
maddenin ikinci fıkra hükümleri, Federasyonun, Federal Başkent Viyana’yı 
yetkilendirdiği konular için de uygulanır.  

Madde 113. (Mülga) 

Madde 114. (Mülga) 

 

C. Belediyeler 

 

Madde 115.  

(1) Aşağıdaki maddelerde belediye teriminin kullanıldığı her yerde, bu 
terim, mahalli halka atfen kullanılmaktadır.  

(2) Açık olarak federasyonun yetkisine bırakılan konular hariç olmak 
üzere, belediyelerle ilgili kanunların neler olduğu bu bölümde yer alan 
maddelerde düzenlenmiş esaslara göre, eyalet kanunlarında belirlenir. 118, 
118/a ve 119’uncu maddeler uyarınca, belediyeler tarafından yürütülecek 
görevleri düzenleme sorumluluğu Federal Anayasal Kanunun genel hükümlerine 
göre belirlenir. 

(3) Avusturya Belediyeler Birliğinden (Avusturya Belediyeler 
Federasyonu) ve Avusturya Şehirler ve İlçeler Birliği (Avusturya Mahalli 
İdareler Federasyonu) belediyelerin menfaatlerini temsile mezundurlar. 

Madde 116.  

(1) Her eyalet belediyelere ayrılmıştır. Belediye, idari özerkliğe sahip bir 
bölgesel tüzel kişilik olup, aynı zamanda bir idari mahalli yönetim merkezidir. 
Her bir toprak parçası belediyenin bir kısmını oluşturmalıdır. 

(2) Bir belediye, bağımsız bir iktisadi tüzel kişiliktir. Belediye, 
federasyon ve eyalet kanunlarının mutat sınırları çerçevesinde, her çeşit varlık 
sahibi olabilir; bunları dilediği gibi iktisap edebilir ve elinden çıkartabilir; 
iktisadi teşekküller işletmenin yanı sıra bütçesini anayasanın maliye hükümleri 
çerçevesinde bağımsız şekilde kullanabilir ve vergiler koyabilir. 

(3) Eyaletin menfaatlerinin bu işlemden menfi şekilde etkilenmeyecek 
olması kaydıyla, nüfusu en az 20.000 olan bir belediye için, talebi üzerine, 
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eyalet mevzuatı çıkartılmak suretiyle özel bir kanun çıkartılabilir. Bu kanun 
sadece Federal Hükümetin onayı ile yayımlanabilir. Federal Hükümet; çıkartılan 
kanunun ilgili Federal Bakana tebliğ edildiği tarihten itibaren sekiz hafta 
içerisinde, bu kanunu onaylamayı reddettiğini Valiye bildirmez ise, onay 
verilmiş sayılır. Kendi özel kanunu olan bir ilçe mahalli idarelere verilen 
görevlerin yanı sıra ilçe idaresine ait görevleri de yürütür. 

(4) (Mülga) 

Madde 116a.  

(1) Belediyeler kendi yetki ve görev alanlarına giren belirli görevleri 
yürütebilmek için, yapılacak anlaşmalar marifetiyle belediye birlikleri 
kurabilirler. Bu anlaşma için üst makamın onayı gerekmektedir. İlgili 
belediyeler arasında kanuna uygun olarak bir anlaşma mevcut ise ve belediye 
birliklerinin kurulması; 

1. Adliye hizmetlerin yetki alanına giren görevlerin ifası bakımından, 
ilgili belediyelerin özerk tüzel kişiler olarak faaliyet göstermelerini tehlikeye 
düşürmüyorsa; 

2. Özel hak sahibi olarak belediyelerin yetki alanına giren görevlerin ifası 
bakımından, yapılacak işe uygunluk, ekonomik verimlilik ve fayda sebepleriyle 
ilgili belediyelerin menfaatine olacaksa, bu birleşmeye bir kararnameyle onay 
verilebilir. 

(2) Amaca uygunluğun sağlanması amacıyla, belediyelerin özerk tüzel 
kişilik ve mahalli idareler olarak görev yapma becerilerinin bundan menfi 
şekilde etkilenmemesi kaydıyla, belirli görevlerin belediye birlikleri kurularak 
yürütülmesi hususu, ilgili mevzuatla (10 ila 15’ inci maddeler arası) 
düzenlenebilir. Belediye birliklerinin kurulmasından önce, idari tedbirlerle ilgili 
belediyelere görüşlerini bildirme olanağı tanınır.  

(3) Bir belediyenin kendi münhasır yetki ve görev alanına giren 
konularda icra yetkisinin belediye birliklerine verildiği hallerde, birlik üyelerine 
belediye birliğinin faaliyetlerinin yürütülmesinde belirleyici söz hakkı 
tanınmalıdır.  

(4) Belediye birliklerinin teşekkülüne ilişkin esaslar eyalet mevzuatıyla 
düzenlenir ve bu bağlamda, eyalet mevzuatında bir birlik kurulunun kurulması 
öngörülecektir. Bu kurul, her halükarda, tüm üye belediyelerin temsilcilerinden 
ve birlik başkanından oluşmalıdır. Belediyelerin bir anlaşma yoluyla birlik 
oluşturdukları hallerde, belediye birliğine kabul ve belediye birliğinin tasfiyesi 
halinde belediye birliğinden ayrılmaya ilişkin kurallar da belirlenir. 

(5) Belediye birlikleri tarafından yürütülecek konularda sorumluluk, 
Federal Anayasal Kanunun genel hükümlerince yönetilir. 

Madde 117.  

(1) Belediyenin yetkili organları her halükarda aşağıda sayılanları içerir;  

a) Belediye meclisi; belediye seçimlerine seçmen olarak katılmak için 
aranan şartları haiz kişilerce seçilen bir halk temsilciler meclisidir;  
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b) Şehir konseyi, ya da kendi özel kanunu olan ilçelerde şehir senatosu 
olarak da bilinen, belediye icra heyeti;  

c) Belediye başkanı.  

(2) Belediye meclis üyeleri, asli ikametgâhı belediye sınırları içerisinde 
bulunan tüm federal yurttaşlar tarafından nispi temsiliyet esaslarına göre, eşit, 
doğrudan, gizli ve şahsi oyla seçilirler. Ancak, eyalet kanunlarında, asli 
ikametgâhı olmamakla birlikte ikametgâhı belediye sınırları içerisinde bulunan 
yurttaşların da seçmen olabilmelerini öngörebilir. Seçim usullerine göre, seçme 
ve seçilme şartları eyalet meclisi seçimlerine ait seçme ve seçilme şartlarından 
daha ağır olamaz. Ancak, belediye sınırları içerisinde bir yıldan az ikamet 
etmekte olanların oy kullanamayacakları, ya da belediye sınırları içerisinde 
geçici süreyle ikamet ettikleri aşikâr olan kişilerin belediye meclisine 
seçilemeyecekleri hususları kanunla düzenlenebilir. Avrupa Birliği’ne üye 
devletlerin vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkının olabileceği hususu 
eyaletlerin düzenleyebileceği bir diğer şarttır. Eyalet Meclisi seçimlerine ilişkin 
zorunlu oylamaları düzenleyen hükümler (95/1’ inci maddenin son cümlesi) 
belediye meclisi seçimlerine de gerekli değişiklikler uygulanır. Seçmenlerin 
müstakil seçim çevrelerinde oy kullanabilmelerine ilişkin esaslar seçim 
usulleriyle düzenlenebilir. Seçmen kitlelerinin başka türlü şekilde seçim 
çevrelerine ayrılması kabule şayan değildir. Seçim kurallarında, aday listesinin 
bulunmadığı hallerde, seçim pusulalarında isimleri en çok belirtilen kişilerin 
seçilmiş kabul edilecekleri hükmüne yer verilebilir. 

(3) Belediye meclisinin oylama yapabilmesi için toplantı nisabını 
oluşturan üye sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Ancak, belirli 
konularda karar için diğer şartlar da belirlenebilir. 

(4) Belediye Meclisi toplantıları halka açık şekilde gerçekleştirilir ancak, 
istisnalar için düzenleme yapılabilir. Belediye bütçesi, ya da belediyenin mali 
hesaplarının görüşüldüğü toplantılar halka kapalı şekilde gerçekleştirilemez.  

(5) Belediye meclisinde temsil edilen siyasal parti ler sandalye sayılarıyla 
orantılı olarak belediye icra heyetinde temsil edilmeyi talep edebilirler. 

(6) Belediye başkanı, belediye meclisi tarafından seçilir. Ancak, belediye 
başkanının belediye meclis üyeliği seçimlerine seçmen olarak katılabilecekler 
tarafından seçilebilmesi hususu Eyalet anayasasıyla düzenlenebilir. 

(7) Belediyelerin faaliyetleri mahalli idari ofis, ya da şehir idari ofisi  ve 
özel kanunla kurulmuş ilçelerde ise il idaresi tarafından yürütülür. Hukuk 
eğitimi almış bir idari memur il İdaresi iç hizmetleri i l mülki amiri olarak atanır.  

(8) Eyalet mevzuatında, belediyelerin kendi yetki ve görev alanlarına 
giren konularda, belediye meclisi seçimlerine seçmen olarak katılan kişilerin 
doğrudan katılımı ve yardımı öngörülebilir.  

Madde 118.  

(1) Bir belediyenin kendi yetkilerinin yanı sıra federasyonun veya 
eyaletin kendisine verdiği yetkileri de bulunmaktadır.  

(2) 116’ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konulardan ayrı olarak, 
münhasıran veya çoğunlukla belediyenin nezdinde temsil edilen yerel halkı 
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ilgilendiren ve yerel sınırlar içerisinde yerel halk için icra edilecek nitelikte olan 
her konu, bir belediyenin kendi yetki sınırları içerisinde kalmaktadır. Hangi 
konuların belediyenin müstakil yetki sınırları içerisinde kalan bu tür konulardan 
sayılacağı mevzuatla belirlenir. 

(3) Özellikle aşağıda sayılan alanlarda, belediyeye kendi yetki sınırları 
çerçevesinde resmi sorumluluk bahşedilir;  

1. Mahalli yönetim üstü seçim kurullarının yetkilerine rağmen, belediye 
makamlarının atanması; belediye görevlerinin ifasına dönük iş düzenlemelerin 
kararlaştırılması; 

2. Mahalli yönetim üstü disiplin, uygunluk ve sınav komisyonlarının 
yetkilerine rağmen, belediye personelinin aranması ve bu personel üzerinde 
görev ayrıcalıklarının uygulanması;  

3. Mahalli polis güçleri (madde 15/2), mahalli olay denetimi; 

4. Belediye sınırları içerisinde kalan trafiğe açık alanlar, mahalli trafik 
polisinin idaresi; 

5. Mahsul koruma polisi; 

6. Yerel zabıta; 

7. Özellikle acil durumlar ve ilk yardım hizmetleri başta olmak üzere, 
vefatlar ve defin işlemleri dâhil mahalli hıfzıssıhha zabıtası; 

8. Genel görgü kuralları; 

9. Kamu hizmeti veren federasyona ait binalar hariç olarak, mahalli yapı 
zabıtası (madde 15/5); mahalli itfaiye; mahalli çevre planlama; 

10. Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümlenmesinde görev alan kamu 
kurumları; 

11. Borçlunun mallarının satışı; 

(4) Belediye, federal ve eyalet kanunları ve kararnameleri uyarınca yetkili 
olduğu konularda, tüm sorumluluğu kendisine ait olarak, hiçbir talimat 
almaksızın ve madde 119/a’nın beşinci fıkrası hükümlerine tabi olarak, 
belediyelerin dışındaki diğer idari mercilerin adli yardımından muaf olarak 
vazifelerini yerine getirir. Belediyelerin kendi yetki sınırlarına giren alanlardaki 
faaliyetleri (madde 119/a) federasyon ve eyaletin gözetimindedir. 12’nci 
maddenin ikinci fıkrası değişmeksizin muhafaza edilir. 

(5) Belediye başkanı, belediye icra heyetinin (il konseyi, il senatosu) 
üyeleri ve uygunsa diğer belediye görevlileri, belediyenin kendi yetki sınırlarına 
giren alanlarda kendilerine verilen görevleri yürütürken belediye meclisine karşı 
sorumludurlar. 

(6) Belediye, kendi yetki sınırlarına giren konularla ilgili olarak, yerel 
yaşama olumsuz yönde müdahale eden muhtemel veya mevcut rahatsızlıkları 
önlemek için resen mahalli polis kararnameleri yayımlayabilir ve ayrıca bu 
kararnamelerin gereğinin yerine getirilmemesinin bir idari ihlal addedileceğini 
ilan edebilir. Bu kararnameler, federasyon ve eyaletin meri kanun ve 
kararnamelerini ihlal edemez. 
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(7) Bir belediyenin müracaatıyla, belediyenin kendi yetki sınırlarına giren 
belirli yetkinin icrası, madde 119/a’nın üçüncü fıkrası uyarınca, Eyalet 
Hükümetinin veya Valinin kararnamesiyle bir devlet makamına devredilebilir. 
Bu kararname ile söz konusu yetkilerin bir federal makama devredilmesi 
amaçlanmış ise, bu yetki devri için Federal Hükümetin onayı gerekir. Valilik 
kararnamesiyle söz konusu yetkilerin bir eyalet makamına devri amaçlanmış ise, 
bu yetki devri için Eyalet Hükümetinin onayı gerekir. Kararnamenin gerekçesi 
ortadan kalkar kalmaz bu kararname yürürlükten kalkar. Bu yetki devri 
yukarıdaki altıncı fıkra hükmü uyarınca kararname çıkarma hakkını kapsayacak 
şekilde genişletilemez. 

(8) Belediye kolluk kuvvetlerinin kuruluşu, ya da bunların teşkilatına 
ilişkin değişiklikler Federal Hükümete bildirilmelidir. 

Madde 118a.  

(1) Belediye kolluk güçleri mensuplarının, belediyenin onayıyla, ilgili 
idare için yürütme hizmetleri yerine getirebileceği hükmü, federal veya eyalet 
kanunuyla vazedilebilir. 

(2) İlçe mülki amiri; belediyenin onayıyla, belediye kolluk kuvvetlerinin 
mensuplarını, diğer kamu emniyet hizmetleri organlarıyla aynı derecede idari 
ceza hukuku hükümlerinin uygulanmasına iştirak için yetkilendirebilir. Bu 
yetkilendirme ancak, kamu güvenlik hizmeti organlarının, idari ceza davasına 
konu idari düzenlemelere uygunluğu gözetim sorumluluğu bulunuyor ise, ya da 
idari ceza davasının konusu belediyenin yetki sınırlarına giriyor ise, yapılabilir. 

Madde 119.  

(1) Bu yetki devri; belediyenin, federal kanunlara göre, emir üzerine ve 
Federasyonun talimatlarına göre, ya da eyalet kanunlarına göre, emir üzerine ve 
eyaletin talimatlarına göre yerine getirmesi gereken görevleri kapsar.  

(2) Devredilen yetkiler belediye başkanı tarafından icra edilir. Belediye 
başkanı bu yetkileri kullanırken, federal yürütme yetkilerini ilgilendiren 
konularda, ilgili federal makamların talimatlarına, eyaletin yürütme yetkilerini 
ilgilendiren konularda ise, ilgili eyalet makamlarının talimatlarına tabidir. 
Aşağıdaki dördüncü fıkrada belirtildiği gibi sorumludur.  

(3) Belediye başkanı, kendi sorumluluklarında azalma olmaksızın, 
belediyenin yetki sınırlarına giren konularla arasındaki fiili bağlantılar 
sebebiyle, devredilmiş yetkilerle ilgili belli kategorilerdeki konuları belediye 
icra heyetinin (il meclisi, il senatosu), 117’nci maddenin birinci fıkrasına göre 
kurulmuş diğer makamların mensuplarına, ya da kendisini temsil eden diğer 
resmi kurumların mensuplarına devredebilir. Bu konularda, ilgili makamlar veya 
bunların mensupları belediye başkanının talimatlarına tabidir ve aşağıdaki 
dördüncü fıkraya göre sorumludurlar. 

(4) Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkralarda belirtilen makamlardan 
görevlerini yürürken kasıtlı veya ağır ihmali olduğu tespit edilenler, kanunu ihlal 
ettikleri ve ayrıca kararname ve talimata uygun hareket etmedikleri gerekçesiyle, 
federal yürütme organlarından herhangi birinde görev yapıyorlarsa, Vali 
tarafından, eyaletin yürütme organlarında herhangi birinde görev yapıyorlarsa 
Eyalet Hükümeti tarafından görevlerinden azledilebilirler. Bu kişinin bir 
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belediye meclis üyesi olması durumunda, üyeliği bu keyfiyetten 
etkilenmeyecektir. 

Madde 119a.  

(1) Bir belediyenin görevlerini yürütürken kanunlar ve kararnameleri ihlal 
etmemesi, özellikle yetki sınırlarını aşmaması ve yasalarla kendisine verilen 
görevlerini yerine getirmesini sağlamak için, federasyon ve eyalet belediyeler 
üzerinde gözetim yetkisini icra ederler. 

(2) Eyalet ayrıca, bir belediyenin mali yönetimini yerindelik, verimlilik 
ve uygunluk bakımından da incelemeyebilir. Bu incelemenin sonucu belediye 
meclisine tevdi edilmek üzere belediye başkanına sunulur. Belediye başkanı 
incelemenin sonucu sebebiyle alınan tedbirleri üç ay içerisinde üst makama 
bildirmelidir. 

(3) Belediyeye ait yetkiler federal yürütmenin yetki alanına giren 
konulardan türetilmiş ise, gözetim ve yasal düzenleme yetkisi federasyona, diğer 
alanlarda ise eyalete aittir. Gözetim yetkisi mutat kamu yönetimi makamları 
tarafından kullanılır. 

(4) Denetim makamı belediyenin her türlü faaliyeti hakkında bilgi 
edinebilir. Belediye, her münferit durumda denetim makamı tarafından 
kendisinden talep edilen bilgileri denetim makamına sağlamak ve yerinde 
gerçekleştirilecek incelemelere müsaade etmekle yükümlüdür. 

(5) Bir belediyenin yetki alanına giren konularda belediyenin aldığı 
kararlar nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, tüm temyiz 
yollarını tükettikten sonra (madde 118/4), karar tarihinden itibaren iki hafta 
içerisinde denetim makamına müracaatta bulunur. Müracaat sahibinin hakları bu 
karar ile ihlal edilmiş ise, denetim makamı bu kararı iptal eder ve meseleyi 
yeniden karara bağlanmak üzere belediyeye iade eder. Özel yasa ile kurulan 
ilçelerde ilgili yasama organı (üçüncü fıkra), denetim makamına müracaatı men 
edebilir. 

(6) Belediye, kendi yetki sınırlarına giren alanlarda çıkardığı 
kararnameleri vakit geçirmeksizin denetim makamına bildirir. Denetim makamı, 
kanuna aykırı kararnameleri belediyenin savunmasını dinledikten sonra iptal 
eder ve eş zamanlı olarak iptal kararını gerekçesiyle birlikte belediyeye bildirir.  

(7) Yetkili yasama organı, denetim makamı sıfatıyla, (üçüncü fıkra) 
belediye meclisinin feshini tasarlar ise, bu tedbir için karar yetkisi, eyaletin 
denetim yetkisi kapsamında Eyalet Hükümetine, federasyonun denetim yetkisi 
kapsamında Valiye aittir. Bu ikame tedbiri, mutlak zorunlu hallerle sınırlıdır. 
Denetim araçları, üçüncü şahısların kazanılmış hakları dikkate alınarak, 
mümkün olan en hassas şekilde kullanılır. 

(8) Belediyenin kendi sorumluluk alanı içerisinde alacağı, mahalli 
yönetim üstü menfaatleri belirli bir dereceye kadar etkileyen, özellikle önemli 
düzeyde mali etkiye sahip olan münferit tedbirler için, yetkili yasama organı 
(üçüncü fıkra) denetim makamının onayını arayabilir. Bu onay sadece, mahalli 
yönetim üstü menfaatlerin gözetilmesini gerekli kılan bir dizi gerçek 
değerlendirilerek reddedilebilir.  
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(9) Belediye, denetim makamının kovuşturmalarında bir taraftır. Denetim 
makamı aleyhine İdare Mahkemesine (131 ve 132’nci maddeler) ve Anayasa 
Mahkemesine (144’üncü madde) şikâyette bulunabilir.  

(10) Belediye birliklerinin belediyenin kendi sorumluluk alanına giren 
konularla ilgili işlemler gerçekleştirmesi kaydıyla, bu madde hükümleri onları 
da gerekli değişikliklerle uygulanır.  

Madde 120.  

Mahalli belediyelerin bölge belediyeleri şeklinde birleştirilmesi, özerk 
idareler modeline uygun olarak kurulmaları ve ayrıca eyaletler bünyesinde 
Devletin genel idare teşkilatının oluşturulmasına ilişkin esasların belirlenmesi 
federal anayasal düzenlemelerin konusudur. Uygulama, eyalet yasama 
işlemlerinin konusudur. Bölge belediyelerinin çalışanlarının hizmet kanunları ve 
özlük haklarını düzenleyen kanunlarda düzenleme yetkisi federal anayasal 
yasama organına aittir.  

 

Kısım V. 

Kamu Hesaplarının Denetimi ve 

Kamu Fonlarının İdaresi 

 

Madde 121.  

(1) Federasyonun, eyaletlerin, belediyeler birliklerinin, belediyelerin ve 
kanunla kurulmuş diğer tüzel kişiliklerin mali yönetiminin denetimi Sayıştay’ ın 
görevidir. 

(2) Sayıştay nihai federal bütçeyi hazırlar ve Milli Konseye sunar. 

(3) Federasyona ait olan ve federasyon nezdinde yükümlülük doğuran 
tüm mali borçlanma kağıtları Sayıştay Başkanı, onun yokluğunda vekili 
tarafından müştereken imzalanacaktır. Müşterek imza sadece borçlanmanın 
kabulünü ve borcun, Devletin genel borç ana defterine kaydını göstermek 
amaçlıdır. 

(4) Sayıştay, her iki yılda bir, denetimine tabi olan ve haklarında Milli 
Konseye rapor vermekle yükümlü olduğu kuruluşlar ve kurumlardan, bu 
kurumların yönetim kurul ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra tüm 
çalışanlarına ait tüm sosyal sigorta ödemeleri, ayni katkılar ve ek emeklilik 
hakları dâhil ortalama gelirleri hakkında bilgi talep eder ve bu bilgileri Milli 
Konseye rapor eder. Bu bağlamda sağlanacak yukarıda belirtilen kategorideki 
kişilerin ortalama gelir bilgileri, her bir kuruluş ve kurum için ayrı ayrı belirtilir. 

Madde 122.  

(1) Sayıştay doğrudan doğruya Milli Konseye bağlıdır. Milli Federal 
kamu fonlarının idaresi ve Federasyonun yürütme yetkisi sınırları içinde 
bulunan meslek kuruluşlarının mali idaresiyle ilgili konularda, Konseyin vekili 
olarak, eyaletler, belediye birlikleri ve kamu fonlarının mahalli idaresinin yanı 
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sıra eyaletlerin yürütme yetkisi sınırları içinde bulunan meslek kuruluşlarının 
mali idaresiyle ilgili konularda Eyalet Meclisinin vekili olarak görev yapar 

(2) Sayıştay, Federal Hükümetten ve Eyalet Hükümetinden bağımsızdır 
ve sadece kanun hükümlerine tabidir. 

(3) Sayıştay, bir Başkan ve gerekli sayıda memur ve yardımcı 
personelden oluşur. 

(4) Sayıştay Başkanı, Milli Konsey Ana Komisyonu tarafından on iki yıl 
süreyle seçilir. Başkanın yeniden seçilmesi kabule şayan değildir. Sayıştay 
Başkanı göreve başlamadan önce Federal Cumhurbaşkanı önünde ant içer.  

(5) Sayıştay Başkanı, seçimle göreve getirilmiş bir meclise üye 
olamayacağı gibi, son dört yıl içerisinde Federal Hükümette de görev almamış 
olmalıdır. 

Madde 123.  

(1) Hesap verme sorumluluğu bakımından, Sayıştay Başkanı, Sayıştay’ ın 
Milli Konsey veya Eyalet Meclisinin vekili olarak görev yapıp yapmadığına 
bağlı olarak, bir Federal Hükümet üyesiyle, ya da ilgili Eyalet Hükümet üyesiyle 
aynı statüdedir.  

(2) Sayıştay Başkanı Milli Konseyin oyuyla görevden azledilebilir. 

Madde 123a.  

(1) Sayıştay Başkanı; Sayıştay raporlarının, nihai federal bütçe 
hesaplarının, Sayıştay’ ın kamu kaynaklarının idaresine ilişkin yürüteceği 
denetimlerle ilgili özel işlemlerin uygulanması hakkındaki önergelerin ve 
Federal Mali Kanunun Sayıştay’ la ilgili bölümlerinin görüşüleceği Milli Konsey 
ve komisyonlarının (alt komisyonların) toplantılarına katılabilir. 

(2) Sayıştay Başkanı; Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal 
Kanunun detaylı hükümlerine göre, her zaman için, yukarıdaki birinci fıkrada 
belirtilen konulardaki görüşmelerde görüş bildirmeyi talep edebilir.  

Madde 124.  

(1) Sayıştay Başkanının görevlerini yerine getirmesi mümkün olamıyorsa, 
Sayıştay’ ın en kıdemli memuru kendisine vekâlet edecektir. Başkanın 
yokluğunda da bu hüküm uygulanır. Milli Konseyde Sayıştay Başkanına kimin 
vekâlet edeceği Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun ile belirlenir. 

(2) Bir kişinin başkana vekâlet etmesi halinde, 123’üncü maddenin birinci 
fıkrası hükümleri vekil için de geçerlidir. 

Madde 125.  

(1) Sayıştay yetkilileri Sayıştay Başkanının tavsiyesi ve müşterek 
imzasıyla Federal Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Resmi unvanların 
verilmesi için de aynı hükümler geçerlidir. Ancak, Federal Cumhurbaşkanı, 
belirli kategorilerdeki yetkililerin ataması için Sayıştay Başkanını 
yetkilendirebilir. 

(2) Yardımcı personel Sayıştay Başkanı tarafından atanır. 

(3) Sayıştay çalışanlarıyla ilgili olarak münhasıran federasyona bırakılan 
yetkiler, Sayıştay Başkanı tarafından icra edilir. 
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Madde 126.  

Hiçbir Sayıştay üyesi Sayıştay denetimine tabi bir kuruluşun yönetiminde  

ve idaresinde yer alamayacağı gibi, diğer meslek örgütlerinin yönetiminde ve 
idaresinde de görev alamaz.  

Madde 126a.  

Sayıştay’ ın yetkilerini düzenleyen yasal hükümlerin yorumlanması 
hakkında, Sayıştay ile bir tüzel kişilik (madde 121/1) arasında anlaşmazlık 
ortaya çıkarsa, bu anlaşmazlık, Federal Hükümet veya Eyalet Hükümetinin, ya 
da Sayıştay’ ın müracaatıyla Anayasa Mahkemesi tarafından çözümlenir. Tüm 
tüzel kişiler, Anayasa Mahkemesinin hukuki mütalaasına uygun olarak 
Sayıştay’ ın gerçekleştireceği denetimlere izin vermekle yükümlüdürler.  

Madde 126b.  

(1) Sayıştay; Federasyonun ekonomi yönetiminin tamamını ve ayrıca 
federal makamların ve bu amaçla Federasyon makamlarının atadığı kişilerin 
(grupların) idaresinde olan teberrular, fonlar ve kurumların mali idaresini 
denetler.  

(2) Sayıştay ayrıca, federasyonun tek başına sahip olduğu, ya da Sayıştay 
denetimine tabi bir diğer tüzel kişilik ile birlikte hisselerinin, sermayesinin veya 
öz varlıklarının en az yüzde ellisine sahip olduğu, ya da federasyonun tek başına 
ya da bu türden diğer tüzel kişilerle birlikte müştereken işlettiği kuruluşların 
mali idaresini de denetler. Böyle bir mali ortaklık, kuruluşların diğer mali, 
iktisadi veya örgütsel tedbirlerle denetlenmesine eşdeğer addedilir. Sayıştay’ ın 
yetkileri ayrıca, bu fıkrada belirtilen şartları haiz diğer ek kategorilerdeki 
kuruluşları da kapsar. 

(3) Sayıştay, kamu hukukuna tabi olan ve federal kaynakları kullanan 
şirketlerin mali idaresini de denetler. 

(4) Sayıştay, Milli Konseyin oyuyla, ya da Milli Konsey üyelerinin 
talebiyle, kendi sorumluluk alanında yer alan mali idareler hakkında özel 
soruşturma tedbirlerini de yürütebilir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı hükümler 
Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun ile düzenlenecektir. Sayıştay, 
keza, Federal Hükümet ya da bir Federal Bakanın yerinde talebiyle de bu 
tedbirleri yerine getirmeli ve tedbirlerin sonuçlarını müracaatçı makama bir 
raporla sunmalıdır.  

(5) Sayıştay denetimi; aritmetik işlemlerinin doğruluğu, meri mevzuata 
uygunluk ve maliye yönetiminde yerindelik, verimlilik ve uygunluk 
perspektiflerinden gerçekleştirilir. 

Madde 126c.  

Sayıştay sosyal sigortalar kurumlarının mali idaresinin denetlenmesinde 
de yetkilidir.  

Madde 126d.  

(1) Sayıştay, her yıl, bir önceki yıla ait faaliyetleri hakkında en geç        
31 Aralık tarihine kadar Milli Konseye rapor sunar. Sayıştay ayrıca, her zaman 
için muhtemel teklifler üzerine, münferit gözlemlerini de Milli Konseye rapor 
olarak sunabilir. Sayıştay, Federal Konsey ile Milli Konseye sunacağı her rapor 
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hakkında eş zamanlı olarak bilgilendirmelidir. Sayıştay raporları Milli Konseye 
sunulduktan sonra yayımlanır.  

(2) Sayıştay raporlarını görüşmek üzere Milli Konsey tarafından bir 
Daimi Komisyon atanır. Bu komisyonun atanmasında nispi temsiliyet esasına 
uyulur. 

Madde 127.  

(1) Sayıştay; eyalet ekonomi yönetiminin tamamını ayrıca eyalet 
makamlarının ve bu amaçla eyalet makamlarının atadığı kişilerin (grupların) 
idaresinde olan teberrular, fonlar ve kurumların mali idaresini denetler. Sayıştay 
denetimi; aritmetik işlemlerinin doğruluğu, meri mevzuata uygunluk ve maliye 
yönetiminde yerindelik, verimlilik ve uygunluk perspektiflerinde gerçekleştirilir. 
Ancak bu denetim, maliye yönetimiyle ilgili olarak anayasa ile belirlenmiş 
yetkili temsilci organların aldığı kararları kapsamaz.  

(2) Eyalet Hükümeti her yıl bütçe tahminlerini ve nihai bütçe hesaplarını 
Sayıştay’a iletir. 

(3) Sayıştay ayrıca, eyaletin tek başına sahip olduğu, ya da Sayıştay 
denetimine tabi bir diğer tüzel kişilik ile birlikte hisselerinin, sermayesinin veya 
öz varlıklarının en az yüzde ellisine sahip olduğu, ya da eyaletin tek başına ya da 
bu türden diğer tüzel kişilerle birlikte müştereken işlettiği kuruluşların mali 
idaresini de denetler. Mali ortaklık kavramı bakımından, madde 126/b’nin ikinci 
fıkrası hükümleri uygulanır. Sayıştay’ ın yetkileri ayrıca, bu fıkrada belirtilen 
şartları haiz diğer ek kategorilerdeki kuruluşları da kapsar. 

(4) Sayıştay, kamu hukukuna tabi olan ve eyalet kaynaklarını kullanan 
şirketlerin mali idaresini de denetler. 

(5) Denetim sonucu Sayıştay tarafından ilgili eyalete bildirilir. Eyalet bu 
denetim sonucu hakkında görüşünü sunar ve denetimin sonucu sebebiyle aldığı 
tedbirleri üç ay içerisinde Sayıştay’a bildirir. 

(6) Sayıştay, her yıl, bir önceki yıla ait faaliyetleri hakkında en geç        
31 Aralık tarihine kadar Eyalet Meclisine rapor sunar. Sayıştay ayrıca, her 
zaman için münferit konulardaki gözlemlerini de Eyalet Meclisine rapor olarak 
sunabilir. Sayıştay, keza, Eyalet Hükümetini ve Federal Hükümeti, Eyalet 
Meclisine sunacağı her rapor hakkında eş zamanlı olarak bilgilendirmelidir. 
Sayıştay raporları Eyalet Meclisine sunulduktan sonra yayımlanır. 

(7) Sayıştay, Eyalet Meclisinin oyuyla, ya da Eyalet Mecl isinin Eyalet 
Anayasasında öngörülen sayıdaki üyesinin ki, bu rakam üye tam sayısının üçte 
birini aşamaz, talebi üzerine kendi sorumluluk alanına giren konularda özel 
soruşturma tedbirleri alabilir. Sayıştay’ ın bu talep üzerine Eyalet Meclisine 
rapor sunmasından önce, bu nitelikte başka bir talepte bulunulamaz. Sayıştay, 
keza, Eyalet Hükümetinin yerinde talebiyle de bu tedbirleri yerine getirmeli ve 
tedbirlerin sonuçlarını müracaatçı makama bir raporla sunmalıdır. 

(8) Bu madde hükümleri ayrıca, Viyana Şehrinin, Eyalet Meclisinin 
yerini alan belediye meclisinin ve Eyalet Hükümetinin yerini alan il senatosunun 
mali idaresinin denetimi için de geçerlidir.  
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Madde 127a.  

(1) Sayıştay, asgari 20.000 nüfuslu belediyelerin mal i idaresinin yanı sıra, 
ayrıca belediye makamların ve bu amaçla belediye makamlarının atadığı 
kişilerin (grupların) idaresinde olan teberrular, fonlar ve kurumların mali 
idaresini denetler. Sayıştay denetimi; aritmetik işlemlerinin doğruluğu, meri 
mevzuata uygunluk ve maliye yönetiminde yerindelik, verimlilik ve uygunluk 
perspektiflerinden gerçekleştirilir. 

(2) Belediye Başkanı her yıl bütçe tahminlerini ve nihai bütçe hesaplarını 
Sayıştay’a ve eş zamanlı olarak Eyalet Hükümetine sunar. 

(3) Sayıştay ayrıca, asgari 20.000 nüfuslu bir belediyenin tek başına sahip 
olduğu, ya da Sayıştay denetimine tabi bir diğer tüzel kişilik ile birlikte 
hisselerinin, sermayesinin veya öz varlıklarının en az yüzde ellisine sahip 
olduğu, ya da asgari 20.000 nüfuslu bir belediyenin tek başına ya da bu türden 
diğer tüzel kişilerle birlikte müştereken işlettiği kuruluşların mali idaresini de 
denetler. Mali ortaklık kavramı bakımından, madde 126/b’nin ikinci fıkrası 
hükümleri uygulanır. Sayıştay’ ın yetkileri ayrıca, bu fıkrada belirtilen şartları 
haiz diğer ek kategorilerdeki kuruluşları da kapsar. 

(4) Sayıştay, kamu hukukuna tabi olan ve asgari 20.000 nüfuslu bir 
belediyenin kaynaklarını kullanan şirketlerin mali idaresini de denetler.  

(5) Denetim sonucu Sayıştay tarafından ilgili Belediye Başkanına 
bildirilir. Belediye Başkanı bu denetim sonucu hakkında görüşünü sunar ve 
denetimin sonucu sebebiyle aldığı tedbirleri üç ay içerisinde Sayıştay’a bildirir. 
Sayıştay mali idare hakkındaki denetiminin sonucunu ve varsa belediye 
başkanının bu denetim sonucu hakkındaki görüşlerini Eyalet Hükümetine ve 
Federal Hükümete sunar. 

(6) Sayıştay, her yıl, bir önceki yıla ait faaliyetleri hakkında en geç        
31 Aralık tarihine kadar Belediye Meclisine rapor sunar. Sayıştay, keza, Eyalet 
Hükümetini ve Federal Hükümeti, Belediye Meclisine sunacağı her rapor 
hakkında eş zamanlı olarak bilgilendirmelidir. Sayıştay raporları Belediye 
Meclisine sunulduktan sonra yayımlanır. 

(7) Sayıştay, ilgili Eyalet Hükümetinin yerinde talebiyle, münferit 
hallerde nüfusu 20.000’ in altındaki belediyelerin mali idaresi hakkında da 
denetimler gerçekleştirir ve denetim sonucunu Eyalet Hükümetine bildiriri. Bu 
maddenin bir ve üçüncü fıkra hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır.  

(8) Asgari 20.000 nüfuslu belediyelerin mali idaresinin denetimin tabi 
olduğu hükümler ayrıca, belediye birliklerinin mali idaresinin denetimi için de 
gerekli değişikliklerle uygulanır. 

Madde 127b.  

(1) Sayıştay, meslek örgütlerinin mali idaresini denetlemeye yetkilidir.  

(2) Meslek örgütleri her yıl bütçe tahminlerini ve nihai bütçe hesaplarını 
Sayıştay’a sunarlar. 

(3) Sayıştay denetimi; aritmetik işlemlerinin doğruluğu, meri mevzuata 
uygunluk ve maliye yönetiminde yerindelik, verimlilik ve uygunluk 
perspektiflerinden gerçekleştirilir. Ancak bu denetim, meslek örgütlerinin, 
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yasalarla atanmış profesyonel temsilcileri adına mali yönetimi gerçekleştiren 
yetkili organlarının aldığı bağlayıcı kararları kapsamaz.  

(4) Sayıştay, denetim sonucunu varsa, meslek örgütünün kurucu 
organının (temsilci organ) bu sonuçla ilgili görüşüyle birlikte örgütün başkanına 
bildirir. Sayıştay denetim sonucunu ayrıca söz konusu meslek örgütünün 
gözetiminden sorumlu en üst makama da bildirir. Sayıştay raporları meslek 
örgütünün kurucu organına (temsilci organ) sunulduktan sonra yayımlanır.  

Madde 127c.  

Eyaletler kendi yetki alanlarına giren konularla ilgili olarak Sayıştay 
benzeri bir kurum kurarlar ise, Eyalet Anayasasında madde 126/a’nın birinci 
cümlesine karşılık gelen yönetmeliğin çıkartılması öngörülebilir. Bu durumda, 
madde 126/a’nın ikinci ve üçüncü cümleleri de uygulanır. 

Madde 128.  

Sayıştay’ ın teşkilat ve faaliyetleri hakkındaki daha ayrıntılı hükümler 
Federal Kanunla düzenlenir. 

 

Kısım VI . 

Anayasal ve İdari Teminatlar 

 

Madde 129.  

İdarenin tüm işlemlerinin hukuka uygunluğunu teminat altına almaktan 
sorumlu makamlar, bağımsız idare mahkemeleri (tribunal) ve Viyana İdare 
Mahkemesidir.  

 

A. Eyalet Bağımsız İdare Mahkemeleri 

 

Madde 129a.  

(1) Bağımsız idare mahkemeleri aşağıda sayılanlarla ilgili müracaatlarda;  

1. Federal mali ceza davaları hariç, idari uyuşmazlıklarla ilgili davalarda; 

2. Federal mali ceza davaları hariç, doğrudan yürütme yetkisinin icrası ve 
cebir yoluyla haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan kişilerin şikayetlerinde; 

3. İdarenin hususi alanlarıyla ilgili olarak Federal veya Eyalet kanunları 
ile yetkilendirildikleri diğer konularda; 

4. Şikayetin özel hukuk davaları ya da eyalet vergi ceza hukuku ile ilgili 
olması kaydıyla, yukarıda 1 ve 3 numaralı bentlerde belirtilen hususlarda karar 
verme yükümlülüğünün ihlal edildiği iddiasına dayalı şikayetlerde; idari temyiz 
yollarının tüketilmesinden sonra hüküm verirler. 

(2) Bir ilk derece merciinin kararlarının doğrudan doğruya bir bağımsız 
idare mahkemesinde temyiz edilebileceği hükmü, Federal Kanunlarla 
vazedilebilir. Dolaylı federal idarenin sorumluluk alanına giren konuların yanı 
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sıra 11 ve 12’nci maddelerde düzenlenen konularla ilgili bu nitelikteki Federal 
Kanunlar ancak ilgili eyaletin mutabakatıyla yayımlanabilirler. 

(3) 89’uncu madde hükümleri gerekli değişikliklerle bağımsız idare 
mahkemeleri için de uygulanır. 

Madde 129b.  

(1) Bağımsız idare mahkemeleri; bir Başkan, bir Başkanvekili ve gerekli 
sayıda üyeden oluşur. Eyalet Hükümeti mahkeme üyelerini en az altı yıl süreyle 
atar. Mahkemenin üyelerinin en az dörtte biri federasyonda görev yapan meslek 
mensupları arasından seçilmelidir. 

(2) Bağımsız idare mahkemelerinin üyeleri madde 129/a ve 129/b 
hükümlerinde belirtilen görevlerini ifa ederken hiçbir kimseden talimat 
almazlar. Mahkeme üyeleri arasındaki görev dağılımı eyalet kanunlarında 
düzenlenmiş süreyle sınırlı olarak önceden belirlenir. Bir bağımsız idare 
mahkemesi üyesinin yetkisine bırakılan bir konu ancak, bu mahkeme üyesinin 
Mahkeme Başkanı tarafından görevden azledilmesiyle kendisinden alınabilir.  

(3) Bağımsız idare mahkemelerinin üyeleri ancak, yasalarda belirtilen 
hallerde ve sadece bağımsız idare mahkemenin kararı ile görev süresinin 
hitamından önce görevlerinden azledilebilirler. 

(4) Bağımsız idare mahkeme üyeleri hukukçu olmalıdırlar. Görev 
yaptıkları süre içerisinde görevlerini bağımsız şekilde yürüttükleri konusunda 
şüphe uyandıracak herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

(5) Bağımsız idare mahkemeleri muhakeme usullerine göre, üyeler 
kararlarını müştereken ya da münferiden alırlar.  

(6) Bağımsız idare mahkemelerinin teşekkülü ve üyelerinin hizmet 
esasları Eyalet Kanunuyla, muhakeme usulleri ise Federal Kanunla düzenlenir. 

 

B. Federal Bağımsız İ ltica Mahkemesi 

 

Madde 129c.  

(1) İltica davalarında yüksek temyiz makamı olarak görev yapmak üzere, 
Federal Kanunla bağımsız bir başka idari organ (Federal Bağımsız İltica 
Mahkemesi) da kurulabilir.  

(2) Federal Bağımsız İltica Mahkemesi; bir Başkan, bir Başkanvekili ve 
gerekli sayıda üyeden oluşur. Üyeler, Federal Hükümetin önerisiyle Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Atamalar süresizdir.  

(3) Federal Bağımsız İltica Mahkemesi üyeleri görevlerini ifa ederken 
hiçbir kimseden talimat almazlar. Eş yetkileri haiz üyelerden oluşan bir organ 
olarak görev yapan mahkemenin üyeleri arasındaki görev dağılımı yıllık olarak 
belirlenir. Bir üyenin yetkisine bırakılan bir konu ancak, bu mahkeme üyesinin 
Mahkeme Başkanı tarafından görevden azledilmesiyle kendisinden alınabilir.  

(4) Göreve atanmış bir Federal Bağımsız İltica Mahkemesi üyesinin 
emekliye ayrılma yaşı kanunla belirlenir. Diğer hallerde, bir Federal Bağımsız 
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İltica Mahkemesi üyesi ancak, yasalarda belirtilen hallerde ve sadece bağımsız 
idare mahkemesinin kararı ile görev süresinin hitamından önce görevlerinden 
azledilebilirler. 

(5) Federal Bağımsız İltica Mahkemesi üyeleri hukukçu olmalıdırlar. 
Görev yaptıkları süre içerisinde görevlerini bağımsız şekilde yürüttükleri 
konusunda şüphe uyandıracak herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

(6) 89’uncu madde hükümleri gerekli değişikliklerle Federal Bağımsız 
İltica Mahkemesi için de uygulanır. 

(7) Detaylı hükümler Federal Kanunla düzenlenir. Özellikle, mahkemenin 
hangi davalarda müşterek oyla, hangi davalarda münferit oyla karar vereceği 
Federal Kanun hükümleriyle belirlenir. 

 

C. Danıştay 

 

Madde 130.  

(1) Danıştay; 

a) Bağımsız idare mahkemeleri dâhil, idari mercilerin kararlarının 
hukuksuzluğuna ilişkin; ya da  

b) Bağımsız idare mahkemeleri dâhil, idari mercilerin karar 
yükümlülüklerini ihlaline ilişkin;şikayetleri çözümler. Danıştay ayrıca, madde 
81a’nın dördüncü fıkrası uyarınca yapılan şikâyetleri de çözümler. 

(2) Mevzuatın idari mercii için bir bağlayıcı edim öngörmekten imtina 
ettiği ve tayin yetkisini idarenin kendisine bıraktığı ve idarenin, buna istinaden, 
takdir yetkisini kanunda öngörüldüğü gibi kullandığı hallerde, hukuka aykırılık 
mevcut değildir. 

Madde 131.  

(1) Bir idari merciinin kararları aleyhine hukuka aykırılık iddiası; 

1. Tüm temyiz yolları tükendikten sonra, kararın haklarını ihlal ettiği 
iddiasında olan herhangi bir kişi tarafından;  

2. 11 ve 12’nci maddeler ve 14’üncü maddenin iki ve üçüncü fıkraları, 
madde 14/a’nın üç ve dördüncü fıkralarda belirtilen konularda ve ayrıca bir 
eyalet ya da ilçe okul kurulu kararının komisyon kararına dayandığı ve tarafların 
hiçbir şekilde temyiz yoluyla ilgili karara itiraz haklarının bulunmadığı 
konularda, ilgili Federal Bakan tarafından; 

3. 15’ inci maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen 
konularla ilgili olarak Federal Bakanın verdiği kararlar aleyhine, ilgili Eyalet 
Hükümeti tarafından ileri sürülebilir. 

(2) Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen hallerin haricinde, hangi şartlarda 
bir idari merciinin kararı aleyhine kanuna aykırılık iddiasında bulunabileceği 
idarenin münferit alanlarıyla ilgili federal veya eyalet kanunlarında düzenlenir.  

(3) Danıştay; özellikle bağımsız idare mahkemesinin, ya da Federal İhale 
Makamının kararı Danıştay’ ın kararına uymaması gerekçesiyle, esasça 
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ehemmiyetli bir hukuki meseleye dayanmayan, ya da bu nitelikteki bir kararın 
mevcut olmadığı, ya da çözümlenecek hukuki mesele hakkında idari ceza 
muhakemeleri usulüne uygun olarak henüz bir hüküm verilmediği, ya da sadece 
cüzi bir para cezasına hükmedildiği hallerde, çözümlenmek üzere kendisine 
tevdi edilmiş bir şikâyeti reddedebilir. 

Madde 131a. (Mülga) 

Madde 132.  

Karar verme yükümlülüğünün ihlal edildiği iddiasını içeren şikayetler, 
idari davalarda karar verme yükümlülüğünün ifasını talep etme hakkına sahip bir 
tarafça ileri sürülebilir. İdari ceza davalarında, karar verme yükümlülüğünün 
ihlal edildiği iddiasını içeren şikayetlerin yapılabilmesi kabule şayan değildir. 
Bu hüküm, özel hukuk hükümlerine tabi davalar ile vergi ceza davaları için 
uygulanmaz.  

Madde 133.  

Aşağıda sayılan konular Danıştay’ ın görev alanına girmez;  

1. Anayasa Mahkemesinin görevli olduğu konular; 

2. Mülga; 

3. Patent davaları; 

4. Eğer, bu makamın kurulmasını öngören Federal veya Eyalet Kanuna 
göre, söz konusu mahkeme (tribunal) en az bir hâkim üye içeriyorsa ve bu 
merciinin geri kalan üyeleri de hiçbir talimata değillerse ve bu mahkemenin 
kararları idare tarafından iptal edilemez, ya da değiştirilemez nitelikteyse ve bu 
şartlar sağlanmış olsa dahi, Anayasa Mahkemesi nezdinde şikayet konusu 
edilebileceği açıkça belirtilmemiş ise, nihai karar yetkisi bir mahkemeye ait olan 
davalar. 

Madde 134.  

(1) Danıştay; bir Başkan, bir Başkanvekili ve yeterli sayıda üyeden oluşur 
(daire başkanları ve mahkeme müşavirleri). 

(2) Danıştay Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri Federal Hükümetin 
önerisiyle Federal Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Federal Hükümet, 
Başkan veya Başkanvekili ataması hariç, Danıştay genel kurulu tarafından 
bildirilen her açık üyelik için üç adayın ismine yer verilen bir listeye dayalı 
olarak önerisini sunar. 

(3) Danıştay üyelerinin tamamı hukuk alanında eğitim görmüş olmalı, ya 
da adli veya politik bilimler alanında öğrenim görmüş olmalı, anılan eğitim 
dallarından birinden mezuniyetin şart olduğu bir meslekte en az on yıl mesleki 
tecrübeye sahip olmalıdır. Üyelerin asgari üçte biri adli görevlerde çalışabilmek 
için aranan şartları haiz olmalı, asgari üçte biri ise eyaletlerde görev yapan 
meslek mensupları arasında, mümkünse eyaletlerde idari hizmetlerde görev 
alanlar arasından seçilmelidirler. 

(4) Federal Hükümetin, Eyalet Hükümetinin, ya da seçimle göreve 
getirilmiş bir meclisin üyeleri Danıştay üyesi olamazlar. Seçimle göreve 
getirilmiş bir meclisin belirli bir yasama veya görev süresi için seçilmiş olan 
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üyeleri için, görevlerinden vaktinden önce ayrılmış olsalar dahi, bu kısıtlama, 
belirlenen yasama veya görev süresi sona ermeden ortadan kalmaz.  

(5) Son dört yıl içerisinde yukarıdaki dördüncü fıkrada belirtilen 
görevlerden birini yürütmüş olan hiçbir kimse Danıştay’a Başkan veya 
Başkanvekili olarak atanamaz. 

(6) Danıştay’ ın bütün üyeleri profesyonel olarak istihdam edilmiş 
hâkimlerdir. Bunlar, 87’nci maddenin, bir ve ikinci fıkraları ile 88’ inci 
maddenin ikinci fıkrası hükümlerine tabidirler. Danıştay üyeleri, kanun gereği, 
altmışbeş yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihinde kalıcı emeklilik listesine 
eklenirler. 

Madde 135.  

(1) Danıştay; Danıştay üyelerinin oluşturduğu Genel Kurul tarafından 
daireler kanalıyla hüküm verir.  

(2) Mahkemenin iş yükü, Federal Kanunda belirtilen süreyle sınırlı 
olarak, Danıştay Genel Kurulu tarafından önceden Danıştay üyelerine dağıtılır. 

(3) Bir Danıştay üyesinin yetkisine bırakılan bir dava ancak, bu Danıştay 
üyesinin görevden azledilmesiyle kendisinden alınabilir. 

(4) 89’uncu madde hükümleri gerekli değişikliklerle Danıştay için de 
geçerlidir.  

Madde 136.  

Danıştay teşkilatı, görev kapsamı ve muhakeme usulleri özel bir Federal 
Kanunla ve bu kanuna dayalı olarak Danıştay Genel Kurulu tarafından 
çıkartılacak İçtüzükle düzenlenecektir. 

 

D. Anayasa Mahkemesi 

 

Madde 137.  

Anayasa Mahkemesi; mutat adli usuller dâhilinde çözümlenememiş, ya 
da bir idari merci kararıyla tasfiye edilememiş federasyon, eyaletler, İlçeler, 
belediyeler ve belediye birlikleri aleyhine ikame edilen maddi alacakları 
çözümler. 

Madde 138.  

(1) Anayasa Mahkemesi ayrıca; 

a) Mahkemeler ile idari merciler arasındaki; 

b) Danıştay ve diğer mahkemeler, özellikle Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesinin kendisi arasındaki ve ayrıca normal mahkemeler ile diğer 
mahkemeler arasındaki; 

c) Eyaletlerin kendi aralarındaki ve ayrıca bir eyalet ile federasyon 
arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözümler. 
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(2) Anayasa Mahkemesi ayrıca, Federal Hükümetin ya da bir Eyalet 
Hükümetinin müracaatıyla, bir yasama veya yürütme işleminin federasyon, ya 
da eyaletten hangisinin sorumluluk sınırına girdiğini tayin eder.  

Madde 138a.  

(1) Anayasa Mahkemesi; Federal Hükümetin ya da bir Eyalet 
Hükümetinin müracaatıyla, 15’ inci maddenin birinci fıkrasında kastedilen 
anlamda bir anlaşmanın mevcut olup olmadığını ve bu anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerin, maddi talepler hariç olmak üzere, ifa edilip edilmediği belirler. 

(2) 15’ inci maddenin ikinci fıkrasında kastedilen anlamda bir anlaşmada 
buna ilişkin bir hüküm var ise, Anayasa Mahkemesi ayrıca, ilgili Eyalet 
Hükümetinin müracaatıyla, böyle bir anlaşmanın mevcut olup olmadığını ve bu 
anlaşmadan doğan yükümlülüklerin, maddi talepler hariç olmak üzere, ifa edilip 
edilmediği belirler.  

Madde 139.  

(1) Anayasa Mahkemesi, bir mahkemenin, bağımsız idare mahkemesinin, 
ya da Federal İhale Makamının müracaatıyla, bir federal ya da eyalet makamının 
çıkardığı kararnamelerin kanuna aykırı olup olmadığını hükme bağlar. Ancak, 
Anayasa Mahkemesi, bir derdest davada söz konusu kararnameyi esas alarak 
karar verecek ise, bu incelemeyi resen gerçekleştirir. Anayasa Mahkemesi 
ayrıca, bir Eyalet Hükümetinin çıkardığı kararnamenin hukuka aykırı olup 
olmadığını Federal Hükümetin müracaatıyla, bir Federal Hükümetin çıkardığı 
kararnamenin hukuka aykırı olup olmadığını bir eyaletin müracaatıyla ve bir 
belediyenin çıkardığı kararnamenin hukuka aykırı olup olmadığını ise, madde 
119/a’nın altıncı fıkrası uyarınca bir belediyenin müracaatıyla hükme bağlar. 
Anayasa Mahkemesi ayrıca, şikâyete konu kararnamenin müracaat sahibine 
uygulanmış olması kaydıyla, bir kararnamenin şahsi haklarını doğrudan ihlal 
ettiği iddiasına sahip bir kişinin müracaatıyla, kararnamelerin hukuka aykırı olup 
olmadıklarını tayin eder. Mahkeme, bu tespiti yaparken herhangi bir yargı kararı 
almaz, ya da hüküm ihdas etmez. 89’uncu maddenin üçüncü fıkrası gerekli 
değişikliklerle bu türden müracaatlara uygulanır. 

(2) Anayasa Mahkemesi nezdinde görülmekte olan, Anayasa 
Mahkemesinin yürürlükteki bir kararnameyi uygulamasını gerektiren bir davada, 
davacı davadaki amacına ulaşmış olsa dahi, kararnamenin hukuka uygunluk 
incelemesine yine de devam edilir. 

(3) Anayasa Mahkemesi; ancak kararnamenin iptali açıkça talep edilmiş 
ise, ya da Mahkeme, bu kararnameyi bir derdest davada uygulayacak ise, bir 
kararnameyi hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebilir. Anayasa 
Mahkemesi, kararnamenin bütünüyle; 

a) Hukuki bir temelden yoksun olduğu; 

b) Yetkisiz bir makam tarafından çıkartıldığı, ya da  

c) Kanuna aykırı şekilde yayımlandığı sonucuna varır ise; kararnamenin 
tamamının hukuka aykırılığına hükmedebilir. Ancak, bu hüküm, kararnamenin 
bütünüyle iptalinin, yukarıda birinci fıkranın son cümlesi uyarınca Mahkemeye 
müracaatta bulunan, ya da davası gereği bir kararnamenin hukuka uygunluk 
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incelemesinin resen yapılması gerekmiş olan davacının hukuki menfaatlerine 
aykırı olması halinde, uygulanmaz. 

(4) Bu kararname Anayasa Mahkemesinin kararını vereceği tarihte 
halîhazırda yürürlükten kaldırılmış ise ve resen ikame edilmiş olan, ya da bir 
mahkemenin, bir bağımsız idare mahkemesinin, bir federal ihale makamının, ya 
da kararnamenin hukuka aykırılığı sebebiyle haklarının ihlal edildiğini iddia 
eden bir kişinin müracaatıyla bir dava açılmış ise, Anayasa Mahkemesi söz 
konusu kararnamenin hukuka aykırı olup olmadığına hükmetmelidir. Yukarıdaki 
üçüncü fıkra hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır.  

(5) Anayasa Mahkemesinin bir kararnamenin hukuka aykırılığına 
hükmeden kararı, federasyonun ya da eyaletin en yüksek idari makamına bu 
iptal kararını gecikmeksizin yayımlama yükümlülüğü doğurur. Bu hüküm, 
Mahkemenin yukarıda dördüncü fıkra uyarınca alacağı kararlar için de gerekli 
değişikliklerle uygulanır. İptal kararı, kararın yayımlandığı tarihten sonraki gün, 
eğer Anayasa Mahkemesi bunun için bir mühlet belirlememişse, en geç altı ay 
içerisinde, eğer iptal kararının yürürlüğe girebilmesi için hukuki tedbirlerin 
alınması gerekiyorsa, 18 ay içerisinde yürürlüğe girer. 

(6) Eğer bir kararname hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edilmiş ise, ya 
da yukarıda dördüncü fıkra hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından 
hukuka aykırılığına hükmedilmişse, tüm mahkemeler ve idari makamlar 
Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla bağlı olacaklardır. Ancak, karar 
aşamasındaki davalar hariç olmak üzere, bu kararname, Mahkemenin iptal 
kararında aksine bir hüküm bulunmadıkça, iptal kararından önce ikame edilmiş 
davalar için uygulanmaya devam eder. Anayasa Mahkemesi, beşinci fıkra 
hükmüne göre iptal kararında bir mühlet belirlemişse, bu kararname, karar 
aşamasındaki davalar hariç, mühletin hitamından önce ikame edilmiş tüm 
davalara uygulanır.  

Madde 139a.  

Anayasa Mahkemesi, bir mahkemenin, bağımsız idare mahkemesinin, ya 
da Federal İhale Makamının müracaatıyla, yeniden düzenlenen bir kanuna (bir 
antlaşmanın) ilişkin ilanlarda kanuna aykırı olup olmadığını hükme bağlar. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi, bir derdest davada yeniden yürürlüğe konan bu 
kanunu esas alarak karar verecek ise, bu incelemeyi resen gerçekleştirir. 
Anayasa Mahkemesi ayrıca, bir Eyalet Hükümetinin yürürlüğe koyduğu 
kanunların hukuka aykırı olup olmadığını Federal Hükümetin müracaatıyla, bir 
Federal Hükümetin yürürlüğe koyduğu kanunların hukuka aykırı olup 
olmadığını bir eyaletin müracaatıyla hükme bağlar. Anayasa Mahkemesi ayrıca, 
şikâyete konu kanunun müracaat sahibine uygulanmış olması kaydıyla, bir 
kanunun şahsi haklarını doğrudan ihlal ettiği iddiasına sahip bir kişinin 
müracaatıyla, bu kanunun hukuka aykırı olup olmadıklarını tayin eder. 
Mahkeme, bu tespiti yaparken herhangi bir yargı kararı almaz, ya da hüküm 
ihdas etmez. 59’uncu maddenin iki, üç ve beşinci fıkrası ve 139’uncu maddenin 
iki ila altıncı fıkraları arasında kalan hükümler gerekli değişikliklerle bu türden 
müracaatlara uygulanır. 

 



 81 

Madde 140.  

(1) Anayasa Mahkemesi; Danıştay’ ın, Yüksek Mahkemenin, yetkili bir 
temyiz mahkemesinin, bir bağımsız idare mahkemesinin, ya da Federal İhale 
Makamının müracaatıyla, bir Federal veya Eyalet Kanununun anayasaya aykırı 
olup olmadığına hükmeder. Ancak, Anayasa Mahkemesi bir derdest davada bu 
kanunu uygulayacak ise, bu incelemeyi resen gerçekleştirir. Anayasa 
Mahkemesi ayrıca, Federal Hükümetin müracaatıyla bir Eyalet kanununun ve 
keza Eyalet Hükümetinin, Milli Konsey üyelerinin üçte birinin, ya da Federal 
Konsey üyelerinin üçte birinin müracaatıyla Federal Kanunların anayasaya 
aykırı olup olmadığına hükmeder. Eyalet Anayasasında, Eyalet Meclisi 
üyelerinin üçte birinin müracaatıyla eyalet kanunlarının anayasaya aykırılık 
itirazında bulunulabileceği hükmü vazedilebilir. Anayasa Mahkemesi ayrıca, 
şikâyete konu kanunun müracaat sahibine uygulanmış olması kaydıyla, bir 
kanunun şahsi haklarını doğrudan ihlal ettiği iddiasına sahip bir kişinin 
müracaatıyla, kanunların anayasaya aykırı olup olmadıklarını tayin eder. 
Mahkeme, bu tespiti yaparken herhangi bir yargı kararı almaz, ya da hüküm 
ihdas etmez. 89’uncu maddenin üçüncü fıkrası gerekli değişikliklerle bu türden 
müracaatlara uygulanır. 

(2) Anayasa Mahkemesi nezdinde görülmekte olan, Anayasa 
Mahkemesinin yürürlükteki bir kanunu uygulamasını gerektiren bir davada, 
davacı davadaki amacına ulaşmış olsa dahi, kanunun anayasaya uygunluk 
incelemesine yine de devam edilir. 

(3) Anayasa Mahkemesi; ancak kanunun iptali açıkça talep edilmiş ise, ya 
da Mahkeme, bu kanunu bir derdest davada uygulayacak ise, bir kanunu 
anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebilir. Anayasa Mahkemesi, 
kanunun tamamının yetkisiz bir makam tarafından çıkartıldığı, ya da kanuna 
aykırı şekilde yayımlandığı sonucuna varır ise; kanunun tamamının anayasaya 
aykırılığına hükmedebilir. Ancak, bu hüküm, kanunun bütünüyle iptalinin, 
yukarıda birinci fıkranın son cümlesi uyarınca Mahkemeye müracaatta bulunan, 
ya da davası gereği bir kanunun hukuka uygunluk incelemesinin resen yapılması 
gerekmiş olan davacının hukuki menfaatlerine aykırı olması halinde, 
uygulanmaz. 

(4) Bu Kanun Anayasa Mahkemesinin kararını vereceği tarihte 
hâlihazırda yürürlükten kaldırılmış ise ve resen ikame edilmiş olan, ya da bir 
mahkemenin, bir bağımsız idare mahkemesinin, bir Federal İhale Makamının, ya 
da kanunun anayasaya aykırılığı sebebiyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden 
bir kişinin müracaatıyla bir dava açılmış ise, Anayasa Mahkemesi söz konusu 
kanunun anayasaya aykırı olup olmadığına hükmetmelidir. Yukarıdaki üçüncü 
fıkra hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır. 

(5) Anayasa Mahkemesinin bir kanunun anayasaya aykırılığına 
hükmeden kararı, Federal Şansölye ya da yetkili Vali bakımından bu iptal 
kararını gecikmeksizin yayımlama yükümlülüğü doğurur. Bu hüküm, 
Mahkemenin yukarıdaki dördüncü fıkra uyarınca alacağı kararlar için de gerekli 
değişikliklerle uygulanır. İptal kararı, eğer Anayasa Mahkemesi bunun için bir 
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mühlet belirlememişse, kararın yayımlandığı tarihten sonraki gün yürürlüğe 
girer. Bu mühlet on sekiz ayı aşamaz. 

(6) Eğer bir kanun anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilmiş ise, 
Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırılığına hükmettiği kanun ile yürürlüğü 
iptal edilen yasal hükümler, iptal kararında aksine bir hüküm bulunmadıkça, 
yürürlükten kaldırma kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden 
yürürlüğe girer. Kanunun iptal kararının ilânında ayrıca herhangi bir hükmün 
yeniden yürürlüğe girip girmeyeceği ve hangi hükümlerin yeniden yürürlüğe 
gireceği de belirtilir. 

(7) Eğer bir kanun anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilmiş ise, ya 
da yukarıdaki dördüncü fıkra hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından 
anayasaya aykırılığına hükmedilmişse, tüm mahkemeler ve idari makamlar 
Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla bağlı olacaklardır. Ancak, karar 
aşamasındaki davalar hariç olmak üzere, bu kanun, Mahkemenin iptal kararında 
aksine bir hüküm bulunmadıkça, iptal kararından önce ikame edilmiş davalar 
için uygulanmaya devam eder. Anayasa Mahkemesi, beşinci fıkra hükmüne göre 
iptal kararında bir mühlet belirlemişse,  bu kanun, karar aşamasındaki davalar 
hariç, mühletin hitamından önce ikame edilmiş tüm davalara uygulanır. 

Madde 140a.  

(1) Anayasa Mahkemesi antlaşmaların anayasaya aykırılıklarına 
hükmedebilir. 50’nci madde uyarınca Milli Konsey tarafından onaylanmış 
antlaşmalar ile 16’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca kanunlarda değişiklik 
yapılmasını gerektiren, ya da kanunları tadil eden antlaşmalar 140’ ıncı madde 
hükümlerine tabidir. Bunun dışında kalan diğer tüm antlaşmalar 139’uncu 
madde hükümlerine tabidir. Şu farkla ki, antlaşmaların icrasından sorumlu 
makamlar, Anayasa Mahkemesinin hukuka ya da anayasaya aykırılığına 
hükmettiği antlaşmaları, Anayasa Mahkemesi antlaşmanın geriye dönük olarak 
uygulanmaya devam edeceği mühleti belirlemedikçe, hükmin yayımlandığı 
tarihten itibaren uygulamaya son verirler. 50’nci maddede belirtilen antlaşmalar 
ile 16’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca kanunlarda değişiklik yapılmasını 
gerektiren, ya da kanunları tadil eden antlaşmalar için bu mühlet iki yılı, tüm 
diğer antlaşmalar için ise bir yılı aşamaz.  

(2) Anayasa Mahkemesi bir antlaşmanın hukuka ya da anayasaya 
aykırılığına hükmetmiş ise, bu antlaşmayla ilgili olarak 65’ inci maddenin birinci 
fıkrası uyarınca Federal Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılmış bir yönetmelik ve 
50’nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Milli Konsey tarafından alınan bir karar, 
Anayasa Mahkemesinin kararının yayımlandığı tarihten sonraki gün yürürlükten 
kalkar. 

Madde 141.  

(1) Anayasa Mahkemesi;  

a) Federal Cumhurbaşkanının seçimine ve millet meclislerinin, ya da 
meslek birlikleri kurucu makamlarının (temsilci organlarının) seçimlerine ilişkin 
itirazları;  
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b) Bir Eyalet Hükümetinin seçimleri ve yürütme yetkisini haiz mahalli 
idarelerin seçimlerine ilişkin itirazları;  

c) Üyeliğin boşalması sebebiyle bir millet meclisinin müracaatını; 
Avusturya Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosundaki üyeliklerinden birinin 
boşalması sonucunda Avusturya Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosundaki 
üyelerinin en az onbirinin yapacakları müracaatı;  

d) Bir meslek birliğinin kurucu makamının (temsilci organının) bu 
makamda görev yapan bir üyesinin görevden ayrılması sonucu yapacağı 
müracaatı; 

e) Seçimleri düzenleyen Federal veya Eyalet kanunlarında üyeliğin bir 
idari merciinin kararıyla düşebileceği hükmü bulunuyor olması ve tüm hukuk 
yollarının tüketilmiş olması kaydıyla; bir millet meclisindeki, ya da yürütme 
yetkisini haiz bir belediye organındaki, ya da bir meslek birliğinin kurucu 
makamındaki (temsilci organındaki) üyeliğin sona ermesini doğuran bir hüküm 
aleyhine yapılan itirazları karara bağlar. İtiraz (müracaat); Avrupa Parlamentosu, 
yürütme yetkisini haiz bir mahalli idare organı, bir yasal meslek kuruluşunun 
kurucu makamının (temsilci organının) seçiminde izlenen seçim usulünün 
usulsüzlüğüne, ya da anılan organlardaki üyeliğin kaybedilmesi sonucunu 
doğrudan kanunda belirtilmiş bir başka sebebe dayandırılabilir. Anayasa 
Mahkemesi, iddia olunan usulsüzlük kanıtlanır ise ve bu usulsüzlük seçim 
sonucunu etkilemiş ise, seçimle ilgili itirazı kabul eder. İdari merciler nezdinde 
görülen davalarda, seçimle göreve getirilmiş meclisler ya da yasal meslek birliği 
davacı statüsündedir.  

(2) Yukarıdaki 1 numaralı bentte belirtilen itiraz kabul edilir ve seçimle 
göreve getirilmiş meclis, ya da Avrupa Parlamentosu, ya da bir yasal meslek 
birliğinin kurucu makamı (temsilci organı) seçiminin tamamen ya da kısmen 
yenilenmesi gerekirse, söz konusu meclisin ilgili üyesi, Anayasa Mahkemesinin 
kararının yayımlandığı tarihten itibaren yüz gün içerisinde yapılması gereken 
seçimle yerine seçilen kişinin göreve başladığı tarihten itibaren üyelik statüsünü 
yitirir.  

(3) Halk oylaması, plebisit veya referandum sonuçları hakkındaki 
itirazlarda Anayasa Mahkemesinin hangi esaslara dayalı olarak karar alacağı 
Federal Kanunla belirlenir. Federal Kanunda ayrıca, bir itiraz olasılığı 
karşısında, referandumda oylanan bir kanunun yayımlanmadan önce ne kadar 
süreyle bekletilebileceği de Federal Kanunla düzenlenebilir. 

Madde 142.  

(1) Anayasa Mahkemesi, resmi görev kusurlarından doğan kanun 
ihlallerini konu alan ve Federasyonun ve Eyaletlerin en yüksek makamlarının 
anayasal sorumluluklarına atıfta bulunulan davaları çözümler.  

(2) Dava;  

a) Federal Anayasasının ihlal edildiği iddiasıyla, Federal Meclisin oyuyla, 
Federal Cumhurbaşkanı aleyhine; 
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b) Hukukun ihlal edildiği iddiasıyla, Milli Konseyin oyuyla, Federal 
Hükümet üyelerine ve sorumlulukları bakımından Federal Hükümet üyeleriyle 
aynı düzeyde bulunan diğer organlar aleyhine;  

c) Yasama yetkisinin Federasyona bırakıldığı konularda, hukukun ihlal 
edildiği iddiasıyla, Milli Konseyin oyuyla; yasama yetkisinin Eyaletlere ait 
olduğu konularda, hukukun ihlal edildiği iddiasıyla, tüm Eyalet Meclislerinin 
aynı lafız ile kabul edecekleri oylarla, Konsey’deki Avusturya temsilcisi 
aleyhine;  

d) Hukukun ihlal edildiği iddiasıyla, yetkili Eyalet Meclisinin oyuyla, bir 
Eyalet Hükümetinin üyeleri ve meri kanunun ya da Eyalet Anayasasının 
hükümleri uyarınca görevce Eyalet Hükümeti üyeleriyle aynı statüde olan diğer 
organlar aleyhine;  

e) Hukukun ihlal edildiği ve dolaylı Federal idare ile ilgili konuları 
düzenleyen Federal kararnamelere veya diğer yönergelere (talimatlara) 
uyulmadığı iddiasıyla, Federal Hükümetin oyuyla, bir Vali, Vali vekili     
(madde 105/1) veya Eyalet Hükümetinin bir üyesi (103’üncü maddenin iki ve 
üçüncü fıkraları) aleyhine; ayrıca bu konularda Valinin vereceği talimatlara 
uyulmadığı iddiasıyla bir Eyalet Hükümeti üyesi aleyhine;  

f) Hukukun ihlal edildiği iddiasıyla, Federal Hükümetin oyuyla, kendi 
sorumluluk sınırları içerisinde federal icra yetkisinin alanına giren görevleri ifa 
etmiş olmaları kaydıyla, Federal Başkent Viyana’nın resmi makamları aleyhine;  

g) 14’üncü maddenin sekizinci fıkrası uyarınca verilmiş bir talimata 
uygun hareket etmediği iddiasıyla, Federal Hükümetin oyuyla, bir Vali aleyhine;  

h) Hukukun ihlal edildiği ve Federal kararnamelere veya diğer 
yönergelere (talimatlara) uyulmadığı iddiasıyla, Federal Hükümetin oyuyla, bir 
Eyalet okul kurulunun başkanı ya da icra kurulu başkanı aleyhine;  

i) Hukukun ihlal edildiği ve 11’ inci maddenin birinci fıkrasının                
7 numaralı bendinde belirtilen konularla ile ilgili Federal kararnamelere veya 
diğer yönergelere (talimatlara) uyulmadığı, ya da 11’ inci maddenin dokuzuncu 
fıkrasında belirtilen yetkilerin kullanımının engellendiği iddiasıyla, Milli 
Konsey veya Federal Konseyin oyuyla, bir Eyalet Hükümet üyesi aleyhine 
açılabilir. 

(3) Yukarıdaki ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca, Federal Hükümet 
sadece bir Vali, ya da Vali vekili aleyhine bir dava ikame eder ise ve 103’üncü 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilenden dolaylı Federal idarenin alanına giren 
konularla ilgili olarak bir Eyalet Hükümet üyesinin de yukarıdaki ikinci fıkranın 
(e) bendinde kastedilen anlamda suçlu olduğu tespit edilir ise, Federal Hükümet, 
derdest bir davada hüküm verilmeden önce her an, davasını söz konusu Eyalet 
Hükümet üyesini de kapsayacak şekilde genişletebilir.  

(4) Anayasa Mahkemesi kararında görevden alınmaya ve özellikle daha 
ciddi hallerde geçici süreyle siyasi haklardan men edilmeye hükmedebilir. 
Yukarıdaki ikinci fıkranın, (c), (e), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen ikinci derece 
hukuk ihlallerinde ise, kararında sadece hukukun ihlal edildiğini belirtmekle 
yetinebilir. Eyalet okul kurulu başkanının görevden alınması, başkanın madde 
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81/a’nın üçüncü fıkranın (b) bendiyle bağlantılı görevlerinden de alınması 
sonucunu doğurur.  

(5) Federal Cumhurbaşkanı 65’ inci maddenin ikinci fıkrasının (c) 
bendiyle kendisine tanınan hakkı sadece, seçimle göreve getirilmiş meclisin, ya 
da dava açılmasını oylamış bir temsilci organın talebi üzerine icra edebilir. 
Ancak, davanın açılması için oylama Federal Hükümet tarafından 
gerçekleştirilmiş ise, bu hakkı Federal Hükümetin talebi üzerine ve her 
halükarda davalının onayı ile uygular.  

Madde 143.  

142’nci maddede belirtilen kişiler aleyhine ayrıca, itham olunacak kişinin 
göreviyle bağlantılı ceza davalarındaki edimleri gerekçesiyle de dava açılabilir. 
Bu tür davalar münhasıran Anayasa Mahkemesinin yetkisindedir. Olağan ceza 
mahkemeleri nezdinde hâlihazırda sürdürülen tüm kovuşturmalar Anayasa 
Mahkemesine devredilir. Anayasa Mahkemesi, bu türden davalarda, 142’nci 
maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinin yanı sıra ceza kanunu hükümlerini de 
uygulayabilir. 

Madde 144.  

(1) Anayasa Mahkemesi; başvuru sahibinin, ilgili kararın başvuru 
sahibinin anayasal haklarını ihlal ettiği, ya da başvuru sahibinin şahsi haklarının 
hukuka aykırı bir kararname, yeniden yayımlanan bir kanunun (bir antlaşmanın) 
hukuka aykırı olarak yürürlüğe girmiş olması, anayasaya aykırı bir kanun, ya da 
hukuka aykırı bir antlaşma ile ihlal edildiği iddiasında bulunması kaydıyla, idari 
makamların kararları hakkında hüküm verir. Şikayet ancak, bununla ilgili yasal 
yollar tamamen tüketilmiş ise yapılabilir. 

(2) Anayasa Mahkemesi; makul şartlarda şikâyetin sonuca ulaşma şansını 
görmemiş ise, ya da karardan bir anayasal meseleyi halletmesi beklenmiyor ise, 
yargılamadan önce bir şikâyeti reddedebilir. Görülecek davanın 133’üncü 
madde hükmüne göre Danıştay’ ın yetkisi dışında bırakıldığı hallerde, davanın 
reddi kabule şayan değildir. 

(3) Anayasa Mahkemesi; şikâyete konu kararın yukarıdaki birinci fıkrada 
kastedilen anlamdaki bir hakkı ihlal etmediğini tespit eder ve görülecek dava 
133’üncü madde hükmüne göre Danıştay’ ın yetkisi dışında bırakılmamış ise, bu 
karar ile başvuru sahibinin bir başka hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespiti 
için, başvuru sahibinin talebiyle bu şikâyeti Danıştay’a havale eder. Yukarıdaki 
ikinci fıkrada belirtilen kararlar için de bu fıkra hükmü gerekli değişikliklerle 
uygulanır.  

Madde 145.  

Anayasa Mahkemesi bir özel Federal Kanun hükümlerine göre, uluslar 
arası hukuk ihlalleri hakkında hüküm verir. 

Madde 146.  

(1) Anayasa Mahkemesinin madde 126/a, 127/c ve 137’nci madde 
hükümlerine göre vereceği hükümler adli yargı mercileri tarafından tenfiz edilir.  
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(2) Anayasa Mahkemesinin diğer hükümlerinin tenfizinden Federal 
Cumhurbaşkanı sorumludur. Anayasa Mahkemesinin diğer hükümleri, Federal 
Cumhurbaşkanının talimatına uygun olarak, Federal Ordu dâhil, Federal 
Cumhurbaşkanının kararıyla bu amaçla atanmış federal ya da eyalet 
makamlarınca uygulanır. Anayasa Mahkemesi bu hükümlerinin tenfizini Federal 
Cumhurbaşkanından talep eder. Bu hükümlerin federasyon ya da federal 
makamlar karşısında tenfizi gerekiyorsa, Federal Cumhurbaşkanının yukarıdaki 
anılan talimatları için 67’nci maddeye göre müşterek imza şartı aranmaz.  

Madde 147.  

(1) Anayasa Mahkemesi; bir Başkan, bir Başkanvekili, on iki üye ve altı 
yedek üyeden oluşur. 

(2) Başkan, Başkanvekili, altı üye ve üç yedek üye Federal Hükümetin 
önerisiyle Federal Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Bu üyeler ve yedekleri 
hâkimler, idare memurları ve hukuk profesörleri arasından seçilirler. Geriye 
kalan altı üye ve üç yedek üye ise, Milli Konseyin üç asil ve iki yedek üyelik 
için göstereceği adaylar arasından ve Federal Konseyin üç asil ve bir yedek 
üyelik için göstereceği adaylar arasından Federal Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir. Üç asil ve iki yedek üye Federal Başkent Viyana’nın dışında ikamet 
etmelidir. Fiilen görevlerine devam etmekte olan ve asil ya da yedek üyeliğe 
seçilmiş idare memurları, maaşları kesilerek, tüm resmi görevlerinden muaf 
tutulurlar. Bu muafiyet dönemi müddetince, ifası için talimatlara tabi oldukları 
tüm görevlerden ibra edilerek yedek üye olarak atanmış idare memurları için bu 
hüküm uygulanmaz.  

(3) Anayasa Mahkemesinin Başkanı, Başkanvekili ve diğer asil ve yedek 
üyelerinin tamamı hukuk alanında eğitim görmüş olmalı, ya da adli veya politik 
bilimler alanında öğrenim görmüş olmalı, anılan eğitim dallarından birinden 
mezuniyetin şart olduğu bir meslekte en az on yıl mesleki tecrübeye sahip 
olmalıdır.  

(4) Sayılanlar Anayasa Mahkemesine üye olamazlar: Federal Hükümet 
veya Eyalet Hükümeti üyeleri, ayrıca Milli Konsey ve Federal Konsey veya 
diğer seçimle göreve getirilmiş meclis üyeleri; belirli bir yasama dönemi veya 
görev süresi için seçimle göreve getirilmiş bir meclise seçilmiş üyeler için, bu 
kısıtlama yasama dönemi sona erinceye, ya da görev süresi doluncaya kadar 
devam eder. Son olarak, bir siyasal partide çalışan ya da idarecilik yapan hiçbir 
kimse Anayasa Mahkemesine üye olamaz.  

(5) Son dört yıl içerisinde yukarıdaki dördüncü fıkrada belirtilen 
görevlerden birini yürütmüş olan hiçbir kimse Anayasa Mahkemesine Başkan 
veya Başkanvekili olarak atanamaz.  

(6) 87’nci maddenin bir ve ikinci fıkrası ile 88’ inci maddenin ikinci fıkra 
hükümleri Anayasa Mahkemesinin asil ve yedek üyelerini kapsar. Detaylı 
hükümler 148’ inci madde uyarınca çıkartılacak Federal Kanunla 
düzenlenecektir. Bir hâkimin yetmişinci yaşını doldurduğu yılın 31 Aralık tarihi, 
o hâkimin Anayasa Mahkemesindeki görevinden emeklilik tarihidir.  
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(7) Anayasa Mahkemesinin bir asil ya da yedek üyesi, geçerli bir mazeret 
olmaksızın, Anayasa Mahkemesinin herhangi bir oturumuna katılım talebini 
dikkate almaz ise, Anayasa Mahkemesi, bu üyenin savunmasını aldıktan sonra 
bu keyfiyeti resmi olarak tespit edecektir. Bu keyfiyetin tespiti, asli ya da yedek 
üyelik statüsünün kaybını gerektirir. 

Madde 148.  

Anayasa Mahkemesinin teşekkülü ve muhakeme usulleri bir Federal 
Kanun ve Anayasa Mahkemesi tarafından buna istinaden yayımlanacak 
İçtüzükle düzenlenecektir.  

 

Kısım VI I . 

Ombudsman (Kamu Denetçiliği) Kurulu 

 

Madde 148a.  

(1) Herkes, şahsi hak sahibi olarak gerçekleştirdiği faaliyetler dâhil, 
Federasyonun kötü yönetiminden mağdur olmuş olması ve başka bir hukuki yola 
başvurma imkanı kalmamış olması kaydıyla, kötü yönetim iddiasıyla 
Federasyon aleyhine ombudsman kuruluna (Halk Şikayetleri Komisyonu) 
şikayette bulunabilir. Bu şikayetlerin tamamı ombudsman kurulu tarafından 
soruşturulmalıdır. Şikâyet sahibi; şikâyetin sonucu ve gerekiyorsa, hangi 
işlemlerin gerçekleştirildiği hakkında bilgilendirilir.  

(2) Ombudsman Kurulu; şahsi hak sahibi olarak gerçekleştirdiği 
faaliyetler dâhil, Federasyonun kötü yönetiminden şüphelenmesi halinde, bu 
şüphelerini resen soruşturabilir.  

(3) Ombudsman Kurulu ayrıca, Milli Konseye sunulacak dilekçelerin ve 
kamuoyu yoklamalarının hazırlanmasından da sorumludur. Konuya il işkin 
detaylar Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında Federal Kanun ile düzenlenir.  

(4) Ombudsman Kurulu görevlerini bağımsız şekilde yürütülür. 

Madde 148b.  

(1) Tüm Federal, Eyalet ve belediye makamları Ombudsman Kuruluna 
görevini ifa ederken yardımcı olurlar, kayıtlarını incelemesine müsaade ederler 
ve talebi üzerine gerekli bilgileri sağlarlar. Ombudsman Kurulunun görevleri 
bakımından resmi gizlilik karşı iddiasında bulunulamaz.   

(2) Ombudsman Kurulu görevlerini yerine getirirken, bilgi talep ettiği 
makamla aynı derecede resmi gizliliğe riayet etmelidir. Ancak, Ombudsman 
Kurulu, sadece ilgili tarafların menfaatleri, ya da ulusal güvenlik gereği olarak 
talep edilmişse, Milli Konseye sunacağı raporlarda resmi gizliliğe tabidir.  

Madde 148c.  

Ombudsman Kurulu; belirli bir başvuru için veya başvuru sebebiyle 
alınacak tedbirler hakkında, idari yetkilerle donatılmış en yüksek Federal 
mercilere önerilerde bulunabilir. Özerk idare, ya da vesayete tabi olmayan 
kurum eliyle yönetim konularında, Ombudsman Kurulu, özerk idareye, ya da 
vesayete tabi olmayan kuruma önerilerde bulunabilir. Keza, bu öneriler, 
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Federasyonun en yüksek idari merciinin dikkatine sunulur ve ilgili mercii 
Federal Kanunda belirtilen mühlet içerisinde ya bu önerinin gereğini yerine 
getirmeli, ya da önerinin gereğini yerine getirmeme sebeplerini yazılı olarak 
Ombudsman Kuruluna bildirmelidir. 

Madde 148d.  

Ombudsman Kurulu, Milli Konsey ve Federal Konseye her yıl faaliyetleri 
hakkında rapor sunar. Ombudsman Kurulu üyeleri Milli Konsey ve Federal 
Konsey ile bunların komisyonlarının (alt komisyonlarının) Ombudsman 
Kurulunun raporları hakkındaki görüşmelerine katılabilir ve katıldıkları her 
görüşmede talep etmeleri halinde görüşlerini bildirebilirler. Ombudsman 
Kurulunun üyeleri ayrıca, Federal Mali Kanun taslağının Ombudsman Kurulunu 
ilgilendiren bölümlerinin görüşüldüğü Milli Konseyi ve alt komisyonlarında da 
bu hakka sahiptirler. Konuyla ilgili detaylar Milli Konsey İç Tüzüğü Hakkında 
Federal Kanun ve Federal Konsey İçtüzüğü ile düzenlenir.  

Madde 148e.  

Anayasa Mahkemesi; Ombudsman Kurulunun başvurusuyla, bir Federal 
makamın kararnamelerinin hukuka aykırılığına hükmedebilir.  

Madde 148f.  

Ombudsman Kurulu ile Federal Hükümet, ya da bir Federal Bakan 
arasında yasal hükümlerin uygulanması konusunda anlaşmazlık bulunuyor ise, 
Anayasa Mahkemesi, Federal Hükümetin ya da Ombudsman Kurulunun 
başvurusuyla meseleyi kapalı oturumda çözümler. 

Madde 148g.  

(1) Ombudsman Kurulunun merkezi Viyana’dadır ve biri kurulun 
sözcüsü olarak görev yapacak üç üyeden oluşur. Görev süresi altı yıldır. 
Ombudsman Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri kabule şayan değildir.  

(2) Ombudsman Kurulu üyeleri, Ana Komisyonun üye tam sayısının en 
az yarısının katılımıyla belirleyeceği müşterek öneriye dayalı olarak Milli 
Konsey tarafından seçilir. Milli Konseyde en yüksek oya sahip üç siyasal parti 
bir üyelik için aday gösterebilir. Ombudsman Kurulu üyeleri göreve başlamadan 
önce Federal Cumhurbaşkanı önünde yemin ederler. 

(3) Ombudsman Kurulunun sözcüsü rotasyon esasına göre her yıl 
değişmektedir. İlk dönem sözcülüğü, Parlamento’da en fazla üyeye sahip olan 
siyasal partinin seçtiği ombudsman tarafından yerine getirilir. Rotasyon sırası 
Ombudsman Kurulunun görev süresi boyunca değişmez.  

(4) Ombudsman Kurulu üyelerinden herhangi biri görev süresi sona 
ermeden görevinden ayrılırsa, bu üyeyi aday gösteren Milli Konseyde temsil 
edilen parti üyelik için yeni bir aday belirler. Geriye kalan görev süresi için 
yapılacak yeni seçim yukarıdaki ikinci fıkra hükmü uyarınca gerçekleştirilir.  

(5) Ombudsman Kurulu üyeleri Milli Konseye seçilmek için aranan 
şartları taşımalıdırlar. Görevde bulundukları süre boyunca ne Federal Hükümete, 
ne de bir Eyalet Hükümetine, ya da seçimle göreve getirilmiş bir meclise üye 
olamazlar ve başka bir meslekle iştigal edemezler.  
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Madde 148h.  

(1) Ombudsman Kurulunun memurları Ombudsman Kurulunun 
sözcüsünün önerisi ve müşterek imzasıyla Federal Cumhurbaşkanı tarafından 
atanırlar. Ancak, Federal Cumhurbaşkanı Ombudsman Kurulunun sözcüsüne 
belirli kategorilerdeki görevlere atama yapma yetkisi verebilir. Yardımcı 
personel Ombudsman Kurulu sözcüsü tarafından atanır. Sözcü, bu bağlamda, en 
üst merciidir ve bu yetkilerini bağımsız şekilde kullanır.  

(2) Federasyonun Ombudsman Kurulu üyelerinin görevlerini gözetim 
yetkisi Ombudsman Kurulu sözcüsü tarafından icra edilir. 

(3) Ombudsman Kurulu içtüzüğünü ve hangi görevlerin üyeleri tarafından 
bağımsız şekilde yürütüleceğini düzenleyen iş dağılımını kendisi kararlaştırır. 
İçtüzük ve iş dağılımın kabulü için Ombudsman Kurulu üyelerinin oybirliği  
gerekmektedir.  

Madde 148i.  

(1) Eyaletler, Eyalet anayasası uyarınca, Ombudsman Kurulunu ayrıca, 
özellikle Eyaletin yürütme yetkisinde olan alanlarda da yetkili ilan edebilirler. 
Bu hallerde, madde 148e ve 148f hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır.  

(2) Eyaletler, Eyaletin idaresi alanında Ombudsman Kuruluyla benzer 
görevlere sahip kurumlar oluşturmuşlarsa, Eyalet anayasasında yukarıdaki 
madde 148e ve 148f hükümlerine mukabil hükümler vazedilebilir.  

Madde 148j.  

Bu bölümün yorumlanmasıyla ilgili detaylı hükümler Federal Kanunla 
düzenlenir. 

 

Kısım VI I I . 

Son Hükümler 

 

Madde 149.  

(1) Bu kanunun yanı sıra, bu kanunun gerektirdiği değişikliklerle birlikte, 
aşağıda sayılan kanunlar 44’üncü maddenin birinci fıkrasında kastedilen 
anlamda anayasal kanun olarak addedilirler;  

Devlet Danışma Meclisinde temsil edilen krallıklar ve eyaletlerdeki 
vatandaşların genel hakları hakkında 21 Aralık 1867 tarih ve RGBI 142 sayılı 
Temel Kanun; 

Kişisel özgürlüklerin korunması hakkında 27 Ekim 1862 tarih ve RGBI 
88 sayılı Kanun; 

Geçici Ulusal Meclisin 30 Ekim 1918 tarih ve StGBI 3 sayılı Kararı; 

Hapsburg-Lorraine Hanedanlığı’nın sürgün cezası ve yurt dışına 
çıkartılması hakkında 3 Nisan 1919, StGBI 209 sayılı Kanun; 

Soyluluk unvanlarının, laik şövalyelik unvanlarının, hanım ve beyleri 
ayırmakta kullanılan hitapların ve bazı unvan ve doğuştan gelen asalet belirten 
isimlerin kaldırılması hakkında 3 Nisan 1919 tarih ve StGBI sayılı Kanun; 
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1920 tarih ve StGBI 303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10 Eylül 
1919 tarihli Saint-German Antlaşması Kısım III Bölüm V; 

(2) 21 Aralık 1867 tarih ve RGBI 142 sayılı Kanunun 20. Maddesi ve 
Mezkur Madde uyarınca çıkartılan 5 Mayıs 1869 tarih ve RGBI 66 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 150.  

(1) Bu kanuna istinaden çıkartılacak Federal Anayasaya geçiş süreci, bu 
kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek özel bir kanunla düzenlenecektir.  

(2) Federal anayasal hükümlerin yeni haline göre çıkartılacak kanunlar bu 
değişikliği gerektiren anayasal kanunun ilânından itibaren çıkartılabilirler. 
Ancak, bu hükümler, sadece yeni federal anayasal hükümlerin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte ilk kez uygulanmaya başlamaları için gerekli olan tedbirleri 
düzenleme amacıyla çıkartılmadıkça, yeni federal anayasal hükümler yürürlüğe 
girmeden yürürlüğe giremezler. 

Madde 151.  

(1) 1991 tarih ve 565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle, madde 78d ve 118’ inci maddenin 
sekizinci fıkrası 1 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe girer. 1 Ocak 1992 tarihi 
itibariyle görevde bulunan mevcut mahalli idare kolluk kuvvetleri bu 
hükümlerden etkilenmez. Bu hüküm 1 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

(2) 1991 tarih ve 565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle, 10’uncu maddenin birinci fıkrasının       
7 numaralı bendi, madde 52/a, madde 78/a ila 78/c ve 102’nci maddenin ikinci 
fıkrası ile Üçüncü Kısım 102’nci maddenin başlığındaki değişiklikler                 
1 Mayıs 1993 tarihinde yürürlüğe girer.  

(3) 102’nci maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin yanı sıra altı ve 
yedinci fıkraları 30 Nisan 1993 günü gece yarısından itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır. 102’nci maddenin ikinci fıkrasında geçen “mahalli kamu idaresi 
hariç”  ifadesi 30 Nisan 1993 günü gece yarısından itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

(4) 1992 tarih ve 470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle, 26’ncı madde, 41’ inci maddenin ikinci 
fıkrası, madde 49/b’nin üçüncü fıkrası, 56’ncı maddenin iki ila dördüncü 
fıkraları arasında kalan hükümler, 95’ inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları 
arasında kalan hükümler, 96’ncı maddenin üçüncü fıkrası ve ayrıca 56’ncı 
maddenin birinci fıkrasına eklenen yeni madde numarası, 1 Mayıs 1993 
tarihinde yürürlüğe girer.  

(5) 1992 tarih ve 868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle, 54’üncü madde 1 Ocak 1993 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(6) 1993 tarih ve 508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle, aşağıda belirtilen hükümler aşağıda 
belirtilen tarihlerde yürürlüğe girerler;  
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1. 10’uncu maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi, 11’ inci 
maddenin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinin yanı sıra 11’ inci maddenin altı, 
yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkraları 1 Temmuz 1994 tarihinde; 

2. 28’ inci maddenin beşinci fıkrası, 52’nci maddenin ikinci fıkrası, daha 
önce 52’nci maddenin iki ve üç olarak düzenlenmiş fıkralarının üç ve dördüncü 
fıkra olarak düzenlenmesi ve madde 52/b 1 Ekim 1993 tarihinde;  

3. (Çıkartılmıştır.) 

(7) 100/2003 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan Federal Kanun 
ile değişik 142’nci maddenin ikinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri 1 Ocak 2005 
tarihinde yürürlüğe girer. Aynı zamanda, 508/1993 sayılı Federal Resmi 
Gazete’de yayımlanan Federal Anayasa ve 100/2003 sayılı Federal Resmi 
Gazete’de yayımlanan Federal Kanun ile değişik 11’ inci maddenin yedinci 
fıkrası ve 114/2000 ve 100/2003 sayılı Federal Resmi Gazete’ lerde yayımlanan 
Federal Kanun ile değişik 11’ inci maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bağımsız Çevre Kurulu o tarih itibariyle halen görülmekte olan 
davalar sonlandırılıncaya kadar görevini sürdürecektir.  

(7a) 1997 tarih ve BGBI 2 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
Federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 102’nci maddenin ikinci fıkrası, 
1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girer. 1993 tarih ve 532 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış Federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle102’nci maddenin 
ikinci fıkrası, aynı tarihte yürürlükten kalkar.  

(8) 1994 tarih ve 268 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
Federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 54’üncü madde, 1 Nisan 1994 
tarihinde yürürlüğe girer. 

(9) 1994 tarih ve 504 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
Federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 6’ncı maddenin iki ve üçüncü 
fıkraları, 26’ncı maddenin ikinci fıkrası, 41’ inci maddenin ikinci fıkrası, 
49’uncu maddenin üç ve dördüncü fıkraları ve 117’nci maddenin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesi 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girer. 31 Aralık 1995 
günü gece yarısına kadar “ ikametgâh”  terimi yerine “asli ikametgâh”  terimi 
kullanılmaya başlanmadıkça, federal ve eyalet kanunlarında ve mevzuatında 
“ ikametgâh”  terimi yerine 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren “asli ikametgâh”  
terimi kullanılmaya başlanacaktır. 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren, federal ve 
eyalet kanunlarında ve mevzuatında bundan böyle “ ikametgâh”  terimi 
kullanılmamalıdır; Eyalet kanunlarında bir Eyalet Meclisi ya da belediye meclisi 
seçimlerine seçmen olarak katılabilme şartı olarak, asli ikametgâh ile ikametgâh 
arasında bir ayrım getirilmemiş ise, seçimlerde ikametgâh esas alınacaktır. 
Meclis üyelerinin seçmen kitleleri (seçim çevreleri) arasındaki dağılımı ve 
bölgesel seçim çevreleri (madde 26/2) ve Eyaletlerin Federal Konseyde temsil 
edilmelerine ilişkin olarak (madde 34), son genel nüfus sayımında kayda geçen 
ikametgâh adresi bir sonraki genel nüfus sayımı sonuçları elde edilinceye kadar 
asli ikametgâh adresi olarak kullanılacaktır.  
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(10) 1994 tarih ve 506 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 87’nci maddenin üçüncü fıkrası 
ve madde 88/a, 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe girer. 

(11) 1994 tarih ve 1013 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan 
federal anayasal kanun ile yeniden düzenlenen veya eklenen hükümler aşağıda 
belirtilen tarihlerde yürürlüğe girerler. Aynı federal anayasal kanun ile 
yürürlükten kaldırılan ve yeni yasal statülerine geçiş yapacak hükümlere ait 
yürürlük tarihleri aşağıda gösterildiği gibidir;  

1. Bu kanunun başlığı, 21’ inci maddenin altı ve yedinci fıkraları, 56’ncı 
maddenin iki ila dördüncü fıkraları arasındaki hükümler, 122’nci maddenin üç 
ila beşinci fıkraları arasındaki hükümler, 123’üncü maddenin ikinci fıkrası, 
madde 123/a’nın birinci fıkrası, 124’üncü madde, 147’nci maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi ve ayrıca 150’nci maddenin ikinci fıkrası, 1 Ocak 1995 
tarihinde yürürlüğe girer. 

2. Birinci Kısmın başlığı, Birinci Kısım Bölüm A’nın başlığı, 10’uncu 
maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendi, 16’ncı maddenin dördüncü 
fıkrası, Birinci Kısım Bölüm B, 30’uncu maddenin üçüncü fıkrası, 59’uncu 
madde, 73’üncü maddenin ikinci fıkrası, 117’nci maddenin ikinci fıkrası, 
141’ inci maddenin bir ve ikinci fıkraları, 142’nci maddenin ikinci fıkrasının (c) 
bendi ve ondan sonra gelen (d) bendinden (i) bendine kadar olan bentlerin 
numaraları ve ayrıca 142’nci maddenin üç ila beşinci fıkraları arasında kalan 
hükümler, Avusturya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine Üyelik Antlaşmasıyla 
eş zamanlı olarak yürürlüğe girer. 

3. 1992 tarih ve 276 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış Federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 10’uncu maddenin dört ila altıncı 
fıkraları arasında kalan hükümler ve 16’ncı maddenin altıncı fıkrası, yukarıdaki 
ikinci fıkrada belirtilen hükümlerle eş zamanlı olarak yürürlüğe girer. 

4. 122’nci maddenin birinci fıkrası ve madde 127/b 1 Ocak 1997 
tarihinde yürürlüğe girer. Bu hükümler, idarenin kamu fonlarıyla ilgili olarak   
31 Aralık 1994 tarihinden sonra gerçekleştirdiği işlemlere uygulanır. 

5. Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcileri genel oyla 
seçilmedikçe, bu temsilciler Federal Konseyin üyeleri arasından Milli Konsey 
tarafından atanırlar. Bu atama, Milli Konseyde temsil edilen siyasal partiler 
tarafından sandalye sayılarına göre nispi oran esasına göre gösterilecek adaylar 
esas alınarak gerçekleştirilir. Milli Konsey ve Federal Konsey üyeleri atandıkları 
süre boyunca aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyeliği görevini de 
yürütebilirler. Avrupa Parlamentosu’na temsilci olarak atanmış bir Milli Konsey 
üyesi Milli Konsey üyeliği görevinden ayrılırsa, 56’ncı maddenin iki ve üçüncü 
fıkra hükümleri uygulanır. Madde 23/b’nin bir ve ikinci fıkra hükümleri de 
gerekli değişikliklerle uygulanır. 

6. 5 numaralı bent hükmü 22 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

(11/a) 1994 tarih ve 1013 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 112’nci madde ve 1999 tarih ve 8 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış federal anayasal kanunda düzenlendiği 
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haliyle 10’uncu maddenin üç ila dördüncü fıkraları ve 151’ inci maddenin altıncı 
fıkrasının 3 numaralı bendi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girer.  

(12) 392/1996 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle madde 59/a, madde 59/b ve 95’ inci 
maddenin dördüncü fıkrası, 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 
59/a ve 95’ inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca eyalet kanunları ve 
mevzuatı çıkartılıncaya kadar, eyaletler madde 59/a ve 95’ inci maddenin 
dördüncü fıkrası uyarınca halîhazırda kanuni düzenlemeleri yapmadıkça, ilgili 
Federal Kanunlar ve mevzuat hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanacaktır. 

(13) 437/1996 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle madde 23/e, altıncı fıkra hükümleri ve 
28’ inci maddenin beşinci fıkrası, 15 Eylül 1996 tarihinde yürürlüğe girer.  

(14) 696/1996 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 49’uncu madde ve madde 49/a’nın bir ve 
üçüncü fıkra hükümleri, 1 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe girer. 

(15) 2/1997 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal anayasal 
kanunda düzenlendiği haliyle 55’ inci madde hükümleri, 1 Ocak 1997 tarihinde 
yürürlüğe girer. 54’üncü madde eş zamanlı olarak yürürlükten kaldırılır.  

(16) 64/1997 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 147’nci maddenin ikinci fıkrası, 1 
Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğe girer. 

(17) 87/1997 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 69’uncu maddenin iki ve üçüncü 
fıkraları, 73’üncü maddenin birinci fıkrası, 73’üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 
madde 148/d hükümleri, 1 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe girer. 129’uncu 
madde, Altıncı Kısım Bölüm B, 131’ inci maddenin 3’üncü fıkrası ve Altıncı 
Kısım bölümlerinin yeni madde numaraları, 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe 
girer.  

(18) 30/1998 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle madde 9/a’nın dördüncü fıkra hükümleri, 
1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girer. 

(19) Madde 23/f’nin hükümleri Amsterdam Antlaşmasıyla eş zamanlı 
olarak yürürlüğe girer. Bu tarih, Federal Şansölye tarafından Federal Resmi 
Gazete’de ilan edilir. 

(20) 149’uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan aşağıdaki bölümler 
yürürlükten kaldırılmıştır;  

1. 30 Aralık 1955 günü gece yarısından önce açılan davalarda,               
27 Ekim 1862 tarih ve 87 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan kişisel 
özgürlüklerin korunması hakkındaki kanunla ilgili olarak, 1946 tarih ve 6 sayılı 
Federal Resmi Gazete’de yayımlanan, 30 Kasım 1945 tarihli anayasaya yapılan 
atıflar; 

2. 21 Ekim 1919 tarih ve 484 sayılı kanunun 2, 5 ve 6’ncı maddeleriyle 
getirilen değişikliklerle birlikte, Alman–Avusturya Cumhuriyeti Devlet arması 
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ve mührü üzerinde yer alan “8 Mayıs 1919 tarih ve 257 sayılı Kanun”  ibaresi              
31 Temmuz 1981 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır;  

(21) 144’üncü maddenin üçüncü fıkrasında geçen “ya da doğrudan 
yürütme yetkisi ve cebir kullanılarak”  ifadeleri 31 Aralık 1990 tarihi itibariyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(22) 1999 tarih ve 8 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 10’uncu maddenin birinci fıkrasının 14 
numaralı bendi, 15’ inci maddenin üç ve dördüncü fıkraları, 18’ inci maddenin 
beşinci fıkrası, 21’ inci madde, 37’nci maddenin ikinci fıkrası, madde 51/b’nin 
altıncı fıkra, madde 52/b’nin birinci fıkrası, 60’ ıncı maddenin ikinci fıkrası,          
madde 78/d’nin ikinci fıkrası, 102’nci maddenin birinci fıkrası,                 
102’nci maddenin altıncı fıkrasının ve 118’ inci maddenin sekizinci fıkrası, 
madde 118/a ve 125’ inci maddenin üçüncü fıkrasının yeni madde numarası,       
1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girer. 102’nci maddenin beşinci fıkrası           
31 Aralık 1998 günü gece yarısı itibariyle yürürlükten kalkar. 

(23) 1999 tarih ve 148 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış 
federal anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 30’uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının ilk cümlesi, madde 127/c, madde 129/c’nin dördüncü fıkrası, 147’nci 
maddenin ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri ve 147’nci maddenin 
altıncı fıkrasının ilk cümlesi, 1 Ağustos 1999 tarihinde yürürlüğe girer.  

(24) 2000 tarih ve 68 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış federal 
anayasal kanunda düzenlendiği haliyle 8’ inci madde hükümleri, 1 Ağustos 2000 
tarihinde yürürlüğe girer. 

(25) 114/2000 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan Federal 
Anayasa ile değiştirilen 11’ inci maddenin sekizinci fıkrası, 1 Aralık 2000 
tarihinde yürürlüğe girer. 151’ inci maddenin altıncı fıkrasının 3 numaralı bendi 
24 Kasım 2000 tarihinden sonra yürürlükten kalkar.  

(26) 121/2001 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan Federal 
Anayasa ile değiştirilen aşağıda anılan hükümlerin yürürlüğe giriş tarihleri 
aşağıda belirtildiği gibidir;  

1. 18’ inci maddenin üçüncü fıkrası ve madde 23/e’nin beşinci fıkrası 
hükümleri 1 Ocak 1997 tarihinde; 

2. 21’ inci maddenin bir ve altıncı fıkrası hükümleri 1 Ocak 1999 
tarihinde; 

3. 147’nci maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesi 1 Ağustos 1999 
tarihinde; 

4. 18’ inci maddenin dördüncü fıkrası, madde 23/b’nin ikinci fıkrası, 
39’uncu maddenin ikinci fıkrası ve 91’ inci maddenin ikinci fıkrası 1 Ocak 2002 
tarihinde; 

5. Madde 23/f’nin birinci fıkra hükümleri Nis Antlaşmasının yürürlük 
tarihinde yürürlüğe girer. Federal Şansölye bu tarihi Federal Resmi Gazete’de 
yayımlar.  
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(27) 99/2002 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan Federal 
Anayasa ile değiştirilen madde 14/b, 102’nci maddenin ikinci fıkrası ve  
131’ inci maddenin üçüncü fıkra hükümleri, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe 
girer. 368/1925 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan geçici kanunun       
2 ve 4’üncü maddesinin birinci fıkraları, 5 ve 6’nci maddesinin bir ve ikinci 
fıkra hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır. İkinci cümleye göre                 
1 Ocak 2003 tarihi itibariyle bir Federal Kanun statüsü kazanmış bir eyalet 
kanunu, madde 14/b’nin üçüncü fıkra hükmüne göre bir eyalet kanunu olarak 
yürürlük kazandığı tarih itibariyle ve her halükarda en geç, 99/2002 sayılı 
Federal Resmi Gazete’de yayımlanmış Federal İhale Kanununun ilgili 
hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihi olan 30 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe 
girer.  

(28) 90/2003 sayılı Federal Resmi Gazete’de yayımlanan Federal 
Anayasa ile değiştirilen madde 23/a’nın bir ve üçüncü fıkraları, 26’ncı maddenin 
bir ve dördüncü fıkraları, 41’ inci maddenin ikinci fıkrası, 46’ncı maddenin 
ikinci fıkrası, madde 49/b’nin üçüncü fıkrası ve 60’ ıncı maddenin üçüncü 
fıkrasının ilk cümlesi, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girer.  

(29) Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No 118/2004 nüshasında yer alan 
Federal Kanunun 11’ inci maddesinin birinci fıkrasının yedi, sekiz ve dokuzuncu 
bentleri 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girer, ancak Federal Kanunun, Federal 
Kanun Gazetesi’nde yayınlandığı son günün bitiminden önce girmez. Federal 
yasalar aksini söylemedikçe, 11’ inci maddenin birinci fıkrasının sekizinci 
bendini ilgilendiren mevcut Laender düzenlemeleri eş zamanlı olarak 
yürürlükten kalkar. 

(30) Federal Resmi Gazete’nin I No 153/2004 nüshasındaki Federal 
Kanunun, birinci fıkrasının dokuzuncu bendi ve 151’ inci maddenin yedinci 
fıkrası 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

(31) 14’üncü maddenin beş/a, altı, altı/a, yedi/a ve onuncu fıkraları ve 14a 
maddesinin yedi ve sekizinci fıkraları Federal Anayasanın, Federal Resmi 
Gazete’nin BGBl.I No. 31/2005 sayısında yayınlanma gününün bitiminde 
yürürlüğe girer. 

(32) Federal Anayasanın, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 81/2005 
sayısındaki: 

1. 151’ inci maddenin otuzbirinci fıkrası 30 Aralık 2004 bitiminde; 

2. 8’ inci maddenin üçüncü fıkrası Federal Anayasanın yayımlanmasından 
itibaren bir aylık sürenin bitiminde yürürlüğe girer. 

(33a) Federal Kanunun, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 100/2005 

sayısındaki 129a ve 129b maddesi ile 129c maddesinin bir, üç, beş ve yedinci 

fıkraları 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girer. 

(34) Federal Kanunun, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No 106/2005 
sayısındaki 9a maddesinin üç ve dördüncü fıkraları, 10’uncu maddenin birinci 
fıkrasının onbeşinci bendi ve 102’ inci maddenin ikinci fıkrası 1 Ocak 2006 
tarihinde yürürlüğe girer.  
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(35) Federal Kanunun, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No 121/2005 
sayısındaki 88a maddesi 1 kasım 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

(36) Aşağıdakiler, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No 27/2007 
sayısında yer alan Federal Anayasa tarafından değiştirilen veya eklenen 
düzenlemelerin yürürlüğü ve Federal Anayasa tarafından kaldırılan 
düzenlemelerin yürürlükten kalkması ve ayrıca yeni hukuki duruma geçiş için 
geçerlidir:  

1. 23a maddesinin bir, üç ve dördüncü fıkraları, 26’ncı maddenin bir, 

dört, altı ve sekizinci fıkraları, 30’uncu maddenin üçüncü fıkrası, 41’ inci 

maddenin üçüncü fıkrası, 46’ncı madde, 49b maddesinin birinci fıkrasının ilk 

cümlesi ve 3’üncü fıkrasının ikinci cümlesi, 60’ ıncı maddenin birinci fıkrası ve 

üçüncü fıkrasının ilk cümlesi, 95’ inci maddenin bir, iki, dört ve beşinci fıkraları, 

117’ inci maddenin iki ve altıncı fıkraları ve ayrıca 151’ inci maddenin otuzüç/a 

fıkrası 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girer; eş zamanlı olarak, 23’üncü 

maddenin beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kalkar. Laender düzenlemeleri sona 

erecekleri 31 Aralık 2007 tarihine kadar yeni yasal duruma uyarlanacaktır. 

2. 26a maddesi 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girer. Federal Seçim 
Kurulunda bu düzenlemeye göre değişikliklerin 31 Ağustos 2007 tarihine kadar 
bitirilmesi gerekmektedir. 

3. 27’ inci maddenin birinci fıkrası XXIV’üncü Yasama döneminin 
başlangıcında yürürlüğe girer. 

(37) Aşağıdakiler, Federal Resmi Gazete’nin BGBl.I No.1/2008 

sayısında yer alan Federal Anayasanın eklenmiş veya yeni belirlenmiş 

düzenlemelesinin yürürlüğe girmesi için geçerlidir: 

1. 13’üncü maddenin iki ve üçüncü fıkraları, 51’ inci maddenin dördüncü 
bendinin varyantı, 51a maddesi, 51b maddesinin 7-9a bentlerinde, 123a 
maddesinin inci fıkrası ve 148d maddesi 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer; 
2009-2012 mali yılları için Federal Maliye Çerçeve Kanunu ve 2009 yılı Federal 
Maliye Kanunu bu düzenlemeler temelinde hazırlanacak ve kabul edilecektir ve 
2009-2012 yıllarını kapsayan Federal Maliye Çerçeve Kanun taslağı en geç 
2009 mali yılı için Federal Maliye Kanun taslağı ile eş zamanlı olarak Ulusal 
Konsey’e sunulacaktır.  

2. 51’ inci maddenin beşinci bendinin varyantı, 51b maddesinin onuncu 
bendinin varyantı, 51c ve 51d maddesi 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
51’ inci maddenin dördüncü bendinin varyantı ve 51b maddesinin yedi-dokuz/a 
bentlerinin varyantı 31 Aralık 2012 tarihinin bitiminde yürürlükten kalkar. Bu 
yasal durum 2013-2016 dönemi için Federal Maliye Çerçeve Kanununun ve 
yanı sıra 2013 yılı Federal Maliye Kanununun hazırlanması ve Kanunun Ulusal 
Konseyde kabul edilmesi için geçerlidir.  

Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 100/2003 versiyonundaki 51a 

maddesi 31 Aralık 2012 tarihinin bitimine kadar geçerli olmaya devam eder. 
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(38) Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 2/2008 sayısında yer alan 

Federal Anayasanın 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası, 3’üncü maddesinin        

iki-dördüncü fıkraları, 9’uncu maddenin ikinci fıkrası, 10’uncu maddenin 

3’üncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi, 20’nci maddenin bir ve ikinci 

fıkraları, 23f maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası, 50’nci 

maddesi, 52’nci maddenin bir/a fıkrası, üçüncü fasıl Kısım A’nın altıncı alt 

kısmı, 67a maddesi, 88’ inci maddenin birinci fıkrası, 90a maddesi, 112’nci 

madde, 115’ inci maddenin üzerindeki başlıklar, yeni beşinci fasılın kısım B’si, 

121’ inci madde ve 129’uncu madde üzerindeki başlıklar, 134’üncü maddenin 

altıncı fıkrası, 148a maddesinin üzerindeki başlık, 148a maddesinin üç-beş 

fıkraları, 148c maddesinin son cümlesi ve 149’uncu maddenin üzerindeki başlık 

1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girer. 20’nci maddenin ikinci fıkrasının son 

cümlesi ve 120b maddesinin ikinci fıkrası ile uyumlu hale gelmesi için gerekli 

Federal ve Laender Kanunları en geç 31 Aralık 2009 tarihinin bitimine kadar 

kabul edilecektir. 

(39) Federal Anayasanın, Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 2/2008 

versiyonundaki 10’uncu maddenin birinci fıkrasının bir, üç, altı ve ondördüncü 

bentleri, 78d maddesinin ikinci fıkrası, 102’nci maddenin ikinci fıkrası, 129’uncu 

madde, yeni yedinci faslın kısım B’si, 132a maddesi, 135’ inci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkraları, 138’ inci maddenin birinci fıkrası, 140’ ıncı maddenin birinci 

fıkrasının ilk cümlesi ve 144a maddesi 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe 

girer. Yeni yasal duruma geçişte geçerli olmak üzere: 

1. 1 Temmuz 2008 itibariyle eski bağımsız Federal İltica Mahkemesi, 
İltica Mahkemesi adını alır. 

2. İltica Mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve diğer üyeleri 
atanıncaya kadar, Federal İltica Mahkemesinin eski Başkanı, Başkan Yardımcısı 
ve üyeleri işlevlerini sürdürür. İltica Mahkemesinin Başkanı, Başkan Yardımcısı 
ve diğer üyelerinin atanması ve ayrıca fazladan adli çalışanın işe alınması için 
gerekli işlemler Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No. 2/2008 sayılı Federal 
Anayasanın yayımlanma gününün bitiminde gerçekleşebilir. 

3. İltica Mahkemesi üyeliği için başvuran ve atanma için kişisel ve 
mesleki nitelikleri taşıyan bağımsız Federal İltica Mahkemesinin üyeleri atanma 
hakkına haizdir; bu başvuruların 129d maddesinin üçüncü fıkrasının şartlarını 
yerine getirmiş olduğu kabul edilir. Federal Hükümet, başvuranların atanmasına 
ilişkin karar verir.  

4. 1 Temmuz 2008 tarihinde bağımsız Federal İltica Mahkemesinde 
bekleyen davalara İltica Mahkemesi tarafından devam edilecektir. İdare 
Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesindeki Bağımsız Federal İltica 
Mahkemesinin kararları aleyhine şikâyet konulu davalar, ilgili otoritenin İltica 
Maddesi olduğu kaydıyla bu mahkemeler tarafından görülmeye devam 
edecektir.  
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5. 28 Kasım 2007 tarihinden başlayarak, bağımsız Federal İltica 
Mahkemesinde bekleyen davalarda, karar külfetinin ihlaline ilişkin şikayet kabul 
edilmez. Hâlihazırda İdare Mahkemesinde bağımsız Federal İltica Mahkemesi 
tarafından karar külfetinin ihlali için açılan davaların 30 Haziran 2008 tarihi 
sonuna kadar durdurulduğu kabul edilir; karar külfeti ihlaline ilişkin şikâyete 
konu davalar İltica Mahkemesinde görülmeye devam edilecektir.  

(40) Federal Resmi Gazete’nin BGBl. I No 2/2008 sayısında yer alan 

Federal Anayasanın 27’nci maddesinin ikinci fıkrası, 92’nci maddesinin ikinci 

fıkrası, 122’nci maddesinin beşinci fıkrası, 134’üncü maddesinin dört ve beşinci 

fıkraları ve ayrıca 147’nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi ve beşinci 

fıkrası XXIV’üncü yasama döneminin başlangıcında yürürlüğe girer. 

XXIV’üncü yasama döneminin başlangıcında halihazırdaki 92’nci maddenin 

ikinci fıkrası, 122’nci maddenin beşinci fıkrası, 134’üncü maddenin dört ve 

beşinci fıkraları ve ayrıca 147’nci maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi ve 

beşinci fıkrası açısından halen bir işlevi olan kişiler için, o tarihe kadar geçerli 

olan düzenlemeler geçerli olmaya devam edecektir. 

(41) Federal Resmi Gazete’nin BGBl.I No 31/2009 sayısında yer alan 
Federal Kanunun 28’ inci maddesinin dördüncü fıkrası 1 Nisan 2009 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Madde 152. Bu kanunun yürütülmesinden Federal Hükümet sorumludur.  
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BELÇİKA ANAYASASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belçika Anayasası’nın bu yeni tercümesi Temsilciler Meclisi Hukuk 
Dairesi’nin rehberliğinde ve A. MacLean’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hukuk Dairesi ayrıca, önerileri ve değerlendirmelerinden ötürü Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Danışmanı Sayın R. Ryckeboer’e de müteşekkirdir. 

 



 102 

EKİM 2007 

BELÇİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ 

Bu belge, 17 Şubat 1994 tarihinde yayımlanan Anayasa metnini ve 
aşağıda belirtilen müteakip değişiklikleri içerir;  

Başlık I bis (25 Nisan 2007 – BRG* 26 Nisan 2007) 

Madde 7 bis (25 Nisan 2007 – BRG 26 Nisan 2007) 

Madde 8 (11 Aralık 1998 – BRG 15 Aralık 1998) 

Madde 10 (21 Şubat 2002 – BRG 26 Şubat 2002) 

Madde 11bis (21 Şubat 2002 – BRG 26 Şubat 2002) 

Madde 14bis (2 Şubat 2005 – BRG 17 Şubat 2005) 

Madde 22bis (23 Mart 2000 – BRG 25 Mayıs 2000) 

Madde 41 (11 Mart 1997 – BRG 2 Nisan 1997, 12 Mart 1999 –  

BRG 9 Nisan 1999 ve 26 Mart 2005 – BRG 7 Nisan 2005) 

Madde 59 (28 Şubat 1997 – BRG 1 Mart 1997) 

Madde 66 (25 Mart 1996 – BRG 19 Nisan 1996) 

Madde 67, § 1 (10 Haziran 2004 – BRG 11 Haziran 2004) 

Madde 71 (25 Mart 1996 – BRG 19 Nisan 1996) 

Madde 103 (12 Haziran 1998 – BRG 16 Haziran 1998) 

Üçüncü Başlık, Dördüncü Kısım, Birinci Bölüm, Birinci Alt Bölüm Başlığı 
(9 Temmuz 2004 – BRG 13 Ağustos 2004) 

Üçüncü Başlık, Beşinci Kısım ve İkinci Bölüm Başlığı (7 Mayıs 2007 –  

BRG 8 Mayıs 2007) 

Madde 118bis (25 Mart 1996 – BRG 19 Nisan 1996) 

Madde 125 (17 Haziran 1998 – BRG 18 Haziran 1998) 

Madde 130 (20 Mayıs 1997 – BRG 21 Haziran 1997) 

Madde 142bis (7 Mayıs 2007 – BRG 8 May 2007) 

Madde 147 (16 Mayıs 2000 – BRG 27 May 2000) 

Madde 150 (7 Mayıs 1999 – BRG 29 May 1999) 

Madde 151 (20 Kasım 1998 – BRG 24 Kasım 1998) 

Madde 157 (17 Aralık 2002 – BRG 31 Ocak 2003) 

Madde 184 (30 Mart 2001 – BRG 31 Mart 2001) 

Dokuzuncu Başlıkla ilgili olarak iptal edilen maddeler (6 Aralık 2005 – 

BRG 28 Aralık 2005) 

Terminoloji değişiklikleri (25 Şubat 2005 – BRG 11 Mart 2005 –  

Yanlış doğru cetveli BRG 18 Mart 2005) 

* (BRG) Belçika Resmi Gazetesi 

Belçika Temsilciler Meclisi Hukuk Dairesi D/2007/4686/…3 
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BELÇİKA ANAYASASI 
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Madde No. Sayfa No.  

 

Başlık I. Federal Belçika,  Bileşenleri ve  

               Bölgesi Hakkında 1-7............... 105 

Başlık I. Mükerrer. Federal Belçika, Topluluklar ve 

                                  Bölgelerin Genel Siyasi Amaçları       7 mükerrer ........ 106 

Başlık II. Belçikalılar ve Hakları Hakkında 8-32........ 106-110 

Başlık III. Yetkiler Hakkında 33-41........ 110-111 

      Kısım I. Federal Meclisler Hakkında 42-60........ 112-114 

            Bölüm I. Temsilciler Meclisi Hakkında 61-66........ 115-116 

            Bölüm II. Senato Hakkında 67-73........ 116-118 

      Kısım II. Federal Yasama Yetkisi Hakkında 74-84........ 118-121 

      Kısım III. Kral ve Federal Hükümet Hakkında 

            Bölüm I. Kral Hakkında 85-95........ 121-123 

            Bölüm II. Federal Hükümet Hakkında 96-104........ 123-125 

            Bölüm III. Sorumluluklar Hakkında 105-114........ 125-126 

      Kısım IV. Topluluklar ve Bölgeler Hakkında 

            Bölüm I. Topluluk 

                  I. Alt Bölüm. Topluluk ve Bölge  

       Parlamentoları Hakkında 115-120........ 126-127 

                  II. Alt Bölüm. Topluluk ve Bölge  

                                           Hükümetleri Hakkında 121-126........ 127-129 

            Bölüm II. Sorumluluklar 

                  I. Alt Bölüm. Toplulukların Sorumlulukları 127-133........ 129-131 

                  II. Alt Bölüm. Bölgelerin Yetkileri Hakkında 134............... 131 

                  III. Alt Bölüm. Özel Hükümler 135-140........ 131-132 

       Kısım V. Anayasa Mahkemesi ve İhtilafların  

                       Önlenmesi ve Çözümlenmesi Hakkında 

            Bölüm I. Yetki İhtilaflarının Önlenmesi 141............... 133 

            Bölüm II. Anayasa Mahkemesi Hakkında 142............... 133 

 

 



 104 

Sayfa No. Madde No. 

 

            Bölüm III. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi ve  

                               Çözümlenmesi Hakkında 143........ 133-134 

      Kısım VI.  Yargı Yetkisi Hakkında 144–159........ 134-138 

      Kısım VII. Danıştay ve İdare Mahkemeleri Hakkında 160-161............... 139 

      Kısım VIII. İl ve Mahalli İdareler 162-166........ 139-141 

Başlık IV. Uluslararası İlişkiler Hakkında 167-169........ 141-142 

Başlık V. Maliye Hakkında 170-181........ 142-144 

Başlık VI. Silahlı Kuvvetler ve  

                  Emniyet Hizmeti Hakkında 182-186............... 144 

Başlık VII. Genel Hükümler 187-194............... 145 

Başlık VIII. Anayasanın Değiştirilmesi Hakkında 195-198........ 145-146 

Başlık IX. Yürürlüğe Giriş ve Geçici Hükümler Hakkında ........ 146-147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

BELÇİKA ANAYASASI 

 

Başlık I. 

Federal Belçika,  

Bileşenleri ve Bölgesi Hakkında 

 

Madde 1.  

Belçika; Topluluklardan ve Bölgelerden oluşan bir Federal Devlettir.  

Madde 2.  

Belçika üç Topluluktan oluşur: Flaman Topluluğu, Fransız Topluluğu ve 
Almanca Konuşanlar Topluluğu. 

Madde 3.  

Belçika üç Bölgeden oluşur: Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Brüksel 
Bölgesi.  

Madde 4.  

Belçika dört dilsel bölgeden oluşur: Felemenkçe konuşulan bölge, 

Fransızca konuşulan bölge, çift dil konuşulan Brüksel-Başkent bölgesi ve 

Almanca konuşulan bölge. 

Krallığın her yerel idaresi bu dil bölgelerinden birine bağlıdır. 

Bu dört dilsel bölgenin sınırları ancak, Parlamentonun her bir 

kanadındaki dilsel bölge grubunun oy çoğunluğuyla kabul edecekleri bir 

kanunla değiştirilebilir, ya da düzeltilebilir. Şu şartla ki, her grupta üye tam 

sayısının çoğunluğu oylamaya katılmış olmalı ve iki dilsel bölge grubunun 
kullandığı oylarda karar lehine kullanılan oyların sayısı, kullanılan oyların en az 

üçte ikisine eşit olmalıdır.  

Madde 5.  

Flemenk Bölgesi şu vilayetlerden oluşur: Antwerp, Flemish Brabant,  
Batı Flanders, Doğu Flanders ve Limburg. Valon Bölgesi şu vilayetlerden 
oluşur: Walloon Brabant, Hainaut, Liege, Luxembourg ve Namur. 

Gerekli görülmüşse, bir bölgeyi daha fazla sayıda vilayete bölmek için 

kanun çıkartılması gerekmektedir.  

Belirli bölgeler, sınırlarını belirleyen bir kanun marifetiyle, daha fazla 

sayıda vilayete bölünmekten hariç tutulabilir, doğrudan federal idarenin 

yetkisine bırakılabilir ve belirli bir kanuna tabi kılınabilirler. Bu kanun 4’üncü 
maddenin son fıkrasında tarif edildiği gibi, çoğunluk oyuyla kabul edilmelidir. 

Madde 6.  

Vilayetler ancak bir kanuna dayanılarak alt bölümlere ayrılabilirler.  

Madde 7.  

Devletin, vilayetlerin ve belediyelerin sınırları ancak bir kanunla 

değiştirilebilir, ya da düzeltilebilir.  
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Başlık I. Mükerrer 

Federal Belçika, 

Topluluklar ve Bölgelerin Genel Siyasi Amaçları 

 

Madde 7 Mükerrer.  

Federal Devlet, Topluluklar ve Bölgeler yetkilerini kullanırlarken, nesiller 

arası dayanışmayı göz önünde bulundurarak, sosyal, ekonomik ve çevre 

alanlarındaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözetirler. 

 

Başlık II. 

Belçikalılar ve Hakları Hakkında 

 

Madde 8.  

Belçika vatandaşlığı statüsü medeni kanunla belirlenmiş kurallara göre 

edinilir, muhafaza edilir ve kaybedilir.  

Anayasa ve siyasal haklara ilişkin diğer kanunlarda, bu statüden başka, bu 

hakları kullanmak için gereken şartlar düzenlenir. 

İkinci fıkra hükmüne istisna olarak, Belçika vatandaşı olmayan Avrupa 
Birliği vatandaşlarına, Belçika’nın uluslararası ve uluslar üstü yükümlülükleri 

uyarınca, oy kullanma hakkı kanunla tanınabilir.  

Bir önceki fıkrada anılan oy kullanma hakkının kapsamı, bir Avrupa 

Birliği’ne Üye Devletin vatandaşı olmayan, Belçika’da ikamet eden kişileri de 

söz konusu kanunda belirtilen şartlarla ve hükümlere göre kapsayacak şekilde 

genişletilebilir.  

Geçici hüküm.  

Dördüncü fıkrada anılan kanun 1 Ocak 2001 tarihinden önce 

çıkartılamaz.  

Madde 9.  

Vatandaşlık hakkı federal yasama yetkisiyle verilir.  

Madde 10.  

Devlette sınıf farkı bulunmamaktadır. 

Belçikalılar kanun önünde eşittir. Kanunun özel durumlar için öngördüğü 

istisnalar hariç, tek başlarına medeni ve askerlik hizmetini ifa için elverişlidirler.  

Kadın erkek eşitliği teminat altına alınmıştır.  

Madde 11.  

Belçikalılara tanınmış hak ve özgürlüklerin kullanımı ayrım 

gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Bu amaçla, kanunlar ve federal kanunlarda
*
, 

diğer hususların yanı sıra, ideolojik ve felsefi azınlıkların hakları ve özgürlükleri 

teminat altına alınmıştır. 

                                                
* Anayasa metninin tamamında geçen “kanun” kelimesi federal yasama meclisleri (Temsilciler 

Meclisi ve Senato) tarafından kabul edilen yasaları ve “federal kanun” kelimesi ise Bölge ve Topluluk 

yasama meclisleri (Flaman Parlamentosu, Fransız Topluluğu Parlamentosu, Almanca Konuşan Topluluk 

Parlamentosu ve Valon Bölgesi Parlamentosu) tarafından kabul edilen yasaları ifade eder.  
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Madde 11 mükerrer.  

Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da tüzükler 
(kurallar) kadın ve erkeklerin haklarını ve özgürlüklerini eşit şekilde 

kullanmalarını teminat altına almakta ve özellikle seçimle getirilen görevler ve 

kamu görevlerine eşit şekilde erişebilmelerini desteklemektedir. 

Bakanlar Kurulu ve Topluluk ve Bölge Hükümetlerinde hem kadınlar 
hem de erkekler görev alır. 

Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da 

tüzüklerde, kadınların ve erkeklerin vilayet meclislerinde, ilçe meclisi ve ihtiyar 

heyetlerinde, sosyal refah merkez meclis ve kalıcı komitelerinde kalıcı süreyle 

vekil olarak atanabilecekleri ve diğer vilayetler, belediyeler arası ya da 

belediyelere bağlı organların idari birimlerinde görev alabilecekleri hükme 
bağlanmıştır.  

Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da 

tüzüklerde, vilayet meclisi, ihtiyar heyeti, sosyal refah merkezi meclis ve kalıcı 

komiteleri ile diğer vilayetler, belediyeler arası ya da belediyelere bağlı 

organların idari birimlerine üyeliğin doğrudan seçim yoluyla kazanılmasını 
düzenleyen hükümler bulunuyorsa, bir önceki fıkra hükmü uygulanmaz.  

Madde 12.  

Bireyin hürriyeti teminat altına alınmıştır. 

Kanunda belirtilen haller haricinde ve kanunda belirtilen şeklin dışında 
hiç kimse hakkında adli takibat yapılamaz. 

Suçüstü halleri hariç, hiç kimse hâkimin gerekçeli kararı olmaksızın 

tutuklanamaz. Gerekçeli karar tutuklama anında, ya da en geç yirmi dört saat 
içerisinde verilmelidir. 

Madde 13.  

Hiç kimse, arzusu hilafına, kanunla kendisine atanmış hâkimden 
ayrılamaz. 

Madde 14.  

Kanunun öngördüğü haricinde hiç kimse cezaya çarptırılamaz veya 
aleyhine ceza uygulanamaz. 

Madde 14. mükerrer.  

Ölüm cezası ilga edilmiştir.  

Madde 15.  

Kişinin konutu dokunulmazdır. Kanunun öngördüğü haller dışında ve 
kanunda öngörülen şekilden başka şekilde konutlar aranamaz.  

Madde 16.  

Kamusal amaçlı kamulaştırmalar hariç olmak üzere, kanunun öngördüğü 

haller dışında ve kanunda öngörülen şekilden başka bir şekilde ve önceden adil 
bir bedel ödenmeksizin hiç kimse mülkünden alıkonulamaz.  
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Madde 17.  

Cezai müeyyide olarak mal varlığı müsadere edilemez. 

Madde 18.  

Medeni ölüm ilga edilmiştir; yeniden uygulanmaya konulamaz.  

Madde 19.  

İbadet hürriyeti, ibadeti kamusal alanda sergileme hürriyeti ve kişinin her 

konuda görüşlerini açıklayabilme hürriyeti teminat altındadır, ancak bu 

hürriyetlerin kullanımı sırasında gerçekleştirilen suçlar cezalandırılabilir.  

Madde 20.  

Hiç kimse bir dinin amellerine veya törenlerine katılmaya, ya da dini tatil 

günlerine riayet etmeye hiçbir şekilde zorlanamaz.  

Madde 21.  

Devletin hangi din olursa olsun, hiçbir dinin din görevlilerinin atanmasına 

veya göreve getirilmesine müdahale etme, ya da bu din görevlilerinin üstleriyle 

haberleşmelerini ya da üstlerinin kararlarını yayınlamalarını yasaklama hakkı 

bulunmamaktadır. Ancak, sayılan son hallerde, basın ve yayıma ilişkin mutat 

sorumluluklar geçerlidir. 

Gerektiğinde kanunla düzenlenecek istisnalar hariç olmak üzere, medeni 

nikâh her daim dini evlilik töreninden önceliklidir.  

Madde 22.  

Kanunda belirtilen haller ve şartlar hariç, herkes özel ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

Bu hak, madde 134’de atıf yapılan kanun, federal kanun veya tüzüklerle 

teminat altına alınmıştır.  

Madde 22. mükerrer.  

Her çocuk ahlaki, fiziksel, ruhsal ve cinsel bütünlüğüne saygı 

gösterilmesini talep etme hakkına sahiptir.  

Bu hak, madde 134’de atıf yapılan kanun, federal kanun veya tüzüklerle 

teminat altına alınmıştır. 

Madde 23.  

Herkes insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkına sahiptir. 

Bu amaçla, bunlara karşılık gelen yükümlülükler dikkate alınarak, madde 

134’de atıf yapılan kanun, federal kanun veya tüzüklerle ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklar teminat altına alınmış ve bunları kullanım şartları belirlenmiştir. 

Bu haklar, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir;  

1. Çalışma hakkı ve diğer gayelerin yanı sıra mümkün olan en istikrarlı ve 

yüksek seviyede çalışabilme gayesiyle, genel istihdam politikası bağlamında 

serbestçe meslek seçme hakkı; adil koşullar altında çalışma ve ücret hakkının 

yanı sıra bilgilendirme, danışma ve toplu görüşme hakkı; 

2. Sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve sosyal, sağlık ve hukuki yardım 

hakkı; 

3. Uygun barınma hakkı; 
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4. Sağlıklı bir çevrenin korunması hakkı; 

5. Kültürel ve sosyal gereksinimleri karşılama hakkı; 

Madde 24. 

§.1. Eğitim parasızdır; her türlü engelleyici tedbir yasaktır; suçların 
cezalandırılması ancak kanunlarla ya da federal kanunlarla düzenlenebilir. 

Topluluk ebeveynlere serbest seçim hakkı sunar. 

Topluluk, belirli bir dini empoze etmeyen (non-denominational) eğitim 

hizmetlerini örgütler. Bu, ebeveynlerin ve öğrencilerin felsefi, ideolojik veya 

dini görüşlerine saygıyı gerektirir.  

Devlet okullarında, zorunlu eğitimin sonuna kadar, kabul görmüş 

dinlerden birinin ya da mezhep farklılıklarına dayalı olmayan ahlaki öğretilerin 
öğretilmesi tercihe bırakılmıştır.  

§.2. Bir topluluğun, bu hizmetleri örgütleyen bir mercii olarak, yetkilerini 
bir veya daha fazla sayıda özerk kuruma devretmeyi istemesi halinde topluluk 

bu yetkilerini ancak, kullanılan oyların üçte iki çoğunluyla kabul edilmiş bir 
federal kanunla devredebilir. 

§.3. Herkes temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak eğitim hakkına 
sahiptir. Zorunlu eğitimin sonuna kadar eğitim parasızdır. 

Okuma çağındaki her çocuğun masrafları topluluk tarafından karşılanmış 
olarak, ahlaki ve dini eğitim alma hakkı bulunmaktadır. 

§.4. Tüm çocuklar veya öğrenciler, ebeveynler, eğitim personeli veya 
kurumlar kanunlar ya da federal kanunlar önünde eşittir. Kanunlar ve federal 
kanunlar özellikle eğitim hizmetlerini örgütleyen kurumların niteliklerini 

dikkate alarak, uygun muameleyi teminat altına alan nesnel farklılıkları göz 
önünde bulundurmaktadır. 

§.5. Eğitim hizmetlerinin topluluk tarafından teşkilatlandırılması, 

tanınması ve desteklenmesine ilişkin esaslar kanunlar veya federal kanunlarla 

düzenlenir.  

Madde 25. 

Basın özgürdür; sansür asla uygulanamaz. Yazarlardan, yayıncılardan 
veya matbaalardan teminat talep edilemez. 

Bir eserin yazarı belli ise ve yazar Belçikalıysa ne yayıncı, ne de matbaa 

ya da dağıtımcı hakkında adli takibat başlatılamaz. 

Madde 26. 

Belçika vatandaşları kanunlarda belirtilen esaslara göre, önceden izin 
almaksızın saldırısız ve silahsız toplantı yapma hakkına sahiptirler.  

Bu hüküm, her yönden emniyet güçlerinin kurallarına tabi olan açık hava 

toplantıları için uygulanmaz.  

Madde 27. 

Belçika vatandaşlarının şirket veya ortaklıklar kurma hakkı vardır. Bu 

hak hiçbir kısıtlayıcı tedbire tabi olamaz.  
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Madde 28. 

Herkes bir veya daha fazla sayıda kişi tarafından imzalanan dilekçeleri 
resmi makamlara sunma hakkına sahiptir. 

Anayasa ve kanunlarla tayin ve ihdas olunmuş organlar kurumsal 
unvanları altında dilekçe verme hakkına sahiptirler. 

Madde 29. 

Mektupların gizliliği ihlal edilemez. 

Posta hizmetlerinin teminatı altında olan mektupların gizliliğinin hangi 
makamlarca ihlal edilebileceği kanunda belirtilir. 

Madde 30. 

Belçika’da konuşulan dillerin kullanımı isteğe bağlıdır. Bu konuya ilişkin 

kurallar ancak kanunla ve sadece kamu makamlarına ve yargıya ait işlemlerle 
ilgili olarak belirlenir.  

Madde 31. 

Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin bakanları ve üyeleriyle ilgili olarak 

belirlenmiş kurallar hariç, bir devlet görevlisinin yönetiminden doğan suçlarla 

ilgili olarak bu devlet görevlisi aleyhine adli takibat başlatmak için önceden izin 

alınması gerekmez. 

Madde 32. 

Madde 134’e atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da tüzüklerde 
belirtilen haller ve şartlar hariç, herkes idari bir belgeye müracaat etme ve bir 
nüshasını edinme hakkına sahiptir. 

 

Başlık III. 

Yetkiler Hakkında 

 

Madde 33. 

Tüm yetkiler halktan alınır. 

Bu yetkiler Anayasada belirtilen şekilde icra edilir. 

Madde 34. 

Belirli yetkilerin kullanılması bir antlaşma ya da bir kanunla devletler 
hukuku kurumlarına bırakılabilir. 

Madde 35. 

Federal idare, sadece Anayasanın ve Anayasaya istinaden çıkartılan 

kanunların hususi olarak kendisine belirlediği konularda yetki sahibidir. 

Topluluklar ve Bölgelerin her biri kendi ilgi alanlarında kanunda 

belirtilen şartlar ve hükümlere tabi olarak, diğer konularda yetki sahibidirler. Bu 

kanun 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyet oyuyla kabul 
edilmelidir. 
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Geçici hüküm. 

Bu maddenin yürürlük tarihi ikinci fıkrada atıf yapılan kanunla belirlenir. 
Bu tarih, Anayasanın Üçüncü Başlığına eklenen, federal idarenin münhasır 
yetkilerini belirleyen yeni maddenin yürürlük tarihinden önce olamaz. 

Madde 36. 

Federal yasama yetkisi, Kral, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından 
müştereken kullanılır. 

Madde 37. 

Anayasayla düzenlendiği haliyle federal yürütme yetkisi Krala aittir.  

Madde 38. 

Her Topluluk, Anayasayla ya da Anayasaya istinaden çıkartılmış 
kanunlarda tanınmış yetkilere sahiptir. 

Madde 39. 

Kanun, kapsamında kurulan ve seçilmiş temsilcilerden oluşan bölgesel 
organlara, 30’uncu madde ile 127 ilâ 129’uncu maddeler arasında kalan 

maddelerde atıfta bulunulan istisnalar hariç belirlediği konularda bir kanunda 

belirtilen kapsam ve şekle uygun olarak yürütme yetkisi tanır. Bu kanunun 
4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen ekseriyet oyuyla kabul edilmelidir. 

Madde 40. 

Yargı yetkisi mahkemeler tarafından kullanılır. 

Mahkemelerin kararları Kral adına uygulanır. 

Madde 41. 

Münhasıran bir belediyenin veya vilayetin menfaatlerini ilgilendiren 
konular, Anayasada düzenlenen esaslara göre belediye veya vilayet meclisleri 
tarafından kararlaştırılır. 

Belediyenin menfaatlerini ilgilendiren konuları düzenleme yetkisi 

verilmiş belediye organlarının yetkileri, çalışma kuralları ve seçim yöntemleri 
134’üncü maddede atıf yapılan tüzükle belirlenir. 

Bu belediye organları nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde 

belediye meclisinin kararıyla kurulurlar. Üyeleri doğrudan seçimle göreve 

gelirler. 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyet oyuyla kabul edilen 
bir kanunun uygulanmasında diğer şartlar ve bu nitelikteki belediye 

organlarından hangilerinin kurulacağı hususu federal kanunla ya da 134’üncü 
maddede atıf yapılan tüzükte belirtilir. 

Madde 134’de atıf yapılan federal kanun ve tüzük ancak, ilgili 
parlamentonun üye tam sayısının ekseriyetinin oylamada hazır bulunmuş 

olmaları şartıyla, kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edilebilir.  

Belediyenin ya da vilayetin menfaatini ilgilendiren konular ilgili belediye 
veya vilayette halk oylamasına sunulabilir. Halk oylamasının tabi olacağı usuller 
ve düzenlemeler madde 134’de atıf yapılan tüzükle düzenlenir. 
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Kısım I. 

Federal Meclisler Hakkında 

 

Madde 42. 

Parlamentonun her iki meclis üyeleri sadece onları seçenleri değil, halkın 

tamamını temsil ederler. 

Madde 43. 

§.1. Anayasanın belirlediği hallerle ilgili olarak, Parlamentonun her bir 
kanadının seçilmiş üyeleri, Felemenkçe konuşanlar ve Fransızca konuşanlar 
olmak üzere kanunda belirtilen yöntemle gruplara ayrılırlar. 

§.2. 67’nci maddenin birinci fıkrasının, 1, 3, ve 6 numaralı bentlerinde 

belirtilen senatörler, Senatonun Felemenkçe konuşan senatörler grubunu 
oluştururlar. 67’nci maddenin birinci fıkrasının, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde 

belirtilen senatörler, Senatonun Fransızca konuşan senatörler grubunu 
oluştururlar. 

Madde 44. 

Parlamentonun her iki meclisi de, daha önce Kral tarafından toplantıya 

çağrılmadıkça, her yıl Ekim ayının ilk Salı günü toplanırlar. 

Parlamentonun her iki meclisi de bir yıl içerisinde en az kırk gün 
toplanmalıdır. 

Parlamentonun oturumuna son verilmediği Kral tarafından ilân edilir. 

Kral Parlamentonun her iki meclisini de olağanüstü gündemle toplantıya 
çağırma hakkına sahiptir. 

Madde 45. 

Kral, Parlamento kanatlarının toplantılarına ara verebilir. Ancak, bu ara 

bir aydan uzun olamayacağı gibi, Parlamento kanatlarının onayı olmaksızın aynı 
oturuma birden fazla kez ara verilemez.  

Madde 46. 

Kral, Temsilciler Meclisini ancak; 

1. Federal Hükümetin güven isteğini üyelerinin salt çoğunluğuyla 

reddeder ve güven isteğinin reddedildiği tarihten itibaren üç gün içerisinde, 
Kral’a yeni bir Başbakan önermezse, ya da 

2. Federal Hükümete ilişkin güvensizlik önergelerini üyelerinin salt 

çoğunluğuyla kabul eder ve aynı anda Krala üyelerinin salt çoğunluğu ile yeni 

bir Başbakan önermemiş ise feshedebilir. 

Güven isteği ve güvensizlik önergeleri ancak Parlamentoya sunulduktan 
kırksekiz saat sonra oylanabilir.  

Kral ayrıca, Federal Hükümetin görevden istifa etmesi halinde, 

Temsilciler Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacağı kararın 
kendisine sunulmasından sonra Temsilciler Meclisini feshedebilir.  

Temsilciler Meclisinin feshi Senatonun feshini de icap ettirir.  
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Fesih işlemi, kırk gün içinde yeni seçimlerin düzenlenmesini ve iki ay 
içinde yeni meclislerin toplantıya çağrılması işlemini de içerir. 

Madde 47. 

Parlamentonun her iki meclisinin oturumları halka açıktır. 

Ne var ki, Parlamentonun her bir kanadı başkanının ya da on üyenin 
talebiyle gizli oturum düzenleyebilir. 

Meclis daha sonra aynı konuya ilişkin oturuma halka açık şekilde devam 
edilip edilmeyeceğini salt çoğunlukla kararlaştırabilir.  

Madde 48. 

Her bir meclis üyelerinin ya da yargıçların bu konuda ileri 
sürülebilecekleri her türlü itirazlarında yetki incelemesi yapmaya yetkilidir. 

Madde 49. 

Bir kimse aynı anda her iki meclise de üye olamaz.  

Madde 50. 

Kral tarafından bakanlık görevine atanmış ve bu atamayı kabul etmiş olan 

bir meclis üyesi Parlamenterlik sıfatını yitirir ve Kral tarafından bakanlık 

görevinden alındıktan sonra Parlamenterlik sıfatını yeniden kazanır. Bu üyeyle 
ilgili olarak ilgili mecliste yapılacak atamalara ilişkin esaslar kanunla belirlenir.  

Madde 51. 

Federal Hükümet tarafından bakanlık görevi dışında ücretli bir göreve 

atanmış ve bu atamayı kabul etmiş olan bir meclis üyesi Parlamenterlik sıfatını 

yitirir ve ancak yeniden seçildikten sonra Parlamenterlik sıfatını kazanır.  

Madde 52. 

Her meclis her oturumunda bir divan başkanı, başkan vekili atar ve 
divanını teşkil eder. 

Madde 53. 

Seçimler ve adaylıklara ilişkin meclislerin içtüzüklerinde belirlenen 
hükümler hariç, tüm kararlar kullanılan oyların salt çoğunluğuyla kabul edilir. 

Oyların eşitliği halinde, önerge reddedilir. 

Meclislerin hiç biri, üyelerinin salt çoğunluğu oylamada hazır 
bulunmadıkça karar alamaz. 

Madde 54. 

Özel çoğunluk gerektiren bütçe ve kanunlar hariç olmak üzere, bir dilsel 
grubun üyelerinin en az üçte ikisi tarafından imzalanmış ve raporun 

sunulmasından sonra ve halka açık oturumda yapılacak nihai oylama öncesi 

görüşme gündemine alınmış gerekçeli bir önergeyle, bir Hükümet Yasa 
Tasarısının ya da üyeler tarafından sunulmuş bir kanun teklifinin Topluluklar 
arası ilişkileri önemli ölçüde zedeleyeceği yönünde itirazda bulunulabilir. 

Bu durumda, parlamenter işlem askıya alınır ve önerge bakanlar 
Kuruluna havale edilir. Bakanlar Kurulu otuz gün içinde önergeye ilişkin 

görüşünü bildirir ve ilgili meclisi bu görüşünü açıklamaya, ya da gerekirse, söz 
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konusu Hükümet Yasa Tasarısının veya üyeler tarafından sunulmuş bir kanun 

teklifinin değiştirildiğini duyurmaya davet eder.  

Bu usul, bir dilsel grubun üyeleri tarafından aynı Hükümet Yasa Tasarısı 
veya üyeler tarafından sunulmuş bir kanun teklifi için sadece bir kez işletilebilir.  

Madde 55. 

Oylar; oturarak, ayakta veya ad okunarak kullanılır. Kanunlara ilişkin 

oylamalarda ise her zaman ad okunarak oy kullanılır. Adayların seçimi ve 

atamaları gizli oyla gerçekleştirilir.  

Madde 56. 

Meclislerin her biri gensoru hakkına sahiptir.  

Madde 57. 

Meclislere hitaben şahsen dilekçe sunmak yasaktır. 

Her bir meclis kendisine hitaben sunulan dilekçeleri bakanlara gönderme 

hakkına sahiptir. Bakanlar, meclislerin talebi halinde, bu dilekçelerin içeriğini 

izah etmekle yükümlüdür. 

Madde 58. 

Hiçbir meclis üyesi, görevini yerine getirirken açıkladığı görüşlerinden ve 

kullandığı oylarından ötürü kovuşturulamaz ya da soruşturmaya tabi tutulamaz.  

Madde 59. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç, hiçbir meclis üyesi, bir oturum 
sırasında ve suçlarla ilgili konularda, üyesi olduğu meclisin izni olmaksızın, 

doğrudan doğruya mahkemeye havale edilemez ya da mahkeme önüne 

çıkartılamaz, ya da tutuklanamaz.  

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç, hiçbir meclis üyesi aleyhine, bir 

oturum sırasında ve suçlarla ilgili konularda, ilgili hâkimin talebiyle Yargıtay 

Mahkemesinin Birinci Başkanının emri olmadıkça, hâkimin müdahalesini 
gerektiren cebri tedbirler uygulanamaz.  

Bir önceki cümleye istinaden gerçekleştirilecek tüm arama veya 

müsadere işlemleri ancak ilgili Meclis Başkanının veya atadığı bir üyenin 

nezaretinde gerçekleştirilebilir.  

Meclisin oturumda olduğu bir sırada sadece savcılık makamının 

yetkilileri ve yetkili memurlar bir meclis üyesi aleyhine ceza kovuşturması 

açabilirler.  

İlgili meclis üyesi adli takibatın herhangi bir aşamasında, meclis oturumu 
sırasında ve suçlarla ilgili konularda, kovuşturmanın durdurulmasını üyesi 

olduğu meclisten talep edebilir. Bu kararın alınabilmesi için, ilgili meclis 
kullanılan oyların üçte ikisinin ekseriyetiyle talebi kabul etmelidir.  

Üyesi olduğu meclis talep etmiş ise, bir meclis üyesinin tutukluluğu veya 

hakkında mahkemece yürütülen kovuşturma askıya alınır.  

Madde 60. 

Her meclis çalışmalarını ve yürütme yöntemini, kendi yaptığı içtüzük ile 

belirler.  
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Bölüm I. 

Temsilciler Meclisi Hakkında 

 

Madde 61. 

Temsilciler Meclisi üyeleri onsekiz yaşını tamamlamış ve kanunda 

belirtilen seçimlere katılmayı engelleyici hallerden herhangi birine girmeyen 
vatandaşların doğrudan oyuyla seçilirler. 

Her seçmen sadece tek bir oy hakkına sahiptir. 

Madde 62. 

Seçmen kitlesinin tertibi kanunla belirlenir.  

Seçimler kanunun belirlediği nispi temsiliyet sistemine göre 
gerçekleştirilir. 

Oy kullanmak mecburidir ve oylar gizli şekilde kullanılır. Oylar, kanunun 

belirlediği haller haricinde, mahalli olarak kullanılır.  

Madde 63. 

§.1. Temsilciler Meclisi yüzelli üyeden oluşur. 

§.2. Her bir seçim çevresindeki koltuk sayısı, seçim çevresinde yaşayan 

kişilerin, Krallık nüfusunun yüzelli sayısına bölümü sonucu elde edilen federal 

katsayıya bölümü sonucu bulunan sayıya eşittir.  

Geriye kalan koltuk sayısı, henüz temsil edilmeyen nüfusu en yüksek 

seçim bölgeleri arasında pay edilir. 

§.3. Kral, Temsilciler Meclisi üyelerinin seçim çevreleri arasındaki 
dağılımına nispi temsiliyet esasına göre karar verir. 

Her bir seçim çevresinde ikamet eden vatandaşların sayısı on yılda bir 

gerçekleştirilen nüfus sayımıyla, ya da kanunda belirtilen başka yollarla 
belirlenir. Sonuçlar Kral tarafından altı ay içerisinde ilân edilir. 

Kral bu ilânın ardından üç ay içinde her bir seçim çevresine atanacak 
koltuk sayısını belirler. 

Yeni koltuk dağılımı bir sonraki genel seçimlerden itibaren uygulanmaya 
başlanır.  

§.4. Seçim çevreleri kanunla belirlenir. Seçme şartları ve seçimlerin 

esasları da bu kanunla belirlenir.  

Madde 64. 

Bir kişinin seçimlere katılabilmesi için; 

1. Belçikalı olmalıdır; 

2. Medeni ve siyasal haklarından yasaklı olmamalıdır; 

3. Yirmibir yaşından gün almış olmalıdır; 

4. Belçika’da ikamet ediyor olmalıdır. 

Seçimlere katılabilmek için başka bir şart aranmaz.  
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Madde 65. 

Temsilciler Meclisi üyeleri dört yıllığına seçilirler. 

Meclis seçimleri her dört yılda bir tekrarlanır. 

Madde 66. 

Temsilciler Meclisinin her bir üyesine yılda yirmi bin frank ödenek 

ödenir. 

Temsilciler Meclisi üyeleri kamu makamlarınca işletilen, ya da imtiyaz 

hakkı tanınmış ulaşım araçlarıyla ulusal sınırlar içerisinde ücretsiz seyahat etme 
hakkına sahiptirler. 

Temsilciler Meclisi Başkanına bu meclisin giderlerinde kullanılmak üzere 
yıllık ödenek tahsis edilebilir.  

Temsilciler Meclisi oluşturmayı gerekli gördüğü emeklilik ikramiyesi ve 

emeklilik aylığı fonlarına katkı oluşturmak için, bu ödenekten yapılabilecek 

kesinti miktarını belirler.  

 

Bölüm II. 

Senato Hakkında 

 

Madde 67. 

§.1. 72’nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Senato yetmişbir 
senatörden oluşur. Bunların; 

1. Yirmibeş’i, 61’inci madde hükümlerine göre Felemenk seçim çevresi 
tarafından; 

2. Onbeş’i, 61’inci madde hükümlerine göre Fransız seçim çevresi 
tarafından seçilirler; 

3. On’u, Felemenk Parlamentosu adıyla anılan Felemenk Topluluğu 
Parlamentosunun üyeleri arasından atanır; 

4. On’u, Fransız Topluluğu Parlamentosu üyeleri arasından atanır; 

5. Bir’i, Alman Topluluğu Parlamentosu üyeleri arasından atanır; 

6. Altı’sı, 1 ve 3 numaralı bentlerde anılan senatörler tarafından atanır;  

7. Dört’ü, 2 ve 4 numaralı bentlerde anılan senatörler tarafından atanır. 

Birinci fıkra ile üç ilâ beşinci fıkralar arasında kalan fıkralarda anılan 
senatörlerden Parlamentolarında senatörlük sıfatını yitirmiş olanlar, 

Parlamentoların tamamında seçimler yenilenmiş ise ve yenilenen seçim Senato 

seçimleriyle aynı tarihe denk düşmemiş ise, yeni seçilen Parlamentoların ilk 
oturumunun açılışına kadar senatörlük görevlerini ifa etmeyi sürdürürler.  

§.2. Fıkranın §.1, 3 ve 6 numaralı bentlerinde anılan senatörlerden en az 
bir tanesinin kanuni ikametgâhının seçildiği tarih itibariyle iki dilli Brüksel-
Başkent bölgesinde bulunması gerekmektedir. 
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Fıkranın §.1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde anılan senatörlerden en az altı 

tanesinin kanuni ikametgâhının seçildikleri tarih itibariyle iki dilli Brüksel-
Başkent bölgesinde bulunması gerekmektedir. §.1. fıkranın 2 numaralı bendinde 
anılan senatörlerden en az dördünün kanuni ikametgâhı seçildikleri tarih 

itibariyle iki dilli Brüksel-Başkent bölgesinde bulunmuyorsa, §.1. fıkranın 4 

numaralı bendinde anılan senatörlerden en az ikisinin kanuni ikametgâhı 
seçildikleri tarih itibariyle iki dilli Brüksel-Başkent bölgesinde bulunmalıdır.  

Madde 68. 

§.1. 67’nci maddenin §.1 fıkrasının 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı bentlerinde 
anılan senatörlerin toplamı, kanunun belirlediği nispi temsiliyet sistemine uygun 
olarak, 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin seçiminde elde edilen kullanılan oy listeleri esas alınarak, her bir dil 

grubu arasında taksim edilir. 

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin atanması için, Felemenk Topluluğu Parlamentosunda ya da duruma 
göre Fransız Topluluğu Parlamentosunda bu listeye dayalı olarak yeterli sayıda 

senatörün seçilmiş olması şartıyla sadece, 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 

numaralı bentlerinde anılan senatörlerden en az birinin seçildiği listeler esas 
alınır. 

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 6 ve 7 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin atanması için, sadece, 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 

numaralı bentlerinde anılan senatörlerden en az birinin seçildiği listeler esas 
alınır. 

§.2. 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin seçilmesi için oy kullanmak mecburidir ve oylar gizli şekilde 
kullanılır.  

§.3. 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin seçiminde, seçim çevreleri ve seçim çevrelerinin tertibi kanunla 

belirlenir. Seçmenlik için aranan şartların yanı sıra seçimlerin esasları da bu 
kanunla belirlenir.  

Topluluk Parlamentolarının her birinin kendi yetki alanlarına giren 
konularda 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edecekleri 
bir oyla düzenlenecek detaylı kurallar hariç, 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 3 
ila 5 numaralı bentleri arasında kalan bentlerde anılan senatörlerin atanmasına 
ilişkin kurallar kanunla belirlenir.  

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 5 numaralı bendinde anılan senatör 
Almanca Konuşanlar Topluluğu tarafından salt çoğunlukla atanır. 

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 6 ve 7 numaralı bentlerinde anılan 
senatörlerin atanmasına ilişkin kurallar kanunla belirlenir.  

Madde 69. 

Bir senatör olarak seçilebilmek, ya da atanabilmek için bir kimse:  

1. Belçikalı olmalıdır; 

2. Medeni ve siyasal haklarından yasaklı olmamalıdır; 
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3. Yirmibir yaşından gün almış olmalıdır; 

4. Belçika’da ikamet ediyor olmalıdır. 

Madde 70. 

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinde anılan 

senatörler dört yıl süreyle seçilirler. 67’nci maddenin §.1. fıkrasının 6 ve 7 

numaralı bentlerinde anılan senatörler dört yıl süreyle atanırlar. Senato seçimleri 
her dört yılda bir yenilenir.  

67’nci maddenin §.1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinde anılan 

senatörlerin seçimi Temsilciler Meclisinin seçimiyle aynı tarihte gerçekleştirilir.  

Madde 71. 

Senatörler maaş almazlar. 

Ancak, masraflarını geri alma hakkına sahiptirler. İade edilecek masraf 
tutarı yıllık dört bin frankla sınırlıdır.  

Senatörler kamu makamlarınca işletilen, ya da imtiyaz hakkı tanınmış 

ulaşım araçlarıyla ulusal sınırlar içerisinde ücretsiz seyahat etme hakkına 

sahiptirler. 

Madde 72. 

Kralın çocukları, yoksa, Hanedanın tahtın varisleri olan kanadından 

Belçika kökenli olanların çocukları kanunen onsekiz yaşından itibaren 
senatörlerdir.  

Yirmibir yaşına kadar oylamalara katılamazlar. Karar yeter sayısı için 
aranan nisap sayılırken hesaba katılmazlar. 

Madde 73. 

Temsilciler Meclisinin oturumda bulunmadığı bir anda gerçekleştirilen 
tüm Senato toplantıları geçersiz ve hükümsüzdür.  

 

Kısım II. 

Federal Yasama Yetkisi Hakkında 

  

Madde 74. 

36’ncı madde hükümlerinden ayrı olarak, federal yasama yetkisi aşağıda 

belirtilen konularda Kral ve Temsilciler Meclisi tarafından müştereken icra 
edilir;  

1. Vatandaşlık hakkının tanınması; 

2. Kral’ın bakanlarının medeni ve cezai sorumluluklarıyla ilgili kanunlar; 

3. 174’üncü maddenin ilk fıkrasının ikinci cümlesi hükümleri saklı 
kalmak koşuluyla, devlet bütçeleri ve hesapları; 

4. Askerî kotaların belirlenmesi. 

Madde 75. 

Federal yasama erkinin her bir organı mevzuat teklifinde bulunabilir.  
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77’nci maddede belirtilen konular hariç, Kral’ın girişimiyle meclislere 
sunulan Yasa Tasarıları görüşülmek üzere öncelikle Temsilciler Meclisinin daha 
sonra Senatonun gündemine alınır. 

Kral’ın girişimiyle meclislere sunulan antlaşmaların onanmasına ilişkin 

Yasa Tasarıları görüşülmek üzere öncelikle Senatonun daha sonra Temsilciler 
Meclisinin gündemine alınır. 

Madde 76. 

Bir Yasa Tasarısı ancak madde madde oylandıktan sonra bir meclis 
tarafından kabul edilebilir. 

Meclisler maddeleri ve teklif edilen değişiklikleri değiştirme ve ayırma 
hakkına sahiptirler. 

Madde 77. 

Temsilciler Meclisi ve Senato aşağıda sayılan konularda eşit derecede 
yetkilidir;  

1. Belirleyecekleri anayasa hükümlerinin değiştirilmesi ve bu anayasa 

değişikliğiyle ilgili olarak değişiklikler yapmanın gerekli olduğunu beyan 
etmek; 

2. Anayasa gereği olarak her iki yasama meclisi tarafından 

kararlaştırılması gereken konular; 

3. Madde 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 ila 
131, 135 ila 137, 140 ila 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167’nci maddenin §.1. 
fıkrasının 3 numaralı bendi, §.4. ve §.5. fıkrası, 169 ve 170’inci maddenin §.2. 
fıkrasının 2 numaralı bendi ile §.3. ve §.4. fıkrasının 2 numaralı bendi ve 175 ila 
177’nci maddeler arasında kalan hükümlerde anılan kanunların yanı sıra 

yukarıda belirtilen bu kanunların ve hükümlerin yürütülmesi için çıkartılan 
kanunlar; 

4. 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle yasalaştırılacak 
kanunların yanı sıra bu kanunların yürütülmesi için çıkartılan kanunlar; 

5. 34’üncü maddede anılan kanunlar; 

6. Antlaşmaları onaylayan kanunlar; 

7. Uluslararası veya uluslar ötesi yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
teminat altına alan, 169’uncu madde uyarınca çıkartılan kanunlar; 

8. Danıştay ile ilgili kanunlar; 

9. Mahkemelerin teşkilatlandırılması; 

10. Devlet, Topluluklar ve Bölgeler arası işbirliği anlaşmalarını 
onaylayan kanunlar. 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir 

kanunda Temsilciler Meclisi ve Senato eşit derecede yetki olduğu diğer kanunlar 
da belirtilebilir 

 

.  
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Madde 78. 

74 ve 77’nci maddede belirtilenlerin haricindeki diğer alanları 

düzenleyen, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş Yasa Tasarıları 
Senatoya gönderilir. 

Senato, en az onbeş senatörün talebiyle Yasa Tasarılarını inceler. Bu talep 

Yasa Tasarısının alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

Senato azami altmış gün içinde; 

– Yasa Tasarısı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamaya karar 

verebilir; 

– Yasa Tasarısını değiştirttikten sonra kabul edebilir. 

Senato belirlenen süre içinde Yasa Tasarısı hakkındaki kararını 

açıklamaz, ya da Yasa Tasarısını değiştirmeme kararını Temsilciler Meclisine 

bildirirse, Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi tarafından Kral’a sunulur. 

Yasa Tasarısı tadil edilmişse, Senato bunu Temsilciler Meclisine 

gönderir. Senatonun gerçekleştirdiği değişiklikleri kabul etme, ya da kısmen 
veya tamamen reddetme hususunda nihai karar Temsilciler Meclisine aittir.  

Madde 79. 

Temsilciler Meclisi, 78’inci maddenin son fıkrasında anılan inceleme 

sırasında yeni değişikliği kabul ederse bu Yasa Tasarısı karar için Senatoya iade 
edilir. Senato azami onbeş gün içinde;  

─ Yasa Tasarısını Temsilciler Meclisi tarafından tadil edilmiş haliyle 

kabul etmeyi kararlaştırabilir; 

─ Yasa Tasarısını daha da değiştirdikten sonra kabul edebilir. 

Senato belirlenen süre içinde Yasa Tasarısı hakkındaki kararını 

açıklamaz, ya da Yasa Tasarısını Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş 

haliyle kabul ettiğini Temsilciler Meclisine bildirirse, Yasa Tasarısı Temsilciler 
Meclisi tarafından Kral’a sunulur. 

Yasa Tasarısı daha da değiştirilmişse, Senato bunu Temsilciler Meclisine 

gönderir. Senatonun gerçekleştirdiği değişiklikleri kabul etme, ya da üzerinde 
değişiklik yapma hususunda nihai karar Temsilciler Meclisine aittir. 

Madde 80. 

78’inci maddede belirtilen bir Yasa Tasarısı meclisin görüşme gündemine 

alınmışsa ve Federal Hükümet taslağının aciliyetle görüşülmesini talep etmişse, 

82’nci maddede belirtilen Parlamento danışma komisyonu Senatoya karar 
vermesi için mühlet belirler.  

Komisyon anlaşmaya varamazsa, Senatoya Yasa Tasarısını gündeme 

almak için tanınan mühlet yedi güne indirilir ve Yasa Tasarısının incelenmesi 
için 78’inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen mühlet otuz güne indirilir. 

Madde 81. 

Senato, kanun teklifi verme yetkisi gereğince, bir meclis üyesi tarafından 

78’inci maddede belirtilen konularla ilgili olarak sunulan Kanun Tasarısını 
Temsilciler Meclisine sunar. 
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Meclis, Yasa Tasarısını reddederek, ya da kabul ederek, azami altmış gün 
içinde nihai kararını vermelidir. 

Meclis Yasa Tasarısını değiştirirse, bunu Senatoya iade eder. Senato, 
79’uncu maddede belirtilen kurallara göre bu Yasa Tasarısını görüşür.  

79’uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanacak ise, meclis onbeş gün 

içerisinde nihai kararını verir.  

Meclis ikinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen mühletler içinde bir karara 

varamazsa, 82’nci maddede belirtilen Parlamento danışma komisyonu onbeş 
gün içinde toplanır ve meclise karar vermesi için mühlet belirler.  

Komisyon anlaşmaya varamazsa, meclis altmış gün içinde karar alır.  

Madde 82. 

Temsilciler Meclisi ve Senatolarda eşit sayıda üyeden oluşan bir 

Parlamento danışma komisyonu, Parlamentonun iki meclisi arasında ortaya 

çıkan yetki konusundaki ihtilafları çözümler ve 78 ve 81’inci maddelerde 
belirtilen inceleme sürelerini herhangi bir anda karşılıklı mutabakatla uzatır.  

Komisyonu oluşturan iki grup arasında oy çoğunluğu mevcut değilse, 
komisyon üye sayısının üçte iki ekseriyetiyle karar alır.  

Komisyonun tertibi ve çalışma esaslarının yanı sıra 78 ila 81’inci 

maddeler arasında kalan maddelerde belirtilen mühleti hesaplama yöntemi 
kanunla belirlenir. 

Madde 83. 

Meclis üyeleri tarafından sunulan Yasa Tasarıları ile Hükümet Yasa 
Tasarılarının her birinde Yasa Tasarısının, madde 74, 77 ya da 78’de belirtilen 
konulardan hangisiyle ilgili olduğu belirtilir.  

Madde 84. 

Kanunları yorumlama yetkisi sadece kanunla tanınabilir. 

 

Kısım III. 

Kral ve Federal Hükümet Hakkında 

Bölüm I. 

Kral Hakkında 

  

Madde 85. 

Kral’ın anayasal yetkileri; doğrudan doğruya ve doğal olarak Majesteleri 

Saxe-Coburg’lu Leopold, George, Christian, Frederick’in sahih nesebinden olma 
ilk evladına intikal eder.  

Birinci fıkrada belirtilen fürudan olan ve Kral’ın, ya da onun yokluğunda, 

Anayasada belirtilen hallerde Kral’ın yetkilerini kullananların rızası dışında 
evlenen kişi Taht’taki haklarını kaybeder.  
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Ne var ki, bu hak, sadece her iki meclisin de onayıyla Kral tarafından, ya 

da onun yokluğunda, Anayasada belirtilen hallerde Kral’ın yetkilerini 

kullananlar tarafından iade edilebilir.  

Madde 86. 

Majesteleri Saxe-Coburg’lu Leopold, George, Christian, Frederick’in 

soyundan gelen kimsenin bulunmaması halinde, Kral, meclislerin onayıyla, 
87’nci maddede belirtilen usule uygun olarak halefini atar.  

Yukarıda belirtilen usule uygun olarak bir atama yapılmazsa, taht boş 
addedilir.  

Madde 87. 

Kral; her iki meclisin de onayı olmaksızın aynı zamanda bir başka 
devletin daha başkanı olamaz.  

Meclislerden hiç biri üye tam sayısının üçte ikisinin katılımı olmaksızın 

bu konuyu görüşemez ve bu konuyla ilgili karar ancak kullanılan oyların en az 
üçte ikisinin ekseriyetiyle alınabilir. 

Madde 88. 

Kral şahsi dokunulmazlığa sahiptir. Bakanlar hesap vermekle 
yükümlüdür. 

Madde 89. 

Her hükümdarlık dönemi için hükümdarlık tahsisatı kanunla belirlenir. 

Madde 90. 

Kral’ın vefatı üzerine, meclisler, Kral’ın vefatının üzerinden en geç on 

gün içinde çağrı yapılmaksızın toplanır. Meclisler daha önce feshedilmişse ve 

fesih işlemi meclislerin Kral’ın vefatını takiben on günden daha sonra 

toplanmalarını gerektiriyorsa, meclislerin sabık üyeleri yerlerini alacak yeni 

üyeler toplanıncaya kadar görevlerinin başına geçerler.  

Kral’ın vefatından halefinin, ya da Naibinin ant içerek göreve geleceği 

tarihe kadar olan süre içinde, Kral’ın anayasal yetkileri Belçika halkı adına 
Bakanlar Kurulu tarafından ve onların sorumluluğunda icra edilir.  

Madde 91. 

Kral, onsekiz yaşını doldurduğunda rüştünü kazanır. 

Kral ancak bileşik oturumla toplanmış meclisler önünde aşağıda belirtilen 
andı içtikten sonra tahta çıkabilir; 

“Belçika halkının Anayasasına ve kanunlarına uymaya, ülkenin 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya ant içerim.” 

Madde 92. 

Kral vefat ettikten sonra yerine geçecek varisi henüz reşit değil ise, bir 
Naip veya Vasi atamak üzere her iki meclis birleşik meclis olarak toplanır.  
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Madde 93. 

Kral görevine devam edemeyeceğine karar verirse, bakanlar, bu 

kifayetsizliği beyan ettirdikten sonra, derhal her iki meclisi de toplantıya 
çağırırlar. Naip ve Vasisi meclisler tarafından müştereken atanır. 

Madde 94. 

Sadece tek bir kişi Naip olarak atanabilir. 

Naip ancak 91’inci maddede belirtilen andı içtikten sonra göreve 
başlayabilir.  

Madde 95. 

Taht boş ise, meclisler, tek bir meclis olarak toplanarak, bütünüyle yeni 

seçilen meclislerin ilk toplantısına kadar geçici olarak bir Naip atarlar. Bu 
toplantı iki ay içinde gerçekleşir. Tek bir meclis olarak toplanan yeni meclisler 
bu boşluğu doldurur.  

 

Bölüm II. 

Federal Hükümet Hakkında 

 

Madde 96. 

Kral, bakanlarını atar ve görevden azleder.  

Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla güvensizlik oyu verir ve 

Kral’a yeni Başbakanı teklif eder, ya da güvenoyu önergesini reddettikten sonra 

üç gün içinde Kral’a yeni Başbakanı teklif ederse, Federal Hükümet Kral’a 
istifasını sunar. Kral kendisine teklif edilen kişiyi yeni Başbakan olarak atar. 

Yeni Başbakan ve yeni Federal Hükümet ant içtikten sonra göreve başlar.  

Madde 97. 

Sadece Belçikalılar bakan olabilirler. 

Madde 98. 

Kraliyet ailesinin hiçbir üyesi bakan olamaz.  

Madde 99. 

Bakanlar Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. 

Muhtemel olarak Başbakan istisna olmak üzere, Bakanlar Kurulu, eşit 

sayıda Felemenkçe konuşan ve Fransızca konuşan üyelerden oluşur.  

Madde 100. 

Bakanlar her iki meclise de girebilirler ve her talep ettiklerinde 
görüşlerini meclise sunabilirler. 

Temsilciler Meclisi bakanların toplantıya katılımlarını talep edebilir. 

Senato, 77’nci maddede anılan bir hükümet ya da meclis üyesinin vereceği Yasa 
Tasarısının, ya da 78’inci maddede anılan bir Hükümet Yasa Tasarısının 

görüşülmesi, ya da 56’ncı maddede belirtilen gensoru hakkının icrası için 

bakanların toplantıya katılmalarını talep edebilir.  
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Madde 101. 

Bakanlar Temsilciler Meclisine karşı sorumludurlar. 

Hiçbir bakan, görevini yerine getirirken açıkladığı görüşlerinden ötürü 
kovuşturulamazlar ya da soruşturmaya tabi tutulamaz.  

Madde 102. 

Hiçbir şart altında, Kral’ın yazılı veya sözlü emriyle bir bakan hesap 
verme yükümlülüğünden ibra edilemez.  

Madde 103. 

Bakanlar, görevlerini yürütürken kendilerine isnat olunan suçlar için 

münhasıran istinaf mahkemesi tarafından yargılanırlar. Bakanların görevleri 

dışında kendilerine isnat olunan ve bunlar sebebiyle görevlerini yürüttükleri 

sırada yargılandıkları suçlar için de aynı kural geçerlidir. 59’uncu madde ya da 
duruma göre 120’nci madde hükümleri uygulanmaz.  

Kovuşturma ve yargılanma aşamalarının her ikisi için de, bakanlar 
aleyhine yürütülecek adli takibatın şekli kanunla belirlenir. 

Yargı yetkisine haiz umumi heyet niteliğindeki istinaf mahkemesi ve 

bunun bileşimi kanunla belirlenir. İstinaf mahkemesinin kararları Yüksek 

Mahkeme genel kurulu nezdinde temyiz edilebilir. Yüksek mahkemenin genel 
kurulu davayı esastan incelemez.  

Sadece yetkili istinaf mahkemesi savcısı bir bakan aleyhine ceza davası 

başlatabilir ve yürütebilir. 

İlgili bakanı belirli bir mahkemeye havale edebilmek, ya da tahliye 
edebilmek, doğrudan istinaf mahkemesine celp edebilmek ve suçüstü halleri 
hariç, tutuklayabilmek için Temsilciler Meclisinin izni gerekmektedir.  

103 ve 125’inci maddelerin her ikisinin de uygulanacağı hallerde 
izlenecek usul kanunla belirlenir. 

Yukarıdaki birinci fıkra hükmü uyarınca mahkûm edilen bir bakanın 

cezası ancak Temsilciler Meclisinin talebiyle kısmen veya tamamen iptal 

edilebilir/indirilir (gras). 

Mağdur tarafların hangi hallerde ve hangi kurallara göre hukuk davası 

açabilecekleri kanunla belirlenir.  

Geçici hüküm.  

Ön adli soruşturma konusu olan fiiller, ya da bu maddenin uygulanması 

için çıkartılan kanunun yürürlük tarihinden önce başlatılan adli takibatlar için 
mevcut madde hükmü uygulanmaz.  

Böyle bir durumda şu hüküm uygulanır: Temsilciler Meclisi bakanları 

itham edebilir ve Yüksek Mahkemeye sevk edebilir. Bakanlar, ceza 
kanunlarında belirtilen davalar ve bu kanunların öngördüğü cezalarla ilgili 

olarak sadece bu mahkemenin genel kurulu tarafından yargılanabilirler. 

Anayasanın 103’üncü maddesinin geçici ve kısmen uygulanması hakkında 17 
Aralık 1996 tarihli Kanunun bu davalarda uygulanmasına devam edilir. 
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Madde 104. 

Federal Devlet Sekreterleri Kral tarafından atanır ve görevden alınırlar. 

Bunlar Federal Hükümetin üyeleridir. Bakanlar Kurulunda yer almazlar. 
Bunlar bakanların vekilleridirler. 

Görevleri ve karşı imza hakkını kullanabilecekleri süreler Kral tarafından 
belirlenir. 

90’ıncı maddenin ikinci fıkrası ile 93 ve 99’uncu maddeler istisna olarak, 
bakanlarla ilgili Anayasa hükümleri aynı şekilde Federal Devlet Sekreterleri için 

de geçerlidir.  

 

Bölüm III. 

Sorumluluklar Hakkında 

 

Madde 105. 

Kral; Anayasa ve Anayasaya istinaden çıkartılmış özel kanunlar ile resmi 
olarak kendisine verilen yetkiler haricinde başka bir yetkiye sahip değildir.  

Madde 106. 

Kral’ın hiçbir işlemi bir bakanın karşı imzası olmaksızın yürürlüğe 

girmez. Bakan, karşı imzasıyla bu işlemin sorumluluğunu üstlenir.  

Madde 107. 

Kral, ordudaki rütbeleri bahşeder.  

Kral, kanunla belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, Devletin genel ve 

dışişlerinin idaresini yürüten kadrolarında görev yapacak devlet memurlarını 

atar. 

Kral ancak özel yasal hükümler gereğince diğer kadrolara atamalar yapar.  

Madde 108. 

Kral, kanunların yürürlüğünü durdurma veya yürürlük bakımından 

muafiyetler tanıma yetkisi olmaksızın, kanunların yürürlüğü için gerekli olan 

kararnameleri ve yönetmelikleri çıkartır.  

Madde 109. 

Kanunlar Kral tarafından onaylanır ve ilan edilir.  

Madde 110. 

Bakanlar ile Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin üyeleri hakkında daha 

önce verilmiş olan hükümler hariç olmak üzere, hâkimler tarafından verilen 

cezaları ortadan kaldırma veya indirme yetkisi Kral’a aittir.  

Madde 111. 

Kral, İstinaf Mahkemesi tarafından mahkûm edilen bakanları ve Topluluk 
ya da Bölgesel Hükümet üyelerini ancak Temsilciler Meclisinin ve ilgili 
konseyin istemi üzerine affedebilir.  
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Madde 112. 

Kral, kanunları yürütürken para basabilir.  

Madde 113. 

Kral, herhangi bir ayrıcalık tanımaksızın asalet unvanları bahşedebilir.  

Madde 114. 

Kral, kanunda belirtilen kuralları dikkate alarak askeri emirler verebilir. 

 

Kısım IV. 

Topluluklar ve Bölgeler Hakkında 

Bölüm I. 

Topluluk 

I. Alt Bölüm 

Topluluk ve Bölge Parlamentoları Hakkında 

 

Madde 115. 

§.1. Felemenk Parlamentosu adıyla anılan bir Parlamento ve Fransız 

Topluğu Parlamentosu bulunmaktadır. Bu Parlamentoların tertibi ve çalışma 

esasları 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir 

kanunla düzenlenir. 

Almanca Konuşanlar Topluluğu Parlamentosu bulunmaktadır. Bu 

parlamentonun tertibi ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. 

§.2. 137’nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 39’uncu maddede 
anılan bölgesel organlara her Bölgenin Parlamentosu da dâhildir.  

Madde 116. 

§.1. Topluluk ve Bölge Parlamentoları seçilmiş temsilcilerden oluşur. 

§.2. Her bir Topluluk Parlamentosu doğrudan doğruya ilgili Topluluk 

Parlamentosuna ya da Bölge Parlamentosuna seçilmiş üyelerden oluşur.  

137’nci madde hükümlerinin uygulanacağı haller haricinde, her bir Bölge 

Parlamentosu, ilgili Bölge Parlamentosu ya da Topluluk Parlamentosuna 
seçilmiş üyelerden oluşur.  

Madde 117. 

Topluluk ve Bölge Parlamentoları üyeleri beş yıl süreyle seçilirler. 
Topluluk ve Bölge Parlamentoları her beş yılda bir tümüyle yeniden seçilirler. 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş 

kanunda aksine bir hüküm yer almadıkça, Topluluk ve Bölge Parlamentosu 
seçimleri Avrupa Parlamentosu seçimleriyle aynı tarihte yapılır.  

Madde 118. 

§.1. 116’ncı maddenin ikinci fıkrasında anılan seçimler ve Topluluk ve 

Bölge Parlamentolarının tertibi ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. Almanca 
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Konuşanlar Topluluğu Parlamentosu hariç olmak üzere, bu kanun 4’üncü 
maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilir.  

§.2. Felemenk Topluluğu Parlamentosu, Fransız Topluluğu Parlamentosu 

ve Valon Bölgesi Parlamentosunun seçimleri, tertibi ve çalışma esaslarına ilişkin 

hangi hususların kanunla düzenleneceği 4’üncü maddenin son fıkrasında 

belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir kanunda belirtilir. Her bir Parlamentonun 

kendi düzenleme yetkisinde olan hususlar duruma göre 134’üncü maddede 
anılan bir federal kanunla ya da bir tüzükle düzenlenir.  

Federal kanun ve tüzükler, ilgili Parlamento üyelerinin ekseriyetinin 
katıldığı bir oylamada kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edilir. 

Madde 118. mükerrer. 

2 ve 3’üncü maddelerde anılan Topluluk ve Bölge Parlamento üyeleri 

kamu makamlarınca işletilen, ya da imtiyaz hakkı tanınmış ulaşım araçlarıyla 
ulusal sınırlar içerisinde ücretsiz seyahat etme hakkına sahiptirler. 

Madde 119. 

Bir Topluluk ya da Bölge Parlamentosu üyesi aynı zamanda Temsilciler 

Meclisi üyesi olamaz. Ayrıca, bu üye 67’nci maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 6 
ve 7 numaralı bentlerinde anılan senatörlerden de olamaz.  

Madde 120. 

Topluluk ve Bölge Parlamento üyeleri 58 ve 59’uncu maddelerde 
belirtilen dokunulmazlık haklarına sahiptirler.  

 

II. Alt Bölüm 

Topluluk ve Bölge Hükümetleri Hakkında 

 

Madde 121. 

§.1. Felemenk Topluluğu Hükümeti ve Fransız Topluğu Hükümeti 

bulunmaktadır. Bu hükümetlerin tertibi ve çalışma esasları 4’üncü maddenin son 
fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir kanunla düzenlenir. 

Almanca Konuşanlar Topluluğunun Hükümeti bulunmaktadır. Bu 

hükümetin tertibi ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. 

§.2. 137’nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 39’uncu maddede 
anılan bölgesel organlara her Bölgenin Hükümeti de dâhildir. 

Madde 122. 

Topluluk ve Bölge Hükümeti üyeleri Parlamentolar tarafından seçilirler. 

Madde 123. 

§.1. Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin tertibi ve çalışma esasları kanunla 

düzenlenir. Almanca Konuşanlar Topluluğu Hükümeti hariç olmak üzere, bu 

kanun 4’üncü Maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilir. 

§.2. Felemenk Topluluğu Hükümeti, Fransız Topluluğu Hükümeti ve 

Valon Bölgesi Hükümetinin tertibi ve çalışma esaslarına ilişkin hangi hususların 
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kanunla düzenleneceği 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle 

kabul edilmiş bir kanunda belirtilir. Her bir Parlamentonun kendi düzenleme 

yetkisinde olan hususlar duruma göre 134’üncü maddede anılan bir federal 

kanunla ya da bir tüzükle düzenlenir. 134’üncü maddede anılan bu federal kanun 

ve tüzükler, ilgili Parlamentonun üyelerinin ekseriyetinin katıldığı bir oylamada 

kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edilir. 

Madde 124. 

Hiçbir Topluluk ve Bölge Hükümeti üyesi, görevini yerine getirirken 
açıkladığı görüşlerinden ve kullandığı oylarından ötürü kovuşturulamaz ya da 
soruşturmaya tabi tutulamaz. 

Madde 125. 

Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin üyeleri, görevlerini yürütürken 

kendilerine isnat olunan suçlar için münhasıran istinaf mahkemesi tarafından 
yargılanırlar.  

Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin üyelerinin görevleri dışında 

kendilerine isnat olunan ve bunlar sebebiyle görevlerini yürüttükleri sırada 

yargılandıkları suçlar için de aynı kural geçerlidir. 59’uncu madde ya da duruma 

göre 120’nci madde hükümleri uygulanmaz.  

Kovuşturma ve yargılanma aşamalarının her ikisi için de, bunlar aleyhine 
yürütülecek adli takibatın şekli kanunla belirlenir. 

Yargı yetkisini haiz umumi heyet niteliğindeki istinaf mahkemesi ve 

bunun bileşimi kanunla belirlenir. İstinaf mahkemesinin kararları Yüksek 

Mahkeme genel kurulu nezdinde temyiz edilebilir. Yüksek Mahkemenin genel 

kurulu davayı esastan incelemez.  

Sadece yetkili istinaf mahkemesi savcısı bir Topluluk ve Bölge Hükümeti 

üyesinin aleyhine ceza davası başlatabilir ve yürütebilir. 

İlgili üyeyi belirli bir mahkemeye havale edebilmek, ya da tahliye 

edebilmek, doğrudan istinaf mahkemesine celp edebilmek ve suçüstü halleri 

hariç, tutuklayabilmek için Topluluk ya da Bölge Parlamentosunun izni 
gerekmektedir.  

103 ve 125’inci maddelerin her ikisinin de uygulanacağı hallerde ve 

125’inci maddenin iki kez uygulanacağı hallerde izlenecek usul kanunla 
belirlenir. 

Yukarıda birinci fıkra uyarınca mahkûm edilen bir Topluluk ya da Bölge 

Hükümetinin üyesinin cezası ancak bir Topluluk ya da Bölge Parlamentosunun 
istemiyle iptal edilebilir/indirilir (gras). 

Mağdur tarafların hangi hallerde ve hangi kurallara göre hukuk davası 
açabilecekleri kanunla belirlenir.  

Bu maddede anılan kanunlar 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

ekseriyetle kabul edilmelidir. 
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Geçici hüküm. 

Ön adli soruşturma konusu olan fiiller, ya da bu maddenin uygulanması 

için çıkartılan kanunun yürürlük tarihinden önce başlatılan adli takibatlar için 
mevcut madde hükmü uygulanmaz.  

Böyle bir durumda şu hüküm uygulanır: Topluluk veya Bölge 

Parlamentoları kendi hükümetlerinin üyelerini itham edebilir ve Yüksek 

Mahkemeye sevk edebilir. Üyeler, ceza kanunlarında belirtilen davalar ve bu 

kanunların öngördüğü cezalarla ilgili olarak sadece bu mahkemenin genel 

kurulu tarafından yargılanabilirler. Anayasanın 125’inci maddesinin geçici ve 

kısmen uygulanması hakkında 28 Şubat 1997 tarihli Kanunun bu davalarda 
uygulanmasına devam edilir. 

Madde 126. 

Topluluk ve Bölge Hükümetleri üyeleriyle ilgili Anayasa hükümlerinin 

yanı sıra 125’inci maddenin son fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları 

düzenleyen uygulama kanununun hükümleri Bölgesel Devlet Sekreterleri için de 

aynı şekilde uygulanır. 

 

Bölüm II. 

Sorumluluklar 

I. Alt Bölüm 

Toplulukların Sorumlulukları 

 

Madde 127. 

§.1. Felemenk ve Fransız Toplulukları Parlamentoları her biri kendi yetki 
sınırları çerçevesinde federal kanunlar marifetiyle; 

1. Kültürel alanlarda; 

2. Aşağıda sayılan konular hariç eğitim alanında;  

a) Zorunlu eğitimin başlangıç ve bitiş sürelerinin belirlenmesi; 

b) Asgari diploma alma şartları; 

c) Emeklilik planı; 

3. Topluluklar arasında işbirliğinin yanı sıra 1 ve 2 numaralı bentlerde 
belirtilen alanlarda antlaşmalar yapmak dâhil uluslararası işbirliği alanında, 
düzenlemeler yaparlar.  

1 numaralı bentte anılan kültürel alanların neler olduğu ve 3 numaralı 

bentte anılan işbirliğinin hangi şekilde yapılacağı ve ayrıca 3 numaralı bentte 
anılan antlaşmaların yapılmasına ilişkin özel düzenlemeler, 4’üncü maddenin 
son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir kanunla düzenlenir.  

§.2. Federal kanunlar, sırasıyla Felemenkçe Konuşulan ve Fransızca 

Koşulan Bölgelerin yanı sıra, faaliyetleri sebebiyle münhasıran anılan 

Topluluklardan birine ait olduğu kabul edilmesi gereken, çift dilli Brüksel-
Başkent Bölgesinde kurulmuş diğer kurumlar nezdinde kanun hükmündedirler.  
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Madde 128. 

§.1. Felemenk ve Fransız Toplulukları Parlamentoları her biri kendi yetki 
sınırları çerçevesinde federal kanunlar marifetiyle kişisel alanların yanı sıra, 

antlaşmalar yapmak dâhil topluluklar ve uluslararası örgütler arasındaki 

işbirliğini ilgilendiren alanlarda da düzenlemeler yaparlar. 

Bu kişisel alanların neler olduğu ve bu işbirliğinin hangi şekilde 

yapılacağı ve ayrıca bu antlaşmaların yapılmasına ilişkin özel düzenlemeler, 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir kanunla 

düzenlenir. 

§.2. 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş 

kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, Federal kanunlar, faaliyetleri 

sebebiyle münhasıran anılan Topluluklardan birine ait olduğu kabul edilmesi 

gereken, çift dilli Brüksel-Başkent Bölgesinde kurulmuş kurumlarla ilgili olarak 

sırasıyla Felemenkçe Konuşulan ve Fransızca Koşulan Bölgelerde kanun 
hükmündedirler.  

Madde 129. 

§.1. Felemenk ve Fransız Toplulukları Parlamentoları her biri kendi yetki 
sınırları çerçevesinde, federal yasama organının yetkisine giren alanlar hariç, 
federal kanunlar marifetiyle; 

1. İdari konularla ilgili olarak; 

2. Kamu makamlarınca kurulmuş, desteklenen veya tanınan kurumlardaki 
eğitim hizmetleriyle ilgili olarak; 

3. İşveren ve çalışanlar arası sosyal ilişkiler ve kanun ve yönetmeliklerin 

gerektirdiği şirket yönergeleri ve belgeleriyle ilgili olarak, düzenlemeler 
yaparlar. 

§.2. Aşağıda belirtilen alanlar hariç olmak üzere, bu federal kanunlar 

sırasıyla Felemenkçe ve Fransızca Konuşulan Bölgelerde kanun 
hükmündedirler;  

− Belediyeler, ya da kanunun, bunların yer aldıkları Bölgenin dilinden 

başka bir dilin kullanımını öngördüğü veya izin verdiği bir diğer dilsel Bölgeye 

komşu belediye birlikleri. Bu belediyelerle ilgili olarak; birinci fıkrada belirtilen 

konularla bağlantılı olarak dil kullanımını düzenleyen kurallarda ancak 4’üncü 

maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunla 
değişiklik yapılabilir. 

− Kanunda belirtilen, faaliyetleri birden fazla Topluluğu kapsayan federal 
ve uluslararası kuruluşlar. 

Madde 130. 

§.1. Almanca Konuşulan Topluluk Parlamentosu federal kanun 
marifetiyle; 

1. Kültürel alanlarda; 

2. Kişiler konularda; 
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3. 127’nci maddenin birinci fıkrasının ilk bendi ve 2 numaralı bendinde 
belirtilen sınırlar çerçevesinde eğitim alanında; 

4. 1, 2 ve 3 numaralı bentlerde belirtilen alanlarda antlaşmalar yapmak 
dâhil, Toplulukların yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliği alanında; 

5. Kamu makamları tarafından kurulan, desteklenen veya tanınan 

kuruluşların eğitim faaliyetlerinde dil kullanımı alanında düzenlemeler yapar. 

Bu kişisel alanların neler olduğu ve bu işbirliğinin hangi şekilde 

yapılacağı ve ayrıca bu antlaşmaların yapılmasına ilişkin özel düzenlemeler, 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmiş bir kanunla 
düzenlenir. 

§.2. Federal kanunlar Almanca Konuşulan Bölgede kanun hükmündedir.  

Madde 131. 

İdeolojik veya felsefi gerekçelere dayalı her çeşit ayrımcılığı önlemeye 
dönük tedbirler kanunla düzenlenir.  

Madde 132. 

Yasa teklifi verme hakkı Topluluk Hükümetine ve Topluluk 
Parlamentosu üyelerine aittir. 

Madde 133. 

İdarenin federal kanunları yorumlama yetkisi sadece kanunla düzenlenir. 

 

II. Alt Bölüm 

Bölgelerin Yetkileri Hakkında 

 

Madde 134. 

39’uncu maddenin uygulanması amacıyla çıkartılan kanunlar, bu 

tüzüklere istinaden kurulan kurumların bu tüzüklerce belirlenen alanlarda 
çıkarttıkları tüzüklerin yargısal yetkisini tayin eder.  

Bu tüzükler, bu kurumlara kendi yetkileri çerçevesinde ve belirleyecekleri 

şekilde kanun hükmünde federal kanunlar çıkartma yetkisi tanıyabilirler. 

 

III. Alt Bölüm 

Özel Hükümler 

 

Madde 135. 

Çift dilli Brüksel-Başkent bölgesi bağlamında, 128’inci maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen alanlara ilişkin olarak Topluluklara bırakılmamış yetkileri 
icra edecek kurumlar 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle 

kabul edilen bir kanunla belirlenir.  

Madde 136. 

Brüksel-Başkent Bölgesi Parlamentosunda topluluklarla ilgili konulardan 
sorumlu dilsel grupların yanı sıra icra yetkilerini haiz komisyonlar bulunur. 
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Bunların tertibi, çalışma esasları ve yetkileri ve 175’inci madde hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, tahsisatları 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

ekseriyetle kabul edilen bir kanunla düzenlenir. 

Bu komisyonlar, iki Topluluk arasında danışma ve koordinasyon organı 

olarak görev yapan bir Birleşik Komisyon teşkil ederler.  

Madde 137. 

39’uncu madde hükümlerinin uygulanması bağlamında, Felemenk ve 

Fransız Parlamentolarının yanı sıra bu bölgelerin Hükümetleri, kanunda 
düzenlenen şartlar ve hükümlere uygun olarak sırasıyla, Felemenk Bölgesi ve 

Valon Bölgesine tanınan yetkileri icra edebilirler. Bu kanun 4’üncü maddenin 
son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmelidir.  

Madde 138. 

Bir tarafta Fransız Topluluğu Parlamentosu ve diğer tarafta Valon Bölgesi 

Parlamentosu ve Brüksel-Başkent Bölgesi Parlamentosundaki Fransızca dil 
grubu, Fransızca konuşulan bölgede Valon Bölgesi Parlamentosunun ve 

hükümetinin, çift dilli Brüksel-Başkent Bölgesinde ise Brüksel-Başkent Bölgesi 
Parlamentosunun Fransızca grubunun ve bunun icra yetkilerini haiz 
komisyonunun, Fransız Topluluğunun yetkilerini tamamen veya kısmen 

kullanabileceklerini karşılıklı mutabakatla ve her biri bir federal kanun 

marifetiyle kararlaştırabilirler.  

Bu federal kanunlar, Parlamento ya da ilgili dil grubunun üye tam 

sayısının ekseriyetinin oylamada hazır bulunmaları şartıyla, Fransız Topluluğu 

Parlamentosu tarafından üçte iki oy çoğunluğuyla ve Valon Bölge Parlamentosu 

ve Brüksel–Başkent Bölge Parlamentosundaki Fransızca grubu tarafından salt 

çoğunlukla kabul edilirler. Federal kanunlar, bu kanunlarda öngörülen yetkilerin 
finansmanına ilişkin esasların yanı sıra bu yetkiler bağlamında personel, varlık, 

hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin esasları düzenleyebilirler.  

Bu yetkiler, duruma göre, federal kanunlar, kararlar ya da yönetmeliklerle 

icra edilir.  

Madde 139. 

Almanca Konuşulan Topluluk Parlamentosu ve Valon Bölgesi 

Parlamentosu, kendi hükümetlerinin teklifi üzerine, Almanca Konuşulan Bölge 

Parlamentosu ve Hükümetinin Valon Bölgesinin yetkilerini tamamen veya 

kısmen kullanabileceklerini karşılıklı mutabakatla ve her biri bir federal kanun 
marifetiyle kararlaştırabilirler. 

Bu yetkiler, duruma göre, federal kanunlar, kararlar ya da yönetmeliklerle 

icra edilir.  

Madde 140. 

Almanca Konuşulan Topluluğun Parlamentosu ve Hükümeti kanunun 

kendilerine tanıdığı diğer tüm yetkileri karar ve yönetmelikler marifetiyle 

kullanırlar. 

Bu karar ve yönetmelikler 159’uncu madde hükümlerine tabidir.  
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Kısım V. 

Anayasa Mahkemesi ve İhtilafların Önlenmesi  

ve Çözümlenmesi Hakkında 

Bölüm I. 

Yetki İhtilaflarının Önlenmesi 

 

Madde 141 

134’üncü maddede anılan kanunlar, federal kanunlar ve tüzüklerin 

birbirleriyle olan ihtilaflarının yanı sıra 134’üncü maddede anılan federal 
kanunlar birbirleriyle olan ihtilaflarının ve tüzüklerin birbirleriyle olan 

ihtilaflarının önlenmesine dair usul kanunla düzenlenir.  

 

Bölüm II. 

Anayasa Mahkemesi Hakkında 

 

Madde 142. 

Belçika’nın tamamı için tek bir Anayasa Mahkemesi vardır. Anayasa 

Mahkemesinin tertibi, yetkileri ve çalışma esasları kanunla belirlenir.  

Mahkeme, aşağıda belirtilen konularda hüküm verir;  

1. 141’inci maddede anılan ihtilaflar; 

2. 134’üncü maddede anılan bir kanun, federal kanun ya da tüzüğün     
10, 11 ve 24’üncü maddelerde sebep olduğu ihlaller; 

3. Kanunun 134’üncü maddesinde anılan bir kanun, federal kanun ya da 
tüzük marifetiyle belirlediği anayasa ihlalleri;  

Bir mesele, kanunun öngördüğü herhangi bir merci, meseleyle ilgisini 

kanıtlayabilen herhangi bir şahıs, ya da ön yargılama maksadıyla, herhangi bir 

mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesine havale edilebilir.  

Birinci ve ikinci fıkralar ile 3 numaralı bent ve üçüncü fıkrada anılan 
kanunlar 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilirler. 

 

Bölüm III. 

Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi ve  

Çözümlenmesi Hakkında 

 

Madde 143. 

§.1. Federal Devlet, Topluluklar, Bölgeler ve Müşterek Topluluklar 
Komisyonu görevlerini yürütürlerken çıkar çatışmalarını önlemek için federal 
sadakate saygılı şekilde hareket ederler. 

§.2. Senato; 134’üncü maddede anılan kanunlar, federal kanunlar ya da 

tüzükler marifetiyle yasama yetkisini kullanan meclisler arasında ortaya 

çıkabilecek çıkar çatışmaları hakkında, 4’üncü maddenin son fıkrasında 
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belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunda belirtilen şartlar ve usule uygun 
olarak, gerekçeli görüşünü belirtmek suretiyle karar alır.  

§.3. Federal Hükümet, Topluluk ve Bölge Hükümetleri ile Müşterek 

Topluluklar Komisyonu Birleşik Komisyonu arasındaki çıkar çatışmalarını 

önlemeye ve çözümlemeye dönük usul, 4’üncü maddenin son fıkrasında 
belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunla düzenlenir.  

Geçici Hüküm. 

Çıkar çatışmalarının önlenmesi ve çözümlenmesiyle ilgili olarak, 

kurumsal reformlar hakkında 9 Ağustos 1980 tarihli olağan kanun hükümleri 

geçerlidir. Ancak, bu kanun sadece iki ve üçüncü fıkralarda anılan kanunlarla 

yürürlükten kaldırabilir, tamamlanabilir, düzeltilebilir, ya da yenisiyle 
değiştirilebilir.  

 

Kısım VI. 

Yargı Yetkisi Hakkında 

 

Madde 144. 

Mahkemeler, medeni haklara ilişkin ihtilaflarda tek yetkili mercidirler. 

Madde 145. 

Kanunun belirlediği istisnalar hariç olmak üzere, mahkemeler, siyasal 

haklara ilişkin ihtilaflarda yetkili mercilerdir.  

Madde 146. 

Bir mahkeme ve hüküm verme yetkisini haiz bir organ sadece kanun 

gereği kurulabilir. Hangi adla olursa olsun, olağanüstü yetkileri haiz hiçbir 
mahkeme veya komisyon kurulamaz.  

Madde 147. 

Belçika’nın tamamı için bir Yüksek Mahkeme mevcuttur. 

Bu mahkemenin davaların konusuyla ilgili olarak hiçbir yetkisi 

bulunmamaktadır.  

Madde 148. 

Halka açıklık, kamunun ahlakını veya huzurunu tehlikeye atmadıkça ki, 

böyle bir durumda mahkeme bu durumu bir kararla beyan eder, mahkemelerde 
duruşmalar halka açıktır. 

Siyasal veya basınla ilgili suçlarda duruşmalar sadece oybirliğiyle karar 
alacak bir heyet tarafından görülür.  

Madde 149. 

Her hüküm gerekçelendirilir. Hükümler halka duyurulur.  
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Madde 150. 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı motifleri taşıyan basın suçları müstesna, 

ceza hukukuna giren tüm konuların yanı sıra siyasal ve basın suçlarında jüri 
yemin ederek görev yapar.  

Madde 151. 

§.1. Hâkimler yargı görevlerini yürütürken bağımsızdırlar. Yetkili 
bakanın kovuşturma talep etme, soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili politika 

dâhil ceza hukuku politikalarıyla ilgili olarak bağlayıcı yönergeler çıkartma 

hakkı saklı kalarak, savcı, münferit soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütürken 
bağımsız hareket eder. 

§.2. Belçika’nın tamamı için bir Yüksek Adalet Konseyi mevcuttur. 

Yüksek Adalet Konseyi yetkilerini yerine getirdiği sırada birinci fıkrada anılan 

bağımsızlık ilkesini gözetir. 

Yüksek Adalet Konseyi, Felemenkçe Konuşanlar Komisyonu ve 

Fransızca Konuşanlar Komisyonundan oluşur. Her komisyon eşit sayıda üyeye 

sahiptir ve eşit temsil haklarına sahip olan, kanunda belirtilen şartlara ve şekle 

uygun olarak doğrudan doğruya meslektaşları tarafından seçilmiş hâkimler ve 

savcılık bürosu memurları ile Senato tarafından kanunda belirtilen şartlarla üçte 
iki çoğunluk oyuyla atanmış üyelerden oluşur.  

Her bir komisyonda bir adaylık ve atamalar komitesinin yanı sıra bir 

danışma ve araştırma komitesi yer almaktadır. Bu komiteler bir önceki fıkra 

hükümleri uyarınca eşit temsiliyet esasıyla oluşturulurlar.  

Yüksek Adalet Konseyinin, komisyonlarının ve bunların komitelerinin 

tertibi ve ayrıca yetkilerini hangi şart ve şekilde kullanacakları kanunla 
belirlenir. 

§.3. Yüksek Adalet Konseyi aşağıda belirtilen alanlarda yetkilidir;  

1. §.4. fıkranın ilk paragrafında anıldığı üzere, hâkim olarak ya da 
savcılık ofisine memur olarak atanacak adayların belirlenmesi; 

2. §.5. fıkranın ilk paragrafında anılan görevlere ve savcılık ofisinin 
başına atanacak adayların belirlenmesi; 

3. Hâkimlik ya da savcılık ofisi memurluğu görevine erişim; 

4. Hâkimlerin ve savcılık ofisi memurlarının eğitimi; 

5. İkinci fıkrada anılan görevlerin genel profil tanımını hazırlamak; 

6. Yargının genel işleyişi ve organizasyonu hakkında tavsiyelerde ve 

tekliflerde bulunmak; 

7. İç denetim araçlarının kullanımını genel olarak gözetmek ve teşvik 

etmek;  

8. Her türlü disiplin ve cezai yetkileri hariç tutarak: 

─ Yargının işleyişine dair şikâyetleri almak ve takip etmek;  

─ Yargının işleyişi hakkında inceleme düzenlemek. 



 136 

1 ila 4 numaralı bentler arasında kalan bentlerde anılan yetkiler, kanunda 

belirtilen şartlar ve şekilde ilgili adaylık ve atamalar komitesine devredilir ve     
5 ila 8 numaralı bentler arasında kalan bentlerde anılan yetkiler ilgili danışma ve 

araştırma komitesine devredilir. Adaylık ve atamalar komitesi ve danışma ve 

araştırma komitesinin hangi hallerde ve ne şekilde yetkilerini müştereken 

kullanacakları kanunla düzenlenir.  

Bu Konseyin diğer yetkileri 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

ekseriyetle kabul edilen bir kanunla belirlenir.  

§.4. Sulh hâkimleri ve diğer mahkemelerin hâkimleri ve Yüksek 

Mahkeme hâkimleri kanunda belirtilen şartlarda ve şekilde Kral tarafından 
atanırlar.  

Bu atama, ilgili adaylık ve atamalar komitesinin gerekçeli aday listesine 

dayalı olarak, kanunda belirtilen şartlarla, üçte iki ekseriyetle ve adayın 

yeterliliği ve uygunluğu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilir. Bir aday 
ancak kanunda belirtilen şekilde ve gerekçesi belirtilerek reddedilebilir.  

İstinaf Mahkemesi hâkimi ya da Yüksek Mahkeme hâkimi atamalarında, 

ilgili mahkemenin genel kurulu, bir önceki cümlede belirtilen adayın 

açıklanmasından önce, kanunda belirtilen şekle uygun olarak gerekçeli görüşünü 

açıklar.  

§.5. Yüksek Mahkemenin Birinci Başkanı, istinaf mahkemelerinin birinci 
başkanları ve alt derece mahkemelerinin başkanları bu görevlere, kanunda 
belirtilen şartlarla ve şekilde Kral tarafından atanırlar.  

Bu atama, ilgili adaylık ve atamalar komitesinin gerekçeli aday listesine 

dayalı olarak, kanunda belirtilen şartlarla, üçte iki ekseriyetle ve adayın 

yeterliliği ve uygunluğu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilir. Bir aday 

ancak kanunda belirtilen şekilde ve gerekçesi belirtilerek reddedilebilir. 

Yüksek Mahkemenin Birinci Başkanı, ya da bir istinaf mahkemesinin 
birinci başkanının atanmasında, ilgili mahkemenin genel kurulu, bir önceki 

cümlede belirtilen adayın açıklanmasından önce, kanunda belirtilen şekle uygun 
olarak gerekçeli görüşünü açıklar. 

Yüksek Mahkeme Başkanı, bu mahkemenin daire başkanları, istinaf 

mahkemelerinin daire başkanları ve alt mahkemelerin başkan yardımcıları, 

kanunda belirtilen şartlarla ve şekilde, mahkemelerin kendi aralarından bu 
görevlere atanırlar. 

152’nci madde hükmüne rağmen, bu görevlere yapılan atamaların süresi 
kanunla belirlenir. 

§.6. Beşinci fıkranın 4 numaralı bendinde anılan hâkimler ve görevliler ve 
savcılık ofisi memurları kanunda belirtilen şekle uygun olarak değerlendirmeye 

tabidirler.  

Geçici hüküm. 

Üç ila altıncı fıkralar arasında kalan hükümler, ikinci fıkrada anılan 

Yüksek Adalet Konseyinin kurulmasından sonra yürürlüğe girer.  
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Yüksek Mahkemenin birinci başkanının ve başkanlarının, bu 

mahkemenin daire başkanlarının, istinaf mahkemelerinin birinci başkanlarının, 

bu mahkemelerin daire başkanlarının ve alt mahkemelerin başkan ve başkan 

yardımcılarının bu tarih itibariyle kanunda belirtilen süre ve şartlarla bu 

görevlere atanmış ve aynı zamanda sırasıyla, Yüksek Mahkemeye, İstinaf 

Mahkemesine, ya da iş mahkemesine ve ilgili alt mahkemeye atanmış kabul 
edilirler. 

Bu zaman zarfında aşağıda belirtilen hükümler uygulanmayı sürdürür;  

Sulh hâkimleri ve alt derece mahkemelerinin hâkimleri doğrudan doğruya 
Kral tarafından atanır. 

İstinaf Mahkemelerinin hâkimleri ve bunların yetkisindeki asliye 

mahkemelerinin başkanları ve başkan yardımcıları, her birinde biri bu 
mahkemeler diğeri ise duruma göre vilayet meclisleri ve Brüksel-Başkent 

Bölgesi Parlamentosu tarafından belirlenen iki aday bulunan iki listeden Kral 
tarafından atanırlar.  

Yüksek Mahkeme hâkimleri, her birinde biri Yüksek Mahkeme diğeri ise 

duruma göre Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından belirlenen iki aday 
bulunan iki listeden Kral tarafından atanırlar.  

Anılan bu iki durumda, bir listede yer alan adaylar diğer listede de yer 
alabilirler.  

Tüm adaylıklar atamadan en az onbeş gün önce kamuoyuna duyurulur. 

Mahkemeler, başkanlarını ve başkan yardımcılarını kendi üyeleri 
arasından seçerler.  

Madde 152. 

Hâkimler ömür boyu süreyle atanırlar. Kanunda belirtilen yaşta emekliye 
ayrılırlar ve yasada belirtilen emeklilik aylığını alırlar.  

Mahkeme kararı olmaksızın hiçbir hâkim görevden alınamaz ya da 
uzaklaştırılamaz.  

Bir hâkim ancak yeni bir göreve atanarak ve kendi rızasıyla transfer 
edilebilir.  

Madde 153. 

Mahkemelere bağlı olarak görev yapan savcılık ofisinin memurları Kral 
tarafından göreve atanır ve görevden alınırlar. 

Madde 154. 

Yargı mensuplarının aylıkları kanunla belirlenir.  

Madde 155. 

Bir hâkim hükümetten ücretli bir görev kabul edemez, bu görev ücretsiz 

ifa edilmedikçe ki böyle bir durumda, bu görev kanunda belirtilen hâkimlerin 
görevleriyle bağdaşmayan bir görev olmamalıdır.  
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Madde 156. 

Belçika’da beş istinaf mahkemesi bulunur; 

1. Felemenk Brabant, Valon Brabant vilayetleri ve çift dilli Brüksel-
Başkent Bölgesini kapsayan Brüksel İstinaf Mahkemesi; 

2. Batı Flanders ve Doğu Flanders vilayetlerini kapsayan Ghent İstinaf 
Mahkemesi; 

3. Antwerp ve Limburg vilayetlerini kapsayan Antwerp İstinaf 
Mahkemesi; 

4. Liege, Namur ve Lüksemburg vilayetlerini kapsayan Liege İstinaf 
Mahkemesi; 

5. Hainaut vilayetini kapsayan Mons İstinaf Mahkemesi.  

Madde 157. 

167’nci maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde anılan savaş 

durumunun mevcut olduğunun ilân edildiği hallerde askerî mahkemeler kurulur. 
Askerî mahkemelerin teşkili, yetkileri, üyelerinin hak ve yükümlülüklerinin yanı 

sıra üyelerinin görev süresi kanunla belirlenir.  

Kanunda belirtilen yerlerde ticaret mahkemeleri kurulur. Bu 
mahkemelerin teşkili, yetkileri, üyelerinin atanma şekli ve üyelerin görev 
süresine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.  

İş mahkemelerinin teşkili, yetkileri, üyelerinin atanma şekli ve üyelerin 
görev süresine ilişkin esaslar da kanunla düzenlenir.  

Kanunda belirtilen yerlerde cezaların icrası için kurulmuş mahkemeler 

bulunmaktadır. Bu mahkemelerin teşkili, yetkileri, üyelerinin atanma şekli ve 

üyelerin görev süresine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

Geçici hüküm. 

Birinci fıkra hükmü, Askerî Ceza Muhakeme Usûl Kanunun Birinci ve 
İkinci Faslını içeren 15 Haziran 1899 tarihli Kanun yürürlükten kaldırıldığı 
tarihte yürürlüğe girer.  

O tarihe kadar, aşağıda belirtilen hüküm geçerlidir; 

Askerî mahkemelerin teşkili, yetkileri, üyelerinin hak ve yükümlülükleri 

ve ayrıca üyelerinin görev süreleri özel kanunlarla düzenlenir.  

Madde 158. 

Yüksek Mahkeme yetki ihtilaflarını kanunda belirtilen şekilde karara 

bağlar.  

Madde 159. 

Mahkemeler, kanuna uygun olmak kaydıyla, sadece genel, vilayet ya da 

yerel düzeydeki kararları ve yönetmelikleri uygularlar.  
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Kısım VII. 

Danıştay ve İdare Mahkemeleri Hakkında 

 

Madde 160. 

Belçika’nın tamamı için bir Danıştay mevcuttur. Tertibi, yetkileri ve 
çalışma esasları kanunla düzenlenir. Ancak, kanun Kral’a, kanunda belirlenen 
esaslara göre bir usul belirleme yetkisi verebilir.  

Danıştay, idare mahkemesi olarak, kanunda belirtilen davalarda hüküm 

vermek suretiyle kararlar alır ve görüş bildirir.  

Madde 161. 

Bir idare mahkemesi sadece kanun gereği kurulabilir.  

 

Kısım VIII. 

İl ve Mahalli İdareler 

 

Madde 162. 

İl ve mahalli idareler kanunla düzenlenir. Aşağıda belirtilen esasların 

uygulanması kanunla teminat altına alınmıştır;  

1. İl ve mahalli idarelerin üyelerinin doğrudan doğruya seçilmesi; 

2. İşlemlerinin kanunda belirtilen hallerde ve şekilde onaylanması 

zorunluluğuna halel gelmeksizin, ilin ve belediyenin menfaatini ilgilendiren 

konularda il ve mahalli idare meclislerinin görevlendirilmesi; 

3. Yetkilerin il ve mahalli idarelere dağıtılması; 

4. İl ve mahalli idare meclisi toplantılarının, kanunda belirtilen sınırlar 

ölçüsünde, halka açık şekilde düzenlenmesi; 

5. Hesapların ve bütçelerin halka açıklanması;  

6. Yasaların ihlalini ya da kamunun çıkarlarının zarar görmesini önlemek 

maksadıyla, gözetim makamının, ya da federal yasama erkinin müdahalesi;  

İdari gözetim faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi, 4’üncü 

maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanuna uygun 
olarak, Topluluk veya Bölge Parlamentoları tarafından düzenlenebilir.  

Birden fazla ilin ya da belediyenin işbirliği yapma veya birlik 

oluşturmasına ilişkin şartlar ve yöntem, 4’üncü maddenin son fıkrasında 

belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanuna uygun olarak, 134’üncü maddede 
anılan federal kanun ya da tüzükle belirlenir.  

Ancak, il veya belediye meclislerinin müşterek şekilde müzakerede 
bulunmalarına izin verilemez.  

Madde 163. 

Felemenk ve Valon Bölgelerinde seçimle göreve gelen il idarelerince icra 
edilen yetkiler, 127 ve 128’inci maddeler uyarınca kendi sorumluluk alanına 
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giren konularda, çift dilli Brüksel-Başkent Bölgesinde Felemenk ve Fransız 

Toplulukları ve Müşterek Topluluk Komisyonu tarafından, diğer konularda ise 

Brüksel-Başkent Bölgesi tarafından icra edilir. 

Ancak, üyeleri Brüksel-Başkent Bölgesi tarafından atanmış herhangi bir 

kurum ya da Brüksel-Başkent Bölgesi tarafından icra edilecek 39’uncu maddede 
anılan alanlara girmeyen, ilk fıkrada belirtilen yetkilere dair detaylı kurallar 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunla 

düzenlenir. 127 ve 128’inci maddelerde belirtilen alanlarla ilgili olan, birinci 
fıkrada anılan yetkilerin tamamen ya da kısmen 136’ncı maddede belirtilen 
kurumlara tanınmasına ilişkin kurallar, aynı ekseriyetle kabul edilen bir kanunla 

düzenlenir. 

Madde 164. 

Medeni hallerle ilgili nüfus kayıt belgelerinin düzenlenmesi ve nüfus 

kayıt kütüklerinin muhafazası sadece mahalli idarelerin sorumluluğundadır.  

Madde 165. 

§.1. Büyükşehir belediyeleri ve belediye federasyonları kanunla kurulur. 

Bunların teşkili ve yetkileri kanunla belirlenir. Kanun bunları belirlerken, 

162’nci maddede belirtilen esasların uygulanmasını teminat altına alır. 

Her bir büyükşehir belediyesi bir meclis ve icra komitesine sahiptir. 

İcra komitesinin başkanı meclisin içinden seçilir. Seçim Kral tarafından 

onanır. Statüsü kanunla belirlenir.  

Büyükşehir belediyelerinin ve belediye federasyonlarının kararları ve 
düzenlemeleri hakkında 159 ve 190’ıncı madde hükümleri uygulanır.  

Büyükşehir belediyelerinin ve belediye federasyonlarının sınırları ancak 
kanun gereğince değiştirilebilir ya da düzeltilebilir. 

§.2. Her büyükşehir belediyesinin ve yakınındaki belediye 

federasyonlarının kendi yetki sınırları içinde kalan teknik nitelikteki ortak 
problemleri inceleyebilmeleri için, kanunda belirtilen şartlar ve yönteme uygun 

olarak birbirleriyle istişarede bulunabilmeleri amacıyla kanunla bir merci 
kurulur.  

§.3. Birden fazla belediye federasyonu yetkilerine giren alanlardaki 
sorunları müşterek şekilde düzenlemek ve yönetmek maksadıyla, kanunda 

belirtilen şartlar ve yöntemle birbirleriyle ya da bir veya daha fazla sayıda 

büyükşehir belediyesiyle işbirliği yapabilir, ya da ortaklıklar kurabilir.  

Madde 166. 

§.1. Aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Krallığın başkentinin 

sınırları içinde bulunduğu büyükşehir belediyesi 165’inci madde hükümlerine 
tabidir.  

§.2. Krallığın başkentinin sınırları içinde bulunduğu büyükşehir 
belediyesinin yetkileri, 39’uncu madde uyarınca kurulan Brüksel-Başkent 

Bölgesi kurumları tarafından, 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

ekseriyetle kabul edilen bir kanunda belirtilen şekilde icra edilir. 
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§.3. 136’ncı maddede tanımlanan kurumların; 

1. Her biri, kendi toplulukları adına, kültürel, eğitim ve kişisel alanlarda 
diğer düzenleme yetkileriyle aynı yetkilere sahiptirler; 

2. Her biri, kendi toplulukları adına, Felemenk Topluluğu Parlamentosu 

ve Fransız Topluluğu Parlamentosu tarafından kendilerine devredilen yetkileri 

icra ederler; 

3. Tamamı, 1 numaralı bentte belirtilen alanlardan ortak menfaatleri 
ilgilendirenleri müşterek şekilde düzenlerler.  

 

Başlık IV. 

Uluslararası İlişkiler Hakkında 

 

Madde 167. 

§.1. Toplulukların ve Bölgelerin Anayasa uyarınca ya da gereğince kendi 

yetkilerinde olan alanlarla ilgili olarak, antlaşma yapmak dâhil uluslararası 

alandaki işbirliklerini düzenleme yetkileri saklı kalmak şartıyla, uluslararası 
ilişkiler Kral tarafından yönlendirilir.  

Kral silahlı kuvvetlere komuta eder. Savaş durumunun mevcut olduğunu, 

ya da düşmanlıkların sona erdiğini ilân eder. Devletin menfaatlerinin ve 
güvenliğinin elverdiği ölçüde, meclislere diğer uygun mesajları iletir.  

Ülke topraklarının terki, takası veya genişletilmesi sadece kanun gereği 
gerçekleşebilir.  

§.2. Üçüncü fıkrada belirtilen konularla ilgili olanlar hariç, Kral 

antlaşmaları imzalar. Bu antlaşmalar ancak meclisler tarafından onaylandıktan 
sonra yürürlüğe girer. 

§.3. 121’inci maddede belirtilen Topluluk ve Bölge Hükümetlerinin her 

biri kendi Parlamentolarının yetki alanına giren konularla ilgili antlaşmalar 

yaparlar. Bu antlaşmalar ancak Parlamentonun onayını aldıktan sonra yürürlüğe 
girer. 

§.4. Üçüncü fıkrada belirtilen antlaşmalar ve Anayasa gereği bölgelerin 

ya da toplulukların yetki alanının dışında kalan antlaşmaların yapılmasına ilişkin 

özel kurallar, 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen 
bir kanunla düzenlenir.  

§.5. Kral, ilgili Topluluk veya Bölge Hükümetinin muvafakatiyle,          
18 Mayıs 1993 tarihinden önce imzalanan ve üçüncü fıkrada belirtilen konuları 
kapsayan antlaşmaların fesih olunacağını ilan edebilir.  

Topluluk ya da Bölge Hükümetleri Kral’ı bu antlaşmaların fesih 
olunacağını ilân etmeye davet ederlerse, Kral bunu ilân eder. İlgili Topluluk ve 

Bölge Hükümetleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde izlenecek usul 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunla 
düzenlenir.  

 



 142 

Madde 168. 

Meclisler; Avrupa Topluluğunu kuran antlaşmalar ve bunları tadil eden 

ya da tamamlayan antlaşmalar ve kanunlardaki her türlü değişiklikle ilgili 

müzakereler hakkında başlangıçtan itibaren bilgilendirilirler. Antlaşmanın 

taslağı imzalanmadan önce meclislere sunulur.  

Madde 169. 

36 ve 37’nci maddelerde anılan makamlar uluslararası ve ulusüstü 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için, kanunda belirtilen 

gereklerin yerine getirilmesi şartıyla, geçici olarak 115 ve 121’inci maddelerde 
belirtilen kurumların yerini alabilirler. Bu kanun 4’üncü maddenin son 
fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilmelidir.  

 

Başlık V. 

Maliye Hakkında 

 

Madde 170. 

§.1. Devletin menfaatine olan vergiler ancak kanunla konulabilir.  

§.2. Bir topluluğun veya bölgenin menfaatine olan vergiler ancak 

134’üncü maddede belirtilen bir federal kanun ya da tüzükle konulabilir.  

Birinci fıkrada anılan vergilerle ilgili olarak gerekli görülen istisnalar 
kanunla belirlenir.  

§.3. Bir il idaresi ancak il meclisinin kararıyla harç veya vergi koyabilir. 

Birinci fıkrada anılan vergilerle ilgili olarak gerekli görülen istisnalar 

kanunla belirlenir. 

§.4. Büyükşehir belediyeleri, belediye federasyonları ya da belediyeler 

ancak kendi meclislerinin kararıyla harç veya vergi koyabilir. 

Birinci fıkrada anılan vergilerle ilgili olarak gerekli görülen istisnalar 
kanunla belirlenir.  

Madde 171. 

Devletin, bir topluluğun ya da bölgenin menfaatine olan vergiler yılda bir 

kez oylanır. 

Bu vergileri çıkartan tüzükler yenilenmezler ise, sadece bir yıllığına 
geçerlidirler.  

Madde 172. 

Vergiler bağlamında imtiyaz tanınamaz. 

Kanun haricinde vergi istisnaları veya vergi indirimleri tanınamaz.  

Madde 173. 

İl idarelerinin ve denizden kazanılmış topraklardan, drenaj ve selden 

korunma faaliyetlerinden sorumlu kurumların menfaatine olanlar ve 134’üncü 
maddede anılan kanunlar, federal kanunlar ve tüzüklerde resmi şekilde 
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belirlenmiş istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşlardan talep edilecek harçlar 

sadece, Devletin, Topluluğun, Bölgenin, büyükşehir belediyesinin, belediye 

federasyonunun veya belediyenin menfaatleri gözetilerek çıkartılan vergi 
şeklinde olabilir.  

Madde 174. 

Temsilciler Meclisi her yıl kesin hesap uzlaşısını sağlamak ve bütçeyi 

onaylamak amacıyla bir kanun çıkartır. Ancak, Temsilciler Meclisi ve Senato 
kendi çalışma bütçelerini yıllık olarak belirlerler. 

Devletin tüm gelir ve giderleri bütçede ve hesaplarda yer almak 
zorundadır.  

Madde 175. 

Felemenk Topluluğunun ve Fransız Topluluğunun finansmanına dair 

sistem 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir 

kanunla düzenlenir. 

Felemenk Topluluğu Parlamentosu ve Fransız Topluluğu 

Parlamentosunun her biri, kendi yetki alanına giren konularda bir federal kanun 
çıkartarak gelirlerinin kullanımını düzenler. 

Madde 176. 

Almanca Konuşanlar Topluluğunun finansmanına ilişkin sistem bir 
kanunla düzenlenir. 

Almanca Konuşanlar Topluluğu Parlamentosu bir federal kanun 
çıkartarak gelirlerinin kullanımını düzenler.  

Madde 177. 

Bölgelerin finansmanına ilişkin sistem 4’üncü maddenin son fıkrasında 
belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunla düzenlenir. 

Bölge Parlamentolarının her biri, kendi yetki alanına giren konularda 
134’üncü maddede anılan bir tüzük çıkartarak gelirlerinin kullanımını 
düzenlerler. 

Madde 178. 

Brüksel-Başkent Bölgesi, 4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

ekseriyetle kabul edilen bir kanunda belirtilen şartlar ve yöntemle, mali 

araçlarını 134’üncü maddede anılan bir tüzük marifetiyle Müşterek Topluluk 
Komisyonuna ve Felemenk ve Fransız Topluluğu Komisyonlarına devreder.  

Madde 179. 

Kamu hazinesinden ödenecek emeklilik aylığı veya emeklilik 
ikramiyeleri için sadece kanuna uygun olarak tahsisat ayrılabilir.  

Madde 180. 

Sayıştay üyeleri, Temsilciler Meclisi tarafından kanunda belirtilen süreyle 

göreve atanırlar. 

Bu Mahkeme, genel idari hesapların ve tüm muhasebat memurlarının 

kamu hazinesine hesap vermekle yükümlü oldukları hesapların incelenmesinden 
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ve doğruluklarının denetlenmesinden sorumludur. Mahkeme ayrıca, vergi 

alacakları dâhil Devlet alacaklarının tesisi ve tahsiliyle ilgili işlemlerin genel 

olarak gözetiminden de sorumludur. Devletin çeşitli idarelerinin hesaplarını 

denkleştirir ve bu amaçla lüzum görülen tüm bilgi ve muhasebat belgelerinin 

toplanmasından sorumludur. Devletin genel hesapları Sayıştay’ın gözlemleriyle 

birlikte Temsilciler Meclisine sunulur.  

Bu Mahkemenin teşkilatı kanunla kurulur.  

Madde 181. 

§.1. Din görevlilerinin maaşları ve emeklilik aylıkları Devlet tarafından 

ödenir. Gereken tutarlar yıllık bütçeden karşılanır.  

§.2. Mezhep farklılıklarına dayalı olmayan felsefi öğretilere göre ruhani 

destek hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan, kanunun tanıdığı kuruluşların 

temsilcilerinin maaşları ve emeklilik aylıkları Devlet tarafından ödenir. Gereken 

tutarlar yıllık bütçeden karşılanır.  

 

Başlık VI. 

Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Hizmeti Hakkında 

 

Madde 182. 

Orduya asker alma yöntemleri kanunla belirlenir. Askerî personelin terfi, 
hakları ve görevleri de kanunla düzenlenir. 

Madde 183. 

Askerî kotalar yıllık oylamaya tabidir. Bu kotaları belirleyen kanun 

yenilenmedikçe sadece bir yıl süreyle geçerlidir. 

Madde 184. 

İki seviyede yapılandırılmış olan bütünleşmiş emniyet hizmetlerinin 
teşekkülü ve yetkileri kanunla düzenlenir. İki seviyede yapılandırılmış olan 

bütünleşmiş emniyet hizmetleri personelinin statülerinin temel unsurları kanunla 

düzenlenir.  

Geçici hüküm. 

Ancak, temel unsurları düzenleyen bu kararnamenin bir kanun marifetiyle 
30 Nisan 2002 tarihinden önce tasdik edilmiş olması kaydıyla, İki seviyede 

yapılandırılmış olan bütünleşmiş emniyet hizmetleri personelinin statülerinin 

temel unsurları Kral tarafından tayin edilebilir ve uygulanabilir.  

Madde 185. 

Yabancı ordular ancak bir kanun uyarınca Devlete hizmet verebilir, ya da 

ülke topraklarında bulunabilir ya da ülke topraklarından geçiş yapabilirler.  

Madde 186. 

Askerî personel ancak kanunda belirtildiği şekilde rütbe, ayrıcalık ve 
emeklilik haklarından mahrum bırakılabilir.  
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Başlık VII. 

Genel Hükümler 

 

Madde 187. 

Anayasa tamamen ya da kısmen askıya alınamaz.  

Madde 188. 

Anayasaya aykırı tüm kanunlar, kararnameler, kararlar, yönetmelikler ve 
diğer işlemler Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.  

Madde 189. 

Anayasanın lafzı Felemenkçe, Fransızca ve Almanca hazırlanmıştır.  

Madde 190. 

Genel, il idaresine ya da mahalli idareye ait hiçbir kanunun ya da kararın 
veya yönetmeliğin, kanunda belirtildiği şekilde yayımlanmadıkça, bağlayıcılığı 
bulunmamaktadır.  

Madde 191. 

Belçika topraklarında bulunan tüm yabancılar, kanunda belirtilen 

istisnalar hariç olmak üzere, can ve mal güvenliğinin korunması için sağlanan 
tedbirlerden yararlanırlar.  

Madde 192. 

Ancak kanuna uygun olarak ant içilebilir. Andın lafzını kanun belirler. 

Madde 193. 

Belçika Ulusu; kırmızı, sarı ve siyah renklerini ve Belçika Kraliyet Aslanı 
armasını ve BİRLİK GÜÇTÜR düsturunu benimsemiştir. 

Madde 194. 

Brüksel şehri Belçika’nın başkenti ve Federal Hükümetin merkezidir.  

 

Başlık VIII. 

Anayasanın Değiştirilmesi Hakkında 

 

Madde 195. 

Federal yasama erki, Anayasada belirlediği hükümlerin değiştirilmesinin 

gerekliliğini beyan edebilir. 

Bu beyanın ardından her iki meclis kendiliğinden fesholur.  

Bunun üzerine 46’ncı madde hükmüne göre iki yeni meclis toplanır. 

Bu meclisler, Kralla mutabakata vararak değişiklik için sunulan 

hususlarda karar alırlar. 

Bu durumda, meclisler bu değişiklikleri ancak, her bir meclis üye tam 

sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla görüşebilirler. Oylamada sayılan oyların 

en az üçte ikisinin lehte oyu olmaksızın hiçbir değişiklik kabul edilemez. 
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Madde 196. 

Savaş sırasında ya da meclislerin federal topraklar içinde serbest şekilde 

toplanmasının mümkün olmadığı zamanlarda anayasa değişikliğine başlanamaz, 

ya da anayasada değişiklik yapılması gözetilemez.  

Madde 197. 

Kral’a vekâlet edildiği bir dönemde Kral’ın anayasal yetkileriyle ilgili 

olarak Anayasada ve Anayasanın 85 ila 88’inci maddeleri, 91 ila 95’inci 
maddeleri arasında kalan maddelerde ve 106 ve 197’nci maddelerinde değişiklik 

yapılamaz. 

Madde 198.  

Kurucu Meclisler, Kral’ın da mutabakatıyla, Anayasanın madde ve fıkra 

numaralarını ve ayrıca Anayasanın başlık, kısım ve bölüm numaralarını 

değiştirebilirler, değişikliğe sunulmamış hükümlerde yer alan terminolojiyi, yeni 

hükümlerin terminolojisi ile uyumlaştırmak ve Felemenkçe, Fransızca ve 

Almanca Anayasa metinlerinin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak için 
değiştirebilirler. 

Bu durumda, meclisler bu değişiklikleri ancak, her bir meclis üye tam 

sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla görüşebilirler. Oylamada sayılan oyların 

en az üçte ikisinin lehte oyu olmaksızın hiçbir değişiklik kabul edilemez. 

 

Başlık IX. 

Yürürlüğe Giriş ve Geçici Hükümler Hakkında 

 

1. 85’inci madde hükümleri ilk defa olarak, Majesteleri Liege Prensi, 

Belçika Prensi Prens Albert, Felix, Humbert, Theodore, Christian, Eugene, 

Marie’nin soyundan gelen kişilere uygulanacaktır. Bu hükümden, Majesteleri 

Belçika Prensesi Prenses Astrid, Josephine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, 
Marie’nin Avusturya-Este Arşidükü Lorenz ile yaptığı evliliğin 85’inci 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen onay alınarak gerçekleştirdiği anlaşılır. 

Bu tarihe kadar aşağıda belirtilen hükümler yürürlükte kalır; 

Kral’ın anayasal yetkileri Saxe-Coburg’lu Majesteleri Leopold, George, 
Christian, Frederick’in doğrudan, doğal ve meşru birinci derece varislerinden 

sadece erkek olanlarına yaş sırasına göre aktarılır. Kadın varisler ve onların 

birinci derece varisleri bu yetkilerden kesinlikle hariç tutulmuşlardır.  

Kralın, ya da onun yokluğunda, Anayasada belirtilen hallerde Kralın 
yetkilerini kullananların rızası dışında evlenen prens tahttaki haklarını kaybeder.  

Ne var ki, bu hak, sadece her iki meclisin de onayıyla Kral tarafından, ya 

da onun yokluğunda, Anayasada belirtilen hallerde Kralın yetkilerini kullananlar 
tarafından ve fakat sadece her iki meclisin onayıyla iade edilebilir.  

II. (Mülga) 

III. 8 Mayıs 1993 tarihinden önce gerçekleşmiş vakalar için 125’inci 
madde hükümleri geçerlidir. 

IV. (Mülga) 
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V. (Mülga) 

VI. §.1. (Mülga) 

§.2. (Mülga) 

§.3. Brabant vilayetinin personeli ve varlıkları, Felemenk Brabant 

vilayeti, Valon Brabant vilayeti, Brüksek-Başkent Bölgesi, 135 ve 136’ncı 
maddelerde anılan makamlar ve kurumların yanı sıra federal merci arasında 

4’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen ekseriyetle kabul edilen bir kanunda 
belirtilen şartlarla paylaştırılır.  

Bir sonraki il meclisi seçimleri ile personel ve varlıkların bölüştürüleceği 

tarih arasında kalan sürede, ortaklaşa kullanılan personel ve varlıklar, Felemenk 

Brabant vilayeti ve Valon Brabant vilayeti ve çift dilli Brüksel-Başkent 
Bölgesinden sorumlu makamlar tarafından müşterek şekilde yönetilecektir.  

§.4. (Mülga) 

§.5. (Mülga) 
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DANİMARKA KRALİYET ANAYASASI 

5 HAZİRAN 1953 

 

27 MART 1953 TARİHLİ 
TAHT YASASI 

 

Bölüm I. 

 

Madde 1.  

Bu anayasa, Danimarka Kraliyet Birliğinin her yerinde geçerlidir. 

Madde 2.  

Yönetim şekli sınırlı monarşidir. Kraliyet Hükümranlığı, 27 Mart 1953 
tarihli Taht Yasasında belirtilen hükümlere göre, miras yoluyla erkek ya da kıza 
intikal eder. 

Madde 3.  

Yasama kuvveti müşterek olarak Kral ve Millet Meclisine aittir. Yürütme 
kuvveti Kral’a aittir. Yargı kuvveti mahkemelere aittir. 

Madde 4.  

Danimarka Halk kilisesi Evanjel-Luter kilisesidir ve bu haliyle devlet 
tarafından desteklenir. 

 

Bölüm II. 

 

Madde 5.  

Millet Meclisinin onayı olmadan Kral ülkesini başka ülkelerde temsil 

edemez. 

Madde 6.  

Kral, Evanjel-Luter Kilisesi mensubu olmalıdır. 

Madde 7.  

Kral 18 yaşını doldurunca reşittir. Aynı hüküm veliaht için de geçerlidir. 

Madde 8.  

Kral, tahta çıkmadan önce, Anayasaya kayıtsız-şartsız uyacağı teminatını, 

yazılı olarak Devlet Şurasına sunar. Kral’ın bu Sadakat Mazbatası aslının aynısı 

olmak kaydıyla, iki nüsha olarak tanzim edilir, bir nüshası Millet Meclisinin 
arşivinde saklanır, diğeri de devlet arşivine konur. Kral, görevin kendisine 
intikalinin hemen akabinde, yokluğundan veya başka bir sebepten dolayı 
Sadakat Mazbatasını veremez ise, Kral’ın görevleri, bu şart yerine getirilene 

kadar ve kanunla farklı bir yöntem belirtilmemişse, Devlet Şurası tarafından 
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yerine getirilir. Kral, tahtın veliahdı olarak, tahtın kendisine intikalinden önce 

hâlihazırda Sadakat Mazbatasını vermişse, taht boşalır boşalmaz görevine 

hemen başlar. 

Madde 9.  

Kral’ın reşit olmaması, hastalığı veya yokluğu gibi durumlarda bu 

görevin nasıl yürütüleceği yasayla belirlenir. Millet Meclisi, tahtın boşalmasında 

tahta geçecek bir veliahdın bulunmaması halinde, bir Kral seçer ve tahtın 
gelecekteki varisini belirler. 

Madde 10.  

(1) Kral’ın, görev süresince alacağı devlet ödeneği yasayla belirlenir. 

Hangi kale, saray ve diğer devlet mallarının Kral’ın kullanımına tahsis edileceği 
de bu kanunla belirlenir. 

(2) Devlet ödeneğinden borç tahsilâtı yapılamaz. 

Madde 11.  

Kraliyet Hanedanlığı mensuplarına verilecek yıllık ödenek yasayla 

belirlenir. Bu yıllık ödenek Millet Meclisinin onayı olmadan Kraliyet Birliği 
sınırları dışında kullanılamaz. 

 

Bölüm III. 

 

Madde 12.  

Kral, bu anayasada belirlenen sınırlamalar dâhilinde Kraliyet Birliğinin 

bütün kurumlarının en üst yetkili makamıdır ve yetkilerini hükümet vasıtasıyla 
yürütür. 

Madde 13.  

Kral edimlerinde sorumluluktan muaf olup, kişiliği kutsaldır. Bakanlar 

hükümet işlerinin yürütülmesinden sorumludurlar; sorumlulukları yasalarla 
düzenlenir. 

Madde 14.  

Kral, Başbakan ve diğer bakanları atar ve azleder. Kral, bakanların 

sayısını ve bakanlar arasında görev dağılımını belirler. Yasalar ve hükümet 

kararları, Kral’ın ve ilgili bir veya birkaç bakanın imzalarıyla geçerlilik kazanır. 
Her bir bakan imzaladığı kararnameden sorumludur. 

Madde 15.  

(1) Millet Meclisinden güvensizlik oyu almış bir bakan görevinde 
kalamaz. 

(2) Millet Meclisi Başbakana güvensizlik oyu vermişse, Başbakan genel 

seçim ilan eder, aksi takdirde hükümet olarak istifa etmek zorundadır. 

Güvensizlik oyu almış veya istifa etmiş bir bakan, yerine yeni bir bakan 

atanıncaya kadar görevini sürdürür. Bu durumdaki bakan, sadece bakanlığındaki 
zorunlu işlerin sorunsuz olarak işleyişi için gerekli olabilecekleri yerine getirir. 
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Madde 16.  

Kral veya Millet Meclisinin istemiyle, bakanlar hakkında, icraatlarıyla 

ilgili soruşturma açılabilir. Bakanların icraatlarıyla ilgili olarak haklarındaki 
açılan davalarda hükmü Yüce Divan verir. 

Madde 17.  

(1) Devlet Şurası, bakanlardan ve reşit olmuş veliahttan oluşur. Devlet 

Şurasının Başkanlığını, 8’inci maddede belirtilen ve yasama gücünün 9’uncu 
maddeye binaen Devlet Şurasının yetki ve yürütmesine tevdi ettiği durumların 
dışında, Kral yapar. 

(2) Tüm yasalar ve yürütme ile ilgili önemli konular Devlet Şurasında 
görüşülür. 

Madde 18.  

Kral, mazeretinden dolayı Devlet Şurasını toplayamadığı hallerde, Devlet 
Şurasında görüşülmesi gereken konuları Bakanlar Kuruluna bırakabilir. 

Bakanlar Kurulu Başbakanın başkanlığında tüm bakanlardan oluşur. Her bir 

bakanın oyu bir tutanağa yazılır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Bakanlar 

Kurulunda müzakere edilmiş ve imzalanmış tutanak başbakan tarafından Kral’a 
sunulur. Kral bu tutanağı olduğu şekliyle onaylayabilir veya konuyu Devlet 
Şurasına görüşülmek üzere iletir. 

Madde 19.  

(1) Kral, devletlerarası ilişkilerde Kraliyet Birliğini temsil eder. 

Kral, Millet Meclisinin onayı olmadan, ülke sınırlarını genişleten veya 
daraltan veya gerçekleştirilmesi için meclisin katılımını gerektiren veya bunun 

dışında büyük öneme sahip bir girişimde bulunamaz. Yine ayni şekilde, meclisin 

onayı olmadan, daha önce meclisin onayı ile yapılmış bir antlaşmayı 
feshedemez. 

(2) Kral, Kraliyet Birliğine veya Danimarka Silahlı Kuvvetlerine yönelik 

bir askeri saldırıya karşılık vermenin haricinde, meclisin onayı olmaksızın 

yabancı bir ülkeye karşı askeri güç kullanamaz. Bu maddeye binaen Kralın 

alacağı önlemler görüşülmek üzere derhal Millet Meclisi gündemine getirilir. 
Millet Meclisi tatildeyse acilen toplantıya çağrılır. 

(3) Millet Meclisi, kendi içinden bir Dış Politika Kurulu seçer. Hükümet 

önemli dış politika konularında karar almadan önce, kurulun tavsiye ve 

görüşlerini alır. Dış Politika Kurulunun işleyişi yasayla düzenlenir. 

Madde 20.  

(1) Bu Anayasa’da belirtilen yetkiler, yasal düzenleme ile belirli ölçüde, 

ülkeler arası karşılıklı antlaşmalara göre kurulmuş organlara devredilebilir. Bu 

organlar, ülkeler arası hukuk düzeni ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 
organlardır. 

(2) Bu amaçla Millet Meclisine sunulan kanun teklifinin kabulü için 

Millet Meclisi üye sayısının altıda beşinin oyu gerekir. Eğer bu oranda oy 

çokluğu elde edilemez ve salt çoğunluk elde edilir ise ve hükümet kanun 
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teklifini destekler ise, teklif salt çoğunluk ile onaydan sonra referanduma 
sunulur. Referandumda seçmenler kabul veya red oyu kullanırlar. Referandum 
42’nci maddeye göre gerçekleştirilir. 

Madde 21.  

Kral, Millet Meclisine kanun teklifi ve başka tekliflerin sunulmasını 

sağlar. 

Madde 22.  

Millet Meclisi tarafından nihai olarak kabul edilen bir yasa en geç otuz 
gün içinde Kral tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girer. Kral yasanın 
yayımlanması ve uygulanmasını emreder. 

Madde 23.  

Acil durumlarda, Millet Meclisinin toplanamaması halinde, Kral, 
Anayasaya aykırı olmamak ve meclis toplanınca en kısa zamanda meclisin 
kabulü veya reddi için meclise sunulmak kaydıyla, geçici yasa çıkarabilir. 

Madde 24.  

Kral, özel ve genel af ilan etme ayrıcalığını haizdir. Yüce Divan 
tarafından yargılanmış ve hüküm almış bakanlar yalnızca Millet Meclisinin 
onayı ile Kral tarafından affedilebilirler. 

Madde 25.  

Kral, gerek doğrudan, gerekse devlet kurumları aracılığı ile gerekli 

izinleri veya yasalardaki istisnai durumları belirler. Bu yetki, 5 Haziran 1849 
tarihinde yürürlükte olan veya bu tarihten sonra yasalarda belirlenmiş yetkiye 
göre kullanılır. 

Madde 26.  

Kral yasa gereğince para bastırabilir. 

Madde 27.  

(1) Kadrolu devlet memuru istihdam etme yasalarla belirlenir. Danimarka 
vatandaşı olmayan hiçbir kimse kadrolu devlet memuru görevine atanamaz. Kral 
tarafından kadrolu devlet memurluğuna atanan kişiler Anayasaya bağlı 
kalacaklarına ant içerler.  

(2) Kadrolu devlet memurlarının görev yerleri değişimi, işten 

çıkarılmaları ve emekli edilmeleri yasalarla belirlenir ve uygulamalarda 64’üncü 
maddeye uyulur. 

(3) Kral tarafından kadrolu devlet memurluğuna atanan kişilerin görev 

yerleri, görev yeri değişikliği ile maddi zarara uğramamaları ve görev yeri 

değişikliği ile normal hakların saklı kalmasıyla erken emekliliğe ayrılma 
seçeneği hakkı verilmesi şartıyla, değiştirilebilir. 
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Bölüm IV. 

 

Madde 28.  

Millet Meclisi, azami 179 üyeden oluşur, 2 üye Faroe adalarından seçilir 

ve 2 üye Grönland´dan seçilir. 

Madde 29.  

(1) Ülkede kalıcı süreyle ikamet eden, ikinci fıkrada belirtilen seçme ve 

seçilme yaş şartını karşılayan ve mümeyyiz olan her Danimarka vatandaşı seçme 

ve seçilme hakkına sahiptir. Sabıkalı olmak ve fakirlik yardımı almanın ne 
derece bu hakka engel olabileceği yasalarla belirlenir. 

(2) Seçme ve seçilme yaşı, 25 Mart 1953 tarihinde gerçekleştirilen 

referandumda kabul edilmiş yaş sınırıdır. Bu yaş sınırı yasayla değiştirebilir. 

Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş yaş sınırını değiştiren bir yasa teklifi, 

Kral tarafından, ancak 42’nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 
referandumda kabul edildikten sonra onaylanabilir. 

Madde 30.  

(1) İşlediği bir suçtan ötürü milletin nazarında Millet Meclisine üye 

olmaya layık bulunmayan bir kişi olmamak kaydıyla, Millet Meclisine, seçme 

ve seçilme hakkı olan herkes seçilebilir.  

(2) Kadrolu Devlet memuru olarak görevli olan memurlar Millet 

Meclisine seçilince hükümetten izin almadan seçimi kabul ederler. 

Madde 31.  

(1) Millet Meclisi üyeleri genel seçimlerle, doğrudan ve gizli oyla 
seçilirler.  

(2) Seçme ve seçilme hakkının kullanılmasıyla ilgili kurallar seçim 

yasasıyla belirlenir. Bu yasayla, farklı görüşlerin temsil edilmesini sağlamak için 

seçim yöntemi ve tek aday çıkaran seçim çevrelerinde nispi oy dağılımı 
uygulamasının olup olmayacağı belirlenir. 

(3) Seçim bölgelerinde üye dağılımı belirlenirken, nüfus sayısı, seçmen 
sayısı ve nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulur. 

(4) Millet Meclisi üye vekillerinin seçimi ve bu üyelerin meclise katılımı 

ve seçimin yenilenmesinin zorunlu olması durumunda uygulanacak kurallar 
seçim yasası ile belirlenir.  

(5) Grönland’ın Millet Meclisinde temsili ile ilgili özel kurallar yasayla 
belirlenir. 

Madde 32. 

(1) Millet Meclisi üyeleri dört yıl süreyle seçilirler. 

(2) Kral her zaman yeni seçim ilan edebilir. Yeni seçim yapılınca, bir 

önceki seçim döneminde seçilen üyelerin görev süresi sona erer. Yeni seçimden 

sonra belirlenen bakanlar kurulu başbakan tarafından Millet Meclisine 
sunulmadan önce yeni seçim ilan edilemez. 
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(3) Başbakan, Millet Meclisinin görev süresi dolmadan önce yeni 
seçimlerin yapılmasını sağlar. 

(4) Yeni seçim yapılmadan önce hiç bir şekilde vekillerin üyeliği sona 
ermez. 

(5) Faroe ve Grönland adaları temsilcilerinin görev sürelerinin başlangıcı 

ve sona ermesine ilişkin özel hükümler yasayla belirlenebilir. 

(6) Bir milletvekilinin, seçim liyakatini kaybetmesi halinde vekilliği sona 

erer.  

(7) Seçimi onaylanan her bir yeni milletvekili, Anayasaya sadakati 
üzerine yemin eder.  

Madde 33.  

Millet Meclisi, üyelerin seçiminin geçerliliğini kendisi belirler ve üyeliğe 

liyakatin kayıp edilip edilmediğine kendisi karar verir.  

Madde 34.  

Millet Meclisinin dokunulmazlığı vardır. Meclisin güvenliğine ve 

dokunulmazlığına karşı gelen, o amaçlı bir emir veren veya emre uyan her 
kimse vatan hainliği suçu işlemiş olur. 

 

Bölüm V. 

 

Madde 35.  

(1) Yeni seçilen Millet Meclisi, Kral tarafından daha önce toplantıya 
çağrılmadıkça, seçimden sonraki 12’nci günde saat 12’de toplanır.  

(2) Vekillerin seçimi onaylandıktan hemen sonra Millet Meclisi başkan 
ve başkan vekilini seçerek toplanır. 

Madde 36.  

(1) Yasama yılı Ekim ayının ilk Salı günü başlar ve gelecek yılın aynı 
Salı gününe kadar devam eder. 

(2) Yasama yılının ilk günü saat 12´de meclis üyeleri toplanır ve Millet 
Meclisi yeni yasama dönemine başlar. 

Madde 37.  

Millet Meclisi hükümetin başkenti olan yerde toplanır. Olağanüstü 
hallerde ülke sınırları dâhilinde başka bir yerde toplanabilir. 

Madde 38.  

(1) Millet Meclisinin ilk toplantısında başbakan ülkenin genel durumu ve 
hükümetin uygulamaya koyacağı tedbirler hakkında bilgi verir. 

(2) Bu toplantı ve konuşmanın devamında genel bir görüşme yapılır.  
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Madde 39.  

Millet Meclisi Başkanı gündemi belirterek meclisi toplantıya çağırır. 

Meclis üyelerinden beşte ikisi veya Başbakan, gündem belirterek meclisin 

toplanması için yazılı talepte bulununca, Meclis Başkanı meclisi toplantıya 

çağıracaktır. 

Madde 40.  

Bakanlar, meclis iç tüzüğüne uymak kaydıyla, görevleri gereği meclis 

toplantılarına katılıp görüşmelerde meclis kürsüsünde, ihtiyaç duydukları 

derecede, söz almaya yetkilidirler. Bakanlardan yalnızca Millet Meclisine üye 
olanlar oylamalara katılabilirler. 

Madde 41.  

(1) Her meclis üyesi, meclise kanun teklifi veya başka teklifler sunabilir. 

(2) Bir kanun teklifi, 3 defa mecliste görüşülmeden oylanıp yasalaşamaz. 

(3) Meclis üyelerinin beşte ikisi, mecliste görüşülen bir kanun teklifinin 

3’üncü görüşmesinin, 2’nci görüşmeden sonra 12’nci günden önce yapılmaması 

yönünde istekte bulunabilirler. Bu istek yazılı şekilde ve isteği yapan üye 

tarafından imzalı olarak meclis başkanına sunulur. Bu şekilde bir erteleme şu 

konularla ilgili kanun tekliflerinde uygulanamaz; mali bütçe kanunu, ek bütçe 
kanunu, geçici bütçe kanunu, devlet borçlanma kanunu, vatandaşlık kanunu, 

istimlâk kanunu, dolaylı vergi kanunu ve acil durumlarda ertelenmesi kanunun 
amacına uygun olmayan haller. 

(4) Seçimlerin yenilenmesi halinde ve yasama yılının sonunda, Meclis 

tarafından henüz onaylanmamış tüm kanun teklifleri ve diğer teklifler 
geçerliliklerini yitirirler.  

Madde 42.  

(1) Bir kanun teklifi Millet Meclisi tarafından kabul edildikten sonra, 
Millet Meclisi üyelerinin üçte biri kanun teklifinin referanduma sunulmasını, 

kanun teklifinin kabul edildiği tarihten itibaren üç takvim günü içinde, Meclis 

Başkanından talep edebilirler. Bu talep yazılı şekilde ve talepte bulunan üyeler 
tarafından imzalanmış olmalıdır. 

(2) Referanduma sunulan hiçbir kanun teklifi (bkz. altıncı fıkra), yedinci 
fıkrada belirtilen istisnai hal haricinde, birinci fıkrada belirtilen mühlet 

dolmadan önce veya yukarıda belirtilen referandum talebi yapılmadan önce Kral 
tarafından onaylanamaz. 

(3) Bir kanun teklifi hakkında referandum talebinde bulunulmuş ise, 

Millet Meclisi, teklifin nihai oylanmasından itibaren 5 gün içinde, teklifin 
işlemden kalkması yönünde karar verebilir. 

(4) Millet Meclisi, üçüncü fıkraya göre bir karar almaması halinde, 

kararın referanduma sunulması yönünde bilgi en kısa zamanda Başbakanlığa 

iletilir ve Başbakanlık yasayı Resmi Gazete’de yayımlatır ve referandum 

oylamasını ilan eder. Referandum, başbakanlığın düzenlemesine uygun olarak, 
ilan tarihinden en erken on iki en geç on sekiz gün sonra gerçekleşir. 
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(5) Referandumda evet veya hayır oyu kullanılır. Kanun teklifinin 

reddedilebilmesi için oylamaya katılan seçmenlerin salt çoğunluğunun 
bulunması ve toplam seçmenlerin en az yüzde otuzun karşı oy vermesi 
gereklidir. 

(6) Aşağıda belirtilen kanun teklifleri referanduma sunulamaz; mali bütçe 

kanunu, ek bütçe kanunu, geçici bütçe kanunu, devlet borçlanma kanunu, maaş 

ve emeklilik maaşı kanunu, vatandaşlık kanunu, istimlâk kanunu, doğrudan ve 

dolaylı vergilendirme kanunu ve uluslararası sözleşmelere istinaden gerekli 

düzenleme için yapılan kanunlar. Bunların referanduma sunulabilecekleri özel 

bir kanunla düzenlenmedikçe, 8, 9, 10 ve 11’inci maddelerde belirtilen 
kanunların teklifi ve 19’uncu maddede belirtilen kararnameler de bu 
kapsamdadır. Anayasa değişiklikleri 88’inci madde hükümlerine tabidir. 

(7) Olağanüstü durumlarda, referanduma sunulması mümkün olan bir 

kanun, bu kanun metninde özellikle belirtilmiş olması kaydıyla, Kral tarafından 
oylamadan hemen sonra onaylanabilir. Millet Meclisi üyelerinin üçte birinin 
birinci fıkrada belirtilen kurallara göre referandum talebinde bulunmaları 

halinde kanun teklifi veya onaylanan kanun yukarıda belirtilen esaslara göre 

referanduma sunulur. Kanun referandumda reddedilmişse, referandum sonucu 
Başbakan tarafından gecikmeksizin ve referandumdan en geç 14 gün sonra 

Resmi Gazete’de ilan edilir. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 
hükmünü yitirir. 

(8) Faroe Adaları ve Grönland da düzenlenecek referandumun kapsamı 
dâhil referandum kuralları yasayla düzenlenir. 

Madde 43.  

Yasayla belirlenmemiş hiç bir vergi tahsil edilemez, değiştirilemez veya 

işlemden kaldırılamaz. Aynı şekilde, yasayla belirlenmedikçe hiçbir kimse 

askere çağrılamaz ve devlet borçlanması gerçekleştirilemez. 

Madde 44.  

(1) Kanunla belirlenmeden hiç bir yabancı vatandaşlık alamaz. 

(2) Yabancıların gayrimenkul sahibi olmaları hakkında gerekli düzenleme 
yasayla belirlenir. 

Madde 45.  

(1) Gelecek yılın mali bütçe kanunu teklifi yeni bütçe yılının 
başlamasından 4 ay önce Millet Meclisine sunulmak zorundadır. 

(2) Mali bütçe yılı kanun teklifinin yeni yıl başlamadan önce oylanıp 

sonuçlanması beklenmiyorsa, Millet Meclisine geçici bütçe kanunu teklifi 

sunulabilir.  

Madde 46.  

(1) Mali bütçe yılı kanunu veya geçici bütçe kanunu teklifi Millet Meclisi 
tarafından onaylanmadan yeni vergi koyulamaz. 
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(2) Millet Meclisi tarafından onaylanan mali bütçe kanunu veya ek bütçe 
kanununda, ya da geçici bütçe kanununda belirtilmemiş hiçbir harcama 

yapılamaz.  

Madde 47.  

(1) Devlet mali raporu mali bütçe yılının sona ermesinden en geç alt ay 
sonra Millet Meclisine sunulur.  

(2) Millet Meclisi bir kaç denetçi seçer, Denetçiler yıllık devlet mali 
raporunu inceler, devletin gelirlerinin devlet mali raporuna usulüne uygun 

şekilde kaydedilip kaydedilmediğini ve harcamaların mali bütçe kanunu veya 

diğer bütçe kanunlarına aykırı yapılıp yapılmadığını kontrol ederler. Denetçiler 
ihtiyaç gördükleri tüm bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptirler. 
Denetçilerin sayısı ve görevleri yasayla düzenlenir.  

(3) Devlet mali raporu, Denetçilerin görüşleriyle birlikte kabul için Millet 
Meclisine sunulur. 

Madde 48.  

Millet Meclisi, çalışma kuralları ve düzenini belirleyen meclis iç 
tüzüğünü kendisi belirler. 

Madde 49.  

Millet Meclisi oturumları halka açıktır. Meclis başkanı veya içtüzükte 

belirtilen sayıda üye veya bir bakan yetkisiz kişilerin kurul salonundan 
çıkartılmasını isteme hakkına sahip olup, bu istem üzerine, gündemdeki 

konunun kapalı veya açık oturumda görüşülüp görüşülmeyeceği kararlaştırılır.  

Madde 50.  

Millet Meclisi yalnızca üye sayısının yarıdan bir fazlasının oturuma ve 
oylamaya katılması ile karar alabilir. 

Madde 51.  

Millet Meclisi, üyeleri arasından genel konularda araştırma komisyonu 
kurabilir. Bu komisyonlar özel veya kamu kurum ve kuruluşlarından gerek 
yazılı gerekse sözlü olarak bilgi talep etme yetkisine sahiptir.  

Madde 52.  

Milletvekilleri komisyon üyeliklerine ve görevlere partilerin üye sayısına 

göre orantılı şekilde seçilir. 

Madde 53.  

Milletvekilleri, meclisin onayı ile kamuoyunun menfaatlerini ilgilendiren 
her konuyu mecliste tartışmaya açar ve konuyla ilgili gerekli bakana soru 
önergesi sunar ve cevap isteyebilir. 

Madde 54.  

Millet Meclisine dilekçeler yalnızca meclis üyeleri tarafından sunulabilir. 
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Madde 55.  

Devletin sivil ve askeri idaresinin denetlenmesi maksadıyla Millet 

Meclisi tarafından meclis dışından görevlendirilecek bir veya iki kişinin 
atanmasına ilişkin esaslar yasal düzenlemeyle belirlenir. 

Madde 56.  

Milletvekilleri, hiç bir şekilde seçmenlerinden emir almadan, yalnızca 
kendi iradelerine bağlı şekilde hareket ederler. 

Madde 57.  

Suçüstü halleri hariç, Millet Meclisinin onayı olmadan hiç bir milletvekili 
yargılanamaz, ya da hiç bir şekilde tutuklanamaz. Meclis içindeki ifadelerinden 

dolayı, hiç bir milletvekili, Meclisin onayı olmadan meclis dışında 
sorgulanamaz. 

Madde 58.  

Milletvekilleri yıllık ödenek alırlar, bu ödeneğin miktarı seçim yasasında 
belirlenir. 

 

Bölüm VI. 

 

Madde 59.  

(1) Yüce Divan; altı yıl görev yapmak üzere görevde en kıdemli Yargıtay 

üyesi hâkim arasından seçilen azami onbeş ve Millet Meclisi tarafından nispi 

temsiliyet esasına uygun olarak aynı sayıda seçilen üyelerden oluşur. Seçilen her 

asil üye için bir veya birkaç yedek üye seçilir. Milletvekilleri, Yüce Divan 

üyeliğine seçilemez ve Yüce Divanda görev alamazlar. Bir defaya mahsus 
yargılamada Yargıtay hâkimi üyeler yargılamaya katılamazlar ise, eksik üye 

sayısına eş değer sayıda Millet Meclisi tarafından en son seçilen üyeler davaya 
katılmazlar. 

(2) Yüce Divan, üyeleri arasından Başkanı seçer. 

(3) Yüce Divanda bir dava açılmış ise, Millet Meclisi tarafından seçilen 

üyeler o dava sonuçlanıncaya kadar, görev süreleri sona erse bile, görevlerine 
devam ederler. 

(4) Yüce Divan ile ilgili kurallar yasayla düzenlenir. 

Madde 60.  

(1) Yüce Divanda, Kral veya Millet Meclisi tarafından bakanlar hakkında 
açılan davalar hükme bağlanır. 

(2) Kral, devlet güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği kanaatini taşıdığı 
başka suçları işleyenlerin de Millet Meclisinin onayıyla Yüce Divanda 
yargılanmasını talep edebilir. 
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Madde 61.  

Yargı yetkisinin kullanılması yalnızca yasayla düzenlenir. Yargı yetkisine 
sahip özel mahkemeler kurulamaz. 

Madde 62.  

Yargının idaresi her daim yürütme erkinden ayrı tutulur. Bu alanda 
kurallar yasayla belirlenir. 

Madde 63.  

(1) Mahkemeler, idarenin yetki kapsamıyla ilgili her türlü ihtilafı karara 

bağlamakla yetkilidir. Ancak, söz konusu yetkiyi yargıya taşıyan kişi, bunu 
mahkemeye taşımış olmakla, idarenin vermiş olduğu karara geçici olarak 

uymaktan muaf kalamaz. 

(2) İdari işlemlere yapılan itirazlar kanun gereği bir veya daha fazla idare 

mahkemesi tarafından karara bağlanabilir. İdare mahkemesinin kararı Yargıtay 
nezdinde temyiz edilebilir. Bu usulün esasları kanunla belirlenir.  

Madde 64.  

Hâkimler, görevlerini yerine getirirken her bakımdan kanunla bağlıdırlar. 
Mahkeme kararı olmadan görevlerinden alınamazlar. Aynı şekilde, 

mahkemelerin teşkilatında gerçekleştirilen yapısal değişiklikler hariç olmak 

üzere, kendi istekleri olmadan görev yerleri değiştirilemez. Bir hâkim, 65 yaşını 

doldurunca, yaş haddinden dolayı görevini bırakması gereken zamana kadar, 
maaşı ödenmek şartıyla, emekliye ayrılabilir. 

Madde 65.  

(1) Muhakeme ve yargılama, mümkün olduğu derecede halka açık ve 
duruşmalı olacaktır. 

(2) Ceza muhakemesinde vatandaş yargılamaya katılırlar. Hangi 
davalarda ve hangi durumlarda vatandaşların duruşmalara katılacağı kanunla 
belirlenir, aynı şekilde hangi davalarda jürilerin yargılamaya katılacağı da 
kanunla belirlenir. 

 

Bölüm VII. 

 

Madde 66.  

Millet Kilisesinin kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla belirlenir. 

Madde 67.  

Vatandaşlar dini inançlarına göre istedikleri şekilde ibadet etmek için 

cemaat oluşturabilirler. Ancak öğrenilen ve uygulanan hiç bir şey ahlak 
değerlerine ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. 

Madde 68.  

Hiç kimse kendi dininden başka bir dini topluluğa maddi destekte 
bulunmaktan sorumlu değildir. 
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Madde 69.  

Millet Kilisesinden ayrı olan dini topluluklara ilişkin esaslar kanunla 
düzenlenir. 

Madde 70.  

Hiç kimsenin, dini inancından veya etnik kökeninden dolayı vatandaşlık 

haklarından ve siyasal haklardan bütünüyle yararlanması engellenemeyeceği 

gibi, hiç kimse aynı sebeplerden dolayı genel vatandaşlık görevlerini ifa 

etmekten imtina edemez. 

 

Bölüm VIII. 

 

Madde 71.  

(1) Kişisel hürriyet dokunulmazdır. Hiç bir Danimarka vatandaşı siyasi 
görüşü, dini inancı veya etnik kökeninden dolayı kişisel hürriyetlerinden yoksun 
bırakılamaz.  

(2) Kişisel hürriyetler ancak kanun gereğince kısıtlanabilir. 

(3) Tutuklanan her kimse 24 saat geçmeden hâkim huzuruna çıkarılır. 
Eğer tutuklanan kişi, hâkim huzuruna çıktıktan sonra anında serbest bırakılamaz 

ise hâkim, yazılı olarak ve sebepleri belirtilerek, mümkün olan en kısa süre 

içinde ve azami 3 gün içinde tutukluluğun devamının gerekip gerekmediğini 

karara bağlar; eğer tutuklunun kefalet karşılığında serbest bırakılması 

mümkünse, kefaletin cinsi ve miktarını belirler. Yerel şartların bu düzenlemeyi 

gerektirmesi halinde, Grönland ile ilgili tutuklamalarda bu madde hükmü kanun 
uyarınca uygulanmayabilir. 

(4) Hâkimin vermiş olduğu kararı, muhatap kişi anında bir üst 
mahkemeye ayrıca temyiz edebilir. 

(5) Hiçbir kimse, para cezası veya hafifletilmiş hapis cezası gerektiren 
suçlardan dolayı tutuklanamaz. 

(6) Ceza muhakemesi dışında olan ve bir mahkeme kararı, ya da 

yabancılar kanunu kapsamında olmaksızın gerçekleştirilen bir tutuklama, tutuklu 
veya onun adına talepte bulunan bir kişinin isteği üzerine karar için genel 
mahkemeye veya başka bir yargı yetkisi olan kuruma sunulur. Bu konuyla ilgili 
usuller yasayla düzenlenir. 

(7) Altıncı fıkrada belirtilen durumda olan kişilerin hakları Millet Meclisi 

tarafından seçilen bir kurul tarafından denetlenir. Bahis konusu olan kişiler bu 
kurula başvuru hakkına sahiptirler. 

Madde 72.  

Herkes konut masuniyetine sahiptir. Kanunda belirtilen istisnai haller 
haricinde, bir yargı kararı olmaksızın konutlarda arama yapılamaz, buradaki 
mektup ve sair dokümanlara el konulamaz veya incelenemez ve posta, telgraf ve 
telefon haberleşmesinin gizliliği ihlal edilemez. 
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Madde 73.  

(1) Mülkiyet hakkı dokunulmazdır. Kimse, kamu yararı gerektirmedikçe, 
mülkünden vazgeçmeye zorlanamaz. Bir kişi, kanunda belirtilen esaslarla ve 
kendisine tazminat ödenerek mülkünden vazgeçebilir. 

(2) İstimlâk amaçlı bir kanun teklifi Millet Meclisinde nihai olarak 

oylandıktan sonra, meclis, bu kanun teklifinin kabul edildiği tarihten itibaren üç 

gün içerisinde, üyelerinin üçte birinin oyuyla kanun teklifinin yeni genel seçim 

yapılıp, ondan sonra toplanan meclis tarafından onaylandıktan sonra Kralın 

onayına sunulmasını isteyebilir. 

(3) İstimlâk işleminin yasaya uygunluğu ve tazminatın miktarı ile ilgili 

her itiraz yargıya intikal ettirilebilir. İstimlâk bedeline ilişkin itirazlar kanun 
gereğince, bu amaçla kurulan mahkemelere havale edilebilir.  

Madde 74.  

Meslek ve iş hayatında serbestlik ve eşitliği kısıtlayan ve kamu yararına 
olmayan her çeşit sınırlama yasayla kaldırılır. 

Madde 75.  

(1) Kamu yararı geliştirmek amacıyla, eli iş tutan her vatandaşın eşit 

şartlarda çalışmasını ve kendi yaşamını güvence altına alabilmesini sağlamak 
için gereken ortamın kurulabilmesi için çaba gösterilecektir. 

(2) Kendi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının geçimini kendi 
imkânlarıyla temin edemeyen ve geçimi başkalarının sorumluluğunda 

bulunmayan kişiler, devlet yardımı alabilirler, ancak bu kişiler yardım karşılında 
yasa gereği belirlenen yükümlülükleri yerine getirmelidir.  

Madde 76.  

Okul çağında olan her çocuk, ilköğretim kurumlarından ücretsiz eğitim 

alma hakkına sahiptir. Kendi çocuğuna, ya da vesayeti altındaki çocuğa eğitim 

veren veliler ya da vasiler çocuklarına, vesayetleri altındaki çocuklara ilköğretim 

kurumlarında sunulan eş değerde eğitimle bir eğitim sağlıyorlarsa, bu çocukları 

ilköğretim kurumlarına göndermek zorunda değildirler. 

Madde 77.  

Herkes, bunlardan ötürü mahkemeler önünde sorumlu tutulabilecek 

olmak kaydıyla, düşünce ve kanaatlerini yazılı ve sözlü olarak açıklama ve 

yayma hakkına sahiptir. Sansür ve başka engelleyici kurallar bir daha asla 
uygulamaya konulamaz. 

Madde 78.  

(1) Vatandaşlar, önceden izin almadan yasal olan her amaç için dernek 
kurma hürriyetine sahiptir. 

(2) Amaçlarına şiddetle, şiddete teşvik ederek ulaşmaya çalışan veya 
farklı düşünenleri benzeri illegal yöntemlerle etkilemeye çalışan dernekler 
mahkeme kararıyla kapatılır. 
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(3) Hiç bir dernek bir hükümet kararıyla kapatılamaz. Ancak bir dernek, 
derhal kapatılma talebiyle dava açılması kaydıyla geçici olarak yasaklanabilir. 

(4) Siyasi derneklerinin kapatılmasına ilişkin davalar hiç bir izin almadan 
Yargıtay’a intikal edilebilir. 

(5) Kapatma kararının hukuki etki ve sonuçları yasayla düzenlenir. 

Madde 79.  

Herkes, önceden izin almadan, silahsız toplantı düzenleme hakkına 

sahiptir. Kamusal alanda düzenlenen toplantıları Polis izleyebilir. Açık havada 

yapılan toplantılar, kamu düzenini tehdit etmesi riski varsa, yasaklanabilir. 

Madde 80.  

Kargaşalık çıkması durumunda, silahlı kuvvetler, kendilerine saldırı 

olmadığı hallerde, 3 defa Kral ve kanun adına dağılmaları yönünde uyarı 

yaptıktan ve uyarıya yanıt alınamadıktan sonra kalabalığa müdahale edebilir. 

Madde 81.  

Eli silah tutar her erkek vatandaş, kendi imkânları dâhilinde, anavatanın 

korunmasına yasalarla belirlenen kurallar çerçevesinde katkıda bulunmakla 
yükümlüdür. 

Madde 82.  

Belediyelerin faaliyetlerini özerk şekilde ve devlet denetiminde 
düzenleyip yürütebilme hakları kanunla düzenlenir. 

Madde 83. 

Yasalarda belirtilmiş her türlü soyluluk, özel hak, rütbe ve sınıf ayrılığı 
kaldırılmıştır. 

Madde 84.  

Sermaye dağılımı veya toprak paylaşımı hususunda hiçbir zümreye veya 

kişiye imtiyazlı haklar tanınamaz. 

Madde 85.  

Silahlı kuvvetler için, 71, 78 ve 79’uncu maddede belirtilen kurallar 
yalnızca askeri kanunlarla belirlenen sınırlamalar çerçevesinde uygulanabilir. 

 

Bölüm IX. 

 

Madde 86.  

Belediye Meclisi ve Dini İdare Kurullarına seçme ve seçilme yaşı, Millet 
Meclisi’ne seçme ve seçilme yaşıyla aynıdır. Faroe Adaları ve Grönland için, 
aynı organlar için seçme ve seçilme yaşı kanunla veya kanuna göre düzenlenir. 

Madde 87.  

İzlanda ile Danimarka arası birliğini fesheden yasaya göre, Danimarka 

vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olan İzlanda vatandaşları, Danimarka 
Anayasasında Danimarka vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanırlar. 
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Bölüm X. 

 

Madde 88.  

Millet Meclisi bir anayasa değişikliğini teklifini kabul eder ve hükümet 
bu değişikliği desteklerse genel seçim ilân edilir. Eğer yeni seçilen Millet 

Meclisi anayasa değişikliği teklifini aynı şekliyle onaylarsa, bu onaydan sonra   
6 ay içinde değişiklik teklifi seçmenlerin kabulü veya reddi için referandum 
yoluyla seçmenlere sunulur. Bu oylama için gerekli kurallar yasayla belirlenir. 

Oylamaya katılanların salt çoğunluğu ve toplam seçmenlerin en az yüzde kırkı 
lehte oy kullanmış ise ve Kral değişikliği onaylarsa, teklif Anayasa olarak kabul 

edilir. 

 

Bölüm XI. 

 

Madde 89.  

Bu anayasa derhal yürürlüğe girer. 5 Haziran 1915 tarihli ve                   
10 Eylül 1920 tarihli değişiklikle seçilen Kraliyet Meclisi, 4. Bölümde belirtilen 

şekilde yeni genel seçim yapılıncaya kadar devem eder. Yeni genel seçim 

yapılıncaya kadar, 5 Haziran 1915 tarihli ve 10 Eylül 1920 tarihli değişiklikle 
Kraliyet Meclisi tarafından onaylanan kurallar geçerlidir. 
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27 MART 1953 TARİHLİ 

TAHT KANUNU 
 

Madde 1.  

Taht, Kral Christian X ve Kraliçe Alexandrine’nin varislerine miras 
yoluyla intikal eder. 

Madde 2.  

Kral’ın vefatı halinde taht, öncelik erkek evlada verilmek üzere, Kral’ın 

erkek ya da kız evladına, aynı cinsiyetten birden fazla evladı var ise yaşça büyük 

olanına intikal eder. Kral’ın çocuklarından biri vefat ettiğinde, taht hakkı vefat 

eden evlattan sonraki evlada, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslarla 
intikal eder.  

Madde 3. 

Kral’ın veliaht bırakmadan vefat etmesi halinde, taht, öncelik erkek 
kardeşinde olmak kaydıyla, Kral’ın erkek veya kız kardeşine intikal eder. 

Kral’ın birden fazla erkek veya kız kardeşi var ise, ya da erkek ya da kız 

kardeşlerinden herhangi biri vefat etmiş ise, ikinci fıkra hükümleri gereği 
uygulanır.  

Madde 4.  

İki ve üçüncü fıkra hükümlerine uygun bir veliaht bulunmuyor ise, taht, 

iki ve üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak, Kral Christian X. ve Kraliçe 

Alexandrine’nin torunları ve akrabalık derecesine göre en yakınına, erkek 
akrabalara ve yaşı büyük olanlara öncelik verilerek intikal eder.  

Madde 5.  

Sadece meşru evlilik sonucu dünyaya gelen çocuklar tahtın veliahdı 

olabilirler. Kral, Millet Meclisinin izni olmaksızın evlenemez. Tahtın veliahdı 

Kral’ın Devlet Şurasında vereceği izni olmaksızın evlenirse, kendisi ve evlilik 
sonucu doğan çocukları tahta varislik haklarından yoksun kalırlar. 

Madde 6.  

Kral’ın tahttan çekilmesi halinde 2 ila 5’inci maddeler arasında kalan 
hükümler uygulanır. 

Madde 7.  

Bu kanun, 5 Haziran 1953 tarihli Danimarka Krallığı Anayasasıyla aynı 

tarihte yürürlüğe girer.  

 

 

 

 

Kaynak: Danimarka Parlamentosu 
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4 Ekim 1958 

FRANSA ANAYASASI 
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İKAZ

 

 

1. Anayasanın 11, 56, 61/1, 65, 69, 71/1 ve 73’üncü maddelerinde yatık 

(italik) şekilde gösterilen hükümler 23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı 

Anayasal Kanunun 46’ncı maddesi gereğince, bu hükümlerin uygulanması için 

çıkartılması gerekli olan kanunlar ve organik yasada belirtildiği şekilde 
yürürlüğe girecektir; 

2. 4 Şubat 2008 tarih ve 2008/103 sayılı Anayasal Kanunun 2’nci maddesi ve 
23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı Anayasal Kanunun 47’nci maddesi 
uyarınca, Başlık XV’in başlığında ve Anayasanın 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 88/6 ve 

88/7’nci maddelerinde yatık (italik) şekilde gösterilen ifadeler, 13 Aralık 2007 

tarihinde imzalanmış, Avrupa Topluluğunu kuran ve Avrupa Birliğini kuran 
Anlaşmaları tadil eden Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde yürürlüğe 
girecektir; 

3. Avrupa Konseyinin 1 Temmuz 2004 tarihinden önce toplanmasını 

kararlaştırdığı Hükümetler arası Konferans sonucunda alınan karar Avrupa 
Birliğine yapılacak katılımlarla ilgili olarak, madde 88/5’in her iki versiyonu da 
23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı Anayasal Kanun gereğince 

uygulanmayacaktır.  

 

 

 

 

                                                
 Not: Bu ikaz ilgili maddelere dipnot olarak belirtilmiştir. 
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4 Ekim 1958 

FRANSA ANAYASASI 
 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

 

Madde No. Sayfa No. 

 

Başlangıç 1 ............ 173 

Madde 1.  ............ 173 

Başlık I. Egemenlik  2-4 .... 173-174 

Başlık II. Cumhurbaşkanı  5-19 .... 174-178 

Başlık III. Hükümet  20-23 .... 178-179 

Başlık IV. Parlamento  24-33 .... 179-181 

Başlık V. Parlamento ve Hükümet Arasındaki İlişkiler  34-51/2 .... 181-188 

Başlık VI. Antlaşmalar ve Uluslar arası Anlaşmalar  52-55 .... 188-189 

Başlık VII. Anayasa Konseyi  56-63 .... 189-191 

Başlık VIII. Yargı  64-66/1 .... 191-193 

Başlık IX. Yüksek Adalet Divanı  67-68 .... 193-194 

Başlık X. Hükümet Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  68/1-68/3 .... 194-195 

Başlık XI. Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi  69-71 ............ 195 

Başlık XI. A. Hakların Koruyucusu (Kamu Başdenetçisi) 71/1 ............ 196 

Başlık XII. Mahalli İdareler  72-75/1 .... 196-200 

Başlık XIII. Yeni Kaledonya’ya İlişkin Geçici Hükümler  76-77 ............ 201 

 78-86 ............ 201 

Başlık XIV. Fransızca Konuşulan Ülkeler ve  

                     Birlik Anlaşmaları  87-88 ............ 202 

Başlık XV. Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği  

                   Avrupa Birliği 88/1-88/7 .... 202-204 

Başlık XVI. Anayasa Değişiklikleri  89 .... 204-205 

Başlık XVII. Mülga  ............ 205 

Çevre Şartı  .... 206-207 
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FRANSA ANAYASASI 
 

Başlangıç 

 

Fransız halkı, 1789 Beyannamesinde tanımlanan, 1946 Anayasasının 
başlangıç kısmında teyit edilip tamamlanan insan haklarına ve milli egemenlik 

ilkelerine, aynı şekilde 2004 Çevre Şartında belirtilen hak ve ödevlere 
bağlılığını ihtişamla ilân eder. 

Bu ilkeler ve hakların kendi kaderlerini serbestçe belirlemeleri esası 
gereğince Cumhuriyet, kendisine katılma iradesini beyan eden denizaşırı 
ülkelere özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ortak idealine dayanan ve bu ülkelerin 
demokratik gelişmelerini sağlayacak yeni kurumlar sunar. 

 

Madde 1. 

Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. Köken, ırk 

veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti 

eder. Her inanca saygılıdır. İdari yapısı yerinden yönetim esasına dayanır.  

Kadınlar ve erkeklerin seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra 

mesleki konumlara ve sosyal sorumluluklara eşit şekilde erişebilmeleri, kanunla 
teşvik edilir. 

 

Başlık I. 

Egemenlik 

 

Madde 2. 

Cumhuriyetin dili Fransızca’dır.  

Ulusal simge mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan üç renkli 
bayraktır.  

Ulusal Marş Marsillaise’dir.  

Cumhuriyetin veciz ifadesi “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşliktir”. 

Cumhuriyetin ilkesi; “Halkın, halk tarafından ve halk için yönetimidir.” 

Madde 3. 

Ulusal egemenlik halka aittir, bunu temsilcileri aracılığıyla ve 
halkoylaması yoluyla kullanır.  

Halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemenliğin kullanılmasını 

kendisine mal edemez.  

Anayasada öngörülen koşullar dâhilinde, seçimler tek dereceli veya iki 
dereceli olabilir. Fakat, daima genel, eşit ve gizlidir. 
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Yasanın belirlediği koşullar çerçevesinde, reşit olan, medeni ve siyasal 
haklarını kullanabilen kadın-erkek her Fransız vatandaşı seçmendir. 

Madde 4. 

Siyasal parti ve siyasal guruplar oy vermenin tecellisine katkıda 

bulunurlar. Bunlar, serbestçe kurulu ve serbestçe faaliyette bulunurlar. Ulusal 
egemenlik ve demokrasi ilkelerine saygı göstermek zorundadırlar.  

Şartları yasayla belirlenen, 1’inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 

ilkenin uygulanmasına da katkıda bulunurlar. 

Farklı fikirlerin ifade edilebilmesi ve siyasal partilerin ve siyasal 

grupların Ulusun demokratik hayatına eşit şekilde katılabilmesi kanunlarla 
garanti edilir.  

 

Başlık II. 

Cumhurbaşkanı 

 

Madde 5. 

Cumhurbaşkanı Anayasaya saygı duyulmasını gözetir. Hakemlik 

yetkisine dayanarak, kamu güçlerinin düzenli çalışmasını sağladığı gibi devletin 

devamlılığını temin eder. 

Ulusal bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün ve antlaşmalara saygının 

garantörüdür.  

Madde 6. 

Cumhurbaşkanı beş yıl için, tek dereceli genel seçimle seçilir. 

Hiçbir kimse ardı ardına iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevini 
yürütemez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin özel koşullar organik bir yasa ile 

belirlenir.  

Madde 7. 

Cumhurbaşkanı, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilir. Oylamanın 

ilk turunda bu çoğunluk sağlanamazsa, seçimleri izleyen ondördüncü gün ikinci 

tura gidilir. Bu ikinci tura, sadece, daha az şanslı adayların da çekilmesinden 
sonra, ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilir.  

Oy verme Hükümetin çağrısı ile başlar. 

Yeni Cumhurbaşkanının seçimi, görevdeki Cumhurbaşkanının 
yetkilerinin sonra ermesinden en az yirmi, en fazla otuzbeş gün önce yapılır.  

Cumhurbaşkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ya da Anayasa 

Konseyi tarafından belirlenen bir engelin ortaya çıkması halinde, aşağıdaki 11 

ve 12’nci maddelerde öngörülenler hariç, Cumhurbaşkanının görevleri geçici 

olarak Senato Başkanı tarafından, onun da engelli olması halinde Hükümetçe 
yerine getirilir.  
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Boşalma halinde ya da Anayasa Konseyince göreve kesin engelin varlığı 

beyan edilince, yeni Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme, Anayasa Konseyince 

saptanacak mücbir sebepler dışında, boşalmanın meydana gelindiğinin ya da 

engelin kesin nitelikte olduğunun ilânından en az yirmi, en fazla otuzbeş gün 
sonra yapılır.  

Adaylıkların konulması için belirlenen son tarihten otuz günden az bir 

süre önce adaylığını açıkça ilân etmiş olan bir kişi bu tarihten önceki yedi gün 

içinde ölür ya da engelli hale gelmiş olursa, Anayasa Konseyi seçimin 
ertelenmesine karar verebilir.  

Seçimlerin birinci turundan önce, adaylardan biri ölür ya da engelli hale 
gelirse, Anayasa Konseyi seçimlerin ertelenmesine karar verir.  

Birinci turda en avantajlı durumda olan iki adaydan birinin, adaylıktan 

çekilmeler olmadan önce ölümü yahut engelli hale gelmesi durumunda Anayasa 
Konseyi, seçim işlemlerinin tümünün yeniden yapılacağını beyan eder; İkinci 

tura kalan adaydan birinin ölmesi ya da engelli duruma gelmesi halinde de aynı 
şekilde hareket edilir. 

Her durumda aşağıdaki 61’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
yahut yukarıdaki 6’ncı maddede söz edilen organik yasada aday göstermek için 

öngörülen koşullar çerçevesinde, adaylık için Anayasa Konseyine başvurulur.  

Anayasa Konseyinin karar tarihinden otuzbeş günden fazla bir zaman 
sonra oylama yapılmazsa Anayasa Konseyi, üçüncü ve beşinci fıkralarda 

öngörülen süreleri uzatabilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması, seçimin, 

görevdeki Cumhurbaşkanının yetkilerinin sona ermesinden sonraki bir tarihe 

ertelenmesi sonucunu doğurursa mevcut Cumhurbaşkanı; yeni 
Cumhurbaşkanının ilân edildiği tarihe kadar görevde kalır. 

Cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı ya da Cumhurbaşkanının 

engellilik halinin kesinliğinin ilân edilmesi ile halefinin seçimi arasındaki süreç 
içinde Anayasanın 49, 50 ve 89’uncu maddeleri uygulanmaz.  

Madde 8. 

Cumhurbaşkanı Başbakanı atar. Başbakan tarafından Hükümetin 
istifasının sunulması üzerine görevine son verir. 

Başbakanın önerisi üzerine Hükümetin diğer üyelerini tayin eder ve 
bunların görevine son verir.  

Madde 9. 

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder.  

Madde 10. 

Cumhurbaşkanı, kesin olarak kabul edilmiş olan yasaları, Hükümete 
sunulmalarını takip eden onbeş gün içinde ilân eder. 

Bu sürenin bitmesinden önce, yasanın ya da bazı maddelerinin yeniden 

müzakere edilmesini Parlamentodan isteyebilir. Bu yeniden müzakere istemi 
reddolunamaz.  

 



 176 

Madde 11. 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin Parlamentonun toplantı dönemi boyunca 

yaptığı ya da her iki Meclisin ortaklaşa yapmış oldukları ve Resmi Gazete’de 
yayınlanan teklifleri, kamu mercilerinin teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, 

kamunun sosyal, ekonomik ve siyasal reformuna ilişkin tasarıları, aynı şekilde 

kamu hizmetlerine ilişkin, Anayasaya aykırı olmaksızın kurumların işleyişi 

üzerinde etki yapabilecek bir antlaşmanın onaylanması için izin verilmesine 

ilişkin her yasa tasarısını referanduma sunabilir.  

Referandumun, bir Hükümet Tasarısı üzerine gerçekleşmesi durumunda, 

Hükümetin her iki Meclis önünde gerçekleştireceği deklarasyonu yine her iki 
Meclis nezdinde gerçekleştirilecek müzakereleri takip edecektir. 

Madde 11.
*
 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin Parlamentonun toplantı dönemi boyunca 

yaptığı ya da her iki Meclisin ortaklaşa yapmış oldukları ve Resmi Gazete’de 
yayınlanan teklifleri, kamu mercilerinin teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, 

kamunun sosyal, ekonomik ve siyasal reformuna ilişkin tasarıları, aynı şekilde 
kamu hizmetlerine ilişkin, Anayasaya aykırı olmaksızın kurumların işleyişi 
üzerinde etki yapabilecek bir antlaşmanın onaylanması için izin verilmesine 
ilişkin her yasa tasarısını referanduma sunabilir.  

Referandumun, bir Hükümet Tasarısı üzerine gerçekleşmesi durumunda, 

Hükümetin her iki Meclis önünde gerçekleştireceği deklarasyonu yine her iki 
Meclis nezdinde gerçekleştirilecek müzakereleri takip edecektir. 

İlk fıkrada belirtilen konularla ilgili olarak gerçekleştirilecek bir 
referandum, Parlamento Üyelerinin beşte birinin seçmen kütüğüne kayıtlı 
seçmenlerin onda birinin desteğiyle sunacakları teklif üzerine, 

gerçekleştirilebilir. Bu teklif, Parlamento Üyeleri Tarafından Getirilen Kanun 
Teklifi şeklinde olacak ve bir yıldan az süre içinde çıkartılmış bir yasa 
hükmünün iptali için uygulanmaz. 

Referandumun yapılma şartları ve Anayasa Konseyinin bir önceki fıkra 
hükümlerine uygunluğunu incelerken bağlı olacağı şartlar bir organik yasa ile 
düzenlenir. 

Parlamento Üyeleri Tarafından Getirilen Kanun Teklifi her iki Meclis 
tarafından organik yasada belirtilen süre içinde müzakere edilmezse, 
Cumhurbaşkanı bu kanun teklifini referanduma sunar.  

Fransız halkı referandumda Parlamento Üyeleri Tarafından Getirilen 
Kanun Teklifinin lehine oy kullanmazsa, referandum tarihini takip eden iki yıllık 
dönemin sonuna kadar aynı konuda yeni bir referandum teklifi yapılamaz.  

Referandum, yasa tasarısının ya da Parlamento Üyeleri Tarafından 

Getirilen Kanun Teklifinin kabulü şeklinde sonuçlanırsa, Cumhurbaşkanı bunu 
referandumun sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içinde ilân eder. 

                                                
* Bkz. İkaz 
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Madde 12. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanlarının görüşünü aldıktan 
sonra Millet Meclisini feshedebilir.  

Fesihten en az yirmi, en çok kırk gün sonra genel seçimler yapılır.  

Millet Meclisi, seçimini izleyen ikinci Perşembe günü kendiliğinden 

toplanır. Bu toplantı olağan dönemler için öngörülen süreçler dışında yapılırsa 
kendiliğinden onbeş günlük yeni bir dönem başlar. 

Bu seçimi izleyen yıl içinde yeni bir fesih yapılamaz.  

Madde 13. 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunda görüşülen kararname ve kararları 
imzalar.  

Devletin sivil ve askeri görevlilerinin atamasını yapar.  

Danıştay üyeleri, Legion d’Honneur Büyük Şansölyesi, Büyükelçiler ve 

fevkalade elçiler, Sayıştay Üyeleri, Valiler, Hükümetin 74’üncü maddede 
düzenlenen denizaşırı ülkelerdeki ve Yeni Kaledonya’daki temsilcileri, yüksek 

rütbeli subaylar, akademi rektörleri, merkezi idarelerin yöneticilerinin atanması 
Bakanlar Kurulunca yapılır.  

Bakanlar Kurulunca atama yapılacak diğer görevler ve 

Cumhurbaşkanının atama yetkisinin onun adına başkasına devrine ilişkin 
koşullar bir organik yasa ile düzenlenir.  

Ulusun hakların ve özgürlüklerinin, ya da ekonomik ve sosyal hayatının 

teminat altına alınmasının ehemmiyeti sebebiyle atama yetkisinin, her bir 

Meclisteki ilgili daimi komisyonlarla birlikte kamuoyunun görüşü alınarak 

kullanılacağı, üçüncü fıkrada belirtilenlerin haricindeki diğer görevler veya 

unvanlar bir organik yasa ile tanımlanır. Her iki komisyonun aleyhte 
kullandıkları oy toplamı iki komisyonun kullandığı toplam oy sayısının beşte 

üçüne eşit olduğu hallerde, Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılmaz. Bu 
komisyonlar, ilgili görev veya unvanlara göre kanunlar tarafından belirlenir.  

Madde 14. 

Cumhurbaşkanı, yabancı ülkelere gönderilen büyükelçi ve fevkalade 

elçilere güven belgesi verir, yabancı büyükelçi ve fevkalade elçilerin güven 

belgesini kabul eder. 

Madde 15. 

Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin başıdır. Milli Savunma Yüksek Kurul 

ve Komitelerine başkanlık eder.  

Madde 16. 

Cumhuriyetin kurumları, milletin bağımsızlığı, ülkesinin bütünlüğü veya 

uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi ciddi ve ani biçimde tehdit edildiği ve 

anayasal kamu güçlerinin düzenli işleyişi bozulduğu zaman Cumhurbaşkanı, 

Başbakanın, Meclis Başkanlarının ve Anayasa Konseyinin resmi görüşlerini 
aldıktan sonra, bu şartların gerektirdiği önlemleri alır.  
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Durumu bir açıklamayla milletin bilgisine sunar.  

Bu önlemler anayasal kamu güçlerine en kısa süreler içinde görevlerini 

yerine getirmek olanaklarını sağlama iradesinden kaynaklanmalıdır. Bu 
konularda Anayasa Konseyinin görüşü alınır.  

Parlamento kendiliğinden toplanır.  

Millet Meclisi, olağanüstü yetkilerini kullandığı süre içinde feshedilemez.  

Bu olağanüstü yetkilerin kullanılmasından otuz gün sonra, konu, Millet 

Meclisi Başkanı, Senato Başkanı, Millet Meclisinin altmış üyesi, ya da altmış 

senatör tarafından bu fıkrada belirtilen şartların hâlâ devam edip etmediğinin 

belirlenmesi maksadıyla, Anayasa Konseyine havale edebilir. Anayasa Konseyi 
kararını en kısa süre içerisinde halka açıklar. Anayasa Konseyi bu incelemeyi 
resen gerçekleştirir ve kararını, olağanüstü yetkilerin kullanılmaya başlandığı 

tarihten altmış gün sonra, ya da bu tarihten sonra herhangi bir tarihte aynı 
şekilde verir.  

Madde 17. 

Cumhurbaşkanı bireysel af yetkisine sahiptir.  

Madde 18. 

Cumhurbaşkanı, Parlamentonun iki Meclisi ile ilişkilerini gönderdiği ve 
hiçbir tartışmaya yer vermeyen mesajlarla sağlar. 

Cumhurbaşkanı, bu amaçla bileşik oturumda toplanan Parlamentoya hitap 

edebilir. Cumhurbaşkanının Parlamentoya hitaben yapacağı beyanlar, kendisinin 
yokluğunda, oylanmaksızın Parlamento tarafından tartışılır.  

Parlamento, normal dönem dışında bu amaçla özel olarak toplanır.  

Madde 19. 

Cumhurbaşkanının, 8’inci maddenin birinci fıkrası, 11, 12, 16, 18, 54 ve 

61’inci maddelerde öngörülenler dışındaki işlemleri, Başbakan ve gerektiğinde 
ilgili bakanlar tarafından imzalanır.  

 

Başlık III. 

Hükümet 

 

Madde 20. 

Hükümet, milli politikayı belirler ve yürütür.  

İdareden ve silahlı kuvvetlerden yararlanır.  

49 ve 50’nci maddelerde öngörülen usul ve şartlar dâhilinde, Parlamento 
önünde sorumludur.  

Madde 21. 

Başbakan, Hükümetin faaliyetlerini yönetir. Ulusal savunmadan 

sorumludur. Yasaların uygulanmasını sağlar. 13’üncü madde hükümleri saklı 
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kalmak üzere, düzenleme yetkisini kullanır ve sivil ve askeri görevlere atamalar 
yapar.  

Yetkilerinden bazılarını bakanlara devredebilir.  

Gerektiğinde, 15’inci maddede sözü edilen kurul ve komitelere 
Cumhurbaşkanına vekâleten başkanlık eder. 

İstisnai hallerde Cumhurbaşkanının açıkça verdiği yetkiye dayanarak ve 

belirli bir gündem için bakanlar kuruluna, Cumhurbaşkanına vekâleten 

başkanlık eder. 

Madde 22. 

Başbakanın kararları gerektiğinde bunları uygulamakla yükümlü 

bakanlarca imzalanır.  

Madde 23. 

Hükümet üyeliği görevleri, her türlü milletvekilliği, ulusal nitelikteki 

hiçbir mesleki temsilcilik ve hiçbir kamusal görev ya da hiçbir mesleki faaliyetle 
bağdaşmaz.  

Bu gibi görev, faaliyet ve vekâletlerin asıl sahiplerinin yerine kimler 
tarafından yerine getirileceğine ilişkin şartlar bir organik yasa ile saptanır. 

Parlamento üyelerine vekalet, 25’inci madde hükümlerine uygun biçimde 
olur. 

 

Başlık IV. 

Parlamento 

 

Madde 24. 

Parlamento yasalar çıkartır. Hükümetin faaliyetlerini izler. Kamusal 
politikaları değerlendirir. 

Parlamento, Millet Meclisi ve Senatodan oluşur. 

Azami beşyüzyetmişyedi üyeden oluşan Millet Meclisinin üyeleri tek 
dereceli seçimle seçilirler. 

Azami üçyüzkırksekiz üyeden oluşan Senatonun üyeleri iki dereceli 
seçimle seçilir. Senato, ülkedeki yerel yönetimlerin temsilini sağlar.  

Fransa dışında yerleşmiş Fransız vatandaşları Millet Meclisinde ve 
Senatoda temsil edilirler.  

Madde 25. 

Her iki Meclisin yetki süreleri, üyelerinin sayısı, ödenekleri, seçilme 

şartları, seçilemezlik durumları ve yapamayacakları görevler bir organik yasa ile 

belirlenir.  

Yasa aynı şekilde, boşalma halinde milletvekili veya senatörlere, ait 

oldukları Meclisin yenilenmesine kadar vekâlet edecek kişilerin seçimine ilişkin 
koşulları da saptar.  
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Oluşumu, teşkilat ve çalışma esasları bir kanunla düzenlenecek olan 

bağımsız bir komisyon, Millet Meclisi seçimlerine ilişkin seçim çevrelerinin 

tanımlanması, ya da Millet Meclisi ya da Senatodaki koltuk dağılımının 

değiştirilmesine ilişkin olarak Hükümetin ya da milletvekillerinin vermiş 
oldukları kanun teklifi hakkında kamuoyuna görüşünü açıklar. 

Madde 26. 

Parlamentonun hiçbir üyesi, görevini ifa ederken ileri sürdüğü fikirlerden 

ve kullandığı oylardan dolayı kovuşturulamaz, aranamaz, tutuklanamaz ve 
yargılanamaz.  

Parlamentonun hiçbir üyesi, suç ve kabahatlerinden dolayı, ait olduğu 

Meclisin izni olmaksızın, tutuklanamaz, hürriyetini kaldırıcı veya sınırlandırıcı 

tedbirlere tabi tutulamaz. Ancak ağır cezalık suç veya suçüstü hali yahut kesin 
mahkûmiyet durumlarında bu izin gerekli değildir.  

Parlamentonun bir üyesi hakkındaki kovuşturma, tutuklama yahut 

hürriyetini kaldırıcı veya sınırlandırıcı tedbirler, ait olduğu Meclisin kararıyla 

Meclisin toplantı dönemi sonuna kadar ertelenir.  

İlgili Meclis gerektiğinde, yukarıdaki fıkranın uygulanmasına yönelik 

olarak ek bir oturum için kendiliğinden toplanır.  

Madde 27. 

Hiçbir Meclis üyesi hiçbir emredici vekâlete bağlı olmaksızın seçilirler. 

Parlamento üyelerinin oy hakkı kişiseldir.  

Vekâleten oy vermeye bir organik yasa ile istisnai olarak izin verilebilir. 
Bu durumda birden fazla vekâlet kabul edilemez.  

Madde 28. 

Parlamento olağan toplantı dönemi için kendiliğinden toplanır. Bu olağan 

toplantı dönemi Ekim ayının ilk iş gününde başlayıp Haziran ayının son iş 

gününde sona erer.  

Her Meclisin olağan toplantı dönemince bağlı olduğu oturum günü sayısı 

yüzyirmi günü geçemez. Oturum haftalarını her Meclis kendisi belirler.  

İlgili Meclisin Başkanının görüşünü almak kaydıyla, Başbakanca veya 

her Meclis üyelerinin çoğunluğunca oturumun kapatılması gününün 
uzatılmasına karar verilebilir.  

Oturum günleri ve saatleri her Meclisin kendi İçtüzüğü ile belirlenir.  

Madde 29. 

Parlamento, Başbakan ya da Millet Meclisinin üyelerinin çoğunluğunun 
istemi üzerine olağanüstü olarak ve belirli bir gündemle toplanır.  

Parlamento, Millet Meclisi üyelerinin istemiyle olağanüstü toplandığında, 

Parlamento bu toplantının, toplantı gündeminin sona ermesi üzerine, ya da 

toplantı tarihinden itibaren azami 12 gün sonra, hangisi daha önce gerçekleşmiş 

ise o tarihte kapanmasına karar verir. 
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Kapanma kararını izleyen ayın sona ermesinden önce yeni bir toplantı 
yapılması sadece Başbakan tarafından istenebilir.  

Madde 30. 

Parlamentonun kendiliğinden toplandığı haller dışında, olağanüstü 
toplantılar Cumhurbaşkanı kararı ile açılır ve kapanır. 

Madde 31. 

Hükümet üyeleri her iki Meclisin toplantılarına katılırlar. İstedikleri 
takdirde konuşma yaparlar. 

Hükümet komiserlerinin yardımını isteyebilirler.  

Madde 32. 

Millet Meclisi Başkanı bir yasama dönemi için seçilir. Senato Başkanı her 
kısmi yenilemeden sonra seçilir. 

Madde 33. 

Her iki Meclisin oturumları alenidir. Görüşmelerle ilgili tutanağın tamamı 
Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Meclislerin her biri, Başbakanın ya da üyelerinin onda birinin istemi 
üzerine gizli oturum yapabilir. 

 

Başlık V. 

Parlamento ve Hükümet Arasındaki İlişkiler 

 

Madde 34. 

Yasalar, aşağıda belirtilen konulara ilişkin kuralları belirler; 

− Medeni haklar, kamusal özgürlüklerin kullanılması için vatandaşlara 

tanınan temel güvenceler; basın özgürlüğü, çeşitliliği ve bağımsızlığı; Milli 
savunma nedeniyle vatandaşların kişilik ve mallarına getirilen yükümlülükler; 

− Tabiiyet, kişilerin hal ve ehliyetleri, evlilik rejimleri, veraset ve 
karşılıksız kazandırmalar; 

− Cürüm ve suçların tayini ve bunlara uygulanacak cezalar, ceza usulü, 
af, yeni yargı düzeninin ihdası ve yargı üyelerinin statüsü; 

− Her türlü vergilerin matrah, oran ve tahsil biçimleri; para basımı rejimi. 

Yasalar, aynı şekilde şu konuları da belirler; 

− Parlamento, yerel meclislerin ve yurtdışında yerleşik Fransız 

vatandaşlarının temsil edildiği meclislerin seçim rejimi ve yanı sıra mahalli 

idarelerin özel meclislerinin üyelerinin seçimle atandıkları görevler ve unvanlar;  

− Kamu kurumlarının kategorilerinin ihdası; 

− Devletin sivil ve askeri memurlarına tanınan temel güvenceler; 

− Teşebbüslerin millileştirilmesi, kamu sektörü teşebbüslerine ait 
mülkiyetin özel sektöre devri. 
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Yasalar, şu konularda temel ilkeleri belirler; 

− Milli savunmanın genel teşkilatlanması; 

− Mahalli idarelerin serbest yönetimi, yetki ve kaynakları; 

− Öğrenim; 

− Çevrenin korunması; 

− Mülkiyet rejimi; ayni haklar, medeni ve ticari borçlar; 

− Çalışma, sendika ve sosyal güvenlik hakkı. 

Mali yasalar, bir organik yasada belirlenen şartlar ve istisnalar 
çerçevesinde, Devletin kaynak ve yükümlülüklerini belirler. 

Sosyal güvenlik finansmanı yasaları, gelir tahminlerini hesaba katarak, 

mali dengelerin genel şartlarını belirler, bir organik yasada öngörülecek özel 
şartlar ve istisnalar çerçevesinde harcama amaçlarını saptar. 

Program yasaları, Devletin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin amaçlarını 

belirler. 

Kamu maliyesine ilişkin çok yıllı kılavuzlar program yasalarıyla 

hazırlanır. Bu kılavuzlar kamu yönetiminde hesap dengesinin sağlanması 
hedefine katkı yaparlar. 

İş bu madde hükümleri, bir organik yasa ile açıklanır ve tamamlanır. 

Madde 34-1.  

Parlamentonun Meclisleri organik yasada düzenlenen şartlara göre karar 

alabilirler. 

Kabulü veya reddi Hükümet nezdinde güven oylaması niteliğinde olan 

yahut Hükümet için kesin emir içeren bir kanun taslağı kabul edilemez ve 
gündeme alınamaz.  

Madde 35. 

Savaş ilânına parlamento izin verir. 

Hükümet, silahlı kuvvetlerin yurtdışına yapacakları müdahale hakkında, 

söz konusu müdahalenin başlangıcından en geç üç gün sonra Parlamentoya bu 
kararını bildirir. Hükümet, bilgilendirmesinde söz konusu müdahalenin 

hedeflerini ayrıntılarıyla açıklar. Bu bilgilendirmeyi müzakereler takip eder. 

Müzakereler sonrasında oylama yapılmaz.  

Söz konusu müdahalenin süresi dört ayı aşarsa Hükümet, yetkinin uzatımı 

için Parlamentoya müracaat eder. Millet Meclisinin konu hakkında son kararı 
vermesini talep edebilir.  

Parlamento dört aylık sürenin sonunda oturumda değil ise, kararını bir 
sonraki oturumda açıklar.  

Madde 36. 

Sıkıyönetime Bakanlar Kurulu karar verir. 

Sıkıyönetimin 12 günü aşması ancak Parlamentonun iznine bağlıdır. 
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Madde 37. 

Yasa kapsamına girmeyen diğer konular tüzük niteliğindedir. 

Bu konulara ilişkin yasa biçimindeki metinler, Danıştay’ın görüşü 

alınarak çıkarılacak kararnamelerle değiştirilebilir. Bu metinlerden, Anayasanın 

yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak olanların kararname ile 

değiştirilebilmesi, bunların önceki fıkra gereğince tüzük niteliğinde olduğunun 
Anayasa Konseyince ilân edilmesine bağlıdır. 

Madde 37-1. 

Yasa ve tüzükler, belli bir amaç ve süre ile sınırlı olarak, deneme amaçlı 
uygulamalara imkan tanıyan düzenlemeleri de içerebilir.  

Madde 38. 

Hükümet, programını uygulamak için, sınırlı bir süre için, normalde 

yasanın düzenleme alanına giren önlemleri kararname ile almak konusunda 
Parlamentodan izin isteyebilir. 

Kararnameler, Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca 

çıkarılır. Yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler fakat onanmalarına ilişkin 

yasa tasarısı, yetki veren yasanın öngördüğü tarihten önce Parlamentoya 
sunulmazsa geçersiz hale gelir. Kararnameler ancak açık şartlarla onanabilir.  

Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürenin geçmesinden sonra, 

kararnameler ancak yasama alanına giren konuları düzenleyen yasalarla 
değiştirilebilir. 

Madde 39. 

Yasa teklifi, Başbakan ve Parlamento üyeleri tarafından verilebilir. 

Yasa tasarıları, Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunda 

müzakere edilir ve iki Meclisten birinin başkanlık kuruluna verilir. Mali yasalar 

ve sosyal güvenliğin finansmanına ilişkin yasa tasarıları önce Millet Meclisine 
sunulur. 44’üncü maddenin ilk fıkrası saklı kalmak üzere, mahalli idareler 
teşkilatlarının temel konularına ilişkin yasa tasarıları önce Senatoya sunulur. 

Hükümetin yasa teklifleri organik yasanın belirlediği şartlara göre Millet 
Meclisi veya Senatonun görüşme takvimine alınırlar.  

Hükümet yasa teklifinin gönderildiği ilk Meclisin Başkanlık Divanı bu 

yasa teklifinde organik yasada belirtilen kurallara uyulmadığını beyan ederse, 

Hükümetin hazırladığı yasa teklifi müzakere gündemine alınmayabilir. 

Başkanlık Divanı ve Hükümet arasında fikir ayrılığının bulunması halinde, ilgili 

Meclis Başkanı veya Başbakan konuyu Anayasa Konseyine havale edebilir. 
Anayasa Konseyi sekiz gün içinde kararını açıklar.  

Millet Meclisi ya da Senato Başkanı, kanun teklifini Meclise tevdi eden 

üyenin itirazı bulunmadıkça, ilgili Meclisin bir üyesi tarafından o Meclise 

sunulan bir yasa teklifini kanunda belirtilen şartlara uygun olarak, komisyonda 
görüşülmeye başlanmadan önce, görüş için Danıştay’a sunabilir. 
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Madde 40. 

Parlamento üyeleri tarafından getirilen kanun teklifleri, kabul edilmeleri 
durumunda kamusal kaynakların azalması, yeni bir kamusal yükümlülük 

yaratılması ya da böyle bir yükümlülüğün ağırlaştırılması sonucunu 

doğurabilecek teklif ve değişiklikler kabul edilemez. 

Madde 41. 

Meclislerdeki görüşmeler sırasında, Parlamento üyesi tarafından yapılan 

teklif ya da değişikliğin yasa alanını ilgilendirmediği yahut 38’inci madde 
gereğince verilmiş bir yetkiye aykırı olduğu ortaya çıkarsa, Hükümet bunların 
kabul edilmemesini isteyebilir. 

Hükümet ile ilgili Meclisin Başkanı arasında anlaşmazlık çıkarsa, 

bunlardan birinin istemi üzerine Anayasa Konseyince sekiz gün içinde bu 

konuda karar verilir. 

Madde 42. 

Hükümet ya da Parlamento üyeleri tarafından hazırlanan yasa 

tasarılarının genel kuruldaki müzakeresi, 43’üncü maddeye göre, bunların ilk 

verildikleri tasarıların komisyondan geçen, ya da, tasarı metninin komisyondan 
geçememesi halinde, Meclise sunulan metin üzerinde yapılır.  

Yukarıdaki hükme rağmen, Anayasa Değişiklik Teklifleri, Mali Yasa 
Teklifleri ve Sosyal Güvenlik Finansman Yasa Tekliflerinin genel kurulda 

görüşülmesi sırasında, yasa teklifinin ilk olarak sunulduğu Meclisteki ilk 

okuması sırasında Hükümetçe sunulan ilk metin, müteakip okumalarda ise diğer 
Meclisin gönderdiği metin müzakere edilir.  

Hükümet ya da Parlamento üyeleri tarafından verilen yasa teklifi ancak, 
sunulduğu ilk Meclisin Genel Kurulunda, müzakere gündemine alındığı tarihten 

sonraki altı haftalık sürenin sonunda, ikinci Meclisin Genel Kurulunda ise 
Meclise sunulduğu tarihten sonraki dört haftalık sürenin sonunda müzakere 
edilir.  

45’inci maddede belirtilen şartlara göre ivedi müzakere usulünün 

uygulandığı hallerde, önceki fıkra hükümleri uygulanmaz. Mali Yasa Teklifleri, 
Sosyal Güvenlik Finansman Yasa Teklifleri ya da olağanüstü hallere ilişkin yasa 
teklifleri için de önceki fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Madde 43. 

Hükümet ve Parlamento üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı her iki 
Mecliste de sayıları sekiz ile sınırlanmış olan daimi komisyonlardan birine 
gönderilir. 

Hükümet ve Parlamento üyeleri tarafından sunulan yasa tasarı ve 

teklifleri, Hükümetin ya da konuyu görüşen Meclisin isteği üzerine, incelenmek 

için, o konuda özel olarak oluşturulmuş komisyonlara gönderilir. 

Madde 44. 

Hükümetin ve Parlamento üyelerinin değişiklik teklif etme hakları vardır. 

Bu hak, organik yasada düzenlenen çerçevede, Meclislerin İçtüzüğünde 



 185 

belirtilen şartlara uygun olarak, genel kurulda ya da komite toplantısı sırasında 
kullanılabilir.  

Görüşme açılınca, Hükümet evvelce komisyona gönderilmemiş olan her 
değişikliğin incelenmesine karşı çıkabilir. 

Konuyu görüşen Meclis, Hükümetin istediği takdirde, görüşülmekte olan 

metnin tamamı ya da bir kısmı hakkında Hükümetin önerdiği ya da kabul ettiği 
değişiklikleri bir tek oylama ile karara bağlar.  

Madde 45. 

Tüm yasa tasarı ve teklifleri Parlamentonun her iki Meclisinde, bir birini 
takip ederek ve tek bir metnin kabulü amacıyla incelenir. 40 ve 41’inci madde 
kapsamındaki uygulamalar saklı kalmak kaydıyla, Meclis müzakere takvimine 

alınmış ya da Meclise sevk edilmiş olan metinle dolaylı yoldan dahi olsa 

bağlantılı değişiklik metinlerinin birinci görüşme sırasında sunulması kabul 
edilebilir.  

İki Meclis arasındaki anlaşmazlık sonucu bir yasa tasarı ya da teklifi her 
iki Meclisçe, iki görüşmeden sonra da kabul edilmezse, ya da bunlardan birinin 

tek görüşmesinden sonra Hükümet ivedilik isteminde bulunursa Başbakan, yasa 

tasarısının veya teklifinin her bir Meclis tarafından bir kez görüşülmesinden 

sonra, her iki Meclisten eşit üyenin katıldığı ve tartışma konusu edilen 

hükümlerle ilgili bir metin hazırlayıp sunma ile görevli karma bir komisyon 

toplanmasını isteyebilir. 

Karma komisyonca hazırlanan metin Hükümet tarafından, iki Meclisin 
onayına sunulabilir. Hükümetin uygun görmediği hiçbir değişiklik kabul 
edilemez. 

Karma komisyon ortak bir metin hazırlayamazsa ya da hazırladığı metin 

önceki fıkrada öngörülen koşullara uyulmadan kabul edilmişse Hükümet, Millet 

Meclisinde ve Senatoda yapılacak yeni bir görüşmeden sonra, Millet 
Meclisinden konuyu kesin olarak karara bağlamasını isteyebilir. Bu durumda, 

Millet Meclisi karma komisyonunca müzakere edilen metni yahut kendisi 

tarafından kabul edilip de Senatoca bir ya da birçok değişiklikle kabul edilmiş 

olan metni yeniden ele alabilir. 

Madde 46. 

Anayasanın organik yasa olarak nitelediği yasalar, aşağıdaki şartlara 

uygun olarak, değiştirilir yahut oylanarak kabul edilir. 

Yasa tasarı ya da teklifi, her iki Meclis tarafından, 42’inci maddenin 
üçüncü fıkrasında belirtilen süre dolmadan görüşülemez ve oylanamaz. 
Yukarıdaki bu hükme rağmen, 45’inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

ivedi müzakere usulü uygulanacak ise, yasa tasarısı veya teklifi verildiği ilk 

Meclis tarafından verilişinden on beş gün geçmeden görüşülemez.  

45’inci maddede öngörülen usul uygulanabilir. Ancak, iki Meclisin 
anlaşamaması halinde, yasa metninin Millet Meclisince son görüşmede kabul 
edilebilmesi, bu Meclis üye sayısının salt çoğunluğu ile mümkündür. 



 186 

Senato ile ilgili organik yasalar her iki Meclis tarafından aynı zamanda 
oylanır. 

Organik yasalar, ancak bunların anayasaya uygunluğu Anayasa Konseyi 
tarafından açıklandıktan sonra yayınlanabilir. 

Madde 47. 

Parlamento, mali yasa tasarılarını bir organik yasada öngörülen şartlar 
dâhilinde oylayarak kabul eder. 

Millet Meclisi, kendisine verilen bir yasa tasarısını, verilişinden itibaren 

kırk gün geçmesine rağmen ilk görüşmeyi yapıp karara bağlayamazsa, Hükümet 
Senatoya başvurur. Senato onbeş gün içinde bir karar vermek zorundadır. 
Bundan sonra 45’inci maddede öngörülen koşullara göre hareket edilir. 

Parlamento, yetmiş gün içinde bir karara varamazsa, yasa tasarısındaki 
hükümler kararname ile yürürlüğe konulabilir. 

Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak gelir kaynakları ve giderlerin 

uygulanması ile ilgili mali yasalar, bu uygulama başlamadan önce yayınlanmak 

üzere zamanında verilmezse, Hükümet, acil olarak Parlamentoya başvurarak 

vergi tahsilâtı için izin ister ve kararname yoluyla bütçede oylanıp kabul edilen 
hizmetler için ödenek belirler.  

Bu maddede sözü edilen süreler, parlamentonun toplantı da olmadığı 
durumlarda işlemez. 

Madde 47-1. 

Parlamento, sosyal güvenlik finansmanı ile ilgili yasa tasarılarını, bir 
organik yasa ile belirlenecek şartlar çerçevesinde oylar ve kabul eder.  

Millet Meclisi, tasarının verildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde ilk 

oturumu yaparak karar vermez ise, Hükümet Senatoya başvurur ve Senato  

onbeş gün içinde bir karar vermek zorundadır. Bundan sonra 45’inci maddede 
belirlenen usule göre hareket edilir.  

Şayet Parlamento elli gün içinde bir karar vermez ise, tasarı 
düzenlemeleri bir kararname ile yürürlüğe konabilir. 

Bu fıkrada öngörülen süreler, Parlamentonun toplantı dönemi dışında ve 

her iki Meclis için 28’inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak oturum 

yapmama kararı alınan haftalar süresince işlemez. 

Madde 47-2. 

Sayıştay, Hükümetin faaliyetlerinin denetiminde Parlamentoya yardımcı 

olur. Sayıştay, sosyal güvenlik finansmanı yasalarının uygulanmasının 

denetiminin yanı sıra kamu politikalarının değerlendirilmesinde Hükümete ve 
Parlamentoya yardımcı olur. Sayıştay, kamuya açık raporlar marifetiyle halkın 
bilgilendirilmesine katkıda bulunur. 

Merkezi idarelerin hesapları yasalara uygun ve doğru olmalıdır. Hesaplar, 
söz konusu idarelerin yönetim, varlık ve mali durumlarının sonuçlarını doğru ve 
açık şekilde sergiler.  
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Madde 48.  

28’inci maddenin son üç fıkrasının uygulanması hariç, Meclislerin 
gündemi Meclislerce belirlenir. 

Aylık oturumların ilk iki haftasında, öncelikle ve Hükümetin saptadığı 

sıraya göre, Hükümet tarafından verilen yasa tasarıları ve Hükümetin kabul 

ettiği yasa teklifleri görüşülür.  

Ayrıca, Maliye yasa teklifleri, Sosyal Güvenliğin finansmanına ilişkin 

yasa teklifleri ve aşağıdaki hükümlere tabi olarak, diğer Meclisin en az altı hafta 

önce sunacağı diğer yasa metinlerinin yanı sıra olağanüstü hallerle ilgili yasa 

teklifleri ve 35’inci maddede anılan yetki talepleri, Hükümetin talebi üzerine, 

öncelikli olarak Meclisin gündemine alınır.  

Parlamentonun bir toplantısı, öncelikle ve Meclislerin belirleyeceği 

sırada, Hükümetin faaliyetlerinin denetimi ile kamu politikalarının 
değerlendirilmesine tahsis olunur.  

Ayda en az bir oturum da öncelikle, ilgili Mecliste grubu bulunan 
muhalefet partilerinin yanı sıra azınlık gruplarının girişimiyle, her iki Meclisin 
belirlediği gündeme ayrılır.  

Parlamentonun haftada en az bir toplantısı, öncelikle Parlamento 
üyelerinin soruları ile Hükümetin cevaplarına tahsis olunur.  

Madde 49.  

Başbakan, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra, bir Hükümet 

programı veya gerektiğinde genel politika ile ilgili bir beyannamesi dolayısıyla 
Millet Meclisi önünde Hükümetin sorumluluğu konusunu ortaya atabilir.  

Millet Meclisi, Hükümetin sorumluluğunu gensoru önergesi oylaması 

yöntemiyle tartışma konusu edebilir. Böyle bir önergenin görüşülebilmesi için 
Millet Meclisi üyelerinin en az onda biri tarafından imzalanması gerekir. 

Önergenin verilmesinden sonra kırksekiz saat geçmedikçe oylama yapılamaz. 

Gensoru önergesinin kabulünde, Meclisi oluşturan üyelerin çoğunluğunun 

lehteki oylarının sayımı yapılır. Aşağıdaki fıkrada öngörülen haller dışında, bir 

milletvekili, aynı olağan toplantı döneminde üçten fazla, aynı olağanüstü 

toplantı döneminde de birden fazla gensoru önergesi veremez. 

Başbakan, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, bir metnin 

oylaması ile ilgili olarak Parlamentoya karşı Hükümetin sorumluluğunu ortaya 
koyabilir. Bu takdirde, metin kabul edilmiş sayılır. Ancak, bir gensoru önergesi 

verilmesi ve verilişini izleyen yirmidört saat içinde önceki fıkrada öngörülen 

biçimde kabul edilmesi hali bundan müstesnadır. Ayrıca, Başbakan her 
oturumda bir diğer yasa tasarısı veya teklifi için de bu usulü kullanabilir.  

Başbakan, bir genel politika beyannamesinin onanmasını Senatodan 
isteyebilir.  
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Madde 50.  

Millet Meclisi bir gensoru önergesini kabul ettiği, Hükümetin programını 

veya genel politikaya ilişkin beyannamesini onaylamadığı takdirde Başbakan, 
Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunar.  

Madde 50-1.  

Hükümet, Meclislerin herhangi biri önünde, belirli bir konu hakkında 

kendi inisiyatifiyle ya da madde 51-1’de belirtilen şartlarla bir Parlamento 
grubunun talebi üzerine, bir beyanda bulunur. Bu beyanı müzakereler takip eder. 

Hükümetin istemesi halinde müzakerelerden sonra konu, güvenoyuna konu 
edilmeksizin oya sunulabilir.  

Madde 51.  

Olağan ve olağanüstü toplantı dönemlerinin sona ermesi, gerektiğinde 

49’uncu maddenin uygulanabilmesi için ertelenebilir. Bu amaçla, re’sen ek 
oturumlar düzenlenir. 

Madde 51-1.  

Mecliste ihdas edilmiş Parlamento gruplarının hakları Meclislerin kendi 

İçtüzükleriyle düzenlenir. Meclis İçtüzüğü ilgili Mecliste ihdas edilen muhalefet 

gruplarının yanı sıra azınlık gruplarının da özel haklarını tanır.  

Madde 51-2.  

24’üncü maddenin ilk fıkrasında düzenlenen denetim ve değerlendirme 

görevlerinin yerine getirilmesi için, her Meclis bünyesinde, bir kanunla 

belirlenecek şartlara göre bilgi toplamak amacıyla araştırma komisyonları 
kurulabilir.  

Bu araştırma komisyonlarının teşkilatı ve çalışma esasları kanunlarla 

düzenlenir. Komisyonların kurulma şartları her Meclisin kendi İçtüzüğüyle 
düzenlenir.  

 

Başlık VI. 

Uluslararası Sözleşme ve Anlaşmalar 

 

Madde 52.  

Cumhurbaşkanı anlaşmaları müzakere ve tasdik eder. 

Tasdikine sunulması gerekmeyen tüm uluslararası anlaşmaların 

müzakeresi hakkında kendisine bilgi verilir.  

Madde 53.  

Barış sözleşmeleri, ticaret sözleşmeleri, uluslararası teşkilatlara ilişkin, 

Devletin mali sorumluluğuna matuf, yasama niteliğindeki düzenlemeleri 

değiştiren, kişilerin durumlarına ilişkin, toprak terki, değişimi yahut ilhakını 

öngören uluslararası sözleşme ya da anlaşmalar, ancak bir yasa ile onaylanır ve 

tasdik edilir.  
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Bu tür sözleşme ve anlaşmalar ancak kabul ve tasdik edildikten sonra 
sonuç doğururlar.  

Hiçbir toprak terki, değişimi ve ilhakı, ilgili halkın rızası olmadan 
geçerlilik kazanmaz.  

Madde 53-1.  

Devlet, Avrupa Devletleri ile sığınma konusundakine benzer anlaşmalar, 

insan temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin anlaşmalar, onlara 

sundukları sığınma taleplerinin belirlenmesi için karşılıklı yetkilerini belirleyen 
anlaşmalar imzalayabilir.  

Bununla birlikte, talep, anlaşmalar gereğince yetkileri dâhilinde değilse, 

Devlet otoriteleri, özgürlükten yana tavırları nedeniyle zulme uğrayan yahut 
başka bir sebeple Fransa’nın korumasını talep eden tüm yabancılara sığınma 

hakkı vermeye her zaman yetkilidir.  

Madde 53-2.  

Devlet, 18 Temmuz 1998’de imzalanan sözleşmede öngörülen koşullar 

çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisini tanıyabilir.  

Madde 54.  

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, her iki Meclisten birinin 
Başkan yahut altmış milletvekili veya altmış senatör tarafından başvurulması 

üzerine, uluslararası bir taahhüdün anayasaya aykırı bir hüküm taşıdığını beyan 

ederse, bu uluslararası anlaşmanın tasdik ya da onaylanması ancak anayasanın 

değiştirilmesinden sonra mümkün olur. 

Madde 55. 

Usulüne uygun biçimde tasdik ve onaylanan sözleşme ve anlaşmalar, bu 

sözleşme ve anlaşmaların diğer tarafça da uygulanması koşuluyla, 

yayınlandıkları andan itibaren yasalardan üstün bir nitelik kazanırlar.  

 

Başlık VII. 

Anayasa Konseyi 

 

Madde 56. 

Anayasa Konseyi dokuz üyeden oluşur, görev süreleri dokuz yıldır ve bu 

süre uzatılamaz. Üyelerin üçte biri her üç yılda bir yenilenir. Üyelerden üçü 

Cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi Başkanı, üçü de Senato Başkanı tarafından 

atanır. 

Yukarıda sözü edilen dokuz üyeden başka, eski Cumhurbaşkanları 

Anayasa Konseyinin kaydı hayat şartıyla doğal üyesidirler. 

Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Eşitlik halinde, Başkanın 

oyunun bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. 
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Madde 56.
* 

Anayasa Konseyi dokuz üyeden oluşur, görev süreleri dokuz yıldır ve bu 
süre uzatılamaz. Üyelerin üçte biri her üç yılda bir yenilenir. Üyelerden üçü 
Cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi başkanı, üçü de Senato başkanı tarafından 

atanır. Bu atamalarda 13’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul 
uygulanır. Meclis Başkanlarınca yapılan atamalar sadece görüşünü almak 
maksadıyla ilgili Meclisteki daimi komiteye sunulur.  

Yukarıda sözü edilen dokuz üyeden başka, eski Cumhurbaşkanları 
Anayasa Konseyinin kaydı hayat şartıyla doğal üyesidirler.  

Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Eşitlik halinde, başkanın 
oyunun bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. 

Madde 57. 

Anayasa Konseyi üyeliği görevi, bakanlık ve Parlamento üyeliği 

görevleriyle bağdaşmaz. Diğer bağdaşmazlıklar bir organik yasa ile belirlenir. 

Madde 58. 

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı seçiminin usulüne uygun olarak 
yapılmasına nezaret eder. 

Şikâyetleri inceler ve oylama sonuçlarını ilân eder. 

Madde 59. 

Anayasa Konseyi, itiraz halinde milletvekili ve senatör seçimlerinin 
usulüne uygunluğu hakkında karar verir. 

Madde 60. 

Anayasa Konseyi, 11 ve 89’uncu maddelerde ve XV. başlıkta öngörülen 

referandum işlemlerinin, usulüne uygun yapılıp yapılmadığını gözetir ve 
sonuçlarını ilân eder. 

Madde 61. 

Organik yasalar ilân edilmeden, 11’inci maddede anılan Parlamento 
üyelerinin sunacakları yasa teklifleri referanduma sunulmadan, Parlamento 
Meclisleri İçtüzükleri uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyine 

sunulmak zorundadır. Konsey bunların Anayasaya uygunluğu hakkında karar 
verir.  

Aynı amaçla, yasalar, yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

Millet Meclisi ve Senato Başkanları ya da altmış milletvekili veya altmış senatör 

tarafından Anayasa Konseyine gönderilebilirler. 

Yukarıdaki iki fıkrada öngörülen hallerde Anayasa Konseyi, bir ay içinde 

karar verir. Bununla beraber acil durumlarda ve Hükümetin isteği üzerine bu 
süre sekiz güne indirilebilir. 

Bütün bu hallerde, Anayasa Konseyine başvuru, yayın süresini durdurur. 

                                                
* Bkz. İkaz 
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Madde 61-1.
* 

Derdest bir dava sırasında bir yasa hükmünün Anayasal hak ve 
özgürlükleri ihlal ettiği iddiası ortaya atılır ise, bu iddia Danıştay, ya da 
Yargıtay tarafından süresi içinde Anayasa Konseyine havale edilir. 

Mevcut madde hükmünün uygulanmasına ilişkin şartlar bir organik 
yasayla düzenlenir.  

Madde 62. 

61’inci maddeye dayalı olarak Anayasaya aykırılığı tespit edilen bir 

hüküm, yayınlanmaz ve uygulanmaya konulmaz.  

Madde 61-1’e dayalı olarak Anayasaya aykırılığı tespit edilen bir hüküm, 

Anayasa Konseyinin bu kararının yayımlandığı tarihten, ya da bu kararda 

belirtilen müteakip bir başka tarihten itibaren yürürlükten kalkar. Bu hükmün 

doğurduğu sonuçlara itiraza ilişkin şartlar ve itiraz süreleri Anayasa Konseyi 

tarafından belirlenir.  

Anayasa Konseyinin kararlarına karşı başvuru yolları kapalıdır. Bu 

kararlar, bütün kamusal güçleri, idare ve adli otoriteleri ve tüm kamusal erkleri 
bağlar. 

Madde 63. 

Anayasa Konseyinin kuruluş ve görevleri, uygulanacak usul ve özellikle 
itirazların kabulüne ilişkin süreler bir organik yasa ile düzenlenir. 

 

Başlık VIII. 

Yargı 

 

Madde 64. 

Cumhurbaşkanı yargı erkinin bağımsızlığının garantörüdür. 

Kendisine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yardım eder. 

Hâkimlerin statüsü bir organik yasa ile düzenlenir. 

Hâkimler azledilemezler. 

Madde 65. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık eder. 

Adalet Bakanı hukuken başkan yardımcısıdır. Cumhurbaşkanına vekâlet 
edebilir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, biri hâkimler konusunda, diğeri 

savcılar konusunda yetkili iki daireden oluşur. 

Hâkimler konusunda yetkili daire, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı 

dışında, beş hâkim, bir savcı, Danıştay tarafından seçilen bir Danıştay üyesi, her 

                                                
* Bkz İkaz. 
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biri Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı tarafından, 
parlamento ve adliyeye mensup olmayanlar arasından seçilen üç kişiden oluşur. 

Savcılar konusunda yetkili olan daire, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı 

dışında, beş savcı ve bir hâkim, bir Danıştay üyesi ve önceki fıkraya göre 

belirlenecek üç seçkin kişiden oluşur. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkimler konusunda yetkili 
dairesi, hâkimlerin Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi ilk başkanlığına, asliye hukuk 

mahkemesi başkanlığına atanması konusunda önerilerde bulunur. Diğer 

hâkimleri ise kendi görüşüne uygun olarak atar. 

Hâkimlerin disiplin kurulu olarak kararlar verir. Bu durumda kurula 
Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık eder. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında yetkili dairesi, 

ataması Bakanlar Kurulunca yapılanlar dışında, savcıların atanması ile ilgili 
olarak görüş bildirir. 

Savcılarla ilgili olarak disiplin yaptırımları hakkında görüş bildirir. Bu 
durumda kurula, Yargıtay Başsavcısı başkanlık eder. 

Söz konusu bu maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar bir organik yasa 
ile belirlenir. 

Madde 65
.* 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, biri hâkimler konusunda, diğeri 
savcılar konusunda yetkili iki daireden oluşur. 

Hâkimler konusunda yetkili daireye Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık 
eder. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dışında, beş hâkim, bir savcı, Danıştay 

tarafından seçilen bir Danıştay üyesi, mesleğine faal olarak devam eden bir 
avukat ve yanı sıra parlamento ve adliyeye mensup olmayanlar arasından 
seçilen altı yetkin kişiden oluşur. Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve 

Senato Başkanının her biri söz konusu altı seçkin kişiden ikisini atar. Bu yetkin 

ve seçkin kişilerin atanmasında 13’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul 
uygulanır. Her bir Meclis Başkanı tarafından yapılan bu atamalar sadece 
görüşünü almak maksadıyla ilgili Meclisteki daimi komiteye sunulur. 

Savcılar konusunda yetkili olan daireye Yargıtay Başsavcısı başkanlık 

eder. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dışında, beş savcı ve bir hâkim, bir 
Danıştay üyesi ve mesleğine faal olarak devam eden bir avukat ve yanı sıra 
ikinci fıkraya göre belirlenecek altı seçkin kişiden oluşur. 

Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulunun hâkimler konusunda yetkili 
dairesi, hâkimlerin Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi ilk başkanlığına, asliye hukuk 

mahkemesi başkanlığına atanması konusunda önerilerde bulunur. Diğer 
hâkimleri ise kendi görüşüne uygun olarak atar. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında yetkili dairesi 
savcıların atanması ile ilgili olarak görüş bildirir. 

                                                
* Bkz İkaz. 
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkimler hakkında yetkili dairesi 
hâkimlerin disiplin kurulu olarak kararlar verir. Bu durumda kurul, ikinci 
fıkrada belirtilen üyelerin yanı sıra savcılar hakkında yetkili daire üyesi 
hâkimden oluşur.  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında yetkili dairesi 
savcılarla ilgili olarak disiplin yaptırımları hakkında görüş bildirir. Bu durumda 
kurul, üçüncü fıkrada belirtilen üyelerin yanı sıra hâkimler hakkında yetkili 

daire üyesi savcıdan oluşur. 

64’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı 
tarafından yapılacak görüş talebini karşılamak için Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Genel Kurul şeklinde toplanır. Genel Kurul şeklinde toplanan 
kurul ayrıca, hâkimlerin salahiyetleriyle ilgili ya da Adalet Bakanının kendisine 

yönelteceği adaletin işleyişiyle ilgili her türlü soru hakkında da görüş bildirir. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Genel Kurulu ikinci fıkrada anılan beş 

hâkimden üçünü, üçüncü fıkrada anılan beş savcıdan üçünü ve ayrıca Danıştay 

üyesini, mesleğini faal olarak sürdüren bir avukatı ve ikinci fıkrada anılan 
yetkin altı kişiden oluşur. Yargıtay Birinci Başkanı Genel Kurula başkanlık eder. 
Yargıtay Birinci Başkanının yokluğunda kendisine bu mahkemenin Başsavcısı 
vekâlet edebilir. 

Adalet Bakanı, disiplinle ilgili konular hariç, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun her iki dairesindeki tüm toplantılara katılabilir.  

Yargılamayı bekleyen bir kişi organik yasada belirtilen şartlara göre, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna müracaat edebilir. 

Söz konusu bu maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar bir organik yasa 
ile belirlenir. 

Madde 66. 

Kimse keyfi olarak tutuklanamaz. 

Bireysel özgürlüklerin koruyucusu olan yargı erki, yasada öngörülen 

koşullara uygun olarak bu ilkeye riayet edilmesini temin eder. 

Madde 66-1. 

Hiç kimse hakkında ölüm cezasına hükmedilemez.  

 

Başlık IX. 

Yüksek Adalet Divanı 

 

Madde 67. 

Cumhurbaşkanı, 53-2 ve 68’inci madde hükümleri müstesna, görevlerini 

yerine getirirken yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu tutulmaz. 

Cumhurbaşkanı görev süresince hiçbir Fransız hukuk mahkemesi ya da 
idari merci önünde tanıklık etmeye zorlanamaz, hiçbir hukuk davasına konu 

edilemez ya da suçlamalara, kovuşturma ya da soruşturmaya tabi tutulamaz. 

Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca hiçbir hak düşürücü süre işlemez.  
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Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca ertelenmiş dava ve 

kovuşturmaların tamamı Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini 

takiben bir ay içinde yeniden açılır ya da Cumhurbaşkanı aleyhine başlatılır. 

Madde 68.  

Cumhurbaşkanı, görevini sürdürmesiyle açıkça bağdaşmayacak şekilde 

görevlerini ihlal etmesi haricinde, hiçbir gerekçeyle görev süresi içinde 

görevden alınamaz. Cumhurbaşkanının görevden alınma kararı Yüce Divan 

olarak toplanan Millet Meclisi tarafından alınır. 

Millet Meclisinin Yüce Divan şeklinde toplanması yönünde Parlamento 
Meclislerinden birinde kabul edilen teklif derhal diğer Meclise sunulur. Diğer 

Meclis kararını teklifin kendisine sunulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde 

alacaktır. 

Millet Meclisi Başkanı Yüce Divana başkanlık eder. Millet Meclisi, 

Cumhurbaşkanının görevden alınmasına ilişkin kararını, gizli oyla, bir ay içinde 

verir. Bu karar derhal yürürlüğe girer. 

Bu madde uyarınca alınacak kararların ilgili Meclisin, ya da Yüce Divan 

üyelerinin tam sayısının üçte ikisinin çoğunluğuyla alınması zorunludur. 

Vekâleten oy kullanılmasına izin verilmez. Sadece görevden alınmanın, ya da 

Meclisin Yüce Divan olarak toplanması lehinde kullanılan oylar dikkate alınır.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar bir organik yasa ile 

düzenlenir. 

 

Başlık X. 

Hükümet Üyelerinin Cezai Sorumluluğu 

 

Madde 68-1. 

Hükümet üyeleri, görevlerini icra ederlerken eylemlerinden ve işledikleri 
anda suç ve kabahat niteliğindeki eylemlerinden dolayı ceza bakımından 

sorumludurlar. 

Hükümet üyeleri, Devlet Adalet Divanında yargılanırlar. 

Devlet Adalet Divanı, suç ve kabahatlerin tanımlanması ve aynı şekilde 
cezaların tespitinde yasadan çıkan sonuçlarla bağlıdır. 

Madde 68-2. 

Devlet Adalet Divanı on-beş yargıçtan oluşur. Oniki parlamenter, Millet 
Meclisi ve Senatodan eşit sayıda olmak üzere, her genel ve kısmi yenilemeden 

sonra, kendi içinden seçilir. Üç yargıç da Yargıtay’dan seçilir ve bunlardan 
birisi, Devlet Adalet Divanına başkanlık eder. 

Hükümet üyelerinden birisinin, görevlerini yaparken işledikleri suç ya da 

kabahatten dolayı zarar gördüğünü ileri süren herkes şikâyetini dilekçe ile 
komisyona iletebilir. 

Komisyon, bu şikâyeti ret eder, ya da Devlet Adalet Divanına 
gönderilmek üzere Yargıtay Başsavcısına iletir. 
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Yargıtay Başsavcısı, dilekçe komisyonunun uygun görüşü üzerine, Devlet 
Adalet Divanına iletebilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar bir organik yasa ile 
düzenlenir. 

Madde 68-3. 

Bu başlığın hükümleri yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiillere de 
uygulanır. 

 

Başlık XI. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi 

 

Madde 69. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi Hükümetin istemi üzerine, 

kendisine sunulan yasa, kararname ve karar tasarıları ile yasa teklifleri hakkında 
görüşünü bildirir. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyinin bir üyesi, Konseye sunulmuş 

olan tasarı ve teklifler hakkındaki Konsey görüşünü Parlamento Meclislerine 
açıklamak üzere yine Konsey tarafından görevlendirilebilir.  

Madde 69.
* 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi Hükümetin istemi üzerine, kendisine 
sunulan yasa, kararname ve karar tasarıları ile yasa teklifleri hakkında 
görüşünü bildirir. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyinin bir üyesi, Konseye sunulmuş olan 

tasarı ve teklifler hakkındaki Konsey görüşünü parlamento Meclislerine 
açıklamak üzere yine Konsey tarafından görevlendirilebilir. 

Bir organik yasada belirtilen şekilde düzenlenecek bir dilekçe ile 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyine başvuru yapılabilir. Konsey, dilekçeyi 
inceledikten sonra, ilgili işlemlere ilişkin teklifini Hükümete ve Parlamentoya 
bildirir.  

Madde 70. 

Hükümet, Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyine, ekonomik, sosyal, ya 
da çevresel nitelikli her türlü sorun hakkında danışabilir. Hükümet ayrıca, kamu 

maliyesine ilişkin yıllara sari esasları belirleyen program yasa teklifleri için de 

Konseye danışabilir. Ekonomik, sosyal, ya da çevresel nitelikteki her türlü plan, 

ya da program yasa teklifi görüş için Konseye sunulur.  

Madde 71. 

Azami ikiyüzotuzüç üyeden oluşan Ekonomik, Sosyal ve Çevre 
Konseyinin oluşumu ve görevine ilişkin kurallar bir organik yasa ile belirlenir. 
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Başlık XI A. 

Hakların Koruyucusu (Kamu Başdenetçisi) 

 

Madde 71-1.
* 

Kamu Başdenetçisi, merkezi idarenin, mahalli idarelerin, kamu tüzel 

kişiliklerinin yanı sıra kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların, ya da 

organik yasa kapsamında yer alan tüm kurum ve kuruluşların anayasal haklar 
ve özgürlüklere saygılı hareket etmelerini sağlar. 

Bir kamu hizmet kuruluşunun, ya da yukarıda birinci fıkrada anılan 
kurumun faaliyetleri sebebiyle haklarının ihlal edildiği kanaatinde olan herkes, 

organik kanunda belirtilen usule uygun olarak Kamu Başdenetçisine müracaat 
edebilir. 

Kamu Başdenetçisinin çalışma esasları ve yetkileri bir organik yasa ile 
düzenlenir. Kamu Başdenetçisinin belirli yetkilerinin icrası sırasında üçüncü 
şahıslardan ne şekilde yardım alabileceği de bu organik yasa ile düzenlenir. 

Kamu Başdenetçisi, 13’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul takip 
edilerek Cumhurbaşkanı tarafından altı yıllığına atanır. Kamu Başdenetçisinin 

görev süresi uzatılamaz. Bu görev, bakanlık ve parlamento üyeliği görevleriyle 
bağdaşmaz. Diğer bağdaşmazlıklar bir organik yasa ile belirlenir. 

Kamu Başdenetçisi işlemlerinden dolayı Cumhurbaşkanına ve 
Parlamentoya karşı sorumludur.  

 

Başlık XII. 

Mahalli İdareler 

 

Madde 72. 

Ülkedeki mahalli idareler, belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü idareler 

ve 74’üncü maddede düzenlenen deniz-aşırı idarelerden oluşur. Bu fıkrada 

belirtilen yerel yönetimlerin biri veya bir kaçı yerine, gerektiğinde, başka bir 
mahalli idare yasayla kurulabilir. 

Mahalli idareler, kendi düzeylerinde en iyi şekilde yerine getirilebilecek 
yetkilerinin tamamı için gereken kararları alabilirler. 

Mahalli idareler, yasada öngörülen şartlar çerçevesinde, seçilmiş 

Meclislerince serbest biçimde yönetilirler. Görevlerini yapabilmek için 

düzenleyici işlem yapma yetkisine de sahiptirler. 

Mahalli idareler veya mahalli idare birlikleri, anayasal olarak korunan bir 
hak veya kamu özgürlüğünün kullanımının temel koşullarının söz konusu olması 

dışında, bir organik yasayla belirlenecek şartlar dâhilinde, yasa ya da tüzüğün 

öngördüğü durumlarda belli bir konu ve süre ile sınırlı olarak bir deneme 

                                                
* Bkz İkaz. 



 197 

uygulaması için, yetkilerinin icrasını düzenleyen yasa yahut tüzük hükümleri 
dışına çıkabilirler. 

Hiçbir mahalli idare, bir diğeri üzerinde vesayet yetkisi kullanamaz. 

Bununla birlikte, bir yetkinin kullanımı, birden fazla mahalli idarenin bir araya 

gelmesini gerektirdiğinde, bunlardan birine yahut birliklerden birine, ortak 
işlemlerin koşullarını düzenlemesine yasayla izin verilebilir. 

Ülkedeki tüm mahalli idarelerde yer alan ve Hükümet üyelerinin her 

birini temsil eden Devlet temsilcisi, ulusal çıkarları korumak, idari denetimleri 

yapmak ve yasalara uygun davranılmasını sağlamakla görevlidir. 

Madde 72-1. 

Her bir mahalli idare seçmenlerinin, dilekçeler düzenleyerek, o mahalli 

idarenin yetkisi dâhilinde olan bir sorunun, bu idarenin müzakere oturumunun 

gündemine alınmasını talep etme koşulları bir yasayla belirlenir. 

Bir mahalli idarenin yetkisine giren işlem ya da karar tasarıları, bir 

organik yasayla belirlenecek şartlar dâhilinde, o mahalli idarenin önerisiyle, 
referandum yoluyla bu idarenin seçmenlerinin kararına sunulabilir. 

Özel statülü bir mahalli idare oluşturulmak veya onun yetkileri 

değiştirilmek istenildiğinde, bu hal ilgili idarelerin kayıtlı seçmenlerinin görüşü 

alınarak bir yasayla gerçekleştirilebilir. Yerel yönetimlerin sınırlarının 

değiştirilmesi, yasayla belirlenen şartlar dâhilinde, seçmenlerin görüşüne 
başvurularak gerçekleştirilebilir.  

Madde 72-2. 

Mahalli idareler, yasayla belirlenen şartlar çerçevesinde, serbestçe 
tasarruf edebilecekleri gelirlere sahiptirler. 

Her türlü vergi gelirlerinin tamamını veya bir kısmını alabilirler. Yasanın 

belirlediği sınırlar içinde, mahalli idarelere, vergilerin matrah ve oranının 

tespitine yasayla izin verilebilir.  

Vergi gelirleri ve öz kaynaklar, her yerel yönetim kategorisi için, 

gelirlerinin tamamı içinde önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu kuralın 
gerçekleştirilmesi koşulları bir organik yasayla belirlenir. 

Devlet ile mahalli idareler arasındaki yetki aktarımları, bu uygulamalara 

ayrılmış kaynakların, eşdeğer bir şekilde tahsisi ile birlikte gerçekleştirilir. 

Mahalli idarelerin harcamalarının artması sonucunu doğuran her yeni yetki 

ihdasında veya genişlemesinde, yasayla belirlenmiş kaynaklarla birlikte yapılır.  

Mahalli idareler arasında eşitliği sağlayacak, mali kaynakların adil 
paylaşılmasına yönelik hükümler bir yasayla öngörülür. 

Madde 72-3. 

Devlet; deniz-aşırı halkları, Fransız halkı içinde, özgürlük, eşitlik ve 

kardeşlik ortak ideali doğrultusunda tanır. 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reu-nion, Mayotte, Saint Pierr-et- 
Miquelon, Waillis ve Fatuna adaları ve Fransız Polynesie’, deniz aşırı bölge ve il 

yönetimleri ve 73’üncü maddenin son fıkrasının uygulanması ile oluşturulacak 
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mahalli idareler için 73’üncü madde, diğer idareler için de 74’üncü madde 
hükümleri uygulanır. 

Yeni Kaledonya’nın statüsü XIII. Başlıkta düzenlenmiştir. 

Fransa Güneyi ve Antartikası Bölgeleri ve Clipperton’nun özel teşkilatı 
ve yasama rejimleri yasayla belirlenir. 

Madde 72-4. 

72-3’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen idarelerden biri veya 
hepsine ilişkin değişiklik, yine 73 ve 74’üncü maddelerde öngörülen rejimlerden 
birinden diğerine şeklinde yapılacak her türlü değişiklik, aşağıdaki fıkrada 

öngörülen şartlara uygun olarak alınmış ilgili idare kararı yahut ilgili idare 
seçmenlerinin muvafakati olmadan gerçekleştirilemez. Bu rejim değişikliği bir 
organik yasayla yapılır. 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin ve iki Meclisin birlikte Resmi Gazete’de 
yayınlanan önerisi üzerine, bir deniz-aşırı mahalli idarenin teşkilat biçimi, 

yetkileri veya yasama rejimi konusunda o mahalli idarenin seçmenlerinin 

görüşüne başvurulmasına karar verebilir. Bu başvuru önceki fıkrada öngörülen 

bir değişiklikle ilgili olduğunda ve Hükümetin önerisi üzerine organize 

edildiğinde, her iki Meclis önünde müzakereyi takip eden bir deklarasyon 
şeklinde yapılır. 

Madde 73. 

Deniz-aşırı illerde ve bölgelerde yasalar ve tüzükler doğrudan uygulanır. 

Bu idarelerin kendine özgü özelliklerine ve zorluklarına bağlı olarak bazı 
uyarlamalar yapılabilir. 

Söz konusu bu uyarlamalara, yasayla onlara verilmiş yetkilerde ve bu 
yetkilerin uygulanması konularında, bu idareler tarafından karar verilir. 

Özel nitelikleri göz önünde bulundurmak için, birinci fıkraya aykırı 

olarak, bu maddede düzenlenen mahalli idarelere, yasa alanına giren sınırlı 

sayıdaki konularda yasayla, kendi topraklarında uygulanabilir kurallar koyma 
yetkisi verilebilir. 

Bu kurallar, vatandaşlık, medeni haklar, kamu özgürlüklerinin 

güvenceleri, kişilerin durumları ve ehliyetleri, adli teşkilat, ceza hukuku, ceza 

usulü, dış politika, savunma, kamu düzeni ve kamu güvenliği, para, kredi ve 

kambiyo rejimi veya seçim hukuku ile ilgili olamaz. Sayılan bu durumlar bir 
organik yasa ile belirtilir ve tamamlanır. 

İlk iki fıkrada öngörülen düzenlemeler Reunion İl ve Bölge Yerel 
Yönetiminde uygulanmaz. 

İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yetkilendirmelere, bir organik yasanın 

öngördüğü şartlar ve kayıtlar çerçevesinde, ilgili idarenin talebi üzerine karar 

verilir. Bir kamu özgürlüğünün kullanılışının temel şartları veya anayasal olarak 

korunan bir hak söz konusu olduğunda, söz konusu yetkilendirmeler bu alanlara 
müdahale edemez. 
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Deniz-aşırı bir bölgenin ya da ilin yerine başka bir idarenin yahut bu iki 
idare için tek bir karar organının yasayla kurulması, 72-4’üncü maddenin ikinci 
fıkrasında öngörülen usullerle bu idarelerin yetki çevresinde kayıtlı seçmenlerin 
muvafakati alınmadan gerçekleştirilemez. 

Madde 73.
* 

Deniz-aşırı illerde ve bölgelerde yasalar ve tüzükler doğrudan uygulanır. 
Bu idarelerin kendine özgü özelliklerine ve zorluklarına bağlı olarak bazı 
uyarlamalar yapılabilir.  

Bu idarelere tanınan yetkilerin uygulanması konularında yapılacak bu 
uyarlamalara, yasayla, ya da tüzükle bu yönde yetkilendirilmiş olmaları 
kaydıyla bu idareler tarafından karar verilir. 

Özel nitelikleri göz önünde bulundurmak için, birinci fıkraya aykırı 

olarak, bu maddede düzenlenen mahalli idarelere, yasa, ya da tüzük alanına 

giren sınırlı sayıdaki konularda yasayla, ya da tüzükle, kendi topraklarında 
uygulanabilir kurallar koyma yetkisi verilebilir. 

Bu kurallar, vatandaşlık, medeni haklar, kamu özgürlüklerinin 
güvenceleri, kişilerin durumları ve ehliyetleri, adli teşkilat, ceza hukuku, ceza 

usulü, dış politika, savunma, kamu düzeni ve kamu güvenliği, para, kredi ve 
kambiyo rejimi veya seçim hukuku ile ilgili olamaz. Sayılan bu durumlar bir 
organik yasa ile belirtilir ve tamamlanır. 

İlk iki fıkrada öngörülen düzenlemeler Reunion İl ve Bölge Yerel 
Yönetiminde uygulanmaz. 

İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yetkilendirmelere, bir organik yasanın 

öngördüğü şartlar ve kayıtlar çerçevesinde, ilgili idarenin talebi üzerine karar 
verilir. Bir kamu özgürlüğünün kullanılışının temel şartları veya anayasal 
olarak korunan bir hak söz konusu olduğunda, söz konusu yetkilendirmeler bu 
alanlara müdahale edemez. 

Deniz-aşırı bir bölgenin ya da ilin yerine başka bir idarenin yahut bu iki 

idare için tek bir karar organının yasayla kurulması, 72-4’üncü maddenin ikinci 
fıkrasında öngörülen usullerle bu idarelerin yetki çevresinde kayıtlı seçmenlerin 
muvafakati alınmadan gerçekleştirilemez. 

Madde 74. 

Bu maddede düzenlenen deniz-aşırı idarelere, her birisinin Devlet 
içindeki özel çıkarlarını dikkate alan bir statü tanınır. 

Bu statü, karar organının görüşü alındıktan sonra kabul edilen bir organik 
yasayla belirlenir. Bu yasada şunlar düzenlenir;  

− Yasa ve tüzüklerin buralarda uygulanabilme koşulları; 

− Bu idarelerin yetkileri: 73’üncü maddenin dördüncü fıkrasında sayılan 

konularda Devlet yetkilerinin aktarımı dışında, yetki aktarmaları, gerektiğinde 

bir organik yasayla açıklanan ve tamamlanan kayıtlar çerçevesinde yapılır; 
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− İdarelerin kuruluş, görev ve teşkilatı ile karar organının seçim şekli; 

− Bu idareye özgü düzenlemeleri içeren yasa tasarı ve teklifleri yahut 

karar veya kararname tasarılarının, yine yetkileri ile ilgili konularda 
imzaladıkları uluslararası anlaşmaların tasdik ve onayına ilişkin kurumların 

görüşünün alınması koşulları; 

Bu organik yasa, özel statüde kabul edilen idarelerle ilgili olarak şu 
hususları da düzenler; 

− Yasa alanına giren konuların uygulanması hususundaki yetkiler söz 

konusu olduğunda, karar organının işlemlerinin bazıları üzerinde Danıştay’ın 
gerçekleştireceği özel yargısal denetim; 

− Yerel yönetimin statüsünün yürürlüğe girmesini sağlayan yasanın, 

öncelikle yerel yönetimlere verdiği ve Anayasa Konseyi’nin de yerel yönetimin 

yetki alanında olduğunu belirlediği konularda, karar organının yayınlanmış bir 
yasayı değiştirebilmesi; 

− İstihdamın artırılması, bir mesleki faaliyetin icrası için yerleşme ve 

toprak mülkiyetinin korunması gibi yerel zorunlulukların gerektirdiği halkın 
lehine olan tedbirlerin yerel yönetimlerce alınabilmesi; 

− Yerel idarenin, merkezi idarenin denetimi altında, kendisine ait 
yetkilerin kullanımında, düzenlenen güvencelere saygı, kamu özgürlüklerinin 
tüm ülke düzeyinde gerçekleştirilmesine iştirak etmesi. 

Bu madde kapsamında yer alan mahalli idarelerin özel teşkilatlarını 

düzenleyen diğer esaslar, bunların karar organlarına danışıldıktan sonra, bir 
kanun ile düzenlenir ve değiştirilir. 

Madde 74-1. 

74’üncü maddede anılan deniz-aşırı idareler ve Yeni Kaledonya’da 

Hükümet, Devletin yetki alanında kalan konularda gerekli uyarlamaları yapmak 

suretiyle, anavatan Fransa’da yürürlükte olan yasa niteliğindeki düzenlemeleri, 

yasanın ilgili hükümler bakımından bu usulün kullanımını açık şekilde 

yasaklamamış olması kaydıyla, bir kararname ile genişletebilir, ya da ilgili 

idarenin özel teşkilatının tabi olduğu yasal hükümler üzerinde gerekli 

uyarlamaları gerçekleştirebilir. 

Bu kararnameler, ilgili karar organının ve Danıştay’ın görüşü alındıktan 

sonra çıkarılabilir. Bu kararnameler yayını anında yürürlüğe girer. 

Yayınlanmasını takip eden on sekiz ay (Fransızca orijinalinde ay ifadesi 

geçmektedir.) içinde Parlamento tarafından onaylanmaz ise geçersiz hale gelir. 

Madde 75. 

34’üncü maddede işaret edilen yegâne medeni statü olan olağan medeni 
statüye sahip olmayan ülke vatandaşları, reddetmedikleri sürece kişisel 

statülerini muhafaza ederler. 

Madde 75-1. 

Bölgesel diller Fransa’nın mirasının bir parçasıdırlar. 
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Başlık XIII. 

Yeni Kaledonya’ya İlişkin Geçici Hükümler 

 

Madde 76. 

Yeni Kaledonya halkı, 31 Aralık 1998’den önce, 5 Mayıs 1998 tarihinde 

Noumea’da imzalanıp, 27 Mayıs 1998’de Fransız Cumhuriyeti Resmi 
Gazete’sinde yayımlanan anlaşma hükümlerini oylamaya davet edilmişlerdir. 

9 Kasım 1998 tarih ve 88-1028 sayılı Yasanın 2’nci maddesinde 
belirlenen şartları taşıyan kişiler oylamaya katılabileceklerdir. 

Seçimin organizesine ilişkin gerekli tedbirler, Danıştay’ın görüşü 
alındıktan ve Bakanlar Kurulunda müzakere edildikten sonra alınacaktır.  

Madde 77. 

Anılan anlaşmanın 76’ncı maddede öngörülen oylama ile kabul 

edilmesinden sonra, Yeni Kaledonya’nın anlaşmada öngörülen ilkelere uygun 

olarak ve bu anlaşmanın uygulanması için gerekli olan şekilde kalkınmasını 

teminen Yeni Kaledeonya’nın karar organına danışıldıktan sonra kabul edilen 
bir organik yasa ile aşağıda belirtilen hususlar düzenlenmektedir;  

− Yeni Kaledonya’nın kurumlarına kesin biçimde devredilecek devlet 

yetkileri, bunların kademelenmesi, devir şekilleri ve bunlardan doğacak mali 
sorumlulukların paylaşımı; 

− Yeni Kaledonya’nın kurumlarının görev ve teşkilat kuralları, özellikle 

karar organının bazı işlemlerinin yayınlanmadan önce Anayasa Konseyine 
sunulmasına ilişkin koşullar; 

− Vatandaşlığa, seçim sistemine, kamu görevine, örfi hukukta 
tanımlandığı şekliyle medeni statüye ilişkin kurallar; 

− Yeni Kaledonya halkının, egemenliğin kullanımına katılma 
konusundaki seçimlerin şartları ve süre sınırları; 

76’ncı maddede anılan anlaşmanın yürürlüğü için gerekli diğer tedbirler 
bir yasayla belirlenir. 

Yeni Kaledonya’nın ve illerinin karar organının üyelerini seçmek üzere 

oy kullanmaya davet edilen seçmenlere ait seçmen kütüğünün hazırlanabilmesi 
maksadıyla, bu Anayasanın 76’ncı maddesinde ve Yeni Kaledonya Hakkında  
19 Mart 1999 tarih ve 99-209 sayılı Kanunun 188 ve 189’uncu maddelerinde 
anılan Anlaşmada atıf yapılan liste, bu Anayasanın 76’ncı maddesinde anılan 

oylama için hazırlanan ve oy kullanmak için aranan şartları taşımayanları da 
içeren bir listedir.  

78 ila 86’ncı maddeler arasında kalan maddeler yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
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Başlık XIV. 

Fransızca Konuşan Ülkeler ve Birlik Anlaşmaları 

 

Madde 87. 

Devlet, müşterek dili Fransızca olan Devletler ve halklarıyla dayanışmayı 

ve işbirliğini geliştirmeye dönük çabalarda yer alır. 

Madde 88. 

Devlet, medeniyetlerini geliştirmek için bir araya gelmek isteyen 

devletlerle katılım anlaşmaları imzalayabilir.  

 

Başlık XV. 

Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği* 
 

Madde 88-1. 

Devlet, bazı yetkilerini ortak kullanmak üzere, yaptıkları anlaşma 

gereğince, serbestçe katılan devletlerce oluşturulan Avrupa Birliğine ve Avrupa 

Topluluklarına katılır. 

Devlet, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması ve Avrupa Topluluğu Kurucu 
Antlaşmasında değişiklik yapan, 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan Lizbon 
Antlaşmasında belirtilen şartlarla Avrupa Birliğine katılabilir. 

Madde 88-1.
* 

Fransa Cumhuriyeti, bu yetkilerin 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan 
Lizbon Antlaşması ile ihdas sebebiyle, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması ve 
Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma gereğince, bazı yetkilerini 

ortaklaşa kullanmayı kabul eden devletlerin serbestçe katılımından oluşan 
Avrupa birliğine katılır. 

Madde 88-2. 

Fransa, mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 1992’de imzalanan Tek 
Avrupa Anlaşmasında öngörülen özel koşullara göre, Avrupa Ekonomik ve Para 
Birliği kurumuna gerekli yetkileri devretmeye muvafakat eder. 

Aynı kayıt ve 2 Ekim l997’de imzalanan Antlaşma ile değişik Avrupa 

Birliği Kurucu Antlaşmasının hükümlerine göre, malların ve kişilerin serbest 

dolaşımına ilişkin kuralların belirlenmesi için gerekli yetkilerini devretmeyi 
kabul edebilir.  

Avrupa Birliği Anlaşmasının temeli üzerinde alınan kararların 

uygulanması çerçevesinde Avrupa tutuklama kararlarının uygulanmasına ilişkin 

kurallar yasayla belirlenir. 

                                                
* Bkz İkaz.  
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Madde 88-2.*
 

Avrupa Birliği kurumları tarafından alınan kararlar çerçevesinde Avrupa 
tutuklama kararlarının uygulanmasına ilişkin kurallar yasayla belirlenir. 

Madde 88-3. 

Mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 1992’de imzalanan Avrupa Tek 
Antlaşmasında öngörülen özel şartlar çerçevesinde, Fransa’da oturan Birlik 
vatandaşlarına yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınabilir. Bu 

vatandaşlar belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevi üstlenemezler, 
senato seçmenliğine ve senato seçimlerine katılamazlar. Her iki Meclis 
tarafından aynı hükümlerle onaylanan bir organik yasa, bu fıkranın uygulanma 

koşullarını belirler. 

Madde 88-4. 

Hükümet, yasa niteliğindeki düzenlemeleri içeren Avrupa Birliği ve 
Avrupa Toplulukları yasa tasarıları veya tekliflerini, Avrupa Birliği Konseyine 

sunulur sunulmaz Millet Meclisine ve Senatoya sunar. Hükümet ayrıca bir 

Avrupa Birliği Kurumu tarafından hazırlanan diğer tasarları veya teklifleri de 

bunlara sunabilir.  

Her iki Meclisin İçtüzüğünde belirlenen usullere göre, önceki fıkrada 

belirtilen, tasarı, teklif veya dokümanlar gerektiğinde toplantı dönemi dışında da 

oylanabilir. 

Her bir Meclis bünyesinde Avrupa Birliğiyle ilişkilerden sorumlu bir 

komisyon kurulur. 

Madde 88-4.
* 

Hükümet, yasa niteliğindeki düzenlemeleri içeren Avrupa Birliği ve 
Avrupa Toplulukları yasa tasarıları veya tekliflerini ve yanı sıra diğer kanun 

tasarısı ve tekliflerini, Avrupa Birliği Konseyine sunulur sunulmaz Millet 
Meclisine ve Senatoya sunar.  

Her iki Meclisin tüzüğünde belirlenen usullere göre, önceki fıkrada 
belirtilen, tasarı, teklif veya dokümanlar gerektiğinde toplantı dönemi dışında 
da oylanabilir. 

Her bir Meclis bünyesinde Avrupa Birliğiyle ilişkilerden sorumlu bir 
komisyon kurulur. 

Madde 88-5. 

Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine bir devletin katılımına ilişkin 

anlaşmanın onaylanmasına yetki veren tüm yasa teklifleri Cumhurbaşkanınca 
referanduma sunulur.  

Yukarıdaki hükme rağmen, Parlamento, her bir Meclisin üye tam 

sayısının beşte üçü çoğunlukla kabul edeceği benzer içerikli bir önergeyi kabul 

etmek suretiyle, bu yasa teklifinin 89’uncu maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen usule göre yasalaşmasına izin verebilir.  

                                                
* Bkz İkaz. 
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Madde 88-5.
* 

Avrupa Birliğine bir devletin katılımına ilişkin anlaşmanın 
onaylanmasına yetki veren tüm yasa teklifleri Cumhurbaşkanınca referanduma 
sunulur. 

Yukarıdaki hükme rağmen, Parlamento, her bir Meclisin üye tam 

sayısının beşte üçü çoğunlukla kabul edeceği benzer içerikli bir önergeyi kabul 
etmek suretiyle, bu yasa teklifinin 89’uncu maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen usule göre yasalaşmasına izin verebilir. 

Madde 88-6.* 

Millet Meclisi ve Senato, subsidiarity ilkesi gereğince, Avrupa Birliği 
yasa taşanlarının uygunluğu üzerinde gerekli görüşlerini bildirebilirler. Söz 
konusu bu görüş ilgili Meclis başkanlığınca, Avrupa Parlamentosu 

başkanlığına, Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi başkanlığına gönderilir. 
Hükümete de bilgi verilir. 

Her Meclis, subsidiarity ilkesinin ihlali gerekçesiyle, Avrupa Birliği 
yasalarına karşı, Avrupa Birliği Adalet Divanında dava açabilir. Bu davalar, 
Avrupa Birliği Adalet Divanına Hükümet tarafından havale edilir.  

Yukarıdaki hükme rağmen, bu amaçla, kararlar, her Meclisin 
İçtüzüğünde belirlenen müzakere ve ivedilik şartlarına göre, gerektiğinde 
toplantı dönemi dışında da, oylanabilir. Altmış Millet Meclisi üyesinin, ya da 
altmış senatörün talebi halinde bu davalar mecburi olacaktır.  

Madde 88-7.* 

Bir önergenin, Millet Meclisi ve Senato tarafından aynı şekilde kabul 
edilmesi durumunda Parlamento, anlaşmalarla ilgili olarak basit değiştirme 
usulü kapsamında, ya da Avrupa Birliği Kurucu Anlaşması ve Avrupa Birliğinin 

İşleyişi Hakkında Anlaşma’da düzenlenen hukuk işlerinde adli işbirliği 
kapsamında tanımlanan hallerde, 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan Lizbon 
Anlaşması’nın Avrupa Birliği’ne ait yasal düzenlemelerin kabul edilmesine 
ilişkin kurallarda getirilen her türlü değişikliğe itiraz edebilir. 

 

Başlık XVI. 

Anayasa Değişiklikleri 

 

Madde 89. 

Anayasayı değiştirme girişiminde bulunma yetkisi Başbakanın teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanına ve Parlamento üyelerine aittir. 

Değiştirme tasarı ya da teklifi 42’nci maddenin üçüncü fıkrasında 

belirtilen mühlet içinde görüşülmeli ve her iki Meclis tarafından de aynı 

                                                
* Bkz İkaz. 
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hükümlerle kabul edilmelidir. Değişiklik, referandumla onaylandıktan sonra 
kesinlik kazanır. 

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı, değişiklik tasarısını Kongre iki Meclis 
halinde toplantıya çağrılan parlamentoya sunmaya karar verirse bu tasarı 

referanduma sunulmaz; bu takdirde, değişiklik tasarısının onaylanması, 

Kongrede kullanılan oyların beşte üçünün çoğunluğu ile mümkündür. 
Kongrenin Başkanlık Divanı, Millet Meclisinin Başkanlık Divanıdır. 

Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek hiçbir değişiklik usulüne girişilemez 

ve böyle bir usul sürdürülemez. 

Hükümetin Cumhuriyet niteliği değişiklik konusu yapılamaz. 

 

Başlık XVII. 

(Mülga) 
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ÇEVRE ŞARTI 

 

Fransız Halkı; 

Doğal kaynakların ve doğal dengelerin insanlığın görünümünü zorunlu 

kıldığı; 

Mevcut insanlığın ve gelecek kuşakların doğal çevrelerinden 
koparılamayacağı; 

Çevrenin tüm insanlığın ortak varlığı olduğu; 

İnsanoğlunun gittikçe yaşam şartları ve kendi gelişimi üzerinde etki 

yaptığı; 

Biyolojik çeşitlilik, kişinin gelişimi ve insan topluluklarının ilerleyişi, 

bazı üretim ve tüketim maddeleri ve doğal kaynakların aşırı tüketilmesi 

nedeniyle etkilendiği; 

Çevrenin korunmasının, Ulusun diğer temel değerleri ile aynı nitelikte ele 

alınması gerektiği; 

Sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak için, mevcut ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik tercihlerin, gelecek kuşakların ve diğer halkların 

ihtiyaçlarını karşılamasını tehlikeye atmaması; 

Gerekçelerinden yola çıkarak, 

Kabul eder; 

Madde 1. 

Herkes dengeli ve sağlığa saygılı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Madde 2. 

Herkes çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

zorundadır. 

Madde 3. 

Herkes, yasanın belirlediği şartlar dâhilinde, çevreye yönelik zararların 
önlenmesi veya en azından zararlı sonuçların azaltılması ile yükümlüdür. 

Madde 4. 

Herkes, yasanın belirlediği şartlar dâhilinde, çevreye verdiği zararların 

giderilmesine iştirak etme yükümlülüğü altındadır. 

Madde 5. 

Bilimsel bilgi olarak kesin olmamakla birlikte, çevrede geri dönülemez ve 

ciddi bir biçimde etkileyebilecek bir zarar meydana geldiğinde, kamu otoriteleri, 

önleyici tedbirlerin alınması ilkesine saygı göstererek ve kendi yetki alanlarına 

giren konularda, risklerin değerlendirilmesi usulünün gerçekleştirilmesini, 
zararın önlenebilmesi için gerekli ve zararla orantılı geçici tedbirlerin alınmasını 

sağlarlar. 

Madde 6. 

Kamu politikaları, sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Bu amaçla, 

çevrenin değerinin bilinmesi ve çevrenin korunması ile ekonomik kalkınma ve 

sosyal gelişmeyi bağdaştırmak zorundadır.  
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Madde 7. 

Herkes, yasanın belirlediği sınırlar ve şartlar dâhilinde, kamu 

otoritelerinin elindeki çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına ve çevre üzerinde 
etki doğurabilecek kamusal zararların hazırlık aşamalarına katılma hakkına 

sahiptir.  

Madde 8. 

Çevre eğitimi ve bilgisi, bu Şart’ta belirlenen hakların ve ödevlerin 

uygulanmasına katkıda bulunur.  

Madde 9.  

Araştırma ve yenilik, çevrenin değerinin artırılmasına ve çevrenin 

korunmasına katkı sağlar. 

Madde 10. 

Bu Şart, Fransa’nın uluslararası ve Avrupa Birliğine yönelik 

faaliyetlerinin ilham kaynağıdır. 
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FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ  

ANAYASASI  

 

İ  Ç İ  N D E K İ  L E R 

 

Madde No. Sayfa No. 

 

Giriş  .............. 213 

Önsöz  .............. 215 

I . Temel Haklar 1-19 ....... 217-223 

I I . Federasyon ve Eyaletler 20-37 ....... 223-229 

I I I . Federal Meclis  38-49 ....... 229-231 

IV. Federal Konsey 50-53 .............. 232 

IVa. Ortak Komisyon 53a ....... 232-233 

V. Federal Cumhurbaşkanı 54-61 ....... 233-235 

VI . Federal Hükümet 62-69 ....... 235-236 

VI I . Federasyonun Yasama Yetkisi 70-82 ....... 236-243 

VI I I . Federal Yasaların Uygulanması ve Federal İdare 83-91 ....... 243-248 

VII Ia. Ortak Görevler 91a-91e ....... 248-249 

IX. Yargı 92-104 ....... 249-253 

X. Mali Rejim 104a-115 ....... 253-261 

Xa. Savunma Hali 115a-115l ....... 261-264 

XI. Geçici ve Son Hükümler 116-146 ....... 265-274 

Din ve dini cemaatler 136-141 ....... 275-276 
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FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ   

ANAYASASI  

23 Mayıs 1949 
 

Giriş 

 

Parlamenter kurul 23 Mayıs 1949 tarihinde Bonn şehrinde yaptığı açık bir 
oturumda, 8 Mayıs 1949 tarihinde Parlamenter Kurul tarafından Federal 
Almanya Cumhuriyeti için kabul edilen Anayasanın, 1949 Mayısının 16. Haftası 
ile 22. Haftası arasında Alman Eyaletlerinin üçte ikisini oluşturan halk 
temsilcileri tarafından kabul edildiğini tespit etmiştir. Bu tespit sonucunda, 
başkanları tarafından temsil edilen Parlamenter Kurul Anayasayı tamamlamış ve 
ilân etmiştir. 

Anayasanın 145’ inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda 
Federasyonun Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 
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FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ   

ANAYASASI  

 

Önsöz 

 

Tanrı ve insanlar karşısındaki sorumluluğunun bilincinde olan, birleşmiş 
bir Avrupa’nın eşit haklara sahip bir üyesi olarak, dünya barışına hizmet etmek 
emeliyle beslenerek özgü iradesiyle hareket eden Alman Milleti, kendi Anayasa 
yapma yetkisine dayanarak, işbu Anayasayı kabul etmiştir. 

Kendi kaderini tayin haklarını serbestçe kullanan, Baden-Württemberg, 
Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Alt Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Ren-Palatina, Saarland, 
Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki 
Almanlar, Almanya’nın birliğini ve özgürlüğünü tamamlamışlardır. Böylece bu 
Anayasa bütün Alman milleti için geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ   

ANAYASASI  

 

I . Temel Haklar 

 

Madde 1. İnsanın onur ve haysiyetinin korunması 

(1) İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı 
göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. 

(2) Alman Milleti, bu nedenle dokunulmaz ve devredilmez insan 
haklarını, yeryüzünde her insan topluluğunun, barışın ve adaletin temeli olarak 
kabul eder. 

(3) Aşağıda belirlenen temel haklar, yasama, yürütme ve yargı organlarını 
doğrudan doğruya bağlar. 

Madde 2. Yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğü 

(1) Herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek, Anayasal düzene veya 
ahlak kurallarına aykırı düşmemek koşuluğuyla, kişiliğini serbestçe geliştirme 
hakkına sahiptir. 

(2) Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir. Kişi 
özgürlüğüne dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak 
sınırlandırılabilir. 

Madde 3. Yasa önünde eşitlik; ayırım yasağı 

(1) Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. 

(2) Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin 
eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve varılan dezavantajların 
giderilmesi için çaba gösterir. 

(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi 
görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz 
tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez. 

Madde 4. Din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi 

(1) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne 
dokunulamaz. 

(2) Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır. 

(3) Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savaş hizmetine zorlanamaz. 
Konunun ayrıntıları federal yasayla düzenlenir. 

Madde 5. Düşünce ve basın özgürlüğü; sanat ve bilim özgürlüğü 

(1) Herkesin, düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklayıp yayma 
ve herkese açık olan kaynaklardan, hiçbir engel uğramadan, bilgi edinme hakkı 
vardır. Basın özgürlüğü ile radyo ve film aracılığıyla haber verme özgürlüğü 
güvence altındadır. Sansür uygulanamaz. 



 218 

(2) Bu haklar, genel yasaların hükümleri, gençliğin korunması hakkındaki 
yasa hükümleri ve kişisel şeref hakları ile sınırlıdır. 

(3) Sanat ve bilim, araştırma ve öğretim serbesttir. Öğretim özgürlüğü 
Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 6. Evlilik, aile ve evlilik dışı çocuklar 

(1) Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel koruması altındadır. 

(2) Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde 
gelen yükümlülüğüdür. Devlet toplumu, onların bu görevi yerine getirmelerini 
gözetir. 

(3) Velilerin iradesine aykırı olarak çocukları ailelerinden ayırmak, ancak 
bir yasaya dayanarak ve velilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya 
başka nedenlerle çocukların bakımsız kalmaları durumunda olanaklıdır. 

(4) Her anne, toplumun koruma ve himayesini isteme hakkına sahiptir. 

(5) Evlilik dışı çocuklara, yasa yoluyla bedeni ve manevi gelişmeleri ve 
toplum içindeki konumları bakımından, evlilik içi çocuklarla eşit koşullar 
sağlanır. 

Madde 7. Okul rejimi 

(1) Bütün okul rejimi devletin denetimi altındadır. 

(2) Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına karar vermek, 
velilerin hakkıdır. 

 (3) Din dersi, mezhepsiz okullar dışındaki kamu okullarında olağan 
derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakkına zarar vermeyecek şekilde, 
dinsel toplulukların temel ilkeleriyle uygunluk içinde verilir. Hiçbir öğretmen, 
iradesine aykırı olarak din dersi vermeye zorlanamaz. 

(4) Özel okul açma hakkı güvence altındadır. Kamu okullarının yerine 
geçmek üzere özel okullar, devletin izniyle kurulurlar ve eyalet yasalarına 
tabiidirler. Eğitim hedefleri, donatım ve öğretim kadrosunun bilimsel 
yöntemlerle yetiştirilmesi bakımından kamu okullarından geri kalmadıkça ve 
öğrencilerin anne ve babalarının varlık durumlarına göre ayıklanmasına yol 
açmadıkça, özel okullar açılmasına izin verilir. Öğretmenlerin ekonomik ve 
yasal durumlarının yeterli derecede güvencesi sağlanmadıkça, izin verilmez. 

(5) Özel bir ilkokul açılmasına ancak, eğitim idaresince, bunda özel bir 
pedagojik yarar bulunduğunun kabul edilmesi veya velilerin başvurusu üzerine, 
bölge okulu, dini veya dünyevi mezhep okulu olarak kurulmak istenip bu çeşit 
bir okul o belediye ile köy sınırları içinde bulunmuyorsa, izin verilebilir. 

(6) Hazırlık okulları kaldırılmıştır. 

Madde 8. Toplanma özgürlüğü 

(1) Bütün Almanlar, önceden bildirimde bulunmadan ve izin almaksızın 
sükunet içinde ve silahsız olarak toplanma hakkına sahiptir. 

(2) Açık havada yapılan toplantılar için, bu hak yasayla veya bir yasaya 
dayanarak sınırlandırılabilir. 
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Madde 9. Birleşme özgürlüğü; toplu iş sözleşmesi 

(1) Bütün Almanlar dernek kurma hakkına sahiptir. 

(2) Amaç ve etkinlikleri ceza yasalarına aykırı olan, Anayasa düzenine 
veya halkların anlaşması düşüncesine karşı yönelen dernekler yasaktır. 

(3) Çalışma koşullarını ve ekonomik koşulları korumak ve geliştirmek 
için sendika kurma hakkı herkes ve bütün meslekler için güvence altındadır. Bu 
hakkı sınırlamayı veya ona engel olmayı amaç edinen anlaşmalar batıldır ve 
bunlara yönelik önlem ve işlemler hukuka aykırıdır. 12a, 35f. 2 ve 3, 8a-f. 4 ve 
91’ inci maddelere göre alınan önlemler, çalışma koşullarını ve ekonomik 
koşulları korumak ve geliştirmek için birinci cümle anlamındaki sendikalar 
tarafından sürdürülen iş mücadelelerine yönelik olamaz. 

Madde 10. Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği 

(1) Mektup ile posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğine 
dokunulamaz. 

(2) Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. Bu hakların 
sınırlandırılması özgürlükçü demokratik temel düzeni veya Federasyon veya bir 
eyaletin varlık ve güvenliğini koruma amacını güttüğü takdirde, yasada, 
sınırlamaların ilgiliye bildirilmemesi ve denetimin hukuk yolu yerine 
Parlamento tarafından tayin edilen organ ve yardımcı organlarca yerine 
getirilebileceğini belirtilebilir. 

Madde 11. Dolaşım özgürlüğü 

(1) Bütün Almanlar, Federasyonun topraklarının tamamında dolaşım 
özgürlüğüne sahiptir. 

(2) Bu hak ancak, yaşam kaynaklarının yetersiz olması ve bundan dolayı 
topluma olağanüstü yükler gelmesi durumunda, Federasyon veya bir eyaletin 
varlığını veya özgürlükçü demokratik temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin 
savuşturulması, salgın hastalık tehlikesi, doğal afetler veya olağanüstü kazalar, 
gençliğin sefaletten veya suç işlemesinden korunması halleri için bir yasayla 
veya bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. 

Madde 12. Meslek özgürlüğü 

(1) Bütün Almanlar mesleklerini, iş ve eğitim yerlerini serbestçe seçmek 
hakkına sahiptir. Mesleğin icrası, yasayla veya bir yasaya dayanarak 
düzenlenebilir. 

(2) Hiç kimse, öteden beri genel ve herkes için eşit olan bir kamu hizmet 
yükümlülüğünün çerçevesi dışında bir iş yapmaya zorlanamaz. 

(3) Zorla çalıştırma ancak mahkemece verilmiş özgürlüğü kısıtlayıcı bir 
ceza dolayısıyla olanaklıdır. 

Madde 12a. Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri 

(1) 18 yaşlarını bitirmiş olan erkekler silahlı kuvvetlerde, federal sınır 
muhafızlığında veya sivil savunma birliklerinde hizmet altına alınabilirler. 

(2) Vicdani nedenlerle silahlı savaş hizmeti yapmak istemeyen kimse, 
onun yerine bir yedek hizmet altına alınabilir. Yedek hizmet süresi, askerlik 
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hizmetinin süresini geçemez. Bunun ayrıntıları, vicdan özgürlüğünü ihlal 
etmeksizin, silahlı kuvvetler ve federal sınır muhafızlığı birlikleri ile ilgili 
olmayan bir yedek hizmet olanağını öngören bir yasa ile düzenlenir. 

(3) Bir ve ikinci fıkralara göre hizmeti çağrılmayan yükümlüler, savaş 
halinde, bir yasayla veya bir yasaya dayanarak, sivil halkın korunması dahil 
olmak üzere, savunma amacıyla sivil hizmetlerde çalıştırılabilirler. Kamu 
hizmetleri çerçevesinde, ancak emniyet görevlerinin veya yalnızca kamu 
görevlileriyle ifa olunabilecek olan kamu görevleri dolayısıyla yükümlü 
tutulabilir. birinci cümleye göre iş ilişkileri, silahlı kuvvetlerin iaşesi alanında 
veya kamu yönetimi çerçevesinde kurulabilir. Yükümlülerin sivil halkın iaşesi 
alanında çalıştırılması, ancak sivil halkın yaşamsal gereksinmelerini karşılamak 
veya korunmasını sağlamak amacıyla mümkündür. 

(4) Savaş halinde, sivil sağlık ve şifa düzeninde veya yerleşik askeri 
hastane örgütünde sivil hizmetlerinin gönüllülerce sağlanamaması durumunda, 
onsekiz’ inci yaşlarını bitirip ellibeş’ inci yaşlarını henüz bitirmemiş olan kadınlar 
yasayla veya bir yasaya dayanarak bu çeşit hizmetlere çağrılabilirler. Ancak, 
hiçbir şekilde silah altında hizmetle yükümlü tutulmazlar. 

(5) Savaş halinden önceki zaman için, üçüncü fıkrada öngörülen 
yükümlülükler, yalnız madde 80a’nın birinci fıkrası hükmüne uygun olarak 
düzenlenebilir. Üçüncü fıkrada öngörülen ve özel bilgi veya beceriklilik 
gerektiren hizmetlere hazırlanmak için yasayla veya bir yasaya dayanarak eğitim 
kurslarına katılma yükümlülüğü getirilebilir. Bu durumda birinci cümle hükmü 
uygulanmaz. 

(6) Savaş halinde üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde sayılan alanlarda 
işgücü gereksinimi gönüllülerle karşılanamazsa, bu gereksinimin giderilmesi 
için, Almanların bir mesleğin icrasından veya işyerinden vazgeçme özgürlüğü, 
bir yasayla veya bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. Savaş halinden önceki 
zaman için, beşinci fıkranın birinci cümlesi kıyasen uygulanır. 

Madde 13. Konut dokunulmazlığı 

(1) Konuta dokunulamaz. 

(2) Aramalar, ancak yargıç kararı, gecikmesinde sakınca bulunan 
durumlarda yasaların öngördüğü diğer organların kararı üzerine ve yalnız 
yasalarda yazılı şekilde yapılabilir. 

(3) Bir kimsenin, yasada özel hüküm ile belirlenmiş gayet ağır suç 
işlediği kuşkusunu uyandıran belirli vakıalar oluştuğu durumunda ve durumun 
araştırılması olağanüstü zorluklarla karşılaşıyor veya başarıya varılması 
mümkün görülmüyorsa, suçun kovuşturulması amacıyla, mahkeme kararı ile 
konutun gözlenmesi için dinleme cihazlarının kullanılmasına izin verilebilir. 
İşbu önlemin icrası, belli bir süre ile sınırlandırılır. Karar, üç yargıçlı bir 
mahkeme heyeti tarafından verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, 
karar tek yargıç tarafından da verilebilir. 

(4) Kamu güvenliğine yönelik baş gösteren ağır tehlikeleri, özellikle 
genel bir tehlikeyi veya ölüm tehlikesini savuşturmak amacıyla, konutların 
gözetlenmesinde teknik araçlar ancak yargıç kararıyla kullanılabilir. Bu önlem, 
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gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve yargıç kararı derhal telafi edilmek 
şartıyla, yasayla belirlenen başka bir organ tarafından da emredilebilir. 

(5) Teknik araçlar, yalnızca konutlarda görevli olan kişilerin korunması 
için öngörülüyorsa, önlem yasayla belirlenen bir organ tarafından emredilebilir. 
Bu sırada elde edilen bilgiler diğer amaçlarla ancak önlemin yasallığı yargıç 
tarafından tespit edilmesi şartıyla ve sadece cezai kovuşturma ve kamu 
düzeninin korunması amacıyla değerlendirilebilir; gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde yargıç kararı derhal telafi edilir. 

(6) Federal Hükümet, Federal Meclise her yıl, 3. fıkraya, Federasyonun 
görev ve yetki alanına sınırlı olarak 4. fıkraya ve yargıç denetimi gerektirdiği 
derece ile sınırlı olarak 5. fıkraya dayalı teknik araçların kullanımı hakkında 
bilgi verir. Federal Meclis tarafından seçilen bir kurul, bu rapora dayanarak 
parlamenter denetimde bulunur. Eyaletler eşdeğer bir parlamenter denetimi 
sağlarlar. 

(7) Bunun dışında müdahale ve sınırlamalar ancak, genel bir tehlikeye 
veya bir kimsenin yaşamını tehdit eden bir tehlikeye karşı önlem almak, bir 
yasaya dayanmak şartıyla kamu güvenliği ve düzenini tehdit eden tehlikelere 
karşı önlem almak, özellikle konut kıtlığının giderilmesi, salgınlara karşı 
savaşma veya gençleri kötü yollara düşmelerinden korumak amacıyla 
mümkündür. 

Madde 14. Mülkiyet, miras hakkı ve kamulaştırma 

(1) Mülkiyet ve miras hakları güvence altındadır. Bu hakların kapsam ve 
sınırları yasalarla belirlenir. 

(2) Mülkiyet yükümlülük doğurur. Mülkiyet hakkının kullanımı aynı 
zamanda toplumun yararına hizmet etmelidir. 

(3) Kamulaştırma, ancak toplumun yararı için olanaklıdır. Kamulaştırma 
yalnız tazminatın biçim ve ölçüsünü düzenleyen bir yasayla veya bir yasaya 
dayanarak yapılabilir. Tazminat, toplumun ve ilgililerin yararları adaletli bir 
biçimde denkleştirilerek belirlenir. Tazminatın miktarı üzerinde anlaşmazlık 
halinde, adli yargıya kanun yolları açıktır. 

Madde 15. Toplumsallaştırma 

Toprak ve arazi, doğal kaynaklar ve üretim araçları, toplumsallaştırma 
amacıyla, tazminatın biçim ve ölçüsünü belirleyen bir yasayla, kolektif mülkiyet 
veya kamu ekonomisinin diğer şekillerine dönüştürülebilir. Tazminat konusunda 
14’üncü maddenin üçüncü fıkrasının üç ve dördüncü cümleleri kıyasen 
uygulanır. 

Madde 16. Vatandaşlıktan çıkarılma, yabancı ülkelere iade 

(1) Alman vatandaşlığı geri alınamaz. Vatandaşlık, ilgili kişinin arzusuna 
aykırı olarak vatansız kalmaması şartıyla, ancak bir yasaya dayanarak 
kaybettirilebilir. 

(2) Hiçbir Alman yabancı bir devlete iade edilemez. Bu kuraldan farklı 
hukuk devleti ilkelerini gözetmek koşuluyla, Avrupa Birliğinin bir üye devletine 
veya uluslararası bir mahkemeye iadeler yasa ile düzenlenebilir. 
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Madde 16a. Sığınma hakkı 

(1) Siyasi nedenlerle kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir. 

(2) Avrupa Birliğinin bir üye devletinden veya Mültecilerin Hakları 
Hakkında Antlaşmanın ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması 
Hakkında Sözleşmenin fiilen uygulandığı üçüncü bir devletten giriş yapan kimse 
birinci fıkradan yararlanamaz. Birinci cümlenin koşullarını yerine getiren 
Avrupa Birliği dışındaki devletler Federal Konsey tarafından onaylanmış bir 
yasayla belirlenir. Birinci cümlede belirtilen hallerde, oturumu sona erdiren 
işlemler kanun yollarına başvurulara bakılmaksızın uygulanabilir. 

(3) Federal Konseyin onayını gerektiren bir yasa ile hukuk düzenlerine, 
hukukların uygulanmasına ve genel siyasi koşullarına göre siyasi kovuşturma, 
insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya işlemler olmadığı konusunda sakınca 
bulunmayan devletler belirlenebilir. Böyle bir devletten gelen yabancı, siyasi  
kovuşturmaya uğradığını gösteren olgular sunmadığı sürece, kendisinin siyasi 
kovuşturmaya uğramadığı varsayılır. 

(4) Oturumu sona erdiren işlemlerin yürütülmesi, üçüncü fıkrada yazılan 
veya açıkça asılsız olan veya sayılan hallerde, mahkeme tarafından ancak 
işlemin yasallığı konusunda ciddi kuşkuların bulunduğu halde durdurulabilir; 
incelemenin kapsamı kısıtlanabilir ve geciken iddia ve savunmalar göz önünde 
tutulmayabilir. Ayrıntılar yasa tarafından belirlenir. 

(5) Avrupa Birliği üye devletlerinin kendi aralarında ve üçüncü 
devletlerle akdedilen ve sığınma istemlerinin incelenmesi ile sığınma 
kararlarının karşılıklı tanınması konusunda yetki ve görevleri düzenleyen 
sözleşmeler, Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın ve Avrupa İnsan Hak 
ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin yükümlülükleri göz önünde 
bulundurulmak ve bunların taraf devletlerde fiilen uygulanması kaydıyla, bir ila 
dördüncü fıkralar aykırı sayılmaz. 

Madde 17. Dilekçe hakkı 

Herkes, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu olarak, yetkili 
makamlara veya yasama meclislerine, yazılı olarak dilek ve şikayette bulunma 
hakkına sahiptir. 

Madde 17a. Savunma alanında sınırlandırmalar 

(1) Askerlik ve yedek hizmetler hakkındaki yasalar, silahlı kuvvetler ve 
yedek hizmetler mensuplarının askerlik veya yedek hizmetleri süresince, 
düşüncelerini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklama ve yayma hakkı (madde 5, 
fıkra 1, cümle 1, ilk yarı cümle), toplanma özgürlüğü (madde 8) ve dilekçe 
hakkının (madde17) başkalarıyla toplu olarak kullanılmasını sınırlayabilir. 

(2) Sivil halkın korunması dahil ulusal savunma hakkındaki yasalar, 
dolaşım özgürlüğünü (madde 11) ve konut dokunulmazlığını (madde 13) 
sınırlayabilir. 

Madde 18. Temel hakların kaybettirilmesi 

Düşünceleri açıklama özgürlüğünü, özellikle basın özgürlüğünü (madde 5, 
fıkra 1), eğitim özgürlüğünü (madde 5 fıkra 3), toplanma özgürlüğünü (madde 
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8), birleşme özgürlüğünü (madde 9), mektup, posta ve telefon haberleşmelerinin 
gizliliğini (madde 10), mülkiyet hakkını (madde 14) veya sığınma hakkını 
(madde 16a), özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye 
kullanan kimsenin, işbu temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve 
bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir. 

Madde 19. Temel hakların sınırlandırılması ve özü 

(1) Bu Anayasaya göre, bir temel hakkın bir yasayla veya bir yasaya 
dayanarak sınırlandırılması halinde, bu yasanın olaya sınırlı olmayıp genel 
nitelikte olması şarttır. 

(2) Bir temel hakkın özüne hiçbir sebeple dokunulamaz. 

(3) Yerli tüzel kişiler de, nitelikleri gereği uygulanabildiği ölçüde temel 
haklardan yararlanırlar. 

(4) Bir kamu erki tarafından hakları ihlal edilmiş olan herhangi bir şahsa 
yargı yolu açıktır. Diğer yargı yolların yetki ve görevleri saklı olmak üzere, adli 
yargı yolu izlenir. Onuncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü 
saklıdır. 

 

I I . Federasyon ve Eyaletler 

 

Madde 20. Devletin ana ilkeleri; direnme hakkı 

(1) Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir Federal 
Devlettir. 

(2) Egemenlik tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve 
oylamalar aracılığıyla ve yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle donanmış özel 
organlar eliyle kullanır. 

(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargı organları ise yasa ve 
hukuka bağlıdırlar. 

(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka 
bir çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir. 

Madde 20a. Doğal yaşam kaynaklarının ve hayvanların korunması 

Gelecek kuşaklara karşı da sorumlu olan devlet, doğal yaşam 
kaynaklarını anayasal düzenin çerçevesinde yasamayla, yasalara ve hukuka 
uygun olarak yürütme ve yargı organlar aracılığı ile korur. 

Madde 21. Siyasi partiler 

(1) Siyasi partiler, halkın siyasi iradesinin oluşumuna katılırlar. 
Kurulmaları serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. 
Maddi kaynakları ve harcamaları ile malvarlıkları hakkında kamu önünde hesap 
vermek zorundadırlar. 

(2) Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve demokratik 
temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Alman Federal 
Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, 
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Anayasaya aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal Anayasa 
Mahkemesi karar verir. 

(3) Konunun ayrıntılarını federal yasalarla düzenlenir. 

Madde 22. Federal Başkent–Federal Bayrak 

(1) Federal Almanya Cumhuriyeti’nin başkenti Berlin’dir. Devletin 
tümünün bu başkentte temsil edilmesi Federasyonun görevidir. Konunun 
ayrıntıları federal yasa ile düzenlenir. 

(2) Federasyonun bayrağı, siyah-kırmızı-altın sarısı renklerinden oluşur. 

Madde 23. Avrupa Birliği–Temel Hakların Korunması–Talilik İ lkesi 

(1) Birleşmiş bir Avrupa’nın gerçekleşmesi için Federal Almanya 
Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkeleri, sosyal ve federatif esaslara ve 
yetki ikamesi ilkesine bağlı olan ve bu Anayasaya benzer bir şekilde temel 
hakların korunmasını sağlayan Avrupa Birliğinin gelişmesinde katkıda bulunur. 
Federasyon bunun için, Federal Konseyce onaylanan bir yasayla egemenlik 
haklarını devredebilir. Avrupa Birliğinin kurulması ve onun anlaşma esasları ve 
benzer kurallar bu Anayasayı değiştirecek veya Anayasaya ilâve getirecek 
nitelikte ise, Anayasanın 79’uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uygulanır. 

(1a) Avrupa Birliğinin talilik ilkesine aykırı olarak yasama erkini ihlali 
nedeniyle, Federal Meclis ve Federal Konseyin Avrupa Birliği Adalet Divanı 
önünde dava açma hakkı vardır. Federal Meclis, üyelerinin dörtte birinin bu 
konudaki başvurusu halinde buna yükümlüdür. Federal Konseyin onayını 
gerektiren Kanun aracılığı ile Federal Meclise ve Federal Konseye Avrupa 
Birliği’nin sözleşmesel esasları dahilinde verilen hakların yerine getirilebilmesi 
için, 42’nci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve 52’nci maddenin 
üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki istisnalara müsaade edilebilir. 

(2) Avrupa Birliğinin işlerine Federal Meclis ve Federal Konsey 
tarafından temsilen Eyaletler katılırlar. Federal Hükümet, Federal Meclisi ve 
Federal Konseyi en kısa zamanda kapsamlı olarak bilgilendirir. 

(3) Federal Hükümet, Avrupa Birliğinin hukuk koyma işlemlerine 
katılmadan önce, Federal Meclise görüşünü sunmak için fırsat tanır. Federal 
Hükümet, görüşmelerde Federal Meclisin görüşlerini dikkate alır. Ayrıntıları bir 
yasa düzenler. 

(4) Federal Konsey, devlet içinde benzer işlemlere katılması zorunlu 
olacak ise veya eyaletlerin yetkisi söz konusu ise, Federasyonun iradesinin 
oluşmasına iştirak ettirilir. 

(5) Federal Hükümet, Federasyonun inhisari yetkilere sahip olduğu bir 
alanda eyaletlerin menfaatlerinin söz konusu veya Federasyonun yasa koyma 
yetkisine sahip olduğu takdirde Federal Konseyin görüşünü göz önüne alır. Eğer 
eyaletlerin yasa koyma yetkisi, makamlarının kurulması veya idari işlemleri 
ağırlıklı olarak söz konusu olursa, Federasyonun iradesinin oluşmasında Federal 
Konseyin görüşü özellikle göz önüne alınır; ancak devlet genelinde 
Federasyonun sorumluluğu korunur. Federasyonun harcamalarını 
yükseltebilecek veya gelirlerini azaltabilecek işlerde, Federal Hükümetin onayı 
gereklidir. 
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(6) Eğer eyaletlerin inhisari yasa koyma yetkileri ağırlıklı olarak söz 
konusu ise, Federal Almanya Cumhuriyetine Avrupa Birliğinin üye devleti 
olarak ait olan hakların kullanılmasını, Federasyonun, Federal Konsey 
tarafından belirlenen eyaletlerin bir temsilcisine devretmesi gereklidir. Hakların 
kullanılması Federal Hükümetin katılımı ve onunla uzlaşarak icra edilir; ancak 
devlet genelinde Federasyonun sorumluluğu korunur. 

(7) Dört-altıncı fıkraların ayrıntılarını Federal Konseyin onayını 
gerektiren bir yasa düzenler. 

Madde 24. Egemenlik haklarının devri; Kolektif güvenlik sistemine 
katılma 

(1) Federasyon, egemenlik haklarını, devletlerarası kuruluşlara yasayla 
devredebilir. 

(1a) Devlet yetkilerinin kullanımı ve devlet görevlerinin yerine 
getirilmesi eyaletlere ait olduğu takdirde, eyaletler sınır komşuluk kuruluşlarına, 
Federal Hükümetin onayı ile egemenlik haklar devredebilirler. 

(2) Federasyon, barışın korunması için, karşılıklı olarak kolektif güvenliği 
sağlayan bir kuruluşa katılabilir; bu halde, Avrupa’da ve dünya halkları arasında 
barışçı ve sürekli bir düzeni sağlamak ve güvence altına almaya yönelik 
egemenlik haklarını sınırlandırmaları kabul eder. 

(3) Federasyon, devletlerarası uyuşmazlıkların çözümü için, genel, 
kapsamlı, mecburi, uluslararası tahkimi kuran anlaşmalara katılacaktır. 

Madde 25. Federal hukuk ve devletler hukuku 

Devletler hukukunun genel kuralları, federal hukukun ayrılmaz parçasıdır. 
Bu kurallar, yasalardan üstündür ve Federasyonun topraklarında oturanlar için 
doğrudan hak ve yükümlülükleri doğururlar. 

Madde 26. Saldırı savaşı yasağı 

(1) Halkların bir arada barış içinde yaşamalarını engellemek, özellikle bir 
saldırı savaşını hazırlamak eğilimindeki eylemler ve bu amaçla yapılan 
hareketler, Anayasaya aykırıdır. Bu eylemlerin cezalandırılması öngörülür. 

(2) Savaşmak için kullanılan silahların üretilmesi, nakledilmesi ve 
pazarlanması, Federal Hükümetin iznine bağlıdır. Konunun ayrıntıları federal 
yasayla düzenlenir. 

Madde 27. Ticaret filosu 

Alman ticaret gemilerinin tümü bir ticaret filosu meydana getirir. 

Madde 28. Eyalet Anayasalarının Federal Anayasaya uygunluğu; 
yerel idarenin esasları 

(1) Eyaletlerdeki anayasal düzen, bu Anayasada belirlenen cumhuriyetçi, 
demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmak zorundadır. 
Eyaletlerde, ilçe ve belediye ile köylerde genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli 
oylamaya dayanan bir seçimle oluşturulan ve halkı temsil eden kurumlar 
bulundurulur. Yerel seçimlerde Avrupa Birliğine üye olan bir devletin yurttaşları, 
Avrupa Topluluğunun yasaları uyarınca seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. 
Kasabalarda seçilen organın yerini kasaba meclisi alabilir. 
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(2) Belediye ve köylerine, yasaların çerçevesi içerisinde, kendi 
sorumluklarının temelinde yerel topluluğun tüm işlerini düzenleme hakkı 
verilmelidir. Belediye ve köy birlikleri de, kendi yasal görev ve yetki çerçeveleri 
içinde, yasalara uygun olarak yerel yönetim hakkına sahiptirler. Yerel yönetimin 
güvence altına alınması onun mali sorumluluğunun temellerini de kapsar; bu 
temellere, belediye ile köylerin matrah belirleme hakkı sahip olup ekonomik 
gücüne bağlı olan bir vergi kaynağı dahildir. 

(3) Federasyon, eyaletlerin anayasal düzeninin, temel haklara ve bir ve 
ikinci fıkra hükümlerine uygunluğunu sağlar. 

Madde 29. Federasyon topraklarının yeniden düzenlenmesi 

(1) Federasyonun toprak ve sınırları, eyaletlerin kendilerine düşen 
görevleri, büyüklük ve güçlerine göre, gerektiği şekilde yerine getirebilmelerini 
sağlamak için, yeniden düzenlenebilir. Yeni düzenlemelerde, hemşerilik bağları, 
tarihi ve kültürel ilişkiler ile çevre düzeni ve eyalet planlamasının gerekleri göz 
önünde tutulur. 

(2) Federal toprak ve sınırlarının yeniden düzenlenmesi için önlemler 
halk oylamasıyla tasdik edilen bir federal yasa ile yapılır. İlgili eyaletler dinlenir. 

(3) Halk oylaması, yeni eyalete veya sınırları yeniden çizilen bir eyalete 
topraklarını veya bölge kısımları verecek olan eyaletlerde (ilgili eyaletler) 
yapılır. Oylama, ilgili eyaletlerin mevcut durumunun olduğu gibi kalması veya 
yeni eyaletin veya sınırları yeniden çizilen eyaletin oluşmasına yönelik soruyla 
yapılır. Yeni veya sınırları yeniden çizilen bir eyaletin oluşması için gerekli halk 
oylaması, eğer onun gelecekteki bölgesinde ve ilgili bir eyaletin ile eyalet 
aidiyetinin aynı anlamda değişeceği eyalet bölgesi veya bölge kısımlarının her 
birinde bir çoğunluk değişikliği onaylarsa kabul edilmiş olur. Eğer ilgili bir 
eyaletin bölgesinde bir çoğunluk değişikliği reddederse, halk oylaması 
reddedilmiş olur; ancak, eyalet aidiyeti değişecek olan bölge kısmında üçte iki 
bir çoğunluk değişikliği onaylayıp ilgili eyaletin tümünde üçte iki bir çoğunluk 
değişikliği reddetmiyorsa, oylama kabul edilmiş sayılır. 

(4) Kısımları çeşitli eyaletlere yayılan tek bir yerleşim ve ekonomik 
bölgesinde en az bir milyon nüfus mevcut ise, bu nüfusun federal seçimlere 
katılma hakkı olanların onda biri, bu alanın beraberce eyalet aidiyetinin 
oluşturulmasını halk istemi ile talep ediyorsa, o zaman federal yasa ile iki yıl 
içinde ya eyalet aidiyetinin değiştirilmesi ikinci fıkraya göre belirlenir veya ilgili 
eyaletlerde referandum düzenlenir. 

(5) Referandum, yasada önerilen eyalet aidiyeti değişiminin onay bulup 
bulmadığını saptamaya yöneliktir. Yasa, referanduma çeşitli, ancak ikiden fazla 
öneri sunamaz. Eğer, bir çoğunluk önerilen eyalet aidiyeti değişimini 
onaylıyorsa, o zaman federal yasa ile iki sene içinde eyalet aidiyetinin ikinci 
fıkraya göre değişip değişmeyeceği bel irlenir. Referanduma sunulan öneri 
üçüncü fıkranın üç ve dördüncü cümlelerine göre bir onay bulursa, 
referandumun düzenlenmesinden sonra iki sene içerisinde önerilen eyaletin 
kurulması için bir federal yasa çıkarılır; bu yasanın halk oylamasıyla onanması 
gerekmez. 
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(6) Kamu oylamasındaki ve referandumdaki çoğunluk, federal 
Parlamento seçimlerine katılma ehliyeti olanların en az dörtte birini kapsamak 
koşuluyla, kullanılan oyların çoğunluğudur. Ayrıca, halk oylamasının, halk 
isteminin ve referandumun ayrıntıları bir federal yasayla düzenlenir; bu yasa 
halk istemlerinin beş sene zarfında tekrarlanamayacağını da öngörebilir. 

(7) Eğer eyalet aidiyeti değişecek bölgenin nüfusu 50.000 den fazla 
değilse, eyaletlerin toprak varlıklarının diğer değişiklikleri, ilgili eyaletlerin 
devlet anlaşmalarıyla veya Federal Konseyin onayı ile bir federal yasayla 
yapılabilir. Ayrıntıları, Federal Konseyin ve ayrıca Federal Meclisin 
çoğunluğunun onayı ile bir federal yasa ile düzenlenir. Bu yasada, ilgili belediye 
ile köy ve ilçelerin dinlenmesini öngörülür. 

(8) Eyaletler, kendilerinin kapsamına giren toprakları veya bölge 
kısımlarını iki ila yedinci fıkralarda yazılan hükümlerden farklı olarak devlet 
antlaşmalarıyla düzenleyebilirler. İlgili belediye ile köy ve ilçeler dinlenir. 
Devlet antlaşmasının, ilgili her eyalette halk oylamasıyla onanması gerekir. 
Devlet antlaşması eyaletlerin bölgelerinin kısımlarına ait ise, onama bu 
bölgelerin kısımlarındaki halk oylamalarına indirgenebilir; beşinci cümlenin 
ikinci tümcesi uygulanmaz. Halk oylamasının sonucunu kullanılan oyların en az 
Federal Meclis seçimine katılma hakkı olanların dörtte birini kapsayan 
çoğunluğu belirler; ayrıntıları federal yasayla düzenlenir. Devlet antlaşması 
Federal Meclisin onayını gerektirir. 

Madde 30. Eyaletlerin yetki ve görevleri 

Anayasadaki özel hükümler saklı kalmak üzere, devlet yetkilerinin 
kullanılması ve görevlerinin yerine getirilmesi eyaletlere aittir. 

Madde 31. Federal hukukun üstünlüğü 

Federal hukuk, eyalet hukukunu bozar. 

Madde 32. Dış ilişkiler 

(1) Yabancı devletlerle ilişkilerin düzenlenmesi Federasyona aittir. 

(2) Bir eyaletin özel durumuna ilişkin bir anlaşmanın akdedilmesinden 
önce, o eyaletin görüşü gecikmeden alınır. 

(3) Eyaletler, yasama yetkileri dairesinde, Federal Hükümetin onayıyla, 
yabancı devletlerle antlaşma yapabilirler. 

Madde 33. Yurttaşlık haklarında eşitlik; memurların durumu 

(1) Her Alman, her eyalette, yurttaş olarak, eşit hak ve yükümlülüklere 
sahiptir. 

(2) Her Alman, ehliyet ve mesleki yeteneğine göre, eşit olarak kamu 
hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 

(3) Medeni ve siyasal haklardan yararlanma, kamu hizmetlerine alınma, 
kamu hizmetlerinde kazanılan haklar, ilgilinin dini inancına bağlı değildir. Hiç 
kimse, bir mezhebin üyesi olduğu veya olmadığı için veya felsefi görüşü 
yüzünden mağdur edilemez. 
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(4) Egemenlik hak ve yetkilerinin yerine getirilmesi, esas itibariyle, daimî 
bir görev olarak idari iş ve sadakat ilişkisinde bulunan kamu görevlilerine 
bırakılır. 

(5) Kamu hizmetleri hukuku, memurluğun gelenek ve âdetlerini göz 
önüne alınarak düzenlenir ve geliştirilir. 

Madde 34. Kamu hizmetinden doğan yükümlülüklerin ihlalinde idari 
sorumluluk 

Kamu hizmeti ile görevlendirilmiş bir kimsenin, üçüncü bir şahsa karşı, 
görevinden doğan bir yükümlülüğü ihlal etmesi halinde, sorumluluk ilke olarak, 
devlete veya hizmetinde bulunduğu kuruluşa aittir. Kast veya ağır ihmal 
hallerinde, idarenin rücu hakkı saklıdır. Tazminat ve rücu haklarının 
kullanılması için adli yargı yolu kapatılamaz. 

Madde 35. Adli ve idari yardım; olağanüstü hal yardımı 

(1) Federasyon ve eyaletlerin bütün makamları, karşılıklı olarak 
birbirlerine adli ve idari yardımda bulunurlar. 

(2) Kamu güvenliğinin veya düzeninin korunması veya yeniden 
oluşturulması için her eyalet, olağanüstü hallerde polisini desteklemek üzere 
federal sınır muhafız birliklerinin kuvvetleri ile kuruluş ve araçlarıyla yardımını 
isteyebilir; eyalet polisinin bu yardım olmadan görevini yapamayacağı veya 
ancak aşırı güçlükle yapabileceği şarttır. Doğal bir afette veya çok ağır bir 
kazada, bir eyalet diğer eyaletlerin polis kuvvetlerini, diğer idarelerin, federal 
sınır muhafızlığının ve silahlı kuvvetlerin birliklerini ve araçlarını yardıma 
çağırabilir. 

(3) Doğal afet veya kazanın birden fazla eyaletin topraklarını tehdit 
etmesi halinde, etkili bir mücadele için gerekli oldukça, Federal Hükümet eyalet 
hükümetlerine talimatta bulunarak polis kuvvetlerini diğer eyaletlerin hizmetine 
vermelerini emredebilir ve federal sınır muhafızlığı ve silahlı kuvvetlerin 
birliklerini polis güçlerini desteklemeğe gönderebilir. Birinci cümleye göre 
Federal Hükümetin aldığı önlemler, Federal Konseyin isteğiyle her zaman, diğer 
hallerde tehlikenin giderilmesinden sonra gecikmeden kaldırılır. 

Madde 36. Federal idarenin görevlileri 

(1) Yüksek federal makamların memurları, her eyaletten uygun bir oranda 
istihdam edilir. Federal makamlarda görevli diğer memurlar, genel kural olarak 
çalıştırıldıkları eyaletten alınır. 

(2) Askerlik ile ilgili yasalar, Federasyonun eyaletlere bölünmesini ve 
hemşehriliğin özelliklerini göz önünde tutmalıdır. 

Madde 37. Federasyonun yaptırım hakkı 

(1) Bir eyalet, kendisine Anayasa veya diğer bir federal yasayla verilmiş 
olan yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, Federal Hükümet, Federal 
Konseyin onayıyla federal yaptırım hakkını kullanarak, eyaletin 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemleri alır. 
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(2) Federal yaptırım hakkının kullanmasında, Federal Hükümet veya 
temsilcisi bütün eyaletlere ve onların makamlarına emir vermek yetkisine 
sahiptir. 

 

I I I . Federal Meclis  

 

Madde 38 Seçimler 

(1) Alman Federal Meclisin milletvekilleri genel, doğrudan, serbest, eşit 
ve gizli oyla seçilirler. Onlar, bütün halkın temsilcisi olup, kendilerine verilen 
temsil yetkisi ve talimatlarla bağlı olmayıp yalnız vicdanlarına karşı 
sorumludurlar. 

(2) 18 yaşını bitiren seçme, reşitlik yaşını bitiren seçilme hakkına sahiptir. 

(3) Konunun ayrıntıları federal yasayla düzenlenir. 

Madde 39. Toplanma ve görev süresi 

(1) Federal Meclis, aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere, dört yıl için 
seçilir. Görev süresi, yeni Federal Meclisin toplanmasıyla sona erer. Yeni seçim, 
seçim döneminin başlangıcından en erken 46 ay içinde, en geç de 48 ay sonra 
yapılır. Federal Meclisin feshi durumunda, yeni seçim 60 gün içinde yapılır. 

(2) Federal Meclis, en geç seçimden sonraki otuzuncu günde toplanır. 

(3) Federal Meclis, oturumlarının kapatılma ve yeniden açılma zamanını 
kendisi kararlaştırır. Federal Meclis Başkanı, meclisi daha erken toplantıya 
çağırabilir. Meclis Başkanı, üyelerin üçte birinin, Federal Cumhurbaşkanının 
veya Federal Başbakanın istemi üzerine, bu çağrıyı yapmakla yükümlüdür. 

Madde 40. Başkan, iç tüzük 

(1) Federal Meclis, başkanını, başkan yardımcılarını ve kâtiplerini seçer. 
Kendi iç tüzüğünü yapar. 

(2) Başkan, Federal Meclis binalarında, idare ve kolluk görevlerini yerine 
getirir. Kendisinin izni olmaksızın, Federal Meclis binalarında arama veya 
elkoyma yapılamaz. 

Madde 41. Seçimlerin denetimi 

(1) Seçimlerin denetimi Federal Meclisine aittir. Meclis, bir 
Milletvekilinin üyelik sıfatını kaybetmesi konusunda da karar verir. 

(2) Federal Meclisin kararına karşı Federal Anayasa Mahkemesine itiraz 
edilebilir. 

(3) Konunun ayrıntılarını federal yasayla düzenlenir. 

Madde 42. Görüşmeler, çoğunluk ilkesi 

(1) Federal Meclisin görüşmeleri herkese açıktır. Üyelerden onda birinin 
veya Federal Hükümetin isteğiyle, üçte iki çoğunlukla oturumun gizli 
yapılmasına karar verilebilir. Bu istek, gizli oturumda karara bağlanır. 
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(2) Anayasada aksi hüküm bulunmadıkça, Federal Meclisin kararları 
verilen oyların çoğunluğu ile alınır. İçtüzük, Federal Meclis tarafından yapılacak 
oylamalar hakkında istisnalar öngörebilir. 

(3) Federal Meclisin ve komisyonlarının açık oturumları hakkında 
gerçeğe uygun haberlerin yayınlanması hiçbir sorumluluğu doğurmaz. 

Madde 43. Federal Hükümet ve Federal Konseyin üyelerinin hazır 
bulunması 

(1) Federal Meclis ve komisyonları, toplantılarında Federal Hükümetin 
her üyesinin hazır bulunmasını isteyebilirler. 

(2) Federal Konsey ve Federal Hükümet üyelerinin veya temsilcilerinin 
Federal Meclis ve komisyonlarının tüm oturumlarına serbestçe katılabilirler ve 
her zaman konuşma hakları vardır. 

Madde 44. Soruşturma komisyonları 

(1) Federal Meclis kendiliğinden veya üyelerinin dörtte birinin isteği 
üzerine zorunlu olarak, açık oturumda gerekli delilleri toplamakla görevli bir 
soruşturma komisyonu kurabilir. Soruşturma komisyonunun toplantılarının gizli 
yapılmasına karar verilebilir. 

(2) Delillerin toplanmasına, ceza muhakemeleri usulü hükümleri kıyasen 
uygulanır. Mektup, posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliği saklıdır. 

(3) Mahkemeler ve idari makamlar, adlî ve idari yardımla yükümlüdürler. 

(4) Soruşturma komisyonlarının kararları mahkemelerde görüşülmez. 
Mahkemeler, soruşturmaya konu teşkil eden olayların değerlendirilmesinde ve 
muhakemesinde serbesttirler. 

Madde 45. Avrupa Birliği işleri komisyonu 

Federal Meclis, Avrupa Birliğinin işleri için bir komisyon kurar. Federal 
Meclis, bu komisyonu 23 uyarınca Federal Meclisin Federal Hükümet’e karşı 
olan haklarını yerine getirmesi için yetkilendirebilir. Aynı şekilde, Avrupa 
Birliğine ait sözleşmesel esaslarla verilen hakları yerine getirmesi için de 
yetkilendirebilir. 

Madde 45a. Dışişleri ve ulusal savunma komisyonları 

(1) Federal Meclis, dışişleri ve ulusal savunma için birer komisyon kurar. 

(2) Ulusal savunma komisyonu, aynı zamanda bir soruşturma 
komisyonunun haklarına da sahiptir; üyelerinin dörtte biri istediğinde, bir olayı 
soruşturma konusu yapmak zorundadır. 

(3) 44’üncü maddenin birinci fıkrası ulusal savunma konusunda 
uygulanmaz. 

Madde 45b. Federal savunma ombudsmanı 

Temel hakların korunması ve Federal Meclisin parlamenter denetim 
işleminde yardımcı organ olarak bir Federal savunma ombudsmanı atanır. 
Konunun ayrıntıları bir federal yasayla düzenlenir. 

 

 



 231 

Madde 45c. Dilekçe komisyonu 

(1) Federal Meclis, 17’nci madde gereğince Federal Meclise verilen 
dilekçe ve şikayetleri incelemekle yükümlü olan bir komisyon kurar. 

(2) Komisyonun, şikayetleri gözden geçirme yetkilerini bir federal 
yasayla düzenlenir. 

Madde 45d. Parlamenter Denetim Kurulu 

(1) Federal Meclis, Federasyonun İstihbarat Teşkilatı 
(Bundesnachrichtendienst) faaliyetlerini denetlemek için bir kurul atar. 

(2) Konunun ayrıntıları bir federal yasayla düzenlenir. 

Madde 46. Dokunulmazlık 

(1) Bir milletvekili aleyhine, hiçbir zaman, Federal Meclis veya onun 
komisyonlarından birinde verdiği oy veya açıkladığı bir düşüncesinden dolayı, 
adli veya disiplin yönünden kovuşturma yapılamaz ve kendisi Federal Meclis 
dışında bir başka şekilde hesap vermeye çağrılamaz. Bu hüküm, sövmeli 
hakaretlere uygulanmaz. 

(2) Bir Milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmış 
olmadıkça, cezayı gerektiren bir eylemden dolayı ancak Federal Meclisin izniyle 
hesap vermeye çağrılabilir veya tutuklanabilir. 

(3) Bunun dışında, bir milletvekilinin kişisel özgürlüğün her türlü 
sınırlandırılması veya 18’ inci maddeye göre aleyhinde bir işlem yapılabilmesi 
için de Federal Meclisin izni aranır. 

(4) Bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davası, 18’ inci maddeye 
göre aleyhinde yapılan her çeşit işlem ve her tutuklama ve kişisel özgürlüğünün 
sınırlandırılması önlemi, Federal Meclisin istemesi üzerine ertelenir. 

Madde 47. Tanıklıktan çekinme hakkı 

Milletvekillerinin, kendilerine milletvekilliği sıfatı dolayısıyla veya 
kendilerinin bu sıfatlarıyla bilgi verdikleri kişiler ve verilen bilgiler konusunda 
tanıklıktan çekinme hakları vardır. Tanıklıktan çekinmenin sınırları çerçevesinde 
belgelere el koymak da yasaktır. 

Madde 48. Milletvekillerinin hakları 

(1) Federal Meclise seçilmek için aday olan herkesin, seçim hazırlığı için 
gerekli olan izni isteme hakkı vardır. 

(2) Hiç kimsenin milletvekilliği görevini kabul ve yerine getirmesine 
engel olunamaz. Bu nedenle bir iş sözleşmesinin feshi veya işe son vermek 
yasaktır. 

(3) Milletvekillerinin bağımsızlıklarını sağlayacak uygun bir ödenek 
istemeye hakları vardır. Kendileri, devletin bütün ulaştırma araçlarından 
karşılıksız faydalanmak hakkına sahiptirler. Konunun ayrıntılarını federal 
yasayla düzenlenir. 

Madde 49. (kaldırılmıştır.) 
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IV. Federal Konsey  

 

Madde 50. Görev 

Eyaletler, Federal Konsey aracılığıyla, Federasyonun yasama ve idaresine 
ve Avrupa Birliğinin işlerine katılırlar. 

Madde 51. Kuruluş 

(1) Federal Konsey, eyalet hükümetlerinin atayıp görevden alabildikleri 
üyelerinden oluşur. Bunlar, kendi hükümetlerinin diğer üyelerince de temsil 
olunabilirler. 

(2) Her eyaletin en azından üç, nüfusu iki milyondan fazla olan 
eyaletlerin dört, nüfusu altı milyondan fazla olanların beş, nüfusu yedi 
milyondan fazla olanların ise altı oyu vardır. 

(3) Her eyalet sahip olduğu oy sayısı kadar üye gönderebilir. Bir eyaletin 
oyları ancak tek yönde ve yalnız hazır olan üyeler veya onların temsilcileri 
aracılığıyla kullanılabilir. 

Madde 52. Başkan; iç tüzük; toplantılar; Avrupa Kamarası 

(1) Federal Konsey, bir yıl için kendi başkanını seçer. 

(2) Federal Konseyi başkan toplantıya çağırır; en az iki eyaletin temsilcisi 
veya Federal Hükümet istediğinde, bu çağrıyı yapmakla yükümlüdür. 

(3) Federal Konsey, kararlarını oy sayısının salt çoğunluğu ile alır. Kendi 
iç tüzüğünü yapar. Toplantıları herkese açıktır. Oturumun gizliliğine karar 
verilebilir. 

(3 a) Federal Konsey, Avrupa Birliğinin işleri için bir Avrupa Kamarası 
kurabilir; bunun kararları Federal Konseyin kararları sayılır; eyaletlere ait 
yeknesak biçimde verilmesi gereken oyların sayısı 51’ inci maddenin ikinci 
fıkrasına göre belirlenir. 

(4) Federal Konseyin komisyonlarına diğer üyeler veya eyalet 
hükümetlerinin görevlileri katılabilir. 

Madde 53. Federal Hükümetin katılması 

Federal Hükümet üyeleri, Federal Konseyin ve komisyonlarının 
görüşmelerine katılmak hakkına sahip olup istek üzerine de bunlara katılmak 
zorundadırlar. Her zaman konuşma hakları vardır. Federal Hükümet işlerinin 
gidişi hakkında Federal Konseye sürekli bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

IVa. Ortak Komisyon  

 

Madde 53a. Kuruluş 

(1) Ortak komisyon, üçte ikisi Federal Meclis milletvekillerinden ve üçte 
biri Federal Konsey üyelerinden oluşur. Milletvekilleri, Federal Meclis 
tarafından parti gruplarının kuvveti oranında belirlenir; bunlar Federal 
Hükümete mensup olamazlar. Her eyalet, kendi seçtiği Federal Konseyin bir  
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üyesi aracılığıyla temsil edilir; bu üyeler talimatlara bağlı değildirler. Ortak 
Komisyonun kurulması ve çalışma şekli, Federal Meclisin kabul ve Federal 
Konseyin onayını gerektiren bir iç tüzükle düzenlenir. 

(2) Federal Hükümetin, ortak komisyona ulusal savunma hakkındaki 
programları konusunda bilgi vermesi zorunludur. Federal Meclis ve 
komisyonlarının 43’üncü maddenin birinci fıkrasında yazılan hakları saklıdır. 

 

V. Federal Cumhurbaşkanı  

 

Madde 54. Federasyon Kongresi tarafından seçim 

(1) Federal Cumhurbaşkanı, Federasyon Kongresi tarafından görüşmesiz 
olarak seçilir. Federal Meclis seçimlerinde oy hakkı olan ve 40 yaşını doldurmuş 
bulunan her Alman Cumhurbaşkanı seçilebilir. 

(2) Federal Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Federal 
Cumhurbaşkanı bu sürenin bitiminde bir defaya mahsus kalmak şartıyla tekrar 
seçilebilir. 

(3) Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyelerinden ve toplam aynı 
sayıda eyalet Parlamentolarının nispi seçim sistemine göre seçecekleri üyelerden 
oluşur. 

(4) Federasyon Kongresi en geç, Federal Cumhurbaşkanının görev 
süresinin sona ermesinden otuz gün önce ve görevin daha önce sona ermesi 
halinde, bu tarihten başlayarak en geç otuz gün sonra toplanır. Federasyon 
Kongresi, Federal Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. 

(5) Seçim döneminin sonunda Federal Meclisin ilk toplantısıyla birlikte 
dördüncü fıkranın birinci cümlesindeki süre işlemeye başlar. 

(6) Federasyon Kongresi üyelerinin çoğunluğunun oyunu alan aday 
seçilir. İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamamışsa, bunlardan 
sonraki turda en çok oy elde eden aday seçilmiş olur. 

(7) Konunun ayrıntıları federal yasayla düzenlenir. 

Madde 55. Uyuşmazlıklar 

(1) Federal Cumhurbaşkanı, Federasyon veya bir eyaletin hükümetine 
veya yasama ile görevli bir organına üye olamaz. 

(2) Federal Cumhurbaşkanı, hiçbir ücretli görevi, sanat veya mesleği icra 
edemez ve kâr gayesi güden bir işletmenin ne yönetimine ne de denetim 
kuruluna katılamaz. 

Madde 56. Görev andı 

Federal Cumhurbaşkanı, görevine başlarken, Federal Meclis ve Federal 
Konsey üyelerinin birleşik toplantısı önünde aşağıdaki şekilde and içer: 

“ Gücümü Alman ulusunun mutluluğuna adayacağıma, onun refahını 
arttıracağıma, ona gelebilecek zararları önleyeceğime, Anayasaya ve federal 
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yasalara saygı gösterip, onları savunacağıma, yükümlülüklerimi titizlikle yerine 
getireceğime ve herkese karşı adaletli davranacağıma and içerim. 

Tanrı bana yardımcı olsun!”  

Yemin, dini bir ifade kullanmaksızın da yapılabilir. 

Madde 57. Cumhurbaşkanına vekalet 

Federal Cumhurbaşkanının bir engeli çıkması veya başkanlığın 
süresinden önce boş kalması halinde, yetkileri Federal Konsey Başkanınca 
kullanılır. 

Madde 58. Tasdik 

Federal Cumhurbaşkanının karar ve işlemlerinin geçerli olabilmesi için, 
Federal Başbakan veya yetkili Federal Bakanca tasdiken imza edilmesi gerekir. 
Federal Başbakanın ataması ve görevden alınması, 63’üncü maddeye göre 
Federal Meclisin feshi ve 69’uncu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen talep 
bunun dışındadır. 

Madde 59. Uluslararası temsil yetkisi 

(1) Federasyonu uluslararası planda Federal Cumhurbaşkanı temsil eder. 
Yabancı devletlerle Federasyon adına anlaşmalar akdeder. Elçilerin 
itimatnamelerini ve kendilerini kabul eder. 

(2) Federasyonun siyasal ilişkilerini düzenleyen veya federal yasamaya 
ait hususları ilgilendiren antlaşmalar, federal yasaları kabule yetkili organların, 
federal bir yasayla onayını veya iştirakini gerektirir. İdari mahiyetteki 
anlaşmalar bakımından, federal idareye ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. 

Madde 59a. (kaldırılmıştır) 

Madde 60. Federal memur ve subayların atanması; af yetkisi 

(1) Federal Cumhurbaşkanı, aksine bir yasa hükmü olmadıkça federal 
yargıçları, federal memurları, subay ve astsubayları atar ve görevden alır. 

(2) Federal Cumhurbaşkanı, münferit hallerde Federasyon adına özel af 
hakkını kullanır. 

(3) Kendisi bu yetkileri başka makamlara devredebilir. 

(4) 46’ncı maddenin 2, 3 ve 4’üncü fıkraları Federal Cumhurbaşkanı 
hakkında da kıyasen uygulanır. 

Madde 61. Federal Cumhurbaşkanına karşı dava 

(1) Federal Meclis veya Federal Konsey, Anayasayı veya diğer bir federal 
yasayı kasten ihlal ettiği gerekçesiyle, Federal Cumhurbaşkanını Federal 
Anayasa Mahkemesi önünde dava edebilirler. Davanın açılması talebinde 
bulunmak için, Federal Meclis üyelerinin en az dörtte biri veya Federal  
Konseyindeki oyların en az dörtte biri zorunludur. Davanın açılması kararı, 
Federal Meclis üyelerinin veya Federal Konseyindeki oyların en az üçte ikisiyle 
verilir. Davada temsil görevini dava eden yasama meclisinin bir temsilcisi  
yerine getirir. 

(2) Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Cumhurbaşkanını Anayasayı 
veya diğer bir federal yasayı kasten ihlal etmekten suçlu bulduğu takdirde, 
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Federal Cumhurbaşkanının görevini kaybettirebilir. Federal Anayasa 
Mahkemesi, davanın açılmasından sonra, Federal Cumhurbaşkanının görevini 
yerine getirmesini durdurabilir. 

 

VI. Federal Hükümet 

 

Madde 62. Kuruluş 

Federal Hükümet, Federal Başbakan ve Federal Bakanlardan oluşur. 

Madde 63. Federal Başbakanın seçimi, Federal Meclisin feshi 

(1) Federal Başbakan, Federal Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal 
Meclis tarafından görüşmesiz olarak seçilir. 

(2) Federal Meclis üyelerinin oylarının çoğunluğunu elde eden aday 
seçilir. Seçimi kazanan aday, Federal Cumhurbaşkanınca atanır. 

(3) Önerilen aday seçilmediği takdirde, Federal Meclis, oylamadan 
sonraki 14 gün içinde, üyelerinin salt çoğunluğuyla bir Federal Başbakan 
seçebilir. 

(4) Bu süre içinde bir seçim yapılamamışsa, derhal yeni bir seçim turu 
yapılır ve bunda oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur. Seçilen aday, 
Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarını elde etmişse, Federal 
Cumhurbaşkanı seçimden sonraki yedi gün içinde onu atar. Seçilen aday bu 
çoğunluğu sağlayamamış ise, Federal Cumhurbaşkanı yedi gün içinde ya onu 
atar ya da Federal Meclisi fesheder. 

Madde 64. Federal bakanların atanması 

(1) Federal Bakanlar, Federal Başbakanın önerisi üzerine, Federal 
Cumhurbaşkanınca atanır ve görevden alınırlar. 

(2) Federal Başbakan ve Bakanlar, göreve başlarlarken, Federal Meclis 
önünde, 56’ncı  maddede öngörülen andı içerler. 

Madde 65. Sorumluluğun dağılımı 

Federal Başbakan, siyasetin yönergesini tespit eder ve bunun 
sorumluluğunu yüklenir. Bu yönerge içerisinde, her Federal Bakan kendisinin 
çalışma alanını, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yönetir. Federal 
Bakanların aralarındaki görüş ayrılıkları konusunda Federal Hükümet karar verir. 
Federal Başbakan hükümet işlerini, Federal Hükümetçe kabul edilmiş ve Federal 
Cumhurbaşkanınca onaylanmış bir iç tüzüğe göre yönetir. 

Madde 65a. Silahlı kuvvetlere kumanda yetkisi 

Federal Savunma Bakanının, Silahlı Kuvvetler üzerinde emir ve kumanda 
yetkisi vardır. 

Madde 66. Ek görev yasağı 

Federal Başbakan ve Bakanlar, diğer bir ücretli görev, sanat ve meslek 
icra edemezler; kâr amacı güden bir işletmenin yönetim kuruluna ve Federal 
Meclisin onayı olmayan hallerde de denetim kuruluna katılamazlar. 
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Madde 67. Güvensizlik oyu 

(1) Federal Meclis, Federal Başbakana güvensizlik oyunu ancak, 
üyelerinin salt çoğunluğuyla ona bir halef seçmek ve Federal 
Cumhurbaşkanından onun görevden azlını istemek suretiyle verebilir. Federal 
Cumhurbaşkanı bu isteğe uyar ve seçileni atar. 

(2) Oylama, önergenin verilmesinden en az kırksekiz saat sonra yapılır. 

Madde 68 Güvenoyu, Federal Meclisin feshi 

(1) Federal Başbakanın kendisine güvenoyu verilmesi hakkındaki 
önergesi Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla kabul edilmemişse, 
Federal Cumhurbaşkanı, Federal Başbakanın önerisi üzerine, 21 gün içinde 
Federal Meclisi feshedebilir. Federal Meclisin, üyelerinin çoğunluğuyla yeni bir 
Federal Başbakanı seçtiği durumda, fesih hakkı düşer. 

(2) Oylama, önergenin verilmesinden en az kırk sekiz saat sonra yapılır. 

Madde 69. Başbakan yardımcısı, hükümetin görev süresi 

(1) Federal Başbakan, Federal Bakanlardan birini, Başbakan Yardımcısı 
olarak atar. 

(2) Federal Başbakanın veya bir Federal Bakanın görevi, her halde yeni 
Federal Meclisin toplanmasıyla sona erer; bunun dışında Federal Bakanın görevi, 
Federal Başbakanın görevinin diğer nedenlerle sona ermesi halinde de sona erer. 

(3) Federal Başbakan, Federal Cumhurbaşkanının isteği üzerine, Federal 
Bakanlar ise Federal Başbakan veya Federal Cumhurbaşkanının isteği üzerine 
kendilerine bir halef atanana kadar görevlerine devam ederler. 

 

VII . Federasyonun Yasama Yetkisi 

 

Madde 70. Federasyon ve eyaletlerin yasama yetki ve görevleri 

(1) Eyaletler, bu Anayasanın Federasyona yasama yetkisi tanımadığı 
sürece, yasama yetkisine sahiptirler. 

(2) Federasyonun ile eyaletlerin yetki ve görevlerinin sınırlanması, bu 
Anayasanın inhisarı yasama ve yarışan yasama hakkındaki hükümlerine göre 
yapılır. 

Madde 71. Federasyonun inhisari yasama yetkisi 

Federasyonun inhisari yasama alanına giren konularda eyaletlerin, ancak 
federal bir yasanın kendilerine açıkça izin vermesi halinde ve o yasanın 
öngördüğü ölçüde yasama yetkileri vardır. 

Madde 72. Federasyonun yarışan yasama yetkisi 

(1) Yarışan yasama alanına giren konularda, Federasyonun kendi yasama 
hakkını yasa ile kullanmadığı hallerde ve ölçüde, eyaletlerin yasama yetkilerine 
sahiptir. 

(2) 74’üncü maddenin birinci fıkrasının 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 
ve 26 numaralı bentlerine ilişkin alanlarda Federasyon, yasama yetkisine, ancak 
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Federasyon topraklarında eşdeğer yaşam koşullarının sağlanması veya hukuki ve 
ekonomik birliğin muhafazası bir federal düzenlemeyi yüksek devlet yararının 
gerektirdiği hallerde ve ölçüde sahiptir. 

(3) Federasyonun, kendi yasama yetkisini kullanması halinde eyaletler 
Kanun aracılığı ile şu konularda aykırı düzenlemeler yapabilirler: 

1. Av rejimi (Av ruhsatına ilişkin rejim hariç olmak üzere); 

2. Doğanın ve doğal güzelliklerin bakımı ve korunması (doğanın 
korunmasına ilişkin genel ilkeler ve hayvan türlerinin korunması veya denizin 
doğasının korunmasına ilişkin hak hariç olmak üzere); 

3. Arazilerin taksimi; 

4. Çevre düzeni; 

5. Suların idaresi (kimyasal madde ve tesislere ilişkin düzenlemeler hariç); 

6. Yüksek öğretime kabul ve yüksek öğretim diploması. Bu alanlardaki 
federal yasalar, Federal Konseyin onayı ile aksi kararlaştırılmadıkça en erken 
ilanlarından itibaren altı ay sonra yürürlüğe girerler. Birinci cümleye ilişkin 
alanda federal hukuk ile eyalet hukuku arasında sonraki Kanun öncelik 
taşıyacaktır. 

(4) Federal yasa ile ikinci fıkraya göre yapılan bir düzenlemenin 
gerekliliği ortadan kalktığı halinde, federal bir yasa ile bu düzenlemenin yerine, 
eyalet hukukunun geçebileceği belirlenebilir. 

Madde 73. İnhisari yasama konuları 

(1) Federasyonun, aşağıdaki konularda inhisari yasama yetkisine sahiptir: 

1. Dışişleri, sivil halkın korunması dahil ulusal savunma işleri; 

2. Federasyon vatandaşlığı, 

3. Seyahat özgürlüğü, pasaport işleri, mesken bildirme ve hüviyet işleri, 
iç (Almanya’ya) ve dış (Almanya’dan) göç, suçluların iadesi; 

4. Değişik şekilleriyle para rejimi, ölçü ve tartı rejimi ile zaman biriminin 
tespiti; 

5. Gümrük ve ticaret birliği, ticaret ve deniz taşımacılığı hakkındaki 
antlaşmalar, malların serbest dolaşımı, gümrük ve sınır muhafazası dahil olmak 
üzere yabancı devletlerle ticaret ve ödeme trafiği; 

5a. Alman kültür varlıklarının yurtdışına çıkarılmasına karşı korunması; 

6. Hava ulaşımı; 

6a. Bütünüyle veya çoğunluğuyla Federasyonun mülkiyetinde olan demir 
yolları ulaşımı (federal demir yolları); federal demir yollarının altyapısının 
yapımı, bakımı, işletmesi ile altyapısının kullanım harç ve ücretlerinin 
toplanması; 

7. Posta ve telekomünikasyon işleri; 

8. Federasyon ve Federasyona doğrudan doğruya bağlı kamu tüzel 
kişilerindeki görevlilerin hukuki statüleri; 

9. Sınai hakların korunması, telif ve yayın hakkı; 
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9a. Uluslararası terörizme ilişkin tehlikelere karşı Federal Kriminal 
Emniyet Dairesi aracılığı ile eyaletler üstü bir tehlikenin mevcudiyeti halinde, 
hangi Eyalet Emniyet Müdürlüğünün yetkili olduğu belirlenemiyorsa veya en 
yüksek eyalet makamının görevi devir için talepte bulunması halinde; 

10. Federasyon ve eyaletlerin işbirliği: 

a) Sivil polis konusunda, 

b) Özgür demokratik düzenin, Federasyonun veya bir eyaletin varlığının 
veya güvenliğinin korunmasında (Anayasanın korunması) ve 

c) Federal Almanya Cumhuriyetinin dışişlerindeki çıkarlarının, şiddet 
uygulayarak veya buna yönelik hazırlık eylemleriyle tehlikeye sokacak 
Federasyon topraklarındaki hareketlere karşı korunmasında ayrıca federal bir 
sivil polis örgütünün kurulması ve suçlulukla uluslararası mücadelede; 

11. Federal amaçlarla istatistik yapılması. 

12. Silah ve patlayıcı madde rejimi; 

13. Savaş malullerine, savaş mağdurlarının ailelerine ve eski savaş 
esirlerine yardım; 

14. Atom enerjisinin barışçı amaçlarla üretilmesi ve kullanılması, bu 
amaçla tesisler kurma ve işletme, atom enerjisinin dışarıya sızması veya 
iyonlayan ışınlardan doğacak tehlikelere karşı korunmak veya radyoaktif 
maddeleri ortadan kaldırmak. 

(2) Birinci fıkranın 9a numaralı bendine göre çıkartılacak yasalar Federal 
Konseyin onayını gerektir. 

Madde 74. Yarışan yasama konuları 

(1) Yarışan yasama görev ve yetkisi aşağıdaki konuları kapsar: 

1. Medeni hukuk, ceza hukuku, adliye örgütü, yargılama usulü 
(tutukluluk hali rejimi hariç olmak üzere), baro, noterlik ve hukuk danışmanlığı; 

2. Nüfus sicili işleri; 

3. Dernekler hukuku; 

4. Yabancıların ikamet ve yerleşme rejimi; 

4a. (kaldırılmıştır) 

5. (kaldırılmıştır) 

6. Mülteci ve sürgün sorunları; 

7. Kamu sosyal rejimi (bakım evleri rejimi hariç); 

8. (kaldırılmıştır) 

9. Savaş zararları ve tazminatı; 

10. Askeri mezarlıklar, savaşın öteki kurbanlarıyla şiddet rejim 
kurbanlarının mezarları; 

11. Ekonominin hukuku (maden, sanayi, enerji, esnaf ve sanatkârların 
işleri, ticaret, banka ve borsa rejimi, özel hukuk sigorta rejimi); dükkanların 
kapanış saatleri ile restoranlara, oyun ve kumar yerlerine, kişilerin sergilenmesi, 
fuarlara, sergilere ve pazar yerlerine ilişkin düzenlemeler hariç 
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11a. (kaldırılmıştır) 

12. İşletme teşkilatı hukuku dahil olmak üzere iş hukuku, iş güvenliği ve 
iş bulma ve de işsizlik sigortası dahil olmak üzere sosyal sigortalar; 

13. Tahsil ve çıraklık burslarının düzenlenmesi ve bilimsel araştırmanın 
teşviki; 

14. 73 ve 74’üncü maddelerde öngörülen konularda kamulaştırma hukuku; 

15. Emlak ve arazinin, doğal kaynaklar ve üretim araçlarının kolektif 
mülkiyet veya kamu ekonomisinin diğer şekillerine dönüştürülmesi; 

16. İktisadi kudretin kötüye kullanılmasının önlenmesi; 

17. Tarım ve orman üretiminin geliştirilmesi (parsellerin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin rejim dışında), beslenmeyi sağlayacak önlemler, tarım ve 
orman ürünlerinin ithal ve ihracı, açık deniz ve kıyı balıkçılığı ve sahillerin 
korunması; 

18. Şehir planlaması kapsamındaki gayrimenkul alım ve satımı, toprak 
hukuku (belediye ile köy alt şerefiye rejimi dışında) ve sükna parası rejimi, eski 
borçlara ilişkin yardım rejimi, konut inşasına ait prim/taksit rejimi, maden 
işçilerine ait konut inşası ve madencilere ait yerleşme yeri rejimleri; 

19. İnsan ve hayvanlarda oluşan ve kamu sağlığını tehdit eden veya 
bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler; tıbbi mesleklere ve tedavi alanında, diğer 
meslek ve faaliyetlerde ruhsat rejimi; eczacılığa ait düzenleme, tıbbi müstahzarat 
ve ilaçlarla, tedavi araçları, uyuşturucu ve zehirli maddelerin ticareti; 

19a. Hastanelerin iktisadi durumlarının güvence altına alınması ve 
hastane tarifelerinin düzenlenmesi; 

20. Bunları oluşturan hayvanlar da dahil olmak üzere ilişkin yiyecek 
maddelerine ilişkin rejim, keyif verici maddelere ilişkin rejim, gereksinme 
maddeleri, hayvan yemleri ve tarım ve orman bitki ve tohum ticaretinin 
korunması, ağaç ve bitkilerin hastalık ve parazitlere karşı korunması ile 
hayvanların korunması; 

21. Açık deniz ve kıyı gemiciliği, deniz trafik işaretleri, iç sularda 
gemicilik, meteoroloji hizmeti, genel ulaşıma hizmet eden deniz yolları ve nehir 
yolları; 

22. Karayolu trafiği, motorlu taşıtlar rejimi, uzak ulaşım kara yollarının 
yapımı ve bakımı, araçlardan kamu yollarının kullanılmasında alınacak harç ve 
bedellerin toplanması ve dağılımı; 

23. Teleferik dışında, federal sayılmayan diğer demiryolları ulaşımı; 

24. Artık sanayi, havanın korunması ve gürültüye karşı mücadele 
(davranışa bağlı sesten koruma hariç); 

25. Devlet sorumluluğu; 

26. İnsan yaşamının tıbbi olarak istihsali, gen enformasyonlarının 
araştırılması ve yapay değiştirilmesi ile organ, doku ve hücre aktarımı. 
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27. Eyaletlere, belediyelere ve kamu hukukun diğer tüzel kişilerinde 
çalışan memurların, yine eyaletlerdeki hakimlerin statü hakları, meslek kolu, 
ücret ve bakım hariç olmak üzere; 

28. Av rejimi; 

29. Doğanın ve doğal güzelliklerin bakımı ve korunması; 

30. Arazi taksimi; 

31. Çevre düzeni; 

32. Suların idaresi; 

33. Yüksek öğretime kabul ve yüksek öğretim diploması. 

(2) Birinci fıkranın 25 numaralı bendine göre çıkarılacak yasalar Federal 
Konseyin onayını gerektirir. 

Madde 74a. (kaldırılmıştır) 

Madde 75. (kaldırılmıştır) 

Madde 76. Yasa tasarıları 

(1) Yasa tasarıları Federal Meclise, Federal Hükümet, Federal Meclis 
üyelerince veya Federal Konsey tarafından sunulur. 

(2) Federal Hükümetin yasa tasarıları önce Federal Konseye sunulur. 
Federal Konsey, altı hafta içerisinde tasarılar hakkında görüşünü bildirebilir. 
Federal Konsey, önemli bir nedenden dolayı, özellikle tasarının kapsamı 
itibariyle, sürenin uzatılmasını isterse, süre dokuz haftaya kadar çıkar. Federal 
Hükümet, Federal Konseye ivedi olarak nitelendirerek sunduğu bir tasarıyı, 
Federal Konseyin görüşü çıkmamış olsa bile, üç hafta sonra veya Federal 
Konsey 3. cümleye göre istemde bulunmuşsa, altı hafta sonra Federal Meclise 
gönderebilir; Federal Hükümet, Federal Konseyin görüşünü, bildirilmesinden 
sonra, derhal Federal Meclise ulaştırır. Bu Anayasayı değiştirmeye ve 23 veya 
24’üncü maddelere göre egemenlik haklarının devriyle ilgili tasarılar için görüş 
bildirme süresi dokuz haftadır; dördüncü cümle uygulanmaz. 

(3) Federal Konseyin yasa tasarıları, Federal Hükümetçe altı hafta içinde 
Federal Meclise sunulur. Hükümet bunu yaparken, kural olarak, kendi görüşünü 
de sunar. Federal Hükümet, önemli bir nedenden dolayı, özellikle tasarının 
kapsamı itibariyle, sürenin uzatılmasını isterse, süre dokuz haftaya kadar çıkar. 
Federal Konseyin ivedi olarak nitelendirerek sunduğu bir tasarı için bu süre üç 
hafta, Federal Hükümet üçüncü cümleye göre istemde bulunmuşsa, altı haftadır. 
Bu Anayasayı değiştirmeye ve 23 veya 24’üncü maddelere göre egemenlik 
haklarının devrine yönelik tasarılar için görüş bildirme süresi dokuz haftadır; 
dördüncü cümle uygulanmaz. Federal Meclis tasarıyı uygun bir süre içinde 
görüşür ve karara bağlar. 

Madde 77. Yasama süreci, arabuluculuk komisyonu, Federal 
Konseyin itirazı 

(1) Federal yasalar, Federal Meclis tarafından kabul edilir. Yasalar, 
kabullerinden sonra Federal Meclis Başkanınca hemen Federal Konseye 
gönderilir. 
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(2) Federal Konsey, yasa metninin kendisine ulaşmasını izleyen üç hafta 
içinde, tasarıyı birlikte görüşmek amacıyla, Federal Meclis ve Federal Konsey 
üyelerinden kurulu bir komisyonun toplanmasını isteyebilir. Bu komisyonun 
kuruluş ve çalışma şeklini, Federal Meclisin kabul ettiği ve Federal Konseyin 
onayına bir iç tüzük düzenler. Federal Konseyin bu komisyona gönderilen 
üyeleri talimatlarla bağlı değildir. Federal Konseyin onayını gerektiren yasalar 
için, Federal Meclis ve Federal hükümet de bu komisyonun toplanmasını 
isteyebilirler. Komisyonun kabul edilen yasa metninde bir değişiklik yapılmasını 
teklif etmesi halinde Federal Meclis, yasayı yeniden karara bağlar. 

(2a) Bir yasa Federal Konseyin onayını gerektiriyorsa, eğer ikinci 
fıkranın birinci cümlesine göre bir istemde bulunulmamış veya arabuluculuk 
işlemi yasanın değiştirilmesi için bir öneri olmadan sona ermiş ise, Federal 
Konsey uygun bir zaman içinde yasayı onaylayıp onaylamayacağına karar verir. 

(3) Bir yasa Federal Konseyin onayını gerektirmeyip ikinci fıkrada 
öngörülen işlem sona ermişse Federal Konsey, Federal Meclis tarafından kabul 
edilmiş bir yasaya karşı iki hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz süresi ikinci 
fıkranın son cümlesinde yazılan halde, Federal Meclisin yeniden kabul ettiği 
yasa metninin alınmasıyla, diğer bütün hallerde, ikinci fıkrada öngörülen 
komisyon başkanının komisyon önündeki işlemin bittiğini bildirmesiyle başlar. 

(4) İtiraz, Federal Konseyde oy çokluğuyla kararlaştırılmış ise, Federal 
Meclis üyelerinin oy çokluğuyla alacakları bir kararla reddedilebilir. İtirazın, 
Federal Konseyde en az oyların üçte iki çoğunluğuyla kararlaştırılmış ise, 
Federal Meclis tarafından reddedilebilmesi, üçte iki çoğunluğa veya en azından 
kendi üye sayısının çoğunluğuna bağlıdır. 

Madde 78. Federal yasaların kesinleşme koşulları 

Federal Meclis tarafından kabul edilen bir yasa, Federal Konseyin onayı, 
77’nci maddenin ikinci fıkrası gereğince bir istekte bulunmaması, aynı 
maddenin üçüncü fıkrasındaki süre içinde itirazda bulunmaması veya itirazını 
geri alması veya bu itirazın Federal Meclis tarafından reddedilmesi halinde 
kesinleşir. 

Madde 79. Anayasanın değiştirilmesi 

(1) Anayasa, ancak kendisinin sözünü açıkça değiştiren veya tamamlayan 
bir yasayla değiştirilebilir. Barış akdini veya barış akdi hazırlıklarını veya bir 
işgal rejiminin ortadan kaldırılmasını konu alan veya Federal Cumhuriyetin 
savunmasına hizmet eden uluslararası anlaşmalarda, Anayasa hükümlerinin bu 
anlaşmaların akdine ve yürürlüğe konulmasına karşı olmadığını belirtmek için, 
bu açıklığı getirmekle yetinen bir ekin Anayasa metnine ilavesi yeter. 

(2) Böyle bir yasa, Federal Meclis üyelerinin üçte ikisinin onayına ve 
Federal Konsey oylarının üçte ikisine bağlıdır. 

(3) Federasyonun eyaletlere bölünmesine, eyaletlerin yasamaya esasen 
katılmaları ilkesine veya 1 ve 20’nci maddelerde yazılı esaslara ilişkin bir 
Anayasa değişikliği yasaktır. 
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Madde 80. Tüzüklerin kabulü 

(1) Federal Hükümete, federal bir bakana veya eyalet hükümetlerine, 
yasayla tüzük çıkarma yetkisi verilebilir. Yasada, verilen yetkinin konusu, amaç 
ve kapsamı belirtilir. Tüzükte, hukuki dayanak açıklanır. Yasada, yetkinin devri 
öngörülmüş ise, işbu devir tüzükle olur. 

(2) Federal Hükümetin veya bir federal bakanın, posta ve 
telekomünikasyon tesislerinden yararlanılması ile harç tarifelerinin esaslarını, 
federal devlet demiryollarının tesislerinin kullanılması ile ilgili ücretlerin 
esaslarını, demiryollarının yapımı ve işletilmesini düzenleyen tüzükleri ve 
Federal Konseyin onayına bağlı olan veya eyaletlerin Federasyon tarafından 
kendilerine verilen görev çerçevesinde veya kendi görev ve yetkileri dahilinde 
uygulanacak olan bir federal yasaya dayanarak çıkartılan tüzükler Federal 
Konseyin onayına bağlıdır. 

(3) Federal Konsey, kendi onayını gerektiren konularda, Federal 
Hükümete tüzük çıkartması için tasarılar sunabilir. 

(4) Eyalet hükümetlere, yasayla veya federal yasalara dayanarak tüzük 
çıkartma yetkisi verildiği takdirde, eyaletler ilgili konuları yasalarla da 
düzenleyebilir. 

Madde 80a. Olağanüstü hal 

(1) Sivil halkın korunması da dahil olmak üzere ulusal savunma hakkında 
bu Anayasa veya federal bir yasada, ilgili hükümlerin yalnız bu maddeye uygun 
olarak kullanılabileceği belirtilmişse, bunların ulusal savunma hali dışında 
uygulanması, ancak Federal Meclisin olağanüstü hal ilan etmesiyle veya 
uygulamayı özellikle onaylamasıyla mümkündür. Olağanüstü hal ilanı veya 12a 
maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi ve altıncı fıkranın ikinci 
cümlesindeki durumlarda özel onay, verilen oyların üçte iki çoğunluğuna 
bağlıdır. 

(2) Birinci fıkraya dayanarak konulan hukuki hükümlere göre alınan 
önlemler, Federal Meclisin isteği üzerine kaldırılır. 

(3) Birinci fıkra dışında anılan hukuki hükümler, bir ittifak sözleşmesinin 
çerçevesinde uluslararası bir organ tarafından Federal Hükümetin onayıyla 
alınan bir karara dayanarak uygulanabilir. Bu fıkraya göre alınan önlemler, 
Federal Meclisin üyelerinin çoğunluluğunun isteği üzere kaldırılır. 

Madde 81. Yasama tıkanıklığı 

(1) 68’ inci maddede yazılan halde Federal Meclis feshedilmiyorsa, 
Federal Cumhurbaşkanı, Federal Hükümetin istemi ile Federal Konseyin 
onayıyla, Federal Hükümet tarafından ivedi olarak nitelendirilmiş olunmasına 
rağmen Federal Meclis tarafından reddedilen bir yasa tasarısı hakkında yasama 
tıkanıklığını ilan edebilir. Bu hüküm, Federal Başbakanın yasa tasarısını 68’ inci 
maddede öngörülen istemiyle bağlamasına rağmen tasarının reddedilmesi 
halinde de uygulanır. 

(2) Yasama tıkanıklığı ilanına rağmen, Federal Meclis, yasa tasarısını 
yeniden ret veya Federal Hükümetçe kabul edilemez bir içerikle kabul ediyorsa, 
yasa Federal Konseyin onayı üzere kabul edilmiş sayılır. Bu hüküm, tasarının 
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Federal Meclise yeniden gönderilmesinden başlayarak dört hafta içinde kabul 
edilmemesi halinde de uygulanır. 

(3) Bir Federal Başbakanın görevi süresince Federal Meclis tarafından 
reddedilmiş diğer yasa tasarıları da yasama tıkanıklığı ilanını izleyen altı aylık 
süre içinde bir ve ikinci fıkralar gereğince çıkartılabilir. Bu süre geçtikten sonra 
aynı Federal Başbakanın görev döneminde yeni yasama tıkanıklığı ilan edilemez. 

(4) Anayasa, ikinci fıkra gereğince kabul edilen bir yasayla değiştirilemez, 
bütünüyle veya kısmen yürürlükten kaldırılamaz ve ertelenemez. 

Madde 82. Yasaların ilanı ve yürürlüğe girmeleri 

(1) Bu Anayasanın hükümlerine göre kabul edilen yasalar, Federal 
Cumhurbaşkanınca imzalanıp tasdik edilir ve Federasyon Resmi Gazetesi’nde 
ilan edilir. Tüzükler, çıkaran makam tarafından imzalayıp tasdik edilir ve            
-yasada aksine bir hüküm yoksa- Federasyon Resmi Gazetesi’nde ilan edilir. 

(2) Her yasa ve her tüzük kural olarak yürürlüğe giriş tarihini belirtir. 
Böyle bir kayıt yoksa, yasa veya tüzük Federasyon Resmi Gazetesi’nin 
yayınlanmasını izleyen ondört günün geçmesiyle yürürlüğe girer. 

 

VII I . Federal Yasaların Uygulanması ve Federal İdare 

 

Madde 83. Yasaların eyaletlerin tarafından uygulanması 

Bu Anayasada aksine bir hüküm bulunmadıkça veya izin verilmedikçe, 
federal yasalar eyaletler tarafından kendi işleri olarak yürütülür. 

Madde 84. Eyalet idaresi ve Federasyon nezareti 

(1) Eyaletlerin federal yasaları öz işleri olarak yürüttükleri durumda, idare 
örgütünün ve idari usullerin düzenlenmesi kendilerine aittir. Federal yasalarda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça, eyaletler aksi düzenlemeler yapabilirler. Bir 
eyaletin ikinci cümle anlamında aksi bir düzenleme yapması durumunda, söz 
konusu eyalette bu maddeye dayanan resmi makamların ve idari usulün 
yapılandırılmasına ilişkin sonraki federal yasa düzenlemeleri, aksi Federal 
Konseyin onayı ile kararlaştırılmadıkça, en erken ilanlarından itibaren 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceklerdir. 72’nci maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü 
cümlesi aynı şekilde geçerlidir. İstisnai durumlarda Federasyon özel bir ihtiyacın 
varlığı halinde federasyon çapında, eyaletler bakımından herhangi bir ayrık 
düzenleme imkanı olmaksızın idari usule ilişkin düzenlemeler getirebilir. Bu 
tarz yasalar Federal Konseyin onayına sunulur. Federal yasalar yolu ile 
belediyelere ve köylere (belediye ile köy birliklerine) görev yüklenemez. 

(2) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayıyla, genel idari hükümler 
koyabilir. 

(3) Federal Hükümet, eyaletlerin, federal yasaları yürürlükteki hukuka 
uygun olarak uygulayıp uygulamadıklarını gözetir. Bu amaçla eyaletlerin en 
yüksek makamlarına görevli gönderebilir; en yüksek eyalet makamının izniyle, -
bunun verilmemesi halinde ise- Federal Konseyin onayıyla, alt makamlara da 
görevli gönderebilir. 
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(4) Federal Yasaların eyaletlerde uygulanmasıyla ilgili olarak Federal 
Hükümetin tespit ettiği eksiklikler giderilmediği takdirde, Federal Konsey, 
Federal Hükümetin veya eyaletin isteği üzerine, o eyaletin hukuku ihlal edip 
etmediğine karar verir. Federal Konseyin kararına karşı Federal Anayasa 
Mahkemesine başvurulabilir. 

(5) Federal Hükümete, Federal Konseyin onayını gerektiren federal bir 
yasayla, federal yasaların uygulanması için, özel durumları düzenlemek üzere 
talimat verme yetkisi tanınabilir. Talimatlar, Federal Hükümetin durumu ivedi 
nitelendirmedikçe, en yüksek eyalet makamlarına verilir. 

Madde 85. Federasyon adına yasaların uygulanması 

(1) Eyaletlerin federal yasaları Federasyon adına uygulamaları konusunda, 
Federal Konseyce onaylanmış federal yasalar aksini belirlemedikçe, idari 
makamların örgütlenmesi eyaletlerine aittir. Federal yasalar yolu ile belediyelere 
ve köylere (belediye ile köy birliklerine) görev yüklenemez. 

(2) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayıyla, genel idari kurallar 
koyabilir. Memur ve sözleşmeli görevlilerin eğitimi, tekdüzen düzenler. Orta 
dereceli makamların yöneticileri onun onayı ile atanırlar. 

(3) Eyalet makamları, yetkili en üst federal makamların talimatlarına 
tabidirler. Talimatlar, Federal Hükümetin ivedi olarak nitelendirmedikçe, 
eyaletin en yüksek makamlarına verilir; talimatların yerine getirilmesi eyaletin 
en yüksek makamlarına aittir. 

(4) Federasyonun nezaret hakkı, icranın yasallığını ve amaca 
uygunluğunu kapsar. Federal Hükümet, bu amaçla rapor verilmesini, dosyaların 
gönderilmesini isteyebilir ve tüm makamlara temsilci gönderebilir. 

Madde 86. Federal idare 

Federasyonun, yasaları federal idare aracılığıyla veya Federasyona 
doğrudan doğruya bağlı kamu tüzel kişiler veya kamu kurumları aracılığıyla 
uygulaması halinde Federal Hükümet, yasada özel hüküm getirilmedikçe, genel 
idari kurallar koyabilir. Yasa aksini söylemedikçe, idari örgütün kuruluşunu 
sağlar. 

Madde 87. Federal idarenin konuları 

(1) Dışişleri, federal maliyet idaresi ile 89’uncu madde çerçevesinde 
federal su yolları ve deniz taşımacılığı, kendi altyapısı ile donatılmış federal 
idare tarafından yürütülür. Federal yasayla, federal sınır muhafızlığı makamları 
ile polis istihbarat ve haber hizmetlerini, Anayasayı koruma maksadıyla bilgi ve 
gerekli belgeleri toplama hizmetlerini ve Federal Almanya Cumhuriyetinin dış 
menfaatlerini şiddet uygulayarak veya buna yönelik hazırlık eylemleriyle 
tehlikeye düşüren faaliyetlerine karşı koruma hizmetlerini veren merkezler 
oluşturulabilir. 

(2) Yetki alanları bir eyaletin bölgesini aşan sosyal sigorta kurumları, 
Federasyona doğrudan doğruya bağlı kamu tüzel kişiler olarak yönetilir. Yetki 
alanları bir eyaletin bölgesini aşıp üç eyaletten fazlasını kapsamayan sosyal 
sigorta kurumları ise, birinci cümleden farklı olarak, ilgili eyaletlerin aralarından 
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birine nezaret hakkı tanıması koşuluyla doğrudan doğruya eyaletlere bağlı kamu 
tüzel kişiler olarak yönetilir. 

(3) Bunların dışında, yasama yetkisinin Federasyona ait olduğu konularda, 
federal bir yasayla bağımsız yüksek federal makamlar ve Federasyona doğrudan 
doğruya bağlı yeni kamu tüzel kişiler ve kamu hukuku kurumları kurulabilir. 
Yasama yetkisinin kendisine ait olduğu konularda Federasyona yeni görevler 
düştüğü takdirde, ivedi gereksinme halinde Federasyon, Federal Konseyin ve 
Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun onayıyla, kendisine bağlı orta ve alt 
dereceli idareler kurabilir. 

Madde 87a. Silahlı güçler 

(1) Federasyon, ulusal savunma için silahlı güçler kurar. Silahlı güçlerin 
sayısı ve kuruluşunun ana çizgileri bütçe planında gösterilir. 

(2) Silahlı güçler ulusal savunma görevi dışında ancak Anayasanın açıkça 
öngörmesi halinde kullanılabilir. 

(3) Silahlı güçler, ulusal savunma hali ve olağanüstü halde, savunma 
görevinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, sivillerin can ve mal 
güvenliğinin korunması ve trafiğin yönetilmesiyle ilgili görevler üstlenebilir. 
Ayrıca, ulusal savunma hali ve olağanüstü halde silahlı güçler emniyet güçlerini 
desteklemek üzere sivil nesnelerin korunmasıyla görevlendirilebilir; silahlı 
güçler bu halde, yetkili makamlarla işbirliği yaparlar. 

(4) Federasyonun veya bir eyaletin varlığını veya özgürlükçü demokratik 
temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin savuşturulması amacıyla, Federal 
Hükümet 91’ inci maddenin ikinci fıkrasındaki koşulların gerçekleşmesi ve polis 
güçleriyle federal sınır muhafızlığı birliklerinin yetmemesi halinde, sivil 
nesnelerin korunması ve örgütlü ve askeri silahlarla donatılmış isyancılarla 
mücadele etmek amacıyla, polis ve federal sınır muhafızlığı birliklerini 
desteklemek üzere silahlı güçleri görevlendirebilir. Federal Meclis veya Federal 
Konseyin isteği üzerine silahlı güçlerin görevlendirilmesi durdurulur. 

Madde 87b. Silahlı güçlerin idaresi 

(1) Federal savunma idaresi, kendi idari altyapısı olan federal idare olarak 
yürütülür. Federal savunma idaresi, silahlı güçlerin personel işlerinin görevlerini 
karşılar ve araç gereç ihtiyaçlarının doğrudan doğruya giderilmesini sağlar. 
Sakatların infak ve iaşesi ile inşaat işleri görevleri, federal savunma idaresine, 
ancak Federal Konseyin onayını gerektiren federal bir yasayla devredilebilir. 
Ayrıca federal savunma idaresine, üçüncü kişilerin haklarına müdahale yetkisi 
veren yasalar Federal Konseyin onayına bağlıdır; ancak bu hüküm, personel 
işleri hakkındaki yasalara uygulanmaz. 

(2) Bunun dışında, yedek askerlik rejimi ve sivil halkın korunması dahil 
ulusal savunma hakkındaki federal yasalar, Federal Konseyin onayıyla, 
kendilerinin tümüyle veya kısmen Federasyona ait idare birimleri aracılığıyla 
veya Federasyon adına eyaletler tarafından yürütüleceğini öngörebilir. Bu tür 
yasaların Federasyon adına eyaletler tarafından yürütüldüğü takdirde, bu yasalar, 
Federal Konseyin onayıyla, 85’ inci madde gereğince Federal Hükümete ve 
yetkili en yüksek federal makamlara ait olan yetkilerin tamamen veya kısmen 
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Federasyonun üst makamlarına devredilebileceğini öngörebilir; bu bağlamda, bu 
makamların 85’ inci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince 
koyabilecekleri genel idari kurallar konusunda Federal Konseyin onayına gerek 
olmadığı da öngörülebilir. 

Madde 87c. Atom enerjisinin üretimi ve ondan faydalanma 

73’üncü maddenin birinci fıkrasının ondördüncü bendine göre kabul 
edilen yasalar, Federal Konseyin onayıyla, Federasyon adına eyaletlerce 
uygulanabileceklerini öngörebilirler. 

Madde 87d. Hava trafiği idaresi 

(1) Hava trafiği idaresi, Federasyona ait idare birimleri tarafından işletilir. 
Hava seyrüsefer güvenliği ilişkin emniyeti sağlama görevi, Avrupa Birliği 
Hukukuna göre ruhsat verilmiş olan yabancı Hava seyrüsefer güvenliği 
organizasyonları tarafından da yerine getirilebilir. Konunun ayrıntıları bir 
federal yasayla düzenlenir. 

(2) Hava trafiği idaresinin görevleri, Federal Konseyin onayına bağlı bir 
federal yasayla Federasyon adına yürütülmek üzere eyaletlere devredilebilir. 

Madde 87e. Federal demiryollarının idaresi 

(1) Federasyonun demir yolları idaresi, Federasyona ait idare birimleri 
tarafından yürütülür. Demir yolları idaresinin görevleri eyaletlere kendi işleri 
olarak federal bir yasa ile devredilebilir. 

(2) Federasyon, demir yolları idaresinin, federal demir yollarının alanların 
dışındaki ve kendisine federal yasayla devredilen görevleri üstlenir. 

(3) Federal demir yolları özel tüzelkişiliğine sahip iktisadi teşebbüsler 
tarafından işlenir. İşbu iktisadi teşebbüsler, demir yollarının altyapısının 
yapımını, bakımını ve işletmesini sağladığı takdirde, Federasyonun 
mülkiyetindedir. ikinci cümlede yer alan teşebbüslerin Federasyona ait 
hisselerinin satışı bir yasaya dayanarak yapılır; bu teşebbüslerin hisselerinin 
çoğunluğu Federasyona ait kalır. Ayrıntılar federal bir yasayla düzenlenir. 

(4) Federasyon, federal demir yollarının ray ağının genişletilmesi ve 
bakımında ve işbu ray ağında banliyö hat seferleri dışında sunulan trafik 
hizmetlerinde kamu yararı ve özellikle ulaşım ihtiyaçları gereksinmelerine 
dikkat edilmesini temin eder. Ayrıntılar federal bir yasayla düzenlenir. 

(5) 1 ilâ 4’üncü maddelere dayanan yasalar, Federal Konseyin onayına 
bağlıdır. Ayrıca, federasyonun demiryolları teşebbüslerinin tasfiyesini, 
birleştirilmesini ve bölmesini, federal demir yollarının ray sistemlerinin üçüncü 
şahıslara devrini ve federal demir yollarının ray sistemlerinin ortadan 
kaldırılmasını düzenleyen ile banliyö hat seferlerini etkileyen yasalar Federal 
Konseyin onayına bağlıdır. 

Madde 87f. Posta ve iletişim rejimi 

(1) Federasyon, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasanın 
çerçevesinde, posta ve iletişim rejiminde tüm bölgeleri kapsayan uygun ve 
yeterli hizmetlerin sunulmasını temin eder. 
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(2) Birinci fıkra anlamındaki hizmetler, Federal Alman Postasının özel 
sermayesinden ayrılan teşebbüs ve bu hizmetleri sunan diğer teşebbüsler özel 
sektör hizmetleri olarak sunulur. Posta ve iletişim alanındaki egemenlik 
görevleri Federasyona ait idare birimleri tarafından yerine getirilir. 

(3) Federasyon, birinci fıkranın ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, Federal 
Alman Postasının özel sermayesinden ayrılan teşebbüslerle ilgili belirli görevleri 
Federasyona bağlı bir kamu kurumu tarafından, federal bir yasa çerçevesinde 
yerine getirir. 

Madde 88. Federal Merkez Bankası 

Federasyon tarafından, para ve banknot bankası olarak Federal Merkez 
Bankası kurulur. Federal Merkez Bankasının görev ve yetkileri, Avrupa Birliği 
çerçevesinde bağımsız ve öncelikle fiyat istikrarını güvence altına almakla 
yükümlü olan Avrupa Merkez Bankasına devredilebilir. 

Madde 89. Federal su yolları 

(1) Eski İmparatorluğun su yolları, Federasyonun mülkiyetindedir. 

(2) Federasyon, federal su yollarını kendi makamları aracılığıyla işletir. 
Federasyon, yasayla kendisine verilen, eyalet sahasını aşan iç sulardaki 
seyrüsefer konusunda devlet görevlerini ve deniz seyrüseferi konusunda 
görevleri yerine getirir. Federasyon, bir eyaletin talebi üzerine, işbu eyaletin 
sahasında bulunan federal su yollarının idaresini Federasyon adına işletmek 
üzere devredebilir. Su yolu birden fazla eyaletin sahasında bulunduğu takdirde, 
Federasyon, ilgili eyaletlerin teklif ettikleri eyaleti işletmeyle görevlendirebilir. 

(3) Su yollarının idaresi, genişletilmesi ve inşaatında, eyalet kültürünün 
ve su ekonomisinin ihtiyaçları eyaletlerle anlaşma içinde temin edilir. 

Madde 90. Federal karayolları 

(1) Eski İmparatorluğun otobanları ve karayolları Federasyonun 
mülkiyetindedir. 

(2) Eyaletler veya eyalet hukukuna göre yetkili yerel idareler, federal 
otobanları ve diğer federal yolları Federasyon adına idare ederler. 

(3) Federasyon, bir eyaletin talebi üzerine, bu eyaletin sahasında bulunan 
federal otobanların ve diğer federal karayollarının idaresini üstlenebilir. 

Madde 91. Federasyonun veya bir eyaletin varlığını tehdit eden bir 
tehlikenin savuşturulması 

(1) Federasyon veya bir eyaletin varlığını veya özgürlükçü demokratik 
temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin savuşturulması için bir eyalet, diğer 
eyaletlerin güvenlik güçleri ile diğer idarelerin ve federal sınır muhafızlığının 
birlik ve araçlarının yardımını isteyebilir. 

(2) Tehlikenin bulunduğu eyaletin tehlikeyle mücadeleye hazır veya 
muktedir olamaması halinde, Federal Hükümet, bu eyalet ve diğer eyaletlerin 
güvenlik güçlerini kendi emri altına alabileceği gibi, federal sınır muhafızlığı 
birliklerini de kullanabilir. Bu önlem, tehlikenin sona ermesinden sonra, ayrıca 
Federal Konseyin isteği üzerine her zaman kaldırılır. Tehlikenin birden fazla 
eyaletin sahasını kapsaması halinde, etkili mücadele için gerekli olduğu sürece, 
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Federal Hükümet, eyalet hükümetlerine talimat verebilir. bir ve ikinci cümle 
hükümleri saklıdır. 

 

VII Ia. Ortak Görevler 

 

Madde 91a. Ortak görevler hakkında ayrıntılı hükümler 

(1) Aşağıdaki konularda, bu görevlerin toplumun tümü için önemli ve 
Federasyonun katılması yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli olduğu 
takdirde, eyaletlerin bu görevleri yerine getirmelerinde Federasyon, eyaletlerle 
işbirliği yapar (ortak görevler): 

1. Bölgesel ekonominin altyapısının ıslahı; 

2. Tarımsal altyapının ve kıyıların korunmasının ıslahı. 

(2) Ortak görevler ve koordinasyona ilişkin ayrıntılar, Federal Konsey 
tarafından onaylanmış federal bir yasayla ayrıntılı olarak belirlenir. 

(3) Birinci fıkranın bir numaralı bendindeki hallerde, her eyaletteki 
giderlerin yarısı Federasyona yüklenir. Birinci fıkranın iki numaralı bendindeki 
hallerde ise, giderlerin en azından yarısı Federasyona yüklenir; eyaletlerin 
payları eşit olarak tespit edilir. Konunun ayrıntıları yasayla düzenlenir. 
Ödeneğin hazır bulundurulması Federasyon ve eyaletlerin bütçelerindeki 
tespitlere bırakılır. 

(4) (kaldırılmıştır) 

(5) (kaldırılmıştır) 

Madde 91b. Federasyonun ve eyaletlerin eğitim planlaması ve 
araştırma konularında işbirliği 

(1) Federasyon ve eyaletler, aralarında yaptıkları anlaşmalara dayanarak, 
bölge üstü önemde bulunan aşağıdaki konuların desteklenmesi için işbirliği 
yapabilirler: 

1. Yüksek okullar dışında bilimsel araştırmaya ilişkin tesis ve projeler; 

2. Yüksek okullarda bilim ve araştırmaya ilişkin projeler; 

3. Yüksek okullarda büyük araçları da kapsayan araştırma tesisleri. birinci 
cümlenin iki numaralı bendine ilişkin anlaşmalar tüm eyaletlerin onayını 
gerektirmektedir. 

(2) Federasyon ve eyaletler, uluslararası mikyasta eğitim rejiminin 
verimliliğini tespite yönelik anlaşmalarla ve bu konulara ilişkin rapor ve 
tavsiyelerle işbirliği içine girebilirler. 

(3) Giderlerin üstlenilmesi anlaşmada düzenlenecektir. 

Madde 91c. Bilişim teknolojisine ilişkin sistemler 

(1) Federasyon ve eyaletler, görevlerinin yerine getirilebilmesi için 
gerekli bilişim teknolojisine ilişkin sistemlerin planlanması, kurulması ve 
faaliyete geçirilmesi için işbirliği yapabilirler. 
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(2) Federasyon ve eyaletler, yapacakları anlaşmalar ile aralarındaki 
bilişim teknolojisine ilişkin sistemlerin iletişimi için gerekli olan standartları ve 
emniyet gereklerini tespit edebilirler. Birinci cümleye göre kurulan işbirliğinin 
temelleri hakkındaki anlaşmalar, bazı konularda içerik ve kapsam olarak 
belirlenmiş bazı görevlerin ayrıntılarının düzenlenmesi konularında, federasyon 
ve eyaletler için anlaşmada belirli bir çoğunluğun onayı ile yürürlüğe 
girebileceğini düzenleyebilirler. Bu tür anlaşmalar Federal Meclis ile katılan 
eyaletlere ait eyalet meclislerinin onayını gerektirdikleri gibi, anlaşmaların fesih 
hakkından önceden feragat caiz değildir. Bu anlaşmalar masrafların karşılanması 
konusunu da düzenlerler. 

(3) Eyaletler buna ek olarak bilişim teknolojisine il işkin sistemlerin ortak 
olarak işletilmesini ve bunun için gerekli tesislerin kurulması konusunda 
anlaşabilirler. 

(4) Federasyon, federasyonun ve eyaletlerin bilişim teknolojisine ilişkin 
ağlarının birleştirilmesi için bir bağlantı ağı kuracaktır. Bu bağlantı ağının 
kurulması ve işletilmesi konusundaki ayrıntılar Federal Konseyin onayına bağlı 
federal bir yasayla düzenlenir. 

Madde 91d. Verimliliğin karşılaştırılması 

Federasyon ve eyaletler, idarelerine ait verimliliklerin tespiti ve 
geliştirilmesi konusunda mukayese çalışmaları yapabilir ve buna ilişkin 
sonuçları yayınlayabilirler. 

Madde 91e. İş arayanlara ilişkin teminat konusunda işbirliği 

(1) İş arayanlara ait teminata ilişkin alanda federal yasaların uygulanması 
konusunda federasyon ve eyaletler veya eyalet hukukuna göre yetkili olan 
belediye ile köy ve belediye ile köy birlikleri, kural olarak ortak tesislerin 
kurulması konusunda birlikte hareket ederler. 

(2) Federasyon, başvuru üzerine ve o eyaletin en yüksek makamının izni 
ile sınırlı sayıda belediye ile köy ve belediye ile köy birliklerine, birinci fıkrada 
yer alan görevleri yalnız başlarına yerine getirmeleri için müsaade edebilir. 
Birinci fıkra uyarınca yapılan yasaların uygulanması kapsamında görevlerin 
Federasyon tarafından yerine getirilmesi söz konusu ise, bu halde idari giderler 
de dâhil olmak üzere gerekli giderler federasyon tarafından karşılanacaktır. 

(3) Konunun ayrıntıları Federal Konseyin onayına bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. 

 

IX. Yargı 

 

Madde 92. Yargı 

Yargı yetkisi yargıçlara aittir; bu yetki, Federal Anayasa Mahkemesi, bu 
Anayasada öngörülen federal mahkemeler ve eyaletlerin mahkemeleri 
aracılığıyla kullanılır. 
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Madde 93. Federal Anayasa Mahkemesi 

(1) Federal Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki konularda karar verir: 

1. Bir yüksek federal organın veya bu Anayasa veya bir yüksek federal 
organın tüzüğü tarafından özgü haklarla donatılmış diğer tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin kapsamı konusundaki uyuşmazlıklar dolayısıyla bu 
Anayasanın yorumu hakkında; 

2. Federal Hükümetin, bir eyalet hükümetinin veya Federal Meclis 
üyelerinin dörtte birinin isteği üzerine, Federal hukuk veya eyalet hukukunun 
asli veya şekli bakımından bu Anayasaya veya eyalet hukukunun sair federal 
hukuka uygunluğu konusundaki görüş ayrılıkları veya kuşku halinde; 

2a. Federal Konseyin, bir eyalet hükümetinin veya Parlamentosunun 
başvurusu üzerine, bir yasanın 72’nci maddenin ikinci fıkrasının varsayımlarına 
uyup uymadığına; 

3. Federasyon ve eyaletlerin hak ve yükümlülükleri, özellikle federal 
hukukun Federasyon adına eyaletlerce yürütülmesi ve Federasyon nezaretinin 
uygulanmasından çıkan görüş ayrılıkları konusunda; 

4. Federasyonla eyaletler arasında, eyaletlerin kendi aralarında veya 
başka bir yasa yolu bulunmadığı takdirde bir eyalet içinde çıkan kamu hukuku 
uyuşmazlıkları konusunda; 

4a. Kamu makamlarınca kendi temel haklarından birinin veya 20’nci 
maddenin dördüncü fıkrasında, 33, 38, 101, 103 ve 104. maddelerde temin 
edilmiş haklarından birisinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin yaptığı Anayasa 
şikayeti konusunda; 

4b. Belediye ile köy ve belediye ile köy birliklerinin 28’ inci maddeye 
göre sahip oldukları özerklik haklarının bir yasayla ihlal edilmesi halinde 
yapacakları Anayasa şikayetleri konusunda; şöyle ki, bu hakkı ihlal eden eyalet 
yasaları hakkında ancak eyalet anayasa mahkemesine şikayette bulunulamadığı 
takdirde Federal Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. 

5. Bu Anayasada öngörülen diğer hallerde. 

(2) Anayasa Mahkemesi bunlara ek olarak Federal Konseyin, bir eyalet 
meclisinin veya Parlamentosunun başvurusu üzerine, 72’nci maddenin dördüncü 
fıkrasında yer alan durumlarda 72’nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca federal 
bir düzenleme gerekliliğinin olup olmadığı veya 125a maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan durumlarda federal hukukun artık 
çıkartılamayabileceği konularında karar verir. Düzenleme gerekliliğinin 
bulunmadığına veya federal hukukun artık çıkartılamayacağına ilişkin tespit, 
72’nci maddenin dördüncü fıkrası veya 125a maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesi uyarınca federal bir yasanın yerine geçer. Birinci cümledeki başvuru 
ancak, bir kanun tasarısının 72’nci maddenin dördüncü fıkrası veya              
125a maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi doğrultusunda Federal Mecliste 
geri çevrilmiş olması halinde veya söz konusu tasarı üzerine bir yıl içinde 
görüşülmemiş veya karar verilmemiş olması halinde ya da bu doğrultuda bir 
kanun tasarısının Federal Konseyde geri çevrilmiş olması halinde mümkündür. 
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(3) Federal Anayasa Mahkemesi, ayrıca federal yasaların kendisini yetkili 
kıldıkları diğer hallerde faaliyete geçer. 

Madde 94. Federal Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve usulü 

(1) Federal Anayasa Mahkemesi, Federal yargıçlar ve diğer üyelerden 
oluşur. Federal Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısı Federal Meclis, diğer 
yarısı da Federal Konsey tarafından seçilir. Üyeler, Federal Meclise, Federal 
Konseye, Federal Hükümete veya bir eyaletin buna benzer organlarına üye 
olmaz. 

(2) Federal bir yasa, Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama 
usulünü düzenler ve kararlarının hangi hallerde yasa gücünde olacağını belirtir. 
Yasa, Anayasa şikayetini bütün yasa yollarının tükenmesine bağlayabilir ve 
kabulü için özel bir usul öngörebilir. 

Madde 95. Federasyonun yüksek mahkemeleri, Ortak Daire 

(1) Federasyon adli, idari, vergi, iş ve sosyal yargı kısımları için, en 
yüksek mahkemeler olarak Federal Temyiz Mahkemesi, Federal İdare 
Mahkemesi, Federal Vergi Mahkemesi, Federal iş Mahkemesi ve Federal Sosyal 
Mahkemesini kurar. 

(2) Bu mahkemelere yargıçların atanmasına, yetkili Federal Bakan, ilgili 
yargı kısmının konusunda yetkili eyalet bakanlarından ve aynı sayıda Federal 
Meclis tarafından seçilen üyelerden oluşan bir yargıçlar seçim komisyonu ile 
birlikte karar verir. 

(3) Yargı içtihatlarının birleştirilmesini sağlamak üzere birinci fıkrada 
sayılan mahkemelerden bir Ortak Daire kurulacaktır. Konunun ayrıntılarını 
federal bir yasayla düzenlenir. 

Madde 96. Federasyonun diğer mahkemeleri 

(1) Federasyon, sınai hakların korunması için bir federal mahkeme 
kurabilir. 

(2) Federasyon, silahlı güçler için askeri ceza mahkemelerini federal 
mahkeme olarak kurabilir. Bu mahkemeler, ancak ulusal savunma halinde ve 
yalnız yabancı ülkelere gönderilmiş veya savaş gemilerine bindirilmiş silahlı 
güçler üyeleri hakkında ceza kovuşturmasını yapabilir. Konunun ayrıntılarını 
federal bir yasayla düzenlenir. Bu mahkemeler, Federal Adalet Bakanlığının 
görev alanına bağlıdır; bunların asıl üyeleri, yargıçlık yeterliğine sahip 
olmalıdırlar. 

(3) Bir ve ikinci fıkralarda sayılan mahkemelerin üst mahkemesi, Federal 
Temyiz Mahkemesidir. 

(4) Federasyon, kendisine kamu görevleri dolayı bağlı olan görevliler için, 
disiplin ve şikayet işleri için federal mahkemeler kurabilir. 

(5) 26’ncı maddenin birinci fıkrasındaki konularda ve devletin 
güvenliğinin korunmasıyla ilgili ceza davaları için, Federal Konseyin onayına 
bağlı federal bir yasa, eyalet mahkemelerinin Federasyon adına yargı yetkisini 
kullanmalarını öngörebilir. 
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Madde 97. Yargıçların bağımsızlığı 

(1) Yargıçlar bağımsızdırlar ve ancak yasaya bağlıdırlar. 

(2) Kesin ve asıl görevli olarak kadroya atanan yargıçlar görev sürelerinin 
sona ermeden ve arzularına aykırı olarak ancak mahkeme kararıyla ve ancak 
yasaların öngördüğü neden ve şekillerle azledilebilir veya sürekli veya geçici 
olarak işten el çektirilebilir, başka bir yere atanabilir veya emekliye ayrılabilirler. 
Yasa, yaşam boyu atanmış yargıçların emekliye ayrılacakları yaş sınırını tespit 
eder. Mahkemelerin kuruluş veya yargı çevresinin değiştirilmesi halinde, 
yargıçlar, maaşları kesintisiz verilmek koşuluyla, başka bir mahkemeye 
atanabilir veya görevden alınabilirler. 

Madde 98. Federasyon ve eyaletlerde yargıçların hukuki statüsü 

(1) Federal yargıçların hukuki statüsü özel bir federal yasayla düzenlenir. 

(2) Federal bir yargıcın görev sırasında veya dışında, Anayasanın temel 
ilkelerine veya bir eyaletin anayasal düzenine aykırı hareket etmesi halinde, 
Federal Meclisin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi üçte iki çoğunlukla 
onun başka bir göreve atanmasına veya emekliye sevkine karar verebilir. Kasıtlı 
bir ihlal halinde azle karar verilebilir. 

(3) Eyaletlerdeki yargıçların hukuki statüleri, 74’üncü maddenin birinci 
fıkrasının yirmiyedi numaralı bendi aksini öngörmediği müddetçe özel eyalet 
yasalarıyla düzenlenir. 

(4) Eyaletler, eyaletlerdeki yargıçların atamalarını, eyalet adalet 
bakanının bir yargıçlar seçim komisyonu ile ortaklaşa kararlaştıracağını 
belirtebilir. 

(5) Eyaletler, eyalet yargıçları için ikinci fıkraya uygun bir hüküm 
koyabilirler. Yürürlükteki eyalet anayasa hükümleri saklıdır. Bir yargıç 
hakkında kamu davasının açılması konusunda verilecek karar Federal Anayasa 
Mahkemesine aittir. 

Madde 99. Eyaletlerde anayasa uyuşmazlıkları 

Bir eyalet yasası, eyalet içindeki anayasa uyuşmazlıkları hakkında karar 
vermeyi Federal Anayasa Mahkemesine, eyalet hukukunun uygulanması söz 
konusu olan işlerde hüküm vermeyi ise, 95’ inci maddenin birinci fıkrasında adı 
geçen yüksek mahkemelere son karar mercii olarak bırakabilir. 

Madde 100. Norm denetimi 

(1) Bir mahkeme, geçerli olup olmaması hükme tesir edecek bir yasayı 
anayasaya aykırı bulursa, davayı geri bırakır, eyalet anayasasına aykırılık 
halinde, eyaletin anayasa uyuşmazlıkları için yetkili mahkemesine, Federal 
Anayasaya aykırılık halinde ise Federal Anayasa Mahkemesine, ilgili konuda 
karar vermek üzere başvurur. Bu hüküm, eyalet hukukunun bu Anayasaya aykırı 
olması veya bir eyalet yasasının federal bir yasayla bağdaştırılmaması halinde de 
uygulanır. 

(2) Bir davada, devletler hukukunun federal hukukun tamamlayıcı bir 
parçası olup olmadığının, kişiler için doğrudan doğruya haklar ve yükümlülükler 
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doğurup doğurmadığının (madde 25) kuşkulu olması halinde, mahkemenin 
Federal Anayasa Mahkemesine karar vermek üzere başvurması zorunludur. 

(3) Bir eyaletin anayasa mahkemesinin, Anayasanın yorumunda Federal 
Anayasa Mahkemesinin veya diğer bir eyalet Anayasa Mahkemesinin 
görüşünden sapmak istemesi halinde, eyalet Anayasa Mahkemesinin, Federal 
Anayasa Mahkemesine karar vermek üzere başvurması zorunludur. 

Madde 101. İstisnai mahkemelerin kurulması yasağı 

(1) İstisnai mahkemeler kurulamaz. Hiç kimse, yasayla tabii olduğu 
yargıçtan başka bir yargıç önüne çıkarılamaz. 

(2) Özel konular için mahkemeler ancak bir yasayla kurulabilir. 

Madde 102. Ölüm cezasının kaldırılması 

Ölüm cezası kaldırılmıştır. 

Madde 103. Sanığın temel hakları 

(1) Herkes, mahkemede, yasal usule göre dinlenmek hakkına sahiptir. 

(2) Bir eylem, ancak işlenmesinden önce cezası yasayla belirlendiği  
takdirde cezalandırılabilir. 

(3) Hiç kimse, genel ceza yasalarına göre, aynı eylemden dolayı, birden 
fazla cezalandırılamaz. 

Madde 104. Özgürlüklerin kısıtlanmasında hakların güvencesi 

(1) Kişinin özgürlüğü, ancak usulüne uygun olarak çıkarılmış bir yasayla 
ve o yasada öngörülen şekillere uymak suretiyle kısıtlanabilir. Tutuklanan 
kişilere ne ruhi ne de bedeni kötü davranışta bulunulamaz. 

(2) Özgürlüğün kısıtlanmasına ve bunun süresine ancak mahkeme karar 
verebilir. Mahkeme kararına dayanmayan her çeşit özgür kısıtlanmasında derhal 
bir mahkeme kararı alınmalıdır. Polis, kendi yetkisine dayanarak, hiç kimseyi, 
yakaladığı günün bitiminden sonra göz altında tutamaz. Konunun ayrıntıları 
yasayla düzenlenir. 

(3) Cezalandırılmasını gerektiren bir eylem şüphesiyle geçici olarak 
yakalanan herkes, en geç yakalanmasını izleyen gün yargıç önüne çıkarılıp 
yargıç tarafından kendisine yakalanma nedenlerini bildirilir, sorgudan çekilir ve 
itirazları için kendisine fırsat verilir. Yargıç, ilgiliyi gerekçeli bir tutuklama 
emriyle tutuklar veya serbest bırakır. 

(4) Özgürlüğün kısıtlanması ve süresi konusundaki her mahkeme 
kararından, tutuklananın ailesi ferdinden birisi veya güvendiği bir kişi derhal 
haberdar edilir. 

X. Mali Rejim 

 

Madde 104a. Giderlerin dağılımı, mali yardımlar 

(1) Bu Anayasa aksini kararlaştırmış olmadıkça, Federasyon ve 
eyaletlerden her biri, görevlerinin ifa edilmesi için gerekli olan giderleri üzerine 
alır. 
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(2) Eyaletler Federasyon adına hareket ettiklerinden doğan giderleri 
Federasyon yüklenir. 

(3) Nakit ödemeler öngören ve eyaletler tarafından uygulanan federal 
yasalar, nakit ödemelerin tamamen veya kısmen Federasyon tarafından 
karşılanacağını öngörebilir. Giderlerin yarısını veya daha fazlasını Federasyona 
yükleyen bir yasa, Federasyon adına uygulanır. 

(4) Eyaletlerin üçüncü kişilere karşı parasal edimlerin, para ile ölçülebilir 
ayni edimlerin veya hizmet edimlerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak 
yükümlülüklerinin kaynağını oluşturan ve eyaletler tarafından kendi iç meselesi 
veya üçüncü fıkranın ikinci cümlesi uyarınca federasyon adına uygulanan 
federal yasalar; eyaletler tarafından karşılanması gereken giderler doğurmakta 
ise, Federal Konseyin onayına sunulur. 

(5) Federasyon ve eyaletler kendi idari kuruluşlarının giderlerini kendi 
üzerlerine alırlar ve idarenin düzenli olarak işlemesinden birbirlerine karşı 
sorumludurlar. Konunun ayrıntıları Federal Konseyin onayına bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. 

(6) Federasyon ve eyaletler, Almanya’nın devletler üstü ve devletler 
hukukuna ilişkin yükümlülük ihlallerine ilişkin sonuçları devlet içi yetki ve 
görev dağılımı uyarınca paylaşacaklardır. Avrupa Birliğinin devletlerarası mali 
ayarlamalarının maliyetlerini de Federasyon ve Eyaletler 15’e 85’  oranlama ile 
paylaşacaklardır. Eyaletlerin tümü bu hallerde hep birlikte, eyaletlerin tamamına 
düşen paydan yüzde 35’ lik payı karşılayacak; toplam borçtan yüzde 50’ lik payı 
ise bu borca yol açan eyaletler, daha önceden alınan kaynağın miktarına göre 
karşılayacaklardır. Ayrıntılar, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. 

Madde 104b. Yatırımlar için mali yardımlar  

(1) Anayasanın kendisine yasama yetkisi verdiği alanlarda Federasyon, 
eyalet ve belediye ile köylerin (belediye ile köy birliklerinin) çok önemli 
yatırımları için, eyaletlere gerekli mali yardımlarda bulunabilir. Bu yardımlar; 

1. Genel iktisadi dengedeki aksaklıkların giderilmesi veya 

2. Federasyonun topraklarındaki iktisadi güçteki denge farklılıkların 
giderilmesi veya 

3. İktisadi gelişmenin teşviki amacıyla yapılabilir. Birinci cümlenin 
aksine olarak Federasyon, devletin kontrolü dışına çıkan ve devletin mali 
durumunu önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet veya olağanüstü acil 
durum hallerinde, herhangi bir kanun koyma yetkisi olmadan da mali yardımda 
bulunabilir. 

(2) Konunun ayrıntıları ve özellikle destek olunacak yatırımların çeşitleri 
Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla veya bütçe yasasına dayanan 
idari anlaşma yoluyla düzenlenir. Kaynaklar süreli olarak tasarrufa sunulacak ve 
kullanımları düzenli zaman aralıkları ile denetlenecektir. Mali yardımlar, sürenin 
başından sonuna doğru azalan yıllık tutarlar şeklinde verilir. 



 255 

(3) Federal Meclis, Federal Hükümet ve Federal Konsey, başvuru halinde, 
tedbirlerin yürütülmesi ve hedeflenen iyileşmeler konusunda bilgi vermekle 
yükümlüdür. 

Madde 105. Vergide yasama yetkisi 

(1) Gümrük ve mali tekeller konusunda inhisari yasama yetkisi 
Federasyona aittir. 

(2) Vergilerin gelirlerinin tamamen veya kısmen kendisine ait olması 
veya 72’nci maddenin ikinci fıkrasındaki koşulların bulunması halinde, işbu 
vergiler konusunda Federasyonun yarışan yasama yetkisi vardır. 

(2 a) Eyaletler, bölgesel federal yasayla düzenlenen vergilerle aynı 
cinsten olmayan tüketim ve sarf vergileri konusunda yasama yetkisine 
sahiptirler. Aynı şekilde gayrimenkul alım vergisinde vergi oranını belirleme 
yetkisine sahiptirler. 

(3) Gelirleri tamamen veya kısmen eyaletlere ve belediye ile köylere 
(belediye ile köy birliklerine) ait olan vergiler konusundaki federal yasalar, 
Federal Konseyin onayına bağlıdır. 

Madde 106. Vergi gelirlerinin dağılımı 

(1) Mali tekellerin ve aşağıdaki vergilerin gelirleri Federasyona aittir: 

1. Gümrükler; 

2. İkinci fıkraya göre eyaletlere, üçüncü fıkraya göre Federasyon ve 
eyaletlere ortaklaşa veya altıncı fıkraya göre belediye ile köylere ait olmadığı 
takdirde tüketim vergileri; 

3. Karayollarında eşya taşıma vergileri; motorlu taşıt vergileri ve motorlu 
ulaşım araçlarından alınan sair trafik vergileri, 

4. Sermaye dolaşım vergileri, sigorta ve poliçe vergileri; 

5. Bir defa ödenmek üzere konan varlık vergileri ve eyaletler arası mali 
yüklerin dengeleştirilmesi için konan vergiler; 

6. Gelir ve kurumlar vergisini tamamlayan ek vergi; 

7. Avrupa Topluluğu çerçevesinde konan vergiler; 

(2) Aşağıdaki vergilerin gelirleri eyaletlere aittir: 

1. Varlık vergisi; 

2. Veraset vergileri; 

3. Birinci fıkraya göre Federasyona veya üçüncü fıkraya göre Federasyon 
ve eyaletlere ortaklaşa ait olmadığı takdirde dolaşım vergileri; 

4. Bira vergisi; 

5. Kumarhane vergisi. 

(3) Beşinci fıkra gereğince gelir vergisinin gelirleri ve 5a fıkrasının 
gereğince katma değer vergisinin gelirleri belediye ile köylere tahsis 
edilmedikçe, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin gelirleri 
ortaklaşa Federasyon ve eyaletlere aittir (ortak vergiler). Gelir vergisi ve 
kurumlar vergisinin gelirleri Federasyon ve eyaletler arasında yarı yarıya 
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bölüşülür. Federasyon ve eyaletlerin katma değer vergisindeki payları, Federal 
Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla tespit edilir. Bu tespit aşağıdaki 
ilkelere göre yapılır: 

1. Cari gelirlerin çerçevesinde, Federasyon ve eyaletler eşit olarak 
kendilerine düşen gerekli giderlerinin karşılanma hakkına sahiptirler. Bu 
bağlamda, giderlerin miktarı bir kaç yıllık mali bir planlama gözetilerek 
hesaplanır. 

2. Federasyon ve eyaletlerin mali yüklerin karşılama ihtiyaçları, adil bir 
dengenin kurulması, vergi yükümlülerin haddinden fazla yük altında 
bırakılmaması ve Federasyon topraklarındaki yaşam koşullarının yeknesaklığı 
sağlamak suretiyle ayarlanır. Ayrıca, Federasyon ve eyaletlerin katma değer 
vergisindeki paylarının tespitinde, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren çocukların 
gelir vergi mevzuatında dikkate alınması dolayı eyaletlerin uğradıkları vergi 
kayıpları da gözetilir. Ayrıntıları 

3. Cümle gereğince federal bir yasayla düzenlenir. 

(4) Federasyon ve eyaletlerin gelir ve giderleri arasındaki orantı hissedilir 
biçimde değiştiği takdirde, Federasyon ve eyaletlerin katma değer vergisindeki 
payları yeniden tespit edilir; bu bağlamda, üçüncü fıkranın beşinci cümlesi 
gereğince katma değer vergisindeki payların tespitine dahil edilen vergi 
kayıpları dikkate alınmaz. Federal bir yasayla eyaletlere ek giderler yüklendiği 
veya gelirlerin kesildiği takdirde, bu fazla yük, kısa bir süreyle sınırlı olmak 
üzere, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla Federasyonun bazı 
mali kaynaklarının havalesiyle giderilebilir. Yasada, havale miktarının tespiti ve 
eyaletlere dağıtım ilkeleri düzenlenir. 

(5) Belediye ile köylere gelir vergisi gelirlerinden bir pay düşer; bu pay 
eyaletler tarafından belediyelere, nüfuslarının gelir vergisi ödemeleri ölçüde 
aktarılır. Konunun ayrıntıları, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. Yasa, belediyelerin, kendi payları için tarh kurallarını tespit 
edeceğini öngörebilir. 

(5a) Belediye ile köyler, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren katma değer 
vergisinden pay alırlar. Pay, eyaletler tarafından belediye ve köylere ekonomi ve 
yere göre tespit edilen bir ölçüye dayanarak iletilir. Ayrıntılar, Federal Konseyin 
onayına bağlı federal bir yasayla düzenlenir. 

(6) Arazi ve ticari işletme vergilerinin gelirleri belediye ve köylere, 
bölgesel tüketim ve sarf vergilerinin gelirleri belediye ile köylere veya eyalet 
yasalarındaki ölçüler oranında belediye ile köy birliklerine aittir. Belediye ile 
köylere, yasalar çerçevesinde gerçek vergilerin tarh kurallarını tespit etme hakkı 
verilir. Bir eyalette belediye veya köy idaresi bulunmadığı takdirde, arazi ve 
ticari işletme vergileri ve bölgesel tüketim ve sarf vergilerinin gelirleri eyalete 
aittir. Federasyon ve eyaletler, ticari işletme vergisi gelirlerinin taksimine 
katılabilirler. Taksimin ayrıntılarını, Federal Konseyin onayını gerektiren federal 
yasayla düzenlenir. Eyalet yasalarındaki ölçüler oranında, arazi ve ticari işletme 
vergileri ile gelir vergisi ve katma değer vergilerindeki belediye ile köy payları, 
taksim işlemlerine esas olarak alınabilir. 
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(7) Ortak vergilerin gelirinin tümünden, eyaletlerin payından belediye ile 
köy ve belediye ile köy birliklerine, eyalet yasaları tarafından tespit edilen belirli 
bir yüzde aktarılır. Ayrıca eyalet yasaları, eyalet vergilerinin gelirinden belediye 
ile köylerin (belediye ile köy birliklerinin) paylarını ve miktarını tespit ederler. 

(8) Federasyonun, münferit eyaletler veya belediye ile köylerde (belediye 
ile köy birlikleri) kendilerinin giderlerini arttıracak veya gelirlerini azaltacak 
özel tesislerin kurulmasına sebep vermesi dolayı eyaletler veya belediye ile 
köylere (belediye ile köy birliklerine) düşen olağandışı yüklerin kendileri 
tarafından karşılanması beklenemiyorsa, Federasyon gerekli denkleştirmeyi 
sağlar. Bu tesislerin kuruluşuyla ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından ödenen 
tazminatlar ve bu eyalet veya belediye ile köylerin edindikleri mali menfaatler 
denkleştirmede göz önünde tutulur. 

(9) Eyaletlerin bu maddedeki anlamda gelir ve giderleri, belediye ile 
köylerin (belediye ile köy birliklerinin) gider ve gelirlerini de ifade eder. 

Madde 106a. Kamu banliyö ulaşımı 

1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kamu banliyö ulaşımı için, Federasyonun 
vergi gelirlerinden bir tutar eyaletlere ayrılır. Ayrıntılar, Federal Konseyin 
onayına bağlı federal bir yasayla düzenlenir. Birinci cümledeki tutar, 107’nci 
maddenin ikinci fıkrasında öngörülen mali denkleştirmede dikkate alınmaz. 

Madde 106b. Motorlu taşıt vergisinde eyaletlere ait pay 

1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren motorlu taşıt vergisinin Federasyona 
devredilmesi nedeniyle Federasyonun vergi gelirlerinden bir tutar eyaletlere 
ayrılır. Ayrıntılar, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla düzenlenir. 

Madde 107. Vergi gelirlerinin dağıtımı – eyaletler arası mali 
denkleştirme – ek tahsisler 

(1) Eyalet vergilerinin geliri ve gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
gelirlerindeki eyaletler payı, kendi bölgelerinde maliye idarelerince tahsil edilen 
oranda ilgili eyaletlere aittir (yerel gelir). Federal Konseyin onayına bağlı 
federal bir yasa, kurumlar ve ücretten gelir vergileri için sınırlanma ve yerel 
gelirin paylaştırılmasının şekil ve kapsamı konusunda ayrıntılı hükümler koyar. 
Yasa, diğer vergiler için de sınırlanma ve yerel gelirin paylaştırılmasının şekil ve 
kapsamı konusunda da hükümler koyabilir. Katma değer vergisinin gelirindeki 
eyaletler payı, ilgili eyaletlere nüfusları oranında aittir; bununla beraber eyalet 
vergilerinden, gelir ve kurumlar vergilerinden ve madde 106b’de düzenlenen 
vergilerden gelen gelirin en fazla dörtte birine kadar bir bölümü, Federal 
Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla, kişi başına diğer eyaletler 
ortalamasının altında gelir edinen eyaletler için ek pay olarak öngörülebilir. 
Gayrimenkul alım vergisinde buna vergi gücü de dahil edilir. 

(2) Yasayla, eyaletlerin farklı mali güçlerinin dengelenmesi sağlanır; bu 
bağlamda belediye ile köylerin (belediye ve köy birliklerinin) mali güç ve 
gereksinmeleri de göz önüne alınır. Dengeleme isteyebilecek durumunda olan 
eyaletlerin talepleri ile dengeleme yükümlüsü olan eyaletlerin 
yükümlülüklerinin koşulları ve dengeleme tutarlarının ölçü ve oranları yasayla 
düzenlenir. Yasa, Federasyonun kendi olanaklarından, zayıf eyaletlere genel 
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mali gereksinmelerinin karşılanması için ek yardımlarda bulunabileceğini de 
belirtebilir. 

Madde 108. Federal ve eyalet maliye idaresi–vergi mahkemeleri 

(1) Gümrükler, mali tekeller, federal yasayla düzenlenen ithal katma 
değer vergisi dahil tüketim vergileri, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 
motorlu taşıt vergileri ve motorlu ulaşım araçlarından alınan sair trafik vergiler 
ile Avrupa Toplulukları çerçevesindeki vergiler federal mali makamlarca 
yönetilir. Bu makamların kuruluşu federal bir yasayla düzenlenir. Orta dereceli 
makamların yöneticileri eyalet hükümetleriyle anlaşılarak atanırlar. 

(2) Diğer vergi işleri eyalet mali makamlarınca yürütülür. Bu makamların 
kuruluşu ve görevlilerinin yeknesak eğitimi, Federal Konseyin onayına bağlı 
federal bir yasayla düzenlenebilir. Orta dereceli makamların yöneticileri, Federal 
hükümetle anlaşılarak atanırlar. 

(3) Gelirleri tamamen veya kısmen Federasyona ait olan vergi işlerine 
bakan eyalet mali makamları, Federasyon adına hareket ederler. 85’ inci 
maddenin üç ve dördüncü fıkraları, Federal Maliye Bakanının Federal 
Hükümetin yerinin alması koşuluyla uygulanır. 

(4) Vergilerin idaresinde, vergi yasalarının ifasının esaslı şekilde 
kolaylaştırılması veya iyileştirilmesi amacıyla, federal Konseyin onayına bağlı 
federal bir yasa, federal maliye idaresi ile eyalet maliye idaresi arasında bir 
işbirliğini veya birinci fıkradaki vergi işlerine eyalet mali makamları ve diğer 
vergi işlerine Federasyon mali makamlarının bakmasını öngörebilir. Sadece 
belediye ve köylere (belediye ve köy birliklerine) iletilecek olan vergilerde, 
eyalet mali makamlarına ait olan idare yetkileri tamamen veya kısmen belediye 
ve köylere (belediye ve köy birliklerine) devredilebilir. 

(5) Federal mali makamlarınca uygulanacak usuller, federal bir yasayla 
düzenlenir. Eyalet mali makamları ve dördüncü fıkranın ikinci cümlesindeki 
hallerde belediye ve köyler (belediye ve köy birlikleri) tarafından uygulanacak 
usuller ise, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla düzenlenir. 

(6) Vergi yargısı, federal bir yasayla yeknesak olarak düzenlenir. 

(7) Federal Hükümet, vergi idaresi eyalet mali makamlarına veya 
belediye ile köylere (belediye ve köy birliklerine) ait bulunduğu ölçüde Federal 
Konseyin onayını almak şartıyla, genel idari hükümler çıkartabilir. 

Madde 109. Federasyon ve eyaletlerde bütçe yönetimi 

(1) Federasyon ve eyaletler, bütçe rejimlerinde özerk olup birbirlerine 
bağlı değildirler. 

(2) Federal Almanya Cumhuriyetinin Avrupa Birliği’nin, kuruluş 
antlaşmasının 104’üncü maddesi uyarınca bütçe disiplininin yerine getirilmesine 
ilişkin düzenlenen hukuki işlemlerden doğan yükümlülükleri, Federasyon ve 
eyaletler tarafından birlikte yerine getirilecektir. 

(3) Federasyon ve eyaletlerin bütçeleri, kural olarak kredilerden oluşan 
gelirler hariç olmak üzere denkleştirilmelidir. Federasyon ve eyaletler, normal 
durumun aksine oluşan konjonktür gelişimlerinin etkilerini simetrik olarak 
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dikkate alacak düzenlemeler ile devletin kontrolü dışına çıkan ve devletin mali 
durumunu önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet veya olağanüstü acil 
durum halleri nedeniyle oluşan iniş ve çıkışları göz önüne alacak istisnai 
düzenlemeler, yapabilir. İstisnai bir düzenleme halinde, buna uygun bir geri 
ödeme düzenlemesi de yapılmalıdır. Federasyonun bütçesi konusundaki ayrıntılı 
düzenleme, madde 115 çerçevesinde kredi gelirlerinin nominal gayri safi yurtiçi 
hasılanın yüzde 0,35’ ini aşmaması halinde birinci cümleye uygun olarak 
yapılmış sayılır. Eyaletlerin bütçesi konusundaki ayrıntılı düzenleme, kredi 
gelirlerine izin verilmemesi halinde birinci cümleye uygun olarak yapılmış 
sayılarak, eyaletler tarafından kendi anayasal yetkileri çerçevesinde yapılacaktır. 

(4) Federal Konseyin onayına bağlı ve Federasyon ve eyaletler için aynı 
derecede geçerli olan federal bir yasayla, bütçe hukuku, konjonktürü gözeten 
bütçe uygulanması ve birden fazla yılı kapsayan mali planlar konusunda temel 
ilkeler tespit edilebilir. 

(5) Avrupa Birliği’nin Birliğin kuruluşuna ilişkin antlaşmanın 104’üncü 
maddesi uyarınca bütçe disiplininin yerine getirilmesine ilişkin yaptırımlar, 
Federasyon ve eyaletler tarafından 65’e yüzde 35 şeklinde üstlenilecektir. 

Madde 109a. Bütçe için acil durum halleri 

Bütçe acil durumlarını önlemek için federal bir yasa, Federal Konseyin de 
onayına bağlı olarak, aşağıdaki düzenlemeleri yapar: 

1. Federasyon ve eyaletlerin bütçe ekonomisinin ortak bir kurul aracılığı 
ile sürekli olarak denetlenmesi (İstikrarlılık Kurulu), 

2. Tehdit eden bir bütçe acil durumumun tespit edilebi lmesinin şartları ve 
buna ilişkin prosedür, 

3. Bu durumu engellemek için onarım programlarının oluşturulması ve 
bunların uygulanması için gerekli ilkeler. İstikrarlılık kurulunun kararları ve bu 
kararların dayanağı olan danışma belgeleri kamuya duyurulmalıdır. 

Madde 110. Federasyonun bütçe planlaması 

(1) Federasyonun bütün gelir ve giderleri bütçede gösterilir. Federal 
işletmelerde ve özel mallarda yalnız gelir ve giderler gösterilebilir. Bütçe, gelir 
ve giderler bakımından denkleştirilir. 

(2) Bütçe, bir veya birkaç hesap yılı için yıllara göre bölünerek, ilk hesap 
yılının başlamasından önce bütçe yasasıyla tespit edilir. Bütçe planının bazı 
kısımlarının farklı dönemler için geçerli olup yıllara göre bölünebileceği 
öngörülebilir. 

(3) İkinci fıkranın birinci cümlesine göre hükümet tarafından hazırlanan 
yasa tasarıları ile bütçe yasasının ve bütçe planının değiştirilmesine ilişkin 
tasarılar, aynı anda Federal Konseye ve Federal Meclise sunulur; Federal 
Konsey, tasarılar hakkında altı haftalık bir süre içinde, değişiklik tasarılarında 
ise üç hafta içinde görüşünü bildirebilir. 

(4) Bütçe yasasına, ancak yasanın kabul edildiği dönemle sınırlı olarak, 
Federasyonun gelir ve giderleri konusunda hükümler konulabilir. Bütçe yasası, 
hükümlerinin yalnız gelecek bütçe yasasının ilanıyla veya 115’ inci maddeye 
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göre yetki verilmesi halinde, daha sonraki bir tarihte yürürlükten kalkacağını 
öngörebilir. 

Madde 111. Bütçenin tespitine kadar giderler 

(1) Bir hesap yılının kapanmasından önce, gelecek yıl için bütçe planının 
yasayla tespit edilmemişse, Federal Hükümet, yasanın yürürlüğe girmesine 
kadar aşağıdaki gerekli harcamaları yapabilir: 

a) Yasalara göre kurulan kurumların işlenmesini ve yasayla kararlaştırılan 
önlem ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak için; 

b) Federasyonun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için, 

c) Önceki bir yılın bütçesinde ödenekler kabul edilmiş olduğu takdirde, 
inşaat işlerini, tedarik ve sair hizmetleri devam ettirmek veya bu amaçla 
yardımları sürdürmek için; 

(2) Birinci fıkrada sayılan giderler, özel yasalara dayanan gelirler, 
vergiler, resimler ve diğer kaynaklardan veya işletme ihtiyatlarından elde edilen 
gelirlerle karşılanamadığı takdirde, Federal Hükümet, ekonominin 
yönetilmesinin devamlılığı sağlamak için gerekli olan ve önceki bütçenin dörtte 
birini geçmeyen parayı kredi yoluyla temin eder. 

Madde 112. Bütçeyi aşan harcamalar 

Plan üstü ve plan dışı harcamalar, Federal Maliye Bakanının iznine 
bağlıdır. Bu izin, ancak önceden öngörülemeyen ve kaçınılmaz bir gereksinme 
dolayısıyla verilebilir. Konunun ayrıntılarını federal bir yasayla düzenlenir. 

Madde 113. Ödenek arttırılması; yeni ödenekler 

(1) Federal Hükümetçe teklif edilen bütçe planındaki giderleri arttıran 
veya yeni giderler gerektiren veya gelecekte yeni giderler öngören yasalar, 
Federal Hükümetin onayına bağlıdır. Aynı hüküm, gelir azalmasına neden olan 
veya gelecekte buna sebep verecek yasalar için de uygulanır. Federal Hükümet, 
Federal Meclisten bu gibi yasaların görüşülmesine ara verilmesini isteyebilir. Bu 
halde, Federal Hükümet, görüşünü altı hafta içinde Federal Meclise bildirir. 

(2) Federal Hükümet, Federal Meclisin, yasayı kabul etmesinden sonraki 
dört hafta içinde yeniden karar almasını isteyebilir. 

(3) Yasanın 78’ inci maddeye göre kabul edilmiş olması halinde, Federal 
Hükümet, ancak önceden birinci fıkranın üç ve dördüncü cümlelerine veya 
ikinci fıkraya göre gerekli işleme girişmek koşuluyla ve ancak altı hafta içinde 
onayını vermesini reddedebilir. Bu sürenin bitiminde, onayı verilmiş sayılır. 

Madde 114. Hesap verme, Sayıştay 

(1) Federal Maliye Bakanı, Federal Hükümetin ibrası için Federal Meclis 
ve Federal Konseye bütün gelirler ve giderler, hazinenin malları ve borçları 
konusunda arkadan gelen mali yıl içinde hesap vermek zorundadır. 

(2) Üyeleri yargıç bağımsızlığına sahip olan Federal Sayıştay, hesap ve 
bütçenin iktisadi yerindeliği ve usule uygunluğunu denetler. Federal Hükümet 
ile Federal Meclis ve Federal Konseye her yıl rapor verir. Federal Sayıştayın 
diğer yetkileri federal bir yasayla düzenlenir. 
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Madde 115. Krediler 

(1) Kredilerin alınması ile gelecek mali yıllarda giderlere sebep 
verebilecek kefaletler, garantiler veya diğer teminatların üstlenmesi, federal bir 
yasayla verilen ve miktar itibariyle belirli veya belirlenebilir bir yetkiye bağlıdır. 

(2) Gelirler ve giderler, kural olarak kredilerden oluşan gelirler hariç 
olmak üzere denkleştirilmelidir. Kredi gelirlerinin nominal gayri safi yurtiçi 
hasılanın yüzde 0,35’ ini aşmaması halinde, bu kurala uyulmuştur. Buna ek 
olarak normal durumun aksine oluşan konjonktür gelişimlerinin etkileri 
nedeniyle oluşan iniş ve çıkışlar bütçede simetrik olarak dikkate alınmalıdır. Bir, 
iki ve üçüncü cümlelerde düzenlenen caiz olan kredi üst sınırının üzerindeki fiili 
kredi alımları bir kontrol hesabında tutulacak; bunların nominal gayri safi yurtiçi 
hasılanın yüzde 1,5’ lik eşik değerini aşması halinde, bu krediler konjonktüre 
uygun olarak iade edilecektir. Ayrıntılar, özellikle finansal işlemlerden 
kaynaklanan gelir ve giderlerin düzenlenmesi, konjonktür gelişiminin göz önüne 
alınarak ve konjonktür düzenleme prosedürü esas alınarak yıllık net kredi 
alımlarında üst sınırın tespiti; caiz olan üst sınırın üzerindeki fi ili kredi 
alımlarının kontrolü ve denkleştirilmesi konuları Federal bir yasa ile düzenlenir. 
Devletin kontrolü dışına çıkan ve devletin mali durumunu önemli ölçüde 
olumsuz etkileyen doğal afet veya olağanüstü acil durum hallerinde, bu kredi üst 
sınırları Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun verdiği bir karar ile aşılabilir. 
Bu karar geri ödeme planını da içermelidir. Altıncı cümle uyarınca alınan 
kredilerin geri ödenmesi makul bir süre içinde yapılmalıdır. 

 

Xa. Savunma Hali 

 

Madde 115a. Savunma halinin tespiti 

(1) Federasyon toprakları silahlı bir saldırıya uğradığını veya böyle bir 
saldırının pek yakın olduğunu (savunma hali) Federal Meclis Federal Konseyin 
onayıyla tespit eder. Bu tespit, Federal Hükümetin önerisi üzerine ve verilen 
oyların üçte iki çoğunluğunu ve en az Federal Meclisin üyelerinin çoğunluğuyla 
yapılır. 

(2) Durumun şüpheye yer vermeden derhal hareket edilmesini 
gerektirmesi ve Federal Meclisin tam zamanında toplanmasında aşılmaz 
engellerin bulunması veya karar için yeter sayının bulunamaması hallerinde bu 
tespiti, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla ve en az üyelerinin 
çoğunluğuyla, Ortak Komisyon yapar. 

(3) Tespit, Federal Cumhurbaşkanınca, 82’nci madde gereğince 
Federasyonun Resmi Gazetesi’nde ilan edilir. Bunun zamanında mümkün 
olmaması halinde, ilan başka bir yer ve şekilde yapılabilir; ancak bu ilan, 
koşullar izin verir etmez, Federasyon Resmi Gazetesi’nde yapılır. 

(4) Federasyon topraklarının silahlı bir saldırıya uğraması ve yetkili 
Federasyon organlarının birinci fıkranın birinci cümlesi gereğince durumu tespit 
edecek halde olamamaları halinde, bu tespit, saldırının başladığı anda yapılmış 
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ve ilan edilmiş sayılır. Federal Cumhurbaşkanı, koşullar izin verir etmez, bu anı 
ilan eder. 

(5) Savunma halinin tespitinin ilan edilmesinden sonra, Federasyon 
topraklarına silahlı saldırı olursa, Federal Cumhurbaşkanı, Federal Meclisin 
onayıyla, savunma halinin varlığı konusunda uluslararası hukuka ilişkin 
açıklamalarda bulunabilir. İkinci fıkrada yazılan durumlarda, Federal Meclisin 
yerine Ortak Komisyon geçer. 

Madde 115b. Savunma halinde kumanda yetkisi 

Savunma halinin ilanıyla birlikte, silahlı güçler üzerindeki emir ve 
kumanda yetkisi Federal Başbakana geçer. 

Madde 115c. Savunma halinde Federasyonun yasama yetkisi 

(1) Federasyon, savunma halinde, eyaletlerin yasama yetkisine giren 
konularda da yarışan yasama yetkisine sahiptir. Bu yasalar Federal Konseyin 
onayına bağlıdır. 

(2) Savunma halinin koşulların gerektirdiği ölçüde, federal bir yasayla: 

1. Kamulaştırmalarda tazminat geçici olarak, 14’üncü maddenin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesinden farklı olarak düzenlenebilir; 

2. Özgürlük kısıtlamalarında 104’üncü maddenin ikinci fıkrasının üçüncü 
cümlesi ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden farklı olarak, bir yargıcın 
normal zamanlardaki sürede harekete geçemediği halinde, dört günü geçmeyen 
bir süre belirlenebilir. 

(3) Mevcut veya her an başlayabilecek bir saldırıya karşı savunmanın 
gerektirdiği ölçüde, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla, 
Federasyon ve eyaletlerin idare ve mali rejimleri, VIII, VIIIa ve X bölümlerden 
farklı olarak düzenlenebilir; ancak o halde, eyaletler, belediye ve köylerin ile 
belediye ve köy birliklerinin yaşama yetenekleri özellikle mali açıdan korunur. 

(4) Bir ve ikinci fıkranın bir numaralı bendine göre kabul edilen federal 
yasalar, uygulamalarına hazırlık olmak üzere, savunma halinin ilanından önce 
de uygulanabilir. 

Madde 115d. Savunma halinde kısaltılmış yasama usulü 

(1) Savunma halinde, Federasyonun yasama usulüne, 76’ncı maddenin 
ikinci fıkrası, 77’nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve iki ilâ 
dördüncü fıkraları , 78’ inci madde ve 82’nci maddenin birinci fıkralarından 
farklı olarak, iki ve üçüncü fıkraların hükümleri uygulanır. 

(2) Federal Hükümetin ivedi olarak nitelendirdiği yasa tasarıları, Federal 
Meclise ile Federal Konseye aynı zamanda gönderilir. Federal Meclis ve Federal 
Konsey bu tasarıları derhal birlikte görüşürler. Federal Konseyin onayına bağlı 
bir yasa tasarısının kesinleşmesi, onun oylarının çoğunluğuna bağlıdır. Konunun 
ayrıntıları Federal Meclis tarafından kararlaştırılan ve Federal Konseyin onayını 
gerektiren bir iç tüzük ile düzenlenir. 

(3) Yasalar madde 115a’nın üçüncü fıkrasının cümlesine uygun olarak 
ilan edilir. 
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Madde 115e. Ortak Komisyonun durumu ve görevleri 

(1) Ortak Komisyon, savunma halinde, verilen oyların üçte iki 
çoğunluğuyla ve en az üyelerinin çoğunluğuyla Federal Meclisin vaktinde 
toplanmasını olanaksız kılan engeller bulunduğunu veya yetersayısı olmadığını 
tespit ederse, Ortak Komisyon, Federal Meclis ve Federal Konseyin yerine geçer 
ve onların yetki ve haklarını birlikte kullanır. 

(2) Anayasa, Ortak Komisyonun bir yasasıyla ne değiştirilebilir, ne de 
tamamen veya kısmen yürürlükten kaldırılabilir. Ortak Komisyon, 23’üncü 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 24’üncü maddenin birinci fıkrası ve 
29’uncu maddeye göre yasa kabul etmez. 

Madde 115f. Savunma halinde Federal Hükümetin olağanüstü 
yetkileri 

(1) Federal Hükümet, savunma halinde ve koşullar gerektirdiği takdirde: 

1. Federal sınır muhafızlığı güçlerini Federasyonun topraklarının 
tamamında kullanabilir; 

2. Federal idareden başka, eyalet hükümetlerine ve ivedi nitelendirdiği 
durumlarda eyalet idari makamlarına emir verebilir ve bu yetkiyi eyalet 
hükümetlerinin kendileri tarafından görevlendirilecek üyelerine devredebilir. 

(2) Birinci fıkraya göre alınacak önlemler hakkında Federal Meclis, 
Federal Konsey ve Ortak Komisyona derhal bilgi verilir. 

Madde 115g. Savunma halinde Federal Anayasa Mahkemesinin 
statüsü ve görevleri 

Federal Anayasa Mahkemesinin ve yargıçlarının anayasal statüleri ve 
anayasal görevlerini yerine getirmeleri sınırlandırılamaz. Federal Anayasa 
Mahkemesi hakkındaki yasa, Ortak Komisyonun bir yasasıyla, ancak Federal 
Anayasa Mahkemesinin görüşüne göre de, bu mahkemenin işlerliğinin 
sağlanması için gerekli olduğu ölçüde değiştirilebilir. Federal Anayasa 
Mahkemesi, böyle bir yasanın kabulüne kadar mahkemenin işlerliğinin 
sağlanması için gerekli önlemleri alır. Federal Anayasa Mahkemesi iki ve 
üçüncü cümlelere göre kararlarını, hazır bulunan yargıçların çoğunluğuyla alır. 

Madde 115 h. Savunma halinde seçim ve görev süreleri 

(1) Federal Meclis ve eyalet meclislerinin savunma hali sırasında dolan 
seçim süreleri, savunma halinin bitiminden altı ay sonra sona erer. Federal 
Cumhurbaşkanının görev süresi savunma hali sırasında usulen bitiyorsa veya 
Federal Cumhurbaşkanının görevi savunma hali sırasında Federal Konsey 
Başkanına geçmişse, işbu görev savaş halinin bitiminden dokuz ay sonra sona 
erer. Savunma hali sırasında görev süresini dolduran bir Federal Anayasa 
Mahkemesi üyesinin görev süresi, savunma halinin bitiminden altı ay sonra sona 
erer. 

(2) Federal Başbakanın Ortak Komisyon tarafından yeniden seçilmesi 
gerekiyorsa, Ortak Komisyon, üyelerinin çoğunluğuyla yeni bir Federal 
Başbakan seçer; Federal Cumhurbaşkanı Ortak Komisyona bu konuda öneride 
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bulunur. Ortak Komisyon, ancak Federal Başbakana kendi üyelerinin üçte iki 
çoğunluğuyla bir halef seçmek suretiyle güvensizlik oyu verebilir. 

(3) Savunma halinin devamı süresince Federal Meclis feshedilemez. 

Madde 115 i. Eyalet hükümetlerinin olağanüstü yetkileri 

(1) Federasyonun yetkili organları tehlikenin önlenmesi için gerekli 
tedbirleri alacak durumda bulunmazlarsa ve Federasyonun münferit bölgelerinde 
durumun kaçınılmaksızın derhal ve bağımsız olarak harekete geçilmesini 
gerektirmesi halinde, eyalet hükümetleri veya bunlar tarafından belirtilen 
makamlar veya temsilcileri, kendi yetki çevrelerinde madde 115f’nin birinci 
fıkrasındaki anlamda önlem alabilirler. 

(2) Birinci fıkraya göre alınan önlemler, Federal Hükümet tarafından ve, 
eyalet makamlarını ve alt dereceli federal makamları ilgilendiren hususlarda, 
eyaletlerin başbakanları tarafından her zaman kaldırılabilirler. 

Madde 115 k. Olağanüstü yasalar ve tüzüklerin yürürlüğü 

(1) 115c, 115e, 115g maddelerine göre kabul edilen yasalar ve bu 
yasalara dayanarak çıkarılan tüzükler, yürürlükte bulundukları sürece, 
kendilerine aykırı olan hukuku uygulama dışı bırakırlar. Bu hüküm, 115c, 115e 
ve 115g maddelerine göre önceden kabul edilmiş hükümlere karşı geçerli 
değildir. 

(2) Ortak Komisyonun kabul ettiği yasalar ve bu yasalara dayanarak 
çıkarılan tüzükler, savunma halinin sona ermesinden altı ay sonra yürürlükten 
kalkarlar. 

(3) 91a, 91b, 104a, 106 ve 107’nci maddelerden farklı hükümler içeren 
yasalar, en fazla savunma halinin bitimini izleyen ikinci mali yılın sonuna kadar 
yürürlükte kalırlar; bunlar, savunma halinin sona ermesinden sonra, Federal 
Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla VIIIa ve X. Bölümlerdeki maddelere 
uyan hükümlere dönüştürebilirler. 

Madde 115l. Olağanüstü yasaların yürürlükten kaldırılması, 
savunma halinin sona ermesi ve barış anlaşması 

(1) Federal Meclis, Federal Konseyin onayıyla Ortak Komisyon 
tarafından kabul edilen yasaları her zaman yürürlükten kaldırabilir. Federal 
Konsey, Federal Meclisin bu konuda karar vermesini isteyebilir. Ortak 
Komisyonun veya Federal Hükümetin tehlikenin savuşturulması için almış 
olduğu diğer önlemler, Federal Meclis ve Federal Konseyin kararlarıyla 
kaldırılır. 

(2) Federal Meclis, Federal Konseyin onayıyla, Federal 
Cumhurbaşkanınca ilan edilecek olan bir kararla, her zaman savunma halinin 
sona ermiş olduğunu açıklayabilir. Federal Konsey, Federal Meclisin bu konuda 
karar vermesini isteyebilir. İlan anındaki koşullar ortadan kalkar kalkmaz, 
savunma halinin sona erdiği açıklanması zorunludur. 

(3) Barış akdine federal yasayla karar verilir. 
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XI. Geçici ve Son Hükümler 

 

Madde 116. Alman vatandaşlığı 

(1) Bu Anayasadaki anlamda Alman, diğer yasal düzenlemeler saklı 
kalmak üzere, Alman vatandaşlığına sahip olanlar veya Alman soyundan olup 
31 Aralık l937 tarihindeki Alman İmparatorluğu sınırları içinde kabul edilmiş 
olan mülteci veya sürgün edilenler ile bunların eşi veya füru. 

(2) 30 Ocak l933 ve 8 Mayıs l945 tarihleri arasında siyasi, ırkî veya dinî 
nedenlerle vatandaşlıktan çıkarılanlar ve bunların füru, başvuruları üzerine 
tekrar vatandaşlılığa alınırlar. Bunlar, 8 Mayıs l945’den sonra Almanya’da 
yerleştikleri ve aksine bir istekte bulunmadıkları takdirde vatandaşlıktan 
çıkarılmış sayılmazlar. 

Madde 117. 3 ve 11’inci maddeler hakkında geçici hükümler 

(1) Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı olan yasalar, Anayasanın 
hükümlerine uygun hale getirilinceye, ancak en geç 31 Mart l953 tarihine kadar 
geçerlidir. 

(2) Halen mevcut olan konut kısıtlığı dolayısıyla dolaşım özgürlüğünü 
sınırlandıran yasalar, federal bir yasayla kaldırılıncaya kadar yürürlükte kalırlar. 

Madde 118. Güney - Batının yeniden şekillendirilmesi 

Baden, Württemberg-Baden ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerini 
kapsayan bölgelerin yeniden düzenlenmesi, 29’uncu madde hükümlerinden 
farklı olarak ilgili memleketlerin uzlaşmasıyla yapılabilir. Bir anlaşmaya 
varılmadığı takdirde, yeniden düzenleme halkın sorulmasını öngören federal bir 
yasayla düzenlenir. 

Madde 118a. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin yeniden 
düzenlenmesi 

Berlin ve Brandenburg eyaletlerini kapsayan bölgelerin yeniden 
düzenlenmesi, 29’uncu madde hükümlerinden farklı olarak, seçimlere katılma 
yetkisi olanların katılımıyla iki eyaletin anlaşmasıyla yapılabilir. 

Madde 119. Mülteci ve sürgün edilenler  

Mülteci ve sürgün edilenler konularında Federal Hükümet, federal bir 
yasa çıkarılıncaya kadar, özellikle bunların eyaletlere dağıtımı konusunda, 
Federal Konseyin onayına bağlı yasa kuvvetinde kararname çıkarabilir. Ayrıca 
özel durumlarda Federal Hükümete münferit emirler verme yetkisi verilebilir. 
Emirler, gecikmesinde sakınca bulunmayan durumlar dışında eyaletlerin en 
yüksek makamlarına verilir. 

Madde 120. İşgal masrafları ve savaştan kaynaklanan yükler 

(1) İşgal masrafları ve savaş sonucu olan diğer iç ve dış yükler, federal 
yasalardaki ayrıntılı hükümlere dayanarak Federasyon tarafından karşılanır. 
Savaşın sonucu olan bu yüklerin 1 Ekim l969 tarihine kadar federal yasalarla 
düzenlendiği ölçüde, Federasyon ve eyaletler bu yasalara uyularak masrafları 
aralarındaki oranda karşılarlar. Federal yasalarla düzenlenmemiş ve bundan 
sonra da düzenlenmeyecek savaştan kaynaklanan yüklerin masrafları, eyaletler, 
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belediye ve köyler (belediye ve köy birlikleri) veya eyalet veya belediye ve köy 
görevlerini ifa eden diğer makamlar tarafından 1 Ekim 1965 tarihine kadar 
karşılanmış ise, Federasyon, bu tarihten sonra dahi, bu çeşit masrafları 
karşılamakla yükümlü değildir. Federasyon, işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı 
dahil sosyal sigorta yüklerine yardımda bulunur. Savaş sonucu olan yüklerin bu 
fıkra ile Federasyon ve eyaletlere taksiminde, savaş sonucu doğan tazminat 
iddiaları konusundaki yasal hükümleri saklı tutulmuştur. 

(2) Federasyonun masrafları karşıladığı anda, gelirler Federasyona intikal 
eder. 

Madde 120a. Yükümlülüklerin denkleştirilmesi 

(1) Yükümlülüklerin denkleştirilmesi hakkındaki yasaların, Federal 
Konseyin onayıyla denkleştirme edimleri konusunda kısmen Federasyon, 
kısmen de eyaletler tarafından uygulanacağını, 85’ inci maddeye göre 
Federasyon ve Federasyonun yetkili üst makamlarına ait olan yetkilerin 
tamamen veya kısmen Federal Tesviye İdaresine devredilebileceğini belirtebilir. 
Federal Tesviye İdaresi bu yetkilerin kullanılmasında Federal Konseyin onayına 
muhtaç değildir. Talimatlarını, acil durumlar hariç eyaletlerin üst makamlarına 
(eyalet tesviye idarelerine) verir. 

(2) 87’nci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi hükmü saklıdır. 

Madde 121. «Üyelerin çoğunluğu» kavramı 

Bu Anayasada kullanılan Federal Meclis ve Federasyon Kongresi 
üyelerinin çoğunluğu kavramıyla, yasal üye sayılarının çoğunluğu ifade edilir. 

Madde 122. Yasama yetkilerinin yetkili organlara geçişi 

(1) Federal Meclisin ilk toplanmasından itibaren yasalar, yalnız bu 
Anayasada tanınmış olan yasama organları tarafından kabul edilebilir. 

(2) Yetkileri birinci fıkraya göre sona eren yasa koyucu ve yasamaya 
müşavir olarak katılan kuruluşlar, bu andan itibaren feshedilmiş sayılır. 

Madde 123. Anayasa öncesi hukuk ve devlet sözleşmeleri 

(1) Federal Meclisin ilk toplanmasında yürürlükte bulunan hukuk, 
Anayasaya aykırı olmadığı sürece yürürlükte kalır. 

(2) Alman İmparatorluğu tarafından akdedilmiş olup, bu Anayasaya göre 
eyalet yasama organlarının yetkisine giren konulara ilişkin devletlerarası 
sözleşmeler, genel hukuk ilkelerine göre geçerli oldukları takdirde, ilgililerin 
bütün hak ve itirazları saklı kalmak koşuluyla bu Anayasaya göre yetkili 
organlar tarafından yeni devletlerarası sözleşmeler akdedilinceye veya ihtiva 
ettikleri hükümlere göre başka türlü sona erinceye kadar geçerlidirler. 

Madde 124. İnhisari yasama konusundaki Anayasa öncesi hukuk 

Federasyonun inhisari yasama konularına ilişkin yasalar, yürürlük 
alanlarında federal hukuk olur. 

Madde 125. Yarışan yasama konusundaki Anayasa öncesi hukuk 

Federasyonun yarışan yasama konularına ilişkin yasalar; 

1. Bir veya birden fazla işgal bölgelerinde aynı şekilde geçerli olduğu, 
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2. 8 Mayıs l945 tarihinden sonra değiştirilen önceki İmparatorluk hukuku 
bahse konu olduğu takdirde, kendi yürürlük alanında federal hukuk olur. 

Madde 125a. 15.11.1994 tarihinden önceki Federal hukukun 
geçerliliği 

(1) Federal hukuk olarak çıkartılmış, ancak 74’üncü maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesinden veya 84’üncü maddenin birinci fıkrasının yedinci 
cümlesi, 85’ inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi veya 105’ inci 
maddenin 2a. fıkrasının ikinci cümlesinin eklenmesi ya da 74a ve 75’ inci 
maddelerinin ya da 98’ inci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptali 
nedeniyle artık federal hukuk olarak çıkartılamayacak hukuk, Federal hukuk 
olarak geçerliliğini sürdürür. Ancak, bu hukukun yerini eyalet hukuku alabilir. 

(2) 72’nci maddenin ikinci fıkrasının 15 Kasım 1994 tarihine kadar 
geçerli olan metnine dayanarak çıkartılmış olan ve fakat 72’nci maddenin ikinci 
fıkrası nedeniyle artık federal hukuk olarak çıkartılamayacak hukuk, federal 
hukuk olarak geçerliliğini sürdürür. Bu hukukun yerini eyalet hukukunun 
alabileceği, federal bir yasayla belirlenebilir. 

(3) Eyalet hukuku olarak çıkartılmış ve fakat 73’üncü maddenin 
değiştirilmesi nedeniyle artık eyalet hukuku olarak olarak çıkartılamayacak 
hukuk, eyalet hukuku olarak geçerliliğini sürdürür. Bu hukukun yerini federal 
hukuk alabilir. 

Madde 125b. Çerçeve kanunlarının yürürlüğü 

(1) 75’ inci madde 1 Eylül 2006 tarihine kadar geçerli olan metne bağlı 
olarak çıkartılmış olup bundan böyle federasyon hukuku olarak çıkartılabilecek 
olan düzenlemeler federasyon hukuku olarak geçerli olmaya devam edecektir. 
Bu çerçevede eyaletlerin yasama erkine ilişkin yetki ve görevleri aynı şekilde 
kalacaktır. 72’nci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen 
alanlarda eyaletler bu düzenlemelere aykırı düzenlemeler getirebilirler, 72’nci 
maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlede iki, beş ve altı numaralı bentlerdeki 
alanlarda bu durum, Federasyonun 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren yasama 
yetkisini kullanması halinde ve fakat iki ve beş numaralı bentlerdeki hallerde en 
geç 1 Ocak 2010 tarihinde, altı numaralı bentdeki hallerde ise en geç                  
1 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleşebilecektir. 

(2) Federal yasalarla 84’üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca                
1 Eylül 2006 tarihinden önce geçerli olan metne bağlı olarak çıkartılan 
düzenlemelere eyaletler aykırı düzenlemeler getirebilirler; 31 Aralık 2008 
tarihine kadar idari usullere ilişkin düzenlemelerden ise, sadece 1 Eylül 2006 
tarihinden itibaren söz konusu federal yasada idari usullere ilişkin 
düzenlemelerin değiştirilmiş olması halinde aykırı düzenlemelerin getirilmesi 
mümkündür. 

Madde 125 c. Ortak görevler alanındaki düzenlemelerin devamı 

(1) 91a maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve birinci fıkrasının bir 
numaralı bendi bağlamında 1 Eylül 2006 tarihine kadar geçerli olan metne bağlı 
olarak çıkartılan düzenlemeler, 31 Aralık 2006 tarihine kadar geçerli olarak 
kalacaktır. 
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(2) 104a maddesinin dördüncü fıkrasının 1 Eylül 2006 tarihine kadar 
geçerli olan metnine bağlı olarak belediye ulaşım ve trafiğinin finanse edilmesi 
ve sosyal oturma yeri sağlama yardımlarına ilişkin çıkartılmış düzenlemeler,    
31 Aralık 2006 tarihine kadar geçerliliklerini korurlar. Belediye trafiğinin 
finansmanı konusunda, Belediye Ulaşım ve Trafiğinin Finansmanı Kanununun 
6’ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda özel bazı programlar veya 104a 
maddesinin dördüncü fıkrası bağlamında 1 Eylül 2006 tarihine kadar geçerli 
olan sair düzenlemeler, yürürlükten kaldırılmaları daha önceki bir tarihe 
alınmamışsa 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olarak kalırlar. 

Madde 126. Anayasa öncesi hukukun geçerliği konusundaki görüş 
ayrılığı 

Anayasa öncesi hukukun federal hukuk olarak geçerliliği konusundaki 
uyuşmazlıkları Federal Anayasa Mahkemesi çözer. 

Madde 127. Birleşik Ekonomi Bölgesi hukuku 

Federal Hükümet, 124 veya 125’ inci maddelere göre, federal hukuk 
olarak geçerli kaldığı sürece Birleşik Ekonomi Bölgesinin idare hukukunu, ilgili 
eyalet hükümetlerinin onayıyla bu Anayasanın ilanından itibaren bir yıl içinde 
Baden, Büyük-Berlin, Ren-Palatina ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerinde 
yürürlüğe koyabilir. 

Madde 128. Talimat haklarının devamı 

Geçerliğini koruyan hukukun, 84’üncü maddenin beşinci fıkrası 
manasında talimat hakkı öngördüğü takdirde, bu haklar yasayla değiştirilinceye 
kadar yürürlükte kalırlar. 

Madde 129. Yetkilerin geçerliği 

(1) Federal hukuk olarak geçerliğini koruyan hükümlerle, tüzük ve 
yönetmelik çıkarmaya veya genel idari hükümler koymaya ile idari tasarruflarda 
bulunmaya verilen yetkiler bundan böyle yetkili makamlara intikal eder. 
Kuşkulu durumlarda Federal Konseyin görüşü alarak Federal Hükümet karar 
verir; işbu karar yayımlanır. 

(2) Eyalet hukuku olarak geçerliğini koruyan hükümlerle verilen yetkiler 
eyalet hukukuna göre yetkili makamlar tarafından kullanılır. 

(3) Bir ve ikinci fıkralar manasındaki hükümlerin kendilerini değiştirme 
veya tamamlama veya yasaların yerine geçebilecek hüküm koyma yetkisi 
verdikleri takdirde, bu yetkiler sona ermiş sayılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkra hükümleri, artık geçerli olmayan yasalara veya 
mevcut olmayan kuruluşlara atıfta bulunan hükümlere de uygulanır. 

Madde 130. Kamu kuruluşları 

(1) Eyalet hukukuna veya eyaletler arası sözleşmelere dayanmayan idare 
organları ve sair idare ve adliye kuruluşları, Güney-Batı Alman Demiryolları 
İşletme Birliği ve Fransız işgal bölgesindeki Posta ve Telekomünikasyon İdaresi 
yönetim kurulu, Federal Hükümete bağlıdır. Federal Hükümet, Federal 
Konseyin onayıyla, geçiş, fesih ve tasfiyelerini düzenler. 
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(2) Bu kuruluşlarda çalışan personelin en yüksek disiplin amiri yetkili 
Federal Bakandır. 

(3) Eyaletlere doğrudan doğruya bağlı olmayan ve eyaletler arası 
sözleşmelere istinat etmeyen kamu tüzel kişiler ve kamu hukuku kurumları, 
yetkili federal idarenin denetimine bağlıdır. 

Madde 131. Eski kamu görevlileri 

Mülteci ve sürgün edilenler de dahil, 8 Mayıs 1945 tarihinde kamu 
görevlerinden memur hukuku veya toplu sözleşme hukukundan başka nedenlerle 
azledilenlerden hiç veya önceki durumlarıyla mütenasiben çalıştırılamayanların 
hukuki statüleri federal yasayla düzenlenir. Aynı hüküm, mülteci ve sürgün 
edilenler dahil 8 Mayıs 1945 tarihinde emeklilik hakları mevcut iken, memur 
veya toplu sözleşme hukuku nedenleri dışında hiç veya durumlarıyla 
mütenasiben emeklilik haklarından yararlanamayan kişiler hakkında da 
uygulanır. Federal yasanın yürürlüğe girmesine kadar eyaletler hukukundaki 
aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, talepte bulunulamaz. 

Madde 132. Bazı memur haklarının kaldırılması 

(1) Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği anda kaydı yaşam koşuluyla atanmış 
olan memur ve yargıçlar, görevleri için gerekli kişilik ve yeteneklerden yoksun 
oldukları takdirde, Federal Meclisin ilk toplanmasından itibaren altı ay içinde 
emekliye sevk edilebilirler, işten el çektirilebilirler veya daha düşük gelirli bir 
göreve atanabilirler. Bu hüküm, sözleşmelerinin feshedilemeyen görevliler 
hakkında da uygulanır. Sözleşmelerinin feshi mümkün olan görevlilere toplu 
sözleşme hükümlerinden fazla olan feshi ihbar süreleri, aynı süre içinde 
kaldırılabilir. 

(2) Bu hüküm, haklarında “Nasyonal Sosyalizm ve Militarizm’den 
Kurtuluş”  hakkındaki hükümler uygulanmayan veya Nasyonal Sosyalizm’de 
takibe uğramış olan kamu görevlilerine, kişiliklerinde herhangi bir önemli neden 
bulunmaması kaydıyla, uygulanmaz. 

(3) İlgililere 19’uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince yasa yolu 
açıktır. 

(4) Konunun ayrıntıları Federal Hükümetçe hazırlanan ve Federal 
Konseyin onayına bağlı bir kararnameyle düzenlenir. 

Madde 133. Birleşik Ekonomi Alanı, halefiyet 

Federasyon, Birleşik Ekonomik alanın idaresinin hak ve yükümlülüklerini 
üzerine alır. 

Madde 134. İmparatorluğun malvarlığının halefiyeti 

(1) İmparatorluk malvarlığı, ilke olarak Federasyona intikal eder. 

(2) Bu malvarlığının başlangıçtaki amacına göre öncelikle ve bu 
Anayasaya göre Federasyonun idari görevleri alanına girmeyen idari görevler 
için öngörülen malvarlığı, parasız olarak bundan böyle ilgili kuruluşlara ve, bu 
Anayasaya göre eyaletler tarafından yalnız geçici değil ifa edilecek idari 
görevlere hizmet ettiği takdirde, eyaletlere devredilir. Federasyon diğer 
malvarlıkları da eyaletlere devredebilir. 
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(3) Eyaletler ile belediye ve köyler (belediye ve köy birlikleri) tarafından 
parasız olarak İmparatorluk emrine verilmiş olan malvarlığı, Federasyonun 
kendi idari görevleri için ona ihtiyacı olmaması halinde, tekrar eyalet ile 
belediye ve köylere (belediye ve köy birliklerine) geçer. 

(4) Konunun ayrıntılarını Federal Konseyin onayın bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. 

Madde 135. Eski eyalet ve kurumların malvarlığı 

(1) 8 Mayıs l945 tarihinden sonra bu Anayasanın yürürlüğe girmesine 
kadar bir bölgenin bir eyalete aidiyeti değişmişse, bu bölgedeki önceki eyaletin 
malvarlığı, bu bölgenin şimdi ait olduğu eyalete geçer. 

(2) Artık mevcut olmayan eyaletlerin ve diğer kamu tüzel kişiler ve kamu 
kurumlarının malvarlığı, başlangıçtaki amaçlarına göre öncelikle idari hizmetler 
için kullanıldığı takdirde veya halen yalnız geçici değil öncellikle idari hizmetler 
için kullanıldığı takdirde, bundan böyle bu hizmetleri ifa eden eyaletlere, kamu 
tüzel kişilere ve kamu kurumlarına intikal eder. 

(3) Artık mevcut olmayan eyaletlerin gayrimenkul malvarlığı, birinci 
fıkrada yazılan anlamda zaten malvarlığı sayılmayan mütemmim cüzleriyle 
birlikte bu gayrimenkulün bulunduğu eyalete intikal eder. 

(4) Federasyonun ağır basan bir menfaati veya bir bölgenin özel menfaati 
gerektirirse, federal bir yasayla bir-üçüncü fıkralardan farklı kurallar konulabilir. 

(5) Halefiyet ve tasfiye işlemleri, 1 Ocak l952 tarihine kadar ilgili 
eyaletler veya kamu tüzel kişiler ve kamu hukuku kurumları arasında anlaşma 
yoluyla halledilemediği takdirde, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir 
yasayla düzenlenir. 

(6) Eski Prusya eyaletinin özel hukuk işletmelerindeki hisseleri 
Federasyona intikal eder. Konunun ayrıntılarını farklı hükümler de koyabilecek 
federal yasayla düzenlenir. 

(7) Bir-üçüncü fıkralara göre, bir eyalete veya kamu tüzel kişilerine veya 
kamu kurumlarına ait olacak bir malvarlığı üzerinde sonradan hakkı olanlar 
tarafından bir eyalet yasasına istinaden veya diğer bir şekilde Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden önce tasarrufta bulunulmuş olunması halinde malvarlığın 
intikali tasarruftan önce vuku bulmuş sayılır. 

Madde 135a. İmparatorluğun, eski Prusya ve Alman Demokratik 
Cumhuriyetinin yükümlülükleri 

(1) 134’üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 135’ inci maddenin beşinci 
fıkralarıyla saklı tutulan Federasyonun yasama yetkisiyle, aşağıdaki 
yükümlülüklerin hiç veya kısmen ifa olunmayacağı kararlaştırılabilir: 

1. İmparatorluğun yükümlülükleriyle eski Prusya’nın ve artık mevcut 
olmayan diğer kamu tüzel kişiler ve kamu kurumlarının yükümlülükleri; 

2. Federasyon veya diğer kamu tüzel kişiler ve kamu hukuku 
kurumlarının 89, 93, 134 ve 135’ inci maddelerde öngörülen malvarlığının 
intikaline ilişkin yükümlülükleriyle, bu hak sahiplerinin birinci bentte açıklanan 
hak sahiplerinin tasarruflarından doğan yükümlülükleri; 
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3. Eyalet ile belediye ve köylerin (belediye ve köy birlikleri)                    
1 Ağustos 1945 tarihinden önce işgal güçlerinin emirlerini yerine 
getirmelerinden üzere veya İmparatorluğa ait olan veya İmparatorluk tarafından 
kendilerine devredilen idari görevleri çerçevesinde harbin neden olduğu bir 
zaruret halinin giderilmesi için aldıkları önlemlerden doğan yükümlülükleri. 

(2) Birinci fıkra, hem Alman Demokratik Cumhuriyetinin veya onun 
organlarının yükümlülüklerine, hem de Alman Demokratik Cumhuriyetinin 
malvarlıklarının Federasyona, eyaletler ile belediye ve köylere geçmesiyle 
bağlantılı olan Federasyonun veya başka kamu tüzel kişiliklerinin ve kamu 
kurumlarının yükümlülüklerine ve Alman Demokratik Cumhuriyetinin veya 
organlarının tasarruflarından doğan yükümlüklere de uygulanır. 

Madde 136. Federal Konseyin ilk toplantısı 

(1) Federal Konsey ilk kez Federal Meclisin ilk toplandığı günde toplanır. 

(2) Federal Cumhurbaşkanın yetkileri, Federal Cumhurbaşkanının 
seçilmesine kadara Federal Konsey Başkanı tarafından kullanılır. Ancak, 
Federal Meclisi feshetmek hakkı ona ait değildir. 

Madde 137. Memurların seçilebilmeleri 

(1) Memurların, kamu görevlilerinin, muvazzaf ve süreli askerlerin ile 
yargıçların Federasyon, eyaletler ve belediye ile köylerde seçilebilmeleri yasayla 
sınırlandırılabilir. 

(2) İlk Federal Meclisin, ilk Federasyon Kongresinin ve Federal 
Cumhuriyetin ilk Federal Cumhurbaşkanının seçimi, Parlamenter Kurul 
tarafından kabul edilecek bir seçim yasasına göre yapılır. 

(3) 41’ inci maddenin ikinci fıkrası gereğince Federal Anayasa 
Mahkemesine ait olan yetki, onun kuruluşuna kadar kendi iç tüzüğüne göre 
karar veren Birleşik Ekonomi Alanı Alman Yüksek Mahkemesi tarafından 
kullanılır. 

Madde 138. Güney Almanya Noterlikleri 

Baden, Bayern, Württemberg-Baden ve Württemberg-Hohenzollern 
eyaletlerinde mevcut olan noterliklerin kuruluşundaki değişiklikler, bu eyaletler 
hükümetlerinin onayına bağlıdır. 

Madde 139. Nasyonal Sosyalizm ve militarizmden arınma hükümleri 

«Alman halkının Nasyonal Sosyalizm ve Militarizm’den Arınması» 
hakkındaki hükümler, bu Anayasanın hükümlerine aykırı sayılmaz. 

Madde 140. Weimar Anayasasının bazı maddelerinin geçerliliği 

11 Ağustos 1919 tarihli Alman Anayasasının 136, 137, 138, 139 ve 
141’ inci maddeleri hükümleri, bu Anayasanın bir parçasıdır. 

Madde 141. Din dersi, «Bremen maddesi» 

7’nci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü, 1 Ocak l949 
tarihinde konusunu başka bir şekilde düzenlemiş bulunan eyalette uygulanmaz. 
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Madde 142. Eyalet anayasalarındaki temel haklar 

Bu Anayasanın 1-18’ inci maddelerine uygun olarak temel hakları 
güvence altına alan eyalet anayasalarının hükümleri, 31’ inci madde hükmüne 
bakılmaksızın yürürlükte kalırlar. 

Madde 142a. (kaldırılmıştır) 

Madde 143. Eski Alman Demokratik Cumhuriyetinin bölgesi için 
geçici hukuk 

(1) Birleşme Antlaşmasının 3’üncü maddesinde adı geçen bölgedeki 
hukuk, en fazla 31 Aralık 1992 tarihine kadar, farklı durum ve koşullar 
yüzünden Anayasa düzenine tamamen uyum sağlanamadığı sürece bu 
Anayasanın hükümlerinden ayrılabilir. Ayrılıklar 19’uncu maddenin ikinci 
fıkrasına aykırı olamazlar ve 79’uncu maddenin üçüncü fıkrasında yazılan 
ilkelere uymak zorundadırlar. 

(2) II, VIII, VIIIa, IX, X ve XI. bölümlerden ayrılıklar en fazla               
31 Aralık 1995 tarihine kadar yürürlükte kalabilir. 

(3) Bir ve ikinci fıkraya bakılmaksızın Birleşme Antlaşmasının 41’ inci 
maddesi ve bunun yürütülmesine yönelik düzenlemeler, bu antlaşmanın 3’üncü 
maddesinde tabir edilen bölgedeki mülkiyete yapılan müdahalelerin geri 
alınamayacağını öngörüldükleri takdirde geçerliliğini korurlar. 

Madde 143a. Federal Demiryollarının özelleştirilmesi 

(1) Federasyona bağlı idarece yürütülen Federal Demiryollarının iktisadi 
teşekküllere dönüştürülmesinden kaynaklanan tüm işlerde, Federasyon inhisari 
yasama yetkisine sahiptir. Madde 87e’nin beşinci fıkrası kıyasen uygulanır. 
Federasyon Demiryollarının memurları yasa yoluyla, hukuksal konumları ve 
kamu işverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, özel hukukla düzenlenmiş 
Federasyon Demiryollarında göreve getirilebilirler. 

(2) Birinci fıkraya göre çıkarılan yasalar Federasyon uygular. 

(3) Şimdiye kadarki Federasyon Demiryollarının banliyö tren hatları 
alanındaki görevlerinin 31 Aralık 1995 tarihine kadar yerine getirilmesi 
Federasyonun işidir. Bu, tren trafik idaresinin benzer görevleri için de geçerlidir. 
Ayrıntıları, Federal Konseyin onayına bağlı federal bir yasayla düzenlenir. 

Madde 143b. Federal Alman Posta’nın şekil değişimi 

(1) Federal Alman Postası’nın özel malvarlığı, federal bir yasa ölçüsünde 
özel hukuk konumundaki teşebbüslere dönüştürülecektir. Bu konuyla ilgili tüm 
işlerde, Federasyon inhisari yasama yetkisine sahiptir. 

(2) Nev’ i değişmeden önce Federasyona ait olan inhisari yetkiler, geçici 
bir dönem için federal yasayla Federal Alman Postası Telekom ve Federal 
Alman Postası Posta Hizmetleri işletmelerinden doğan teşebbüslere verilebilir. 
Federasyon, Federal Alman Postası Posta Hizmetleri’nin halef teşebbüsünde 
tuttuğunu sermaye çoğunluğunu, yasanın yürürlüğe girmesinden en erken beş 
sene sonra elden çıkartabilir. Bunun için Federal Konseyin onayına bağlı federal 
bir yasa gereklidir. 
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(3) Federal Alman Postasındaki görevli memurlar, hukuk konumlarının 
ve kamu işvereninin sorumluluğunun saklı kalmak kaydıyla özel teşebbüslerde 
çalıştırılırlar. Teşebbüsler kamu işveren yetkilerini uygularlar. Ayrıntıları federal 
bir yasa düzenler. 

Madde 143c. Ortak görevlerin kaldırılmasına ilişkin tazmin tutarları 

(1) Yüksek okulların ve üniversite hastanelerinin büyütülmesi veya inşası, 
eğitim planlaması gibi ortak görevlerin kaldırılmasına, yine belediyelerin ulaşım 
ve trafiğinin iyileştirilmesine ilişkin finansal yardımın kaldırılmasına ve toplu 
konut yardımına ilişkin olarak Federasyonun finansman payının şartlı olarak 
kalkmasına binaen eyaletlere; 1 Ocak 2007 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar Federasyon bütçesinden yıllık tutarlar verilecektir. 31 Aralık 2013 tarihine 
kadar bu tutarlar, Federasyonun 2000 ila 2008 yılları arasındaki referans 
dönemindeki finansman payının ortalamasından hesaplanacaktır. 

(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar 31 Aralık 2013 tarihine kadar 
aşağıdaki şekilde taksim edilecektir: 

1. Yıllık sabit tutar olarak ve miktarları, her bir eyaletin 2000 ve 2003 
yılları arasındaki dönemleri arası ortalama payına göre hesaplanarak; 

2. Her biri şimdiye kadarki karma finansmanda yer alan görev alanındaki 
amaca bağlı olarak. 

(3) Federasyon ve eyaletler 2013 yılının sonuna kadar, birinci fıkra 
uyarınca görevlerin yerine getirilmesi konusunda eyaletlere verilecek ödeneklere 
ait tutarların hangi yükseklikte olmasının uygun ve gerekli olduğu konusunu 
kontrol edeceklerdir. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren birinci fıkrada yer alan 
ödeneklerin ikinci fıkranın iki numaralı bentte öngörülen amaca bağlı olması 
şartı ortadan kalkacaktır; bununla birlikte ödeneklerin hacminin yatırımın 
amacına yönelik olması şartı devam edecektir. Dayanışma Paktı II’ yi dayanak 
alan anlaşmalar saklı kalmaktadır. 

(4) Konunun ayrıntılarını Federal Konseyin onayını gerektiren bir yasa 
düzenler. 

Madde 143d. Konsolidasyon yardımları çerçevesinde geçiş dönemi 
hükümleri 

(1) 109 ve 115’ inci maddelerinin 31 Temmuz 2009 tarihinden önce 
geçerli olan halleri son olarak 2010 bütçe yılı için uygulanacaklardır. 109 ve 
115’ inci maddelerinin 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak olan 
halleri ilk olarak 2011 bütçe yılı için uygulama alanı bulacak, 31 Aralık 2010 
tarihinde mevcut olan ve daha önceden hazırlanan özel malvarlıkları için 
verilmiş kredi yetkilendirilmeleri bundan mahfuzdur. Eyaletler, 1 Ocak 2011 ila 
31 Aralık 2019 tarihleri arasında, yürürlükteki eyalet hukuku düzenlemeleri 
çerçevesinde 109’uncu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen yönergenin 
aksine davranabilir. Eyaletlerin bütçeleri, 2020 bütçe yılında 109’uncu 
maddenin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi düzenlenen yönergeyi yerine 
getirilebilecek konuma getirilmelidir. Federasyon, 1 Ocak 2011 ila                   
31 Aralık 2015 tarihleri arasında 115’ inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde düzenlenen yönergenin aksine davranabilir. Mevcut olan açığın 
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kapatılması ile 2011 bütçe yılında başlanacaktır. Yıllık bütçeler, 2016 bütçe 
yılında 115’ inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen 
yönergeyi yerine getirilebilecek konuma getirilmelidir; ayrıntılar federal bir 
yasayla düzenlenecektir. 

(2) 109’uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki yönergenin 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren yerine getirilmesine yardımcı olmak için, Berlin, Bremen, 
Saarland, Saksyonya-Anhalt ve SchleswigXI. Holstein eyaletlerine 2011 ila 
2019 yılları arası dönemde Federasyonun bütçesinden toplamda yıllık 800 
Milyon Euro tutarında konsolidasyon yardımı yapılabilir. Bu toplam tutardan 
300 Milyon Euro Bremen’e 260 Milyon Euro Saarland’a; Berlin Saksonya-
Anhalt ve Schleswig-Holstein’a 80’er Milyon Euro düşmektedir. Bu yardımlar, 
Federal Konseyin onayını gerektiren bir Federal yasadan kaynağını bulan bir 
idari sözleşme esasa alınarak yapılacaktır. Bu yardımların yapılması,            
2020 yılının sonuna kadar finansal açıkların tamamen kapatılması şartına 
bağlıdır. Ayrıntılar, özellikle finansal açığın yıllık olarak kapatılmasına ilişkin 
prosedür; finansal açığın kapatılmasının İstikrarlılık Kurulu aracılığı ile 
denetlenmesi ve açığın kapatılması için uyulması gereken prosedüre 
uyulmamasının sonuçları, Federal Konseyin onayını gerektiren bir Federal yasa 
ve bir idari sözleşme ile düzenlenecektir. Olağanüstü bir bütçe acil durumu 
nedeniyle, konsolidasyon yardımları ve iyileştirme yardımları aynı anda 
yapılması mümkün değildir. 

(3) Konsolidasyon yardımlarının yapılması nedeniyle oluşan finans yükü, 
Federasyon ve eyaletler tarafından yarı yarıya paylaşılacaktır; ki, eyaletler, bu 
ödemeleri kendilerine tahsis edilen katma değer vergisi gelirlerinden 
yapacaklardır. Ayrıntılar, Federal Konseyin onayını gerektiren bir Federal yasa 
ile düzenlenecektir. 

Madde 144. Anayasanın onaylanması 

(1) Bu Anayasa, kendisinin ilk önce yürürlüğe gireceği eyaletlerin üçte 
ikisinin yasama organlarınca kabul edilmelidir. 

(2) 23’üncü maddede sayılan eyaletlerde veya bu eyaletlerin bir 
bölgesinde bu Anayasanın uygulanmasının sınırlamaya tabi olması halinde, 
eyalet veya eyaletin ilgili kısmı, 38’ inci maddeye göre Federal Millet Meclis ve 
50’nci maddeye göre de Federal Konseye temsilci göndermek hakkına sahiptir. 

Madde 145. Anayasanın ilanı 

(1) Parlamenter Kurul, açık oturumda Büyük Berlin temsilcilerinin de 
katılmalarıyla bu Anayasanın kabul edildiğini tespit ederek, imzalar ve ilan eder. 

(2) Bu Anayasa, ilan edildiği günün sonuyla yürürlüğe girer. 

(3) Anayasa, Federasyonun Resmi Gazetesi’nde yayınlanır. 

Madde 146. Anayasanın geçerlilik süresi 

Almanya’nın birleşmesini ve özgürlüğünü tamamlamasından sonra, bütün 
Alman halkı için geçerli olan bu Anayasa, Alman halkının serbest iradesiyle 
kabul edeceği bir Anayasanın yürürlüğe girdiği günde geçerliliğini kaybeder.   
11 Ağustos 1919 Tarihli Alman İmparatorluğu Anayasası’ndan alıntı (Weimar 
Anayasası) 
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Din ve dini cemaatler 

 

Madde 136. 

(1) Medeni ve siyasi hak ve ödevler, ne din özgürlüğünün icrasına 
bağlıdır ne de bu nedenle kısıtlanabilirler. 

(2) Medeni ve siyasi haklardan yararlanma ve kamu görevlerine giriş dini 
inanca bağlı değildir. 

(3) Hiç kimse dini inancını açıklamakla yükümlü değildir. Resmi  
makamlar ancak, kişi için hak ve ödevlerin icrası veya yasayla öngörülen bir 
istatistik’ in yapılması gerektirdiği ölçüde, dini bir kuruma üyelik konusunda 
soru sorma hakkına sahiptir. 

(4) Hiç kimse bir kilise ibadetine veya törenine veya dini bir ibadete 
katılmaya veya dini bir yemin şeklini kullanmaya zorlanamaz. 

Madde 137. 

(1) Devlet kilisesi yoktur. 

(2) Dini topluluklar kurma hakkı güvence altına alınır. Dini toplulukların 
İmparatorluk toprakları içinde birleşmeleri, hiçbir sınırlandırmaya tabi değildir. 

(3) Her dini topluluk, kendi işlerini, herkes için geçerli olan yasaların 
çerçevesinde bağımsız olarak düzenler ve yönetir. Görevlilerini, devlet veya 
belediye ve köylerin katılımı olmaksızın belirler. 

(4) Dini topluluklar, medeni hukukun genel hükümlerine göre hukuki 
ehliyet kazanırlar. 

(5) Halen kamu tüzel kişi niteliğinde olan dini topluluklar, bu 
hüviyetlerini muhafaza ederler. Kuruluş ve üye sayılarına göre devamlılık 
gösteren diğer dini topluluklara da istekleri üzerine aynı haklar tanınır. Kamu 
tüzel kişi niteliğindeki dini toplulukların bir birlik kurmaları halinde, bu birlik de 
kamu tüzel kişi sayılır. 

(6) Kamu tüzel kişi niteliğindeki dini topluluklar, bölgesel vergi listeleri 
üzerinden, eyalet hukukunun tespit ettiği koşullar çerçevesinde vergi toplamak 
yetkisine sahiptirler. 11 Ağustos 1919 Tarihli Alman İmparatorluğu 
Anayasası’ndan alıntı.  

(7) Belirli bir dünya görüşüne ortaklaşa hizmet etmeyi kendilerine amaç 
edinmiş birlikler dini topluluklara eşit sayılırlar. 

(8) Bu hükümlerin uygulanmasının yeni hükümler konulmasını 
gerektirmesi halinde, bu yetki eyalet yasama organlarına aittir. 

Madde 138. 

Devletin yasaya, sözleşmelere veya diğer hukuki tasarruflara dayanarak 
dini topluluklara yaptığı yardımlar konusu, eyalet yasama organlarının yetkisine 
geçer. İmparatorluk, bu konuda temel hükümler koyar. Dini cemaat ve 
derneklerin mülkiyet ve diğer hakları, onların diyanet, öğretim ve hayırsever 
amaçlara hizmet eden kuruluş ve vakıfları ve diğer varlıkları güvence altına 
alınır. 
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Madde 139. 

Pazar ve devletçe kabul edilmiş diğer tatil günleri, bedeni ve ruhi 
dinlenme günleri olarak, yasayla korunmakta devam edecektir. 

Madde 140. 

Ordu mensuplarına, dini görevlerinin yerine getirmeleri için yeterli vakit 
ayrılır. 

Madde 141. 

Orduda, hastanelerde, cezaevlerinde ve diğer kamu kuruluşlarında ibadet 
ve maneviyat takviyesine gereksinme olduğu ölçüde, dini topluluklara, gerekli 
dini işlemlerin yapılması hususunda izin verilmelidir. Bu arada her türlü 
zorlamadan kaçınılmalıdır. 11 Ağustos 1919 tarihli Alman İmparatorluğu 
Anayasası’ndan alıntı  
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İRLANDA ANAYASASI 
 

1 Temmuz 1937’de Halk tarafından kanunlaştırıldı, 

29 Aralık 1937’de yürürlüğe girdi 

 

Önsöz 

Anayasanın bu metni, 25’inci maddenin beşinci fıkrasının 2 numaralı 
bendi uyarınca 27 Mayıs 1999 tarihinde kaydedilen metnin bir kopyasıdır:  

Geçici Hükümler (madde 51-63) kendi şartları açısından atlanmıştır; 
İrlandaca metin modern standart İrlandaca ile uyumlu hale gelecek şekilde 
değiştirilmiştir; kayıttan sonra çıkarılan yirminci değişiklik dahil edilmiştir; yeni 

maddeler (2, 3 ve 29’uncu maddeler) 8. Kesim, 1998 Anayasa Değişiklik 

Kanununun Ondokuzuncu Değişiklik hükümlerine göre eklenmiştir; kayıttan 
sonra yürürlüğe giren yirmibirinci, yirmiüçüncü, yirmialtıncı ve yirmiyedinci 

değişiklikler şu anda dahil edilmiştir. Anayasanın 1937 yılında yürürlüğe 
girmesinden bu basım zamanına (Kasım 2004) tarihine kadar gerçekleşen 
değişiklikler aşağıda listelenmiştir.  

 

Değişiklik Kanunları 

 

İlk Anayasa Değişikliği Kanunu, 1939 

(Devletin dâhil olmadığı çatışmalara genişletilmiş olarak, savaş veya 

silahlı isyan zamanında kamu güvenliği ve Devletin güvenliğini sağlamak için 
olağanüstü hal hükmü.) 2 Eylül 1939 

İkinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1941 

(Yürürlüğe girmesinden beri oluşan deneyimler ışığında Anayasayı 
düzenlemek amacıyla, birbirinden tamamen farklı bir dizi maddeyi kapsayan bir 
çerçeve kanun tasarısı.) 30 Mayıs 1941 

Üçüncü Anayasa Değişikliği Kanunu, 1972 

(Devletin Avrupa Topluluklarına üye olmasına izin verdi.) 8 Haziran 1972 

Dördüncü Anayasa Değişikliği Kanunu, 1972 

(Temsilciler Meclisi, (Dâil) Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumda 

oy verme yaşını 21’den 18’e düşürdü.) 5 Ocak 1973 

Beşinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1972 

(Katolik Kilisesi’nin özel konumu ve diğer dini mezhepleri tanınması 
Anayasadan çıkarıldı.) 5 Ocak 1973 

Altıncı Anayasa Değişikliği (Evlat Edinme) Kanunu, 1979 

(Evlat Edinme Kurulu tarafından verilmiş evlat edinme kararlarının 

mahkeme tarafından verilmediği için geçersiz ilân edilmemesini sağladı.)                
3 Ağustos 1979 
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Anayasanın Yedinci Değişikliği (Seanad Éireann) Senato üyelerinin 
Yükseköğretim Kurumları tarafından seçilmesi) Kanunu, 1979 

(Seanad Éireann) Senato üyelerinin Üniversiteler ve diğer yüksek öğretim 
kurumları tarafından seçilmesini öngördü.) 3 Ağustos 1979 

Sekizinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1983 

(Annenin yaşamına eşit hakkı dikkate alarak, anne karnındakine yaşam 
hakkı tanındı.) 7 Ekim 1983 

Dokuzuncu Anayasa Değişikliği Kanunu, 1984 

(Dâil Éireann) Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy kullanma hakkını bazı 
İrlandalı olmayan vatandaşlara genişletti.) 2 Ağustos 1984 

Onuncu Anayasa Değişikliği Kanunu, 1987 

(Devletin Tek Avrupa Senedini onaylamasına izin verdi.) 22 Haziran 1987 

Onbirinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1992 

(Devletin Avrupa Birliği Antlaşmasını (Maastricht)  onaylamasına ve bu 
birliğin bir üyesi olmasına izin verdi. ) 16 Temmuz 1992 

Onikinci Değişiklik yoktur. 25 Kasım 1992’de, üç öneri, Onikinci, 
Onüçüncü ve Ondördüncü Değişiklik halka soruldu. Halk Onikinciyi (anne 
karnındaki yaşam hakkını ele alan) reddetti. Onüçüncü ve Ondördüncüyü 
(aşağıda) onayladı.  

Onüçüncü Anayasa Değişiklik Kanunu, 1992  

(40’ıncı maddenin 3’üncü fıkrasının 3 numaralı bendinin (doğmamış 

çocuğun yaşam hakkı), İrlanda ve başka bir devlet arasında seyahat özgürlüğünü 
sınırlandırmayacağını öngördü.) 23 Aralık 1992 

Ondördüncü Anayasa Değişikliği Kanunu, 1992  

(40’ıncı maddenin 3’üncü fıkrasının 3 numaralı bendinin (doğmamış 

çocuğun yaşam hakkı), başka bir devlette kanunen elde edilebilir durumda olan 
hizmetlere ilişkin bilgi alma veya sunma özgürlüğünü sınırlandırmayacağını 
öngördü.) 23 Aralık 1992 

Onbeşinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1995 

(Belirlenmiş bazı durumlarda evliliğin son bulması öngörüldü.)                   
17 Haziran 1996  

Onaltıncı Anayasa Değişikliği Kanunu, 1996 

(Söz konusu kişinin, ciddi bir suç işlemesini engellemek için gerekli olduğu 
düşünüldüğünde, bir mahkemenin ciddi bir suçtan sanık bir kişinin kefaletle 
salıverilmesini reddetmesi öngörüldü.) 12 Aralık 1996 

Onyedinci Anayasa Değişiklik Kanunu, 1997  

(Yüksek Mahkemenin, açıklama yapılması gerektiğini belirlediği bazı özel 
koşullar hariç, Hükümet toplantılarında konuşmaların gizliliğine riayet edilmesi 
gerekliliği öngörüldü.) 14 Kasım 1997 
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Onsekizinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1998 

(Devletin Amsterdam Antlaşması’nı onaylamasına izin verdi.)                        
3 Haziran 1998 

Ondokuzuncu Anayasa Değişikliği Kanunu, 1998   

(Devlet’in 10 Nisan 1998 tarihinde Belfast’ta yapılan Britanya-İrlanda 
Anlaşması ile bağlı olmayı kabul etmesine izin verdi ve bu anlaşma yürürlüğe 

girdiği zamanAnayasada, bilhassa 2 ve 3’üncü maddelerde, bazı değişikliklerin 
yürürlüğe girmesini öngördü.) 3 Haziran 1998 

Yirminci Anayasa Değişikliği Kanunu, 1999. 

(Anayasada yerel yönetimlerin rolünün tanınmasını ve yerel seçimlerin en 
azından her beş yılda bir yapılmasını öngördü.) 2 Haziran 1999  

Yirmibirinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 2001.  

(Ölüm cezasının yasaklanması ve ölüm cezasıyla ilgili referansların 

kaldırılmasını öngördü.) 27 Mart 2002 

Anayasa’da Yirmiikinci Değişiklik yoktur. Yirmiikinci Anayasa 
Değişikliği Kanun Tasarısı, 2001 (bir hâkimin görevden alınması ve bir hâkimin 
kötü davranışlarını veya yetersizliğinden kaynaklanan davranışlarından oluşan 
tutumunu incelemek üzere kanunla bir organın kurulmasının öngörülmesi) 
İrlanda Parlamentosunda (Houses of the Oireachtas) kabul edilmedi. 

Yirmiüçüncü Anayasa Değişikliği Kanunu, 2001  

(Devlete, Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünü onaylama izni 
verdi.) 27 Mart 2002 

Anayasada Yirmidördüncü Değişiklik yoktur. 7 Haziran 2001’de, üç 

öneri, Yirmibirinci, Yirmiikinci ve Yirmidördüncü Değişiklikler halka soruldu.  
Halk Yirmidördüncüyü (Nice Antlaşması ile ilgiliydi) reddetti ve Yirmibirinci ve 
Yirmiüçüncüyü onayladı. 

Yirmibeşinci Değişiklik yoktur. 6 Mart 2002’de, Yirmibeşinci Anayasa 
Değişiklik önerisi halkoyuna sunuldu ve reddedildi (Gebelikte İnsan Yaşamının 
Korunması).  

Yirmialtıncı Anayasa Değişikliği Kanunu, 2002.  

(Devletin, Nice Antlaşması’nı onaylamasına izin verdi.) 7 Kasım 2002 

Yirmiyedinci Anayasa Değişikliği Kanunu, 2004  

(Vatandaş olmayan ebeveynlerin çocuklarının İrlanda vatandaşlığı,)         
24 Haziran 2004 
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İRLANDA ANAYASASI 

 

Her kudretin geldiği ve en sonunda gideceğimiz, tüm insanlar ve 
Devletlerin tüm fiillerinin dayanağını bulduğu, En Kutsal Üçlü Adına, 

Biz, İrlanda halkı, 

Babalarımıza yüzyıllarca süren sınavlarında dayanma gücü veren İlahi 
Sahibimiz, İsa Mesih’e olan tüm borçlarımızı naçizane kabul ederek, 

Ulusumuzun haklı bağımsızlığını yeniden kazanmak için verdikleri 
kahramanca ve aralıksız mücadeleyi minnetle hatırlayarak, 

Ve Basiret, Adalet ve Hamiyetten ayrılmadan, bireyin onur ve 

özgürlüğünün sağlanması, gerçek sosyal düzene erişilmesi, ülkenin birliğinin 
kurulması ve diğer uluslarla barış tesis edilmesi yoluyla kamu yararını geliştirme 
gayesi güderek,  

İşbu Anayasayı kabul eder, kanunlaştırır ve kendimize armağan ederiz. 

 

Ulus 

 

Madde 1. 

İrlanda ulusu burada, kendi yönetim biçimini seçme, diğer uluslarla 
ilişkilerini belirleme ve kendi dehası ve gelenekleriyle uyum içinde siyasi, 

ekonomik ve kültürel hayatını geliştirmek için devredilemez, kaldırılamaz 
egemenlik hakkını teyit eder. 

Madde 2. 

Adaları ve denizleriyle birlikte İrlanda Adasında doğan her kişinin, 

doğuştan, İrlanda Ulusunun bir parçası olma hakkı vardır. Bu, aynı zamanda, 

kanunlar uyarınca İrlanda vatandaşı vasfı taşıyan tüm kişilerin hakkıdır. Ayrıca, 

İrlanda ulusu, kültürel kimliğini ve mirasını paylaşan yurt dışında yaşayan İrlanda 
soyundan insanlarla özel bağlarını bağrına basar. 

Madde 3. 

1. İrlanda ulusunun dileği, birleşik bir İrlanda’nın sadece adadaki her iki  

yetki bölgesinde demokratik yollarla ifade edilen halkın çoğunluğunun rızasıyla 

gerçekleşebileceğini kabul ederek, İrlanda adasının topraklarını paylaşan tüm 

insanları kendi kimliklerinin ve geleneklerinin tüm çeşitliliğiyle, uyum ve dostluk 

içinde birleştirmektir. O zamana kadar, Anayasa ile kurulan Parlamentonun 
çıkardığı kanunlar, Anayasanın yürürlüğe girmesinden hemen önceki 

Parlamentonun çıkardığı kanunlarınkine benzer uygulama kapsam ve alanına 

sahiptir.  
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2. İki bölge arasında paylaşılan yürütme yetkisi ve işlevi olan kurumlar, 

ilgili sorumlu makamlar tarafından belirtilen amaçlarla kurulabilir ve adanın 

tümü veya bir bölümüyle ilgili yetki ve işlev yerine getirirler. 

 

Devlet 

Madde 4. 

Devletin adı Eire, veya İngiliz dilinde İrlanda’dır.  

Madde 5. 

İrlanda egemen, bağımsız, demokratik bir devlettir.  

Madde 6. 

1. İdarenin tüm yetkileri, yasama, yürütme ve yargı kaynağını, Tanrının 

huzurunda, görevi devleti yönetenleri atama ve en nihayetinde ulusal politikanın 

tüm sorunlarına kamu yararına uygun olarak karar vermek olan halktan alır.  

2. İdarenin bu yetkileri sadece Anayasa ile kurulmuş devletin organlarının 
yetkisinde veya vasıtasıyla yürütülür.  

Madde 7. 

Ulusal bayrak yeşil, beyaz ve turuncudan oluşan üç renktir. 

Madde 8. 

1. Ulusal dil olarak İrlandaca dili ilk resmi dildir.  

2. İngiliz dili ikinci resmi dil olarak kabul edilmektedir.  

3. Ancak, kanun, söz konusu dillerden herhangi birinin, bir yada daha fazla 
resmi amaçla, Devletin tamamında veya herhangi bir bölümünde münhasıran 
kullanımına hükmedebilir. 

Madde 9. 

1.1) Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Serbest İrlanda Devletinin 
vatandaşı olan herkes Anayasanın yürürlüğe girmesinden hemen önce İrlanda’nın 

vatandaşı olur.  

2) İleride İrlandalı vatandaşlığının edinilmesi ve kaybedilmesi kanuna 

uygun olarak belirlenir.  

3) Hiç kimse, kişinin cinsiyeti nedeniyle, İrlanda uyruğu ve vatandaşlığı 

dışında bırakılamaz.  

2.1) Anayasanın diğer hükümlerinden bağımsız olarak, adaları ve denizleri 

de dâhil İrlanda adasında doğan, doğduğu zaman, İrlanda vatandaşı olan en az bir 

ebeveyne sahip olmayan bir kişi, kanun öngörmedikçe, İrlanda vatandaşlığı veya 

uyruğuna hak kazanmaz.  

2) Bu bölüm, bu bölümün yürürlük tarihinden önce doğmuş olan kişiler 

için geçerli değildir.  

3. Ulusa sadakat ve Devlete bağlılık tüm vatandaşların temel siyasi 

görevleridir.  
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Madde 10. 

1. Anayasayla kurulan Parlamento ve Hükümetin yetki alanı içindeki, hava 
ve tüm potansiyel enerji türleri dâhil olmak üzere, her türlü doğal kaynak ve bu 

yetki alanı içindeki bütün telif ve imtiyazlar, şu an için kanunen herhangi bir kişi 

veya kuruma ait her türlü gayrimenkul ve çıkarlara tabi olarak Devlete aittir.  

2. Anayasanın yürürlüğe girmesinden hemen önce Serbest İrlanda 

Devletine ait tüm arazi ve madenler, mineraller ve sular, Serbest İrlanda 
Devleti’ne ait oldukları dönemdeki aynı ölçüde Devlete aittirler. 

3. Maddenin verdiği yetkiye dayanarak, Devlete ait olan mülkün yönetimi 

ve bu mülkün kontrolünün geçici veya sürekli devri için kanun hükmü 

konulabilir. 

4. Ayrıca, Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra Devletin edindiği 

arazilerin, madenlerin, minerallerin ve suların yönetimi ve arazilerin, madenlerin, 

minerallerin ve suların kontrolünün geçici veya sürekli devri için kanun hükmü 
konulabilir.  

Madde 11. 

Kanunda öngörülebilecek istisnalar hariç olmak üzere, hangi kaynaktan 

gelirse gelsin Devletin bütün gelirleri bir fon oluşturur ve kanunla belirlenen ve 

konulan harçlar ve yükümlülüklere uygun amaç ve şekilde alınır.  

 

Başkan 

 

Madde 12. 

1. Devlette herkesten öncelikli olan ve Anayasa ile Başkana verilen yetki 
ve görevleri kullanana ve yerine getiren bir İrlanda Başkanı (Uachtaran na 
hÉireann) olur ve bundan sonra Başkan olarak adlandırılır.  

2.1) Başkan halkın doğrudan oyu ile seçilir.  

2) Temsilciler Meclisi üyeleri için seçimde oy hakkı olan her vatandaş 
Başkan için bir seçimde de oy kullanma hakkına sahiptir.  

3) Oylama gizli oy usulüyle ve devredilebilir tek oy ile nispi temsil 
sisteminde yapılır.  

3.1) Başkanın görev süresi görevine başladığı tarihten itibaren başlar ve 

ölmesi, ya da istifa etmesi veya görevden alınmaz veya en az beş yargıçtan oluşan 

Yargıtayın saptadığı iş göremezlik nedeniyle sürekli iş göremez hale gelmedikçe 
sona ermeyecek yedi yıllık görev süresine sahiptir.  

2) Başkanlık görevini yapan veya daha önce yapmış olan bir kişi bir kez, 
ama sadece bir kez daha seçime girebilir.  

3) Başkanlık seçimi, daha geç veya daha erken olmamak üzere, Başkanın 

görev süresinin sone ermesinden önceki altmışıncı günde yapılır, ancak, Başkanın 

görevden alınması, ölümü, istifası veya yukarıda belirtildiği gibi sürekli iş 

göremezliğinin (ister göreve başlamasından önce, ister başladıktan sonra ortaya 
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çıkmış olsun) onaylanması durumunda, Başkanlık makamı için seçim böyle bir 
olaydan sonraki altmış gün içinde yapılır. 

4.1) 35 yaşına erişen her vatandaş Başkanlık makamı için seçime girebilir.  

2) Eski veya emekliye ayrılan Başkan dışındaki her aday seçim için 
aşağıdaki gruplardan biri tarafından aday gösterilir: 

i) Her biri söz konusu zamanda Parlamentodaki (Oireachtas) Temsilciler 
Meclisi veya Senatonun üyesi olan en az yirmi kişi, 

ii) İlçe Merkezleri dahil olmak üzere, kanunla belirlenen idari ilçelerin 

(County) en az dördünün Konseyleri tarafından.  

3) Hiç kimse ve hiçbir Konsey aynı seçim ile ilgili olarak birden fazla aday 

gösterme hakkına sahip değildir.  

4) Eski veya emekliye ayrılan Başkanlar kendileri aday olabilir.  

5) Başkanlık için sadece tek aday gösterildiğinde seçimi için oylama 

yapma gereği yoktur.  

5. Bu madde hükümlerine tabi olarak, Başkanlık için seçimler kanunla 

düzenlenir.  

6.1) Başkan Parlamentonun hiçbir Meclisinin (Temsilciler Meclisi ve 

Senato) üyesi olamaz.  

2) Parlamentonun Meclislerinden (Temsilciler Meclisi ve Senato) birisinin 
üyesi Başkan seçildiği takdirde, Meclisteki sandalyesini boşaltmış sayılır.  

3) Başkan maaşlı başka hiçbir görev veya mevkiye sahip olamaz.  

7. İlk Başkan seçildikten hemen sonra göreve başlayabilir ve arkasından 

gelen her Başkan, selefinin görev süresinin dolduğu günün ertesi günü veya 

yukarıdaki üçüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde selefinin görevden alınması, 

ölümü, istifası veya sürekli işgöremezliğinin onaylanması durumunda, 

seçildikten hemen sonra göreve başlayabilir. 

8. Başkan, Parlamentonun iki Meclisinin (Temsilciler Meclisi ve Senato) 
üyelerinin, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme üyelerinin ve diğer önemli 

şahsiyetlerin huzurunda halka açık olarak aşağıdaki bildiriyi okuyarak göreve 
başlar. 

“İrlanda Anayasasını koruyacağıma ve kanunlarını destekleyeceğime, 

Anayasa ve yasalara uygun olarak sadakatle ve vicdanlı görevlerimi yerine 
getireceğime ve yeteneklerimi İrlanda halkının hizmetine ve refahına 

adayacağıma Yüce Tanrının huzurunda, ciddiyetle ve içtenlikle söz verir ve ilân 
ederim. Tanrı bana yol göstersin ve güç versin.” 

9. Başkan görev süresince Hükümetin rızası dışında Devletten ayrılamaz. 

10.1) Başkan belirli fena hareketler nedeniyle suçlandırılabilir. 

2) Bu bölümün hükümlerine tabi olarak ve bu hükümlere göre, 

Parlamentonun Meclislerinden (Temsilciler Meclisi ve Senato) biri tarafından 

suçlandırılabilir. 
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3) Parlamentonun iki Meclisinden birinde, bu bölüm hükümlerine göre, 

yazılı önergenin ilgili Meclisin en az otuz üyesi tarafından imzalanmadıkça, 

Başkana karşı suçlandırma teklifi kabul edilmez. 

4) Parlamentonun iki Meclisinden birinde, üye tamsayısının en az üçte 

ikisi tarafından imzalanmadıkça, böyle bir teklif kabul edilmez 

5) Parlamentonun iki Meclisinden biri tarafından suçlandırma yapıldığında, 
diğer Meclis suçu soruşturur veya soruşturulmasını sağlar.  

6) Başkan soruşturma sırasında huzura çıkma ve temsil edilme hakkına 
sahiptir.  

7) Eğer, soruşturmanın sonunda, Başkanı yargılayan Meclisin üye 

tamsayısının en az üçte ikisi ile, Başkana yüklenen suçun sabit bulunduğu ve 
suçlandırmaya konu fena hareketin görevini yapmasına uygun olmamasına neden 

olduğunu iân ederek karar vermesi durumunda, bu kararla Başkan görevden 
alınır. 

11.1) Başkanın, Dublin veya Dublin yakınında bir resmi ikametgâhı olur.  

2) Başkanı kanunla belirlenen gelirler ve ödenekler alır. 

3) Başkanın gelirleri ve ödeneklerinde görev süresi boyunca azalma olmaz. 

Madde 13. 

1.1) Başkan, Temsilciler Meclisinin aday göstermesiyle, Taoiseach, yani 
Hükümet Başkanı veya Başbakanı atar.  

2) Başkan, önceden Temsilciler Meclisinin onayladığı Başbakanın aday 

gösterdiği Hükümet üyelerini atar.  

3) Başkan, Başbakanın tavsiyesiyle Hükümet üyelerinden herhangi birinin 

istifasını kabul eder veya  atamasına son verir. 

2.1) Başkan, Başbakanın isteği üzerine Temsilciler Meclis’ni feshedebilir.  

2) Başkan, Başbakan Temsilciler Meclisinde çoğunluğun güvenini 

yitirmesi hâlinde, Başbakanın Temsilciler Meclisini fesih istemini reddedebilme 
konusunda mutlak takdir yetkisine sahiptir. 

3) Başkan, Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra, herhangi bir zamanda, 
Parlamentonun bir Meclisini veya her ikisini toplayabilir.  

3.1) Parlamentonun her iki Meclisi’nce kabul edilen her kanun Tasarısının 
yürürlüğe girmesi için Başkanın imzası gereklidir. 

2) Başkan Parlamento tarafından yapılan her türlü kanunu yürürlüğe koyar.  

4. Savunma Kuvvetlerinin komutası Başkana aittir. 

5.1) Savunma Kuvvetlerinin komutasının yürütmesi kanunla düzenlenir.  

2) Savunma Kuvvetlerinin bütün muvazzaf subayları Başkandan yetki alır.  

6. Af hakkı ve ceza davalarıyla ilgili kaza yetkisi kullanan herhangi bir 
mahkemenin verdiği cezayı hafifletme veya bağışlama yetkisi Başkana aittir, 
ancak bu hafifletme veya bağışlama yetkisi kanunla başka makamlara da 
verilebilir. 



 290 

7.1) Başkan, Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra, ulusal veya kamu 
açısından önemli herhangi bir konuyu, Parlamentonun Meclislerine mesaj 
göndererek veya hitap ederek aktarabilir. 

2) Başkan, Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra, herhangi konuyla ilgili 

olarak, herhangi bir zamanda Ulusa seslenebilir. 

3) Bununla birlikte, bu tür bir mesaj veya konuşmanın, önceden 
Hükümetin onayını almış olması gerekir.  

8.1) Başkan, Parlamentonun iki Meclisi veya mahkemelerce, makamının 

yetki ve görevlerini kullanmak ve yerine getirmekten veya bu görev ve işlevleri 

yerine getirmesi veya kullanması sırasında yapılan veya kendisi tarafından 

yapıldığı iddia edilen herhangi bir fiilden sorumlu tutulamaz.  

2) Bununla birlikte, Anayasanın 12’nci maddesinin onuncu fıkrası 

hükümlerine gore Başkanın tutumu Parlamentonun iki Meclisinden birinde veya 
bu Meclislerden biri tarafından söz konusu maddenin onuncu fıkrası hükümlerine 

göre bir suçlamanın soruşturulması için atanan bir mahkeme, hakem kurulu veya 
organ tarafından inceleme altına alınabilir. 

9. Anayasada, tamamen kendi iradesiyle veya Devlet Şûrası’na danıştıktan 

sonra veya herhangi bir başka kişi veya kurumdan gelen bir tavsiye veya teklif 

veya haber üzerine hareket edeceğinin öngörülmesi dışında, Anayasada Başkana 
verilen yetkiler ve görevler sadece Hükümet tavsiyesiyle kullanılabilir veya 

yerine getirilebilir.  

10. Anayasaya dayanarak, Başkana kanunla ilave yetki ve görevler 
verilebilir. 

11. Başkana kanunla verilen hiçbir yetki ve görev kendisi tarafından 
Hükümetin tavsiyesi dışında kullanılamaz. 

Madde 14. 

1. Başkanın yokluğunda veya geçici iş göremezliğinde veya Anayasanın 

12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde tespit edilen sürekli iş 

göremezlik durumunda veya ölmesi, istifası, görevden alınması veya makamının 

yetki ve görevlerini kullanma veya yerine getirmede başarısız olması durumunda 

veya Başkanlık makamının herhangi bir zamanda boş kalması halinde, Anayasa 
ile Başkana verilen yetki ve görevler bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bir 
Komisyon tarafından kullanılır ve yerine getirilir.  

2.1) Komisyon aşağıdaki kişilerden oluşur: Başyargıç, Temsilciler Meclisi 

Başkanı (An Ceann Comhairle) ve Senato Başkanı.  

2) Başyargıç makamının boş kalması veya Başyargıçın görev yapamaması 

durumunda Yüksek Mahkeme Başkanı Başyargıçın yerine Komisyonun bir üyesi 
olarak görev yapar. 

3) Temsilciler Meclisi Başkanı makamının boş kalması veya Başkanın 

görev yapamaması durumunda Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı, Başkanın 
yerine Komisyonun bir üyesi olarak görev yapar. 
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4) Temsilciler Meclisi Başkanı makamının boş kalması veya Başkanın 

görev yapamaması durumunda Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Başkanın 

yerine Komisyonun bir üyesi olarak görev yapar. 

3. Komisyon üyelerinden ikisi ile görev yapabilir ve üyeliklerden birinin 

boş olmasını dikkate almaksızın görev yapabilir.  

4. Devlet Şûrası’, üyelerinin çoğunluğu ile, bu maddenin yukarıdaki 

hükümlerinde öngörülmemiş beklenmedik bir durumda, Anayasayla Başkana 
verilen yetki ve görevlerin kendileri tarafından kullanılması veya yerine 

getirilmesi için bir madde hazırlayabilir. 

5.1) Anayasanın, Başkana verdiği yetki ve görevlerin kullanılması ve 

yerine getirilmesiyle ilgili olan Anayasa hükümleri, bu fıkranın izleyen 

hükümlerinin, söz konusu yetki ve görevlerin bu madde hükümlerine göre 
yürütülmesi ve yerine getirilmesinde geçerli omasını tabi kılar. 

2) Anayasaya göre, Başkanın belirli bir zamanda yürütmesi veya yerine 

getirmesinin gerekli olduğu bir yetki veya görevin yürütülmesi veya yerine 

getirilmesinde Başkanın başarısız olması durumunda, söz konusu yetki veya 

görev, belirtilen süre biter bitmez, bu madde hükümlerine göre yürütülebilir veya 
yerine getirilebilir.  

 

Ulusal Parlamento 

Anayasa ve Yetkiler 

 

Madde 15. 

1.1) Ulusal Parlamento olarak adlandırılır ve Anayasada genellikle böyle 
anılır.  

2) Parlamento, Başkan ve iki Meclis’ten oluşur: Dail Éireann olarak 
adlandırılan Temsilciler Meclisi ve Seanad Éireann olarak adlandırılan Senato.  

3) Parlamento Meclisleri Dublin yakınında veya zaman zaman 

belirleyebilecekleri başka bir yerde oturum yapabilir.  

2.1) İşbu Anayasada, Devlet için kanun yapma yetkisi sadece ve 
münhasıran Parlamentoya aittir: başka hiçbir yasama makamı devlet için kanun 
yapma yetkisine sahip değildir.  

2) Bununla birlikte, kanunla, ikincil yasama organları ve bu yasama 
organlarının yetkileri ve işlevleri oluşturulabilir veya tanınabilir. 

3.1) Parlamento, halkın sosyal ve ekonomik hayatının dallarını temsil eden 
fonksiyonel veya mesleki kurulların kurulması veya tanınmasını öngörebilir.  

2) Böyle bir kurulu tesis eden veya tanıyan kanun, kurulun haklarını, 
yetkilerini, görevlerini, Parlamento ve hükümet ile olan ilişkisini belirler. 

4.1) Parlamento Anayasaya aykırı herhangi bir kanunu yürürlüğe 

koyamaz.  
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2) Parlamento tarafından, herhangi bir açıdan Anayasa veya herhangi bir 
hükmüne aykırı olarak çıkarılan her kanun, sadece bu aykırılık ölçüsünde 

geçersiz olur.  

5.1) Parlamento işlendikleri tarihte kanuna aykırı olmayan fiilleri kanunun 

ihlali olarak ilân etmez.  

2) Parlamento ölüm cezasının getirilmesini öngören bir kanunu yürürlüğe 
koymaz.  

6.1) Askeri veya silahlı kuvvetler kurmak veya devam ettirmek hakkı 
sadece Parlamentoya aittir.  

2) Parlamento tarafından kurulan veya sürdürülen bir askeri ya da silahlı 

kuvvet dışında, herhangi bir amaçla başka hiçbir askeri veya silahlı kuvvet 
kurulamaz veya sürdürülemez.  

7. Parlamento her yıl en az bir yasama dönemi toplanır.  

8.1) Parlamentonun her Meclisinin oturumları halka açıktır.  

2) Bununla birlikte, özel acil durumlarda, iki Meclisten herhangi birisi 
mevcut üyelerin üçte ikisinin onayı ile özel oturum yapabilir. 

9.1) Parlamentonun her Meclis üyeleri arasından kendi Başkan ve Başkan 
Yardımcısını seçer yetki ve görevlerini belirler.  

2) Her Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısının ücretleri kanunla 
belirlenir.  

10. Her Meclis, ihlallerinin karşılığında uygulanacak ceza yetkisiyle 

birlikte, kendi kurallarını ve İçtüzüğünü yapar ve konuşma özgürlüğünü teminat 

altına almak, resmi belgelerini ve üyelerinin özel belgelerini korumak ve 

kendisini ve üyelerini görevlerini yürütürken herhangi bir kişinin müdahalesinden, 
saldırısından veya yolsuzluk girişiminde korumak yetkisine sahiptir.  

11.1) Anayasada aksi öngörülmemişse, her bir Meclisteki tüm sorular, 

mevcut üyelerin oy çokluğu ile ve Divan Başkanı veya başkanlık üyesi 
dışındakilerin oylarıyla belirlenir. 

2) Divan Başkanı veya üyesi oyların eşitliği durumunda kesin neticeyi 
belirleyen oyu kullanır.  

3) Toplantı yeter sayısı Meclislerin her birinin İçtüzüğüne göre belirlenir.  

12. Parlamentonun veya Meclislerinin tüm resmi raporları ve yayımları ve 
Meclislerin her birinde yapılan konuşmalar yayımlandıklarında önceliklidir.  

13. Parlamentonun her bir Meclisinin üyeleri, Anayasanın tanımladığı 

üzere ihanet, barışın ihlali gibi bir cürüm söz konusu olmadığı sürece, Meclise 
gidip gelirken veya bir bölgesinde tutuklanmama ayrıcalığına sahiptir ve herhangi 
bir Meclisteki bir konuşmaları bakımından, Meclisin kendisi dışında herhangi bir 
mahkeme veya başka bir merci tarafından sorumlu tutulamazlar.  

14. Hiç kimse, aynı zamanda Parlamentonun her iki Meclisinin üyesi 

olamaz ve hâlihazırda bir Meclisin üyesi herhangi bir kimse diğer Meclisin üyesi 
olursa ilk koltuğunu derhal boşaltır.  
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15. Parlamento her bir Meclisin üyelerine bu görevleri ile bağlantılı olarak 

halkın temsilcileri sıfatıyla ödenek ödenmesi ve Parlamentonun belirleyeceği 

görevlerle ilgili olarak ücretsiz seyahat ve (varsa) diğer olanaklardan sağlanması 
için yasal düzenleme yapabilir.  

 

Dáil Éireann (Temsilciler Meclisi) 

 

Madde 16. 

1.1) Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, 21 yaşına gelmiş ve Anayasa veya yasa 
hükümlerince ehliyetsiz veya yetersiz sayılmayan her vatandaş Temsilciler 
Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğine sahiptir.  

2) i) Bütün vatandaşlar ve 

ii) Devlette kanunun belirlediği, 

cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, onsekiz yaşına gelmiş ve kanunun ehliyetsiz 

saymadığı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimini düzenleyen kanun 

hükümlerine uygun olan diğer kişiler Temsilciler Meclisi üyelerinin seçiminde oy 
kullanma hakkına sahiptir. 

3) Cinsiyeti gerekçesiyle, herhangi bir vatandaşın Temsilciler Meclisine 
seçilme ehliyetini engelleyen veya aynı gerekçeyle herhangi bir vatandaşın 

Temsilciler Meclisi üyelerinin seçiminde oy kullanmasını engelleyen hiçbir 

kanun yapılamaz.  

4) Hiçbir seçmen Temsilciler Meclisi için yapılan bir seçimde birden fazla 
oy kullanamaz ve oylama gizli oyla yapılır.  

2.1) Temsilciler Meclisi kanunla belirlenmiş seçim çevrelerini temsil eden 
üyelerden oluşur.  

2) Üye sayısı zaman zaman yasa ile tespit edilir, ancak Temsilciler Meclisi 
üyelerinin toplam sayısı, nüfusun her otuz bini için birden daha az veya nüfusun 
her yirmi bini için birden daha fazla üye olarak tespit edilemez.  

3) Her bir seçim çevresinde herhangi bir zamanda seçilecek üye sayısı ile 

son nüfus sayımında belirlenmiş şekliyle her bir seçim çevresinin nüfusu 

arasındaki orantı, şimdiye kadar uygulanabilir olduğu üzere, ülke genelinde aynı 
olur.  

4) Parlamento, nüfus dağılımındaki değişiklikleri de göz önüne alınarak, 

her on iki yılda en az bir kez seçim çevrelerini gözden geçirir, ancak seçim 

çevrelerindeki herhangi bir değişiklik, bu değişikliğin yapıldığında görevde olan 
Temsilciler Meclisinin görev süresi boyunca geçerli olmaz.  

5) Üyeler devredilebilir tek oy ile nispi temsil sisteminde seçilir.  

6) Herhangi bir seçim çevresinde çıkarılacak üye sayısının üçten az 

olmasını öngören hiçbir kanun yürürlüğe giremez.  

3.1) Temsilciler Meclisi, Anayasanın 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında 
öngörüldüğü şekilde toplantıya çağrılır ve feshedilir.  
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2) Temsilciler Meclisinin feshinden sonraki en geç otuz gün içinde 
Temsilciler Meclisi üyeleri için genel seçim yapılır.  

4.1) Temsilciler Meclisi için her genel seçimde oy verme işlemi, 
uygulanabildiği kadarıyla, ülke çapında aynı günde gerçekleşir.  

2) Temsilciler Meclisi, seçim gününden itibaren otuz gün içinde toplanır.  

5. Aynı Temsilciler Meclisi, ilk toplantı tarihinden itibaren yedi yıldan 
daha uzun bir süre devam edemez: daha kısa bir süre kanunla tespit edilebilir. 

6. Temsilciler Meclisinin feshinden hemen önce Meclis Başkanı olan 

Temsilciler Meclisi üyesinin, herhangi bir gerçek seçime girmeksizin ardından 

gelen seçimde Temsilciler Meclisi üyesi seçilmesini mümkün kılmak için 
kanunla bir hüküm konulur.  

7. Bu maddenin yukarıdaki hükümlerine tabi olmak üzere, boşalan 

üyelikler için yapılanlar da dahil, Temsilciler Meclisi üyeliği için yapılan 

seçimler yasaya uygun olarak düzenlenir.  

Madde 17. 

1.1) Anayasanın 28’inci maddesi uyarınca herhangi bir mali yıl için 

Devletin gelir ve harcama tahminlerinin Temsilciler Meclisine sunulmasından 

sonra mümkün olduğunca çabuk bir şekilde Temsilciler Meclisi bu tahminleri 
görüşür.  

2) Her birisinin özel bir kanunla öngörülmesi durumu hariç, her yılın Mali 

Kararları’nın yürürlüğe konulması için gerekli mevzuat o yıl içinde 

kanunlaştırılır.  

2. Tahsisin amacı Başbakan tarafından imzalanmış bir Hükümet yazısıyla 

Temsilciler Meclisine bildirilmedikçe, Temsilciler Meclisine hiçbir oylama veya 

kararı kabul etmez ve gelirlerin ya da diğer kamu parasının tahsisine ilişkin hiçbir 
kanun çıkarılmaz. 

 

Seanad Éireann (Senato) 

 

Madde 18. 

1. Senato onbir aday gösterilen üyeden ve kırkdokuz’u seçilmiş üyelerden 
olmak üzere altmış üyeden oluşur.  

2. Bir kişinin Senato üyeliğine seçilebilmesi için Temsilciler Meclisi 
üyeliğine seçilme yeterliğine sahip olması gerekir.  

3. Aday Senato üyeleri, kendi ön rızalarıyla, söz konusu üyelerin 

adaylığına fırsat veren feshedilmiş olan Temsilciler Meclisinin yeniden 
toplanmasının ardından atanan Başbakan tarafından aday gösterilir. 

4. 1) Seçilen Senato üyelerinin seçimi şöyle yapılır:  

i) Üçü İrlanda Ulusal Üniversitesi tarafından seçilir. 

ii) Üçü Dublin Üniversitesi tarafından seçilir. 
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iii) Kırküç’ü burada öngörüldüğü şekilde oluşturulan aday listeleri içinden 
seçilir.  

2) Kanun seçim için, imtiyaz temelinde ve kanunun öngördüğü bir şekilde, 
aşağıdaki bir veya daha fazla kurum için hüküm koyabilir:  

i) Bu bölümün 1)’inci fıkrasında belirtilen üniversiteler, 

ii) Devlette diğer yükseköğretim kurumları, 

Bu bölümün, söz konusu 1)’inci fıkranın i) ve ii) bentleri uyarınca 

seçilecek üye sayısına eşit olarak yerine koyabileceği olabildiğince çok sayıda 

Senato üyesi. 

Bu bölüme göre kurumlar kümesi veya tek bir kurum tarafından bir veya 

daha fazla Senato üyesi seçilebilir. 

3) Bu bölümün 1)’inci fıkrasında bahsedilen bir üniversitenin 

feshedilmesini yasaklamak için bu maddeden hiçbir şeye atıfta bulunulmaz.  

5. Senatonun seçilmiş üyelerinin her seçimi nispi temsil sisteminde, 
devredilebilir tek oyla ve posta ile oy kullanarak yapılır. 

6. Senatonun üniversiteler tarafından seçilecek üyeleri, imtiyaz temelinde 
ve kanunun belirlediği şekilde yapılır. 

7.1) Senatonun aday listelerinden seçilecek üyeleri her bir genel 
seçiminden önce, kanunun belirlediği şekilde, sırasıyla aşağıdaki ilgi alanları ve 

hizmetlerden bildikleri ve uygulama deneyimine sahip kişilerin adlarını içeren 
beş aday listesi oluşturulur: 

i) Ulusal Dil ve Kültür, Edebiyat, Sanat, Eğitim ve kanunun bu liste için 
tanımladığı mesleki alanlar; 

ii) Tarımla ilgili alanlar ve balıkçılık; 

iii) Çalışma–örgütlü veya örgütsüz; 

iv) Sanayi ve Ticaret–bankacılık, finans, muhasebe, mühendislik ve 

mimarlık dahil; 

v) Kamu Yönetimi ve sosyal hizmetler–gönüllü sosyal faaliyetler dahil. 

2) 19’uncu madde hükümlerine istinaden, Senatoya herhangi bir listeden 
en az beş en fazla onbir üye seçilebilir.  

8. Temsilciler Meclisinin feshinden sonra en geç doksan gün içinde Senato 

için genel seçim yapılır ve genel seçimden sonra Senatonun ilk toplantısı, 

Başbakanın tavsiyesi üzerine Başkan tarafından tespit edilecek bir günde 
gerçekleştirilir.  

9. Senatonun her üyesi, ölüm, istifa veya görevden düşürülme dışında, 

kendi seçimi veya adaylığından sonraki Senato seçiminin oy verme gününden 

önceki güne kadar görevde kalmayı sürdürür. 

10. madde hükümlerine tabi olarak, Senatonun seçilmiş üyelerinin 

seçimleri kanunla düzenlenir.  

2) Senatonun adaylıkla gelen üyelerinin sayısında ortaya çıkan arızi 

boşluklar, aday gösterilenlerin ön rızası alınarak, Başbakanın göstereceği 
adaylardan doldurulur.  
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3) Senatonun seçilmiş üye sayısında ortaya çıkan arızi boşluklar yasanın 
öngördüğü şekilde doldurulur.  

Madde 19. 

Anayasanın 18’inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan aday 
listelerinden seçilecek üyelerin sayısına eşit sayıda kanunla tespit edilen üye 

sayısı kadar Senato üyesinin herhangi bir işlevsel veya mesleki grup veya dernek 
veya kurul tarafından doğrudan seçimi için kanun hükmü konulabilir.  

 

Yasama 

 

Madde 20. 

1. Temsilciler Meclisinde başlatılan ve kabul edilen her kanun tasarısı, bu 

bir Vergi Kanunu Tasarısı olmadıkça, Senatoda değişikliğe uğrar ve Temsilciler 

Meclisi bu değişikliği dikkate alır.değiştirilecektir.  

2.1) Vergi Kanunu Tasarısı dışındaki bir Kanun Tasarısı süreci Senatoda 
başlatılabilir ve kabul edilirse Temsilciler Meclisine sunulur.  

2) Senatoda yasama süreci başlatılan bir Kanun Tasarısı, Temsilciler 

Meclisinde değişikliğe uğrarsa, Temsilciler Meclisinde başlatılmış bir Kanun 
Tasarısı olarak kabul edilir.  

3. Her iki Meclisten birinden geçmiş ve diğer Meclis tarafından kabul 
edilmiş bir Kanun Tasarısı her iki Meclis tarafından kabul edilmiş sayılır.  

 

Vergi Kanunu Tasarıları 

 

Madde 21. 

1.1) Vergi kanunu tasarıları sadece Temsilciler Meclisinde başlatılabilir.  

2) Temsilciler Meclisinden geçen her Vergi Kanunu tasarısı önerileri için 
Senatoya gönderilir.  

2.1) Senatoya önerileri için gönderilen her Vergi Kanunu tasarısı, Senatoya 
gönderildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde, Senatonun önerilerinin 

tamamını kabul veya reddedebilecek olan Temsilciler Meclisine geri gönderilir. 

2) Böyle bir Vergi Kanunu Tasarısı yirmibir gün içinde Senatodan 

Temsilciler Meclisine iade edilmezse veya yirmibir gün içinde Temsilciler 

Meclisinin kabul etmediği önerilerle gönderilmişse, söz konusu yirmi bir günlük 

süre bitiminde her iki Meclis tarafından kabul edilmiş sayılır.  

Madde 22. 

1.1) Bir Vergi Kanunu Tasarısı sadece şu konuların herhangi biri veya 

tamamıyla ilgili hükümler taşıyan bir Kanun Tasarısı anlamına gelir:                 
vergi koyma-kaldırma, vergi değişikliği veya düzenlemesi; borç ödeme veya 
diğer mali amaçlar için kamu parasına harç koyma veya bu harçlardan herhangi 

birini kaldırma; arz; kamu parasının tahsisi, alınması, saklanması veya 
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hesaplarının denetimi; borçlanma ve bunlarla ilgili kredi güvencesi veya geri 
ödemesi; bu konulara bağlı veya arızi konular veya bunlardan herhangi biri.  

2) Bu tanımda yer alan “vergilendirme”, “kamu parası” ve “kredi” ifadeleri 
sırasıyla yerel yönetimler ya da yerel amaçlı kuruluşlar tarafından gündeme 

getirilen herhangi bir vergilendirme, para ya da krediyi içermez.  

2.1) Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi fikrince, bir Kanun Tasarısının 

Vergi Kanunu Tasarısı olup olmadığını tasdik eder ve onun onayı, bu bölümün 
müteakip hükümlerine tabi olarak, nihai ve kesindir.  

2) Senato, en az otuz üyenin hazır bulunduğu bir oturumda kabul ettiği bir 

kararla, Başkandan bir Kanun Tasarısının bir Vergi Kanunu Tasarısı olup 

olmadığı sorusunu Ayrıcalıklar Komisyonuna havale etmesini isteyebilir.  

3) Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra Başkan bu isteği kabul ederse, eşit 

sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan ve başkanı Yargıtaydan 
bir hâkim olan bir Ayrıcalıklar Komisyonu tayin eder: bu atamalar Devlet Şûrası 
ile görüştükten sonra yapılır. Oylarda eşitlik olması durumu hariç Komisyon 

Başkanı oy kullanmaz.  

4) Başkan soruyu görevlendirilen Ayrıcalıklar Komisyonuna havale eder 
ve Komisyon, Tasarının Senatoya gönderildiği tarihten başlayarak yirmibir gün 
içinde kararını Başkana bildirir.  

5) Komisyon kararı nihai ve kesindir.  

6) Başkan, Devlet Şûrası ile görüşmesinden sonra soruyu Ayrıcalıklar 

Komisyonuna iletmeme kararı verirse veya Komisyon belirtilen söz konusu süre 

içinde raporunu vermezse, Temsilciler Meclisi Başkanının onayı teyit edilmiş 

sayılır.  

 

Kanun Tasarılarının Görüşülme Zamanı 

 

Madde 23. 

1. Bu madde, Vergi Kanunu Tasarısı veya Anayasanın 24’üncü maddesine 
göre görüşülme zamanı kısaltılmış olan bir Kanun Tasarısı dışındaki, Temsilciler 
Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen her Kanun Tasarısı için geçerlidir.  

1) Bu madde hükümlerinin geçerli olduğu bir Kanun Tasarısı, müteakip 

bentte tanımlanmış olan belirli süre içinde Senato tarafından reddedilir veya 

Senato tarafından, Temsilciler Meclisinin kabul etmediği değişikliklerle kabul 

edilir veya Senato tarafından belirli süre içerisinde (değişikliklerle veya 

değişiklik yapılmamış halde) ne kabul ne de reddedilirse, Senato, belirli sürenin 

bitiminden itibaren yüzseksen gün içinde bir karar aldığı takdirde, Tasarı, kararın 
alındığı tarihte her iki Meclis tarafından kabul edilmiş sayılır. 

2) Belirli süre, Kanun Tasarısının Temsilciler Meclisinden Senatoya ilk 
gönderildiği günden başlayarak doksan günlük süre ya da her Parlamentonun her 
iki Meclisin Tasarıyla ilgili olarak üzerinde mutabık kaldıkları daha uzun bir 

süredir.  
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2.1) Bu maddenin önceki bölümü hükümleri Senato tarafından başlatılan 

ve kabul edilen, Temsilciler Meclisi tarafından değişikliğe uğrayan ve dolayısıyla 

her iki Meclis tarafından kabul edilmiş sayılan bir Kanun Tasarısı için geçerlidir.  

geçerlilik amacıyla, böyle bir Kanun Tasarısıyla ilgili belirli süre, 

Temsilciler Meclisi tarafından değişikliğe uğratıldıktan sonra Tasarının Senatoya 
ilk gönderildiği günden itibaren başlar.  

Madde 24 

1. Anayasa değişikliği teklifi olduğu ifade edilen bir Kanun tasarısı dışında, 

Temsilciler Meclisinin herhangi bir Kanun Tasarısını kabulünde, Başbakan, 

Başkana ve her iki Meclisin Başkanlarına yazılı olarak mesaj göndererek, 

Hükümet açısından Kanun Tasarısının, kamu huzuru ve güvenliğinin 

sürdürülmesi açısından acil ve derhal gerekli olduğunu teyit eder, iç veya dış 

olağanüstü bir halin varlığında, Temsilciler Meclisi bu yönde karar alır ve Başkan, 

Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra muvafakat verirse, böyle bir Kanun 
Tasarısının Senatoda görüşülme zamanı kararda belirtilen bir süreye indirilebilir.  

2. Bu maddeye göre Senatoda görüşülme zamanı kısaltılmış olan bir 
Kanun Tasarısı, 

(a) Tasarı, Senato tarafından reddedilmiş veya Temsilciler Meclisince 
kabul edilmeyen değişikliklerle Senato tarafından kabul edilmiş veya Senato 

tarafından ne kabul edilmiş ne de reddedilmiş Vergi Kanunu olmayan bir Kanun 

Tasarısı olması durumunda veya  

(b) Senatodan, Temsilciler Meclisinin kabul etmediği değişikliklerle 

Temsilciler Meclisine geri gönderilmiş veya Senatodan temsilciler Meclisine geri 
gönderilmemiş bir Vergi Kanunu Tasarısı durumunda, Kanun Tasarısı, kararda 

belirtilen süre içinde, bu sürenin bitiminde, Parlamentonun her iki Meclisince 
kabul edilmiş sayılır.  

3. Bu madde hükümlerine göre Senatoda görüşülme süresi kısaltılmış olan 

bir Kanun Tasarısı kanunlaştığında, söz konusu sürenin bitiminden önce, her iki 

Meclis bu kanunun daha uzun bir süre yürürlükte kalması konusunda mutabakata 

varıp, bu daha uzun süre her iki Meclis tarafından alınan kararlarda 

belirtilmedikçe, kanunlaştığı tarihten itibaren en fazla doksan gün yürürlükte 
kalır. 

 

Kanunların İmzası ve Yayımlanması 

 

Madde 25. 

1. Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili bir öneri içermeyen herhangi bir 

Kanun Tasarısı kabul edilir edilmez veya Parlamentonun her iki Meclisi 
tarafından kabul edilmiş sayıldığında, bu maddenin hükümlerine göre, Başbakan 
bu Kanun tasarısının imzalanması ve yayımlanması için Başkana sunar.  

2.1) Anayasa aksini öngörmedikçe, imzalanması ve yayımlanması için 

Başkana sunulan her Kanun Tasarısı, kendisine sunulduğu tarihten itibaren 
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beşinci günden daha önce ve yedinci günden daha geç olmamak üzere Başkan 
tarafından imzalanır.  

2) Hükümetin isteğiyle ve daha önceden Senatonun rızasıyla, Başkan, 
Hükümetin beşinci günden önce imzalanması isteğine konu olan herhangi bir 

kanun tasarısını, yukarıda bahsi geçen tarihte imzalar. 

3. Anayasanın 24’üncü maddesi uyarınca Senatoda görüşülme süresi 

kısaltılmış olan her Kanun Tasarısı, Başkan tarafından, kanun tasarısının 
imzalanmak ve kanun olarak yayımlanmak üzere sunulduğu tarihte imzalanır.  

4.1) Anayasaya göre, her Kanun Tasarısı, Başkan tarafından imzalandığı 
gün yürürlüğe girer ve aksi bir maksat belirtilmemişse aynı gün geçerlik kazanır. 

2) Anayasaya göre, Başkan tarafından imzalanan her Kanun Tasarısı, 

Resmi Gazete’de, Kanun Tasarısının kanunlaştığını ifade eden yayımlanma 

talimatıyla birlikte kanun olarak yayımlanır. 

3) Her Kanun Tasarısı, Başkan tarafından, Parlamentonun her iki Meclisi 
tarafından kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan metniyle imzalanır ve eğer bir 

Kanun Tasarısı her iki resmi dilde kabul edilmiş veya kabul edilmiş olarak sayılır 
ise, Başkan Kanun Tasarısını bu dillerin her birinde imzalar. 

4) Başkan Kanun Tasarısını resmi dillerin sadece birinde imzaladığı 

durumda, resmi dildeki metin diğer resmi dile çevrilir.  

5) Bir Kanun Tasarısı Kanun olarak imzalanır ve yayımlanır yayımlanmaz, 

söz konusu kanunun Başkan tarafından imzalanmış olan metni veya Başkan söz 

konusu kanun metnini her iki resmi dilde imzalamışsa, her iki imzalı metin 

kaydedilmek üzere Yargıtay Tescil Bürosuna gönderilir ve kaydedilen metin veya 

metinler bu kanunun hükümleri için kesin delil oluşturur. 

6) Bu bölüm hükümlerine göre tescil edilen her iki resmi dildeki metinler 
arasında bir ihtilaf çıkması halinde, ulusal dildeki metin geçerli olur.  

5.1) Başbakanın, zaman zaman bir vesilesiyle gerektiğinde, yürürlükte 

olan Anayasa metni tüm değişiklikleriyle birlikte (her iki resmi dilde) kendi 
gözetiminde istemesi veya hazırlatması meşrudur. 

2) Böyle hazırlanmış olan her bir metnin kopyası, Başbakan ve Başyargıç 

tarafından resmen tasdik edildikten sonra Başkan tarafından imzalanır ve kayda 

girmek üzere Yargıtay Tescil Bürosuna gönderilir.  

3) O an için hazırlanan son metin olan imzalı ve tescilli kopya, tescil 

edilmesinin ardından, tescil tarihi itibariyle Anayasanın kesin delilidir ve böylece, 
bu amaçla Anayasanın tescil edilen tüm metinlerinin yerini alır.  

4) Bu bölüm hükümlerine göre tescil edilen her iki resmi dildeki metinler 
arasında bir ihtilaf çıkması halinde, ulusal dildeki metin geçerli olur.  
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Kanun Tasarılarının Yargıtaya Götürülmesi 

 

Madde 26. 

Bu madde, bir Vergi Kanunu veya Anayasa değişikliği önerisi içerdiği 

ifade edilen bir Kanun tasarısı veya Anayasanın 24’üncü maddesi uyarınca 

Senatoda görüşülme süresi kısaltılmış bir Kanun tasarısı dışında, Parlamentonun 
her iki Meclisi tarafından kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan her Kanun 

Tasarısı için geçerlidir.  

1.1) Başkan, Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra, bu maddenin geçerli 

olduğu herhangi bir Kanun Tasarısını, tasarının veya herhangi bir özel hükmünün 

Anayasa veya Anayasadaki herhangi bir hükme aykırı olup olmadığı konusunda 
karar vermesi için Yargıtaya havale edebilir. 

2) Bu havale, söz konusu Kanun Tasarısı Başbakan tarafından imzalanmak 

üzere Başkana sunulduğu tarihten itibaren en geç yedi’nci günü yapılır. 

3) Bu maddeye göre, Başkan, mahkeme kararının ilânını bekleyen 

Yargıtaya havale edilen hiçbir kanun tasarısını imzalamaz.  

2.1) En az beş yargıçtan oluşan Yargıtay, bu madde kapsamında Başkanın 
kendisine havale ettiği her soruda karar vermek üzere görüşme yapar ve 
Cumhuriyet Başsavcısı ve mahkemece atanan bir danışmanın savlarını 

dinledikten sonra, Başkan tarafından kendisine gönderilen soruyla ilgili olarak 
açık yapılan oturumda, olabildiğince çabuk ve her halükarda altmış günden daha 
geç olmamak üzere, kararını ilân eder.  

2) Bu madde maksatları için, Yargıtay hâkimlerinin çoğunluğunun aldığı 

karar mahkemenin kararıdır ve mahkemenin belirleyeceği hâkimlerden biri 
tarafından açıklanır ve lehte veya aleyhte başka hiçbir görüş telaffuz edilmez ve 

ne de bu tür başka bir görüşün varlığı açıklanır.  

3.1) Bu madde hükümlerine göre Yargıtayın, kendisine gönderilen bir 

başvurunun konusu olan bir Kanun Tasarısının herhangi bir hükmünün 
Anayasaya veya onun bir hükmüne aykırı olduğu kararını verdiği her durumda 
Başkan böyle bir Kanun Tasarısını imzalamayı reddeder.  

2) Anayasanın 27’nci maddesinin uygulandığı bir Kanun Tasarısı 
durumunda, eğer bu maddeye göre Başkana bir dilekçe gönderilirse, bu madde 
hükümlerine riayet edilir.  

3) Diğer her durumda, Başkan, Yargıtay kararı açıklanır açıklanmaz en 
kısa sürede Kanun Tasarısını imzalar.  

 

Kanun Tasarılarının Halk’a Götürülmesi 

 

Madde 27. 

Bu madde, Anayasada değişiklik önerisi içerdiği ifade edilen bir Kanun 
Tasarısı dışında, 23’üncü madde hükümlerine göre, Parlamentonun her iki 
Meclisi tarafından kabul edilmiş sayılan her Kanun Tasarısı için geçerlidir. 
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1. Senato üyelerinin çoğunluğu ve Temsilciler Meclisi üyelerinin en az 
üçte biri, Başkana hitaben ortak bir dilekçe ile, bu maddenin hükümlerine göre, 

Başkandan, söz konusu Kanun Tasarısının halkın görüşünün alınması gereken 

ulusal önemde bir öneri içerdiği gerekçesiyle, bu maddenin hükümlerinin geçerli 

olduğu hiçbir Kanun Tasarısını kanun olarak imzalayıp yayımlamamasını 

isteyebilir.  

2. Bu tür her dilekçe yazılı olur ve imzaları kanunda öngörüldüğü şekilde 

doğrulanan dilekçe sahipleri tarafından imzalanır. 

3. Bu tür her dilekçe, talebin dayandırıldığı gerekçeyi açıklayan bir ifade 

içerir ve Kanun Tasarısının her iki Meclisi tarafından kabul edilmiş sayıldığı 
tarihten itibaren en geç dört gün içinde Başkana sunulur. 

4.1) Bu madde hükümlerine göre, Başkan, kendisine hitaben yazılı bir 
dilekçeyi aldığında derhal bu dilekçeyi değerlendirir ve Devlet Şûrası’na 
danıştıktan sonra, dilekçeye konu Kanun Tasarısının Parlamentonun her iki 
Meclisi tarafından kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, 
kararını açıklar. 

2) Anayasanın 26’ncı maddesi uyarınca Kanun Tasarısı veya herhangi bir 
hüküm Yargıtaya sevk edilmişse, Yargıtay, söz konusu Tasarı veya hükmün 
Anayasaya veya herhangi bir hükmüne aykırı olmadığı kararını verinceye kadar 

Başkanın dilekçeyi değerlendirme zorunluluğu yoktur ve Yargıtay tarafından bu 
yönde bir karar açıklanırsa, Başkan, Yargıtayın bu yöndeki kararını açıkladığı 

günden itibaren altı’ncı günün sonuna kadar dilekçeyle ilgili kararını açıklamak 
zorunda değildir.  

5.1) Başkan, bu maddeye göre bir dilekçeye konu olan Kanun Tasarısının 

halkın görüşüne sunulmasını gerektirecek ulusal önemde bir teklif içerdiğine 

karar verdiği her durumda, Başbakanı ve dolayısıyla Parlamentonun her iki 
Meclis Başkanını kendi imzası ve mührüyle yazılı olarak bilgilendirir ve teklif 

aşağıdaki yöntemlerden biri ile onaylanmadıkça bu Tasarıyı kanun olarak 
imzalamaz ve yayımlamaz: 

i) Anayasanın 47’nci maddesine göre, Başkanın karar tarihinden itibaren 
onsekiz ay içerisinde bir referandumla halk tarafından veya  

ii) Söz konusu süre içinde Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 
yeniden toplanan Temsilciler Meclisinin bir kararıyla. 

2) Bu madde hükümlerine göre dilekçeye konu bir Kanun Tasarısında yer 

alan bir teklif, bu bölümün yukarıdaki hükümlerine göre halk tarafından veya 

Temsilciler Meclisi kararıyla onaylandığı her durumda, söz konusu Kanun 

Tasarısı, onaylanmasının hemen ardından, imzalaması ve kanun olarak 

yayımlaması için Başkana sunulur ve bunun üzerine Başkan, Kanun Tasarısını 

imzalar ve usulüne uygun biçimde kanun olarak yayımlar.  

6. Başkan, bu maddeye göre bir dilekçeye konu olan Kanun Tasarısının 

halkın görüşüne sunulmasını gerektirecek ulusal önemde bir teklif içermediğine 

karar verdiği her durumda, Başbakanı ve dolayısıyla Parlamentonun her iki 
Meclis Başkanını kendi imzası ve Mührüyle yazılı olarak bilgilendirir ve Tasarı, 

Parlamentonun her iki Meclisi tarafından kabul edilmiş sayıldığı tarihten 
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başlayarak on bir gün içinde Başkan tarafından imzalanır ve usulüne uygun 
biçimde kanun olarak yayımlanır. 

 

Hükümet 

 

Madde 28. 

1. Hükümet, Anayasanın hükümlerine göre Başkan tarafından atanan en az 
yedi en fazla onbeş üyeden oluşur. 

2. Devletin yürütme kuvveti, Anayasa hükümlerine göre Hükümet 
yetkisiyle yerine getirilir. 

3.1) Temsilciler Meclisinin uygun görüşü alınmaksızın savaş ilân edilemez 
ve Devlet, herhangi bir savaşa katılamaz.  

2) Bununla birlikte, fiili işgal durumunda, Hükümet, Devletin korunması 

için gerekli gördüğü her türlü önlemi alabilir ve Temsilciler Meclisi açık değilse 
mümkün olan en yakın tarihte toplantıya çağrılır.  

3) Bu Parlamento tarafından çıkarılan, savaş veya silahlı ayaklanma 

sırasında halkın güvenliğini sağlama ve Devleti korumayı amaçlayan herhangi bir 

kanunu hükümsüz kılmak, savaş veya silahlı ayaklanma sırasında böyle bir 

kanuna uygun olarak yapılan veya yapıldığı anlamına gelen herhangi bir fiili iptal 
etmek için Anayasanın 15’inci maddesinin beşinci fıkrasının 2) numaralı bendi 
dışında hiçbir hükmüne başvurulamaz. Bu bentteki “savaş zamanı” Devletin 

katılmadığı ancak, Parlamentonun her iki Meclisinin, söz konusu silahlı 

çatışmadan, Devletin hayati çıkarlarını etkileyen ulusal bir olağanüstü durumun 

ortaya çıktığı konusunda karar almaları açısından bir silahlı çatışmanın yer aldığı 

ve “savaş veya silahlı ayaklanma zamanı” da savaşın veya yukarıda bahsi geçen 

herhangi bir silahlı çatışmanın veya herhangi bir silahlı ayaklanmanın sona 

ermesinden sonraki zamanı, Parlamentonun her bir Meclisinin, söz konusu savaş, 

silahlı çatışma veya silahlı ayaklanmanın varlığının sona erdiği yolunda karar 
vermesine kadar geçen süreyi içine alır.  

4.1) Hükümet, Temsilciler Meclisine karşı sorumludur.  

2) Hükümet, kollektif bir otorite olarak toplanır ve hareket eder ve 
Hükümet üyelerinin idare ettiği Devlet Dairelerine karşı topluca sorumludur.  

3) Yüksek Mahkemenin, açıklama yapılması gerektiğini belirlediği 

aşağıdaki bazı özel durumlar hariç, Hükümet toplantılarında konuşmaların 

gizliliğine riayet edilir. 

i) Bir mahkeme tarafından adaletin uygulanmasıyla ilgili yararlar veya 

ii) Önceliği olan bir kamu yararından dolayı, Parlamentonun Meclislerinin 
yetkisiyle, kamu açısından önemli olduğu bildirilen bir konuyu araştırmak üzere 

Hükümet veya bir Bakan tarafından atanan bir mahkeme bu konudaki uygulama 
uyarınca.  

4) Hükümet, her mali yıl için Gelir Tahminlerini ve Devletin Harcama 
Tahminlerini hazırlar ve görüşülmesi için Temsilciler Meclisine sunar.  
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5.1) Hükümetin başı ya da Başbakan (Taoiseach) olarak adlandırılır ve 
Anayasada öyle anılır.  

2) Başbakan, Başkanı genellikle iç ve dış politika konularında bilgilendirir.  

6.1) Başbakan, Hükümetin bir üyesini Başbakan Yardımcısı olarak atar.  

2) Başbakanın ölmesi veya kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi 
durumunda, yeni bir Başbakan tayin edilinceye kadar, Başbakan Yardımcısı 
Başbakanın yerine vekalet eder.  

3) Başbakan Yardımcısı, Başbakanın geçici yokluğunda yerine vekalet 

eder.  

7. 1) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığından sorumlu 

olan Hükümet üyesinin Temsilciler Meclisi üyesi olması gereklidir.  

2) Hükümetin diğer üyelerinin Temsilciler Meclisi veya Senato üyeleri 
olması gerekir ancak Senatodan iki üyeden de daha fazla olmamalıdır. Hükümetin 
her üyesi Parlamentonun her iki Meclisine katılma ve konuşma hakkına sahiptir.  

8. Hükümetin her üyesi Parlamentonun her iki Meclisine katılma ve 

konuşma hakkına sahiptir. 
9.1) Başbakan, herhangi bir zamanda istifasını Başkana sunarak 

görevinden istifa edebilir.  

2) Hükümetin diğer herhangi bir üyesi istifasını Başbakana sunarak 
görevinden istifa edebilir.  

3) Başkan, Başbakan tarafından tavsiye edildiği takdirde, Başbakan 
dışında bir Hükümet üyesinin istifasını kabul eder. 

4) Başbakan herhangi bir zamanda, kendisi için yeterli bir nedenle, 

Hükümetin bir üyesinin istifasını isteyebilir; söz konusu üye bu isteği 

karşılamazsa, Başbakanın tavsiyesi üzerine görevi Başkan tarafından sona 

erdirilir.  

10. Başbakanın tavsiyesi üzerine Başkan, Temsilciler Meclisini feshedip, 
fesihten sonra yeniden toplanan Temsilciler Meclisinin çoğunluğunun desteğini 

garantilemedikçe, Başbakan, Temsilciler Meclisinde çoğunluğun desteğini 
kaybettiğinde görevinden istifa eder. 

11.1) Başbakan herhangi bir zamanda görevinden istifa ederse, Hükümetin 

diğer üyeleri de istifa etmiş sayılır, ancak halefleri atanıncaya kadar Başbakan ve 
Hükümetin diğer üyeleri görevlerine devam eder.  

2) Temsilciler Meclisi feshedildiği tarihte görevde bulunan Hükümet 
üyeleri, halefleri atanıncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder.  

12. Aşağıdaki konular kanunla düzenlenir: Devlet Dairelerinin 
teşkilatlanması ve aralarındaki iş dağılımı, Hükümet üyelerinin söz konusu 

Dairelerin sorumlu Bakanları olarak atanması, bir Hükümet üyesinin geçici 

yokluğunda veya iş göremezliğinde görevlerinin ifası, ve Hükümet üyelerinin 
ücretlerinin ödenmesi.  
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Yerel Yönetim 

 

Madde 28A. 

1. Devlet, yerel toplulukların demokratik temsili için bir forum 

sağlanmasında, kanunun verdiği yerel düzeydeki yetkilerin ve işlevlerin yerine 

getirilmesinde ve girişimleriyle söz konusu toplulukların çıkarlarının teşvik 
edilmesinde yerel yönetimlerin rolünü kabul eder. 

2. Kanunun belirlediği doğrudan seçimle gelen yerel yönetimler olur ve 
Anayasa hükümlerine tabi olarak, bunların yetki ve işlevleri kanunla belirlenir ve 
kanunla uyum içinde kullanılır ve yerine getirilir.  

3. Söz konusu yerel yönetimlerin üyelerinin seçimleri, yapıldıkları son 

yıldan itibaren beşinci yılın bitiminden daha önce olmak üzere kanuna göre 
yapılır. 

4. Kanunun belirlediği şekilde Temsilciler Meclisi üyeleri ve diğer 

kişilerin seçiminde oy kullanma hakkı olan her vatandaş, kanunla belirlendiği 

üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında ele alınan yerel yönetim üyelerinin 
seçimlerinde de oy kullanma hakkına sahiptir.  

5. Bu maddenin ikinci fıkrasında ele alınan yerel yönetimlerin 
üyeliklerindeki arızi boşluklar kanuna uygun olarak doldurulur.  

 

Uluslararası İlişkiler 

 

Madde 29. 

1. İrlanda, uluslararası adalet ve ahlak üzerine kurulmuş uluslar arasındaki 
barış ve dostane işbirliği idealine bağlılığını teyit eder.  

2. İrlanda, uluslararası anlaşmazlıkların uluslararası tahkim veya yargı 

yoluyla barışçı çözümü ilkesine bağlılığını teyit eder.  

3. İrlanda, diğer devletlerle olan ilişkilerinde, davranış kuralı olarak 

uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerini kabul eder.  

4.1 ) Devletin dış ilişkilerle bağlantılı yürütme yetkisi Anayasanın 28’inci 
maddesi uyarınca Hükümet tarafından kullanılır.  

2) Hükümet, Devletin herhangi bir yürütme işlevini yerine getirme 

amacıyla veya dış ilişkileriyle bağlantılı olarak, varsa, kanunlarla belirlenen 
koşulların elverdiği ölçüde, Devletin ortak kaygı konularında uluslararası işbirliği 

amacıyla bağlantısı olduğu herhangi bir grubun üyelerinin veya uluslar 
topluluğunun benzer amaçla kullandığı veya benimsediği herhangi bir organ, araç 
veya usulü benimseyebilir veya yararlanabilir. 

3) Devlet, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (18 Nisan 1951’de Paris’te 

imzalanan Antlaşma ile kuruldu), Avrupa Ekonomik Topluluğu (25 Mart 1957’de 

Roma’da imzalanan Antlaşma ile kuruldu) ve Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu’na (25 Mart 1957’de Roma’da imzalanan Antlaşması ile kuruldu) üye 

olabilir. Devlet, Tek Avrupa Senedi’ni (17 Şubat 1986’da Lüksemburg’da ve     
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28 Şubat 1986’da Lahey’de Topluluklara Üye Devletler adına imzalandı) 
onaylayabilir.  

4) Devlet, 7 Şubat 1992’de Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği 
Antlaşması’nı onaylayabilir ve bu Birliğin bir üyesi olabilir.  

5) Devlet, 2 Ekim 1997’de Amsterdam’da imzalanan ve Avrupa Birliği 

Antlaşmasını, Avrupa Toplulukları’nı kuran antlaşmaları ve bazı ilgili Kanunları 
değiştiren Amsterdam Antlaşması’nı onaylayabilir.  

6) Devlet, bu bölümde 5) numaralı bentte ele alınan Antlaşmanın 1/11), 2/5) 
ve 2/15) maddelerinde ve söz konusu Antlaşmanın ikinci ve dördüncü 

protokollerinde ortaya konan seçeneklerini veya takdirini kullanabilir ancak bu 

tür takdir kullanma Parlamentonun her iki Meclisinin onayına tabidir. 

7) Devlet, 26 Şubat 2001’de Nice’te imzalanan ve Avrupa Birliği 

Antlaşmasını, Avrupa Toplulukları’nı kuran antlaşmaları ve bazı ilgili Kanunları 
değiştiren Nice Antlaşması’nı onaylayabilir.  

8) Devlet, bu bölümde 7) numaralı bentte ele alınan Antlaşmanın 1/6), 1/9), 
1/11), 1/12), 1/13) ve 2/1) maddelerinde öngörülen seçenekleri veya takdirini 

kullanabilir ancak bu tür takdir kullanma Parlamentonun her iki Meclisi’nin 

onayına tabidir. 

9) Devlet, bu bölümde 7) numaralı bentte ele alınan Antlaşmanın ortak 
savunmanın Devleti içerdiği 1/2) maddesi uyarınca Avrupa Konseyi tarafından 
alınan ortak savunma kurmaya ilişkin kararı kabul etmez.   

10) Anayasanın hiçbir hükmü, Avrupa Birliği veya Toplulukların üyelik 

yükümlülüklerinin gerekli kıldığı, Devlet tarafından çıkarılan kanunları, yapılan 

fiilleri veya alınan önlemleri geçersiz kılmaz veya Avrupa Birliği veya 

Toplulukları veya ilgili kurumları veya Toplulukları kuran Antlaşmaların 

hükümlerine göre yetkili organların çıkardığı kanunların, yaptıkları fiillerin veya 

aldıkları önlemlerin Devlette kanun gücüne sahip olmasını engellemez. 

11) Devlet 15 Aralık 1989’da Lüksemburg'da yapılan, Topluluklara Üye 

Devletler arasında hazırlanan Topluluk Patentleri’ne ilişkin Anlaşma’yı 
onaylayabilir.  

5.1) Devletin taraf haline geldiği her uluslararası anlaşma Temsilciler 
Meclisi’ne getirilir..  

2) Devlet, koşulları Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmadıkça, kamu 
fonları üzerinde bir yük getiren herhangi bir uluslararası anlaşma ile bağlanmaz.  

3) Bu bölüm hükümleri, teknik ve idari nitelikteki anlaşmalar için geçerli 
değildir.  

6. Parlamento tarafından karar alınmadıkça hiçbir uluslararası anlaşma 
Devletin iç hukukunun bir parçası olamaz.  

7. 1) Devlet, 10 Nisan 1998’de Belfast’ta yapılan Britanya-İrlanda 

Anlaşması -bundan böyle Anlaşma olarak anılır- tarafından bağlanmaya rıza 
gösterebilir.  

2) Bu Anlaşmayla kurulan herhangi bir kurum, Anayasanın hükümlerine 

göre oluşturulan veya atanan herhangi bir kişi veya Devletin herhangi bir 
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organına benzer bir yetki veya işlev yükleyen Anayasanın diğer herhangi bir 

hükmünden bağımsız olarak, İrlanda adasının tamamı veya herhangi bir kısmına 

ilişkin olarak kendisine verilen yetki ve işlevleri kullanabilir. Anlaşmazlıkların 

veya uyuşmazlıkların çözülmesiyle ilgili olarak böyle bir kuruma verilen 

herhangi bir yetki veya fonksiyon, Anayasa ile daha önce bahsedilen herhangi bir 
kişi veya Devletin organına verilen benzer bir yetki veya fonksiyona ilave olabilir 
veya yerini alabilir.  

8. Devlet, uluslararası hukukun genel kabul gören ilkelerine uygun olarak, 
bölge dışında yetki kullanabilir. 

9. Devlet 17 Temmuz 1998’de Roma’da yapılan Uluslararası Ceza 
Mahkemesi Roma Statüsü’nü onaylayabilir.  

 

Başsavcı 

 

Madde 30. 

1. Başsavcı, Hükümete kanunlarla ilgili ve hukuki görüş konusunda 

danışmanlık yapar ve Anayasayla kendisine verilen veya yüklenen tüm yetkileri, 

fonksiyonları ve görevleri yerine getirir. 

2. Başsavcı, Başbakanın teklifiyle Başkan tarafından atanır.  

3. Suçüstü mahkemeleri dışında, Anayasanın 34’üncü maddesi 
hükümlerine göre kurulan herhangi bir mahkemede kovuşturulan tüm suçlar ve 

kabahatler Halk adına ve Başsavcı veya bu amaçla kanunun yetki verdiği başka 
bir kişi tarafından açılan davada soruşturulur.  

4. Başsavcı Hükümetin bir üyesi olamaz.  

5.1) Başsavcı herhangi bir zamanda, Başkana iletilmek üzere istifasını 
Başbakana sunarak istifa edebilir.  

2) Başbakan, kendince yeterli sebeplerle, Başsavcının istifasını isteyebilir. 

3) Başbakanın isteğine uyulmaması halinde, Başbakanın tavsiyesi üzerine, 
Başsavcının ataması Başkan tarafından feshedilir.  

4) Başsavcı, Başbakanın istifası üzerine görevinden emekli olur, ancak 
Başbakan halefi atanana kadar görevini sürdürmeye devam edebilir.  

6. Bu maddenin yukarıdaki hükümlerine istinaden, makam sahibine 
ödenecek ücret de dahil olmak üzere, Başsavcılık makamı kanunla düzenlenir.  

 

Devlet Şûrası 

 

Madde 31. 

1. Anayasanın, Başkanın Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra 

kullanılacağını ve yürüteceğini ifade ettiği, Başkanın söz konusu Şûra’ya 
danışacağı yetkilerini kullanma ve görevlerini yerine getirmeye ilişkin konularda 
yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak üzere bir Devlet Şûrası bulunur. 
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2. Devlet Şûrası aşağıdaki üyelerden oluşur: 

i) Makama dayalı üyelikler: Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Başyargıç, 

Yüksek Mahkeme Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Başkanı ve 
Başsavcı.  

ii) Daha önce Başkanlık veya Başbakanlık veya Başyargıçlık veya Saorstat 
Éireann (Serbest İrlanda Devleti) Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış, Devlet 

Şûrası üyesi olmaya muktedir ve istekli her kişi.iii) Bu madde kapsamında, varsa, 
Başkan tarafından Devlet Şûra üyesi olarak atanabilecek diğer kişiler.  

3. Başkan, zaman zaman, kendi yetkisine dayanarak, tamamen kendi 

takdiriyle, Devlet Şûrası üyeliğine uygun bulduğu kişileri atayabilir, ancak Devlet 

Şûrası üyeleri arasında bu şekilde atanan aynı zamanda en fazla yedi üye olabilir. 

4. Devlet Şûrası’nın her üyesi, üye olarak katıldıkları ilk Şûra toplantısında, 

aşağıdaki biçimde bir beyanı imzalar: 

“Yüce Tanrının huzurunda, bir Devlet Şûrası üyesi olarak görevlerimi 
sadakatle ve vicdanen yerine getireceğime ciddiyetle ve içtenlikle söz veririm.” 

5. Başkan tarafından atanan her Devlet Şûrası üyesi, ölmedikçe, istifa 

etmedikçe, sürekli iş göremez hale gelmedikçe veya görevden alınmadıkça, 
kendisini atayan Başkanın halefi görevi devralıncaya kadar görevini sürdürür.  

6. Başkan tarafından atanan herhangi bir Devlet Şûrası, istifa dilekçesini 
bizzat Başkana vererek görevinden istifa edebilir.  

7. Başkan, kendine göre yeterli sebeplerle, kendisinin atadığı herhangi bir 

Devlet Şûrası üyesinin memuriyeti, kendi imzasıyla feshedebilir. 

8. Devlet Şûrası toplantıları Başkanın belirleyeceği yerlerde ve zamanlarda 

yapılabilir.  

Madde 32. 

Başkan, her defasında, Devlet Şûrası’nı toplamadıkça ve toplantıda hazır 

bulunan üyeleri dinlemedikçe, Anayasayla Devlet Şûrası’na danışıldıktan sonra 

kullanılabileceği veya yürütülebileceği ifade edilen yetkileri veya görevleri 
kullanamaz veya yerine getiremez. 

 

Sayıştay Başkanı 

 

Madde 33. 

1. Sayıştay Başkanı, Devlete ait tüm harcamaları denetler ve Parlamento 
tarafından idare edilen tüm hesapları ve paraları inceler.  

2. Sayıştay Başkanı, Başbakanın teklifiyle Başkan tarafından atanır.  

3. Sayıştay Başkanı Parlamentonun hiçbir Meclisinin üyesi olamaz ve 
başka maaşlı bir görev ve mevki üstlenemez. 

4. Sayıştay Başkanı kanunla belirlenen dönemlerde Temsilciler Meclisine 
rapor verir.  
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5.1) Sayıştay Başkanı, belirli fena hareketler ve iş göremezlik dışında 

görevden alınamaz ve alınacağı zaman sadece Temsilciler Meclisi ve Senatonun 
görevden alınmasını isteyen kararları ile alınabilir.  

2) Başbakan, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından alınan yukarıda 

bahsi geçen kararları usulüne uygun olarak Başkana bildirir kendisine Meclislerin 
kabul ettiği her bir kararın Parlamento Meclisi Başkanı tarafından onaylanmış 
suretini gönderir.  

3) Başkan, bu bildirimi ve kararların suretini aldıktan sonra, kendi imzasını 

taşıyan bir emirle Sayıştay Başkanını görevden alır. 

6. Yukarıdaki hükümlere tabi olarak, Sayıştay Başkanının görev koşulları 

ve şartları kanunla belirlenir.  

 

Mahkemeler 

 

Madde 34. 

1. Adalet kanunla kurulan mahkemelerde, Anayasada öngörülen şekilde 

atanan hâkimler tarafından dağıtılır ve kanunda tanımlanan bazı özel sınırlı haller 
hariç, halka açık olarak idare edilir. 

2. Mahkemeler, İlk Derece Mahkemeleri ve Temyiz Mahkemesinden 
oluşur.  

3.1) İlk Derece Mahkemeleri, tam bidayet ve hukuki ya da maddi, medeni 
ya da cezai tüm sorunlar ve konularda karar yetkisi olan Yüksek Mahkemeyi de 
içerir.  

2) Bu maddede aksi öngörülmedikçe, Yüksek Mahkemenin kaza yetkisi, 
Anayasanın hükümlerini gözeten herhangi bir kanunun geçerliliği sorununu da 

kapsar ve Yüksek Mahkeme veya Yargıtay dışında, Anayasanın bu veya diğer 

herhangi bir maddesine göre kurulmuş olan herhangi bir Mahkemede (dilekçe 
veya ispat veya başka bir şekilde) itiraz edilemez.  

3) Hiçbir Mahkemenin, Başkanın Anayasanın 26’ncı maddesi uyarınca 
Kanun tasarısı için Yargıtaydan görüş istediği bir kanun veya bir kanunun 

herhangi bir hükmünün geçerliliğine itiraz etme veya söz konusu 26’ncı madde 
uyarınca Başkanın Yargıtaya gönderdiği Kanun Tasarısına karşılık gelen bir 
kanun hükmünün geçerliliğine itiraz etme yetkisi yoktur.  

4) İlk Derece Mahkemeleri de kanunla belirlenen temyiz hakkı ile yerel ve 
sınırlı yargı mahkemelerini içerir.  

4.1) Temyiz Mahkemesine Yargıtay adı verilir. 

2) Yargıtay Başkanı, Başyargıç olarak adlandırılır. 

3) Yargıtay, bazı istisnalar ve kanunla tanımlanan bazı düzenlemelere tabi 
olarak Yüksek Mahkemenin tüm kararlarını temyiz yetkisine sahiptir ve ayrıca 
kanunun belirlediği diğer mahkemelerin kararlarını da temyiz yetkisine sahiptir. 
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4) Anayasanın hükümleri dikkate alındığında, hiçbir kanun, kanunun 
geçerliliği konusunda itirazları içeren Yargıtay davalarının temyiz yetkisinden 

muaf tutulamaz.  

5) Anayasanın hükümlerini dikkate alarak bir kanunun geçerliliğine dair 
bir itiraz konusunda Yargıtayın kararı, mahkemenin belirleyeceği hâkimlerinden 
biri tarafından açıklanır ve lehte veya aleyhte, bu itirazla ilgili ne bir görüş 
bildirilir ne de böyle bir itirazın varlığı ortaya açıklanır.  

6) Komisyon kararı her durumda nihai ve kesindir.  

5.1 ) İşbu Anayasaya göre atanan her hâkim aşağıdaki beyanı imzalar: 

“Yüce Tanrının huzurunda, layıkıyla ve sadakatle ve bilgim ve yetkimle en 
iyi şekilde Mahkeme Başkanlığını (veya duruma göre) yürüteceğimi ve hiç 
kimseden korkmadan ya da kimseyi kayırmadan, kimseye sevgi ya da kötü niyet 
beslemeden, Anayasa ve yasaları koruyacağıma ciddiyetle ve içtenlikle söz verir 
ve ilân ederim. Tanrı bana yol göstersin ve güç versin.” 

2) Bu açıklama, Başyargıç ve diğer her bir Yargıtay hâkimi ve Yüksek 

Mahkeme hâkimleri tarafından Başkanın huzurunda ve diğer her bir mahkemenin 

hâkimleri tarafından Başyargıcın huzurunda ya da Yargıtayın mevcut kıdemli 

hâkiminin önünde ve açık mahkemede yapılır ve imzalanır.  

3) Bu beyan, her hâkim tarafından görevine başlamadan önce ve her 

halükarda, atanmasından sonra en geç on gün içinde veya Başkan tarafından 
belirlenen daha geç bir tarihte yapılır. 

4) Yukarıda belirtilen beyanda bulunmayan bir hâkim görevinden ayrılmış 
sayılır.  

Madde 35. 

1. Yargıtay, Yüksek Mahkeme ve 34’üncü madde uyarınca kurulmuş diğer 
tüm Mahkemelerin hâkimleri Başkan tarafından atanır.  

2. Tüm hâkimler yargı fonksiyonlarını yerine getirirken bağımsızdır ve 

sadece Anayasa ve kanunlara tabidir.  

3. Hiçbir hâkim Parlamentonun hiçbir Meclisinin üyesi seçilemez ve başka 

maaşlı bir görev ve mevki üstlenemez. 

4.1) Yargıtay veya Yüksek Mahkeme hâkimi, belirli fena hareketler ve iş 

göremezlik dışında görevden alınamaz ve alınacağı zaman sadece Temsilciler 
Meclisi ve Senatonun görevden alınmasını isteyen kararları ile alınabilir.  

2) Başbakan, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından alınan kararları 

usulüne uygun olarak Başkana bildirir kendisine Meclislerin kabul ettiği her bir 

kararın Parlamento Meclisi Başkanı tarafından onaylanmış suretini gönderir.  

3) Başkan, bu bildirimi ve bu kararların suretini aldıktan sonra, kendi 

imzasını taşıyan bir emirle ilgili hâkimi görevden alır. 

5. Görevine devam ettiği sürece bir hâkimin ücretinde azalma olmaz. 

Madde 36. 

Anayasanın yukarıda sözü edilen, mahkemelere dair hükümlerine tabi 

olarak, aşağıdaki konular kanunla düzenlenir: 
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i) Yargıtay ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısı ve ücretleri, 

emeklilikleri ve emekli maaşları, 

ii) Diğer tüm mahkemelerin hâkimlerinin sayısı ve atanma koşulları ve 

iii) Söz konusu mahkemelerin oluşturulması ve teşkilatı, bu mahkemeler 

ve hâkimler arasında yargılama yetkisi ve iş dağılımı ve tüm muhakeme usulleri.  

Madde 37. 

1. Anayasanın hiçbir hükmü, söz konusu fonksiyon ve yetkileri kullanmak 

için kanun tarafından usulünce yetkilendirilen hiçbir kişi veya kişilerden oluşan 

organ tarafından, cezai konular dışındaki konularda, söz konusu kişi veya 

kişilerden oluşan organın Anayasa hükümlerine göre kurulmuş veya atanmış bir 

hâkim veya mahkeme olmamasından bağımsız olarak, yargı niteliğindeki sınırlı 

fonksiyonlar ve yetkilerin kullanılmasını geçersiz kılmak için işletilemez.  

2. Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Parlamento tarafından 

çıkarılan kanunlara göre, hiçbir kişinin evlat edinilmesi veya edinildiğinin ifade 

edilmesi ve bu yetki ve fonksiyonları kullanmak için bu kanunlar tarafında 
yetkilendirlmiş olan herhangi bir kişi veya kişilerden oluşan organ tarafından 

verilen bir emir veya yetki uyarınca bir evlat edinme, sadece bu kişi veya 

kişilerden oluşan organın Anayasa hükümlerine göre kurulan veya atanan bir 

hâkim veya  mahkeme olmaması nedeniyle geçersiz sayılmaz. 

 

Yargılama 

 

Madde 38. 

1. Hiç kimse, normal mahkeme usulü dışında hiçbir cezai suçtan 

yargılanamaz.  

2. Küçük suçlara, suçüstü mahkemeleri tarafından bakılabilir.  

3.1) Normal mahkemelerin adaletin etkin dağıtımını, huzur ve düzeni 

sağlamakta yetersiz kaldığı durumlarda, bir yasa uyarınca suçların yargılanması 

için özel mahkemeler kurulabilir. 

2) Özel mahkemelerin oluşumu, yetkileri, yargılama yetkisi ve muhakeme 
usulü kanunla tanımlanır.  

4.1) Savaş veya silahlı ayaklanma durumunda, ayrıca savaş ve silahlı 

ayaklanma durumunda, askerî yasalara tabi iken, kişiler tarafından askeri kanuna 

karşı işlendiği iddia edilen suçların yargılanması için askerî mahkemeler 
kurulabilir.  

2) Savunma Kuvvetlerinin faal görevde olmayan bir üyesi, askeri 
disiplinin uygulanmasını amaçlayan bir kanuna göre herhangi bir söz konusu suç 

askeri mahkemenin görev alanında olmadıkça, hukuk mahkemelerinin tanıdığı 
bir suçtan dolayı herhangi bir askeri mahkeme tarafından yargılanamaz  

5. Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkralarına göre suçların yargılanması 
hariç, hiç kimse, jüri olmaksızın hiçbir suçtan  yargılanamaz. 
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6. Anayasanın 34 ve 35’inci maddesinin hükümleri, bu maddenin üç ve 
dördüncü fıkralarının hükümlerine göre kurulmuş bir mahkeme için geçerli 

değildir.  

Madde 39. 

İhanet sadece bir grubun Devlete karşı haince bir amacı şiddet ve cebirle 

gerçekleştirmek için toplanması ile veya Devlete karşı herhangi bir Devlet veya 

kişiye yardım etme veya bir kişiyle birlikte hareket etme veya Anayasa ile 
kurulmuş olan devlet organlarını silah veya diğer şiddet araçlarının zoruyla 

devirmek için girişimde bulunma, veya böyle bir girişimde yer almak veya ilişkisi 

olmak için herhangi bir kişiyle ilgilenme veya kışkırtma veya birlikte hareket 
etmeden oluşur. 

 

Temel Haklar 

Kişisel Haklar 

 

Madde 40. 

1. Her vatandaş, insan olarak kanun önünde eşittir. 

Bunu, Devletin kanunlarında yetenek, bedensel ve ahlaki ve toplumsal 
işlev farklılıklarına dikkat etmeyeceği şeklinde anlamamak gerekir.  

2.1) Devlet tarafından soyluluk unvanı verilmez.  

2) Hükümetin ön onayı dışında herhangi bir vatandaş herhangi bir soyluluk 
veya şeref unvanı kabul edemez.  

3.1) Devlet kanunlarında vatandaşların kişi haklarına saygılı olmayı ve 
uygulanabildiği ölçüde, savunmayı ve korumayı güvence altına alır.  

2) Devlet, özellikle, kanunları aracılığıyla, olabildiğince her vatandaşını 

haksız saldırılardan korur ve haksızlık yapıldığında her vatandaşın hayat, namus 

ve mülkiyet haklarını korur.  

3) Devlet, annenin yaşama eşit hakkını dikkate alarak, doğmamış bebeğin 

yaşam hakkını tanır ve kanunlarında bu hakka saygı gösterilmesini ve yasalarla 
savunulmasını ve korunmasını güvence altına alır.  

Bu fıkra Devletle başka bir devlet arasında seyahat özgürlüğünü 
kısıtlamaz.  

Bu fıkra, kanunla konulmuş olan şartlara tabi olarak, Devlette, başka bir 

devlette kanunen erişilebilir hizmetlerle ilgili bilgiyi edinme ve sağlama 

özgürlüğünü kısıtlamaz.  

4.1) Hiçbir vatandaş, kanun hükmü dışında, kişisel özgürlüklerinden 

mahrum bırakılamaz.  

2) Yüksek Mahkemeye veya bir hâkime, bir kişi tarafından veya onun 

adına yapılan ve kişinin yasadışı gözaltına alındığı iddiasıyla bir şikayet üzerine, 

bu şikayetin yapıldığı Yüksek Mahkeme veya her hâkim, derhal söz konusu 

şikayeti araştırır ve söz konusu kişinin gözaltında tutulmasına nezaret eden kişiye, 

gözaltında tutulan kişiyi, belirli bir tarihte Yüksek Mahkeme önüne çıkarmasını 
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ve gözaltına alınma gerekçesini yazıyla onaylamasını emredebilir ve Yüksek 

Mahkeme, söz konusu gözaltındaki kişi Mahkemeye çıkarıldıktan ve gözaltına 

nezaret eden kişiye gözaltına alma gerekçesini sunma fırsatı verdikten sonra, 

kişinin kanunlara uygun şekilde gözaltına alındığına ikna olmadıkça, gözaltındaki 
kişinin salıverilmesine karar verir.  

3) Bu fıkrada belirtilen emir uyarınca, yasadışı gözaltında tutulduğu iddia 

edilen kişi, cismen Yüksek Mahkeme önüne çıkarıldığında ve mahkeme, kişinin 

kanuna uygun bir şekilde gözaltına alındığına ikna olduğunda, ancak söz konusu 

kanunun Anayasa hükümlerine göre geçersi olması durumunda, Yüksek 
Mahkeme, durumu bildirerek, söz konusu kanunun geçerliliğini Yargıtaya sorar 
ve bu başvuru sırasında veya sonrasındaki bir zamanda, Yüksek Mahkemenin 
belirleyeceği kefalete ve koşullara tabi olarak, Yargıtay kendisine yapılan 

başvuruyla ilgili kararını bildirinceye kadar, gözaltındaki kişinin özgür kalmasına 

izin verebilir. 

4) Bu fıkra hükümlerine göre verilen bir karar uyarınca yasadışı olarak 
gözaltında tutulduğu iddia edilen kişinin çıkarılacağı Yüksek Mahkeme, 

Mahkeme Başkanı ya da yoksa mahkemenin kıdemli hâkiminin başkanlık ettiği 
davada üç hâkimden, diğer durumlarda sadece bir hâkimden oluşur.  

5) Bununla birlikte, bu fıkradaki hiçbir hükme, bir savaş veya silahlı isyan 
sırasında Savunma Kuvvetlerinin herhangi bir fiilini yasaklamak, kontrol etmek 
veya müdahale etmek amacıyla atıfta bulunulamaz.  

6) Bir kişinin, ciddi bir suç işlemesini engellemek için gerekli olduğu 

düşünüldüğünde, bir mahkemenin ciddi bir suçtan sanık kişinin kefaletle 
salıverilmesini reddetmesi kanunla öngörülebilir. 

5. Her vatandaşın konutu dokunulmazdır ve kanuni yollar dışında zorla 
girilemez.  

6.1) Kamu düzeni ve ahlak kurallarına tabi olmak üzere, Devlet aşağıdaki 
hakların kullanımını garanti eder: 

i) Vatandaşların inançlarını ve görüşlerini özgürce ifade etme hakkı.  

Bununla birlikte kamuoyunun eğitimi, kamu yararı için büyük önem 

taşıdığında, Devlet, radyo, basın, sinema gibi kamuoyu oluşturan araçların, bir 

yanda Hükümet politikalarının eleştirisi de dahil olmak üzere meşru ifade 

özgürlüğünü muhafaza ederken, kamu düzeni, ahlak ve Devlet otoritesini de 
zayıflatma amacıyla kullanılmaması için gerekli çabayı gösterir. 

Kışkırtıcı, küfür ya da uygunsuz konuların yayın veya beyanı, kanun 
uyarınca cezalandırılan bir suçtur.  

ii) Vatandaşların barış içinde ve silahsız toplanma hakkı.  

Kanuna uygun olarak belirlenmiş, huzuru bozacağı veya kamuyu tedirgin 

edeceği tahmin edilen toplantıları önlemek veya kontrol etmek ve Parlamentonun 
her iki Meclisinin yakın çevresindeki toplantıları önlemek veya kontrol etmek 
için kanunla tedbir alınabilir.  
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iii) Vatandaşların dernek ve sendika kurma hakkı.  

Bununla birlikte, söz konusu hakkın kullanımını kamu yararını 
düzenlemek için kanun çıkarılabilir. 

2) Dernek ve sendika kurma, serbestçe toplanma özgürlüğünün ne şekilde 
olacağını düzenleyen kanunlar hiçbir siyasi, dini ya da sınıf ayrımcılığı içeremez. 

 

Aile 

 

Madde 41. 

1.1) Devlet, aileyi, doğal ilk ve temel toplum birimi ve tüm müspet 

hukukun öncesinde ve üstünde, değiştirilemez ve daimi haklara sahip bir ahlaki 
kurum olarak tanır. 

2) Devlet, bu nedenle, toplumsal düzenin gerekli bir temeli, Ulusun ve 
Devletin refahı için vazgeçilmezi olarak, yapısında ve otoritesinde aileyi 
korumayı garanti eder.  

2.1) Devlet, özellikle ev içindeki hayatı ile kadının Devlete verdiği destek 
olmaksızın, kamu yararının elde edilemeyeceğini kabul eder.  

2) Devlet, bu nedenle, annelerin evdeki görevlerini ihmal etmek pahasına 

ekonomik zaruri ihtiyaçlara mahkum olmamasını sağlamak için çaba gösterir.  

3.1) Devlet, ailenin temelini oluşturan evlilik kurumunu ihtimamla 
gözetmek ve saldırılara karşı korumak için kendisini taahhüt altına sokar. 

2) Yasa ile belirlenmiş bir mahkeme, sadece ve sadece şu konularda ikna 
olması durumunda evliliği bitirebilir: 

i) Kovuşturmanın hazırlık aşamasında, eşler bir süre veya beş yıl içinde en 
az dört yıla varan süre birbirinden ayrı yaşamış olduklarında,  

ii) Eşler arasında bir uzlaşma umudu olmadığında, 

iii) Mahkemenin koşulları dikkate alınarak uygun gördüğü, eşler, birinin 

veya her ikisinin çocukları ve kanunun öngördüğü diğer kişi için mevcut veya 
temin edilecek ödenekler ve 

iv) Ve ayrıca kanunda öngörülen diğer koşullar karşılanıyorsa. 

3) Bir başka Devletin medeni kanununa göre evliliği sona erdirilmiş ancak 

şu an için, Anayasayla kurulan Hükümet ve Parlamentonun yetki alanındaki 

kanuna göre varlığını sürdüren geçerli bir evliliği olan hiç kimse, evliliği sona 

erdirilmiş diğer tarafın yaşadığı sürece bu yetki alanında geçerli bir evlilik 
sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olamaz. 

 

Eğitim 

 

Madde 42. 

1. Devlet, çocuğun ilk ve tabii eğiticisinin aile olduğunu kabul eder ve 
ebeveynlerin, güçleri nispetinde, çocuklarına dini ve ahlaki, zihinsel, bedensel ve 
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toplumsal eğitim sağlama devredilemez hak ve görevlerine saygıyı güvence altına 
alır. 

2. Ebeveynler, bu eğitimi kendi evlerinde, özel okullarda veya Devlet 
tarafından tanınan veya kurulan okullarda sağlamakta özgürdürler.  

3.1) Devlet, ebeveynleri, kendi vicdanlarını ve meşru tercihlerini ihlal 
ederek, Devlet tarafından kurulan okullara veya Devlet tarafından belirlenmiş 
herhangi bir tip okula göndermeye mecbur edemez.  

2) Ancak, kamu yararının koruyucusu olarak Devlet, gerçek koşulları göz 

önünde tutarak, çocukların, zihinsel, ahlaki ve sosyal açıdan belirli bir asgari 
eğitim almalarını gerekli kılar. 

4. Devlet, ücretsiz ilköğretimi öngörür, özel ve büyük kurumsal eğitim 
girişimlerine makul derecede yardım eder ve kamu yararı gerektirdiğinde, 

özellikle dini ve ahlaki eğitim almalarında, ebeveynlerin haklarını da gözeterek, 
diğer eğitim tesislerinde veya kurumlarında eğitim almalarını sağlar. 

5. Ebeveynlerin çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmede başarısız 

olduğu istisnai durumlarda, kamu yararının koruyucusu olarak Devlet, uygun 

araçlarla, her zaman çocuğun tabii ve sürekli haklarını gözeterek, ebeveynlerin 

yerini doldurmaya çaba gösterir. 

 

Özel Mülkiyet 

 

Madde 43. 

1.1) Devlet, insanın, akıllı bir varlık olarak, müspet bilimin öncesinde, 
harici özel mal edinme hakkı olduğunu kabul eder. 

göre, Devlet, özel mülkiyet hakkını ya da mülkiyeti devir, miras bırakma 

ve miras alma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir kanun çıkarmamayı 

garanti eder. 

2.1) Ancak, Devlet, bu maddenin yukarıdaki hükümlerinde belirtilen 

hakların, sivil toplumda, sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmiş olması 
gerektiğini kabul eder.  

2) Devlet, buna uygun olarak, gerektirdiğinde, kullanımlarını kamu 

yararının zorunlulukları ile uyumlu hale getirmek isteyen bir bakış açısıyla, bu 
hakları kanunla sınırlayabilir.  

 

Din 

 

Madde 44. 

1. Devlet, halkın ibadetine hürmetin Yüce Allah’tan geldiğini kabul eder. 
Adını saygıyla anar ve dine saygı duyar ve hürmet eder. 

2.1) Vicdan özgürlüğü ve dinin serbestçe açıklanması ve tatbikatını, her 
vatandaşa garanti edilen kamu düzeni ve ahlakına tabidir.  
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2) Devlet herhangi bir dine imtiyazda bulunamaz.  

3) Devlet, dini meslek, inanç ya da statü nedeniyle herhangi bir engel 
çıkarmaz veya herhangi bir ayrım yapmaz.  

4) Okullar için Devlet yardımı sağlayan mevzuat farklı dini mezheplerin 

yönetimi altındaki okullar arasında ne ayrımcılık yapar ve ne de kamu parası alan 

bir okula giden herhangi bir çocuğun o okuldaki din eğitimine katılmamasına 
önyargı ile yaklaşır.  

5) Her mezhep, kendi işlerini idare etme, taşınır ve taşınmaz mal edinme, 

sahip olma ve yönetme ve dini veya yardım amaçlı kurumları idame ettirme 
hakkına sahiptir.  

6) Herhangi bir dini mezhep veya herhangi bir eğitim kurumunun 

mülkiyeti, kamu hizmetlerinin gerektirdiği çalışmalar ve tazminat ödenmesi 

tasarrufu hariç, dağıtılamaz.  

 

Sosyal Politika Yönetim İlkeleri 

 

Madde 45. 

Bu maddede belirtilen sosyal politika ilkeleri Parlamentoya genel rehberlik 
içindir. Kanun yapmada bu ilkelerin uygulanması sadece Parlamentonun bilgisi 
içindir ve Anayasa hükümlerinden herhangi biri uyarınca herhangi bir mahkeme 
tarafından tanınmaz.  

1. Devlet adalet ve hayırseverliğin ulusal yaşamın tüm kurumlarına şekil 

verdiği bir toplumsal düzeni olabildiğince etkin olarak sağlayarak ve koruyarak 
tüm halkın refahını teşvik eder.  

2. Devlet, politikasını özellikle şunları temin için yönlendirir: 

i) İşleri vasıtasıyla vatandaşlarının (tamamı, kadın ve erkek eşit olarak, 
yeterli geçim vasıtasına sahip) ev ihtiyaçlarını makul olarak karşılayabilmesi. 

ii) Toplumun maddi kaynaklarının sahipliği ve denetiminin özel bireyler 
ve çeşitli sınıflar arasında kamu yarına en iyi hizmet edecek şekilde dağıtılması. 

iii) Serbest rekabet ilkesinin, genel kitlenin zararına, ana malların birkaç 
kişinin elinde toplanmasıyla sonuçlanacak şekilde gelişmesine izin verilmemesi. 

iv) Kredinin kontrolüne ilişkin olarak, sürekli ve değişmez amaçla halkın 
bir bütün olarak refahı olduğu. 

v) Topraklar üzerinde, ekonomik güven içinde koşullar elverdiğince çok 

sayıda ailenin yerleşik olması. 

3. 1) Devlet, gerektiğinde, sanayi ve ticaret alanında özel girişime yardımcı 

olur.  

2) Devlet özel teşebbüsün, mal üretim ve dağıtımında makul verimliliği 

sağlamak ve halkı insafsızca sömürülmekten korumak üzere yönetilmesini 
sağlamak için gayret gösterir. 
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4.1) Devlet, toplumun zayıf kesimlerinin ekonomik çıkarlarını özel olarak 

gözetmek ve gerektiğinde, güçsüzleri, dul, yetim ve yaşlıların desteklenmesine 

katkıda bulunmak için kendisini taahhüt altına sokar.  

2) Devletin, kadın ve erkek, işçilerin sağlık ve kuvvetini güvence altına 

almak için çaba harcaması ve çok küçük yaştaki çocukların istismar edilmemesi 

ve vatandaşların, ekonomik ihtiyaçları nedeniyle, cinsiyet, yaş ya da güçlerine 
uygun olmayan ek işlere girmeye zorlanmaması.  

 

Anayasada Değişiklik 

 

Madde 46. 

1. Anayasanın herhangi bir hükmü, bu maddede öngörülen şekilde, 

değiştirme, ekleme veya kaldırmak yoluyla tadil edilebilir.  

2. Anayasanın değiştirilmesi için her öneri, bir Kanun Tasarısı olarak 

Temsilciler Meclisinde başlatılır ve Parlamentonun iki Meclisi tarafından kabul 

edildikten veya kabul edilmiş sayıldıktan sonra,  Referandum ile ilgili yürürlükte 
olan kanuna uygun olarak, Referandumda halkın kararına sunulur.  

3. Bu tür her Kanun Tasarısı “Bir Anayasa Değişikliği Kanunu” olarak 
adlandırılır.  

4. Anayasada değişiklik önerisi ve önerilerini içeren bir Kanun Tasarısı 

başka bir kanun teklifi içermez.  

5. Anayasada değişiklik önerisi ve önerilerini içeren bir Kanun Tasarısı, bu 

maddenin hükümlerine uygunluğuna ikna olduğunda ve Anayasanın 47’nci 

maddesinin birinci fıkrası hükümleri ve usulüne göre halk tarafından 

onaylandıktan sonra Başkan tarafından derhal imzalanır ve usulüne uygun şekilde 

kanun olarak yayımlanır. 

 

Referandum 

 

Madde 47. 

1. Anayasada, Referandumla halkoyuna sunulan her değişiklik, 

Anayasanın 46’ncı maddesi hükümlerine uygun olarak, halkın onayına sunulmuş 

olur ve sunulduktan sonra, böyle bir Referandumda lehine kullanılan oyların 

çoğunlukta olmasıyla kanunlaşır.  

2.1) Referandumda, Anayasanın değiştirilmesi için bir teklif dışında, 

halkoyuna sunulan her teklif, kullanılan oyların çoğunluğu teklifin yasalaşmasına 

karşı ise ve kanunlaşmasına karşı kullanılan oylar en az yüzde otuz üç ve üçte bir 
oranına ulaşmışsa halk tarafından veto edilmiş sayılır.  

2) Referandumda, Anayasanın değiştirilmesi için bir teklif dışında, 

halkoyuna sunulan her teklif, Anayasanın 27’nci maddesinin hükümlerine uygun 

olarak, bu fıkranın yukarıdaki bendinin hükümlerine göre veto edilmemişse, 
onaylanmış kabul edilir.  
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3. Temsilciler Meclisi üyeleri için seçimde oy hakkı olan her vatandaş 
Referandumda da oy kullanma hakkına sahiptir.  

4. Yukarıda belirtilen hükümlere tabi olarak, Referandum yasa ile 
düzenlenir.  

 

Serbest İrlanda (Saorstât Éireann) Anayasası ve  

Devamı Kanunların Yürürlükten Kaldırılması 

 

Madde 48. 

Anayasanın yürürlüğe girmesinden önceki tarihte yürürlükte olan Serbest 

İrlanda (Saorstât Éireann) Anayasası ve Serbest Kanunu (1922) ve bu Kanunun 

yürürlükteki herhangi bir hükmü, Anayasayla ve bu tarihten itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

Madde 49. 

1. O zamanki yürürlükte olan Anayasaya dayanarak veya Serbest 
İrlanda’nın yürütme yetkisinin ait olduğu yönetim tarafından 11 Aralık 1936 

gününden önce Serbest İrlanda’da veya ona ilişkin kullanılabilen her yetki, işlev, 

hak ve herhangi bir amaçlı imtiyazın iş Anayasayla halka ait olduğu ilân olunur. 

2. Anayasayla kurulan organlardan herhangi biri tarafından bu tür bir yetki, 

işlev, hak veya imtiyaz kullanımı için Anayasa veya bundan sonra kanunla 
konulacak hükümler dışında, işbu Anayasayla karar alınmıştır ki, söz konusu 

yetkiler, işlevler, haklar ve imtiyazlar, Hükümetin yetkisi dışında, Devlette veya 
Devlete ilişkin olarak kullanılmaz veya kullandırılmaz. 

3. Hükümet, tüm mal, varlık, hak ve yükümlülükler bakımından Serbest 
İrlanda Hükümetinin halefidir.  

Madde 50. 

1. Anayasaya tabi olarak ve onunla tutarsızlık içermemeleri koşuluyla, 
Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce Serbest İrlanda’da yürürlükte olan 

kanunlar, Parlamentonun çıkardığı kanunlarla yürürlükten kaldırılıncaya veya 
değiştirilinceye kadar tam yetkili ve yürürlüktedir.   

2. Daha önceden çıkarılmış ancak Anayasanın yürürlüğe girmesinden 

sonra yürürlüğe giren kanunlar, Parlamento aksine bir karar almadıkça, daha 
önceki şartlarda yürürlüğe girer. 

Dochum Gloire Dé agus/ 

Onora na hÉireann 
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İTALYA CUMHURİYETİ  

ANAYASASI 
 

(Resmi Gazete, 27 Aralık 1947, no. 298) 

Geçici Devlet Başkanı 22 Aralık 1947 tarihli oturumda İtalyan 

Cumhuriyeti Anayasasını onaylamış olan Kurucu Meclisin kararına; Anayasanın 

XVIII inci maddesi hükmüne dayanarak; İtalya Cumhuriyeti Anayasasını 

aşağıdaki metin halinde ilân eder: 

 

Temel ilkeleri 

 

Madde  1. 

İtalya çalışma üzerine kurulu bir demokratik Cumhuriyettir.  

Egemenlik halka aittir ve halk bu egemenliği Anayasanın şekilleri ve 
sınırları içinde kullanır.  

Madde  2. 

Cumhuriyet, bir birey olarak ve kişiliğini ifade ettiği sosyal gruplarda, 

insanın dokunulmaz haklarını tanır ve garanti eder; siyasi, ekonomik ve sosyal 
dayanışmayla ilgili  asli görevlerini yerine getirmesini talep eder.  

Madde  3. 

Bütün vatandaşlar, cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi görüş, kişisel ve sosyal 

şartlar açısından ayrım gözetmeksizin eşit sosyal derecededir ve kanun önünde 
eşittir.  

Vatandaşların özgürlük ve eşitliğini fiilen sınırlayan, beşeri kişiliğinin 

tam gelişmesine ve bütün işçilerin ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal 

örgütlenmesine etkin katılımına engel oluşturan ekonomik ve sosyal nitelikteki 
engellerin kaldırılması Cumhuriyetin görevidir.  

Madde  4. 

Cumhuriyet tüm vatandaşların çalışma hakkını tanır ve bu hakkı etkin 
hale getirecek koşulları düzenler.  

Her vatandaşın, kendi imkânlarına ve bireysel seçimine göre, faaliyette 

bulunma ya da toplumun maddi veya manevi ilerlemesine katkıda bulunan işlevi 
gerçekleştirme görevi vardır.  

Madde  5. 

Tek ve bölünmez Cumhuriyet, yerel özerklikleri tanır ve güçlendirir; 

Devlete bağlı hizmetlerde idari ademi merkeziyeti tam olarak uygular; kendi 

mevzuat, ilke ve yöntemlerini özerklik ve yerinden yönetimin gerekliliklerine 
uyumlu hale getirir.  

Madde  6. 

Cumhuriyet, dil azınlıklarını, uygun tedbirler aracılığıyla himaye eder.  
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Madde  7. 

Devlet ve Katolik Kilisesi, her biri kendi düzeni içinde, bağımsız ve 
egemendir.  

İlişkileri Latran Antlaşmalarına göre düzenlenir. Her iki tarafın kabul 
ettiği anlaşma değişiklikleri anayasa değişikliği sürecine tabi değildir.  

Madde  8. 

Bütün dinî mezhepler kanun önünde eşit olarak serbesttir.  

İtalyan kanunlarına aykırı olmadığı sürece, Katolik mezhebi dışındaki 
diğer dini mezhepler kendi kuralları uyarınca örgütlenme hakkına sahiptir.  

Bu mezheplerin Devletle olan ilişkileri, temsilcileriyle yapılacak anlaşma 
esasları dahilinde kanunla düzenlenir.  

Madde  9. 

Cumhuriyet, kültürün, bilimsel ve teknik araştırmanın gelişimini teşvik 
eder.  

Doğal güzellikleri, Milletin tarihi ve sanat mirasını himaye eder.   

Madde  10. 

İtalyan yasaları uluslararası hukukun genel kabul gören ilkelerine uyar.  

Yabancıların hukuki statüsü uluslararası hükümler ve anlaşmalara uygun 

olarak kanunla düzenlenir.  

Kendi ülkesinde İtalyan Anayasası ile güvence altına alınan demokratik 

özgürlükleri fiilen yaşamasına izin verilmeyen yabancılar, kanunla belirlenen 
şartlara uygun olarak, Cumhuriyet topraklarında sığınma hakkına sahiptir.  

Bir yabancı siyasi suçlar nedeniyle iade edilemez.  

Madde  11. 

İtalya başka halkların özgürlüklerine karşı bir saldırı aracı olarak ve 

uluslararası anlaşmazlıkları çözme aracı olarak savaşı reddeder; uluslararasında 

barış ve adaleti koruyacak bir düzen için gerekli olan egemenliğin 

sınırlandırılmasını kabul eder. İtalya böyle amaçları gerçekleştirmeye çalışan 

uluslararası kuruluşları teşvik eder.  

Madde  12. 

Cumhuriyetin bayrağı üç renkli İtalyan bayrağıdır: eşit boyutlardaki üç 

dikey çubuk olarak yeşil, beyaz ve kırmızı.  

 

Kısım I.  

Vatandaşların Hakları ve Görevleri 

Bölüm I.  

Hukuki İlişkiler 

  

Madde  13. 

Kişi hürriyetine dokunulamaz.  
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Sadece kanunun belirttiği haller ve şekillerde ve bir yargı makamının 

gerekçelerini belirten müzekkeresi olmaksızın hiçbir şekilde ne tutuklama, 

kontrol veya şahsi arama ne de kişi hürriyetinin kısıtlanması kabul edilemez. 

Kanunun açıkça belirttiği istisnai gereklilik ve acil durumlarda, emniyet 
makamları, keyfiyeti kırksekiz saat içerisinde adli makamlara bildirmek 

suretiyle geçici önlemler alabilir; bu önlemler, izleyen kırksekiz saat içinde adli 

makamlarca onaylanmazsa kaldırılmış sayılır ve hiçbir sonuç doğurmamış 

olurlar. 

Herhangi bir şekilde özgürlüğü sınırlanan bireylere karşı her türlü fiziki 
ve manevi şiddet cezalandırılır.  

Mahkemeye çıkıncaya kadarki azami gözetim süresi kanunla belirlenir. 

Madde  14. 

Konuta dokunulamaz.  

Kişinin meskeni dokunulmazdır. Kişi hürriyetlerini teminat altına alan 

güvencelere göre kanunun emrettiği hallerin ve şeklin dışında konutta kontrol, 

arama veya yakalama yapılamaz.  

Ekonomik ve mali amaçlı veya kamu sağlığı ve güvenliği nedenleriyle 

yapılacak kontroller ve denetimler özel kanunlarla düzenlenir.  

Madde  15. 

Haberleşme ve her türlü iletişim özgürlüğü ve gizliliği dokunulmazdır.  

Bunlarla ilgili kısıtlama sadece yasa ile kurulmuş güvenceleri olan bir 
yargı makamınca çıkarılan gerekçeli bir karar ile uygulanabilir.  

Madde  16. 

Sağlık ve güvenlik sebepleriyle kanun tarafından konulan sınırlamalar 

dışında herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Siyasi nedenlerle hiçbir 

sınırlama konulamaz. 

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla tüm vatandaşlar 

Cumhuriyet topraklarından ayrılmakta ve bu topraklara yeniden girmekte 
serbesttir.  

Madde  17. 

Vatandaşlar silahsız ve sükun içinde toplanma hakkına sahiptir. 

Halka açık yerlerde yapılanlar da dahil, toplantılar için önceden izin 
almak gerekmez.  

Umumi yerlerde yapılacak toplantılar için yetkili makamlara önceden 

haber verilir. Bu makamlar sadece ciddi emniyet ve kamu güvenliği nedenleri ile 
toplantıları yasaklayabilirler.  

Madde  18. 

Ceza kanununun bireylere yasaklamadığı amaçlar için, vatandaşlar izin 
almadan, serbestçe dernek kurma hakkına sahiptir.  

Gizli dernekler ve askeri nitelikli örgütler aracılığıyla dolaylı da olsa 
siyasi amaçlar peşinde giden dernekler yasaktır.  
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Madde  19. 

Törenleri genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, herkes, bireysel veya 

birlikte, herhangi bir şekilde, kendi dini inançlarını serbestçe yapma, bu inancın 

propagandasını yayma ve ayinlerini özel veya genel olarak yapma hakkına 

sahiptir.  

Madde  20. 

Bir din veya bir birlik veya kurumun ibadetinin dini yapısı ve amacı 

kanunda özel kısıtlamaların veya kuruluşunda, kanuni ehliyetinde veya 
faaliyetlerinin herhangi birinde özel mali yaptırımların sebebi olamaz.  

Madde  21. 

Herkes, düşüncelerini söz, yazı ve başka her türlü iletişim araçlarıyla 
özgürce ifade etme hakkına sahiptir. 

Basın izin ve sansüre tabi olamaz. 

Basın kanununda toplamaya açıkça yetki verilen suçlarla ilgili hallerde 

veya sorumlu tarafların açıklamasıyla ilgili kanunun emrettiği hükümlerin ihlali 
durumunda, sadece yargı makamından gerekçeli bir karar ile izin verilir. 

Bu tür durumlarda, mutlak ivedilik varsa ve adli makamın zamanında 

müdahalesi mümkün değilse, keyfiyeti derhal ve en geç yirmidört saat içinde 

adli makamlara bildirmek üzere, adli zabıta memurları süreli yayını toplatabilir. 
Adli makam, izleyen yirmidört saatte onay vermezse, bu toplama kaldırılmış 
sayılır ve hiçbir hüküm ifade etmez. 

Kanun, süreli yayının mali kaynaklarını açıklaması konusunda genel 
hükümler koyabilir. 

Genel ahlaka aykırı basılı yayınlar, tiyatro ve diğer bütün gösteriler 

yasaktır. Kanun tüm ihlallerin önlenmesi ve cezalandırılması için gerekli 

tedbirleri belirler.  

Madde  22. 

Kimse siyasi nedenlerle hukuki ehliyetten, vatandaşlıktan ve isminden 

yoksun bırakılamaz. 

Madde  23. 

Kanunun gerektirdikleri dışında, kişisel mala ilişkin hiçbir yükümlülük 

konulamaz. 

Madde  24. 

Herkes bireysel hak ve meşru çıkarlarını korumak için mahkemeye 

başvurabilir.  

Savunma, yargılamanın her aşamasında dokunulmaz bir haktır. 

Yoksullara, tüm yargı aşamaları için, uygun kurumlar aracılığıyla, dava 
ve savunma imkânı sağlanır.  

Adli hataların tamiri için koşullar ve şekiller kanun tarafından belirlenir.  

Madde  25. 

Kimse kanunen tabi olduğu hâkimden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
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Kimse, fiilin işlendiği zaman yürürlükte bulunan bir kanun olmadıkça 
cezalandırılamaz.  

Kanunda belirtilen durumlar dışında kimsenin özgürlüklerine kısıtlama 
getirilemez. 

Madde  26. 

Bir vatandaşın sınır dışı edilmesine sadece uluslararası anlaşmalarda 
belirtilen durumlarda izin verilir. 

Hiçbir durumda siyasi suçlar nedeniyle sınır dışı etmeye izin verilmez. 

Madde  27. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 

Nihai hüküm verilinceye kadar sanık suçlu sayılmaz. 

Cezalandırma insan onuruna aykırı muamele içeremez ve mahkûmu 
eğiterek ıslah etme amacı güdülmelidir. 

Ölüm cezası verilemez.
1
  

Madde  28. 

Devlet ve kamu kuruluşlarındaki memurlar hak ihlali eylemleri için, ceza 

kanunu, medeni ve idari kanunlara göre doğrudan doğruya sorumlu tutulur. 
Böyle durumlarda Devlet ve kamu kuruluşları da hukuki sorumluluk kapsamına 

girer. 

 

Bölüm II.   

Ahlaki ve Toplumsal İlişkiler 

 

Madde  29. 

Cumhuriyet, evliliğe dayalı doğal bir kurum olarak ailenin haklarını tanır.  

Evlilik aile birliğini garanti altına almak için, kanunla belirlenen sınırlar 

içinde, eşlerin manevi ve hukuki eşitliğine dayanır.  

Madde  30. 

Evlilik bağı dışında doğsalar bile, çocuklarını desteklemek, eğitmek ve 

öğretmek ana babaların hakkı ve ödevidir.  

Ana babaların yetersiz kalması durumunda, kanun ödevlerin nasıl yerine 
getirileceğini düzenler. 

Kanun evlilik dışı doğan çocuklara, meşru aile üyelerinin hakları ile 
uyumlu tam yasal ve sosyal koruma sağlar.  

Kanun babalığın belirlenmesi için kurallar ve sınırlamalar koyar.  

Madde  31. 

Cumhuriyet, özellikle geniş aileler dikkate alınarak, ekonomik önlemler 

ve diğer hükümlerle ailenin oluşumuna ve görevlerini yerine getirmesine 
yardımcı olur.  

                                                
1 Madde, 2 Ekim 2007 tarihli Anayasa Değişikliği hakkında kanunla değişmiştir. 
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Kanun, gerekli kurumları teşvik ederek, anaları, çocukları ve gençleri 
korur. 

Madde  32. 

Cumhuriyet, temel bireysel hak ve toplum yararı olarak sağlığı himaye 
eder yoksullara ücretsiz tıbbi bakım güvencesi sağlar. 

Hiç kimse kanun hükümlerinin gerektirdikleri dışında özel bir tedaviye 

zorlanamaz. Kanun, hiçbir durumda, insan kişiliğine saygının gerektirdiği 

sınırları ihlal edemez.  

Madde  33. 

Cumhuriyet bilim ve sanatın özgürlüğünü garanti eder ve bunların 

öğretilmesi serbesttir. 

Cumhuriyet eğitimin genel kurallarını belirler ve her dal ve sınıf için 

devlet okulları açar. 

Özel ve tüzel kişiler, devlete herhangi bir külfet yüklememek koşuluyla, 
okul ve eğitim kurumları açma hakkına sahiptir. 

Kanun, denklik isteyen devlete ait olmayan okulların hak ve 

yükümlülüklerini düzenlerken, bu okullara tam bir serbestlik ve öğrencilerine de 

Devlet okullarındaki öğrencilerinkine eşit standartlarda eğitim ve yeterlik 

sağlamak mecburiyetindedir. 

Okulların çeşitli dal ve sınıflarına kabul veya bunlardan mezun olma veya 

bir mesleğin yapılabilmesindeki yeterlik için Devlet sınavları düzenlenir.  

Yüksek öğrenim kurumları, üniversiteler ve akademiler, Devletin 

kanunları tarafından konulan sınırlar içinde kendi yönetmeliklerini oluşturma 
hakkına sahiptir. 

Madde  34. 

Okullar herkese açıktır. 

En az sekiz yıllık ilköğretim zorunlu ve ücretsizdir. 

Yetenekli ve hak eden öğrenciler, mali kaynaklardan yoksun olanlar da 

dahil, en yüksek düzeyde eğitime devam etme hakkına sahiptir. 

Cumhuriyet bu hakkı, rekabete dayalı sınav yoluyla tahsis edilmesi 

zorunlu olan burs, ailelere ödenek veya diğer yardımlarla kullandırır. 

 

Bölüm III.  

Ekonomik İlişkiler 

 

Madde  35. 

Cumhuriyet çalışmanın tüm şekil ve uygulamalarını korur. 

Çalışanlara eğitim ve mesleki ilerleme olanağı sağlar. 

Amacı çalışanların haklarını savunmak ve düzenlemek olan uluslararası 

anlaşmaları ve kuruluşları teşvik eder ve destekler. 
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Kanunun kamu yararına koyduğu yükümlülüklere tabi olmak üzere, başka 
bir ülkeye göç etme özgürlüğünü tanır ve yurtdışındaki İtalyan işgücünü korur. 

Madde  36. 

Çalışanlar, yaptıkları işin niteliği ve miktarıyla orantılı ve her durumda 

kendilerinin ve ailelerinin özgür ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 

yeterli ücret hakkına sahiptir. 

Günlük azami çalışma saati kanunla belirlenir. 

Çalışanlar hafta tatili ve ücretli yıllık izin hakkına sahiptir. Bu haktan 
feragat edemezler.  

Madde  37. 

Çalışan kadınlar da aynı haklara ve işin eşit olması durumunda, çalışan 

erkeğe verilen aynı ücreti alma hakkı vardır. Çalışma koşulları, kadınların aile 

içindeki esas rollerini yerine getirmelerine izin vermeli, anne ve çocuk için özel 
uygun koruma sağlamalıdır.  

Kanun ücretli işgücü için asgari yaşı belirler.  

Cumhuriyet küçüklerin çalışmasını özel hükümlerle korur ve onlara eşit 
işe, eşit ücret güvencesi verir.  

Madde  38. 

İş göremez durumdaki ve yaşamını sürdürebilmek için gerekli 
kaynaklardan yoksun olan her vatandaş bakım ve sosyal yardım hakkına sahiptir.  

Çalışanların, kaza, hastalık, iş göremezlik ve isteği dışında işsizlik 

durumunda, yaşam gereklerine uygun olanakların hazırlanması ve sağlanmasına 
hakları vardır. 

Engelli ve özürlülerin öğrenim görme ve mesleki eğitim alma hakkı 
vardır. 

Bu madde kapsamındaki sorumluluklar Devlet tarafından kurulan kurum 

ve kuruluşlara emanet edilir ve desteklenir.  

Özel sektör yardımı serbesttir. 

Madde  39. 

Sendika kurmak serbesttir. 

Sendikalara, kanunla belirlenmiş olan hükümlere göre, yerel ya da 

merkezi mercilere tescillerini yaptırmaktan başka bir yükümlülük şart 
koşulamaz.  

Tescil için, sendika tüzüğünün demokratik esasa dayalı bir iç düzen 

koymuş olmaları şarttır. 

Tescil edilmiş olan sendikalar tüzel kişilerdir. Üye sayısına göre toplu 

olarak temsil edilen sendikalar, anlaşmada ilgili kategorilere dahil tüm kişiler 
için geçerli ve mecburi olmak üzere toplu iş anlaşmalarına girebilirler. 

Madde  40. 

Grev hakkı, bunu düzenleyen kanuna uygun olarak yürütülür.  
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Madde  41. 

Özel ekonomik girişim oluşturmak serbesttir.  

Ancak, kamu yararına aykırı veya güvenlik, özgürlük ve insan onuruna 
zarar verebilecek şekilde girişim yapılamaz. 

Kanun, kamu ve özel ekonomik faaliyetleri toplumsal amaçlara 
yöneltecek ve amaçlarla uyumlu kılacak programlar ve uygun denetimler sağlar. 

Madde  42. 

Mülkiyet kamuya ait veya özel olabilir. Ekonomik varlıklar Devlete, 

kamu kurumlarına veya özel kişilere ait olabilir. Özel mülkiyet kanunla tanınır 

ve korunur; kanun, sosyal işlevini ve herkes tarafından erişilmesini sağlamak 

amacıyla edinilme, kullanma yöntemlerini ve sınırlarını belirler. 

Kanunda gösterilen durumlarda ve tazminat hükümleri ile birlikte, özel 

mülkiyet kamu yararına dayanarak kamulaştırılabilir.  

Kanun, meşru ve vasiyete dayalı mirasla veraset üzerindeki Devlet 
haklarının esaslarını ve sınırlarını belirler.  

Madde  43. 

Kanun, bir işletmenin temel kamu hizmetlerinde, enerji kaynakları veya 

tekellerde ve bariz olarak kamu yararına faaliyet göstermesi durumunda, işletme 

veya işletme kategorilerini, öncelik hakkı veya tazmin hükmüyle birlikte bir 

kamulaştırma makamı yoluyla, Devlete, bir kamu kurumuna, işçi veya tüketici 

birliklerine tahsis edebilir. 

Madde  44. 

Arazinin rasyonel kullanımını ve adil toplumsal ilişkiler kurmak amacıyla, 

kanun, özel toprak mülkiyetine bazı yükümlülükler ve sınırlamalar koyar; 
bölgeye ve tarım alanına göre mülkiyetin büyüklüğüne sınırlandırma getirir; 

arazi ıslahını, bataklıkların kurutulması ve tarla haline getirilmesini ve geniş 

arazi mülkiyetlerinin değiştirilmesini ve çiftliklerin yeniden organizasyonunu 

teşvik eder ve zorunlu kılar, küçük ve orta büyüklükte mülkiyetlere yardımcı 
olur.  

Kanun dağlık alanlar için önlem alır.  

Madde  45. 

Cumhuriyet karşılıklı destekleyici, spekülatif nitelikte olmayan 

kooperatiflerin toplumsal işlevini tanır. Kanun, elverişli araçlarla kooperatiflerin 
çalışmasına yardımcı olur ve teşvik eder, uygun denetimlerle bu kooperatiflerin 
nitelik ve amaçlarını güvence altına alır.  

Yasa el sanatlarını korur ve teşvik eder.  

Madde  46. 

Cumhuriyet, çalışanların ekonomik ve sosyal iyileştirilmesi için ve 
üretimin ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak, çalışanların, kanunla belirlenen yöntemler 

ve sınırlar içinde işletmelerin yönetimine katılma haklarını tanır. 
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Madde  47. 

Cumhuriyet, tasarrufu her şekliyle teşvik eder ve korur. Kredi işlemlerini 
düzenler, koordine ve kontrol eder. 

Cumhuriyet, konut ve çiftlik sahipliğini ve özel tasarruflar yoluyla, büyük 
ulusal işletmelerde doğrudan ve dolaylı hisse sahipliğini teşvik eder. 

 

Bölüm IV.  

Siyasi Haklar ve Ödevler 

 

Madde  48. 

Erkek veya kadın, reşit olan her vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir.  

Oy kişisel, eşit, serbest ve gizlidir. Oy verme hakkını kullanmak bir 
yurttaşlık görevidir. 

Kanun, yurt dışında ikamet eden vatandaşların oy hakkını 

kullanabilmeleri için şartları ve şekilleri ortaya koyar, bu hakkın kullanılmasını 

güvence altına alır. Parlamento seçimlerinde, yurtdışındaki İtalyanların 

oluşturduğu seçim bölgesi de oluşturulur; bu bölgenin milletvekili sayısı 
kanunun koyduğu kriterlere göre anayasa hükmüyle ortaya konur. 

Medeni yetersizlik veya kesinleşmiş bir ceza hükmü veya kanunda 
gösterilen ahlaki şerefsizlik halleri dışında, oy verme hakkı sınırlandırılamaz. 

Madde  49. 

Her vatandaş, demokratik süreçlerle ulusal politikaların belirlenmesine 
katkıda bulunmak amacıyla serbestçe parti kurma hakkına sahiptir.  

Madde  50. 

Her vatandaş, yasal tedbirleri talep etmek veya genel ihtiyaçlarını ifade 
etmek için Meclise dilekçe ile başvurabilir.  

Madde  51. 

Erkek ya da kadın her vatandaş, kanunda gösterilen şartlara göre, devlet 

memuriyetinde ve seçim işlerinde eşit olarak görev alabilir. Bu amaçla, 

Cumhuriyet, kadınlar ve erkekler arasında eşit fırsatı teşvik etmek için özel 

önlemler alır. 

Kanun, Cumhuriyet topraklarında ikamet etmeyen İtalyanlara, devlet 

memuriyeti ve seçimle gelinen görevleri elde etmede vatandaşlarla aynı hakları 
verir. 

Kamusal görev için seçilen her kim olursa olsun, bu işin yapılması için 

gerekli zamanı kullanma ve daha önce sahip olduğu işi muhafaza etme hakkına 

sahiptir.  

Madde  52. 

Ülke savunması her vatandaş için kutsal bir görevdir.  
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Askerlik hizmeti, kanunun belirlediği sınırlar ve şekiller içinde, 

zorunludur. Bu hizmetin yerine getirilmesi, vatandaşın iş durumuna halel 

getirmeyeceği gibi, siyasi haklarını kullanmasına da engel değildir. 

Silahlı kuvvetlerin kuruluşu, Cumhuriyetin demokratik ruhuna dayalı olur.  

Madde  53. 

Her kişi, kendi kapasitesi ölçüsünde kamu harcamalarına katkıda bulunur.  

Vergi sistemi aşamalı olacaktır.  

Madde  54. 

Cumhuriyete sadık olmak ve onun Anayasa ve kanunlarını korumak 
bütün vatandaşların görevidir.  

Kendilerine kamu görevi emanet edilen vatandaşlar, bu işi, kanunun 
belirlediği hallerde, yemin ederek disiplin ve şerefle yerine getirmekle görevlidir. 

 

Kısım II.  

Cumhuriyetin Düzeni 

Bölüm I.  

Parlamento 

Kesim I.  

Meclisler 

 

Madde  55. 

Parlamento Milletvekili Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşur. 

Meclisler, sadece bu Anayasanın belirttiği durumlarda, müşterek oturum 
halinde toplanır. 

Madde  56. 

Milletvekilleri Meclisi genel oy ve tek derece ile seçilir. 

Milletvekili sayısı, on ikisi yurtdışı seçim bölgesinden olmak üzere 
altıyüzotuz’dur.  

Seçim günü 25 yaşını doldurmuş olan bütün seçmenler milletvekili 
seçilebilir. 

Yurtdışındaki seçim çevresi için ayrılanların dışındaki 

milletvekilliklerinin seçim çevrelerine göre dağılımı, son genel nüfus sayımında 

gösterildiği üzere, Cumhuriyet’te yaşayanların sayısının altıyüzonsekiz’e 
bölünmesiyle ve sandalye sayısını nüfusla orantılı olarak her bir seçim çevresine, 
en büyük artık usulüne göre, dağıtılmasıyla elde edilir. 

Madde  57. 

Cumhuriyet Senatosu yurtdışı seçim çevresine ayrılan sandalyelerin 
dışında bölge esasına göre seçilir.  

Seçilecek senatör sayısı, altı’sı yurtdışı seçim çevresinden olmak üzere, 
üçyüzonbeş’tir.  
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Hiçbir bölgenin yedi’den daha az Senato üyesi; Molise’in iki, Valle 
d’Aosta’nın bir üyesi olur.  

Yurtdışındaki seçim çevresine ayrılan sandalyelerin sayısı hariç, 
yukarıdaki madde hükümleri uyarınca, sandalyelerin Bölgeler arasında 

dağıtılması, Bölgelerin nüfusları oranında, en büyük artık temelinde bütün 
oyların dağıtılması şeklinde yapılır. 

Madde  58. 

Senatörler, yirmibeş yaşını doldurmuş olan seçmenlerin genel ve 
doğrudan oylarıyla seçilir.  

Kırk yaşını doldurmuş olan seçmenler Senato üyesi seçilebilir. 

Madde  59. 

Cumhuriyetin eski Cumhurbaşkanları, bu görevden feragat etmedikçe, 

ölünceye kadar tabii Senato üyesidirler. 

Cumhurbaşkanı, sosyal, bilimsel, güzel sanatlar ve edebi alanlarda yüksek 

başarı göstererek Vatana şeref kazandırmış olan beş vatandaşı ömür boyu 
Senatör olarak atayabilir. 

Madde  60. 

Milletvekili Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu beş yıl için seçilir. 

Kanun tarafından ve sadece savaş durumu hariç olmak üzere,  Meclislerin 
görev süresi uzatılamaz. 

Madde  61. 

Yeni Parlamento seçimleri önceki Meclislerin dönemi sonundan itibaren 
yetmiş gün içinde gerçekleşir. İlk toplantı ve seçimler en geç yirmi gün sonra 
yapılır. 

Yeni meclisler toplanıncaya kadar geçen sürede eski meclislerin yetkileri 
uzatılır. 

Madde 62. 

Başka bir hüküm yoksa, Meclis Şubat ve Ekim ayının ilk iş gününde 
toplanır. 

Her bir Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı ya da üyelerinin üçte birinin 
girişimiyle özel oturumla toplanabilir.  

Meclislerden biri fevkalade olarak toplandığı zaman diğeri de doğal 
olarak kendiliğinden toplanır.  

Madde 63. 

Her meclis kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkanlık Divanı 
seçer.  

Müşterek toplantı hali, Başkan ve Başkanlık Divanı Milletvekili 
Meclisininkidir. 

Madde 64. 

Her meclis kendi İç Tüzüğünü üyelerinin mutlak çoğunluğuyla kabul eder. 
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Oturumlar halka açıktır: bununla birlikte, her bir Meclis veya müşterek 
toplanan Parlamento kapalı oturum yapabilir.  

Anayasada ayrıca özel bir çoğunluk şekli gösterildiği durumlar hariç, 

Meclislerden her birinin ve Parlamentonun kararları, üyelerinin çoğunluğu hazır 

değilse ve hazır olanların çoğunluğu tarafından kabul edilmediği takdirde geçerli 
değildir. 

Hükümetin üyelerinin, Parlamentonun üyesi olmasalar bile, istendiğinde, 

oturumlara katılma hak ve yükümlülüğü vardır. Kendileri istediği her defa onları 

dinlemek zorunludur.  

Madde 65. 

Kanun, milletvekilliği ve senato üyeliğinden çıkarılma durumlarını 
belirler.  

Hiç kimse aynı zamanda her iki Meclis üyesi olamaz. 

Madde 66. 

Her Meclis, üyelerinin kimliklerini ve daha sonra ortaya çıkabilecek 
üyelikten düşme sebeplerini onaylar. 

Madde 67. 

Her Parlamento üyesi Milleti temsil eder ve görevlerini kısıtlama 
olmaksızın yürütür. 

Madde 68. 

Meclis üyeleri, görevlerini yaptıkları sırada açıkladıkları görüşleri veya 
kullandıkları oydan dolayı sorumlu tutulamaz.  

Hiçbir meclis üyesi, mensubu olduğu Meclisin izni olmaksızın, üstü veya 

evi aranamaz, tutuklanamaz ya da herhangi bir şekilde kişisel özgürlüklerinden 

mahrum bırakılamayacağı gibi, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça veya 

tutuklama belgesi düzenlenmesi mecburi olan bir suç işlemedikçe gözaltına 
alınamaz. 

Bir Meclis üyesinin konuşmalarının veya haberleşmesinin izlenmesi veya 
iletilerine el konulması için de bu tür bir izin gereklidir. 

Madde 69.  

Meclis üyeleri kanunla belirlenen bir ödenek alır. 

 

Kesim II.  

Yasama Süreci 

 

Madde 70. 

Yasama işlevi her iki Meclis tarafından müştereken yürütülür. 

Madde 71. 

Kanun teklifi, Hükümet, her iki Meclis üyeleri ve anayasa değiştirme 

kanununun bu konuda yetki verdiği organlar ve kurumlar tarafından verilebilir. 
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Halk da en az ellibin seçmenin imzasıyla maddeler halinde bir tasarı 
vermek suretiyle yasama sürecini başlatabilir. 

Madde 72.  

Meclislerden birine verilen bir kanun tasarısı, önce o Meclisin İçtüzük 

hükümlerine göre bir komisyon tarafından incelenir ve sonra Meclis tarafından 

madde madde görüşülerek son oylamaya sunulur. 

İç Tüzük, acil olduğu bildirilen Kanun Tasarılarının ele alınmaları 

hakkında daha kısa usuller belirleyebilir.  

Bundan başka, İçtüzük, Kanun Tasarılarının, Meclisteki Grupların 

oranlarını temsil ettirecek şekilde oluşturulan Daimi Komisyonlar da dahil 

Komisyonlara ne zaman ve nasıl sevk edileceğini de belirleyebilir. Bu 
durumlarda bile, kesin olarak kabul edilinceye kadar, Hükümet veya Meclis 

üyelerinin onda biri veya Komisyonun beşte biri, kanun tasarısının bizzat Meclis 

tarafından görüşülmesini veya Meclisin nihai onayına sunulmasını istedikleri 
takdirde Tasarı Meclise sevk edilir.  

İçtüzük Komisyonların halka açık çalışmalarının şekillerini belirler. 

Anayasa veya seçimle ilgili konular, kanun hükmünde kararnameler, uluslararası 

antlaşmaların onaylanması ve bütçe ve kesin hesapların onaylanmasıyla ilgili 

kanun tasarıları Meclis tarafından daima normal usulde incelenerek ele alınır ve 
doğrudan kabul edilir. 

Madde 73. 

Kanunlar, Meclisler tarafından kabulünden itibaren bir ay içinde 
Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır. 

Eğer Meclisler, her biri üyelerinin mutlak çoğunluğuyla bir kanunun acil 
olduğunu beyan ederlerse, kanun kendisinin saptamış olduğu süre içinde 

yayımlanır. 

Bir kanun uygun bulunmasının hemen ardından yayımlanır ve kanunda 

başka bir süre belirtilmedikçe, yayımlanmasından itibaren onbeş’inci günde 
yürürlüğe girer. 

Madde 74. 

Cumhurbaşkanı, yayımlamadan önce, gerekçeli görüş bildirerek, bir 
kanunun yeniden görüşülmesini isteyebilir.  

Eğer kanun yeniden kabul edilirse, bu kanunun yayımlanması zorunludur. 

Madde 75. 

Beşyüzbin seçmen veya beş Bölge Meclisinin istemesi durumunda, bir 
kanun veya kanun niteliğinde olan bir kararın kısmen veya tamamen 
kaldırılması için genel halk oylamasına başvurulur. 

Vergi, bütçe, genel af veya özel af veya bir uluslararası antlaşmayı 
onaylayan bir kanun hakkında referanduma gidilemez.  

Milletvekili seçme hakkı olan her vatandaş referandumda oy kullanma 
hakkına sahiptir. 

Halk oylamasına sunulan teklif, oy verme hakkına sahip olanların 
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çoğunluğunun katıldığı ve geçerli oyların çoğunluğu elde edildiğinde kabul 
edilmiş sayılır. 

Kanun referandumun yürütme esaslarını belirler. 

Madde 76. 

Sadece sınırlı bir süreliğine ve belirli amaçlar için, ilkeler ve kriterler 
belirlenmedikçe, Hükümete yasama görevini yerine getirme yetkisi verilmez.  

Madde 77. 

Meclislerce verilmiş bir kanun yapma yetkisi olmadıkça, Hükümet kanun 
hükmünde kararname çıkaramaz. 

Acil ve gerekli durumlarda Hükümet kendi sorumluluğunda geçici bir 

tedbir aldığında, bu tedbiri kanuna dönüşmesi için Meclise getirir. Meclisler, 

feshedilmiş olduklarında bile, böyle bir kanunu görüşmek üzere beş gün içinde 

toplanır. 

Böyle bir tedbir, yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 

kanunlaşmadığı takdirde, başlangıcından itibaren yürürlükten kalkmış sayılır. 
Parlamento reddedilmiş tedbirlerle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyebilir. 

Madde 78. 

Parlamento savaş hali ilân edebilir ve bu konuda Hükümete gerekli 
yetkileri verebilir. 

Madde 79. 

Her iki Mecliste, son oylamada üçte iki çoğunlukla kabul edilen bir 
kanunla genel ve özel af çıkarılabilir.   

Bu kanun genel ve özel affın uygulanacağı son tarihi belirler. 

Bu kanun teklifinin getirilmesinden sonra işlenmiş suçlarla ilgili davalar 
genel ve özel aftan yararlanamaz. 

Madde 80. 

Meclisler, siyasi nitelikte olan, hakemlik veya adli çözüm gerektiren, sınır 

değişikliği, mali yükümlülükler veya yeni mevzuatı şart koşan uluslararası 
antlaşmaları kanunla onaylar. 

Madde 81. 

Parlamento her yıl Hükümetin sunduğu bütçe ve kesin hesapları onaylar. 

Geçici bütçe ancak kanunla olabilir ve dört aylık bir dönemi geçemez.  

Bütçe kanunu ile yeni vergi ve masraflar konamaz. 

Yeni ve artırılmış masraflar içeren herhangi bir diğer kanunun, bu 

giderlerin karşılığını göstermesi gerekir.  

Madde 82. 

Parlamentonun her bir Meclisi kamu yararını ilgilendiren konularda 
soruşturma açabilir. 

Bu amaçla, kendi üyeleri arasında, çeşitli grupların oranlarına göre 

oluşturulan bir komisyon atar. Bu Soruşturma Komisyonu, adli makamlara 
tanınan aynı yetki ve sınırlar dâhilinde soruşturma ve inceleme yapar.  
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Bölüm II.  

Cumhurbaşkanı 

   

Madde 83. 

Cumhurbaşkanı, Meclislerin müşterek oturumuyla Parlamento tarafından 

seçilir.  

Bu seçime, her Bölge başına, Bölge Konseyi tarafından, azınlıkların 

temsil edilebilmesi için seçilen üç delege de katılır. Valle d’Aosta sadece bir 
delege gönderir. 

Cumhurbaşkanı gizli oyla ve genel kurulun üçte iki çoğunluğuyla seçilir. 
Üç’üncü defa oylamaya başvurulduğunda mutlak çoğunluk yeterlidir. 

Madde 84. 

50 yaşını bitirmiş, medeni ve siyasi haklara sahip her vatandaş 
Cumhurbaşkanı seçilebilir. 

Cumhurbaşkanlığı görevi başka hiç bir görevle bağdaşmaz. 

Cumhurbaşkanlığının ödeneği ve yetkileri kanunla saptanır. 

Madde 85. 

Cumhurbaşkanı yedi yıllığına seçilir. 

Bu sürenin sona ermesinden otuz gün önce, Milletvekili Meclisi Başkanı, 

yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere Parlamento ve bölge delegelerini müşterek 

oturuma davet eder.  

Meclisler feshedilmiş veya sürelerinin sonuna üç aydan daha az bir 
zaman kalmışsa seçim, yeni meclislerin toplantısını izleyen 15 gün içinde yapılır.  

Bu ara dönem için görev başında bulunan Cumhurbaşkanının yetkileri 
uzatılır. 

Madde 86. 

Cumhurbaşkanının görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından yerine 
getirilemediği her durumda, Senato Başkanı tarafından yürütülür. 

Cumhurbaşkanının devamlı bir iş göremezlik veya ölüm veya istifası 

durumunda Milletvekili Meclisi Başkanı on beş gün içinde yeni Cumhurbaşkanı 

seçimini yaptırır: Meclislerin feshedilmiş olması veya görev sürelerinin sonuna 

üç aydan daha az zaman kalmış olması durumlarında öngörülen azami süre bu 
hükme istisna oluşturur. 

Madde 87. 

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve Milli Birliği temsil eder. 

Cumhurbaşkanı Meclislere iletiler gönderebilir.  

Cumhurbaşkanı: 

Hükümetin hazırladığı kanun tasarılarının Meclislere sunulmasına izin 

verir; 

Kanunları yayımlar ve kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler 

çıkarır; 
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Anayasada öngörülen durumlarda genel halk oylaması yaptırır; 

Kanunda gösterilen hallerde, Devlet memurlarını atar;  

Diplomatik temsilcileri tayin ve kabul eder ve Meclislerin iznine 
dayanarak uluslararası antlaşmaları onaylar. 

Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır, kanunla kurulan 

Yüksek Savunma Kuruluna başkanlık eder ve Meclislerin kararı üzerine savaş 

ilân eder. 

Cumhurbaşkanı Yüksek Hâkimler Kuruluna başkanlık eder. 

Özel af sağlayabilir, cezalarda indirim yapabilir. 

Cumhurbaşkanı Cumhuriyet nişanı, şeref ve rütbe ve payeler verir. 

Madde 88. 

Cumhurbaşkanı, Meclis başkanlarına danışarak, Parlamentonun 

Meclislerinden biri veya her ikisini feshedebilir. 

Cumhurbaşkanı, bu yetkiyi, söz konusu dönem tamamen veya 

Parlamentonun süresinin son altı aylık bölümü ile tamamen veya kısmen 

örtüşmedikçe, görev süresinin son altı aylık bölümü içinde kullanamaz.  

Madde 89. 

Bir yazılı emrin sorumluluğunu üzerine alan Bakan tarafından 

imzalanmadığı sürece Cumhurbaşkanının yazılı emri geçerli değildir.  

Kanun hükmündeki bir emir ve kanuna binaen diğer yazılı emirler ayrıca 

Başbakan tarafından da imzalanır. 

Madde 90. 

Cumhurbaşkanı, vatana ihanet ve Anayasayı ihlal durumları dışında, 

görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamaz. 

Bu hallerde, Cumhurbaşkanı, Parlamento tarafından müşterek oturumda, 
üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilir. 

Madde 91. 

Cumhurbaşkanı, göreve başlamadan önce, Meclislerin ortak oturumunda, 
Cumhuriyete sadakat ve anayasayı koruyacağına dair ant içer.  

 

Bölüm II.  

Hükümet 

Kesim I.  

Bakanlar Kurulu 

  

Madde  92. 

Cumhuriyet Hükümeti, Bakanlar Kurulunu oluşturan Başbakan ve 

bakanlardan meydana gelir.  

Cumhurbaşkanı Başbakanı ve onun teklifiyle bakanları tayin eder 

Madde  93. 

Göreve başlamadan önce, Başbakan ve bakanlar Cumhurbaşkanının 
önünde yemin eder. 
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Madde  94. 

Hükümetin Parlamentonun her iki Meclisinin de güvenini kazanması 
gerekir. 

Her Meclis gerekçeli bir önerge verilmek ve üyelerin adları çağırılarak oy 
kullanmak suretiyle güvenini veya güvensizliğini bildirir. 

Hükümet oluşumunu izleyen on gün içinde güvenoyu için Parlamentonun 
huzuruna çıkar. 

Hükümetin yaptığı bir teklif hakkında Meclislerden biri veya her ikisinin 

karşı oy vermesi istifa mecburiyeti anlamına gelmez. 

Güvensizlik önergesinin, Meclisi oluşturan üyelerin en az onda biri 

tarafından imza edilmesi gerekmektedir ve verildikten sonra üç gün geçmedikçe 
görüşülemez. 

Madde  95. 

Başbakan Hükümetin genel politikasını idare eder ve bu politikadan 
sorumludur. 

Başbakan, bakanların faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek siyasi ve 
idari uyumluluğun devam etmesini sağlar. 

Bakanlar, Bakanlar Kurulunun eylemlerinden ortak ve kendi 
bakanlıklarının eylemlerinden ise bireysel olarak sorumludurlar. 

Kanun Başbakanlık teşkilatını, bakanlıkların sayısını, yetkilerini ve 
teşkilatını belirler. 

Madde  96. 

Başbakan ve bakanlar, görevlerinden istifa etseler dahi, görevlerini 

yaparken işledikleri suçlardan dolayı, Cumhuriyet Senatosu veya Milletvekili 

Meclisince Anayasanın teşkil ettiği normlar çerçevesinde izin verilmek 

koşuluyla, normal yargılanmaya maruz kalır.  

 

Kesim II.  

Kamu Yönetimi 

  

Madde  97. 

Resmi daireler, yönetimin iyi işlemesini ve tarafsızlığını güvence altında 
bulunduracak şekilde kanun hükümleriyle oluşturulur. 

Dairelerin yönetmeliklerinde memurların yetkileri, görevleri ve 
sorumlulukları ortaya konur. 

Resmi dairelerdeki memuriyetlere, kanunun belirttiği durumlar dışında 
yarışmaya dayalı sınavlarla girilir. 

Madde  98. 

Memurlar münhasıran milletin hizmetindedir. 

Parlamento üyesi oldukları sürece, sadece kıdem terfisi alabilirler. 
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Kanun, hâkimlerin, fiili hizmette bulunan muazzaf askeri personelin, 
emniyet görevlilerinin ve yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilci ve 

konsolosların siyasi partilere üyeliklerine sınırlama getirebilir. 

 

Kesim III.  

Yardımcı Organlar 

 

Madde  99. 

Ulusal Ekonomi ve İş Konseyi, kanunda gösterilen şekilde, sayı ve 

nitelikleri bakımından önemleri göz önüne alınmak suretiyle, çeşitli üretim 
dallarının uzman ve temsilcilerinden oluşur.  

Bu Konsey, kanunla gösterilen ve kendisine yüklenen işlevler ve 
konularda Meclislerin ve Hükümetin danışma organı olarak iş görür.  

Kanun tasarısı verme yetkisi olduğu gibi, kanunda belirtilen esaslar ve 
sınırlar içinde, ekonomik ve toplumsal mevzuatın hazırlanmasına da yardım eder.  

Madde  100. 

Danıştay, hukuki-idari bir danışma organıdır ve yargı yönetimini denetler.  

Sayıştay, Hükümetin işlemleri üzerinde bunların kanuna uygunluğu 

bakımından önceden ve Devlet bütçesinin uygulanması konusunda sonradan 

denetim görevi yapar. Kanunda gösterilen durumlar ve şekillerde, Devletten 

düzenli bütçe yardımı alan kurumların mali yönetiminin denetimine katılır. 
Gerçekleştirilen dnetim sonucunu doğrudan Parlamentoya sunar. 

Bu iki organın ve üyelerinin Hükümet karşısında bağımsızlığı kanunla 
güvence altına alınır. 

 

Bölüm IV.  

Yargı 

Kesim I.  

Adliye Teşkilatı 

 

Madde  101. 

Yargı halk adına yürütülür.  

Hâkimler sadece kanuna tabidirler. 

Madde  102. 

Adli kovuşturma görevi, adli teşkilat hükümleriyle yetkilendirilen adli 

hâkimler tarafından görülür. Fevkalade veya özel hâkimler tayin edilemez. 
Yalnız olağan yargı organları içinde, hâkimlik mesleğine yabancı, fakat nitelikli 
vatandaşların katılımıyla, belirli konular hakkında ihtisas daireleri kurulabilir.l  

Kanun, halkın adalet işlerine hangi şekil ve hallerde doğrudan 
katılabileceğini düzenler.  
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Danıştay ve diğer idari yargı organlarının, kamu yönetimi karşısında 

kanuni hakların ve kanunun belirlediği özel durumlarda subjektif hakların 

korunması bakımından yargılama yetkisi vardır. 

Madde  103. 

Sayıştay, Devlet muhasebesi ve kanunun belirlediği diğer konularda 

yargılama yetkisine sahiptir. 

Askeri mahkemelerin, savaş zamanlarında, kanunla belirlenen yargılama 

yetkisi vardır.  

Barış zamanında ise yalnız silahlı kuvvetlere mensup kimselerin 
işledikleri askeri suçlar bakımından yargılama yetkileri vardır.  

Madde  104. 

Hâkimlik, özerk ve diğer her türlü kuvvetten bağımsız bir görevdir. 

Hâkimler Yüksek Kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder. 

Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı kurulun asli üyesidir. 

Üyelerinin üçte ikisi çeşitli kategorilerdeki adli hâkimler tarafından ve 

üçte biri Parlamento tarafından, meclislerin müşterek oturumunda, 

üniversitelerin hukuk profesörleri ve mesleğinde onbeş yıllık deneyimi olan 

avukatlar arasından seçilir. 

Kurul, parlamento tarafından belirlenen üyeler arasından bir başkan 
yardımcısı seçer. 

Kurulun seçilmiş üyeleri dört yıl süreyle görev yaparlar ve görev 
sürelerinin bitiminde hemen tekrar seçilemezler. 

Üyeler, görevde kaldıkları sürece, mesleki örgütlere kaydolamayacakları 
gibi Parlamento veya bir Bölge Konseyinde de görev alamazlar.  

Madde  105. 

Adli Teşkilat hükümlerine göre, hâkimlerin işe alınması, tayinleri ve yer 

değiştirmeleri, terfileri ve disiplin önlemleri alma yetkisi Yüksek Hâkimler 
Kuruluna aittir.  

Madde  106. 

Yargıçların atamaları yarışmaya dayalı sınavlarla olur.  

Adli teşkilat kanunu, tek hâkimler tarafından yerine getirilen 

fonksiyonların tamamını görmek üzere, seçimle de olsa, fahri hâkimlerin 
tayinine izin verir.  

Yüksek Hâkimler Kurulunun önerisiyle, üniversite hukuk profesörleri ve 

meslekte onbeş yılını doldurmuş ve yüksek mahkemeler için özel mesleki 

sicillere kaydolmuş avukatlar liyakatları dolayısıyla Yargıtay üyeliğine 
getirilebilirler.  

Madde  107. 

Hâkimler azledilemezler; Yüksek Hâkimler Kurulunun, ya adli teşkilat 

kanununda belirlenen savunma güvenceleri dahilinde sebeplerle veya kendi 

rızalarına dayanarak alınmış bir kararı olmadıkça, hâkimler ne görevlerinden 

alınabilir ne de başka makam veya görevlere gönderilebilirler. 
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Adalet Bakanı disiplin davası açma yetkisine sahiptir.  

Hâkimler yalnızca görev ayrılığı dolayısıyla ayırt edilirler.  

Savcılar, adli teşkilat kanunuyla kendileri lehine konulan güvencelerden 
yararlanırlar.  

Madde  108. 

Adli teşkilat ve hâkimlerle ilgili hükümler kanunla belirlenir. 

Kanun, uzmanlık mahkemelerinin hâkimleri ve savcılarının ve adalet 

işlerinde çalışan diğer kişilerin bağımsızlığını güvence altına alır.  

Madde  109. 

Adli zabıta doğrudan doğruya adli makamların emrindedir. 

Madde  110. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun yetkileri saklı kalmak üzere, Adalet Bakanı, 
adliyeye ilişkin hizmetlerin ve fonksiyonlarının organizasyonundan sorumludur.  

 

Kesim II.  

Yargılama Kuralları 

 

Madde  111. 

Bütün yargılamalar normal kanun yoluyla yapılır. 

Tüm mahkeme duruşmaları iki taraflı hukuk davalarıyla yürütülür ve 

taraflar, üçüncü taraf konumundaki tarafsız bir hâkim önünde eşit şartlara 

sahiptir. Kanun duruşmalar için makul süre sağlar.  

Ceza hukuku davalarında, kanun suçlu olduğu iddia edilenin, getirilen 

suçlamaların sebepleri ve nitelikleri konusunda gizli olarak ivedilikle 
bilgilendirilmesini ve bir savunma hazırlaması için yeterli zaman ve koşullara 

sahip olmasını temin eder. Davalının, suçlamada bulunanları hâkim önünde 

savcıyla aynı koşullarda çapraz sorgulatma ve savunması için kişileri çağırma ve 

sorgulama hakkı olduğu gibi, savunması lehine diğer delilleri gösterme hakkı da 

vardır. Davalının muhakeme usullerinin yürütüldüğü dili konuşamaması veya 
anlayamaması durumunda kendisine bir mütercimden yardım alma hakkı vardır. 

Ceza muhakemeleri usullerinde, delil oluşturma karşı tarafın 

dinlenmesine dayandırılır. Davalının suçu, kendi özgür iradeleri dışında, davalı 

veya davalı vekilinin çapraz sorgusundan sürekli kaçınan kişilerin ifadesi 
temelinde sabitlenmemelidir. 

Kanun, davalının rızası veya kusursuz imkânsızlık veya ispatlanmış 

kanuna aykırı davranış sebepleriyle iki taraflı hukuk davasında delil 

oluşturmanın gerçekleşmediği durumları düzenler. 

Tüm yargı kararları gerekçe içerir.  

Kanunların ihlali durumunda, adli ve özel mahkemelerin kişi hürriyetini 

etkileyen tedbirlere ve mahkûmiyet kararlarına karşı her zaman Yargıtaya 
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başvuru yapılabilir. Bu kural sadece savaş zamanında askeri mahkemelerce 
verilen mahkûmiyetlerde uygulanmaz. 

Danıştay ve Sayıştay kararlarına karşı Yargıtaya başvuru sadece yargısal 
sebeplerle yapılabilir. 

Madde  112. 

Savcılık ceza davası açmakla yükümlüdür. 

Madde  113. 

Kamu yönetiminin işlemleri ve kararlarına karşı, meşru hak ve 

menfaatlerin adli ve idari yargı mercileri önünde savunulmasına her zaman izin 
verilir. 

Bu yargısal korumanın kapsamı, belirli eylem kategorileri veya belirli 
türde itirazlara daraltılamaz veya sınırlandırılamaz. 

Kanun kendisinin belirlediği durumlarda ve sonuçlarla ilgili olarak, hangi 

yargı organlarının kamu yönetimi karar ve işlemlerini iptal edebileceğini belirler. 

 

Bölüm V.  

Bölgeler, İller-Komünler 

 

Madde  114. 

Cumhuriye bölgelere, illere ve komünlere ayrılır. Komünler, iller, 

metropol kentler ve bölgeler Anayasada belirlenen ilkelere göre, kendilerine 
özgü tüzük, yetki ve sorumlulukları olan özerk kuruluşlardır. 

Roma Cumhuriyetin başkentidir. Statüsü Devlet kanunuyla düzenlenir. 

Madde  115. (Mülga) 

Madde  116. 

Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily, Trentino-Alto Adige/Südtirol ve 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste Anayasanın kabul ettiği özel statülere göre özel 
biçim ve koşulları olan özerkliklere sahiptir.  

Trentino-Alto Adige/Südtirol Bölgesi özerk Trent ve Bolzano illerinden 
oluşur. 

117’nci maddenin iki ve üçüncü fıkraları, l) bendi –Sulh Hâkiminin 
teşkilat şartlarıyla sınırlı–n) ve s) bendlerinde ortaya konan alanlarla ilgili olarak, 
ilgili bölgenin girişimiyle, yerel yönetimlerle istişareler sonrasında ve 119’uncu 

maddede ortaya konan ilkeler çerçevesinde, diğer bölgelere de, özel biçim ve 

şartlarda ilave özerklik verilebilir. Söz konusu kanun, Devlet ve ilgili bölge 

arasında bir anlaşma temelinde, Paralmentonun her iki Meclisi tarafından 

üyelerinin mutlak çoğunluğu ile kabul edilir. 

Madde  117. 

Anayasaya uygun olarak, AB mevzuatı ve uluslararası yükümlülüklerden 

doğan kısıtlamalar çerçevesinde, kanun yapma yetkisi Devlete ve bölgelere aittir. 
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Aşağıdaki konularda kanun yapma yetkisi sadece Devlete aittir: 

a) Dış politika ve Devletin uluslararası ilişkileri; Devlet ve Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkiler; sığınma hakkı ve AB vatandaşı olmayanların statüsü; 

b) Göç; 

c) Cumhuriyet ve dini mezhepler arasındaki ilişkiler; 

d) Savunma ve silahlı kuvvetler; Devletin güvenliği; silah, mühimmat ve 
patlayıcılar; 

e) Para birimi, tasarrufların korunması ve mali piyasalar; rekabetin 

korunması; döviz kuru sistemi; devlet vergi ve muhasebe sistemleri; mali 
kaynakların istikrarı; 

f) Devlet organları ve ilgili seçim yasaları, devlet referandumları, Avrupa 
Parlamentosu seçimleri; 

g) Devletin ve ulusal kamu kuruluşlarının idari teşkilatı; 

h) Yerel yönetim polisi hariç, kamu düzeni ve güvenlik;i) Vatandaşlık, 
medeni durum ve tescil büroları; 

l) Yargı ve usul hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku, idari yargı 
sistemi; 

m) Ülke toprakları içinde teminat altına alınacak medeni ve toplumsal 

yetkilendirmeyle ilgili temel seviyede yardımların saptanması; 

n) Eğitimle ilgili genel hükümler; 

o) Sosyal güvenlik; 

p) Seçim yasaları, komünlerin yönetim organları ve temel fonksiyonları, 
iller ve metropol kentler; 

q) Gümrük, ulusal sınırların korunması ve uluslararası profilaksi 
(korunma); 

r) Ağırlık ve ölçüler; standart zaman, devletin, bölgelerin ve yerel 

yönetimlerin verilerinin istatistiği ve bilgisayarlı koordinasyonu ve fikir eserleri; 

s) Çevre, ekosistem ve kültürel mirasın koruması. 

Aşağıdaki konularda ortak mevzuat geçerlidir:  

Bölgelerin uluslararası ve AB ilişkileri, dış ticaret; işin korunması ve iş 

güvenliği; eğitim kurumlarının özerkliğine tabi olarak ve mesleki eğitim ve 

öğretim dışında, eğitim; meslekler; bilimsel ve teknolojik araştırma ve üretken 

sektörlere yönelik inovasyon (yenileşim) desteği; sağlığın korunması; beslenme; 

spor; afet yardımı; arazi kullanım planlaması; sivil liman ve havalimanları; 

büyük nakliye ve navigasyon (yolbul) ağları; haberleşme; ulusal üretim; enerji 

iletimi ve dağıtımı; tamamlayıcı ve destekleyici sosyal güvenlik; kamu 

hesaplarının uyumlaştırılması ve kamu maliyesi ve vergi sisteminin 

koordinasyonu; tanıtım ve kültürel faaliyetlerin organizasyonu dahil olmak 

üzere kültürel ve çevresel özelliklerin geliştirilmesi; mevduat bankaları, tarımsal 

bankalar, bölgesel kredi kuruluşları; bölgesel arazi ve tarım kredi kurumları. 

Ortak mevzuat kapsamındaki konularda, Devlet mevzuatında gösterilen temel 

esaslar dışında, kanun yapma yetkisi bölgelere aittir. 
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Bölgeler açıkça Devlet mevzuatı kapsamında olmayan tüm konularda 
kanun yapma yetkisine sahiptir.  

Bölgeler ve Trent ve Bolzano özerk illeri, kendi sorumluluk alanlarında 

AB mevzuat hükümleri hazırlık sürecine katılmaktadır. İlaveten, Devlet 
kanununda belirlenen, bölgelerin ve özerk illerin sözleşmeleri yerine 
getirmemeleri halinde kullanılacak yardımcı kuvvetleri düzenleyen kurallara 
tabi olarak, uluslararası anlaşmalar ve AB tedbirlerine karşı sorumludurlar. 

Bölgelere yetki devrine tabi özel mevzuat konularında düzenleme yapma 
yetkisi Devlete aittir. Diğer tüm konularda düzenleme yapma yetkisi bölgelere 

aittir. Komünler, iller ve metropol kentler olarak organizasyon ve buna atfedilen 
fonksiyonlarının uygulanmasında düzenleyici yetkilere sahiptir.  

Bölgesel kanunlar kadın ve erkeklerin sosyal, kültürel ve ekonomik 
yaşamda tam eşitliklerinin önündeki her türlü engeli kaldırır ve seçimle gelinen 

görevlere erkek ve kadınlar için eşit erişimi teşvik eder.  

Bir bölge ile diğer bölgeler arasında, bölgesel faaliyetlerde performansın 

iyileştirilmesi için ve ayrıca ortak kuruluşların oluşturulmasını öngörebilecek 
olan anlaşmalar bölge kanunlarıyla onaylanır. 

Bölgeler, Devlet mevzuatının belirlediği hal ve şekillerde, kendi 

sorumluluk alanlarında, yabancı Devletler ve diğer devletlerin yerel 
yönetimleriyle anlaşma yapabilirler.  

Madde  118. 

Katmanlı yetki, ayırma ve orantılılık ilkesi uyarınca, uygulamada teklik 

sağlamak için, illere, metropol kentlere veya bölgeler veya Devlete 

atfedilmedikçe, idari fonksiyonlar komünlere verilir 

Komünler, il ve metropol kentler, kendi yetkileri doğrultusunda, kendi 

idari görevlerinin yanı sıra Devlet tarafından veya bölgesel mevzuat tarafından 
kendilerine verilen görevleri yürütür.  

Devlet mevzuatı, 117’nci maddenin ikinci fıkrasının, b) ve h) bentlerinde 
belirtilen konularda Devlet ve bölgeler arasında koordinasyonu sağlar ve ayrıca 
kültürel mirasın korunması alanında anlaşmaları ve işleri koordine eder. 

Devlet, bölgeler, metropol kentler, iller ve komünler yerellik ilkesi 

temelinde, kamu yararını ilgilendiren faaliyetlerle ilgili, hem bireysel hem de 
dernek üyeleri olarak, vatandaşların özerk girişimlerini teşvik eder.  

Madde  119. 

Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler gelir ve harcama özerkliğine 

sahiptir.  

Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler bağımsız mali kaynaklara 
sahip olur.  

Anayasaya uygun olarak ve Devlet maliyesinin koordinasyon ve vergi 
sisteminin prensiplerine göre vergi koyabilir ve kendi gelirlerini toplayabilirler. 

Kendi toprakları ile ilgili vergi gelirlerinde pay alırlar. Devlet mevzuatı daha 

düşük kişi başına vergi kapasitesine sahip bölgeler için –hiçbir ödenek 

kısıtlaması olmaksızın– bir istikrar fonu sağlar.  
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Yukarıda belirtilen kaynaklardan toplanan gelirler, komünler, iller, 

metropol kentleri ve bölgelerin, kendilerine atfedilen kamusal fonksiyonları tam 

olarak finanse etmelerini sağlar.  

Devlet, ekonomik ve sosyal dengesizliklerin azaltılması, sosyal kaynaşma 

ve dayanışma ile birlikte ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, kişi haklarının 

kullanılmasını geliştirmek veya kendi fonksiyonlarının olağan uygulamasında 

güdülen hedeflerden daha başka hedeflere ulaşmak için belirli komünler, iller, 

metropol kentler ve bölgeler lehine özel önlemleri kabul eder ve ek kaynak 
ayırır.  

Komünler, iller, metropol kentler ve bölgelerin, Devletin kanunlarında 

belirtilen genel esaslar çerçevesinde tahsis edilen kendilerine özel mülkleri 

vardır. Sadece yatırımları finanse etme aracı olarak borçlanabilirler. Bu amaçla 

alınan kredilere devlet garantisi kabul verilmez.  

Madde  120. 

Bölgeler, bölgeler arasında ithalat, ihracat ve transit vergileri koyamaz 
veya serbestçe gidiş ve gelişe, kişilerin veya malların bölgeler arasındaki 

dolaşmasına herhangi bir şekilde engel olacak tedbirler alamaz.  

Bölgeler, vatandaşların ulusal toprakların herhangi bir yerinde çalışma 

haklarını sınırlayamaz. Hükümet, bölgeler, metropol kentler, iller ve komünlerin 

organları uluslararası kurallar ve anlaşmaları veya AB mevzuatını yerine 

getirmezse, veya kamu asayiş ve güvenliğinin ciddi tehlike altında olduğu 

hallerde, veya hukuki ve ekonomik birliğin korunması için böyle bir eylem 

gerektiğinde ve medeni ve toplumsal yetkilerle ilgili temel düzeydeki faydaları 

teminat altına almak üzere, söz konusu organlar adına hareket edebilir. Kanun, 

işbirliğine sadakat ve katmanlı yetki ilkeleri gereği, yardımcı yetkilerin 
kullanılmasını temin etmek üzere esasları belirler.  

Madde  121. 

Bölgenin organları şunlardır: Bölge Meclisi, Bölge Yürütme Kurulu ve 
Yürütme Kurulu Başkanı.  

Bölge Meclisi, bölge için atfedilen yasama yetkilerini olduğu kadar 

Anayasa ve yasaların öngördüğü diğer işlevleri de yerine getirir. Bu Meclis, 
Parlamentoya kanun tasarısı da sunabilir.  

Bölge Yürütme Kurulu, bölgenin yürütme organıdır.  

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı, bölgeyi temsil eder, politika oluşturmada 

Kurulu yönlendirir ve bunun için sorumludur, kanunları ve bölgesel tüzükleri 
yayımlar, Devlet tarafından bölgeye devredilen idari fonksiyonları Hükümetin 
talimatlarına uygun olarak yönetir.  

Madde  122. 

Seçim sistemi ve seçilmeye engel haller ve Başkanın, Bölge Yürütme 

Kurulunun diğer üyelerinin ve Bölge Meclis üyelerinin (imtizaçsızlık) uygun 
olmama durumları, bir Cumhuriyet kanununun belirlediği temel esaslar 

çerçevesinde, seçimle gelinen görevlerin sürelerini de gösteren bir bölge 
kanunuyla belirlenir. 
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Hiç kimse, aynı zamanda bir Bölge Meclisi veya Bölge Yürütme Kurulu 

veya Parlamentonun Meclislerinden birinin, başka bir Bölge Meclisinin ya da 

Avrupa Parlamentosunun üyesi olamaz. 

Bölge Meclisi, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkanlık Divanı 

seçer. Bölge Meclis üyeleri ifade ettikleri fikirleri veya kullandıkları oydan 

dolayı sorumlu tutulamazlar. 

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı, bölgesel tüzük aksini öngörmediği 

takdirde, genel ve doğrudan oy ile seçilir.  

Seçilen Başkan, Yönetim Kurulu üyelerini atar veya görevden uzaklaştırır.  

Madde  123. 

Her bir bölgenin, Anayasa ile uyumlu olarak, hükümet biçimini bölgenin 

teşkilatlanmasını ve işlerin yürütülmesinin temel esaslarını ortaya koyan bir 

tüzüğü olur. Tüzük, kanunların bölgesel yönetmeliklerin yayımlanmasının yanı 

sıra, kanun tasarısı verme hakkını da düzenler, bölge kanunları ve idari 

tedbirleriyle ilgili halk oylamasını teşvik eder. 

Bölge Meclisi, iki görüşme arasında en az iki ay olmak koşuluyla, 

üyelerinin mutlak çoğunluğuyla kabul ettiği bir kanunla bölgesel kanunları 

kabul eder ve değiştirir. Bu kanunu Hükümet Komiserinin onaylaması gerekmez. 
Cumhuriyet Hükümeti, bölgesel kanunları, yayımlandıkları tarihten itibaren otuz 

gün içinde anayasaya uygunluk için Anayasa Mahkemesine götürebilir. Kanun, 
yayımlandıktan itibaren üç ay içinde, bölge seçmenlerinin beşte biri veya Bölge 

Meclisi üyelerinin beşte birinin isteği üzerine halk oylamasına götürülür.  

Halk oylamasına sunulan kanun geçerli oyların çoğunlu tarafından 

onaylanmazsa yayımlanmaz. 

Her bölgede, kanunlar, bölgeler ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler 

konusunda danışma organı olarak yerel yönetim Meclislerinin faaliyetlerini 

düzenler. 

Madde  124. (Mülga)  

Madde  125. 

Cumhuriyet kanunlarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde, bölgede birinci 

derece idare mahkemeleri kurulur. Mahkemenin kısımları bölge başkentinden 

başka yerlerde kurulabilir. 

Madde  126. 

Bölge Meclisi, Anayasaya aykırı işlemler yaptığı veya kanunları ağır 

surette ihlal ettiği durumlarda, Cumhurbaşkanının gerekçeli kararnamesi ile 
feshedilebilir ve Yürütme Kurulu Başkanı görevden alınabilir.  

Ayrıca ulusal güvenlik gerekçesiyle de fesih veya görevden alma kararı 

alınabilir. Bu kararname, Cumhuriyetin bir kanunuyla oluşturulan bölgesel işler 

için Milletvekilleri ve Senatörler Komitesi ile görüşüldükten sonra kabul edilir.  

Bölge Meclisi, Yürütme Kurulu Başkanına karşı, üyelerinin en az beşte 

biri tarafından imzalanan ve sırayla çağırılarak kullanılan oylarla geçen 

güvensizlik önergesini kabul edebilir. Önerge, sunulduğu tarihten itibaren üç 

gün geçmeden ele alınamaz.  
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Bir Yürütme Kurulu Başkanına karşı güvensizlik önergesinin genel ve 

doğrudan oylamayla Kabul edilmesi ve Yürütme Kurulu Başkanının görevden 

alınması, sürekli iş göremezliği, ölümü veya kendi isteğiyle istifası Yürütme 

Kurulunun istifasını ve Meclisin feshini zorunlu kılar. Meclis üyelerinin 

çoğunluğunun aynı anda istifası da aynı sonuçları doğurur. 

Madde  127. 

Hükümet, bölgesel kanunun bölgenin yetkilerini aştığını değerlendirirse, 

yayımlanmasından itibaren altmış gün içinde Anayasa Mahkemesine götürerek 
anayasal meşruiyetini sorgulayabilir.  

Bir bölge, bir Devlet veya bölge kanununun kendi yetkilerini ihlal ettiğini 

değerlendirirse, yayımlanmasından itibaren altmış gün içinde Anayasa 

Mahkemesine götürerek anayasal meşruiyetini sorgulayabilir. 

Madde  128. (Mülga) 

Madde  129. (Mülga) 

Madde  130. (Mülga) 

Madde  131. 

Aşağıdaki bölgeler kurulur: 

Piedmont; 

Valle d'Aosta; 

Lombardy; 

Trentino-Alto Adige; 

Veneto; 

Friuli-Venezia Giulia;  

Liguria; 

Emilia-Romagna; 

Tuscany; 

Umbria; 

The Marches; 

Latium; 

Abruzzi; 

Molise; 

Campania; 

Apulia; 

Basilicata; 

Calabria; 

Sicily; 

Sardinia. 

Madde  132. 

İlgili nüfusun en az üçte birini temsil eden birkaç Komün Meclisinin 

önerisiyle ve bu istek söz konusu nüfusun çoğunluğu tarafından referandumda 

onaylandıktan sonra, bir temel kanunla, Bölge Meclisleriyle görüşmelerden 
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sonra, mevcut bölgelerin birleştirilmesi veya en az bir milyon nüfusu olan yeni 

bölgelerin yaratılması kararlaştırılabilir.  

Bir bölgeden ayrılmak ve bir başkasıyla birleştirilmek isteyen iller ve 

komünlere, bu illerin ve komünlerin nüfusunun çoğunluğunun ve söz konusu 

komün ya da komünlerin oyunu alan bir referandum ve Cumhuriyet kanununun 

ardından ve Bölge Meclislerinin görüşü alındıktan sonra izin verilebilir. 

Madde  133. 

İl sınırlarında değişiklikler ve bir bölge içinde yeni illerin kurulması, 

bölge ile görüştükten sonra, komünlerin girişimiyle, Cumhuriyet yasalarına göre 

düzenlenir.  

Bölge, ilgili nüfus ile görüştükten sonra kendi sınırları içinde kendi 

yasaları ile yeni komünler kurabilir ve bunların mıntıka ve isimlerini 
değiştirebilir.  

 

Bölüm VI.  

Anayasal Güvenceler 

Kesim I.  

Anayasa Mahkemesi 

 

Madde  134. 

Anayasa Mahkemesi şu konuları karara bağlar: 

Devlet ve bölgelerce çıkarılan kanunların ve kanun hükmünde 

kararnamelerin anayasal meşruiyeti üzerine tartışmalar; 

Devletin yetkilerinin tahsisi ve Devlete ve bölgelere, bölgeler arasında 

tahsis edilen yetkilerden doğan uyuşmazlıklar; 

Anayasa hükümlerine göre, Cumhurbaşkanı ve bakanlara karşı yöneltilen 

suçlamalar. 

Madde  135. 

Anayasa Mahkemesi, üçte biri Cumhurbaşkanı, üçte biri müşterek 

oturumla Parlamentonun ve üçte biri de adli ve idari yüksek mahkemelerce aday 
gösterilen on beş yargıçtan oluşur.  

Anayasa Mahkemesi yargıçları, bu mahkemelerden emekli olanlar da 

dahil olmak üzere, adli ve idari yüksek mahkemelerin yargıçlarından, üniversite 

hukuk profesörlerinden ve en az yirmi yıllık mesleki deneyimi olan avukatlardan 

seçilir.  

Anayasa Mahkemesi yargıçları, yemin ettikleri günden itibaren dokuz 

yıllığına atanırlar ve ikinci bir kez atanamazlar.  

Görev sürelerinin bitiminde, anayasa yargıçları makamlarını ve yaptıkları 

işleri bırakırlar.  

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından, kanunun belirttiği kurallar 

çerçevesinde bir Başkan seçer. Başkan üç yıl görevde kalır, her defasında 

hâkimlerin görev sürelerinin bitimi dikkate alınarak, yeniden seçilebilir. 
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Anayasa Mahkemesi hâkimliği Parlamento veya Bölge Meclisi üyeliğiyle, 

avukatlık mesleğinin icrasıyla ve kanunda gösterilen herhangi bir görevle 

birlikte yapılamaz.  

Cumhurbaşkanı ve bakanlar muhakeme edilecekleri zaman, mahkemenin 
asli hâkimlerine ek olarak, Parlamentonun her dokuz yılda bir adli hâkimlerin 
atanmasında kullanılan yöntemle seçim yoluyla hazırladığı Senatör seçilme 

şartlarını taşıyan vatandaşlar listesinden kurayla seçilen on altı üye daha katılır.  

Madde  136. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun niteliğinde olan bir karar 

hükmünün Anayasaya aykırı olduğuna karar verirse, bu kanun, kararın 

yayımlanmasını izleyen günden itibaren yürürlükten kalkar.  

Mahkemenin kararı yayımlanır ve gerekli görüldüğü takdirde, Anayasa 
esasları dâhilinde göz önünde tutulmak üzere Parlamentodaki Meclislere ve 

ilgili Bölge Meclislerine tebliğ edilir. 

Madde  137. 

Anayasa niteliğinde olan bir kanun, anayasaya uygunlukla ilgili görüş 

sunmanın koşullarını, şekil ve şartlarını belirler ve anayasa hâkimlerinin 
bağımsızlığını güvence altına alır.  

Genel nitelikli kanunlar da mahkemenin oluşumu ve işlemesi için gerekli 

hükümleri belirler.  

Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı hiçbir itiraz kabul olunmaz. 

 

Kesim II.  

Anayasanın Değiştirilmesi 

Anayasa Niteliğinde Olan Kanunlar 

 

Madde  138. 

Anayasanın değiştirilmesine ilişkin kanunlar ve diğer anayasa niteliğinde 

olan kanunlar her bir Meclis tarafından, birbirini en az üç aylık arayla izleyen iki 

görüşmeden sonra kabul edilir ve ikinci oylamada her bir Meclisin üyelerinin 

mutlak çoğunluğunun oylarıyla onaylanır. 

Söz konusu kanunlar, bir Meclisin üyelerinin beşte biri veya beşyüzbin 
seçmen veya beş Bölge Meclisinin isteği üzerine, yayımlandıkları tarihten 

itibaren üç ay içinde referandumla halkın oyuna sunulur. Referanduma sunulan 
kanun, geçerli oyların çoğunluğuyla onaylanmadıkça yayımlanmaz. 

Kanun Meclislerin her birinde, üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul 

edildiği takdirde referanduma başvurulmaz.  

Madde  139. 

Cumhuriyetin şekli anayasa değişikliğine konu olamaz. 
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Geçici ve Son Hükümler 

 

I. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici Devlet Başkanı 
Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanır ve bu unvanı taşır. 

II. Cumhurbaşkanı seçimi tarihinde eğer bütün Bölge Meclisleri henüz 
oluşmuş değilse, bu seçime yalnız Parlamento Meclisleri üyeleri katılır. 

III. Cumhuriyet Senatosunun ilk kuruluşunda, senatör olmak için 

kanunda gösterilen şartları taşıyan Kurucu Meclis üyeleri aşağıdaki şartlarına 

dayanarak Senatör tayin edilirler: 

─ Başbakanlık veya yasama Meclisi Başkanlığı yapmış olanlar; 
feshedilmiş Senatoda üyeliği yapmış olanlar; Kurucu Meclis de dahil en az üç 
kez seçilmiş olanlar; 

─ Milletvekili Meclisinin 9 Kasım 1926 oturumunda üyelikten atılanlar; 

─ Devletin savunulmasına ilişkin Özel Faşist Mahkemesinin hükmüyle 
en az beş yıl hapis cezası çekmiş olanlar; 

─ Senatör tayin edilirler. 

Bunların dışında, feshedilen Senatonun üyesi olup da Ulusal Danışma 

Kurulunda bulunmuş olanlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Senatör tayin 
edilirler. 

Senato üyesi atanma hakkından, atama kararnamesinin imzasından evvel 

feragat edilebilir. Siyasi seçimlerde adaylık kabul etmek Senato üyesi atanmak 

hakkından feragat anlamına gelir. 

IV. Senatonun ilk seçiminde, Molise, nüfusuna göre kendisine düşen 

Senato Üyesi sayısıyla kendi içinde bir Bölge olarak göz önüne alınır. 

V. Anayasanın, bütçeden harcamalar ve kanunda değişiklikler içeren ve 

uluslararası antlaşmalara ilişkin olan 80’inci madde hükümleri, Parlamentonun 
toplantıya çağırılma tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

VI. Anayasanın yürürlüğe girişinden itibaren beş yıl içinde, Danıştay, 

Sayıştay ve Askeri mahkemeler hariç olmak üzere, hala varlıklarını sürdüren 
yargı organları bir değişikliğe tabi tutulur. 

Aynı tarihten itibaren bir yıl içinde, Yüksek Âskeri Mahkeme 111’inci 

maddeye uygun olarak, kanunla  yeniden  düzenlenir. 

VII. Anayasaya uygun olarak adli teşkilata ilişkin yeni kanun 

çıkarılıncaya kadar, halen yürürlükte bulunan teşkilat hükümleri devam eder. 
Anayasa Mahkemesi çalışmalarına başlayıncaya kadar, 134’üncü maddede 
gösterilen uyuşmazlıklara ilişkin kararlar, Anayasanın yürürlüğe girmesinden 

önce mevcut olan hükümlerin şekil ve sınırları içinde verilir. 

VIII. Bölge Meclislerinin ve il idarelerinin seçime tabi organlarının 

seçimine, Anayasanın yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde başlanır. 

Cumhuriyet kanunları, kamu yönetiminin her kolu için, bölgelere 

devredilen devlet fonksiyonlarının geçişini düzenlerler. İdari görevlerin yerel 

yönetimler arasında yeniden yapılandırılması ve dağıtılması işi ele alınıncaya 
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kadar, iller ve komünler halen yürütmekte oldukları ve bölgelerin kendilerine 
bıraktıkları diğer görevleri yapmaya devam ederler. 

Cumhuriyet kanunları, yeni teşkilatın gerekli kılması durumunda, merkezi 

yönetimdekiler de dahil olmak üzere, Devlet memurları ve çalışanlarının 

bölgelere geçişini düzenler.  Bölgeler, kendi dairelerinin kurulması için, zorunlu 

haller dışında, Devlet ve yerel yönetim çalışanları arasında bulunan kendi 
personelini alır.  

IX. Cumhuriyet, Anayasanın yürürlüğe girmesini izleyen üç yıl içinde, 

kendi kanunlarını, yerel özerk yönetimlere ve Bölgelere bırakılan yasama 
sorumluluklarına uyumlu hale getirir. 

X. 116’ncı maddeye atfen, Friuli-Venezia Giulia Bölgesine, 6’ncı 

maddede gösterilen diz azınlıklarının korunmasına halel getirmeksizin, İkinci 
Kısmın V. Bölümündeki hükümler geçici olarak uygulanır. 

XI. Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde, anayasa 

niteliği taşıyan kanunlarla, ilgili halkın oyu alınması zorunluluğu saklı kalmak 

üzere, 132’nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen koşullar mevcut olmasa 
dahi, 131’inci maddede yazılı bölge listesini değiştirecek  yeni bölgeler 
kurulabilir.  

XII. Feshedilen Faşist partinin herhangi bir şekilde yeniden kurulması 
yasaktır. 

48’inci maddeye rağmen, Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren beş 

yılı geçmemek üzere, Faşist rejimin sorumlu liderlerinin oy verme haklarına ve 
seçilebilmelerine, kanunla geçici olarak sınır getirilebilir. 

XIII. Savoya Hanedanın üyeleri ve soyundan gelenler seçmen 
olmadıkları gibi, kamu hizmeti ve seçimle gelinen görevler yürütemezler. 

Savoya Hanedanı eski krallarının, eşlerinin ve soyundan gelen erkeklerin 
ülke topraklarına girmesi ve ikamet etmesi yasaktır. 

Savoya Hanedanı eski krallarının, eşlerinin ve soyundan gelen erkeklerin 

milli topraklarda bulunan varlıkları Devlete devredilir. 2 Haziran 1946’dan 

sonar yapılmış olan intikaller ve söz konusu mülkiyetlerle tesis edilen kraliyet 

hakları hükümsüzdür. 
*
 

XIV. Asalet unvanları tanınmaz. 

28 Ekim 1922’den önce  isimlerde bulunan yer adları ismin bir parçası 

olarak geçerli sayılır. 

Saint Mauritius Tarikatı bir bakımevi olarak muhafaza edilir ve kanunda 
gösterildiği şekilde faaliyet gösterir. 

Kanun Consulta Araldica’nın kaldırılmasını düzenler. 

                                                
* 23 Ekim 2002 tarih 1 numaralı Anayasa niteliğindeki Kanun, Anayasa’nın 13’üncü 

geçici ve son hükmünün birinci ve ikinci fıkralarının söz konusu anayasa niteliğindeki 
kanunun yürürlüğe girme tarihi (10 Kasım 2002) itibariyle geçersiz saymıştır. 
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XV. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle, Devletin geçici teşkilatlanmasıyla 
ilgili 25 Haziran 1944 tarih ve 151 sayılı kararname kanun halini alır. 

XVI. Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, şimdiye 

kadar açıkça veya zımnen kaldırılmamış olan anayasa niteliği taşıyan kanunların 

gözden geçirilmesine ve bu anayasa ile koordine edilmesine başlanır. 

XVII. Kurucu Meclis, Cumhuriyet Senatosu’nun seçimi hakkındaki 

kanunla, özel bölge statüleri ve basın kanunu hakkında karar almak üzere         
31 Ocak 1948 tarihine kadar Başkanı tarafından toplantıya çağırılır. Yeni 
Meclislerin seçimine kadar, 16 Mart 1946 tarih ve 98 sayılı kanun hükmünde 

kararnamenin 2’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 3’üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları gereğince, kendi sorumluluğunda bulunan konularda 
karar alma gereği ortaya çıktığında, Kurucu meclis toplantıya çağırılabilir. 

Bu sure içinde Daimi Komiteler görevlerini yapmaya devam ederler. 
Kanun Komisyonları, kendilerine gönderilen kanun tasarılarını, çeşitli mütalaa 

ve değişiklik önerileriyle birlikte Hükümete geri gönderirler. Milletvekilleri, 
yazılı cevap istemiyle Hükümete soru yönlendirebilir. 

Bu Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, Kurucu Meclis, Hükümetin veya en 

az iki yüz Milletvekilinin gerekçeli talebi ardından Başkanı tarafından toplantıya 

çağırılır. 

XVIII. Bu Anayasa, Kurucu Meclisin kabulünden itibaren beş gün içinde 

Geçici Devlet Başkanı tarafından yayımlanır ve 1 Ocak 1948’de yürürlüğe girer. 

Anayasanın metni, her vatandaşın bilgi edinmesi için, 1948 yılı boyunca 

gösterilmek üzere, her Cumhuriyet Komünü Salonunda bulundurulur ve halka 
açıklanır.   

Anayasa, üzerindeki Devlet mührüyle, Cumhuriyet kanun ve 
kararnamelerinin Resmi Kayıtlarına dahil edilir. 

Anayasa, Cumhuriyetin temel kanunu olarak bütün vatandaşlar ve Devlet 
daireleri tarafından sadakatle uygulanmalıdır.  

 

Roma, 27 Aralık 1947 

Enrıco De Nıcola 

 

Kurucu Meclis Başkanı Umberto Terracini 

Başbakan Alcide De Gasperi 

Mühürdar Giuseppe Grassi 
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HOLLANDA KRALLIĞI 

2002 ANAYASASI 

 

Bölüm 1. 

Temel Haklar 

 

Madde 1.  

Hollanda’da bulunan herkes, eşit durumlarda eşit muamele görürler. Din, 

hayat görüşü, politik eğilim, ırk, cinsiyet veya her ne sebeple olursa olsun, 

ayrımcılığa izin verilmez. 

Madde 2.  

1. Hollanda vatandaşlığı kanunla düzenlenir. 

2. Yabancıların (ülkeye) girebilmeleri ve çıkartılmaları kanunla 
düzenlenir. 

3. İade sadece antlaşmaya dayanır. İade ile ilgili kurallar kanunla 
düzenlenir. 

4. Kanunun sınırladığı haller dışında, herkesin ülkeyi terk etmeye hakkı 

vardır. 

Madde 3.  

Tüm Hollanda vatandaşları ayırım yapılmadan kamu hizmetlerinde görev 

alabilirler. 

Madde 4.  

Kanuni kısıtlamalar ve istisnalar haricinde, her Hollanda vatandaşı genel 

temsil organlarının üyelerini seçme ve bu organların üyesi olarak seçilme 
hakkına sahiptir. 

Madde 5.  

Herkes talebini yetkili organa yazılı olarak arz etme hakkına sahiptir. 

Madde 6.  

1. Bireyin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla 
herkes özgürce, bireysel olarak veya toplu halde, dinini ve hayat görüşünü 

uygulama hakkına sahiptir. 

2. Bu hakkı, uygulama durumunda kanun, bina ve kapalı mekânlar 
dışında, sağlığı korumak, trafik düzeni veya kargaşalara müdahale etmek veya 
kargaşaları önlemek için düzenlemeler getirebilir. 

Madde 7.  

1. Bireyin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, hiç 

kimse yazılı basınla düşüncelerini ve duygularını açıklarken izin talebinde 
bulunmak zorunda değildir. 
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2. Radyo ve televizyonla ilgili düzenlemeler kanunla yapılır. Radyo ve 
televizyon yayınlarının içeriği önceden denetime tabi değildir. 

3. Bireyin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, hiç 

kimse yukarıda belirtilen iletişim araçları dışındaki kanallardan düşüncelerini ve 

duygularını açıklarken bunların içeriği hakkında önceden izin almak zorunda 
değildir. On altı yaşından küçüklere gösterilecek yayınlar, ahlaki değerlerin 
korunması amacıyla kanunla düzenlenebilir. 

4. Yukarıdaki fıkralar ticari reklamlara uygulanmaz.  

Madde 8.  

Anayasa, örgütlenme hakkını tanımaktadır. Bu hak kamu düzeni için, 
kanunla sınırlanabilir. 

Madde 9.  

1. Herkesin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, 
Anayasa, gösteri ve toplantı yapma hakkını tanır. 

2. Sağlığın korunması, trafik düzeni veya kamu düzeninin sağlanmasına 
dönük kurallar kanunla düzenlenebilir. 

Madde 10.  

1. Kanunun öngördüğü veya kanun uyarınca getirilen kısıtlamalar saklı 
kalmak kaydıyla, birey, özel yaşantısına saygı duyulması hakkına sahiptir. 

2. Kanun, özel hayatı korumak için, şahsi bilgilerin tespiti ve bu bilgilerin 
aktarılması ile ilgili kuralları düzenler. 

3. Kanun, kişilerin kendileri hakkında tespit edilen bilgileri talep etme 
hakkını ve kullanılmasını ve ayrıca bu bilgilerin düzeltilmesine ilişkin kuralları 

belirler. 

Madde 11.  

Kanunun öngördüğü veya kanun uyarınca getirilen kısıtlamalar saklı 

kalmak kaydıyla, herkes, vücut dokunulmazlığı hakkına sahiptir. 

Madde 12.  

1. Konut sakininin isteği dışında bir konuta girmek, sadece kanunen 
belirlenmiş durumlarda ve kanunun yetkili kıldığı kişiler tarafından yapılabilir. 

2. Kanunla belirlenmiş istisnalar haricinde, bir önceki fıkra uyarınca 

konuta girilmesi halinde önceden kimlik göstermek ve eve giriş amacını 
bildirmek şarttır.  

3. Konut sakinine mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak konuta 
girişin raporu verilir. Devletin güvenliği veya ceza kovuşturması sebebiyle 

konuta girilmiş ise, kanunda belirtilen kurallara uygun olarak raporun 
düzenlenmesi geciktirilebilir. Raporun düzenlenmesinin devletin güvenliğine 
aykırı olacak, kanunda belirtilen hallerde bu rapor düzenlenmeyecektir. 

Madde 13.  

1. Kanunen belirlenmiş durumlar ve hâkim emri haricinde, 
mektuplaşmanın gizliliğine dokunulamaz. 



 361 

2. Telefon ve telgraf hakkı dokunulmazdır. Kanunla belirlenen 

durumlarda, kanunun yetkili kıldığı veya onların yetkilendirdiği diğer 

kimselerce bu hakka istisnalar getirilebilir. 

Madde 14.  

1. Kamulaştırma sadece kamu yararı için, önceden belirlenmiş tazminat 

karşılığı ve kanunen belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılabilir. 

2. Kamulaştırma acil durumun getirdiği bir emir ise tazminatın önceden 

belirlenmesi gerekmez. 

3. Yetkili makam tarafından kamu yararı için mülkün tahrip edildiği, 
kullanılmaz hale getirildiği veya mülk sahibinin mülk üzerindeki haklarının 

kısıtlandığı hallerde, kanunun belirlediği şekilde tam veya kısmi tazminat hakkı 
mevcuttur. 

Madde 15.  

1. Kanunen belirlenmiş durumlar haricinde, hiç kimsenin özgürlüğü 
elinden alınamaz. 

2. Mahkeme kararı olmadan, özgürlüğünden mahrum edilen bir kişi, 

serbest bırakılması için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, özgürlükten 

mahrumiyeti kanuna aykırı bulduğu takdirde, derhal serbest bırakılmasını 
emreder.  

3. Yargılanma amacıyla özgürlüğünden mahrum edilen kişinin 
yargılanması makul bir zaman içinde yapılır. 

4. Hukuka uygun olarak özgürlüğü kısıtlanan bir kişi, bu hakların 

kullanılması, özgürlüğün kısıtlanmasıyla çeliştiği ölçüde temel hakların 
kullanımından da kısıtlanabilir. 

Madde 16.  

Suçun işlendiği anda bu fiil ceza kanunda belirtilen bir suç olmadıkça, 

hiçbir fiil cezalandırılamaz. 

Madde 17.  

Hiç kimse kendi isteği dışında, kanunun kendine tayin ettiği mahkemeden 
alıkonulamaz. 

Madde 18.  

1. Herkes adli ve idari yargılama esnasında hukuksal yardım isteyebilir. 

2. Dar gelirlilere yapılacak hukuksal yardıma ilişkin esaslar kanunla 
düzenlenir. 

Madde 19.  

1. Yeterli iş olanaklarının yaratılması hükümetin sorumluluğundadır. 

2. Çalışanların hukuki konumu, bununla ilgili güvenceleri ve söz hakları 

kanunla düzenlenir. 

3. Kanunun öngördüğü veya izin verdiği kısıtlamalar saklı kalmak 

kaydıyla, her Hollandalının serbest iş seçme hakkı vardır. 
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Madde 20.  

1. Halkın geçim olanaklarının sağlanması ve refahın yayılması devletin 
sorumluluğundadır. 

2. Sosyal güvenlik hakkının kazanılmasına ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. 

3. Ülkedeki kendi geçimini sağlayamayan Hollandalılar, kanunen 

düzenlenen devletin verdiği sosyal yardım haklarına sahipdirler. 

Madde 21.  

Ülkenin yaşanılabilirliği ile doğanın korunması ve geliştirilmesi 

hükümetin sorumluluğundadır. 

Madde 22.  

1. Hükümet halk sağlığının geliştirilmesi için önlemler alır. 

2. Konut imkânını geliştirmek hükümetin sorumluluğundadır.  

3. Devlet sosyal ve kültürel gelişim ve boş zamanın değerlendirilmesi için 

olanaklar yaratır. 

Madde 23.  

1. Eğitim, hükümetin sürekli gözetimini gerektiren bir konudur. 

2. Resmi makamların gözetim hakkı ve eğitimcilere yönelik yetenek ve 
ahlaki soruşturma yapma hakları saklı kalmak kaydıyla, kanunun belirlediği 

eğitim biçimlerinde ve kanuni düzenlemelere tabi olarak eğitim vermek 

serbesttir. 

3. Kamu eğitimi, herkesin din ve yaşam biçimine saygı duyularak 

kanunla düzenlenir. 

4. Devlet, her belediyede yeterli miktardaki devlet okullarında genel 

temel eğitim verilmesini sağlar. Kanunda belirtilen kurallarla ve bu eğitimin 

alınması fırsatının bulunması şartıyla, bu hükümde istisnalar olabilir. 

5. Kısmen veya tamamen kamu kaynaklarıyla finanse edilen okulların 

uyması gereken standartlar, özel okulların dini inanış veya diğer hayat 

görüşlerine göre eğitim verme serbestisi dikkate alınarak, kanun tarafından 

belirlenir. 

6. Bu şartlar genel temel eğitimde, tamamıyla kamu bütçesinden 

karşılanacak özel eğitim ve kamu eğitimi için kalite eşitliğini sağlayacak şekilde 
düzenlenir. Bu düzenlemede özellikle, inanç temelinde kurulan özel eğitimin, 
eğitim araçlarının seçimindeki ve öğretmen görevlendirmedeki hürriyetlerine 

saygı duyulur. 

7. Kanunun getirdiği şartlara uyan özel ilköğretim kurumları, kamu 
bütçesinden kamu temel eğitim kurumlarıyla eşit ölçüde ödenek alır. Kanun, 

özel orta öğrenim ve yüksek öğrenime hazırlık için kamu bütçesinden 

yapılabilecek katkı şartlarını düzenler.  

8. Hükümet, Parlamentoya eğitim durumuyla ilgili yıllık rapor sunar. 
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Bölüm 2.  

Hükümet 

§.1. Kral 

 

Madde 24.  

Orange Nassau Prensi Kral Willem’in meşru füru tahtın varisidir. 

Madde 25.  

Kraliyet, Kral’ın vefatıyla ve veraset yoluyla yasal nesline geçer, büyük 

çocuk önceliklidir, aynı kural sonraki intikallerde de geçerlidir. Kralın soyundan 

gelenin bulunmadığı hallerde Taht, Kralın ebeveyninin meşru füruna ve daha 

sonra onun büyükanne ve babasının fürudan olanlardan büyük çocuğa geçer. 

Ancak, sabık Kral’ın kan hısımlığı bakımından üçüncü göbekten ötesine 
geçilmez.  

Madde 26.  

Kral öldüğü zaman Kral’dan hamile olan bir kadının hamile olduğu 

çocuk, veraset için doğmuş kabul edilir. Ölü dünyaya gelirse, hiç olmadı kabul 
edilir. 

Madde 27.  

Kraliyet’ten feragat, önceki maddelere uygun olarak gerçekleşir. 
Feragatten sonra doğan çocuklar ve onların nesilleri irsi intikallerden 
mahrumdurlar. 

Madde 28.  

1. Parlamentonun izni olmaksızın evlenen Kral, Kraliyetten feragat etmiş 
sayılır. 

2. Veliaht, Parlamentonun izni dışında evlenirse, bu evlilikten doğacak 

çocuklar ve onların nesilleriyle birlikte irsi intikalden de mahrum olurlar. 

3. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda, konuya ilişkin yasa 
teklifini görüşür ve kararlaştırır.  

Madde 29.  

1. Olağanüstü şartların gerektirdiği hallerde, bir veya birkaç kişi 

verasetten kanun yoluyla mahrum bırakılabilir.  

2. Bununla ilgili kanun teklifi Kral tarafından veya onun namına yapılır. 

Parlamentonun iki kanadı meseleyi birleşik oturumla görüşür ve kararlaştırır. 

Parlamento yasa teklifini, ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte 
oyuyla kabul edebilir.  

Madde 30.  

1. Yasal halefin olmaması beklentisi durumunda, halef kanunen 

atanabilir. Teklif, Kral tarafından veya onun namına sunulur. Teklifin 
sunulmasından sonra Parlamentonun her iki meclisi de feshedilir. Yeni 
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meclisler, birleşik oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar. Teklif ancak 
kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte oyuyla kabul edilebilir. 

2. Kral öldüğünde veya Kraliyetten feragat ettiğinde halef olmadığı 

takdirde, Parlamentonun her iki kanadı da feshedilir. Yeni meclisler Kral’ın 

ölümünden veya Tahttan çekilmesinden sonra dört ay içinde birleşik oturumda 

yeni Kral’ı görevlendirmek üzere toplanır. Halef ancak kullanılan oyların en az 
üçte ikisinin lehte oyuyla tayin edilebilir. 

Madde 31.  

1. Tayin edilen Kral’ın veraseti sadece onun yasal nesli tarafından 
olabilir. 

2. Veraset ile ilgili maddeler ve bu maddenin birinci fıkrası, henüz Krallık 
sıfatını kazanmamış olan bir halef için de gerekli değişikliklerle geçerlidir.  

Madde 32.  

Kral, Kraliyet ayrıcalıklarını kazandıktan sonra, mümkün olan en kısa 

süre içerisinde başkent Amsterdam’da Parlamentonun halka açık birleşik 

oturumunda ant içer ve merasimle Taht’a çıkar. Anayasaya sadakatle ve 
görevini bağlılıkla yerine getireceği sözü verir veya yemin eder. Özel kurallar 
kanunla belirlenir. 

Madde 33.  

Kral onsekiz yaşını doldurmadan Kraliyet ayrıcalıklarını kullanamaz. 

Madde 34.  

Reşit olmayan Kral’ın ebeveynlerinin sorumlulukları, velayeti ve 

gözetimine ilişkin kurallar kanunla düzenler. Parlamentonun iki kanadı birleşik 
oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar. 

Madde 35  

1. Bakanlar Kurulu Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamayacak halde 
olduğu yargısındaysa, bu durumu Danıştaydan alınan tavsiyeyi de ibraz ederek 
Parlamentoya bildirir, bunun üzerine Parlamentonun iki kanadı da birleşik 

oturumda toplanır. 

2. Parlamentonun iki kanadı da bu görüşte ise, Kral’ın Kraliyet yetkilerini 
kullanamadığı yönünde bir karar alırlar. Bu karar, Parlamentonun talimatıyla 

birleşik oturuma başkanlık eden Başkan tarafından halka açıklanır ve derhal 
yürürlüğe girer. 

3. Kral’ın Kraliyet yetkilerini tekrar kullanabilir hale geldiği zaman, bu 
keyfiyet kanunen açıklanır. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda konuyu 
görüşür ve karar alır. Bu kanunun açıklanmasından sonra Kral, Kraliyet 
yetkilerini tekrar kullanma yetkisini kazanır. 

4. Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamadığı bir kararla sabit ise, Kralın 

şahsi vesayetine ilişkin hususlar kanunla düzenlenir. Parlamentonun iki kanadı 

da konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar. 
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Madde 36.  

Kral, Kraliyet yetkilerini icra etmeyi geçici bir süre bırakabilir ve bu 

icraya yasa uyarınca yeniden başlayabilir, konuyla ilgili kanun teklifi Kral 
tarafından veya onun namına sunulur. Parlamentonun iki kanadı da konuyu 

birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.  

Madde 37.  

1. Kraliyet yetkileri aşağıda sayılan hallerde vekil tarafından icra edilir; 

a) Kral onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, 

b) Taht henüz doğmamış bir çocuğa miras yoluyla intikal edecek ise, 

c) Kral’ın Kraliyet yetkilerini uygulayamadığının bir kararla sabit olması 
halinde, 

d) Kral yetkilerini geçici süreyle bırakmış ise, 

e) Kralın vefatından ve feragatinden sonra Kral’ın halefi bulunmuyor ise. 

2. Kralın Vekili kanunla atanır. Parlamentonun iki kanadı da konuyu 
birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar. 

3. Birinci fıkranın (c) ve (d) bendinde belirtilen hallerde, Kral’ın 

nesillerinden birinin halef olacağı beklentisi varsa, bu halef onsekiz yaşını 
doldurmuş ise Vekil olarak atanır. 

4. Vekil, Anayasaya bağlı kalacağına ve görevlerini sadakatle yerine 

getireceğine birleşik oturumda toplanmış Parlamento önünde ant içer ya da söz 

verir. Vekâlet görevine ilişkin kurallar kanunla düzenlenecek olup bu kanun, 
intikal ve değiştirmeye ilişkin kuralları da düzenler. 

5. 35 ve 36’ncı maddeler gerekli değişikliklerle vekil için de geçerlidir.  

Madde 38.  

Kraliyet yetkileri, bu yetkinin kullanımına ilişkin başka bir yasal 

düzenleme yapılıncaya kadar, Danıştay tarafından kullanılır. 

Madde 39.  

Kimlerin Kraliyet ailesinden olduğu kanunla düzenlenir.  

Madde 40.  

1. Kral kanunlar çerçevesinde devletten yıllık ödenek alır. Bu kanun 

Kraliyet ailesinin hangi fertlerine devletten ödenek verileceğini ve bu 

ödeneklerin miktarını da düzenler. 

2. Devletten alınan ödenek ile birlikte görevlerini yerine getirmeleri için 

kullanılan varlıklar kişisel vergiye tabi değildir. Ayrıca, Kral’ın ya da Tahta 

çıkması beklenen veliahdın miras yoluyla, ya da hediye olarak Kraliyet 
ailesinden aldığı şeyler veraset ve intikal vergisinden, ya da hediye vergisinden 

muaftır. Diğer vergi istisnaları kanunla düzenlenebilir. 

3. Bir önceki fıkrada anılan konuları düzenleyen yasa teklifleri 

Parlamento tarafından ancak üçte iki oyla kabul edilebilir. 
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Madde 41.  

Kral, kamu menfaatini göz önünde bulundurarak Kraliyet Sarayı’nı döşer. 

 

§.2. Kral ve Bakanlar 

 

Madde 42.  

1. Kral ve bakanlar hükümeti oluşturur. 

2. Hükümetin işlemlerinden Kral değil bakanlar sorumludur. 

Madde 43.  

Başbakan ve bakanlar Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden 

alınırlar. 

Madde 44.  

1. Bakanlıklar Kraliyet kararnamesiyle kurulur. Bakanlıklar bir bakan 

tarafından yönetilir. 

2. İcracı olmayan bakanlar da atanabilir. 

Madde 45.  

1. Bakanlar, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur. 

2. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanıdır. 

3. Bakanlar Kurulu, genel hükümet politikasını görüşür ve kararlaştırır ve 
bu politikayı bir bütün olarak gerçekleştirmeye çalışır. 

Madde 46.  

1. Devlet sekreterlikleri Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden 
alınırlar. 

2. Devlet sekreteri, bakanın gerek gördüğü durumlarda ve onun 

talimatlarını göz önünde bulundurarak bakana vekâlet eder. Bakanın 
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, sorumluluk Devlet sekreterine aittir. 

Madde 47.  

Tüm kanunlar ve Kraliyet kararnameleri, Kral ve bir veya birkaç bakan 
ya da Devlet sekreteri tarafından imzalanır. 

Madde 48.  

Başbakanı atayan Kraliyet kararnamesi kendisinin (Başbakanın) karşı 

imzasını taşır. Diğer bakanların ve Devlet sekreterlerini atama ve görevden alma 
kararnameleri Başbakan tarafından imzalanır. 

Madde 49.  

Bakanlar ve Devlet sekreterleri atama kararnamesini kabul ettiklerinde, 
kanunda belirtilen şekle uygun olarak Kral önünde, göreve atanmalarını kanunen 

yasaklayan hiçbir edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve 

görevlerini sadakatle yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte 
bulunur ve sözünü verirler.  
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Bölüm 3.  

Parlamento 

§.1. Kuruluş ve Oluşumu 

 

Madde 50.  

Parlamento tüm Hollanda halkını temsil eder. 

Madde 51.  

1. Parlamento; Senato (Birinci Meclis) ve Temsilciler Meclisi (İkinci 
Meclis) olmak üzere iki bölümden oluşur. 

2. Temsilciler Meclisi yüzelli üyeden oluşur. 

3. Senato yetmişbeş üyeden oluşur. 

4. Parlamentonun her iki kanadı birleşik oturumda bir araya geldiğinde, 

tek bir meclis olarak kabul edilirler.  

Madde 52.  

1. Her iki meclisin görev süresi dört yıldır. 

2. Eyalet meclisleri için görev süresi kanunen dört yıldan farklı olarak 
belirlenmiş ise Senatonun görev süresi de buna uygun olarak düzenlenir. 

Madde 53.  

1. Parlamentonun her iki kanadının da üyeleri kanunda belirtilen sınırlar 
çerçevesinde nispi temsil esasına dayalı olarak seçilir. 

2. Seçimler gizli oylamayla yapılır. 

Madde 54.  

1. Hollanda’da ikamet etmeyen Hollandalılar müstesna, Temsilciler 
Meclisinin üyeleri, onsekiz yaşını dolduran Hollandalılar tarafından doğrudan 
oyla seçilir. 

2. Aşağıda sayılan kişiler seçmen olamazlar; 

a) Kesinleşmiş hâkim kararıyla kanunda belirtilen suçtan dolayı en az bir 
yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve aynı zamanda oy kullanma hakkından men 

edilen kimseler. 

b) Gayri mümeyyizlik sebebiyle kesinleşmiş hâkim kararı gereğince 

hukuki işlem ehliyeti olmayan kimseler. 

Madde 55.  

Senato Üyeleri Eyalet Meclisi milletvekilleri tarafından seçilir. Seçimler, 

Senatonun feshedilmesi durumu dışında, Eyalet Meclisi seçiminden azami üç ay 
sonra yapılır. 

Madde 56. Parlamento üyesi olabilmek için, Hollandalı olmak, onsekiz 
yaşını doldurmuş olmak, seçme ve seçilme hakkı elinden alınmamış olmak 
gereklidir. 
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Madde 57.  

1. Hiç kimse her iki meclisin aynı anda üyesi olamaz. 

2. Bir Parlamento Üyesi, aynı zamanda bakan, Devlet sekreteri, Danıştay 

Üyesi, Sayıştay Üyesi, Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili, 
Yüksek Mahkeme Üyesi ya da Yüksek Mahkeme Başsavcılığının ya da 

Savunma Ofisinin Üyesi olamaz.  

3. Bununla beraber Bakanlık ve Devlet sekreterliği görevinden istifa 

etmeyi teklif eden bir kişi, bu istifa karara bağlanıncaya kadar, hem söz konusu 
görevi hem de Parlamento üyeliğini birlikte yürütebilir.  

4. Aynı zamanda bir Parlamento Üyesi, ya da Parlamentonun herhangi 
birine üye olan bir kişinin yürütemeyeceği diğer kamu görevleri kanunla 
düzenlenebilir. 

Madde 58.  

Her meclis yeni atanan üyelerin, üyelik için aranan şartları haiz olup 

olmadığını araştırır ve bu şartlar veya seçimlerle ilgili ihtilafları kanunda 

belirtilen kurallara uygun olarak karara bağlar. 

Madde 59.  

Bunun dışında kalan seçme ve seçilme hakkı ve seçimleri ilgilendiren her 
şey kanunla düzenlenir. 

Madde 60.  

Meclis üyeleri göreve atandıklarında, kanunda belirtilen şekle uygun 

olarak Parlamento önünde, göreve atanmalarını kanunen yasaklayan hiçbir 

edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve görevlerini sadakatle 
yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte bulunur ve sözünü verirler. 

Madde 61.  

1. Her meclis, üyeleri arasından bir Meclis Başkanı seçer. 

2. Her meclis, zabıt kâtibi tayin eder. Söz konusu zabıt kâtibi tıpkı 
meclislerin diğer memurları gibi, aynı zamanda Parlamento üyesi olamaz. 

Madde 62.  

Meclisler birleşik oturumda toplandıkları zaman Senato Başkanı 

toplantıya başkanlık eder. 

Madde 63.  

Parlamento üyelerinin ve sabık Parlamento üyelerinin ve onların 

bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ödenen mali yardımlar kanunla 

düzenlenir. Meclisler, bu konuyla ilgili bir yasa teklifini ancak kullanılan oyların 
en az üçte ikisiyle kabul edebilirler. 

Madde 64.  

1. Meclisler,  Kraliyet kararnamesiyle feshedilebilir. 

2. Feshedilme kararı, beraberinde, feshedilen Meclisin yeniden seçilmesi 
ve yeni seçilen Meclisin üç ay içinde toplanması yükümlülüğünü getirir. 
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3. Fesih, yeni seçilen meclisin toplandığı günden itibaren yürürlüğe girer. 

4. Kanun, fesihten sonra oluşan yeni Temsilciler Meclisinin görev 
süresini belirler; bu süre beş yıldan uzun olamaz. Fesihten sonra oluşan yeni 

Senatonun görev süresi, feshedilen meclisin görev süresinin biteceği tarihte sona 

erer.  

 

2. Çalışma Usulü 

 

Madde 65. 

Parlamentonun birleşik oturumunda hükümet tarafından izlenilecek 
politika, her yıl Eylül ayının üçüncü Salı günü veya kanunla belirlenecek daha 
erken bir tarihte Kral tarafından veya onun adına açıklanır. 

Madde 66.  

1. Parlamento toplantıları kamuya açıktır. 

2. Parlamento toplantıları, üyelerin onda birinin veya Başkanın isteği 
üzerine halka kapalı şekilde gerçekleştirilir. 

3. Meclislerden biri veya birleşik oturumda her bir meclis tarafından, bir 

konunun kamuya kapalı olarak görüşülmesi ve karara bağlanması 

kararlaştırılabilir.  

Madde 67.  

1. Meclisler, tek başlarına ve birleşik oturumda, sadece üyelerin yarıdan 

fazlası toplantıda bulunduğu takdirde bir konuyu görüşebilir ve karar alabilirler. 

2. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

3. Üyeler etki altında kalmadan, ya da herhangi bir talimata tabi 
olmaksızın oy verirler. 

4. Bir üyenin istemi üzerine, şahsi olmayan konular hakkında sözlü ve 

kişisel çağrıyla oylama yapılır.  

Madde 68.  

Bu bilginin sağlanması Devlet çıkarlarına aykırı olmadığı takdirde, 
bakanlar ve Devlet sekreterleri bir veya birkaç üye tarafından istenilen 
açıklamayı sözlü veya yazılı olarak, her iki meclise ayrı ayrı şekilde veya 
birleşik oturumda yaparlar.  

Madde 69.  

1. Bakanlar ve Devlet sekreterlerine Parlamentonun toplantıları açıktır ve 
görüşmelere katılabilirler. 

2. Her iki meclis ve birleşik oturum tarafından toplantıda bulunmak üzere 
davet edilebilirler. 

3. Toplantılara kendileri tarafından belirlenecek bir yardımcı 
getirebilirler. 
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Madde 70.  

Her iki meclis kanunla yapılacak düzenlemeyle tek başlarına ya da 
müşterek şekilde soruşturma yapma (araştırma) hakkına sahiptir. 

Madde 71.  

Parlamento üyeleri, bakanlar, Devlet sekreterleri ve görüşmelere katılan 

diğer kişiler, Parlamento veya Parlamento komisyonların toplantıları sırasında 
söyledikleri veya yazılı olarak sundukları metinler sebebiyle kovuşturmaya tabi 
tutulamaz, ya da başka bir yolla kanun önünde sorumlu tutulamazlar. 

Madde 72.  

Parlamentonun her bir kanadı ayrı olarak ve birleşik oturumda iç tüzük 

oluştururlar. 

 

Bölüm 4.  

Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği ve  

Daimi Danışma Kurulları 

 

Madde 73.  

1. Yasa tasarılarında, genel idari konularda ve Parlamentonun 
onaylayacağı antlaşmalarda, Danıştay veya Danıştayın bir dairesinin görüşü 
alınır. Kanunla belirlenebilecek durumlarda söz konusu görüş aranmayabilir. 

2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesi Kraliyet kararnamesiyle karara 
bağlanacak idari uyuşmazlıkları araştırmakla ve bu anlaşmazlıkla ilgili olarak 
verilecek karar hakkında tavsiyede bulunmakla sorumludur. 

3. Kanun, Danıştayı veya Danıştayın bir dairesini idari uyuşmazlıklarla 
ilgili karar vermekle görevlendirebilir. 

Madde 74.  

1. Danıştaya Kral başkanlık eder. Kral’ın muhtemel halefi onsekiz yaşını 

doldurduğu anda Danıştaya üye olma hakkına sahiptir. Kraliyet ailesinin diğer 

mensupları da kanunla Danıştaya üye olabilirler. 

2. Danıştay üyeleri Kraliyet kararnamesiyle ömür boyu atanır. 

3. Kendi istekleriyle veya kanunla belirlenecek bir yaşta üyelikleri sona 

erer. 

4. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Danıştay tarafından geçici bir 

süre görevden alınabilirler veya üyeliklerine son verilebilir. 

5. Üyelerin hukuki statüleri kanunla düzenlenir.  

Madde 75.  

1. Danıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesine kanunla başka görevler de 
verilebilir. 
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Madde 76.  

Sayıştay, devletin gelir ve giderlerini incelemekle görevlidir.  

Madde 77.  

1. Her bir Sayıştay üyesi, Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan üç 

kişilik aday listeden, ömür boyu bu göreve atanır. 

2. Kendi istekleriyle veya kanunun belirleyeceği bir yaşta üyelikleri son 
bulur. 

3. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Yüksek Mahkeme tarafından 
geçici bir süre görevden alınabilir veya üyeliklerine son verilebilir. 

4. Üyelerin hukuki statüleri kanunla belirlenir. 

Madde 78.  

1. Sayıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

2. Sayıştaya kanunla başka görevler de verilebilir.  

Madde 78a. 

1. Devletin yürütme mercilerinin ve kanunla belirlenen diğer idari 

mercilerin işlemleri, talep üzerine ya da resen Baş Kamu Denetçisi tarafından 
incelenir. 

2. Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili Temsilciler Meclisi 

tarafından kanunda belirtilen süreyle göreve atanırlar. Kendi istekleriyle veya 

kanunun belirleyeceği bir yaşta görevlerinden ayrılabilirler. Kanunun belirlediği 

durumlarda Temsilciler Meclisi tarafından geçici bir süre görevden alınabilir 

veya görevlerine son verilebilir. Hukuki statüleri diğer bakımlardan kanunla 
düzenlenir.  

3. Baş Kamu Denetçisinin yetkileri ve yöntemleri kanunla düzenlenir. 

4. Kanun marifetiyle ya da kanun uyarınca Baş Kamu Denetçisine yeni 

görevler verilebilir.  

Madde 79.  

1. Devletin yasama ve yürütmeye ilişkin daimi danışma kurulları kanuni 

düzenlemeyle oluşturulabilir. 

2. Kanun bu kuralların kuruluşunu, yapısını ve yetkilerini belirler. 

3. Bu kuruluşlara danışma görevlerinden başka görevler de kanunla 
verilebilir. 

Madde 80.  

1. Bu bölümde düzenlenen kuralların ve tavsiyelerinin açıklanması, 

kanunun belirleyeceği kurallarla olur. 

2. Yasa tasarılarıyla ilgili olarak Kral tarafından veya onun namına 

yapılan tavsiyeler, kanunla belirlenecek durumlar haricinde, Parlamentoya 
sunulur.  
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Bölüm 5. 

Yasama Erki ve Yürütme 

§.1. Kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler 

 

Madde 81.  

Hükümet ve Parlamento kanunları birlikte yaparlar. 

Madde 82.  

1. Yasa teklifleri Kral tarafından veya onun namına, ya da Temsilciler 
Meclisi tarafından sunulur. 

2. Parlamentonun birleşik oturumunda görüşülmesi gereken yasa 

teklifleri, Kral tarafından veya onun namına ve 2. Bölümün ilgili madde 

hükümleriyle çelişmemek kaydıyla, Parlamentonun birleşik oturumu tarafından 

sunulur. 

3. Temsilciler Meclisi veya Parlamentonun birleşik oturumu tarafından 

sunulacak yasa teklifleri, Meclise duruma göre birleşik oturuma bir ya da birkaç 
üye tarafından sunulur. 

Madde 83.  

Kral veya onun namına sunulan yasa teklifi, Temsilciler Meclisine veya 
birleşik oturumda görüşülmesi gerekiyorsa, Parlamentonun birleşik oturumuna 
bu toplantıya gönderilir. 

Madde 84.  

1. Kral veya onun namına sunulan ve Temsilciler Meclisi veya 
Parlamentonun birleşik oturumu tarafından henüz onaylanmamış bir yasa teklifi, 
Hükümetin bir ya da daha fazla sayıdaki üyesinin teklifiyle Temsilciler Meclisi 
veya duruma göre birleşik oturum tarafından değiştirilebilir. 

2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturumun sunacağı yasa teklifi 
onaylanmadığı sürece, bir ya da birkaç üyenin veya sunan üyenin veya üyelerin 
teklifiyle değiştirilebilir. 

Madde 85.  

Temsilciler Meclisi bir yasa teklifini kabul ettiği takdirde veya bir yasa 
teklifi vermeyi kararlaştırdığında, bu metni olduğu gibi görüşülmek üzere 

Senatoya gönderir. Yasa teklifinin Senatoda müdafaası için Temsilciler Meclisi 
bir veya daha fazla sayıda üyesini görevlendirebilir.  

Madde 86.  

1. Sunulan bir kanun teklifi Parlamento tarafından onaylanmadığı sürece, 
teklifi veren kişi veya vekili tarafından geri çekilebilir. 

2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturum tarafından sunulan yasa teklifi 
kabul edilmediği sürece, bu yasa teklifini sunan üye veya üyeler tarafından geri 
çekilebilir. 
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Madde 87.  

1. Bir yasa teklifi Parlamento tarafından kabul edildiğinde ve Kral 
tarafından tasdik edildiğinde kanun olur. 

2. Kral ve Parlamento yasa teklifiyle ilgili kararlarını karşılıklı olarak 
birbirlerine bildirirler. 

Madde 88.  

Kanunların ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Kanunlar ilân 
edilmeden önce yürürlüğe girmez. 

Madde 89.  

1. Düzenleyici idari işlemler Kraliyet kararnameleriyle belirlenir. 

2. Cezai hükümler taşıyan düzenleyici işlemler sadece kanunla belirlenir. 
Verilecek cezalar kanunla düzenlenir. 

3. Düzenleyici idari işlerin ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Bunlar 
ilân edilmeden önce yürürlüğe giremezler. 

4. İkinci ve üçüncü fıkralar, hükümet tarafından belirlenen diğer 
düzenleyici işlemler için de gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra geçerlidir. 

 

§.2. Diğer Hükümler 

 

Madde 90.  

Hükümet uluslararası hukukun gelişimini destekler. 

Madde 91.  

1. Uluslararası antlaşmalar, Parlamentonun onayı olmaksızın bağlayıcı 

etkiye sahip olmadıkları gibi, yürürlükten de kaldırılamazlar. Parlamentonun 
onayını gerektirmeyen antlaşmalar kanunla belirlenir. 

2. Antlaşmaların onama şekli kanunla düzenlenir ki, bu kanunda 

antlaşmaların zımni şekilde onanmasını düzenleyen hükümlere de yer verilebilir.  

3. Anayasaya aykırılık içeren, ya da Anayasayla çelişmesi muhtemel 

antlaşma hükümleri ancak Parlamentonun üçte iki çoğunluğunun lehte kararıyla 
onaylanabilir. 

Madde 92.  

91’inci maddenin üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yasama, 
yürütme ve yargı yetkisi gerektiğinde antlaşmalarla uluslararası örgütlere 
devredilebilir. 

Madde 93.  

İçerikleri gereği herkes üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan uluslararası 

antlaşma hükümleri ve uluslar arası örgütlerin kararları ilân edildikten sonra 
bağlayıcılık kazanırlar. 
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Madde 94.  

Hollanda Krallığının meri kanunları, uygulamanın uluslararası bağlayıcı 

antlaşmalara ve uluslararası örgüt kararlarına aykırı olması halinde, 
uygulanmazlar.  

Madde 95.  

Uluslararası örgütlerin antlaşma ve kararlarının ilânı kanunla düzenlenir. 

Madde 96.  

1. Kraliyet, Parlamentonun izni olmadan savaş ilân edemez.  

2. Savaş halinin fiilen mevcut olması nedeniyle Parlamentoya 
danışılmasının mümkün olmadığı hallerde, bu izin gerekmez. 

3. Parlamentonun iki kanadı savaş ilânı iznini birleşik oturumda görüşür 
ve kararlaştırır. 

4. Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası ateşkes kararı için de uygulanır.  

Madde 97. 

1. Krallığın menfaatlerini savunmak ve korumak ve ayrıca uluslararası 

hukuk düzenini muhafaza etmek ve desteklemekle görevli bir silahlı kuvvetler 
mevcuttur. 

2. Silahlı kuvvetler Hükümetin üst otoritesine tabidir. 

Madde 98.  

1. Silahlı kuvvetler gönüllülerden ve askerlik yükümlülüğünü yerine 

getiren kişilerden oluşur. 

2. Zorunlu askerlik hizmeti ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin 
esaslar kanunla düzenlenir.  

Madde 99.  

Vicdani nedenlerle askerlikten muafiyet durumları kanunla düzenlenir. 

Madde 99a. 

Sivil savunma amacıyla kanunda belirtilen esaslara uygun olarak 
görevlendirme yapılabilir. 

Madde 100.  

1. Silahlı kuvvetlerin uluslararası hukuk düzeninin korunması ve 

desteklenmesi amacıyla bir yerde konuşlandırılması, ya da kullanılması 

gerekecek ise, Hükümet bu keyfiyeti önceden Parlamentoya bildirir. Bu durum, 
silahlı çatışmalar sırasında insani yardım sağlanmasını da içerir. 

2. Önceden bilgi vermeye mani olan zaruri sebepler bulunuyorsa birinci 
fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda bilgilendirme mümkün olan en kısa 
sürede yapılır. 

Madde 101.  

(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 401 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır). 
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Madde 102. 

(Bu madde 22 Haziran 2000 tarihli ve 294 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde 103.  

1. İç ve dış güvenliğin gerektirdiği durumlarda; sonuçları kanunla 
düzenlemek şartıyla ve Kraliyet kararnameleriyle olağanüstü hal ilân edilebilir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen durumda, anayasanın, eyalet, belediye ve su 

işleri idaresini düzenleyen hükümlerden, 6’ncı maddede düzenlenen anayasal 

haklardan, belirtilen hakların bina ve kapalı mekânlar dışında uygulandığı 

takdirde, 7, 8 ve 9’uncu maddeler ile 12’nci maddenin ikinci fıkrası, ayrıca 

13’üncü madde ile 113’üncü maddenin bir ve üçüncü fıkra hükümleri 
uygulanmayabilir. 

3. Olağanüstü hal ilânını müteakiben, Kraliyet kararnameleriyle 
kaldırılmadığı sürece, Parlamento gerekli gördüğü her an olağanüstü halin 

süresini belirleyebilir. Meclisler konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara 
bağlar. 

Madde 104.  

Devletin koyduğu vergiler kanun uyarınca toplanır. Devletin koyduğu 
diğer harçlar kanunla düzenlenir.  

Madde 105.  

1. Devletin gelir ve gider tahminleri kanunla düzenlenir. 

2. Genel bütçeye ilişkin kanun tasarıları her yıl 65’inci maddede belirtilen 
zamanda Kral veya onun vekili tarafından Parlamentoya sunulur. 

3. Devletin gelir ve giderlerini gösteren hesap tablosu ilgili kanun 

hükümlerine uygun olarak Parlamentoya sunulur. Sayıştay tarafından 
onaylanmış bilanço Parlamentoya sunulur. 

4. Devlet maliyesinin yönetimine ilişkin esaslar kanunla belirlenir.  

Madde 106. 

Para sistemi kanunla düzenlenir. 

Madde 107.  

1. Medeni hukuk, ceza hukuku, medeni usul ve ceza usul hukuku, genel 
kanunla düzenlenir, bazı konuların özel kanunlarla düzenlenme yetkisi saklıdır. 

2. İdari hukukun genel ilkeleri kanunla düzenlenir 

Madde 108.  

(Bu madde 25 Şubat 1999 tarihli ve 133 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde 109.  

Memurların hukuki statüleri kanunla düzenlenir. Memurların iş güvencesi 
ve yönetime katılma hakları ile ilgili düzenlemeler de kanunla yapılır. 
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Madde 110.  

Devlet kurumları görevlerini yerine getirirlerken, vatandaşların kanunda 
belirtilen esaslar çerçevesinde bilgi edinme haklarını gözetirler. 

Madde 111.  

Şeref unvanları kanunla verilir.  

 

Bölüm 6.  

Yargının Ġdaresi 

 

Madde 112.  

1. Yargı erki, medeni haklar ve alacakla ilgili uyuşmazlıkları 
çözümlemekle yükümlüdür. 

2. Kanun, medeni haklardan kaynaklanmayan uyuşmazlıkların çözümünü, 

yargıya veya yargı sisteminde yer almayan mahkemelere verebilir. Bu davalara 
ilişkin muhakeme usulleri ve kararların sonuçları kanunla düzenlenir. 

Madde 113.  

1. Yargı suç teşkil eden fiilleri yargılamakla yükümlüdür. 

2. Devlet kurumlarının başlattıkları disiplin kovuşturmaları kanunla 
düzenlenir. 

3. Kişi hürriyetlerini kısıtlayıcı cezalar, sadece yargı tarafından verilir. 

4. Hollanda dışında ve sıkıyönetim zamanında yargılanmayla ilgili olarak, 
kanunla farklı düzenlemeler getirebilir. 

Madde 114.  

Ölüm cezası verilemez. 

Madde 115.  

Madde 112’nci maddenin ikinci fıkrasındaki uyuşmazlıklarda idari yargı 

yoluna başvurulabilir.  

Madde 116.  

1. Kanun, yargı sistemini oluşturan mahkemeleri düzenler. 

2. Kanun, yargının kuruluşunu, yapısını ve yetkilerini düzenler. 

3. Kanun, yargıç niteliği taşımayanların da yargı mensuplarıyla birlikte 
yargının yönetimine katılabileceklerini düzenler. 

4. Görevleri dâhilinde veya önceki madde uyarınca yargının yönetiminde 

yer alan kişilerin yargı mensupları tarafından denetlenmesine ilişkin esaslar 

kanunla düzenlenir. 

Madde 117.  

1. Yargının idaresinden sorumlu yargı mensupları ve Yargıtay Başsavcısı, 
Kraliyet kararnameleriyle ömür boyu atanırlar. 

2. Kendi istekleriyle ve kanunla belirlenecek bir yaşta görevleri son bulur. 
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3. Yargı mensupları kanunda belirlenen durumlarda yargı sistemine dâhil 
bir mahkeme tarafından geçici bir süre görevden alınabilir veya görevlerine son 

verilebilir. 

4. Yargı mensuplarının hukuki statüleri kanunla belirlenir.  

Madde 118.  

1. Hollanda Yargıtay (Yüksek Mahkeme) Üyeleri, Temsilciler Meclisi 
tarafından seçilen üç aday arasından atanır. 

2. Yargıtay, kanunla belirlenen davalar ve sınırlar çerçevesinde, kanun 
ihlalinden dolayı mahkeme kararlarının iptalinden (kararların bozulmasından) 
sorumludur. 

3. Kanun, Yargıtay’a başka görevler de verebilir. 

Madde 119.  

Parlamentonun mevcut ve sabık üyeleri, bakanlar ve Devlet sekreterleri 
görevleri esnasında işledikleri suçlardan dolayı Yargıtay tarafından 

yargılanacaklardır. Kraliyet kararnamesi veya Temsilciler Meclisi kararıyla bu 
kişiler aleyhine dava açılabilir. 

Madde 120.  

Kanunların ve uluslararası antlaşmaların anayasaya uygunluğu 
mahkemeler tarafından denetlenemez. 

Madde 121.  

Kanunla belirlenmiş istisnalar haricinde duruşmalar herkese açık şekilde 
yapılır ve kararların gerekçesi açıklanır. Kararlar topluma açık olarak duyurulur. 

Madde 122.  

1. Af, kanunun gösterdiği bir mahkemenin önerisi üzerine ve kanunla 
düzenlenecek hükümler göz önünde bulundurarak Kraliyet kararnameleriyle 
verilir. 

2. Genel af kararı ancak kanunla alınabilir.  

 

Bölüm 7.  

Eyaletler, Belediyeler,  

Su Ġşleri ve Diğer Kamu Kurumları 

 

Madde123.  

1. Eyaletler ve belediyeler kanunla kaldırılabilir ve yenisi kurulabilir. 

2. Eyalet ve belediye sınırlarında yapılacak değişiklikler kanunla 
düzenlenir. 

Madde 124.  

1. Eyaletlerin ve belediyelerin kendi iç ilişkilerini düzenleme ve idare 

yetkileri bunların idari organlarına devredilir. 
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2. Eyalet ve belediye idari organları, kanun gereğince veya kanun 

uyarınca düzenleme yapmak ve idari görevlerini yerine getirmekle zorunlu 
tutulabilirler.  

Madde 125.  

1. Eyaletler, Eyalet meclisleri, belediyeler, belediye meclisleri tarafından 

yönetilir. Kanunla düzenlenmiş istisnalar haricinde, bu meclislerin toplantıları 
halka açıktır. 

2. Buna ek olarak, eyalet yönetimi, eyalet icra heyeti ve Kraliyet 
Komiserinden (Eyalet Valisi) oluşurken, belediye yönetimi de encümenler 
heyeti ve Belediye Başkanından oluşur. 

3. Kraliyet Komiseri (Eyalet Valisi), Eyalet Meclisi toplantılarının, 
Belediye Başkanı ise Belediye Meclisi toplantılarının başkanıdır. 

Madde126.  

Kraliyet Komiseri bir kanun marifetiyle, hükümet tarafından verilecek 
talimatları uygulamakla görevlendirilebilir. 

Madde 127.  

Kanunda belirlenecek istisnalar haricinde, Eyalet ve belediye 
talimatnameleri sırasıyla Eyalet veya Belediye Meclisleri tarafından çıkartılır.  

Madde 128.  

Madde 123’de belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 124’üncü madde 
birinci fıkrada belirtilen yetkiler sadece sırasıyla Eyalet veya Belediye 
Meclisleri tarafından 125’inci maddede belirtilen organlardan başka organlara 
devredilebilir.  

Madde 129.  

1. Eyalet milletvekilleri ve Belediye Meclis üyeleri, o Eyalette ve 
belediyede ikamet eden ve Temsilciler Meclisi seçim şartlarını taşıyanlar 
tarafından doğrudan oyla seçilirler. Eyalet milletvekili ya da belediye meclis 
üyesi olmak için de aynı şartlar geçerlidir. 

2. Üyeler, kanunen belirlenen sınırlar dâhilinde nispi temsiliyet esasına 
göre seçilir. 

3. 53’üncü maddenin ikinci fıkrası ve 59’uncu madde hükümleri 

uygulanır. 

4. Kanunda aksi bir hüküm yer almadıkça, Eyalet Meclisi ve Belediye 
Meclisinin görev süresi dört yıldır. 

5. Hangi işlerin üyelikle birlikte yürütülemeyeceği kanunla belirtilir. 
Kanun, akrabalıktan veya evlilikten kaynaklanan engellerin ve kanunen 
belirtilen eylemlerin yapılmasının üyeliğe mani haller olabileceğini de 
düzenleyebilir. 

6. Üyeler herhangi bir baskıya veya talimata tabi olmaksızın oy 
kullanırlar. 
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Madde 130.  

Hollanda’da ikamet eden yabancılar, aynen Hollanda vatandaşları için 

geçerli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde, Belediye Meclisi seçimlerinde, 
seçme ve seçilme haklarını kullanabilirler. 

Madde 131.  

Kraliyet komiseri (Eyalet Valisi) ve Belediye Başkanı Kraliyet 
kararnamesiyle atanır. 

Madde 132.  

1. Kanun, eyaletlerin ve belediyelerin kuruluşunu, hem de bunların idari 
organlarının yapısını ve yetkilerini düzenler. 

2. Bu idari organların denetimi kanunla düzenlenir. 

3. Bu idari organların kararları ancak kanunla belirlenecek durumlarda, 
önceden denetime tabi tutulabilir. 

4. Bu idari organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı 
durumlarda Kraliyet kararnameleriyle iptal edilebilir. 

5. Düzenleme yapma ve yürütme yetkilerinin kullanılmasını gerektiren 

124’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu yetkilerin 

kullanılmaması halinde izlenecek hükümler kanunla düzenlenir. Eyalet veya 

belediye idari organlarının ağır görev ihmalleri halinde 125’inci ve 127’nci 
madde hükümlerine rağmen kanunla düzenleme yapılabilir.  

6. Eyalet ve belediye idari organlarının koydukları vergilerinin 

toplanmasına ilişkin esaslar ve bu idari organların devletle mali ilişkilerine dair 
esaslar kanunla düzenlenir. 

Madde 133.  

1. Su kurullarının kuruluşu, feshi, görevleri, teşkilatları ve idari 
organlarının yapıları, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, eyalet 
tüzükleriyle düzenlenir.  

2. Su kurullarının idari organlarının yasama ve diğer yetkileri ve idari 

organların toplantıların halka açık şekilde düzenlenmesi şartı bir kanunla 
düzenlenir. 

3. Kanun, eyalet ve belediye yönetimlerinin denetimini düzenler. Bu idari 
organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet 
kararnameleriyle iptal edilebilir. 

Madde 134.  

1. Mesleki ve ticari kamu kurumları ve diğer kamu kurumları kanunla 
kurulur ve kapatılır.  

2. Bu kurumların görev ve yapıları, yönetsel oluşum ve yetkileri ve de 
toplantılarının kamuoyuna açık oluşu kanunla düzenlenir. Bu kurumların idari 
organlarına kanunla yasama yetkileri tanınabilir. 
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3. Kanun, bu idari organların denetimini düzenler. Bu idari organların 

kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet 
kararnameleriyle iptal edilebilir. 

Madde 135.  

İki veya daha fazla kamu kuruluşunu ilgilendiren meseleler, kanunla 
düzenlenir. Bu konuda 134’üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki 
usullerle yeni bir kamu kuruluşu kurulabilir.  

Madde 136.  

Kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklar, yargının görev alanına 

girmedikçe ve kararın kanun gereği başka kurumlar tarafından verilmesi 
gerekmedikçe, Kraliyet kararnameleriyle çözümlenir. 

 

Bölüm 8.  

Anayasayı Değiştirme Usulü 

 

Madde 137.  

1. Anayasada değişiklik öngören teklifte belirtilen şekildeki bir 
değişikliğin görüşülebileceği bir kanunda belirtilir. 

2. Temsilciler Meclisi, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki 

türlü sunulan bir teklif üzerine bu amaçla sunulan Yasa Teklifini birden fazla 
sayıda yasa teklifine ayırabilir. 

3. Birinci fıkrada anılan yasa teklifinin ilânından sonra Temsilciler 
Meclisi feshedilir. 

4. Yeni Temsilciler Meclisinin teşekkülünden sonra, Parlamentonun iki 

meclisi ilk fıkrada anılan Yasa Teklifini ikinci kez okunduktan sonra görüşmeye 

başlar. Bu yasa teklifi kullanılan oyların ancak en az üçte ikisinin oyunu almışsa 

kabul edilebilir.  

5. Temsilciler Meclisi ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin kabulü 

halinde, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki türlü sunulan bir 
Anayasa Değişiklik Kanun Teklifini birden fazla sayıda yasa teklifine ayırabilir. 

Madde 138.  

1. İkinci oturumda kabul edilen önergeler Kral tarafından Anayasa 
değişikliği olarak onaylanmadığı sürece, kanunla: 

a) Kabul edilen önergeler ve Anayasada değişmeyen maddeler, mümkün 
olduğu kadar uyumlu hale getirilir. 

b) Bölümlerin, paragrafların, maddelerin ve başlıkların düzenleri ve 
yerleri değiştirilebilir. 

2. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen düzenlemeyi içeren yasa teklifi, 
her iki Meclis tarafından ancak kullanılan oyların en az üçte ikisiyle kabul 

edilebilir.  



 381 

Madde 139.  

Parlamento tarafından kabul edilen ve Kral tarafından onaylanan Anayasa 
değişiklikleri, yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. 

Madde 140.  

Anayasa değişikliğine aykırı olan yürürlükteki diğer kanunlar, 
düzenlemeler ve kararlar, Anayasaya uygun olarak değişiklik getirilinceye kadar 
yürürlükte kalırlar. 

Madde 141.  

Değişen Anayasa metni Kraliyet kararnameleriyle ilân edilir ve 
paragraflar ve maddeler ve bunlara yapılan atıflar buna uygun olarak yeniden 

numaralandırılabilir. 

Madde 142.  

Anayasa, kanunla, Kraliyet Statüsüne uygun hale getirilir. Bu konuda 

139, 140 ve 141’inci madde hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır. 
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Ek Maddeler 

 

Madde I. 

(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 402 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde II.–VIII. 

(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa 

ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde IX. 

Savaş Suçları Kararnamesiyle ceza kapsamına alınan suçlar için 16’ncı 
madde hükümleri uygulanmaz. 

Madde X. 

(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XI. 

(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XII.–XVI. 

(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa 
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XVII. 

(Bu madde 28 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XVIII. 

(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XIX. 

1972 Anayasasının 81’inci maddesinde yer alan ilân metni, 1972 
Anayasasının 123, 124, 127, 128 ve 130’uncu maddelerinde yer alan, yasa 
teklifi beraberinde Parlamentonun bir kanadının diğerine ya da Kral’a 
gönderdiği mesajın lafzı, ya da Kral’ın söz konusu yasa teklifine ilişkin kararını 

Parlamentoya bildirdiği mesajda yer alan ifadeler, diğer düzenlemeler 
yapılıncaya kadar yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir.  

Madde XX. 

(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde XXI. 

(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 
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Madde XXII.–XXIII. 

(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa 
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).  

Madde XXIV.–XXV. 

(25 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile 
bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).  

Madde XXVI.–XXIX. 

(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa 
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).  

Madde XXX. 

(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 384 

1972 Anayasasının Halen Yürürlükte Olan Maddeleri 

 

Madde 81. 

Kanunların ilân şekli aşağıda belirtildiği gibidir; 

“Biz” vb. “Hollanda Kralı” vb. 

“Bunu gören ya da okunduğunu duyan herkese selam olsun! Bilinmelidir 
ki: 

“Bizim incelemelerimiz sonucunda,” vb. 

(Kanunun gerekçeleri) 

“Bu şekilde, Biz, Danıştayın görüşünü aldıktan sonra ve Parlamentonun 

ortak görüşüyle, onayıyla ve anlayışıyla, Bizim onayımızla ve anlayışımızla 
açıklıyoruz” vb. 

(Kanunun içeriği) 

“Verilmiş” vb. 

Tahtın Kraliçe’nin yönetiminde olduğu veya Kraliyet yetkilerinin bir 
Naip ya da Danıştay tarafından kullanıldığı zamanlarda, bu kanun lafzında 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Madde 130. 

Kral, Parlamento tarafından kabul edilmiş bir yasa teklifini onaylayıp 

onaylamayacağı konusundaki görüşünü mümkün olduğu kadar kısa süre 

içerisinde şu ifadelerle bildirir: 

“Kral teklifi kabul etmiştir.” 

ya da  

“Kral teklifi değerlendirmektedir.” 
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POLONYA CUMHURİYETİ  
ANAYASASI 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
 

Madde No: Sayfa No: 
 

Önsöz  .............. 389 

Bölüm I. Cumhuriyet 1-29 ....... 391-394 

Bölüm II. Kişilerin ve Vatandaşların Özgürlükleri, 

                 Hakları ve Ödevleri Genel İlkeler 30-37 ....... 394-395 

                 Kişisel Özgürlükler ve Haklar 38-56 ....... 395-398 

                 Siyasi Özgürlükler ve Haklar 57-63 ....... 398-400 

                 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve  

                 Ödevler 64-76 ....... 400-402 

                 Özgürlükler ve Hakları 

                 Savunma Araçları 77-81 ....... 402-403 

                 Yükümlülükler 82-86 .............. 403 

Bölüm III. Hukukun Kaynakları 87-94 ....... 404-405 

Bölüm IV. Sejm (Meclis) ve Senato 95 ....... 405-406 

                   Seçimler ve Görev Süresi 96-101 ....... 406-407 

                   Milletvekilleri ve Senatörler 102-108 ....... 407-408 

                   Düzen ve İşleyiş 109-124 ....... 408-411 

                   Halk Oylaması 125 .............. 412 

Bölüm V. Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 126-145 ....... 412-417 

Bölüm VI. Bakanlar Kurulu ve Devlet Yönetimi 146-162 ....... 417-421 

Bölüm VII. Yerel Yönetim 163-172 ....... 421-422 

Bölüm VIII. Mahkemeler ve Kurullar 173-174 .............. 423 

                      Mahkemeler 175-187 ....... 423-425 

                      Anayasa Mahkemesi 188-197 ....... 425-427 

                      Yüce Divan 198-201 ....... 427-428 

Bölüm IX. Hakların Savunulması ve 

                   Devlet Denetleme Organları 

                   Yüksek Denetleme Kurulu 202-207 ....... 428-429 

                   Vatandaş Hakları Komiseri 208-212 ....... 429-430 

                   Ulusal Radyo–Televizyon Kurulu 213-215 .............. 430 

Bölüm X. Kamu Maliyesi 216-227 ....... 430-433 
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Madde No: Sayfa No: 

 

Bölüm XI. Olağanüstü Önlemler 228-234 ....... 433-435 

Bölüm XII. Anayasa Değişikliklikleri 235 .............. 435 

Bölüm XIII. Son Hükümler ve Geçici Hükümler 236-243 ....... 436-438 
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POLONYA CUMHURİYETİ  
ANAYASASI 

 
Ö N S Ö Z 

 

2 Nisan 1997 (Resmi Gazete, 16 Temmuz 1997, Sayı: 78, Madde: 483) 

 
Anavatanımızın varlığı ve geleceğini göz önünde bulundurarak, 1989 

yılında, yeniden kendi kaderinin egemen ve demokratik olarak tayini imkanına 
kavuşan, Biz, Polonya Ulusu–Cumhuriyetin bütün vatandaşları, Hem 

doğruluğun, adaletin, iyilik ve güzelliğin kaynağı olarak Tanrı'ya inananlar, 
Hem de bu inancı paylaşmayan ancak diğer kaynaklardan doğan bu evrensel 
değerlere saygı gösterenler, Ortak yararımız Polonya’ya karşı eşit hak ve 

yükümlülüklerle, Hıristiyanlık mirası ve evrensel insani değerlere dayanan 
Ulusumuz için büyük fedakârlıklarda bulundukları bağımsızlık mücadele-
lerinden dolayı Atalarımıza minnettar, Birinci ve İkinci Cumhuriyetin en iyi 
yönlerini alarak, Bin yıldan uzun mirasımızdan değerli olanlarını gelecek 
kuşaklara bırakmakla yükümlü, Dünya geneline yayılmış vatandaşlarımızla aynı 
toplum bağıyla bağlı, İnsanlık Ailesinin iyiliği için bütün ülkelerle işbirliği 
ihtiyacının bilincinde, Anavatanımızda temel özgürlüklerin ve insan haklarının 

ihlal edildiği geçmişteki acı deneyimleri unutmadan, Her zaman için 
vatandaşların haklarını garanti altına alma ve kamu kuruluşlarında gayret ve 
verimli çalışmayı temin etme arzusuyla, Tanrı, ya da kendi vicdanlarımız 

önünde sorumluluklarımızın bilincinde, Özgürlük ve adalete saygı, kamu 
güçlerinin işbirliği, toplumsal diyalog ve ayrıca vatandaşların ve toplulukların 
yetkilerini güçlendirmeye dayalı olarak, işbu Polonya Cumhuriyeti Anayasasını 

Devletin temel kanunu olarak onaylarız. Üçüncü Cumhuriyetin yararına bu 
Anayasayı uygulayacak olanlara, bunu yaparken, insanın doğuştan gelen 

onuruna, özgürlüklerine, başkaları ile dayanışma yükümlülüğüne ve Polonya 
Cumhuriyetinin sarsılmaz temelleri olarak bu ilkelere saygı göstermeye çağırırız.  
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POLONYA CUMHURİYETİ 
ANAYASASI 

 
Bölüm I. 

Cumhuriyet 

 

Madde 1. 

Polonya Cumhuriyeti bütün vatandaşlarının ortak yararınadır.  

Madde 2. 

Polonya Cumhuriyeti, hukukun egemen olduğu ve sosyal adalet ilkelerini 

hayata geçiren demokratik bir devlettir.  

Madde 3. 

Polonya Cumhuriyeti üniter bir devlettir.  

Madde 4. 

1. Polonya Cumhuriyetinde egemenlik ulusundur.  

2. Ulus bu egemenliğini doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla kullanır.  

Madde 5. 

Polonya Cumhuriyeti bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü muhafaza 

eder ve kişi ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin, vatandaşların güvenliğini 

güvence altına alır, ulusal mirasını korur ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine 
uygun olarak doğal çevrenin korunmasını sağlar.  

Madde 6. 

1. Polonya Cumhuriyeti, halkın, Ulus kimliği, süreklilik ve gelişmenin 
kaynağı olan kültürel mallara eşit erişim koşullarını sağlar.  

2. Polonya Cumhuriyeti ulusal kültürel mirası ile bağlantılarını muhafaza 
etmek için yurtdışında yaşayan Polonyalılara yardım sağlar.  

Madde 7. 

Kamu kurumları hukuk temelinde ve hukukun sınırları içinde işlevlerini 
yerine getirir.  

Madde 8. 

1. Anayasa, Polonya Cumhuriyetinin üst hukukudur.  

2. Anayasa aksini öngörmediği takdirde, Anayasa hükümleri doğrudan 
uygulanır.  

Madde 9. 

Polonya Cumhuriyeti, uluslararası hukukun bağlayıcılığına saygı gösterir.  

Madde 10. 

1. Polonya Cumhuriyetinin yönetim sistemi, yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin ayrılığı ve aralarındaki dengeye dayalıdır. 
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2. Yasama erki Sejm (Meclis) ve Senatoya aittir, yürütme erki Polonya 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna ve yargı erki mahkemelere aittir. 

Madde 11. 

1. Polonya Cumhuriyeti siyasi partilerin kurulması ve işlev görmesi için 

özgürlük sağlar. Siyasi partiler gönüllülük esasına ve Polonya vatandaşlarının 
eşitliği üzerine kurulur, amaçları Devlet politikasının biçimlendirilmesini 
demokratik yollarla etkilemektir.  

2. Siyasi partilerin finansmanı kamu denetimine açıktır.  

Madde 12. 

Polonya Cumhuriyeti, sendikaların, çiftçilerin sosyal-mesleki örgütleri, 

dernekler, vatandaş hareketleri ve diğer gönüllü dernekler ve vakıfların 
kurulması ve faaliyet göstermeleri için özgürlük sağlar.  

Madde 13. 

Programları totaliter yöntemler ve nazizm, faşizm ve komünizmin faaliyet 

usulleri üzerine kurulu ve bunun yanı sıra, programları veya faaliyetleri ırk veya 

ulusal nefret, güç elde etmek veya devlet politikasını etkilemek için şiddet 

kullanımını tasvip eden veya kendi yapı ve üyeliklerini gizleyen siyasi partiler 

ve diğer örgütler yasaktır. 

Madde 14. 

Polonya Cumhuriyeti basın ve sosyal iletişimin diğer vasıtaları için 

özgürlük sağlar. 

Madde 15. 

1. Polonya Cumhuriyetinin bölgesel sistemi, kamu gücünün 

yerelleşmesini sağlar. 

2. Devletin bölgelere ayrılmış yapısı, bölgesel birimlere kamu görevlerini 

yerine getirme kapasitesi sağlayan, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlara izin 
veren bir statü ile belirlenir.  

Madde 16. 

1. Temel bölgesel birimlerin sakinleri kanuna uygun olarak kendi kendini 
yöneten bir topluluğu oluşturur.  

2. Yerel özyönetim kamu yetkisinin kullanımına katılır. Yerel öz 

yönetimin statüye göre yürütmeye yetkili olduğu kamu görevlerinin önemli 
bölümü, kendi adına ve kendi sorumluluğu altında yapılır.  

Madde 17. 

1. Bir statü vasıtasıyla, kamunun güvendiği bir meslek dalında 

özyönetimler oluşturulabilir ve bu özyönetimler, kamu yararına uygun ve onu 

korumak amacıyla söz konusu mesleklerini icraya odaklanırlar.  

2. Diğer özyönetim biçimleri de statü aracılığıyla oluşturulur. Bu tür 

özyönetimler ne bir mesleği icra özgürlüğünü ihlal eder ne de ekonomik 
faaliyette bulunma özgürlüğünü sınırlar. 
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Madde 18. 

Bir erkek ve bir kadın birliği, hem de aile, annelik ve ebeveynlik olarak 
evlilik, Polonya Cumhuriyetinin koruması ve gözetimi altındadır.  

Madde 19. 

Polonya Cumhuriyeti bağımsızlık mücadelesinin gazilerine ve özellikle 
malullerine özel ihtimam gösterir.  

Madde 20. 

Ekonomik faaliyet, özel mülkiyet ve dayanışma, diyalog ve sosyal 

ortaklar arasında işbirliği özgürlüğüne dayalı bir sosyal piyasa ekonomisi, 
Polonya Cumhuriyeti ekonomik sisteminin temelini oluşturur. 

Madde 21. 

1. Polonya Cumhuriyeti mülkiyet ve miras hakkını korur.  

2. Kamulaştırmaya sadece kamusal amaçlarla ve adil tazminat 
karşılığında izin verilebilir.  

Madde 22. 

Ekonomik faaliyet özgürlüğü üzerindeki sınırlamalar sadece kanunla ve 
sadece önemli kamusal nedenlerle konulabilir.  

Madde 23. 

Devletin tarım sisteminin temeli aile çiftliğidir. Bu ilke 21 ve 22’nci 
madde hükümlerini ihlal etmez.  

Madde 24. 

Çalışma Polonya Cumhuriyeti tarafından korunur. Devlet çalışma 
koşulları üzerinde denetim yerine getirir.  

Madde 25. 

1. Kiliseler ve diğer dini kuruluşlar eşit haklara sahiptir.  

2. Polonya Cumhuriyeti Kamu makamları, ister dini veya felsefi veya 
hayata bakış ile ilgili olsun, kişisel inanç konularında tarafsızdır ve kamu 
hayatında içinde ifade özgürlüğünü sağlar. 

3. Devlet ve kilise ve diğer dini kuruluşlar arasındaki ilişki, özerkliklere 

ve kendi alanında her birinin karşılıklı bağımsızlığına saygı ve ayrıca bireysel ve 
ortak yarar için işbirliği esasına dayalıdır.  

4. Polonya Cumhuriyeti ve Roma Katolik Kilisesi arasındaki ilişkiler 
Vatikan ile yapılan uluslararası antlaşma ve kanunla belirlenir.  

5. Polonya Cumhuriyeti ve diğer kiliseler ve dini kuruluşlar arasındaki 

ilişkiler, temsilcileri ve Bakanlar Kurulu arasında imzalanan anlaşmalar 
uyarınca kabul edilen statülerle belirlenir.  

Madde 26. 

1. Polonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Devletin bağımsızlığını ve 

toprak bütünlüğünü korur, güvenliğini ve sınırlarının dokunulmazlığını temin 
eder.  
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2. Silahlı Kuvvetler ve siyasi konularda ilgili tarafsızlık gözetir, sivil ve 
demokratik denetime tabidir.  

Madde 27. 

Lehçe Polonya Cumhuriyetinde resmi dildir. Bu hüküm, onaylanmış 
uluslararası anlaşmaların sonucu ulusal azınlık haklarını ihlal etmez.  

Madde 28. 

1. Kırmızı bir alan üzerinde taçlı bir beyaz kartal görüntüsü Polonya 
Cumhuriyetinin armasıdır.  

2. Beyaz ve kırmızı Polonya Cumhuriyetinin renkleridir. 

3. “Dabrowski’nin Mazurka”sı Polonya Cumhuriyeti milli marşıdır. 

4. Arma, renkler ve Polonya Cumhuriyeti ulusal marşı yasal korumaya 
tabidir.  

5. Arma ile ilgili detaylar, renkler ve ulusal marş kanunla belirlenir.  

Madde 29. 

Varşova Polonya Cumhuriyeti’nin başkentidir.  

 

Bölüm II. 

Kişilerin ve Vatandaşların Özgürlükleri, 

Hakları ve Ödevleri Genel İlkeler 

 

Madde 30. 

Kişinin doğal ve devredilemez onuru kişi ve vatandaş özgürlükleri ve 

haklarının kaynağını oluşturur. İnsan yaşamı dokunulmazdır. İnsan yaşamına 

saygı ve koruma kamu otoritelerinin yükümlülüğüdür.  

Madde 31. 

1. Kişi özgürlüğü yasal korumaya sahiptir.  

2. Herkes başkalarının özgürlük ve haklarına saygı gösterir. Kimse 
kanunun gerekli kılmadığı bir şeyi yapmaya zorlanamaz.  

3. Anayasal özgürlükler ve hakların kullanımı sadece kanunla ve sadece, 
demokratik bir devlette, devletin güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması 

gerektiğinde veya doğal çevreyi, sağlık kamu ahlakını veya başkalarının 

özgürlüklerini ve haklarını korumak için sınırlanabilir. Bu tür sınırlamalar hak 
ve özgürlüklerinin özüne aykırı olamaz.  

Madde 32. 

1. Herkes kanun önünde eşittir. Herkes kamu makamlarından eşit 
muamele görme hakkına sahiptir. 

2. Hiç kimse herhangi bir nedenle siyasal, sosyal ya da ekonomik 
yaşamda ayrımcılığa tabi tutulamaz.  

 

 



 395 

Madde 33. 

1. Polonya Cumhuriyetinde, kadın ve erkek, ailede, siyasal, sosyal ve 
ekonomik yaşamda eşit haklara sahiptir.  

2. Erkek ve kadınlar özellikle eğitim, istihdam ve teşvik konusunda, eşit 

haklara sahiptir ve benzer değerde iş için eşit ücret, sosyal güvenlik, kamu 

görevi ve kamu paye ve nişanlarını alma hakları vardır.  

Madde 34. 

1. Polonya vatandaşlığı Polonya vatandaşı ebeveynlerden doğum ile elde 

edilir. Polonya vatandaşlığı edinmenin diğer yöntemleri kanunla belirlenir.  

2. Bir Polonya vatandaşı kendisinin feragat emesi dışında Polonya 

vatandaşlığını kaybetmez.  

Madde 35. 

1. Polonya Cumhuriyeti, ulusal veya etnik azınlıklara mensup Polonya 

vatandaşlarına, kendi dillerini geliştirme, gelenek ve göreneklerini koruma, 
kendi kültürlerini geliştirme özgürlüğü sağlar.  

2. Ulusal ve etnik azınlıklar, eğitim ve kültür kurumları, dini kimliklerini 

korumak için tasarlanmış kurumların yanı sıra, kendi kültürel kimlikleri ile 
bağlantılı konuların çözümüne katılma hakkına sahiptir.  

Madde 36. 

Bir Polonya vatandaşı, yurt dışında bulunduğu süre boyunca, Polonya 
Devleti tarafından korunma hakkına sahiptir.  

Madde 37. 

1. Herkes, Polonya Devlet yetkisi altında olmaktan dolayı, anayasa ile 
güvence altına alınmış hak ve özgürlüklere sahiptir.  

2. Yabancılar açısından, bu ilkeden muafiyet kanunla belirlenir.  

 

Kişisel Özgürlükler ve Haklar 

 

Madde 38. 

Polonya Cumhuriyeti her insanın hayatına yasal koruma sağlar.  

Madde 39. 

Kimse, rızası olmadan, tıbbi deneyler de dahil olmak üzere, bilimsel 
deneylere tabi tutulamaz.  

Madde 40. 

Hiç kimse, işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı 
muamele ve cezaya tabi tutulamaz. Bedensel ceza uygulanması yasaktır.  

Madde 41. 

1. Herkese kişisel dokunulmazlık ve güvenlik sağlanır. Herhangi bir 
yoksunluk veya özgürlük sınırlaması sadece, ilkelere uygun olarak ve kanunda 
belirtilen usuller çerçevesinde uygulanabilir.  
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2. Bir mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı dışında, özgürlüğünden 

yoksun bırakılan herhangi bir kişi, bu yoksunluğun yasalara uygunluğu 

konusunda derhal karar almak için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. 
Özgürlükten herhangi bir yoksun bırakma durumunda, yoksun bırakılan kişinin 
ailesi veya belirttiği bir kişiye haber verilir.  

3. Her gözaltına alınan kişiye, derhal ve anlayacağı bir şekilde gözaltı 

gerekçesi hakkında bilgi verilir. Kişi, davanın görüşülmesi için gözaltı 48 saat 

içinde mahkemeye çıkarılır. Gözaltına alınan kişi, mahkemeye çıkarılışından 

itibaren kırksekiz saat içinde, yüklenen suçları belirten bir mahkeme tarafından 
verilen geçici tutuklama emri olmadıkça serbest bırakılır.  

4. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes insancıl muamele görür.  

5. Hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkesin 
tazminat isteme hakkı vardır.  

Madde 42. 

1. Bir kişinin sadece, suç işlendiği anda yürürlükte olan bir kanunla 

yasaklanan ve cezaya tabi olan fiilden dolayı cezai sorumluğu vardır. Bu ilke, 
işlendiği anda, uluslararası hukuk anlamında suç teşkil eden herhangi bir 

eylemin cezalandırılmasına engel değildir.  

2. Hakkında ceza davası açılan herhangi biri davanın her aşamasında 
savunma hakkına sahiptir. Avukatını seçebilir veya –kanunda belirtilen ilkelere 
uygun olarak– mahkemenin atadığı avukattan yararlanabilir. 

3. Suçu mahkemenin nihai kararı ile belirleninceye kadar herkes masum 
sayılır.  

Madde 43. 

Savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin hiçbir yasal 
sınırlama yoktur.  

Madde 44. 

Kamu görevlilerince veya verdikleri emirle işlenen ve siyasi nedenlerle 

kovuşturulmayan suçlarla ilgili zaman aşımı süresi, bu tür nedenler var olduğu 
sürece uzatılır.  

Madde 45. 

1. Herkes, yetkili tarafsız ve bağımsız bir mahkeme nezdinde 

gecikmeksizin davasının adil ve açık olarak görülmesini istemek hakkına 

sahiptir.  

2. Duruşmanın açıklığı ilkesinde, ahlaki, devletin güvenliği, kamu düzeni 

veya taraflardan birinin özel hayatı, ya da diğer önemli özel çıkarların 
korunması nedenleriyle istisnalar yapılabilir. Kararlar kamuya ilân edilir.  

Madde 46. 

Mülkiyete, sadece kanunda belirtilen hallerde ve sadece mahkemenin 
nihai bir kararıyla el konabilir.  
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Madde 47. 

Herkesin, özel ve aile hayatının, onuru ve iyi şöhretini yasal koruma 
hakkına sahiptir. 

Madde 48. 

1. Anne-babalar, çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme 

hakkına sahiptir. Bu yetiştirmede bir çocuğun olgunluk derecesine ve bunun 
yanı sıra vicdan ve inanç özgürlüğüne ve inançları saygı gösterilir.  

2. Ebeveynlik hakkından mahrumiyet veya sınırlama sonucu sadece 

kanunda belirtilen hallerde ve nihai mahkeme hararına dayanarak ortaya 
çıkabilir.  

Madde 49. 

Haberleşme özgürlüğü ve gizliliği güvence altındadır. Bununla ilgili 
herhangi bir kısıtlama sadece yasa ile belirlenen hallerde ve şekilde 
uygulanabilir.  

Madde 50. 

Konut dokunulmazlığı güvence altındadır. Bir ev, bina ya da araçta 
herhangi bir arama sadece yasa ile belirlenen hallerde ve şekilde yapılabilir.  

Madde 51. 

1. Kimse, kanuni dayanak dışında, kişiliğiyle ilgili bilgileri ifşa etmek 
zorunda bırakılamaz.  

2. Kamu makamları, vatandaşlar hakkında, demokratik bir hukuk 

devletinde gerekenlerin dışında bilgi edinemez, toplayamaz veya erişime 
açamaz. 

3. Herkes, kendisini ilgilendiren resmi belgelere ve toplanan verilere 
erişme hakkına sahiptir. Bu haklar üzerinde kanuni sınırlamalar konabilir.  

4. Herkes, gerçek dışı veya eksik bilginin veya kanuna aykırı yollardan 

elde edilmiş bilginin düzeltmesini talep etme hakkına sahiptir. 

5. Bilgi toplama ve bilgiye erişim usul ve esasları kanunla belirlenir.  

Madde 52. 

1. Seyahatin yanı sıra Polonya Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet yeri 
seçimi ve misafir olarak bulunma özgürlüğü herkese sağlanır.  

2. Herkes Polonya Cumhuriyeti topraklarını serbestçe terk edebilir.  

3. Yukarıdaki bir ve ikinci fıkralarda belirtilen özgürlükler, kanunun 
belirlediği sınırlamalara tabi olabilir. 

4. Bir Polonya vatandaşının ne ülkeden sınır dışı edilebilir, ne de geri 
dönmesi yasaklanabilir.  

5. Leh kökeni kanunlara uygun olarak teyit edilen herkes Polonya’da 
kalıcı olarak yerleşebilir.  

Madde 53. 

1. Herkese din ve inanç özgürlüğü sağlanır.  
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2. Din özgürlüğü, ikrar veya kişisel tercihe göre bir dini kabul etmeyi ve 

ayrıca bu dini, tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak, ibadet ve dua 

ederek, törenlerine katılarak, ayinlerini icra ederek veya öğreterek açıkça 

göstermeyi içerir. Din özgürlüğü aynı zamanda inananların ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere mabetlere ve diğer ibadet yerlerine sahip olmayı ve nerede 

olurlarsa olsunlar bireylerin din hizmetlerinden yararlanma hakkını da içerir. 

3. Ebeveynler çocuklarına inançlarına uygun olarak ahlaki ve dini terbiye 

ve eğitim sağlamak hakkına sahiptir. 48. Maddenin 1. fıkra hükümleri uygun 
olduğu hallerde uygulanır.  

4. Bir kilise ya da başka yasal olarak tanınmış dini örgütün dini okullarda 
öğretilebilir, ancak diğer insanların din ve vicdan özgürlükleri ihlal edilemez.  

5. Dinini alenen ifade etme özgürlüğü sadece ve sadece kanunla 

sınırlanabilir ve bu devletin güvenliği, kamu düzeni, sağlık, ahlak veya 

başkalarının özgürlükler ve hakları için gerekli olduğu hallerde olabilir.  

6. Kimse dini ibadetlere katılmaya ya da katılmamaya zorlanamaz.  

7. Hiç kimse, kamu kurumları tarafından hayat felsefesini, dini inançlarını 
veya inanç felsefesini açıklamaya zorlanamaz.  

Madde 54. 

1. Herkesin, fikirleri ifade etme, bilgi edinme ve yayma özgürlüğü 
güvence altındadır.  

2. Sosyal iletişim araçlarına önleyici sansür ve basına ön izin yasaktır. 
Kanunlar bir radyo veya televizyon istasyonu işletme için izin alınmasını 
gerektirebilir.  

Madde 55. 

1. Polonyalı bir vatandaşın iadesi yasaktır.  

2. Siyasi nedenlerden dolayı ancak zor kullanmadan işlenen bir suçtan 

şüpheli bir kişinin iadesi yasaktır.  

3. Mahkemeler suçluların iadesinin kabul edilebilirliği konusunda karar 

verme yetkisine sahiptir.  

Madde 56. 

1. Yabancılar, yasayla belirlenen esaslara uygun olarak Polonya 

Cumhuriyeti’ne sığınma hakkına sahiptir.  

2. Polonya Cumhuriyeti’nde, baskıdan korunma talep eden yabancılar 
için, Polonya Cumhuriyeti taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca mülteci 
statüsü verilebilir.  

 

Siyasi Özgürlükler ve Haklar 

 

Madde 57. 

Herkesin barışçıl toplanma ve bu toplantılara katılma özgürlüğü güvence 
altındadır. Bu özgürlükler üzerinde kanuni sınırlamalar konabilir.  
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Madde 58. 

1. Herkesin dernek kurma özgürlüğü güvence altındadır.  

2. Amaçları veya faaliyetleri Anayasa ve kanunlara aykırı olan dernekler 

yasaktır. Mahkemeler, derneklerin kaydolmasına veya bu tür faaliyetlerde 
bulunmasını yasaklama kararı verme yetkisine sahiptir.  

3. Kanunlar mahkeme kaydı gerektiren dernekleri, bu kayıt için usulü ve 
bu tür derneklerin denetim biçimlerini belirler.  

Madde 59. 

1. Sendikalarda, çiftçilerin sosyal-mesleki örgütlerinde ve işveren 
örgütlerinde örgütlenme güvence altındadır. 

2. Sendikalar ve işverenler ve işveren kuruluşları, özellikle toplu 

ihtilafların çözümü ve toplu iş sözleşmesi ve diğer düzenlemelerin 

sonuçlandırılması amacıyla, pazarlık hakkına sahiptir.  

3. Sendikalar, kanunda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, işçi grevleri ya 

da protesto diğer şekillerde protesto düzenleme hakkına sahiptir. Kamu yararının 

korunması için, kanunlar, çalışanların belirtilen kategorilere göre veya belirli 
alanlarda grev yapmalarını sınırlayabilir veya yasaklayabilir.  

4. Sendikaların ve işveren örgütlerinin örgütlenme özgürlüğünün kapsamı 

sadece Polonya Cumhuriyeti taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olarak 
izin verilen türde yasal sınırlamalara tabi tutulabilir.  

Madde 60. 

Kamu haklarının tamamına sahip Polonya vatandaşları, eşitlik ilkesine 
dayalı olarak, kamu hizmetlerine erişim hakkına sahiptir.  

Madde 61. 

1. Bir vatandaş, kamu kurumlarının faaliyetlerinin yanı sıra kamu 

görevlerini yerine getiren kişiler hakkında da bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu 
hak aynı zamanda kendi kendini yöneten ekonomik veya mesleki organların ve  
kamu kurumlarının görevlerini yerine getirdikleri ve umuma ait varlıkları veya 

Hazine mülkünü yönettikleri alanla ilgili diğer kişi veya örgüt birimlerinin 
faaliyetlerini de içermektedir.  

2. Bilgi edinme hakkı belgelere erişim ve ses ve görüntü kayıtları yapma 

imkanıyla genel seçimlerle oluşturulan kamu toplu organlarının oturumlarına 
giriş güvence altındadır.  

3. Yukarıdaki bir ve ikinci fıkralarda ele alınan haklar üzerindeki 
sınırlamalar, kanun tarafından, sadece başka kişilerin ve ekonomik şahısların 

özgürlüklerini, kamu düzenini, güvenlik veya Devletin önemli ekonomik 
çıkarlarının korumak için konabilir.  

4. Yukarıdaki bir ve ikinci fıkralarda ele alınan bilgi edinmenin usulü 

kanunla ve Sejm (Meclis) ve Senato ile ilgili olarak da kendi içtüzükleriyle 

belirlenir.  
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Madde 62. 

1. En geç oy verme günü 18 yaşına gelmiş Polonya vatandaşı, 

referanduma katılma hakkına ve Polonya Cumhurbaşkanının yanı sıra, Sejm 
(Meclis) Senato ve yerel yönetim organlarının temsilcileri için oy kullanma 

hakkına sahiptir. 

2. Mahkemenin nihai kararı ile hukuki ehliyetsizliklerine karar verilmiş 

veya seçim haklarından mahrum edilmiş kişiler ne referanduma katılma ne de oy 
verme hakkına sahiptir.  

Madde 63. 

Herkes, kamu yararına, kendi çıkarına ya da başka bir kişinin yararına –

kişinin rızasıyla- kamu kurumlarına ve ayrıca kamu yönetimi alanında 

belirlenmiş görevlerinin icrasıyla ilgili olarak kuruluşlar ve sosyal kurumlara 

dilekçe verme, öneri ve şikayette bulunma hakkına sahiptir. Dilekçe, öneri ve 
şikayetler değerlendirme usulleri kanunla belirlenir.  

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler 

 

Madde 64. 

1. Herkes mülkiyet hakkı, diğer mülkiyet hakları ve miras hakkına 
sahiptir.  

2. Herkes, mülkiyet hakkı, diğer mülkiyet hakları ve miras hakkına ilişkin, 

eşitlik temelinde, yasal koruma altındadır.  

3. Mülkiyet hakkı, sadece kanunla ve sadece bu hakkın özünü ihlal 

etmeme ölçüsünde sınırlandırılabilir. 

Madde 65. 

1. Herkes, mesleğini seçme ve mesleğinde çalışma ve iş yerini seçme 

özgürlüğüne sahiptir. İstisnalar yasa ile belirlenir.  

2. Çalışma zorunluluğu sadece kanunla konabilir. 

3. 16 yaşından altındaki çocukların sürekli istihdamı yasaktır. Kabul 
istihdam türleri ve yapısı yasa ile belirlenir.  

4. Çalışma için asgari ücret düzeyi veya düzeyleri belirleme usulü 

kanunla belirlenir.  

5. Kamu makamları, mesleki yönlendirme ve eğitim ve yanı sıra kamu 

işletmeleri ve ekonomik müdahalelerin örgütlenmesi ve desteklenmesini de 

içeren işsizlikle mücadele programları uygulayarak, tam, verimli istihdam 
politikaları izler. 

Madde 66. 

1. Herkes, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Bu 
hakkın uygulanması yöntemleri ve işveren yükümlülükleri yasayla belirlenir.  

2. Bir çalışanın kanunen belirlenmiş izin ve yıllık ücretli tatil hakkı vardır; 
izin verilen azami çalışma saatleri kanunla belirlenir. 
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Madde 67. 

1. Bir vatandaş, hastalık veya sakatlık nedeniyle işgöremez olduğunda 

veya emeklilik yaşına geldiğinde, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Sosyal 
güvenlik biçimleri ve kapsamı yasa ile belirlenir.  

2. İstemeden işsiz kalmış ve başka desteği olmayan bir vatandaş sosyal 

güvenlik hakkına sahiptir; 

Madde 68. 

1. Herkes, sağlığının korunması hakkına sahiptir.  

2. Maddi durumlarından bağımsız olarak, vatandaşların, kanunla, kamu 

fonlarından finanse edilen sağlık hizmetlerine eşit erişimi sağlanır.  Bu 
hizmetlerin kapsamı ve sağlanma şartları yasayla düzenlenir.  

3. Kamu makamları, çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve ileri yaştaki 

kişilere özel sağlık hizmeti sağlar.  

4. Kamu makamları salgın hastalıklar ile mücadele eder ve çevrenin 
bozulmasının sağlığa olumsuz etkilerini önler.  

5. Kamu makamları çocuklar ve gençler arasında, kültür fiziğin 
gelişimine destek olur.  

Madde 69. 

Kamu makamları, yasa uyarına, geçinmeleri ve işe uyum sağlamaları ve 
sosyal iletişim için, engelli kişilere yardım sağlar.  

Madde 70. 

1. Herkesin eğitim hakkı vardır. 18 yaşına kadar için eğitim zorunludur. 
Okul gönderme yükümlülüğünün yerine getirilme şekli yasa ile belirlenir.  

2. Kamu okullarında eğitim ücretsizdir. Kanun kamu yüksek öğretim 
kurumları tarafından sağlanan bazı hizmetlere ücret ödenmesi için izin verebilir. 

3. Ebeveynler, çocukları için, kamu okulları dışında başka okul seçme 

hakkına sahiptir. Vatandaşlar ve kurumlar ilk ve orta dereceli okullar ve yüksek 

öğretim kurumları ve eğitimi geliştirme kurumları açma hakkına sahiptir. 
Kamuya ait olmayan okulların açılması ve işletilmesi, kamunun bunların 

finansmanına katılımı ve bunun yanı sıra bu okulların eğitiminin denetlenme 
esasları kanunla belirlenir. 

4. Kamu makamları vatandaşların eğitime evrensel ve eşit erişimini sağlar. 
Bu amaçla, bireysel mali ve kurumsal yardım sistemleri kurar ve destekler. Bu 
yardımın sağlanma şartları yasa ile belirlenir.  

5. Yüksek öğretim kurumlarının özerkliği yasayla belirtilen esaslara 
uygun olarak sağlanır.  

Madde 71. 

1. Devlet, sosyal ve ekonomik politikasında, ailenin yararını gözetir. Zor 
maddi ve sosyal koşullar altındaki-özellikle de çok çocuklu veya tek ebeveynli-
aileler kamu makamlarından özel yardım alma hakkına sahiptir.  

2. Bir anne, doğumdan önce ve sonra, kamu makamlarından, yasada 
belirtilen ölçüde, özel yardım alma hakkına sahiptir.  



 402 

Madde 72. 

1. Polonya Cumhuriyeti çocuk haklarını güvence altına alır. Herkes, 
kamu kurumlarından, çocukların şiddet, zulüm, istismar ve ahlakı zayıflatan 
fiillere karşı savunulmasını talep etme hakkına sahiptir.  

2. Ebeveyn bakımından yoksun bir çocuk kamu otoriteleri tarafından 

sağlanan bakım ve yardım hakkına sahiptir.  

3. Çocuklardan sorumlu kamu kurumları ve kişiler, bir çocuğun haklarını 

tesis ederken, mümkün olduğu kadar ve öncelikle çocuğun görüşlerini dikkate 
alır.  

4. Çocuk Hakları Komiseri’nin yetkileri ve atanma usulleri için yasa ile 
belirlenir.  

Madde 73. 

Herkesin sanatsal yaratım ve bilimsel araştırma ve bunların ürünlerinin 

yayımı özgürlüğü, ve öğretme ve kültür ürünlerinden yararlanma özgürlüğü 
sağlanır.  

Madde 74. 

1. Kamu makamları mevcut ve gelecek nesillerin ekolojik güvenliğin 
sağlanmasına yönelik politikalar takip eder.  

2. Çevrenin korunması, kamu makamlarının ödevidir.  

3. Herkes çevrenin niteliği ve korunmasından haberdar olma hakkına 
sahiptir.  

4. Kamu makamları, vatandaşların çevre kalitesini koruma ve artırmaya 
yönelik faaliyetlerini destekler.  

Madde 75. 

1. Kamu makamları, özellikle evsizlikle mücadele ederek, ekonomik 

konut geliştirmeyi teşvik ederek ve her vatandaşın ev sahibi olmasını amaçlayan 

faaliyetleri destekleyerek, konut ihtiyacını karşılamaya elverişli politikalar izler. 

2. Kiracıların haklarının korunması yasa ile tesis edilir.  

Madde 76. 

Kamu makamları, tüketicileri, müşterileri, kiracıları veya kiralayanları, 

sağlıklarını, özel yaşamlarını ve güvenliklerini tehdit eden faaliyetlere ve aynı 

zamanda dürüst olmayan pazar uygulamalarına karşı korur. Bu korumanın 
kapsamı yasa ile belirlenir.  

 

Özgürlükler ve Hakları 

Savunma Araçları 

 

Madde 77. 

1. Herkesin, kamu kurumunun bir fiili nedeniyle kendisine yapılan bir 
kötülükten dolayı, tazminat hakkı vardır. 
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2. Kanunlar, herhangi bir kişinin, özgürlükler veya hakların ihlali 
iddiasıyla mahkemelere başvurmasına engel olmaz.  

Madde 78. 

Her iki taraf, ilk derecede verilen hüküm ve kararlara itiraz etme hakkına 

sahiptir. Bu ilkenin istisnası ve temyiz için usul yasa ile belirlenir.  

Madde 79. 

1. Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde, anayasal özgürlükleri ve 

hakları ihlal edilen herkes, bir mahkeme veya kamu kurumunun, Anayasada 
belirtilen özgürlükleri ve hakları konusunda nihai kararını dayandırdığı bir 

kanun ya da norm kanunun Anayasaya uygunluğu için Anayasa Mahkemesine 
başvuru hakkına sahiptir. 

2. Yukarıdaki birinci fıkranın hükümleri 56’ncı maddede belirtilen 
haklarla ile ilgili değildir.  

Madde 80. 

Kanunda belirtilen esaslara uygun olarak, herkes kamu idaresi tarafından 

ihlal edilen özgürlüklerinin ve haklarının korunması konusunda yardım almak 

için Vatandaş Hakları Komiseri’ne başvurma hakkına sahiptir.  

Madde 81. 

65’inci maddenin dört ve beşinci fıkralarında, 66, 69, 71, 74, 75 ve 76’ncı 

maddelerde belirtilen haklar, kanunda belirtilen sınırlamalara tabi olarak iddia 

edilebilir.  

 

Yükümlülükler 

 

Madde 82. 

Polonya Cumhuriyeti’ne bağlılık ve ayrıca kamu yararının gözetilmesi 

her Polonya vatandaşının ödevidir.  

Madde 83. 

Herkes Polonya Cumhuriyeti’nin kanunlarına uyar .  

Madde 84. 

Herkes, kanunda belirtildiği şekilde, vergileri ödemek de dahil olmak 

üzere, sorumlulukları ve görevlerine uyar.  

Madde 85. 

1. Vatan savunması her Polonya vatandaşının ödevidir.  

2. İkame hizmetin yapısı yasa ile belirlenir.  

3. Dini inançları ya da ahlâki ilkeleri kendisinin askerlik hizmeti 
yapmasına izin vermeyen bir vatandaş, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak, 

askerlik hizmeti yerine başka bir hizmeti yürütmek zorunda kalabilir.  

Madde 86. 

Herkes çevre kalitesine özen gösterir ve bozulmasına neden olmaktan 
sorumlu tutulur. Bu sorumluluk ilkeleri yasa ile belirlenir.  
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Bölüm III. 

Hukukun Kaynakları 

 

Madde 87. 

1. Polonya Cumhuriyetini evrensel olarak bağlayıcı hukuk kaynakları 

şunlardır: Anayasa, kanunlar, onaylanmış uluslararası anlaşmalar ve tüzükler.  

2. Yasama organlarının faaliyetleri sonucu çıkarılan yerel hukuk 

kararnameleri bu kararnameleri çıkaran organın bölgesinde, Polonya 
Cumhuriyetinin evrensel olarak bağlayıcı bir hukuk kaynağıdır.  

Madde 88. 

1. Tüzük, yönetmelik ve yerel hukuk kararnameleri yürürlüğe girmesi için 
ön koşul ilân edilir.  

2. Norm kanunların yayımlanma esasları ve usulleri kanunla belirlenir.  

3. Kanunla verilen ön izin ile onaylanan uluslararası anlaşmalar, kanunlar 

için gerekli usullere uygun olarak yürürlüğe girer. Diğer uluslararası 
anlaşmaların yayımlanma esasları kanunla belirlenir.  

Madde 89. 

1. Eğer anlaşma aşağıdakilerden biriyle ilgiliyse, Polonya Cumhuriyetinin 
uluslararası bir anlaşmayı onaylaması ve ayrıca çekilmesi kanunla verilen ön 
izni gerektirir: 

1) Barış, ittifaklar, politik veya askerî anlaşmalar; 

2) Anayasada belirtilen, vatandaşların özgürlükleri, hakları ve 
yükümlülükleri; 

3) Polonya Cumhuriyetinin uluslararası bir kuruluşa üyeliği; 

4) Devlete yüklenen önemli mali sorumluluklar; 

5) Yasayla düzenlenen ya da Anayasanın kanun biçimini gerektirdiği 
konular.  

2. Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan), yasayla izin gerektirmeyen 

herhangi bir uluslararası anlaşmanın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması 
niyetiyle ilgili Sejm’i (Meclis) bilgilendirir.  

3. Uluslararası anlaşmaların akdi veya anlaşmadan çekilme esas ve 
usulleri kanunla belirlenir.  

Madde 90. 

1. Polonya Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalar yoluyla, uluslararası bir 

kuruluş ya da uluslararası bir kuruma, belirli konularda ilgili Devlet organlarının 
yetkisini devredebilir.  

2. Birinci fıkrada ele alınan, uluslararası bir anlaşmayı onaylama izni 

veren bir kanun, Sejm’de (Meclis) Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının 

hazır bulunuşuyla üçte iki çoğunluk oyuyla ve Senato’da, Senatör üye 

tamsayısının en az yarısının hazır bulunuşuyla üçte iki çoğunluk oyuyla kabul 
edilir.  
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3. Böyle bir anlaşmanın onay izni ayrıca, 125’inci madde hükümlerine 
göre, ülke çapında bir halkoylamasıyla da verilebilir. 

4. Onay izni verme usulünün seçimi ile ilgili herhangi bir karar Sejm’de 

(Meclis) Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının hazır bulunuşuyla üçte iki 

çoğunluk oyuyla alınır. 

Madde 91. 

1. Onaylanmış bir uluslararası anlaşma, Polonya Cumhuriyeti Resmi 

Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) yayımlandıktan sonra, iç hukuk düzeninin bir 

parçası haline gelir ve uygulaması bir kanuna dayalı olmadıkça, doğrudan 
uygulanır. 

2. Onayına kanunla izin verilen bir uluslararası anlaşmanın, ilgili kanun 
hükümleriyle uzlaşmazlık halinde, öncelik hakkı vardır. 

3. Polonya Cumhuriyeti’nin onayladığı, uluslararası bir kuruluşu tesis 

eden bir anlaşmanın hükümleri gerektiriyorsa, yasal uyuşmazlık durumunda, 
onun tesis ettiği kanunların öncelik hakkı vardır. 

Madde 92. 

1. Kanunların uygulanması amacıyla, içerdikleri yetkilendirme temelinde 

Anayasada belirtilen organlar tarafından tüzükler çıkarılır. Yetkilendirme, 
düzenleme yetkisi olan organı ve düzenlenecek konuları ve ayrıca böyle bir 
yasanın hükümleriyle ilgili rehber ilkeleri belirler.  

2. Bir tüzük çıkarma yetkisi olan bir organ, yetkisini, birinci fıkrada 

belirtildiği üzere, başka bir organa devretmez.  

Madde 93. 

1. Bakanlar Kurulu Kararları ve Başbakanın emirleri iç niteliktedir ve bu 
kanunu çıkaran organın alt birimlerini bağlar.  

2. Emirler sadece kanun temelinde verilir. Vatandaşları, tüzel kişileri ve 

diğer konularla ilgili olarak alınan kararlara temel teşkil etmez.  

3. Kararlar ve emirler, evrensel bağlayıcılığı olan yasalara uygunluk 

konusunda incelemeye tabidir.  

Madde 94. 

Kanunda belirtilen sınırlar içinde ve bunlar temelinde, yerel özyönetim 

organları ve hükümetin bölgesel organları, faaliyet bölgesi tanımlanmış 

alanlarında geçerli yerel hukuk kararnameleri çıkarır. Norm kanunların 
çıkarılması esasları ve usulleri kanunla belirlenir.  

 

Bölüm IV. 

Sejm (Meclis) ve Senato 

 

Madde 95. 

1. Polonya Cumhuriyeti’nde yasama yetkisi Sejm (Meclis) ve Senato 
tarafından kullanılır.  
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2. Sejm, Anayasa ve kanun hükümleri ile belirtilen kapsam dahilinde, 
Bakanlar Kurulu faaliyetleri üzerinde denetim görevini yerine getirir.  

 

Seçimler ve Görev Süresi 

 

Madde 96. 

1. Sejm (Meclis) 460 Milletvekilinden oluşur.  

2. Sejm için Seçimler, genel, eşit, doğrudan ve nispidir ve gizli oyla 

yapılır.  

Madde 97. 

1. Senato 100 Senatörden oluşur.  

2. Senato için Seçimler, genel ve doğrudandır ve gizli oyla yapılır.  

Madde 98. 

1. Sejm (Meclis) ve Senato’nun her biri 4 yıllık bir dönem için seçilir. 
Sejm (Meclis) ve Senato’nun görev süresi, Sejm ilk oturum için toplandığı gün 
başlar ve bir sonraki Sejm'in toplanmasından önceki güne kadar devam eder. 

2. Cumhurbaşkanı, Sejm ve Senato için, Sejm ve Senato’nun göreve 

başladığı zamandan itibaren 4 yıllık görev süresinin dolmasına en geç 90 gün 

kala seçim kararı alır ve bu seçimlerin, Sejm ve Senato’nun görev sürelerinin 

başladığı günden itibaren başlayan 4 yıllık sürenin sona ermesinden önceki 30 
gün içinde, çalışılmayan bir günde yapılmasına karar verir.  

3. Sejm, Milletvekili üye tamsayısının üçte biri çoğunluğuyla kabul edilen 

bir kararla görev süresini kısaltabilir. Sejm görev süresindeki herhangi bir 

kısalma aynı zamanda Senato görev süresinde bir kısalma anlamına gelir. 
Yukarıdaki beşinci fıkra hükümleri uygun olduğu hallerde uygulanır.  

4. Cumhurbaşkanı, Sejm (Meclis) Başkanı ve Senato Başkanının 

görüşlerini aldıktan sonra, Anayasada belirtilen durumlarda, Sejm’in görev 

süresini kısaltma kararı alabilir. Sejm’in görev süresi kısaltıldığı zaman, Senato 
görev süresi de kısaltılmış olur.  

5. Cumhurbaşkanı, Sejm’in (Meclis) görev süresini kısaltma kararı 

verdiğinde aynı zamanda Sejm ve Senato seçimlerinin de yapılmasına karar 

verir ve seçimlerin, Cumhurbaşkanı’nın Sejm’in görev süresini kısaltan resmi 

kararını açıkladığı günden itibaren en geç 45 günlük süre içindeki bir günde 

yapılmasına karar verir. Cumhurbaşkanı yeni seçilmiş Sejm’i, seçimlerin 

yapıldığı günden sonraki en geç 15’inci günde ilk oturumu yapmak üzere 
toplantıya çağırır. 

6. Sejm’in görev süresinin kısaltılması durumunda, yukarıdaki 1. fıkra 
hükümleri uygun olduğu şekilde uygulanır. 

Madde 99. 

1. En geç seçimlerin yapıldığı gün 21 yaşına ulaşmış, oy verme hakkına 
sahip her vatandaş, Sejm (Meclis) için seçilebilme yeterliğine sahiptir. 
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2. En geç seçimlerin yapıldığı gün 30 yaşına ulaşmış, oy verme hakkına 

sahip her vatandaş, Senato için seçilebilme yeterliğine sahiptir. 

Madde 100. 

1. Milletvekili ve Senatör adayları siyasi partiler ya da seçmenler 

tarafından aday gösterilebilir.  

2. Kimse aynı anda Sejm ve Senato seçimlerine aday olamaz.  

3. Aday adaylığı ve seçimlerin yapılma şekli ve yanı sıra, seçimlerin 

geçerli olması için şartları, kanunla belirlenir.  

Madde 101. 

1. Yargıtay, Sejm ve Senato seçimlerinin geçerliliği üzerinde karar verme 

yetkisine sahiptir.  

2. Bir seçmen, kanunda belirtilen esaslara göre, seçimlerin geçerliliğiyle 

ilgili olarak Yargıtay’a şikayet başvurusu yapma hakkına sahiptir.  

 

Milletvekilleri ve Senatörler 

 

Madde 102. 

Kimse aynı zamanda hem Milletvekili ve hem de Senatör olamaz.  

Madde 103. 

1. Polonya Ulusal Bankası Başkanlığı, Vatandaş Hakları Komiserliği, 

Çocuk Hakları Komiserliği veya Yardımcılıkları görevinde olanlar, Para 
Politikası Kurulu Üyeliği, Ulusal Radyo–Televizyon Yayın Kurulu Üyeliği, 

Büyükelçilik görevleri veya Sejm Kançılaryası, Senato Kançılaryası, 

Cumhurbaşkanlığı Kançılaryası veya hükümet yönetiminde görevli olanlar 

Milletvekili görevini alamazlar. Bu yasak, Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Devlet 

Yönetiminde Devlet Sekreterleri için geçerli değildir.  

2. Hiçbir hâkim, savcı, kamu görevlisi, aktif görevdeki asker veya polis 

memuru veya Devletin koruma hizmetlerinde görevli memurlar Milletvekili 
görevi alamaz.  

3. Milletvekilliği görevini üstlenmeyi veya diğer kamu görevleriyle 

birlikte Milletvekilliğinin yürütülmesinin yasaklandığı diğer durumlar yasayla 

belirlenebilir. 

Madde 104. 

1. Milletvekilleri Ulusun temsilcileridir. Seçmenlerden herhangi bir 

talimat almazlar.  

2. Milletvekilleri, görevlerini yerine getirmeye başlamadan önce, Sejm 
(Meclis) huzurunda aşağıdaki şekilde andiçerler: 

“Ulusa karşı görevlerimi yerine getireceğime, Devletin egemenliğini ve 
çıkarlarını koruyacağıma, bütün gücümle Anavatanın refahı ve vatandaşlarının 

mutluluğu için çalışacağıma ve Polonya Cumhuriyeti’nin Anayasası ve diğer 
yasalarına uyacağıma bütün vicdanımla andiçerim.” 

Yemine ayrıca şu cümle eklenebilir “Tanrım, bana yardım et.” 

3. Yemin etmeyi ret görevden bir feragat olarak kabul edilir.  
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Madde 105. 

1. Bir Milletvekili, Milletvekilliği görevi kapsamındaki faaliyetleri için, 

ne görev süresince ve ne de sonrasında, sorumlu tutulamaz. Bu faaliyetlerle ilgili 
olarak, bir Milletvekili sadece Sejm (Meclis) önünde sorumlu tutulabilir ve 

üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi durumunda sadece Sejm’in (Meclis) 
vereceği izinle mahkeme önüne çıkarılabilir. 

2. Seçim sonuçlarının ilân edildiği günden başlayarak görev süresinin 

bitimine kadar, bir Milletvekili, Sejm’in izni olmaksızın cezai sorumluluğa tabi 

değildir. 

3. Bir kişiye karşı Milletvekili olarak seçildiği günden önce açılan ceza 

davaları, Sejm’in (Meclis) talebiyle, görev süresinin bitmesine kadar askıya 
alınır. Böyle bir durumda, ceza davasıyla ilgili zamanaşımı eşit sürede uzatılır. 

4. Bir Milletvekili mahkeme önüne çıkmaya rıza gösterebilir. Böyle bir 
durumda, iki ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.  

5. Bir Milletvekili, suç işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı 

açısından gözaltına alınmasının gerekli görülmesi durumu hariç, Sejm’in 

(Meclis) izni olmadan gözaltına alınamaz veya tutuklanamaz. Böyle bir gözaltı 

derhal Sejm (Meclis) Başkanına iletilir ki, o da derhal serbest bırakılması 
talimatı verebilir.  

6. Milletvekillerinin mahkeme önüne çıkarılması usul ve esaslarının 
ayrıntıları kanunla belirlenir.  

Madde 106. 

Milletvekillerinin görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmeleri ve 

yetkilerini kullanmaktan doğan haklarını savunabilmeleri için uygun koşullar 
kanunla belirlenir. 

Madde 107. 

1. Kanunda belirlenen sınırlar ölçüsünde, Milletvekillerinin Devlet 

Hazine’sine veya yerel özyönetime ait araziden herhangi bir yarar sağlayan 

herhangi bir iş faaliyeti göstermesi veya böyle bir taşınmazı edinmesine izin 
verilmez. 

2. Yukarıda birinci fıkrada belirtilen yasağın herhangi bir şekilde ihlaliyle 

ilgili olarak, bir Milletvekili, Sejm (Meclis) Başkanı’nın önergesiyle Sejm 

tarafından kabul edilen bir kararla Yüce Divana gönderilebilir ve burada 

görevini kötüye kullanmaktan yargılanabilir. 

Madde 108. 

103 ve 107’nci madde hükümleri uygun olduğu hallerde Senatörler için 

de geçerlidir. 

 

Düzen ve İşleyiş 

 

Madde 109. 

1. Sejm ve Senato oturumlar halinde görüşme yapar.  
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2. Cumhurbaşkanı, 98’inci maddenin üç ve beşinci fıkralarında belirtilen 

durumlar hariç, seçimleri takip eden 30 gün içinde, Sejm ve Senato’yu ilk 

oturumunu yapmak üzere toplantıya çağırır.  

Madde 110. 

1. Sejm (Meclis) Üyeleri arasından bir Sejm (Meclis) Başkanı ve Başkan 

Yardımcılarını seçer.  

2. Sejm (Meclis) Başkanı Sejm’de oturumlara başkanlık eder, Sejm’in 

haklarını korur, Sejm’i dış işlerinde temsil eder.  

3. Sejm daimi komisyonlar ve özel komisyonlar atar.  

Madde 111. 

1. Sejm belli bir konuyu incelemek için bir soruşturma komisyonu 
atayabilir.  

2. Soruşturma komisyonunun çalışma usulleri yasa ile belirlenir.  

Madde 112. 

Sejm’in (Meclis) iç düzeni ve çalışmalarının yönetimi ve organlarının 

atanması ve işleyişi ve ayrıca Devlet kurumlarının Sejm’le ilgili hem anayasal 

hem de kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilme şekli Sejm tarafından kabul 

edilen içtüzükle belirlenir. 

Madde 113. 

Sejm (Meclis) oturumları halka açıktır. Sejm (Meclis), Milletvekili üye 

tamsayısının yarısının hazır bulunduğu bir oturumda salt çoğunlukla gizli 
oturum kararı alabilir. 

Madde 114. 

1. Anayasada belirtilen durumlarda, Sejm ve Senato ortak oturumda, 
Sejm (Meclis) Başkanının veya onun yokluğunda Senato Başkanının yönettiği 
Ulusal Meclis olarak görev yapar. 

2. Ulusal Meclis kendi içtüzüğünü belirler.  

Madde 115. 

1. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri gensoru önergelerine ve 
Milletvekillerinin sorularına 21 gün içinde cevap verir. 

2. Başbakan ve Bakanlar Kurulunun diğer üyelerini her Sejm oturumunda 
ortaya atılan konularla ilgili cevap verir.  

Madde 116. 

1. Sejm, Polonya Cumhuriyeti adına, savaş hali ve barış ilân edebilir.  

2. Sejm, sadece Polonya Cumhuriyeti topraklarına silahlı bir saldırı 

durumunda veya uluslararası anlaşmalar yoluyla saldırıya karşı ortak savunma 

yükümlülüğü otaya çıktığında savaş haline ilişkin bir karar kabul edebilir. Sejm 
bir oturum için toplanamıyorsa, Cumhurbaşkanı savaş hali ilân edebilir.  

Madde 117. 

Polonya Cumhuriyeti sınırları dışına silahlı kuvvet gönderme esasları, 

onaylanmış bir uluslararası anlaşma veya yasa ile belirlenir. Polonya 
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Cumhuriyeti toprakları içinde yabancı birliklerin varlığı ve bu topraklarda 
seyahatlerinin esasları, onaylanmış anlaşmalar veya kanunlarla belirlenir.  

Madde 118. 

1. Kanun koyma sürecini başlatma hakkı Milletvekillerine, Senatoya, 
Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna aittir. 

2. Ayrıca Sejm seçimlerinde oy verme hakkı olan en az 100,000 vatandaş 

da kanun koyma süreci başlatma hakkına sahiptir. Bu konuda usul kanunla 
belirlenir. 

3. Destekçileri, bir kanun tasarısını Sejm’e sunarken, tasarının 
uygulanmasının mali sonuçlarını da belirtir. 

Madde 119. 

1. Sejm üç görüşme süresince kanun tasarılarını ele alır.  

2. Teklifi destekleyenler, Milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu tarafından 

Sejm’de görüşüldüğü sırada bir kanun tasarısıyla ilgili değişiklik önerileri verme 
hakkına sahiptir. 

3. Sejm (Meclis) Başkanı, daha önce komisyona sunulmayan herhangi bir 
değişikliğin oya konmasını reddedebilir. 

4. Teklif sahipleri Sejm’de yasama sürecinde bir tasarıyı ikinci 
görüşmenin sonuçlanmasına kadar geri çekebilir. 

Madde 120. 

Sejm (Meclis), kanun tasarılarını, Milletvekili üye tamsayısının yarısının 

hazır bulunduğu bir oturumda, Anayasa başka bir çoğunluk öngörmedikçe, basit 
çoğunlukla kabul eder. Sejm’in bir statü ya da kararı aksini öngörmedikçe, aynı 

usul, Sejm karar alırken de geçerlidir.  

Madde 121. 

1. Sejm’in kabul ettiği bir kanun tasarısı Sejm Başkanı tarafından 

Senato’ya sunulur. 

2. Senato, bir kanun tasarısının sunulmasından sonraki 30 gün içinde 

tasarıyı değiştirmeden kabul edebilir, değişiklikler kabul edebilir veya tamamen 

reddine karar verebilir. Tasarının sunulmasının ardından geçen 30 gün içinde 

Senato uygun bir karar alamazsa, tasarı Sejm’den gönderildiği şekliyle kabul 
edilmiş sayılır. 

3. Senato’nun bir kanun tasarısını ret kararı, ya da Senato’nun kararında 

önerilen bir değişiklik, Sejm bu değişikliği (Meclis) Milletvekili tamsayısının en 

az yarısının hazır bulunduğu bir oturumda mutlak çoğunlukla reddetmedikçe, 
kabul edilmiş sayılır. 

Madde 122. 

1. 121’inci maddede belirtilen sürecin tamamlanmasından sonra, Sejm 
(Meclis) Başkanı kabul edilen tasarıyı imzalaması için Cumhurbaşkanına sunar. 

2. Cumhurbaşkanı, kanun tasarısının sunulmasından itibaren 21 gün 

içinde tasarıyı imzalar ve Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde (Dziennik 

Ustaw) yayımlanması kararını verir  



 411 

3. Cumhurbaşkanı, bir kanun tasarısını imzalamadan önce, Anayasaya 

uygunluk görüşü almak için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 
Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesinden Anayasaya uygunluk kararı almış bir 
kanun tasarısını imzalamayı reddedemez. 

4. Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırılık yönünde 

karar verdiği bir kanun tasarısını imzalamayı reddeder. Bununla birlikte, eğer 

Anayasaya aykırılık kararı kanun tasarısının belirli hükümleriyle ilgiliyse ve 

Mahkeme, bunların tasarının tamamıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna 

karar vermemişse, o zaman Cumhurbaşkanı, Sejm (Meclis) Başkanının da 

görüşünü aldıktan sonra, Anayasaya aykırı bulunmuş hükümleri çıkararak kanun 

tasarısını imzalar veya aykırılığın giderilmesi için kanun tasarısını Sejm’e 
(Meclis) iade eder. 

5. Eğer Cumhurbaşkanı 3’üncü fıkra uyarınca Anayasa Mahkemesine 
başvurmamışsa, gerekçeleriyle birlikte kanun tasarısını yeniden görüşülmek 
üzere Sejm’e (Meclis) gönderir. Söz konusu kanun tasarısı Sejm’de Milletvekili 

üye tamsayısının en az yarısının hazır bulunduğu bir oylamada beşte üç 

çoğunlukla yeniden kabul edilirse, o zaman Cumhurbaşkanı tasarıyı 7 gün içinde 

imzalar ve Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) 

yayımlanmak üzere gönderir. Eğer söz konusu kanun tasarısı Sejm tarafından 

yeniden kabul edilmişse, Cumhurbaşkanı’nın tasarıyı üçüncü fıkranın 6’ncı 
bendi uyarınca Anayasa Mahkemesine götürme hakkı yoktur. 

6. Cumhurbaşkanı’nın kanun tasarısını Anayasaya uygunluk incelemesi 

için Anayasa Mahkemesine göndermesi veya yeniden görüşülmek üzere iadesi, 

yukarıda ikinci fıkrada belirtilen imza için izin verilen sürenin askıya alınmasına 
neden olur. 

Madde 123. 

1. Vergi kanun tasarıları, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sejm 

(Meclis), Senato ve yerel özyönetim organlarına seçimleri düzenleyen kanun 

tasarıları, kamu kurumlarının yapı ve yetkilerini düzenleyen kanun tasarıları ve 

ayrıca medeni kanun taslakları hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulu kabul ettiği 

bir kanun tasarısını acil olarak sınıflandırabilir.  

2. Sejm (Meclis) içtüzüğü ve Senato içtüzüğü, bir kanun tasarısının acil 
kaydıyla sunulması durumunda yasama sürecindeki değişiklikleri tanımlar.  

3. Acil olarak sınıflandırılan bir kanun tasarısının görüşülmesi sürecinde, 

söz konusu tasarının Senato’da görüşülme süresi 14 gün ve Cumhurbaşkanınca 
imzalanma süresi 7 gündür. 

Madde 124. 

110, 112, 113 ve 120’nci madde hükümleri, uygun görüldüğü şekilde, 

Senato için de geçerlidir. 
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Halk Oylaması 

 

Madde 125. 

1. Devlet için özel önem taşıyan konularla ilgili olarak ülke genelinde 

halkoylamasına gidilebilir. 

2. Ülke genelinde halkoylamasına götürme hakkı, Milletvekili 

tamsayısının en az yarısının hazır bulunduğu bir oturumda oyların salt 

çoğunluğuyla alınmak üzere Sejm'e (Meclis) veya Senatör tamsayısının en az 

yarısının hazır bulunduğu bir oturumda oyların salt çoğunluğuyla alınmak üzere 

Senato’nun izniyle Cumhurbaşkanı’na aittir. 

3. Oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlasının katıldığı bir ülke 

genelinde halkoylamasının sonucu bağlayıcıdır. 

4. Ülke genelinde halkoylamasının ve 235’inci maddede ele alınan 

halkoylamasının geçerliliği Yargıtay tarafından belirlenir. 

5. Halkoylaması yapma esasları ve usulleri kanunla belirlenir.  

 

Bölüm V.  

Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

 

Madde 126 

1. Polonya Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhuriyeti’nin yüce temsilcisi ve 

devlet otoritesinin sürekliliğinin garantörüdür.  

2. Cumhurbaşkanı, Anayasanın gözetilmesini garanti eder, Devletin 

egemenlik ve güvenliğinin yanı sıra topraklarının dokunulmazlığını ve 

bütünlüğünü korur.  

3. Cumhurbaşkanı, Anayasa ve kanunlar kapsamında ve buralarda 

belirtilen esaslara uygun olarak görevlerini yerine getirir.  

Madde 127. 

1. Cumhurbaşkanı gizli oyla yapılan, genel, eşit ve doğrudan seçimlerde 

Ulus tarafından seçilir.  

2. Cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için seçilir ve sadece bir dönem için 

yeniden seçilebilir.  

3. Sadece en geç seçim günü 35 yaşını dolduran ve Sejm (Meclis) 

seçimlerinde tam seçilme yeterliği olan bir Polonya vatandaşı Cumhurbaşkanı 

seçilebilir. Sejm seçimlerinde oy verme hakkı olan en az 100,000 vatandaşın 

imzasıyla gösterilen adaylık da desteklenebilir. 

4. Geçerli oyların yarıdan fazlasını alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş 

sayılır. Adayların hiçbiri gerekli oy çoğunluğuna ulaşmamışsa, daha sonraki 

tekrar oylama ilk oylamadan sonraki 14’üncü gün yapılır.  

5. İlk oylamada en çok oy almış iki aday tekrarlanan oylamaya katılır. Bu 
iki adaydan biri adaylıktan çekilir, seçim veya görev haklarından mahrum olursa, 
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tekrarlanan oylamada, ilk oylamada sonraki en yüksek sayıda oy alan aday ile 

değiştirilir. Böyle bir durumda, tekrar oylama tarihi 14 gün daha ileriye alınır.  

6. Tekrarlanan oylamada daha fazla sayıda oy alan aday Cumhurbaşkanı 

seçilir.  

7. Aday adaylığı ve seçimlerin yapılma şekli ve yanı sıra, seçimlerin 

geçerli olması için şartları, kanunla belirlenir.  

Madde 128. 

1. Cumhurbaşkanının görev süresi, bu görev unvanını aldığı tarihte başlar. 

2. Sejm (Meclis) Başkanı tarafından, halen görevdeki Cumhurbaşkanının 

görev süresinin sona ermesinden en erken 100 gün ve en geç 75 gün önce bir 

günde ve Cumhurbaşkanlığı makamının boş olması durumunda -boşalmadan 

sonraki en geç 14’üncü günde, seçim gününün çalışma olmayan bir olması ve 

karar alındıktan sonraki 60 günlük süre içinde yapılmasını gözeterek, 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılmak üzere karar alınır . 

Madde 129. 

1. Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçerliliği üzerinde karar 

verme yetkisine sahiptir.  

2. Bir seçmen, kanunda belirtilen esaslara göre, Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin geçerliliğiyle ilgili olarak Yargıtaya şikâyet başvurusu yapma hakkına 

sahiptir.  

3. Yargıdan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçersiz olduğu kararı çıkarsa, 

128’inci maddenin ikinci fıkrasında Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması 

durumuyla ilgili esaslara göre yeni bir seçim yapılır. 

Madde 130. 

Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis önünde aşağıdaki andı içtikten sonra 

görevini üstlenir. 

“Ulusun iradesiyle Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nı 

üstlenirken Anayasa hükümlerine sadık kalacağıma andiçerim; Ulusun onurunu, 

Devletin bağımsızlığını ve güvenliğini sıkı sıkıya koruyacağıma ve ayrıca 
Anavatan’ın yararı ve vatandaşlarının refahının en yüce ödevim olarak 
kalacağına yemin ederim.” 

Yemine ayrıca şu cümle eklenebilir “Tanrım, bana yardım et.“ 

Madde 131. 

1. Eğer Cumhurbaşkanı makamının görevlerini geçici olarak yerine 

getiremez durumda olursa bunu, Cumhurbaşkanlığının görevlerini geçici olarak 

üstlenecek olan Sejm (Meclis) Başkanı’na bildirir. Eğer Cumhurbaşkanı 

makamının görevlerini geçici olarak yerine getiremez durumda olduğunu Sejm 

(Meclis) Başkanı’na bildirme durumda olmazsa, bu durumda Sejm (Meclis) 

Başkanı’nın talebiyle, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’nın görevini yerine 

getirmesine engel bir durum olup olmadığına karar verir. Anayasa Mahkemesi 
durumun böyle olduğu kanaatine varırsa, Cumhurbaşkanı’nın görevlerini geçici 
olarak Sejm (Meclis) Başkanı’nın üstlenmesini ister.  



 414 

2. Sejm (Meclis) Başkanı, yeni bir Cumhurbaşkanı seçimine kadar 
aşağıdaki durumlarda Cumhurbaşkanının görevlerini üstlenir: 

1) Cumhurbaşkanının ölümü;  

2) Cumhurbaşkanı’nın görevinden istifası: 

3) Seçim sonrasında yargının Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçersizliğini 
ilân etmesi veya diğer nedenlerle görevi üstlenmeme; 

4) Ulusal Meclis’in, Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumu nedeniyle sürekli 

işgöremezliğini ilân etmesi; böyle bir ilân için Ulusal Meclisin üye tam sayısının 

en az üçte ikisinin çoğunluğuyla alınan bir karar gereklidir;  

5) Cumhurbaşkanının, Yüce Divan’ın bir yargı kararıyla görevden 

alınması.  

3. Sejm (Meclis) Başkanı Cumhurbaşkanı’nın görevlerini yerine 

getirememesi durumunda, bu görevler Senato Başkanı tarafından yürütülür. 

4. Cumhurbaşkanı’nın görevlerini yürüten bir kişi Sejm’in (Meclis) görev 
süresini kısaltamaz.  

Madde 132. 

Cumhurbaşkanı, kendi makamıyla bağlantılı olanların dışında, başka bir 

makam üstlenmez ve başka bir kamusal görev yerine getirmez 

Madde 133. 

1. Cumhurbaşkanı, Devletin dışişlerinde temsilcisi olarak:  

1) Uluslararası anlaşmaları onaylar veya fesheder ve bunları Sejm (Meclis) 

ve Senato’ya bildirir;  

2) Diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara Polonya Cumhuriyeti’nin 

tam yetkili temsilcilerini atama ve geri çağırma;  

3) Güven Mektuplarını kabul eder ve diğer devletler kendisine akredite 

uluslararası örgütlerin temsilcilerini geri çağırır.  

2. Cumhurbaşkanı, bir uluslararası anlaşmayı imzalamadan önce, 
Anayasaya uygunluk görüşü almak için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.  

3. Cumhurbaşkanı, dış politika açısından Başbakan ve ilgili bakanla 
işbirliği yapar.  

Madde 134. 

1. Cumhurbaşkanı Polonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanıdır.  

2. Cumhurbaşkanı, barış zamanında, Silahlı Kuvvetlerin komutasını Milli 
Savunma Bakanı üzerinden yerine getirir.  

3. Cumhurbaşkanı belirli bir süre için, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 

komutanlarını atar. Komutanların görev sürelerinin uzunluğu, görev sürelerinin 
sonuna gelmeden görevden alınma usul ve şartları kanunla belirlenir.  

4. Cumhurbaşkanı, Başbakanın talebi üzerine, bir savaş dönemi için, 

Silahlı Kuvvetler Başkomutanını tayin eder. Silahlı Kuvvetler Başkomutanını 

aynı usule uygun olarak görevden alabilir. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın 
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yetkisi ve ayrıca Polonya Cumhuriyei’nin anayasal organlarına tabi olması 
kanunda belirtilir.  

5. Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanının talebi üzerine, kanunda 
belirtildiği gibi askeri rütbeleri verir.  

6. Cumhurbaşkanının, Silahlı Kuvvetlerin en üst komutanlığına ilişkin 

yetkisi, yasayla ayrıntılı olarak belirtilir.  

Madde 135. 

Devletin iç ve dış güvenliğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanının danışma 

organı Milli Güvenlik Kurulu’dur. 

Madde 136. 

Devlete dışarıdan doğrudan bir tehdit durumunda, Cumhurbaşkanı, 

Başbakan’ın talebi üzerine, Polonya Cumhuriyeti’nin savunması için Silahlı 

Kuvvetlere genel veya kısmi seferberlik ve tertiplenme emri verir. 

Madde 137. 

Cumhurbaşkanı Polonya vatandaşlığı verir ve Polonya vatandaşlığından 

vazgeçme için muvafakat verir.  

Madde 138. 

Cumhurbaşkanı paye ve nişan verir. 

Madde 139. 

Cumhurbaşkanının af yetkisi vardır. Af yetkisi Yüce Divan tarafından 
mahkum edilen kişileri kapsamayabilir.  

Madde 140. 

Cumhurbaşkanı Sejm (Meclis), Senato veya Ulusal Meclis’e seslenebilir. 
Bu tür mesajlar tartışma konusu edilemez.  

Madde 141. 

1. Cumhurbaşkanı, belirli konularla ilgili olarak, Kabine’yi toplar. Kabine, 
Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşur ve Cumhurbaşkanı tarafından başkanlık 
edilir.  

2. Kabine, Bakanlar Kurulunun yetkilerine sahip değildir.  

Madde 142. 

1. Cumhurbaşkanı, 92 ve 93’üncü maddelerde belirtilen esaslar 
çerçevesinde yönetmelik ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarır.  

2. Cumhurbaşkanı diğer yetkililerin yürütülmesi kapsamında kararlar 
çıkarır.  

Madde 143. 

Cumhurbaşkanı’na yardım edecek organ Cumhurbaşkanlığı 

Kançılaryası’dır. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Kançılaryası’nın 
statüsünü oluşturur ve Başkanını tayin eder ve görevden alır.  
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Madde 144. 

1. Cumhurbaşkanı, anayasal ve yasal yetkisini kullanarak, Resmi Kararlar 
yayınlar.  

2. Cumhurbaşkanı’nın Resmi Kararları’nın geçerli olması için, imzasıyla 
Sejm’e karşı sorumluluğu kabul eden Başbakanın imzası gereklidir.  

3. Yukarıdaki 2’nci fıkra hükümleri aşağıdakileri kapsamaz:  

1) Sejm (Meclis) ve Senato seçimlerinin ilânı;  

2) Yeni seçilen Sejm (Meclis) ve Senato’yu ilk oturumunu yapmaya 
çağırma;  

3) Anayasada belirtilen durumlarda Sejm’in (Meclis) görev süresinin 
kısaltılması;  

4) Kanun koyma sürecini başlatma;  

5) Ülke genelinde halkoylaması ilân etme;  

6) Bir kanun tasarısını imzalama veya imzalamayı reddetme;  

7) Bir kanun veya uluslararası bir anlaşmayı Polonya Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) yayımlatmak;  

8) Sejm (Meclis), Senato veya Ulusal Meclis’e seslenmek;  

9) Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunma;  

10) Denetim gerçekleştirmesi için Yüksek Denetleme Kurulu’nu 
görevlendirme;  

11) Başbakanı aday gösterme ve atama;  

12) Bakanlar Kurulunun istifasını kabul ve geçici olarak görevini devam 
etmelerini yükümlü kılma;  

13) Bir Bakanlar Kurulu üyesinin Yüce Divan önüne çıkarılması için 
Sejm’e (Meclis) başvurma;  

14) Sejm’in (Meclis) hakkında gensoru önergesini kabul ettiği bir bakanı 

görevden alma;  

15) Kabineyi toplam;  

16) Paye ve nişan verme;  

17) Hâkimleri atama;  

18) Af yetkisini kullanma;  

19) Polonya vatandaşlığı verme ve vatandaşlıktan çıkmaya izin verme;  

20) Yargıtay Birinci Başkanı’nı atama;  

21) Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nı atama;  

22) Danıştay Birinci Başkanını atama;  

23) Yargıtay ve Danıştay başkan ve başkan yardımcılarını atama;  

24) Sejm’den (Meclis) Polonya Ulusal Bankası Başkanını atamasını talep 
etme;  

25) Para Politikası Kurulu üyelerini atama;  
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26) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini atama ve görevden alma;  

27) Ulusal Radyo-Televizyon Yayın Kurulu üyelerini atama;  

28) Cumhurbaşkanlığı Kançılaryası’nın statüsünü oluşturma ve 
Cumhurbaşkanlığı Kançılarya Başkanı’nı atama ve görevden alma;  

29) 93’üncü maddede belirtilen esaslar dâhilinde emirler yayınlamak;  

30) Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme.  

Madde 145. 

1. Cumhurbaşkanı, Anayasanın veya kanunların ihlali veya işlediği bir 

suç nedeniyle Yüce Divan’da yargılanabilir.  

2. Cumhurbaşkanına karşı ilgili bir suçlama, Ulusal Meclis tarafından, 

Meclisin en az 140 üyesinin önergesi üzerine, Ulusal Meclisin üye tamsayısının 
en az üçte iki çoğunluğuyla aldığı bir kararla yapılabilir  

3. Yüce Divanda görülecek bir iddianamenin kabul edildiği gün 

Cumhurbaşkanlığı makamının tüm görevleri askıya alınır. 131’inci madde 
hükümleri uygun olduğu hallerde uygulanır.  

 

Bölüm VI. 

Bakanlar Kurulu ve Devlet Yönetimi 

 

Madde 146. 

1. Bakanlar Kurulu, Polonya Cumhuriyeti'nin içişlerini ve dış politikasını 

yürütür.  

2. Bakanlar Kurulu, diğer Devlet organları ve yerel yönetimler için 

ayrılmış olanlar dışındaki Devlet işleri yürütür.  

3. Bakanlar Kurulu, devlet yönetimi üstlenir.  

4. Anayasa ve kanunlarda belirlenen esaslar çerçevesinde ve kapsamında 

Bakanlar Kurulu özellikle:  

1) Kanunların uygulanmasının sağlar;  

2) Genelge çıkarır;  

3) Devlet idaresinin organlarının çalışmalarını koordine eder ve denetler;  

4) Devlet Hazinesinin çıkarlarını korur;  

5) Bir taslak Devlet Bütçesi kanul eder;  

6) Devlet Bütçesinin uygulanmasını denetler ve Devlet hesaplarının 

kapatılması için karar kabul eder ve Bütçe uygulanmasına ilişkin bir rapor verir;  

7) Devlet ve kamu düzeninin iç güvenliğini sağlar;  

8) Devletin dış güvenliğini sağlar;  

9) Diğer Devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler konusunda genel 
denetim uygular;  

10) Onaylanması gereken uluslararası anlaşmalar yapar ve ayrıca diğer 

uluslararası anlaşmaları kabul ve fesheder;  
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11) Milli savunma alanında genel denetim uygular ve yıllık aktif askerlik 
yapmakla yükümlü vatandaşların sayısını belirler;  

12) Kendi çalışma düzeni ve şeklini belirler.  

Madde 147. 

1. Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) ve Bakanlardan 
oluşur.  

2. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları (Başbakan Yardımcıları) 
Bakanlar Kurulu içinden atanabilir.  

3. Başbakan ve Başbakan Yardımcıları da bir bakanın görevlerini yerine 
getirebilir.  

4. Kanunlarda belirtilen komisyon başkanları da Bakanlar Kurulu 
üyeliğine atanabilir.  

Madde 148. 

Başbakan;  

1) Bakanlar Kurulu’nu temsil eder;  

2) Bakanlar Kurulu’nun çalışmalarını yönlendirir;  

3) Genelge çıkarır;  

4) Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği politikaların uygulanmasını sağlar ve 

uygulanma şeklini belirler;  

5) Bakanlar Kurulu üyelerinin çalışmalarını koordine eder ve denetler;  

6) Anayasa ve kanunlarda belirlenen sınırlar içinde yerel yönetimleri 
denetler.  

7) Devlet idaresinde çalışanların resmi amiridir.  

Madde 149. 

1. Bakanlar devlet idaresinin belirli bir dalını yönlendirir veya Başbakan 

tarafından kendilerine tahsis edilen görevleri yerine getirir. Devlet idaresinin bir 
dalını yönlendiren bir bakanın faaliyet kapsamı kanunla belirlenir.  

2. Devlet idaresinin bir dalını yöneten bir bakan genelgeler yayınlar. 
Bakanlar Kurulu üyeleri, Başbakan’ın isteği üzerine, bir bakanın genelgesini 
veya emrini iptal edebilir.  

3. Devlet idaresinin bir dalını yöneten bir bakan için geçerli hükümler, 

147'nci maddenin 4’üncü fıkrasında belirtilen komisyon başkanları için de 
geçerlidir.  

Madde 150. 

Bakanlar Kurulu’nun bir üyesi kendi kamu görevlerine aykırı herhangi bir 
faaliyette bulunamaz.  

 

 

 

 



 419 

Madde 151. 

Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı’nın 
huzurunda aşağıdaki şekilde andiçerler: 

“Başbakanlık (Başbakan Yardımcılığı, bakanlık) görevini üstlenirken, 
Anayasanın ve Polonya Cumhuriyeti’nin diğer kanunlarının hükümlerine sadık 

kalacağıma ve Anavatan’ın yararı ve vatandaşlarının refahının daima en yüce 
yükümlülüğüm olarak kalacaklarına andiçerim.” 

Yemine ayrıca şu cümle eklenebilir “Tanrım, bana yardım et. “ 

Madde 152. 

1. Voyvoda, bir voyvodalıkta Bakanlar Kurulu’nun temsilcisidir.  

2. Bir voyvoda atanması ve görevden alınması usulleri ve yanı sıra 
faaliyet kapsamı kanunla belirlenir.  

Madde 153. 

1. Devlet yönetim organlarında, Devletin yükümlülüklerinin tarafsız 

olarak yerine getirilmesi için, profesyonel, çalışkan ve siyasi olarak tarafsız bir 
memur sınıfı faaliyet gösterir.  

2. Başbakan, bu memurların amiridir.  

Madde 154. 

1. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu teşkil edecek bir Başbakan adayı 

gösterir. Cumhurbaşkanı, Sejm’in ilk oturumundan veya önceki Bakanlar 

Kurulu üyelerinin istifasını kabul ettikten sonraki 14 gün içinde, Başbakan’la 

birlikte Bakanlar Kurulu’nun diğer üyelerini atar ve bu yeni atanmış Bakanlar 
Kurulu üyelerinin yeminlerini kabul eder.  

2. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını izleyen 14 gün içinde, 

Sejm’e Bakanlar Kurulu’nun faaliyet programını sunar ve güvenoyu ister. Sejm, 
Milletvekili üye tam sayısının en az yarısının hazır bulunduğu oturumda oyların 
salt çoğunluğuyla bu güvenoyunu kabul eder.  

3. Yukarıdaki 1’inci fıkra uyarınca bir Bakanlar Kurulu atanmamış 
olması veya yukarıdaki 2’nci fıkra uyarınca güvenoyu alamaması durumunda, 

Sejm, 1 ve 2’nci fıkralarda belirtilen zaman sürelerinin sonunda 14 gün içinde, 

Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının hazır olduğu bir oturumda salt 

çoğunlukla bir Başbakan ve onun önerdiği Bakanlar Kurulu’nu seçer. 
Cumhurbaşkanı bu şekilde seçilen Bakanlar Kurulu tayin eder ve üyelerinin 

görev yeminlerini kabul eder.  

Madde 155. 

1. 154'üncü maddenin 3’üncü fıkrası hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu 

üyelerinin atanmamış olması durumunda, Cumhurbaşkanı, 14 gün içinde bir 

Başbakan ve onun önerisiyle Bakanlar Kurulu’nun diğer üyelerini atar. 
Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’nu atamasını izleyen 14 gün içinde, Sejm 

(Meclis) Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının hazır olduğu bir oturumda 
güvenoyu oylaması yapar.  
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2. 1’inci fıkra uyarınca Bakanlar Kurulu’na güvenoyu verilmemesi 

durumunda, Cumhurbaşkanı Sejm’in görev süresini kısaltır ve seçimlere 

gidilmesi emrini verir. 

Madde 156. 

1. Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa ve kanunları ihlal etmeleri ve ayrıca 

makamlarıyla ilgili görevleriyle bağlantılı işledikleri suçlardan dolayı Yüce 
Divan’da yargılanırlar.  

2. Cumhurbaşkanı veya 115 Milletvekilinin önergesiyle, bir Bakanlar 

Kurulu üyesinin Yüca Divan’da yargılanması kararı, Sejm’in Milletvekili tam 
sayısının beşte üçü çoğunluğuyla kabul edilebilir.  

Madde 157. 

1. Bakanlar Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun faaliyetleri için Sejm’e 
karşı topluca sorumludur.  

2. Bakanlar Kurulu üyeleri, kendi yetki alanlarındakiveya Başbakan 

tarafından kendilerine devredilen konularla ilgili olarak Sejm’e karşı bireysel 

olarak sorumludur. 

Madde 158. 

1. Sejm (Meclis),en az 46 Milletvekilinin bir Başbakan adayı belirleyen 

önergesi üzerine, Milletvekili tamsayısının çoğunluk oyuyla Bakanlar Kurulu 

hakkında güvensizlik oyu kabul edebilir. Sejm (Maclis) böyle bir karar aldığı 

takdirde, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun istifasını kabul eder ve Sejm 

tarafından seçilen yeni bir Başbakan ve onun önerisiyle Bakanlar Kurulu’nun 
diğer üyelerini atar ve görev yeminlerini kabul eder.  

2. Yukarıda 1’inci fıkrada belirtilen kararı kabul önergesi, verildikten en 

geç 7 gün sonra oya sunulabilir. Sonrasında benzer türde bir önerge, önceki 

önergenin verildiği günden itibaren 3 aydan daha önce verilemez. İzleyen bir 

önerge, eğer en az 115 Milletvekili tarafından verilmişse, 3 aydan önce de 
verilebilr. 

Madde 159. 

1. Sejm, bir tek bakan hakkında güvensizlik oyu kabul edebilir. Böyle bir 

güvensizlik oyu önergesi en az 69 Milletvekili tarafından verilebilir. 158’inci 
maddenin 2’nci fıkra hükümleri uygun olduğu hallerde uygulanır.  

2. Cumhurbaşkanı Sejm’de (Meclis) Milletvekili tamsayısının çoğunluk 
oylarıyla güvensizlik oyu verilen bir bakanı azleder. 

Madde 160. 

Başbakan, Sejm’e Bakanlar Kurulu’na güvenoyu isteyen bir önerge 
verebilir. Bakanlar Kurulu’na, Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının 
hazır bulunduğu bir oturumda, çoğunluk oylarıyla güven oyu verilir. 

Madde 161. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın başvurusuyla, Bakanlar Kurulu’nun 
oluşumundaki değişiklikleri sonuçlandırır.  
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Madde 162. 

1. Başbakan, yeni seçilen Sejm’in (Meclis) ilk oturumunda Bakanlar 
Kurulunun istifasını verir.  

2. Başbakan, aşağıdaki durumlarda da Bakanlar Kurulu’nun istifasını 
sunar:  

1) Bakanlar Kurulu Sejm’den (Meclis) güvenoyu alamazsa;  

2) Bakanlar Kurulu’na Sejm’den (Meclis) güvensizlik oyu verilirse;  

3) Başbakan kendisi görevinden istifa ederse;  

3. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun istifasını kabul ettiğinde, yeni 
Bakanlar Kurulu atanıncaya kadar görevlerini sürdürmekle yükümlü kılar.  

4. Cumhurbaşkanı, yukarıda 2’inci fıkranın 3’üncü bendinde belirtilen 
durumda, Bakanlar Kurulu’nun istifasını Kabul etmeyi reddeder.  

 

Bölüm VII. 

Yerel Yönetim 

 

Madde 163. 

Yerel yönetimler, Anayasa veya kanunlarla diğer kamu kurumlarına 
ayrılmamış olan kamu görevlerini yürütür. 

Madde 164. 

1. Komün (gmina) yerel yönetimin temel birimidir.  

2. Bölgesel ve/veya yerel yönetimin diğer birimleri yasa ile belirlenir.  

3. Komün yerel yönetimin diğer birimlerine ayrılmış olmayan tüm 

görevlerini yerine getirir.  

Madde 165. 

1. Yerel yönetim birimleri tüzel kişiliğe sahiptir. Sahiplik ve diğer 

mülkiyet haklarına sahiptirler.  

2. Yerel yönetim birimlerinin özyönetim niteliği mahkemelerce korunur.  

Madde 166. 

1. Kendi kendini yöneten bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı 

amaçlayan kamu görevleri, doğrudan bir sorumluluk olarak, yerel yönetim 

birimleri tarafından yapılır.  

2. Devletin temel ihtiyaçları gerektirdiğinde, yerel yönetim birimlerine, 

bir kanunla, diğer kamu görevlerini yerine getirmek üzere talimat verebilir. Bu 
şekilde ayrılan görevlerin aktarılma ve yerine getirilme şekli yasa ile belirlenir.  

3. Yerel yönetimler ve devlet yönetimi arasındaki yargımla yetkisiyle 
ilgili uyuşmazlıklar idare mahkemelerince çözülür. 

Madde 167. 

1. Yerel yönetim birimlerine kendilerine verilen görevleri yerine getirmek 
için yeterince kamu fonu sağlanır.  
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2. Yerel yönetim birimlerinin gelirleri kendi gelirlerinin yanı sıra Devlet 
Bütçesinden genel sübvansiyonlar ve belirli yardımlardan oluşur.  

3. Yerel yönetim birimlerinin gelir kaynakları yasa ile belirlenir.  

4. Yerel yönetim birimlerinin görev ve yetkilerinin kapsamlarındaki 

değişiklikler, kamu gelirlerinden aldıkları paylarda uygun değişikliklerle birlikte 

yapılır.  

Madde 168. 

Kanunla belirlendiği ölçüler içinde, yerel yönetim birimleri, yerel vergi 
ve harç düzeylerini belirleme hakkına sahiptir. 

Madde 169. 

1. Yerel yönetim birimleri görevlerini kurucu ve yürütme organları ile 
yerine getirir.  

2. Kurucu organlar için seçimler, genel ve doğrudandır ve gizli oyla 

yapılır. Aday gösterme ve seçimlerin yapılma şekli ve yanı sıra, seçimlerin 
geçerli olması için şartları, kanunla belirlenir.  

3. Seçim ve yerel yönetim birimleri yürütme organlarının görevden 
alınması için usuller yasa ile belirlenir.  

4. Yerel yönetim birimlerinin iç organizasyon yapısı, kurucu organları 
tarafından, yasal sınırlar içinde, belirlenir.  

Madde 170. 

Kendi kendini yöneten bir topluluğun üyeleri, doğrudan seçimle kurulan 

yerel yönetim organının görevden alınması da dâhil olmak üzere, kendi 

topluluklarını ilgilendiren konularda bir halkoylaması yoluyla, karar alabilirler. 
Yerel halkoylaması yapma esasları ve usulleri kanunla belirlenir.  

Madde 171. 

1. Yerel yönetimin işlemlerinin hukuka uygunluğu denetlemeye tabidir.  

2. Yerel yönetim birimlerinin faaliyetleri üzerinde inceleme yapan 
organlar şunlardır: Başbakan ve voyvodalar ve mali konularla ilgili olarak- 
bölgesel denetim kurulları.  

3. Anayasa veya yasaları ihlal etmesi durumunda, Başbakan'ın bir 

önergesiyle, Sejm yerel hükümetin bir kurucu organını feshedebilir.  

Madde 172. 

1. Yerel yönetim birimleri birlik oluşturma hakkına sahiptir.  

2. Bir yerel yönetim birimi, yerel ve bölgesel toplulukların uluslararası 

birliklerine katılma ve ayrıca diğer devletlerin yerel ve bölgesel topluluklarıyla 
işbirliği yapma hakkına sahiptir.  

3. Yukarıdaki 1 ve 2’nci fıkralarda belirtilen yerel yönetim birimlerinin 
haklarını kullanmasıyla ilgili esaslar yasayla belirlenir. 
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Bölüm VIII. 

Mahkemeler ve Kurullar 

 

Madde 173. 

Mahkemeler ayrı bir erk teşkil eder ve diğer erklerden bağımsızdır.  

Madde 174. 

Mahkemeler kararlarını Polonya Cumhuriyeti adına ilân eder.  

 

Mahkemeler 

 

Madde 175. 

1. Polonya Cumhuriyeti’nde adaletin dağıtımı Yargıtay, genel 
mahkemeler, idari mahkemeler ve askeri mahkemeler tarafından yerine getirilir.  

2. Olağanüstü mahkemeler ve acil mahkeme usulleri sadece savaş 
zamanında tesis edilebilir. 

Madde 176. 

1. Mahkeme muameleleri en az iki aşamalıdır.  

2. Kuruluş yapısı ve yargılama ve ayrıca muhakeme usulleri yasa ile 
belirlenir.  

Madde 177. 

Umumi mahkemeler, kanunla diğer mahkemelere bırakılmış olanlar 
dışında her türlü yargılamayı yapar.  

Madde 178. 

1. Hâkimler yargı fonksiyonlarını yerine getirirken bağımsızdır ve sadece 
bu Anayasa ve kanunlara tabidir.  

2. Hâkimlere iş için uygun koşullar ve makamlarına ve görevlerinin 
kapsamıyla uyumlu ücret sağlanır.  

3. Bir hâkim bir siyasi partiye, sendikaya üye olamaz veya mahkemelerin 
ve hâkimlerin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşmayan kamusal faaliyetler yapamaz.  

Madde 179. 

Hâkimler, Ulusal Adalet Konseyi’nin önerisiyle Cumhurbaşkanı 
tarafından süresiz olarak atanır. 

Madde 180. 

1. Hâkimlerin görev yeri değiştirilemez.  

2. Bir hâkimin görevden alınması, memuriyetten uzaklaştırılması, isteği 

dışında başka bir mevki veya konuma nakli sadece bir mahkeme kararıyla ve 
sadece kanunda belirlenen hallerde mümkündür.  

3. Bir hâkim, görevini yapmasını engelleyen hastalık veya sakatlık 

nedeniyle emekli olabilir. Bunun yapılma ve ayrıca bu karara karşı itiraz usulü 

yasa ile belirlenir.  
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4. Bir yasa hâkimler için emeklilik yaş sınırı koyar.  

5. Mahkeme sisteminde reorganizasyon veya mahkeme bölgelerinde 

değişiklik söz konusu olduğunda, bir hâkim başka bir mahkemeye tahsis 
edilebilir veya tam ücretli olarak emekli edilir. 

Madde 181. 

Bir hâkimin, kanunda belirtilen bir mahkemeden ön izin olmaksızın, cezai 
sorumluluğu olamaz ve hürriyetlerinden mahrum edilemez. Bir hâkim, suç 

işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı açısından gözaltına alınmasının 

gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına alınamaz veya tutuklanamaz. Yetkili 
mahkeme başkanı böyle bir gözaltıdan derhal haberdar edilir ve gözaltındaki 

kişinin derhal serbest bırakılmasını emredebilir.  

Madde 182. 

Bir kanun adalet dağıtım sisteminde vatandaşların katılımının kapsamını 

belirler. 

Madde 183. 

1. Yargıtay umumi ve askeri mahkemelerin kararlarıyla ilgili denetleme 
yapar.  

2. Yargıtay ayrıca Anayasa ve kanunlarda belirtilen diğer faaliyetleri 

yerine getirir.  

3. Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından, Yargıtay 

Hâkimleri Genel Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından 6 yıllık bir süre için 
seçilir.  

Madde 184. 

Danıştay ve idare mahkemeleri, kanunda belirtilen ölçülerde, kamu 

yönetiminin performansı üzerinde denetleme yapar. Bu denetim, ayrıca, yerel 

yönetim organlarının kararlarının statülerine ve devlet yönetiminin bölgesel 

organlarının normatif kanunlarına uygunluğuyla ilgili mahkeme kararlarını da 
kapsar.  

Madde 185. 

Danıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından, Danıştay Hâkimleri Genel 
Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından 6 yıllık bir süre için seçilir.  

Madde 186. 

1. Ulusal Yargı Kurulu mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığını korur. 

2. Ulusal Yargı Kurulu, normatif kanunların mahkemeler ve hâkimlerin 
bağımsızlığını ilgilendiren kısımlarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine 
başvuru yapabilir. 

Madde 187. 

1. Ulusal Yargı Kurulu şöyle oluşur: 

1) Yargıtay Birinci Başkanı, Adalet Bakanı, Danıştay Başkanı ve 

Cumhurbaşkanınca atanan bir kişi.  
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2) Yargıtay, umumi mahkemeler, idare mahkemeleri ve askeri 
mahkemeler arasından seçilen 15 hâkim. 

3) Sejm (Meclis) tarafından Milletvekilleri arasından seçilen 4 üye ve 
Senato tarafından Senatörler arasından seçilen 2 üye.  

2. Ulusal Yargı Kurulu, üyeleri arasından, bir başkan ve iki başkan 

yardımcısı seçer.  

3. Ulusal Yargı Kurulu üyeleri olarak seçilen kişilerin görev süresi 4 

yıldır.  

4. Ulusal yargı Kurulu’nun kuruluş yapısı, faaliyet kapsamı ve çalışma 
düzeni ve ayrıca üyelerinin seçilme şekli kanunla düzenlenir. 

 

Anayasa Mahkemesi 

 

Madde 188. 

Anayasa Mahkemesi aşağıdaki hususlarda karar verme yetkisine sahiptir:  

1) Kanunların ve uluslararası anlaşmaların Anayasaya uygunluğu;  

2) Bir kanunun, onaylanmaları için yasa tarafından verilen ön izin gerekli 

olan onaylanmış uluslararası anlaşmalara uygunluğu;  

3) Merkezi Devlet organlarının çıkardığı yasal hükümlerin Anayasaya, 
onaylanmış uluslararası anlaşmalara ve kanunlara uygunluğu;  

4) Siyasi partilerin amaçlarının veya faaliyetlerinin Anayasa uygunluğu;  

5) 79’uncu maddenin 1’inci fıkrasında belirtildiği üzere, Anayasa 
ihlallerine ilişkin şikayetler.  

Madde 189. 

Anayasa Mahkemesi devletin merkezi anayasal organları arasındaki yetki 

uyuşmazlıklarını çözer.  

Madde 190. 

1. Anayasa Mahkemesi kararları evrensel bağlayıcı uygulamadır ve 

nihaidir.  

2. 188’inci maddede belirtilen konularla ilgili Anayasa Mahkemesi 
kararları, orijinal normatif kanunun yayımlandığı resmi yayında derhal 

yayımlanır. Eğer normatif bir kanun yayımlanmamışsa, karar Monitör Polski, 
Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.  

3. Anayasa Mahkemesi bir kararı yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe 

girer, ancak, Anayasa Mahkemesi bir normatif kanunun bağlayıcı gücünün sona 

ermesi için başka bir tarih belirleyebilir. Bu süre bir kanunla ilgili olarak 18 ayı, 

ya da başka bir normatif kanunla ilgili olarak 12 ayı aşamaz. Bir kararın, 

Bütçe’de öngörülmeyen mali sonuçları olması durumunda, Anayasa Mahkemesi, 
Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra, ilgili normatif kanunun 
bağlayıcılığının sona erdiği tarihi belirleyebilir.  
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4. Anayasa Mahkemesinin verdiği, yasal olarak yürürlükteki bir kararın, 

nihai idari bir karar veya diğer konuların çözümünün dayandırıldığı bir normatif 

kanunun, Anayasaya, bir uluslararası anlaşma veya kanuna aykırılık kararı, 

davanın yeniden görülme usulleri veya kararın bozulması veya hükümlerde 
belirlenmiş ilgili davaya uygun şekil veya esaslarla çözümüne temel teşkil eder.  

5. Anayasa Mahkemesi kararları oy çokluğu ile alınır.  

Madde 191. 

1. Aşağıdakiler 188’inci maddede belirtilen konularla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilir:  

1) Cumhurbaşkanı, Sejm (Meclis) Başkanı, Senato Başkanı, Başbakan, 50 
Milletvekilleri, 30 senatör, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ve Vatandaş Hakları 

Komiseri,  

2) 186’ncı maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen kapsamda, Ulusal Yargı 
Kurulu; 

3) Yerel yönetim birimlerinin kurucu organları;  

4) Sendikaların ulusal organları ve yanı sıra, işveren örgütleri ve meslek 

örgütlerinin ulusal yetkilileri;  

5) Kiliseler ve dini kuruluşlar;  

6) 79’uncu maddede belirtilen konular, burada belirtilen kapsamda.  

2. Yukarıda, 1’inci fıkranın 3) ve 5)’inci bentlerinde belirtilen konular, 

eğer normatif kanunlar, kendi faaliyetleri kapsamına uygun konulara ilişkinse 
böyle bir başvuru yapabilir.  

Madde 192. 

Aşağıdaki kişiler 189’uncu Maddede belirtilen konularla ilgili olarak 

Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilir: Cumhurbaşkanı, Sejm (Meclis) 

Başkanı, Senato Başkanı, Başbakan, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, 
ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı. 

Madde 193. 

Herhangi bir mahkeme, bir normatif kanunun, Anayasaya, onaylanmış 

uluslararası anlaşmalara veya kanunlara uygunluğu ile ilgili olarak bir hukuki 

sorunu, bu sorunun cevabı hâlihazırda mahkemenin önünde duran bir meseleyi 
karara bağlayacaksa, Anayasa Mahkemesine götürebilir.  

Madde 194. 

1. Anayasa Mahkemesi, Sejm (Meclis) tarafından bireysel olarak, hukuk 
bilgileriyle ayırt edilen kişiler arasından, 9 yıllık bir görev süresi için seçilen 15 
hâkimden oluşur. Bir kişi sadece bir dönem için seçilebilir.  

2. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Anayasa 

Mahkemesi Hâkimleri Genel Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından 

Cumhurbaşkanınca atanır.  
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Madde 195. 

1. Anayasa Mahkemesi Hâkimleri yargı fonksiyonlarını yerine getirirken 
bağımsızdır ve sadece Anayasaya tabidir.  

2. Anayasa Mahkemesi Hâkimleri’ne çalışma için uygun koşullar ve 
makamlarına ve görevlerinin kapsamıyla uyumlu ücret sağlanır.  

3. Anayasa Mahkemesi Hâkimleri, görevleri süresince, bir siyasi partiye, 

sendikaya üye olamaz veya mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığı ilkesiyle 

bağdaşmayan kamusal faaliyetler yapamaz.  

Madde 196. 

Anayasa Mahkemesinin bir hâkimi, Anayasa Mahkemesinin ön izni 

olmaksızın ceza davasından yargılanamaz veya hürriyetlerinden mahrum 

edilemez. Bir hâkim, suç işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı 

açısından gözaltına alınmasının gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına 

alınamaz veya tutuklanamaz. Anayasa Mahkemesi Başkanı böyle bir gözaltıdan 

derhal haberdar edilir ve gözaltındaki kişinin derhal serbest bırakılmasını 
emredebilir.  

Madde 197. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yanı sıra davaları ele alma şekli yasa 
ile belirlenir.  

 

Yüce Divan 

 

Madde 198. 

1. Aşağıdaki kişiler, makamlarında veya onun kapsamında Anayasa veya 

bir kanunu ihlal etmekten dolayı anayasa gereği, Anayasa Mahkemesinde 
yargılanır: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Polonya 

Ulusal Bankası Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Ulusal Radyo-
Televizyon Yayın Kurulu üyeleri, Başbakan’ın bir bakanlık üzerinden yönetim 

yetkisi verdiği kişiler ve Genel Kurmay Başkanı.  

2. Milletvekilleri ve Senatörler de 107’nci maddede belirtilen ölçüde 

Yüce Divan’a karşı sorumludur.  

3. Yüce Divan’ın verebileceği ceza türleri yasa ile belirlenir.  

Madde 199. 

1. Yüce Divan, bir başkan, iki başkan yardımcısı ve Sejm tarafından 

mevcut yasama dönemi için Milletvekili veya Senatör olmayanlar arasından 

seçilen 16 üyeden oluşur. Divan başkan yardımcıları ve Mahkeme üyelerinin en 
az yarısı hâkimlik görevini yapabilmek için gerekli vasıflara sahip olmalıdır.  

2. Yargıtay Birinci Başkanı, Yüce Divan’a başkanlık eder.  

3. Yüce Divan’ın üyeleri, fonksiyonlarını yerine getirirken bağımsızdır ve 
sadece Anayasa ve kanunlara tabidir. 

  



 428 

Madde 200. 

Yüce Divan’ın bir üyesi, Yüce Divan’ın ön izni olmaksızın ceza 

davasından yargılanamaz veya hürriyetlerinden mahrum edilemez. Yüce 
Divan’ın bir üyesi, suç işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı 

açısından gözaltına alınmasının gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına 

alınamaz veya tutuklanamaz. Yüce Divan Başkanı böyle bir gözaltıdan derhal 
haberdar edilir ve gözaltındaki kişinin derhal serbest bırakılmasını emredebilir.  

Madde 201. 

Yüce Divan’ın kuruluşu ve yanı sıra davaları ele alma şekli yasa ile 
belirlenir.  

 

Bölüm IX. 

Hakların Savunulması ve 

Devlet Denetleme Organları 

Yüksek Denetleme Kurulu 

 

Madde 202. 

1. Yüksek Denetleme Kurulu devletin en üst denetim organıdır.  

2. Yüksek Denetleme Kurulu Sejm’e (Meclis) tâbidir.  

3. Yüksek Denetleme Kurulu kurul esaslarına göre faaliyet gösterir. 

Madde 203. 

1. Yüksek Denetleme Kurulu, devlet yönetim organlarının, Polonya 

Ulusal Bankasının, Devlet tüzel kişilerinin ve diğer Devlet kuruluşlarının, 

yasallık, ekonomik basiret, etkililik ve çalışkanlık açısından faaliyetlerini 
denetler.  

2. Yüksek Denetleme Kurulu, yerel yönetim organlarının, komün tüzel 

kişilerinin ve diğer komün kuruluşlarının, yasallık, ekonomik basiret, etkililik ve 
çalışkanlık açısından faaliyetlerini denetler.  

3. Yüksek Denetleme Kurulu ayrıca, Devlet ve komün arazisini veya 

kaynaklarını kullanma veya Devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirme 

açısından, yasallık ve ekonomik tutum la ilgili olarak diğer kuruluşların 
faaliyetlerini de denetler. 

Madde 204. 

1. Yüksek Denetleme Kurulu Sejm’e (Meclis) şunları sunar:  

1) Devlet Bütçe uygulaması ve para politikasının amaçlarının bir analizi; 

2) Bakanlar Kurulu tarafından sunulan bir önceki mali yıla ait hesapların 

kabul oyu ile ilgili bir görüş; 

3) Yasa ile belirlenen denetimlerin, çıkarımların ve önerilerin sonuçları 

hakkında bilgi.  

2. Yüksek Denetleme Kurulu Sejm’e (Meclis) yıllık faaliyet raporu sunar:  
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Madde 205. 

1. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, bir dönem için daha uzatılabilir 6 
yıllık bir süre için, Senato’nun ön onayı ile, Sejm (Meclis) tarafından atanır.  

2. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, ne bir yüksek öğrenim kurumunda 

profesörlük dışında başka bir göreve üstlenebilir, ne de başka bir mesleki 

faaliyette bulunabilir..  

3. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, bir siyasi parti, bir sendikaya üye 

olamaz ya da makamının onuruyla bağdaşmayan başka kamusal faaliyet 
gerçekleştiremez.  

Madde 206. 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Sejm’in (Meclis) ön izni olmaksızın 

ceza davasından yargılanamaz veya hürriyetlerinden mahrum edilemez. Yüksek 

Denetleme Kurulu Başkanı, suç işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı 

açısından gözaltına alınmasının gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına 

alınamaz veya tutuklanamaz. Sejm (Meclis) Başkanı böyle bir gözaltıdan derhal 
haberdar edilir ve gözaltındaki kişinin derhal serbest bırakılmasını emredebilir.  

Madde 207. 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun kuruluş ve çalışma usulü yasa ile 
belirlenir. 

 

Vatandaş Hakları Komiseri 

 

Madde 208. 

1. Vatandaş Hakları Komiseri, vatandaşların ve kişilerin Anayasada ve 
diğer normatif kanunlarda belirtilen özgürlüklerini ve haklarını korur.  

2. Vatandaş Hakları Komiseri’nin çalışma kapsam ve usulü yasa ile 
belirlenir. 

Madde 209. 

1. Vatandaş Hakları Komiseri 5 yıllık bir süre için Senato onayı ile Sejm 
(Meclis) tarafından atanır.  

2. Vatandaş Hakları Komiseri, ne bir yüksek öğrenim kurumunda 

profesörlük dışında başka bir göreve üstlenebilir, ne de başka bir mesleki 
faaliyette bulunabilir..  

3. Vatandaş Hakları Komiseri, bir siyasi parti, bir sendikaya üye olamaz 

ya da makamının onuruyla bağdaşmayan başka kamusal faaliyet 
gerçekleştiremez.  

Madde 210. 

Vatandaş Hakları Komiseri faaliyetlerinde bağımsızdır, diğer Devlet 

organlarından bağımsızdır ve yasada belirtilen ilkeler doğrultusunda sadece 

Sejm’e (Meclis) karşı sorumludur.  
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Madde 211. 

Vatandaş Hakları Komiseri, Sejm’in (Meclis) ön izni olmaksızın ceza 

davasından yargılanamaz veya hürriyetlerinden mahrum edilemez. Vatandaş 

Hakları Komiseri, suç işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı açısından 

gözaltına alınmasının gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına alınamaz veya 

tutuklanamaz. Sejm (Meclis) Başkanı böyle bir gözaltıdan derhal haberdar edilir 
ve gözaltındaki kişinin derhal serbest bırakılmasını emredebilir.  

Madde 212. 

Vatandaş Hakları Komiseri yıllık olarak Sejm’e ve Senato’ya faaliyet 

raporu sunar ve kişi ve vatandaş özgürlükleri ve haklarına karşı gösterilen 

derecesini rapor eder.  

 

Ulusal Radyo–Televizyon Kurulu 

 

Madde 213. 

1. Ulusal Radyo-Televizyon Kurulu ifade özgürlüğünü, bilgi edinme 
hakkını korur ve ayrıca radyo-televizyonla ilgili kamu yararını korur.  

2. Ulusal Radyo-Televizyon Kurulu, yönetmelikler çıkarır ve bazı özel 
durumlarda kararlar alır.  

Madde 214. 

1. Ulusal Radyo-Televizyon Kurulu üyeleri, Sejm (Meclis), Senato ve 
Cumhurbaşkanı tarafından atanır.  

2. Ulusal Radyo-Televizyon Kurulu’nun bir üyesi, bir siyasi parti, bir 

sendikaya üye olamaz ya da görevinin onuruyla bağdaşmayan başka kamusal 
faaliyet gerçekleştiremez.  

Madde 215. 

Ulusal Radyo-Televizyon Kurulu’nun çalışma esasları ve usulleri, 
örgütlenmesi ve üyelerinin atanması için detaylı ilkeleri, yasa ile belirlenir.  

 

Bölüm X.  

Kamu Maliyesi 

 

Madde 216. 

1. Kamusal amaçlar için ayrılan mali kaynaklar kanuna belirtilen şekilde 

toplanır ve kullanılır.  

2. Mülk, mal veya hisse senetleri, Devlet Hazinesi, Polonya Ulusal 

Bankası ya da diğer Devlet tüzel kişiler tarafından menkul kıymet edinmek, 

elden çıkarmak veya ipotek altına girmek yasa ile belirlenen esaslar ve usullerle 
yapılır.  

3. Herhangi bir tekel kanun yoluyla kurulur.  
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4. Devletin borçlanması, ve ayrıca garanti ve mali kefalet vermesi yasa ile 
belirlenen esaslar ve usullerle yapılır  

5. Ne yıllık gayri safi yurtiçi hasıla değerinin beşte üçünü aşan bir ulusal 

kamu borcu doğuracak borçlanma yapılabilir ne de garanti ve mali kefalet 

verilebilir. Yıllık gayri safi yurtiçi hasıla ve ulusal kamu borç miktarını 
hesaplama yöntemi kanunla belirlenir.  

Madde 217. 

Vergi tarhıyla birlikte diğer kamu harçları, vergiye tabi olanların 

belirlenmesine ve vergi oranları ve ayrıca vergi mükelleflerinin vergi muafiyeti 

kategorilerinin yanı sıra, vergi iadeleri ve vergi affına ilişkin esasları kanunla 

düzenlenir. 

Madde 218. 

Devlet Hazinesi’nin organizasyonu ve Devlet Hazine varlıklarının 

yönetim şekli yasa ile belirlenir.  

Madde 219. 

1. Sejm (Meclis) bir mali yıl için devlet bütçesini Bütçe [ustawa 
budżetowa-bütçe yasası] ile kabul eder.  

2. Taslak Devlet Bütçesi’nin hazırlanma esas ve usulleri, ayrıntı seviyesi 

ve bir taslak Devlet Bütçesi için gereksinimler ve Bütçe uygulama esas ve 
usulleri yasa ile belirlenir.  

3. İstisnai durumlarda, bir yıldan kısa bir süre için, Devletin gelirleri ve 

harcamaları bir geçici bütçe ile belirlenebilir. Taslak Devlet Bütçe ile ilgili 
hükümler bir taslak geçici bütçe için de gerektiği şekilde uygulanır.  

4. Devlet Bütçesi veya geçici bir bütçe mali yılın başlangıç günü 

yürürlüğe girmemişse, Bakanlar Kurulu Devlet maliyesini taslak bütçe uyarınca 

yönetir.  

Madde 220. 

1. Bakanlar Kurulu tarafından planlanmış olanlardan daha fazla harcama 

artışı veya gelirlerdeki azalma, Sejm’in (Meclis) taslak Bütçede öngörülen 
düzeyi aşan bir bütçe açığını kabul etmesi sonucunu doğurmayabilir.  

2. Bütçe, devletin, bütçe açığını, Merkez Bankası aracılığıyla kredi 
yükümlülüğüne girerek kapatmasını öngöremez.  

Madde 221. 

Bütçe, geçici bütçe, Bütçede değişiklikler ile ilgili mevzuat, kamu 

borçlanması kanunu ve ayrıca Devletin mali kefalet vermesiyle ilgili bir yasama 
süreci başlatma hakkı münhasıran Bakanlar Kurulu’na aittir.  

Madde 222. 

Bakanlar Kurulu, mali yılın başlamasından en geç 3 ay önce, Sejm’e, 

gelecek yıl için bir taslak Bütçe sunar. istisnai durumlarda, taslak daha sonra 
sunulabilir.  
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Madde 223. 

Senato, Bütçe’nin alınmasını takip eden 20 gün içinde, ilgili değişiklikleri 
kabul eder.  

Madde 224. 

1. Cumhurbaşkanı, Bütçe veya geçici bütçe kanun tasarısının Sejm 

Başkanı tarafından kendisine sunulmasından itibaren 7 gün içinde tasarıyı 

imzalar ve Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) 

yayımlanması kararını verir 122’nci maddenin 5’inci fıkrası hükümleri bütçe 
veya geçici bütçe için geçerli değildir.  

2. Cumhurbaşkanı imzalamadan önce Bütçe veya geçici bütçenin 

Anayasaya uygunluk incelemesi için Anayasa Mahkemesine başvuru yapmış 

olması halinde, Mahkeme, başvurunun kendisine sunulduğu günden itibaren en 

geç 2 aylık bir süre içinde bu konuda karar verir.  

Madde 225. 

Eğer Sejm’e (Meclis), bir taslak Bütçe’nin sunulduğu günden itibaren      
4 ay sonra kabul edilmemiş veya imza için Cumhurbaşkanına sunulmamışsa, 

Cumhurbaşkanı, takip eden 14 gün içinde Sejm’in (Meclis) görev süresinin 
kısaltılmasına karar verebilir. 

Madde 226. 

1. Mali yılın bitimini izleyen 5 ay içinde Bakanlar Kurulu, Bütçe 
uygulanması ve ayrıca Devletin borç durumu hakkında bir rapor sunar.  

2. Raporun alınmasından sonraki 90 gün içinde, Sejm kendisine sunulan 

raporu görüşür ve Yüksek Denetleme Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra, 

Bakanlar Kurulu’nun sunduğu mali hesapları kabul veya ret etme üzerine bir 
karar kabul eder. 

Madde 227. 

1. Devletin merkez bankası Polonya Ulusal Bankasıdır. Banka, 
münhasıran para çıkarma ve bunun yanı sıra para politikası oluşturma ve 

uygulama hakkına sahiptir. Polonya Ulusal Bankası Polonya para biriminin 
değerinden sorumludur.  

2. Polonya Ulusal Bankası’nın organları şunlardır: Polonya Ulusal 
Bankası Başkanı, Polonya Ulusal Bankası, Para Politikası Kurulu ve ayrıca 
Polonya Ulusal Bankası Yönetim Kurulu.  

3. Sejm, Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine, 6 yıllık bir süre için Polonya 
Ulusal Bankası Başkanı’nı tayin eder.  

4. Polonya Ulusal Bankası Başkanı, bir siyasi parti, bir sendikaya üye 

olamaz ya da makamının onuruyla bağdaşmayan başka kamusal faaliyet 
gerçekleştiremez.  

5. Para Politikası Kurulu, aynı zamanda Kurula başkanlık eden Polonya 

Ulusal Bankası Başkanı, 6 yıllık bir süre için, Cumhurbaşkanı, Sejm ve Senato 
tarafından eşit sayıda atanan, mali konularda bilgisi olan seçkin kişilerden oluşur.  
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6. Para Politikası Kurulu her yıl para politikasının amaçlarını şekillendirir 
ve Bakanlar Kurulu’nun taslak Bütçeyi sunduğu aynı zamanda Sejm’e sunar. 
Mali yılın bitimini takip eden 5 ay içinde, Para Politikası Kurulu, Sejm’e para 
politikasının amaçlarına ulaşılmasına ilişkin bir rapor sunar.  

7. Polonya Ulusal Bankası’nın organizasyonu ve faaliyet esasları ve 

bunun yanı sıra, organlarının atanması ve görevden alınmasıyla ilgili ayrıntılı 
esaslar kanunla belirlenir.  

 

Bölüm XI. 

Olağanüstü Önlemler 

 

Madde 228. 

1. Özellikle tehlikeli durumlarda, normal anayasal önlemler yetersiz 

kalırsa, aşağıdaki olağanüstü önlemlerden uygun olan herhangi birine 
başvurulabilir: sıkıyönetim, olağanüstü hal veya doğal felaket durumu.  

2. Olağanüstü önlemler, sadece kanun temeli üzerine çıkarılan ve ayrıca 
yayımlanması gereken yönetmelikle getirilir.  

3. Kamu kurumlarının faaliyet esasları ve yanı sıra kişi ve vatandaş 

özgürlükleri ve haklarının olağanüstü önlemler gerektiren bir süre için 
sınırlandırmaya tabi olabilecek derecesi yasa ile belirlenir.  

4. Bir kanun, olağanüstü önlemlere başvurulmasını gerektiren bir dönem 

süresince kişilerin ve vatandaşların özgürlükleri ve haklarının sınırlanmasından 
doğan mal ziyanının tazmin edilme esaslarını, kapsamını ve şeklini belirler.  

5. Herhangi bir olağanüstü önlem getirilmesi sonucunda yapılan 

faaliyetler, tehdit derecesi ile orantılıdır ve Devletin normal işleyişine izin veren 
koşulların en hızlı biçimde yeniden sağlanması amacı güder.  

6. Olağanüstü önlemlere başvurulduğu bir dönemde, aşağıdakiler 

değişikliğe tabi değildir: Anayasa, Sejm, Senato ve yerel yönetim organlarına 

Seçim Yasaları, Cumhurbaşkanlığı seçim yasaları ve yanı sıra, olağanüstü 
önlemler yasası.  

7. Olağanüstü önlemlere başvurulan dönem içinde ve ayrıca bu önlemler 

sona erdikten sonraki 90 gün içinde, Sejm’in (Meclis) görev süresi kısaltılamaz, 
ne ülke genelinde halkoylaması, ne Sejm (Meclis), Senato, yerel yönetim 

organları ne de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilir ve bu organların görev 

süreleri buna uygun olarak uzatılır. Yerel yönetim organları için seçimler sadece 
olağanüstü önlemlerin yürürlükte olmadığı yerlerde mümkündür.  

Madde 229. 

Devlete dış tehditler, Polonya Cumhuriyeti topraklarına karşı silahlı 

saldırı eylemleri söz konusu olduğunda veya uluslararası anlaşma gereği 

saldırıya karşı ortak bir savunma yükümlülüğü doğduğunda Cumhurbaşkanı, 

Bakanlar Kurulu’nun talebi üzerine Devlet’in bir kısmında veya tamamında 
sıkıyönetim ilân edebilir.  
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Madde 230. 

1. Devletin anayasal düzenine, vatandaşların güvenliği ve kamu düzenine 

tehditler söz konusu olduğunda, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun talebi 

üzerine, Devletin topraklarının bir bölümünde veya tamamında, 90 günden fazla 

olmayan belirli bir süre için olağanüstü hal ilân edebilir.  

2. Olağanüstü hal bir kereliğine ve 60 günden fazla olmamak üzere ve 
Sejm’in (Meclis) ön izni ile uzatılabilir. 

Madde 231. 

Cumhurbaşkanı sıkıyönetim ya da olağanüstü hal yönetmeliğini 

imzalanmasından sonraki 48 saat içinde söz konusu yönetmeliği Sejm’e sunar. 
Sejm Cumhurbaşkanı’nın yönetmeliğini derhal görüşür. Sejm (Meclis), 
Milletvekili üye tamsayısının yarısının hazır bulunduğu bir oturumda salt 

çoğunlukla Cumhurbaşkanı’nın yönetmeliğini iptal edebilir. 

Madde 232. 

Doğal afet nitelikleri gösteren doğal felaket ya da teknolojik bir kazayı 

engellemek veya sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, Bakanlar Kurulu, 30 
günden fazla olmayan belirli bir süre için, Devletin topraklarının bir bölümünde 

ya da tamamında doğal adet durumu ilân edebilir. Doğal afet durumu Sejm’in 

onayı ile uzatılabilir.  

Madde 233. 

1. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal zamanlarında kişilerin ve vatandaşların 

özgürlüklerini ve haklarını kısıtlama kapsamını belirleyen kanun, 30’uncu 

maddede (insan onuru), 34 ve 36’ncı maddede (vatandaşlık), 38’inci maddede 
(yaşamın korunması), 39 ve 40’ıncı maddeler ile 41’inci maddenin 4’üncü 

fıkrasında (insanca muamele), 42’nci maddede (cezai ehliyeti olma), 45’inci 

maddede (mahkeme önüne çıkma), 47’nci maddede (kişi hakları), 53’üncü 

maddede (din ve vicdan), 63’üncü maddede (dilekçe) ve ayrıca 48 ve 72’nci 
maddede (aile ve çocuklar) belirtilen özgürlükler ve hakları sınırlamaz.  

2. Sadece ırk, cinsiyet, dil, inanç ya da inanç eksikliği, sosyal köken, soy 

ya da mülkiyet nedeniyle kişi ve vatandaş özgürlükleri ve haklarının 

sınırlandırılması yasaktır.  

3. Doğal afet durumları sırasında kişi ve vatandaş özgürlükleri ve 
haklarını sınırlandırma kapsamını belirleyen yasa, 22’nci maddede (ekonomik 
faaliyet özgürlüğü), 41’inci maddenin 1, 3 ve 5’inci fıkralarında (kişi özgürlüğü), 

50’nci maddede (konut dokunulmazlığı), 52’nci maddenin1’inci fıkrasında 

(Polonya Cumhuriyeti topraklarında seyahat ve yerleşme özgürlüğü), 59’uncu 

maddenin 3’üncü fıkrasında (grev hakkı), 64’üncü maddede (mülkiyet hakkı), 

65’inci maddenin 1’inci fıkrasında (çalışma özgürlüğü), 66’ncı maddenin 1’inci 

fıkrasında (güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı) ve ayrıca 66’ncı 

maddenin 2’nci fıkrasında (dinlenme hakkı) belirtilen özgürlükler ve hakları 
sınırlandırabilir. 
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Madde 234. 

1. Sıkıyönetim sırasında, Sejm’in (Meclis) bir oturum yapmak için 

toplanamadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun talebi üzerine 

ve 228’inci maddenin 3, 4 ve 5’inci fıkralarında belirlenen sınırlar dahilinde, 

kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Bu kararnamelerin, Sejm tarafından bir 
sonraki oturumunda onaylanması gerekir.  

2. Yukarıda 1’inci fıkrada konu edilen kararnameler, evrensel 
bağlayıcılığı olan kanun niteliğindedir. 

 

Bölüm XII.  

Anayasa Değişikliklikleri 

 

Madde 235. 

1. Bir Anayasa değişikliği kanun tasarısı aşağıdakiler tarafından 

sunulabilir: Milletvekili üye tamsayısının en az beşte biri; Senato veya 
Cumhurbaşkanı.  

2. Anayasa değişiklikler Sejm (Meclis) tarafından kabul edilen ve 

ardından Senato’da geldiği biçimde 60 gün içinde kabul edilen bir kanunla 
yapılır.  

3. Anayasa değişikliği kanun tasarısının ilk görüşülmesi tasarının Sejm’e 
sunulmasından itibaren 30 günden önce gerçekleşemez.  

4. Sejm’de bir Anayasa değişiklik kanunu tasarısı, Milletvekili üye 

tamsayısının en az yarısının hazır bulunduğu bir oturumda en az üçte iki oy 

çoğunluğuyla ve Senato tarafından Senatör tamsayısının en az yarısının hazır 
bulunduğu bir oturumda salt çoğunlukla kabul edilebilir.  

5. Anayasanın I, II, XII’nci Bölümlerindeki hükümleri değiştiren bir 

kanun tasarısı, Sejm’de, tasarının ilk görüşüldüğü tarihten itibaren en erken 60 
gün içinde kabul edilebilir.  

6. Eğer Anayasa değişikliği kanun tasarısı I, II, XII’nci Bölümlerdeki 

hükümlerle ilgiliyse, yukarıdaki 1’inci fıkrada belirtilen konular, kanun 

tasarısının Senato’da kabul edilmesinden itibaren 45 gün içinde, teyit için 

halkoylaması yapılmasını gerekli kılar. Bu konular, müracaatın alınış gününden 

itibaren 60 gün içinde halkoylaması kararı alacak olan Sejm (Meclis) 

Başkanı’nın uygulamasını gerektirir. Eğer oyların çoğunluğu bu değişiklik için 
açık destek veriyorsa Anayasa değişikliği kabul edilmiş sayılır.  

7. Yukarıda 4 ve 6’ncı maddede belirtilen sürecin tamamlanmasından 

sonra, Sejm (Meclis) Başkanı kabul edilen kanunu imzalaması için 

Cumhurbaşkanı’na sunar. Cumhurbaşkanı, kanunu sunulmasından itibaren 21 

gün içinde imzalar ve Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde (Dziennik 
Ustaw) yayımlanması kararını verir. 
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Bölüm XIII. 

Son Hükümler ve Geçici Hükümler 

 

Madde 236. 

1. Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıllık bir süre içinde, 

Bakanlar Kurulu, Sejm’e (Meclis) Anayasanın uygulanması için gerekli kanun 
tasarılarını sunar.  

2. 176’ncı maddenin 1’inci fıkrasını yürürlüğe sokan kanunlar, idare 

mahkemelerindeki davalara uygunluk derecesinde, Anayasanın yürürlüğe 

girmesinden itibaren 5 yıl içinde kabul edilir. Yüksek İdare Mahkemesinin 
kararlarının olağan dışı denetlenmesine ilişkin hükümler bu kanunlar yürürlüğe 
girinceye kadar yürürlükte kalır. 

Madde 237. 

1. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 4 yıllık dönem içinde, 

kabahat davaları, bölge mahkemelerine bağlı Kabahat Yargı Kurulları’nca 

görülür ve karara bağlanır, ancak tutuklama kararı sadece bir mahkeme 
tarafından verilebilir.  

2. Bir Kurul’un kararına itiraz bir mahkeme tarafından görüşülür. 

Madde 238. 

1. Kamu yetkisinin anayasal organlarının ve bunları oluşturan kişilerin 

görev süreleri, Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce atanmış veya seçilmiş 

olsalar dahi, Anayasa yürürlüğe girmeden önce geçerli olan hükümlerde 
belirtilen sürelerin tamamlanmasıyla sona erer.  

2. Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan hükümlerin böyle 

bir görev süresi belirtmemesi durumunda, ve seçim veya atanmadan itibaren 

Anayasada belirtilen süreden daha fazla bir süre geçmişse, kamu yetkisinin 

organlarının ve bunları oluşturan kişilerin anayasal görev süreleri Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonra sona erer.  

3. Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan hükümlerin 

herhangi bir görev süresi belirtmemesi durumunda, ve seçim veya atanmadan 

itibaren Anayasada belirtilen süreden daha az bir süre geçmişse, bu organlar ve 

kişilerin mevcut hükümlere göre hizmet vereceği süre, Anayasada belirtilen 
görev süresine dahil edilir. 

Madde 239. 

1. Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde, Anayasa 

Mahkemesinin, kabul edilmesinden önce kanunların Anayasaya aykırılık kararı 

kesin değildir ve Sejm tarafından görüşülmesi gerekir ve Sejm Anayasa 

Mahkemesi Kararını Milletvekili üye tamsayısının en az yarısının hazır 

bulunduğu bir oturumda oyların üçte iki çoğunluğuyla reddedebilir. Yukarıdaki 

hüküm, Anayasa Mahkemesinin kanunlara itirazlara cevap niteliğindeki 
kararlarını ilgilendirmez.  
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2. Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce oluşturulmuş Anayasa 

Mahkemesi tarafından kanunların evrensel bağlayıcılığı olan yorumuyla ilgili 

davalardaki işlemlerden vazgeçilir.  

3. Anayasanın yürürlüğe girdiği gün, Anayasa Mahkemesinin, kanunların 

yorumlanmasıyla ilgili kararları evrensel bağlayıcılığını kaybeder, ancak 

mahkemelerin nihai kararları ve kamu makamlarının verdiği diğer nihai kararlar, 
Anayasa Mahkemesinin kanunları evrensel olarak bağlayıcı yorumuyla 

kararlaştırılmış hükümlerin anlamını da dikkate alarak, yürürlükte kalmaya 
devam eder. 

Madde 240. 

Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, Bütçe, bütçe 
açıklarını Devletin merkez bankasından borçlanarak kapatmaya izin verebilir.  

Madde 241. 

1. Polonya Cumhuriyeti tarafından, onaylandıkları tarihte geçerli olan 

anayasal hükümler temelinde önceden onaylanan ve Polonya Cumhuriyeti 

Resmi Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) yaımlanan uluslararası anlaşmalar, daha 

önceki kanun izniyle onaylanmış kabul edilir ve 89’uncu maddenin 1’inci 

fıkrasında ele alınan konu kategorisiyle bağlantıları uluslararası bir anlaşmanın 
koşullarından ortaya çıkıyorsa, Anayasanın 91’inci madde hükümlerine tabidir. 

2. Bakanlar Kurulu, Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl 
içinde, Anayasa ile uyum göstermeyen hükümler içeren uluslararası 

anlaşmaların bir listesini Sejm’e sunar.  

3. Anayasa yürürlüğe girmeden önce seçilmiş, 30 yaşına gelmemiş olan 

Senatörler, seçildikleri görev süresinin sonuna kadar sandalyelerini muhafaza 
eder.  

4. Milletvekilliği ve Senatörlük görevini ortak olarak 103’üncü madde 
tarafından yasaklanan bir işlev veya istihdamla birlikte üstlenme durumu, 

Milletvekili veya Senatör istifa etmediği veya söz konusu istihdam sona 

erdirilmediği takdirde, Anayasanın yürürlüğe girdiği günden itibaren bir ay 
sonra sona erer.  

5. Anayasa Mahkemesi veya Yüce Divan’da görülmekte olan veya 

yasama sürecindeki ve Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan 
davalar, başlatıldıkları gün geçerli olan anayasa hükümlerine göre yürütülür.  

6. Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde, Bakanlar Ku-
rulu, Anayasanın 87’nci maddesinin 1’inci fıkrası ve 92’nci maddesi uyarınca 

Anayasa yürürlüğe girmeden önce kabul edilen veya çıkarılan, Bakanlar Kuru-
lunun ve bakanların veya devlet yönetiminin diğer organlarının emirlerinden 

hangilerinin, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak uygun zamanda Sejm’e 

(Meclis) sunulacak kanunlar temelinde çıkarılan yönetmeliklerle değiştirileceği-
ni belirler, aynı zamanda, Bakanlar Kurulu Sejm’e, Anayasa yürürlüğe girmeden 

önce devlet yönetimince çıkarılan, Anayasanın 93’üncü maddesinin anlamı çer-
çevesinde kararlar ve emirler haline gelecek normatif yasaları belirleyen bir 
kanun tasarısı sunar.  
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7. Yerel kanun hükmünde kararnameler ve ayrıca komünler tarafından çı-

karılan hükümler, Anayasanın 87’nci maddesinin 2’nci fıkrasının anlamı çerçe-
vesinde yerel kanun hükmünde kararnameler halini alır. 

Madde 242. 

Aşağıdakiler bu Anayasayla yürürlükten kaldırılmıştır:  

1. Polonya Cumhuriyeti’nin Yasama ve Yürütme Kurumları ve Yerel 

Yönetimler arasındaki Karşılıklı İlişkiler konusunda 17 Ekim 1992 tarihli Ana-
yasa Kanunu (Resmi Gazete (Dziennik Ustaw) 1992 yılı sayı. 84, madde: 426; 
1995 yılı Sayı. 38, madde 184, No. 150, madde 729 ve ayrıca 1996 yılı Sayı: 
106, madde 488);  

2. Polonya Cumhuriyeti için Anayasa Hazırlama ve Yürürlüğe koyma 

hakkında 23 Nisan 1992 tarihli Anayasa kanunu (Resmi Gazete (Dziennik 
Ustaw) 1992 yılı sayı. 67, madde 336; ve 1994 yılı sayı. 61, madde 251). 

Madde 243. 

Polonya Cumhuriyeti Anayasası, yayımlanmasını izleyen 3 aylık döne-
min bitiminde yürürlüğe girer.  
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PORTEKİZ CUMHURİYETİ   

ANAYASASI   
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Yedinci Değişiklik (2005) 

Önsöz 

 

25 Nisan 1974’ te Silahlı Kuvvetler Harekatı uzun direniş yıllarını 
taçlandırdı ve faşist rejimi devirerek Portekiz halkının en derin hislerine 
tercüman oldu. 

Portekiz’ i diktatörlük, baskı ve sömürgecilikten kurtarma devrimci bir 
değişimdi ve Portekiz toplumu için tarihi bir dönüm noktasıydı. 

Devrim Portekiz halkına temel hak ve hürriyetlerini geri verdi. Halkın 
meşru temsilcileri bu hakları ve hürriyetleri kullanarak bir araya geldi ve 
ülkenin özlemlerine uyan bir Anayasa hazırladı. 

Kurucu Meclis, Portekiz halkının iradesine saygı duyarak ve daha özgür, 
daha adil ve daha kardeşçe bir ülkeyi inşa etme amacıyla, Portekiz halkının 
ulusal bağımsızlığı savunma, temel yurttaş haklarını güvence altına alma, 
demokrasinin temel ilkelerini yerleştirme, hukukun üstünlüğüne dayalı 
demokratik bir Devletin önceliğini hüküm altına alma ve sosyalist bir topluma 
doğru bir yol açma kararını onaylar. 

Kurucu Meclis, 2 Nisan 1976 tarihindeki genel kurul toplantısında, 
aşağıdaki Portekiz Cumhuriyeti Anayasası’nı kabul eder ve karara bağlar: 
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PORTEKİZ CUMHURİYETİ   

ANAYASASI   

 

Temel ilkeler 

 

Madde 1. (Portekiz Cumhuriyeti) 

Portekiz, insan kişiliğinin onuru ve halkın iradesine ve özgür, adil ve 
birlik içinde bir toplum inşa kararlılığına dayanan egemen bir Cumhuriyettir.  

Madde 2. (Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik Devlet) 

Portekiz Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğüne, halk egemenliğine, 
demokratik çoğul ifade ve örgütlenme, temel hak ve özgürlüklere saygı ve 
bunların etkin bir şekilde uygulanmasının güvence altına alınmasına, kuvvetlerin 
ayrılığı ve karşılıklı bağımlılığına dayalı demokratik bir Devlettir ve bütün 
bunlar ekonomik, sosyal ve kültürel demokrasiye ulaşma ve katılımcı 
demokrasiyi derinleştirme amacına hizmet eder.  

Madde 3. (Egemenlik ve meşruiyet) 

1. Egemenlik, tek ve bölünmezdir ve onu Anayasada öngörülen şekillerde 
kullanacak halka aittir.  

2. Devlet de Anayasaya tabidir ve hukukun demokratik üstünlüğüne 
dayalıdır.  

3. Kanunların ve Devletin diğer fiillerinin geçerliliği, özerk bölgeler, 
yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları Anayasaya uygunluk konusunda 
bağımlı olacaktır.  

Madde 4. (Portekiz vatandaşlığı) 

Kanunların veya uluslararası sözleşmelerin Portekiz vatandaşı olarak 
gördüğü herkes vatandaştır.  

Madde 5. (Topraklar) 

1. Portekiz Avrupa anakarasında, tarihi olarak Portekiz diye tanımlanan 
topraklardan ve Azor ve Madeira takımadalarından oluşur. 

2. Kanun Portekiz’ in karasularının ölçü ve sınırlarını, kendine münhasır 
ekonomik bölgesini ve bitişik deniz yatağındaki haklarını belirler.  

3. Sınırların düzeltilmesi saklı kalmak kaydıyla, Devlet Portekiz 
topraklarının hiçbir parçasını veya bu topraklarda kullanılan egemenlik 
haklarından herhangi bir bölümünü devretmez.  

Madde 6. (Üniter Devlet) 

1. Devletin yapısı üniterdir ve özerk ada özyönetim sistemine ve katmanlı 
yetki ilkesine, yerel yönetimlerin özerkliğine ve kamu yönetiminde demokratik, 
yerinden yönetim ilkesine saygı çerçevesinde örgütlenir ve fonksiyonunu yerine 
getirir.  
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2. Azor Adaları ve Madeira takımadaları kendi siyasi ve idari statüleriyle 
ve özyönetim kurumları ile özerk bölgelerdir.  

Madde 7. (Uluslararası ilişkiler) 

1. Portekiz’ in uluslararası ilişkilerine, ulusal bağımsızlık, insan haklarına, 
halkların haklarına saygı, Devletler arasında eşitlik, uluslararası anlaşmazlıkların 
barışçıl çözümü, diğer Devletlerin iç işlerine karışmama ve insanlığın özgürlüğü 
ve gelişmesi için tüm halklarla işbirliği ilkeleri yön verir. 

2. Portekiz, emperyalizmin, sömürgeciliğin ve saldırganlığın diğer tüm 
biçimlerinin, sahipliğin ve halklar arasındaki ilişkilerde sömürünün ortadan 
kaldırılmasını, eşzamanlı ve kontrollü olarak genel silahsızlanma, siyasi-askeri 
blokların dağılması ve halklar arasındaki ilişkilerde barış ve adaleti sağlama 
yeteneğine sahip uluslararası bir düzenin yaratılması amacıyla ortak bir güvenlik 
sistemi oluşturulmasını savunur.  

3. Portekiz, halkların kendi kaderlerini tayin ve bağımsızlık haklarını 
olduğu gibi, baskının her türüne karşı ayaklanma hakkını da tanır.  

4. Portekiz, Portekizce konuşan ülkeler ile ayrıcalıklı dostluk ve işbirliği 
ilişkilerini muhafaza eder.  

5. Portekiz, Avrupa kimliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Devletlerinin 
halklar arasındaki ilişkilerde demokrasi, barış, ekonomik ilerleme ve adalet 
lehine olan eylemlerini güçlendirmek için her türlü çabayı gösterir.  

6. Portekiz, karşılıklılık ilkesine tabi ve hukukun üstünlüğüne ve katmanlı 
yetki ilkesine dayalı demokratik bir Devletin temel haklara saygı göstermesi ve 
özgür, güvenli ve adil bir alanın ekonomik, sosyal ve bölgesel olarak uyumunu 
ve ortak dış, güvenlik ve savunma politikasının tanımı ve uygulamasını 
sağlamak amacıyla, Avrupa Birliğini inşa etmek ve derinleştirmek için gerekli 
yetkilerin ortak, işbirliği içinde veya Birliğin kurumlarınca kullanılması için 
anlaşmalara girebilir.  

7. Hem birey olarak insanların hem de halkların haklarına saygıyı teşvik 
eden bir uluslararası adalete ulaşma amacıyla ve tamamlayıcılık ilkesini 
düzenleyen hükümlere ve Roma Statüsü’nün koyduğu diğer terimlere tabi olarak, 
Portekiz Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarını kabul edebilir. 

Madde 8. (Uluslararası hukuk) 

1. Uluslararası hukukun genel ya da ortak ilkeleri ve kuralları Portekiz 
hukukunun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.  

2. Usulüne uygun onaylanmış veya kabul edilmiş uluslararası anlaşmalar 
tarafından konular kurallar, resmi olarak yayımlandığında Portekiz iç 
hukukunda yürürlüğe girer ve Portekiz Devletinin uluslararası anlamda 
bağladığı sürece öyle devam eder.  

3. Portekiz’ in içinde olduğu uluslararası kuruluşların yetkili organlarınca 
belirlenen kurallar, ilgili kurucu antlaşmalarda ortaya konması koşuluyla, 
doğrudan Portekiz iç hukukunda yürürlüğe girer.  

4. Avrupa Birliğine yön veren antlaşmaların hükümleri ve Birlik 
kurumlarının, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için çıkardığı kural lar, 
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Birlik kanunu uyarınca ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir Devletin 
temel ilkelerine saygı gereği Portekiz iç hukukunda da geçerlidir.  

Madde 9. (Devletin temel görevleri)  

Devletin temel görevleri şunlardır:  

a) Ulusal bağımsızlığı güvence altına almak ve bunu geliştiren siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları oluşturmak;  

b) Temel hak ve özgürlükleri ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik 
Devlet ilkesine saygıyı güvence altına almak;  

c) Siyasi demokrasiyi savunmak, korumak ve ulusal sorunların 
çözümünde vatandaşların demokratik katılımını teşvik etmek;  

d) Halkın refahını ve yaşam kalitesini ve Portekiz’ liler arasında gerçek 
eşitliği ve ekonomik ve sosyal yapıların dönüşümü sayesinde, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve çevre haklarının etkin uygulamasını teşvik etmek.  

e) Portekiz halkının kültürel mirasını korumak ve geliştirmek, doğayı ve 
çevreyi korumak, doğal kaynakları muhafaza etmek, şehir ve kırsalın uygun 
planlamasını temin etmek.  

f) Eğitimi ve sürekli kişisel gelişimi sağlamak ve Portekiz dilinin 
kullanımını ve uluslararası yayılmasını teşvik etmek.  

g) Azor Adaları ve Madeira Takım Adalarının uzak-çevresel yapısına 
özel dikkat göstererek, Portekiz topraklarının bütününde uyum içinde bir 
kalkınmayı teşvik etmek.  

h) Erkekler ve kadınlar arasında eşitliği teşvik etmek.  

Madde 10. (Genel oy hakkı ve siyasi partiler) 

1. Halk, genel, eşit, doğrudan, gizli ve periyodik oy, referandum ve 
Anayasada öngörülen diğer şekillerde siyasi yetkisini kullanır.  

2. Siyasi partiler, ulusal bağımsızlık ilkelerine, Devletin birliğine ve 
siyasal demokrasi saygıyla birlikte, halkın iradesinin örgütlenmesine ve 
ifadesine katkıda bulunur.  

Madde 11. (Ulusal semboller ve resmi dil) 

1. Cumhuriyetinin egemenliğinin ve Portekiz’ in bağımsızlığı, birliği ve 
bütünlüğünün simgesi olan Ulusal Bayrak, 5 Ekim 1910 Devriminin 
şekillendirdiği Cumhuriyetin kabul ettiği bayraktır.  

2. Milli marş A Portuguesa olacaktır.  

3. Resmi dil Portekizcedir.  

 

Kısım I . 

Temel haklar ve ödevler 

Başlık I . 

Genel ilkeler 

 

Madde 12. (Evrensellik ilkesi)  

1. Her vatandaş Anayasada yer verilen haklara sahiptir ve ödevlere 
tabidir.  



 448 

2. Tüzel kişiler yapılarına uygun haklara sahip olurlar ve ödevlere 
tabidirler.  

Madde 13. (Eşitlik ilkesi) 

1. Her vatandaş aynı toplumsal saygıyı hak eder ve kanunlar önünde 
eşittir.  

2. Hiç kimse, soy, cinsiyet, ırk, dil, köken, din, siyasal ya da ideolojik 
inançlar, eğitim, ekonomik durum, sosyal koşullar ya da cinsel yönelimleri 
bazında herhangi bir hakkından yoksun, tercihli, önyargılı, ayrıcalıklı veya 
ödevinden muaf olamaz.  

Madde 14. (Yurtdışındaki Portekiz’liler)  

Yurtdışında bulunan veya Portekiz’de yerleşik vatandaşların söz konusu 
hakları Devletin koruması altındadır ve ülkede bulunmalarını zorunlu kılmayan 
ödevlere tabidirler.  

Madde 15. (Yabancılar, vatansızlar, Avrupa vatandaşları)  

1. Portekiz’de hayatını kazanan yabancılar ve vatanı olmayan kişiler 
Portekiz vatandaşlarının sahip olduğu aynı haklara sahiptirler ve ödevlere 
tabidirler. 

2. Siyasi haklar, ağırlıklı olarak teknik nitelikte olmayan kamu görevleri 
ve Anayasanın münhasıran Portekiz vatandaşlarına tanıdığı haklar, yukarıdaki 
fıkradaki hükümlerin dışındadır. 

3. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, başbakanlık ve 
yüksek mahkemelerden herhangi birinin başkanlığı, silahlı kuvvetler ve 
diplomatik temsilcilik görevleri dışında, kanunlara uygun olarak karşılıklılık 
ilkesine tabi olarak, normalde yabancılara verilmeyen haklar, Portekizce 
konuşan Devletlerin, daimi olarak Portekiz’de ikamet eden vatandaşları için 
geçerlidir. 

4. Karşılıklılık ilkesine tabi olarak, kanunlar, Portekiz’de yaşayan 
yabancılara, yerel meclis üyelikleri için oy kullanma ve seçime girme hakkını 
tanıyabilir. 

5. Kanunlar ayrıca, karşılıklılık ilkesine tabi olarak, Avrupa Birliğine Üye 
Devletlerin Portekiz’de yaşayan vatandaşlarına, Avrupa Parlamentosu üyelikleri 
için oy verme ve seçilme hakkını tanıyabilir. 

Madde 16. (Temel hakların kapsamı ve yorumlanması) 

1. Anayasada yer bulan temel haklar, kanunlarla tanınan ve uluslararası 
hukukun geçerli kurallarında bulunan diğer hakları dışarıda bırakmaz.  

2. Anayasa hükümleri ve temel haklara ilişkin kanunlar İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesine göre yorumlanır.  

Madde 17. (Haklar, özgürlükler ve teminatları düzenleyen kurallar) 

Hakları, özgürlükleri ve teminatları yöneten kurallar kümesi Başlık II’de 
yer alanlara benzer nitelikteki temel haklara uygulanır.  
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Madde 18. (Geçerlilik) 

1. Anayasanın haklar, özgürlükler ve teminatlarla ilgili hükümleri 
doğrudan geçerlilik kazanır, kamu ve özel kişi ve kurumları bağlar.  

2. Kanunlar sadece Anayasada açıkça ifade edilen durumlarda hakları, 
özgürlükleri ve teminatları kısıtlayabilir ve bu kısıtlamalar, Anayasa tarafından 
korunan diğer haklar ve menfaatlerin korunması için gerekli olanlarla sınırlıdır.  

3. Hakları, özgürlükleri ve teminatları kısıtlayan kanunlar soyut ve genel 
niteliktedir ve geriye dönük etkileri olamaz veya Anayasanın asıl içeriğinin 
kapsam ve ölçüsünü daraltamaz.  

Madde 19. (Hakların kullanımının askıya alınması) 

1. Egemen güçler, Anayasada belirtilen şekilde ilân edilen bir sıkıyönetim 
veya olağanüstü hal dışında, hakların, özgürlüklerin ve teminatların kullanımını 
birlikte veya ayrı askıya alamazlar.  

2. Bir sıkıyönetim veya olağanüstü hal, Portekiz topraklarının bir 
bölümünde veya tamamında, sadece yabancı güçlerin fiili ve çok yakın zamanda 
beklenen bir saldırganlığı, anayasal demokratik düzene ciddi bir tehdit veya 
karışıklık veya milli felaket durumlarında ilân edilebilir.  

3. Yukarıdaki paragrafta sözü edilenler kadar ciddi ön koşullar yoksa 
olağanüstü hal ilân edilir ve sadece askıya alınabilen bazı haklar, özgürlükler ve 
teminatların askıya alınmasına neden olur.  

4. Hem olağanüstü hal veya sıkıyönetim arasındaki seçim hem de 
bunların ilânı ve uygulanmasında orantılılık ilkesine saygı gösterilir ve 
kendilerini, boyutları ve süreleri ve kullanılan araçlar açısından, normal anayasal 
düzeni bir an önce yeniden kurmak için gerekli olduğu kadarıyla sınırlandırırlar.  

5. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânları yeterli gerekçe beyan eder ve 
askıya alınacak hakları, özgürlükleri ve teminatları belirler. Aynı sınırlara tabi 
olarak yenilenme olasılığı saklı kalmak şartıyla, hiçbiri onbeş günden veya savaş 
ilânı nedeniyle ortaya çıkmışlarsa, kanunda belirtilen süreden daha uzun süreli 
olamaz.  

6. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânı, hiçbir koşulda, yaşama hakkı, 
kişisel bütünlüğü, medeni hakları ve vatandaşlığı, ceza kanununun geriye 
işletilememesini, davalının savunma hakkını veya din ve vicdan hürriyetini 
etkileyemez.  

7. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânı, normal anayasal düzeni, sadece 
Anayasada ve kanunlarda öngörüldüğü şekilde değişikliğe uğratabilir. Özellikle, 
egemenlik güçlerini kullanan organların veya özerk bölgelerin özyönetim 
organlarının sorumlulukları ve fonksiyonlarıyla ilgili anayasal kuralların 
uygulanmasını veya bu görevleri yapanların haklarının ve dokunulmazlıklarını 
etkilemez.  

8. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânları kamu makamlarına, normal 
anayasa düzene bir an önce dönülmesi için, yetki ve sorumluluk vermektedir.  
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Madde 20. (Kanun ve etkin yargısal korumadan yararlanma) 

1. Herkesin, kanunla korunan hak ve çıkarlarını savunmak için kanun ve 
mahkemelerden yararlanması güvence altındadır ve mali yetersizlikleri 
yüzünden kimse adaletten yoksun bırakılamaz.  

2. Kanundaki koşullara tabi olarak, herkesin kanuni bilgilendirme ve 
tavsiye, hukuki danışma ve herhangi bir makam karşısında avukat 
bulundurmaya hakkı vardır.  

3. Kanun, hukuki muamelelerin gizliliğinin korunmasının tanımını yapar 
ve yeterli önlemi alır.  

4. Herkes, taraf olduğu bir davada, makul bir sürede ve adil şekilde 
yargılanma hakkına sahiptir.  

5. Kişi haklarının, özgürlüklerinin ve teminatlarının korunması amacıyla 
ve bunlara yönelik tehditlerden veya ihlallerden, etkin ve zamanında hukuki 
koruma sağlamak için, kanun vatandaşların davalarının hızla ve öncelikle 
görülmesini temin eder.  

Madde 21. (Direnme hakkı) 

Herkes, haklarını, özgürlüklerini veya teminatlarını ihlal eden herhangi 
bir emre direnme ve kamu makamlarına başvurmak mümkün olmadığında, 
herhangi bir saldırıyı defetmek için güç kullanma hakkına sahiptir.  

Madde 22. (Kamu kurumlarının sorumluluğu)  

Makam sahipleri, personel ve görevlileriyle birlikte, Devlet ve diğer tüm 
kamu organları, hakların, özgürlüklerin ve teminatların ihlali veya diğerlerine 
verdikleri zararla sonuçlanan, görevleri sırasında yaptıkları fi iler veya 
ihmallerden hukuken sorumludurlar.  

Madde 23. (Ombudsman) 

1. Vatandaşlar, kamu makamlarının eylemleri veya ihmalleriyle ilgili 
olarak Ombudsmana şikayette bulunabilir. Karar alma yetkisi olmaksızın, 
Ombudsman, bu şikayetleri değerlendirir, yetkili kurumlara, haksızlıkların 
giderilmesi veya önlenmesi için gerekli tavsiyelerde bulunabilir.  

2. Ombudsmanın çalışması, Anayasada öngörülen herhangi bir af veya 
hukuki çözümden ayrıdır.  

3. Ombudsmanlık bağımsız bir kurumdur ve kanunun belirleyeceği bir 
süre için Cumhuriyet Meclisi tarafından atanır.  

4. Kamu Yönetiminin kurum ve görevlileri, görevini yerine getirmesi 
sırasında Ombudsmanla işbirliği yapar.  

 

Başlık I I . 

Haklar, özgürlükler ve teminatlar 

Bölüm I . 

Kişi hakları, özgürlükleri ve teminatları 

 

Madde 24. (Yaşam hakkı) 

1. İnsan yaşamı dokunulmazdır.  

2. Ölüm cezası hiçbir koşulda var olamaz.  
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Madde 25. (Kişisel bütünlük hakkı) 

1. Her insanın ahlaki ve bedensel bütünlüğü ihlal edilemez.  

2. Hiç kimse, işkenceye ya da zalimane, aşağılayıcı veya insanlık dışı 
muamele ve cezaya tabi tutulamaz.  

Madde 26. (Diğer kişisel haklar) 

1. Herkesin bir kişisel kimlik, kişiliğini geliştirme, medeni haklar, 
vatandaşlık, iyi bir isim ve üne, surete, düşüncelerini ifade etme, kendi ve 
ailesinin yaşamının gizliliğini koruma ve her tür ayrımcılığa karşı hukuki 
korunma hakkı vardır.  

2. Kanun, kişiler ve aileleriyle ilgili bilgi edinimi ve kötü amaçlı 
kullanımı ve insanlık onuruna yakışmayan şekilde kullanımına karşı etkili 
teminat verir.  

3. Kanun, özellikle teknoloji yaratma, geliştirme ve kullanmada ve 
bilimsel deneylerde, insanın kişisel onuru ve genetik kimliğini güvence altına 
alır.  

4. Vatandaşlıktan yoksun bırakma ve medeni hakları kısıtlama sadece 
kanunun öngördüğü hal ve şartlarda meydana gelebilir ve siyasi gerekçelere 
dayandırılmaz.  

Madde 27. (Özgürlük ve güvenlik hakkı) 

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.  

2. Kimse, kanunun hapisle cezalandırdığı bir fiilin işlenmesi için verilmiş 
bir mahkeme hükmü veya mahkemenin güvenlik tedbiri dışında, kısmen ya da 
tamamen özgürlüklerinden yoksun bırakılamaz.  

3. Aşağıdaki durumlarda, kanunun belirlediği süre ve koşullarda 
özgürlüklerden mahrum bırakma, bu ilkenin istisnalarını oluşturur:  

a) Suçüstü gözaltı;  

b) Üç yıldan daha fazla bir süre hapisle cezalandırılan ciddi bir suçun 
işlenmesine ilişkin güçlü kanıt olması durumunda gözaltında veya tutuklu tutma;  

c) Portekiz topraklarına uygunsuz bir şekilde giren veya uygunsuz bir 
şekilde bulunan veya halihazırda iade veya sınır dışı kovuşturmasına tabi olan 
bir kişinin yargı denetimine tabi hapis, gözaltı veya diğer zorlayıcı tedbirler;  

d) Askeri personele disiplin hapsi verilmesi. Bu hapis cezası yetkili 
mahkemede temyize tabidir;  

e) Yetkili adliye mahkemesinin emriyle, uygun bir ortamda korunması, 
yardım edilmesi veya eğitilmesi amacıyla bir küçüğün tedbirlere maruz kalması;  

f) Mahkemenin kararına uymama nedeniyle veya yetkili adli merci önüne 
çıkarılmayı temin amacıyla, mahkeme emriyle gözaltı;  

g) Kesinlikle gerekli olduğu durumlarda ve süreler için, kimlik belirleme 
amacıyla şüphelilerin gözaltına alınması;  

h) Yetkili adli merciin emri veya onayıyla, ruhsal bozukluğu olan bir 
kişinin uygun bir tedavi kurumuna teslim edilmesi.  
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4. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan her kişiye, anlaşılır bir şekilde, 
tutuklanması veya gözaltına alınmasının nedenleri ve hakları bildirilir.  

5. Anayasanın ve kanunların hükümlerine aykırı olarak özgürlüklerden 
yoksun bırakma, Devleti, mağdur olan kişinin kanuna uygun olarak tazmin 
edilmesi yükümlülüğü altına sokar.  

Madde 28. (Gözaltında tutma) 

1. En fazla kırksekiz saat içinde, tüm gözaltılar, ya alıkonan kişinin 
salıverilmesi ya da uygun bir zorlayıcı tedbirin konması amacıyla, adli merci 
denetimine sunulur. Hâkim, gözaltındaki kişiyi, gözaltına alınma sebepleri 
hakkında bilgilendirilir, sorgular ve kendisine savunma yapma fırsatı verir.  

2. Gözaltında tutma istisnaidir ve kefaletle serbest bırakma veya kanunun 
öngördüğü daha elverişli bir tedbirin uygulanması mümkünse başvurulmaz veya 
sürdürülmez.  

3. Özgürlükten yoksun bırakmayı gerektiren bir tedbir koyan veya 
sürdüren bir mahkeme emri, bir an önce, gözaltına alınan kişinin bildireceği 
yakını veya başka bir güvendiği kişiye bildirilir.  

4. Gözaltı süresi kanunda belirtilen sınırlara tabidir.  

Madde 29. (Ceza kanununun uygulanması) 

1. Kimse, söz konusu fiil veya kusur, önceden var olan bir kanunun 
hükümlerine göre cezalandırılabilir olmadıkça ceza kanununa göre mahkum 
edilemez ve aynı şekilde, daha önceden var olan bir kanunun öngördüğü şartlar 
olmaksızın, kimse bir güvenlik tedbirine tabi tutulamaz.  

2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, fiilin işlendiği anda, uluslararası hukukun 
genel ilkelerince suç olarak kabul edilen bir fiil veya kusur Portekiz iç 
hukukunun belirlediği sınırlarda cezalandırılmasına engel değildir.  

3. Daha önceden var olan bir kanunun açıkça belirttiği bir yaptırım 
olmaksızın hiçbir hapis cezası veya güvenlik tedbiri uygulanamaz.  

4. Kimse, işlendiği anda kanunun öngördüğü hapis veya güvenlik 
tedbirinden daha ağır veya söz konusu tedbirin uygulanması için gerekli koşullar 
yerine gelmeden, bir hapis veya güvenlik tedbirine maruz bırakılamaz. Bununla 
birlikte, içeriği davalının lehine olan ceza kanunları geriye dönük olarak da 
uygulanır.  

5. Kimse aynı suçtan bir defadan fazla yargılanamaz.  

6. Haksız yere mahkûm edilen vatandaşlar, mahkûmiyetlerinin gözden 
geçirilmesi ve uğradıkları zarar için, kanunun öngördüğü şekilde tazmin edilme 
hakkına sahiptir.  

Madde 30. (Cezaların sınırları ve güvenlik önlemleri) 

1. Özgürlüğü kısıtlayan veya yoksun bırakan bir mahkumiyet veya 
güvenlik tedbiri daimi nitelikte veya sınırsız veya tanımlanmamış süreye sahip 
olamaz.  

2. Açık ortamda tedavinin mümkün olmadığı ciddi ruhsal bozukluğa 
dayalı tehlike durumlarında, özgürlüğü sınırlandıran veya kaldıran güvenlik 
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tedbirleri, söz konusu ruhsal durum devam ettikçe, ancak her zaman bir 
mahkeme kararıyla, peş peşe uzatılabilir.  

3. Cezai sorumluluk devredilemez.  

4. Hiçbir mahkûmiyet otomatik olarak herhangi bir hukuki, mesleki veya 
siyasi hak kaybı ile sonuçlanmaz.  

5. Özgürlüklerden mahrum bırakan bir mahkumiyet veya güvenlik 
tedbirine konu olan mahkumlar, mahkumiyetlerine esas sınırlamalara ve ilgili 
mahkumiyetlerin infazı ile konan özel şartlara tabi olarak, temel haklarını 
ellerinde bulundururlar.  

Madde 31. (Habeas corpus - Hâkim karşısına çıkma hakkı) 

1. Yasadışı tutuklama, hapis ya da gözaltı gibi kötü amaçlı güç 
kullanımına karşı (habeas corpus) hâkim önüne çıkarma ilkesi geçerlidir. Bunun 
için başvurular yetkili mahkemeye yapılır.  

2. Tutuklanan, hapsedilen veya gözaltındaki bir kişi veya siyasi haklarını 
kullanan her vatandaş (habeas corpus) hâkim önüne çıkma kararı almak için 
başvuru yapabilir.  

3. Hâkim karşısına çıkma (habeas corpus) başvurusu yapıldığı günden 
başlayarak sekiz gün içinde hâkim bununla ilgili olarak, layiha ve karşı layihaya 
tabi duruşmaya hükmeder.  

Madde 32. (Cezai kovuşturmalarda teminatlar) 

1. Cezai kovuşturmalar, temyiz de dahil, savunma için her türlü 
güvenceyi verir.  

2. Her davalı hakkında kesin hüküm verilinceye kadar masum kabul edilir 
ve savunma güvenceleriyle uyumlu olarak mümkün olduğunca çabuk 
mahkemeye çıkarılır.  

3. Davalılar avukat seçme ve her adli işlemde avukattan yardım alma 
hakkına sahiptir. Kanun, bir avukat yardımının zorunlu olduğu dava ve işlemleri 
belirler.  

4. Ön araştırmalar tamamen, kanunun şartlarına tabi olarak, başka kişi 
veya kurumların temel haklarını doğrudan ilgilendirmeyen araştırma 
çalışmalarını yapma yetkisi veren bir hâkimin sorumluluğunda yürütülür.  

5. Ceza kovuşturması karşılıklı ithamların olduğu bir yapıdadır, 
duruşmalar ve kanunun gerektirebileceği ön araştırma işlemleri layiha ve karşı 
layiha ilkesine tabi olur.  

6. Kanun, savunma haklarının güvence altına alınmasına istinaden, davalı 
veya sanığın, duruşmalar dahil, yargılama sürecinde bulunmasından 
vazgeçileceği durumları tanımlar.  

7. Mağdurlar, kanunun koyduğu kurallar çerçevesinde, yargılamada hazır 
bulunma hakkına sahiptir.  

8. İşkence, zorlama, kişinin bedensel veya manevi bütünlüğünün ihlali, 
özel hayata, konuta, haberleşmeye ve telekomünikasyona uygunsuz girme 
yoluyla elde edilen her türlü delil geçersiz sayılır.  



 454 

9. Hiçbir dava, daha önceki bir kanuna göre yargılama yapmış bir 
mahkemeden geri çekilemez.  

10. İdari suçlarla ilgili kovuşturmalarda veya ceza uygulanabilen her türlü 
kovuşturmada davalıların dinlenme ve savunma hakkı vardır.  

Madde 33. (Sınır dışı etme, suçluların iadesi ve sığınma hakkı) 

1. Portekiz vatandaşları Portekiz topraklarından sınır dışı edilemez.  

2. Portekiz topraklarına kurallara uygun bir şekilde giren veya topraklarda 
kurallara uygun bir şekilde bulunan, oturma hakkı verilmiş olan veya sığınma 
hakkı talebi reddedilmemiş olan hiç kimse adli makamın kararı olmaksızın sınır 
dışı edilemez. Böyle durumlarda kanun yargılama şeklinin hızlandırılmasını 
güvence altına alır.  

3. Portekiz vatandaşlarının Portekiz’den sınır dışı edilmesi, sadece, 
uluslararası bir anlaşma ile karşılıklı suçluların iadesi üzerinde mutabakat 
sağlandığında veya terörizm ve uluslararası organize suç durumlarında ve 
başvuran Devletin hukuk sistemi adil yargılamayı güvence altına alması 
koşuluyla mümkündür.  

4. Başvuran Devletin kanunlarına göre hapis veya hürriyetten mahrum 
eden veya süresiz veya belirsiz bir süre için sınırlandıran güvenlik önlemiyle 
cezalandırılabilir suçlar için suçluların iadesi sadece, başvuran Devletin, bu 
alanda Portekiz’ in taraf olduğu uluslararası bir anlaşmanın tarafı olması ve böyle 
bir hapis veya güvenlik önleminin uygulanmayacağı teminatı verilmesi 
durumunda mümkün olur.  

5. Yukarıdaki fıkralardaki hükümler, Avrupa Birliğinin himayesinde 
konmuş, suç alanında adli işbirliğini düzenleyen kuralların uygulanmasına halel 
getirmez.  

6. Kimse, hiçbir koşulda, siyasi nedenlerle veya başvuran Devletin 
kanunlarına göre ölümle veya kişinin bedensel bütünlüğüne geri dönülemez 
hasarla sonuçlanan başka bir mahkumiyetle cezalandırılabilen suçlar için sınır 
dışı edilemez.  

7. Sınır dışı edilme sadece adli makamların kararıyla olabilir.  

8. İltica hakkı, demokrasi, toplumsal veya ulusal kurtuluş, halklar 
arasında barış, insan hak ve özgürlükleri lehine faaliyetlerinin sonucu zulme 
uğrayan veya ağır tehdit altında olan yabancılara ve vatansız kimselere verilir. 

9. Kanun siyasi mülteci statüsünü belirler.  

Madde 34. (Konut ve haberleşme dokunulmazlığı) 

1. Şahsi konutlar ve haberleşmenin gizliliği ve diğer özel iletişim araçları 
dokunulmazdır.  

2. Bir vatandaşın evine sadece yetkili adli merciin kararı ve sadece 
kanunla belirlenmiş usullere uygun durumlarda girilebilir.  

3. Geceleyin, suçüstü durumları veya terörizm, kanunun belirlediği, insan, 
silah ve uyuşturucu kaçakçılığı da dâhil özellikle şiddet ve organize suç 
durumları saklı kalmak üzere, rızası olmadan kimse, bir kişinin evine giremez.  
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4. Kamu makamlarının, ceza kovuşturmasıyla ilgili kanunun belirlediği 
durumlar dışında, haberleşme, telekomünikasyon veya diğer iletişim biçimlerine 
herhangi bir şekilde müdahale etmesi yasaktır.  

Madde 35. (Bilgisayar kullanımı) 

1. Her vatandaşın, kendisiyle ilgili bilgisayar verilerine erişme, 
düzeltilmesini ve güncellenmesini isteme ve hepsi kanunla belirlenmiş olarak, 
hangi amaçla toplandığı konusunda bilgilendirilmeye hakkı vardır.  

2. Kanun, otomatik işlem ve bağlantısı, iletimi ve kullanımı konusunda 
geçerli koşul ve şartlarla birlikte kişisel veri kavramını tanımlar ve özellikle 
bağımsız idari bir kuruluş vasıtasıyla, korunmasını güvence altına alır.  

3. Bilgisayarlar, kanunun verdiği yetki ve ayrımcılık yapmama 
güvencesiyle birlikte veriye konu kişinin açık rızası dışında, felsefi veya siyasi 
suçlar, parti veya sendikaların üyelikleri, dini inançlar, özel yaşam veya etnik 
kökenleri işlemek veya bireysel olarak tanımlanamayan istatistikleri işlemek için 
kullanılamaz.  

4. Kanunun belirlediği istisnai durumlar hariç, üçüncü tarafların kişisel 
verilere erişimi yasaktır.  

5. Her vatandaşa tek bir ulusal numara vermek yasaktır.  

6. Herkesin, kamuya açık bilgisayar ağlarına erişimi güvence altına alınır 
ve kanun sınır ötesi veri akışlarında ve ulusal çıkar adına korunması güvence 
altına alınabilecek diğer veriler için geçerli kuralları belirler  

7. El dosyalarında bulunan kişisel veriler de yukarıdaki fıkralarda 
öngörülen aynı koruma kapsamındadır.  

Madde 36. (Aile, evlilik ve babalık tayini) 

1. Herkes tam eşit şartlarda bir aile kurma evlenme hakkına sahiptir.  

2. Kanun, oluşma şekline bakılmaksızın, evli liğin, ölümle veya boşanma 
ile sona ermesinin şartlarını ve sonuçlarını düzenler.  

3. Eşler, medeni ve siyasi açıdan çocuklarının bakım ve eğitimiyle ilgili 
olarak eşit hak ve ödevlere sahiptir.  

4. Sırf bu sebepten, evlilik dışı doğan çocuklar hiçbir ayrıma tabi 
tutulamaz ve ne kanun ne de resmi daireler veya servisler bunların soylarıyla 
ilgili ayrımcı şartlara yer veremez.  

5. Ebeveynlerin çocuklarına bakma ve eğitme hak ve ödevi vardır.  

6. Her zaman bir adli makamın kararıyla ve çocuklara karşı temel 
ödevlerini yerine getirmeme durumları hariç, çocuklar ebeveynlerinden 
ayrılamaz.  

7. Evlat edinme, gerekli şartların tamamlanmasını belirli biçimlere 
bağlayan kanunla düzenlenir ve korunur.  

Madde 37. (İ fade ve bilgi hürriyeti) 

1. Herkes, düşüncelerini sözle, görüntü veya başka bir araçla serbestçe 
ifade etme, yayma ve başkalarını bilgilendirme, bilgi edinme ve engelleme veya 
ayrım olmaksızın bilgilendirilme hakkına sahiptir.  
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2. Söz konusu hakların kullanımı herhangi bir sansür türü veya şekliyle 
engellenemez veya sınırlandırılamaz.  

3. Söz konusu hakların kullanılmasındaki ihlaller ceza kanunu veya idari 
suçları düzenleyen kanunun genel hükümlerine konu olur ve kanunun belirlediği 
şekilde mahkemelerin veya bağımsız idari kurumların huzuruna çıkarılır.  

4. Her kişi veya tüzel kişiye, eşit ve etkili biçimde cevap verme ve 
düzeltme hakkı yanı sıra, uğradığı zararların tazmin edilmesi hakkı verilir.  

Madde 38. (Basın ve medya hürriyeti) 

1. Basın özgürlüğü güvence altındadır.  

2. Basın özgürlüğü şu anlama gelir:  

a) Gazetecilerin ve diğer personelin ifade ve yaratıcılık özgürlüğü, bir 
öğretiye ait veya sınıfsal olduğu zaman hariç, söz konusu medya kuruluşunun 
yayın politikasının belirlenmesine katılma hakkı;  

b) Kanunun şarta bağladığı şekilde, gazetecilerin bilgi kaynaklarına 
erişme ve mesleki bağımsızlık ve gizlilik hakkı ve yayın kurullarını seçme 
hakkı;  

c) Hiçbir ön idari yetki, kefalet ya da yeterlik aranmaksızın, gazete veya 
herhangi bir başka yayın kurma hakkı.  

3. Genel olarak, kanun, yayın kuruluşlarının sahiplerinin adlarının ve bu 
kuruluşların finansman kaynaklarının ilân edilmesini sağlar.  

4. Devlet, genel haber medyasına sahip olan işletmelere uzmanlaşma 
ilkelerini uygulamaya zorlayarak, bunları ayrımcı olmayan şekilde yaklaşarak ve 
destekleyerek ve özellikle çoklu ve birbirine kenetli menfaatler yoluyla 
yoğunlaşmalarını engelleyerek medyanın özgürlüğünü ve siyasi ve ekonomik 
güçlerden bağımsızlığını sağlar.  

5. Devlet, kamu radyo ve televizyon hizmetinin varlığını ve faaliyetini 
sağlar.  

6. Kamu sektörü medyasının yapısı ve faaliyeti Hükümetten, kamu 
yönetiminden ve diğer kamu makamlarından bağımsızlığını korur ve tüm farklı 
düşünce akımlarının kendini ifade edebilmesini ve birbiriyle yüzleşmesini 
sağlar.  

7. Radyo ve televizyon yayın istasyonları sadece, kanunun belirttiği 
şekilde, kamu ihalesi yoluyla verilen lisanslarla faaliyet gösterir.  

Madde 39. (Medyanın düzenlenmesi) 

1. Bağımsız bir idari organ medyada aşağıdaki koşulları sağlamaktan 
sorumludur:  

a) Bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü;  

b) Medya sahipliğinde yoğunlaşmanın önlenmesi;  

c) Siyasal iktidar ve ekonomik güçten bağımsızlık;  

d) Kişi hakları, özgürlükleri ve teminatlarına saygı;  

e) Medyanın çalışmasını düzenleyen kanun ve kurallara saygı;  
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f) Tüm farklı görüşlerin kendilerini ifade edebilmesi ve birbirleriyle 
yüzleşebilmesi;  

g) (Yayın zamanı, karşılık verme ve siyasi cevap hakkının kullanılması) 

2. Kanun, yukarıdaki fıkrada atıfta bulunulan organın oluşumunu, 
sorumluluklarını, teşkilatını ve işleyişini ve Cumhuriyet Meclisince atanan 
üyelerinin statülerini ve rollerini tarif eder.  

Madde 40. (Yayın zamanı, karşılık ve siyasi cevap hakkı) 

1. Siyasi partiler, sendikalar, meslek ve iş örgütleri ve ulusal kapsaması 
olan diğer kuruluşlar, büyüklükleri ve temsil güçlerine göre ve kanunla 
tanımlanan nesnel ölçütlerle, kamu radyo ve televizyon hizmetinde yayın 
zamanı hakkına sahiptir.  

2. Cumhuriyet Meclisinde bir veya daha fazla sandalyeye sahip ve 
Hükümette yer almayan siyasi partiler, kanunun belirttiği gibi, her partinin 
Meclisteki sandalye sayısıyla orantılı olarak kamu radyo ve televizyonunda 
yayın zamanına ve Hükümetin siyasi beyanlarına karşılık ve cevap hakkına 
sahiptir. Bu yayın zamanları, Hükümetin yayınlarına ve beyanlarına verilen aynı 
süre ve uzunluğa sahip olur. Özerk bölgelerin Yasama Meclislerinde 
sandalyeleri olan partiler, söz konusu bölge sınırları içinde de aynı haklara 
sahiptir.  

3. Seçimler sırasında ve kanunun belirttiği şekilde, adaylar, ulusal ve 
bölgesel kapsaması olan radyo ve televizyon istasyonlarında düzenli ve eşit 
yayın zamanına sahip olur.  

Madde 41. (Vicdan, din ve ibadet hürriyeti) 

1. Vicdan, din ve ibadet hürriyetine dokunulamaz.  

2. Kimse mezhebi veya dini gereklerini yerine getirmekten dolayı zulme 
uğratılamaz, haklarından yoksun bırakılamaz veya yurttaşlık 
yükümlülüklerinden veya ödevlerinden muaf tutulamaz.  

3. Hiçbir makam, bireysel kimliği belirtilmeyen istatistik amaçlı veri 
toplama dışında, kimsenin dini inanç ve mezhebini sorgulayamaz, ne de cevap 
vermeyi reddedenler bir zarara uğratılabilir.  

4. Kiliseler ve diğer dini cemaatler Devletten ayrıdır ve örgütlenme ve 
kendi tören ve ayinlerini yapmakta serbesttirler.  

5. Herhangi bir dini, söz konusu mezhep içinde öğretme ve faaliyetlerini 
yürütmek için uygun araç kullanma özgürlüğü güvence altındadır.  

6. Kanunun belirlediği şekilde, bir vicdani retçi olma hakkı güvence 
altındadır.  

Madde 42. (Kültür oluşturma özgürlüğü) 

1. Fikri, sanatsal ve bilimsel yaratım sınırlandırılamaz.  

2. Bu özgürlük, bilim, edebiyat ve sanat eserlerini icat etme, üretme ve 
kamuoyuna yayma hakkını kapsar ve telif haklarının kanunla korunmasını içerir.  

Madde 43. (Öğrenme ve öğretme hürriyeti) 

1. Öğrenme ve öğretme hürriyeti güvence altındadır.  
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2. Devlet, herhangi bir, estetik, politik, ideolojik, felsefi veya dini 
direktife uygun olarak eğitim ve kültür programları hazırlamaz.  

3. Kamu eğitimi bir mezhebe bağlı olamaz.  

4. Özel ve kooperatif okulları açma hakkı güvence altındadır.  

Madde 44. (Seyahat ve göç etme hakkı) 

1. Her vatandaş, Portekiz toprakları içinde serbestçe seyahat edebilir ve 
yerleşebilir.  

2. Her vatandaşın, Portekiz topraklarından ayrılma veya başka bir ülkeye 
göç etme hakkı ve bu topraklara geri dönme hakkı güvence altındadır.  

Madde 45. (Toplantı ve gösteri hakkı) 

1. Vatandaşlar, halka açık yerlerde bile, hiçbir izne ihtiyaç duymadan, 
barışçıl ve silahsız toplanma hakkına sahiptir.  

2. Her vatandaşa gösteri yapma hakkı tanınır.  

Madde 46. (Dernek kurma özgürlüğü) 

1. Vatandaşlar, şiddeti teşvik etmeme ve amaçları ceza kanuna muhalif 
olmama koşuluyla, ön izin olmaksızın birlikte dernek kurma hakkına sahiptir.  

2. Dernekler amaçlarını serbestçe ve kamu makamlarının müdahalesi 
olmadan gerçekleştirirler ve kanunun belirttiği durumlar dışında ve mahkeme 
emri olmaksızın feshedilemezler ve faaliyetleri askıya alınamaz.  

3. Kimse bir derneğe zorla üye edilemez veya orada kalmak için herhangi 
bir şekilde zorlanamaz.  

4. Silahlı derneklere, askeri, askerileştirilmiş veya milis türü derneklere 
ve ırkçı veya faşist ideoloji sergileyen örgütlere izin verilmez.  

Madde 47. (Meslek seçme ve Kamu Yönetimine girme hürriyeti) 

1. Herkes, kanunun genel kamu yararı adına koyduğu veya kendi 
yetenekleriyle ilgili kısıtlamalara tabi olarak, serbestçe bir meslek veya çalışma 
türü seçebilir.  

2. Her vatandaş, bir genel kural olarak rekabetçi bir istihdam süreci 
yoluyla, kamu yönetimine başvurmada eşit ve serbest hakka sahiptir.  

 

Bölüm I I . 

Siyasi katılıma ilişkin haklar, hürriyetler ve teminatlar 

 

Madde 48. (Siyasi yaşama katılma) 

1. Her vatandaş, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla, 
siyasi yaşamda ve ülkenin kamu işlerinin yönetiminde yer alma hakkına sahiptir.  

2. Her vatandaşın, Devletin ve diğer kamu kurumlarının faaliyetleri 
hakkında nesnel olarak aydınlatılma ve kamu işlerinin yönetimi konusunda 
Hükümet ve diğer kamu kurumları tarafından bilgilendirilme hakkı vardır.  

Madde 49. (Oy verme hakkı) 

1. Kanunun belirttiği ehliyetsizlikler dışında, onsekiz yaşına gelmiş her 
vatandaş oy verme hakkına sahiptir.  
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2. Oy verme hakkı şahsen kullanılır ve medeni bir ödev oluşturur.  

Madde 50. (Kamu görevi için aday olma hakkı) 

1. Her vatandaş herhangi bir kamu görevine aday olmak için serbest ve 
eşit hakka sahiptir.  

2. Kimse, siyasi haklarını kullanmaktan veya kamu görevinde 
bulunmaktan dolayı atamalarda, iş veya mesleki kariyer veya hak kazandığı 
sosyal yardımlarda zarara uğratılamaz.  

3. Seçimle gelinen görevlere adaylık hakkının yönetilmesinde, kanun 
sadece, hem seçmenin seçme özgürlüğünü ve bağımsızlığını hem de söz konusu 
görevlerin yerine getirilmesinde tarafsızlığı güvence altına alma ihtiyacıyla bazı 
seçilmeye engel durumları belirleyebilir.  

Madde 51. (Siyasi dernekler ve partiler) 

1. Dernek kurma özgürlüğü, siyasi dernek kurma veya içlerinde yer alma 
ve bunlar vasıtasıyla halk iradesinin tecellisine ve siyasi iktidarın 
örgütlenmesine yönelik olarak müşterek ve demokratik çalışma hakkını içerir.  

2. Kimse aynı anda birden fazla partiye üye olamaz ve hiç kimse yasal 
olarak kurulmuş herhangi bir partiye üye olmadığı veya üyeliğini sona erdirdiği 
için herhangi bir hakkını kullanmaktan yoksun bırakılamaz.  

3. Parti programlarında vurguladıkları felsefe ve ideolojiye halel 
getirmeksizin, siyasi partiler, herhangi bir din veya kilise ile doğrudan ilgisi olan 
ifadeleri ihtiva eden isimleri veya ulusal veya dini simgelerle karıştırılabi lecek 
amblemleri kullanamaz.  

4. Hiçbir parti, dini bir nitelik veya kapsama sahip bir isim veya parti 
programı ile kurulamaz.  

5. Siyasi partiler, şeffaflık, demokratik örgütlenme ve yönetim ve tüm 
üeyelerin katılımı ilkeleriyle yönetilir.  

6. Kanun, siyasi partilerin finansmanını düzenleyen, özellikle kamu 
kaynaklarıyla ilgili şartlar ve sınırlamaları ve varlıklarını ve hesaplarını halka 
açıklama gerekliliğiyle ilgili kuralları koyar. 

Madde 52. (Dilekçe hakkı ve halk adına yargıya başvuru hakkı) 

1. Her vatandaş, hakkını, Anayasayı, kanunları veya kamu çıkarlarını 
korumak için, egemen güçlere, özerk bölgelerin özyönetim organlarına veya 
herhangi bir makama bireysel olarak veya başkalarıyla topluca dilekçe, açıklama, 
hak iddiası veya şikayet başvurusu yapma hakkına ve ayrıca makul bir süre 
içerisinde bu başvurusunun değerlendirme sonucunun kendisine bildirilmesi 
hakkına sahiptir.  

2. Kanun, toplu dilekçelerin Cumhuriyet Meclisi ve özerk bölgelerin 
Yasama Meclislerinin genel kurullarında değerlendirilme şartlarını belirler.  

3. Herkesin, kanunun belirleyeceği şartlarda, şahsen veya söz konusu 
çıkarları savunan dernekler yoluyla mağdur taraf ya da tarafların uygun 
tazminatı için başvuru hakkını da içermek üzere, halk adına yargıya başvurma 
hakkı vardır. Söz konusu hak özellikle şu amaçlar için kullanılır:  
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a) Kamu sağlığına, tüketici haklarına, yaşam kalitesine veya çevrenin ve 
kültürel mirasın korunmasına karşı suçların önlenmesi, durdurulması veya 
soruşturulmasını teşvik etmek için;  

b) Devlet, özerk bölgeler ve yerel yönetimlere ait mülkün korunması için.  

 

Bölüm I I I . 

İşçi hakları, özgürlükleri ve teminatları 

 

Madde 53. (İş güvencesi) 

İşçilere iş güvencesi verilir ve haklı sebep olmaksızın siyasi veya 
ideolojik sebeplerle işten çıkarma yasaktır.  

Madde 54. (İşçi komiteleri) 

1. İşçiler, çıkarlarını savunmak ve şirket yaşamına demokratik müdahale 
için işçi komiteleri oluşturma hakkına sahiptir.  

2. İşçi komiteleri oluşturma kararları, komitenin tüzüğünü onaylayacak ve 
üyelerini doğrudan, gizli oylama yöntemiyle seçecek olan ilgili işçiler tarafından 
alınır.  

3. İşçilerin çıkarlarını teminat altına alma ve ekonomik yeniden 
yapılandırmaya müdahaleyi geliştirmek amacıyla koordinasyon komiteleri 
oluşturulabilir.  

4. Komite üyeleri sendika delegelerine tanınan yasal güvenceden 
yararlanırlar.  

5. İşçi komiteleri şu haklara sahiptir:  

a) Görevlerini yerine getirmek için gereken tüm bilgileri almak;  

b) İşletmelerin yönetimini izlemek;  

c) Özellikle eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak veya çalışma koşulları 
değiştirilirken, işletmenin yeniden yapılanma sürecine katılmak;  

d) Sektörlerine yönelik iş mevzuatı ve ekonomik ve sosyal planların 
hazırlanmasında rol almak;  

e) İşletmelerin sosyal faaliyetlerini yönetmek veya yönetimine katılmak;  

f) Kanunların belirttiği şekilde, Devlete veya diğer kamu kurumlarına ait 
işletmelerin yönetim organlarına işçi temsilcileri seçilmesini teşvik etmek.  

Madde 55. (Sendikal özgürlükler) 

1. İşçiler, hakları ve çıkarlarının korunmasında birlik sağlamanın koşulu 
ve güvencesi olarak sendika kurmak ve yürütmekte özgürdür.  

2. Sendika kurma ve yürütme özgürlüklerini kullanırken, işçilere, ayrım 
gözetmeksizin, özellikle aşağıdaki güvenceler verilir:  

a) Her seviyede sendika kurma özgürlüğü;  

b) Üye olma özgürlüğü. Hiçbir işçi üye olmadığı sendikaya aidat 
ödemeye zorlanamaz;  
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c) Sendikaların örgütlenme ve iç yönetmeliklerini belirleme özgürlüğü;  

d) İşletmelerde sendikal faaliyetlere katılma hakkı;  

e) İlgili tüzüklerin belirlediği şekillerde siyasi görüş hakkı.  

3. Sendikalar, yönetim organlarının gizli oyla periyodik seçimine dayalı, 
herhangi bir yetkilendirme ve onay ihtiyacı olmaksızın demokratik örgütlenme 
ve yönetim ilkeleriyle yönetilir ve sendikal faaliyetin her alanında işçilerin aktif 
katılımıyla kurulur.  

4. Sendikalar, işverenler, Devlet, dini cemaatler ve partiler ve diğer siyasi 
birliklerden bağımsız olur ve kanun, çalışan sınıfın birliği için esas olan bu 
bağımsızlığa uygun güvenceler oluşturur.  

5. Sendikalar, uluslararası sendika kuruluşlarıyla ilişki kurma ve bunlara 
katılma hakkına sahiptir.  

6. İşçilerin seçilmiş temsilcileri, bilgilendirilme ve kendilerine danışılma 
ve işlevlerini meşru düzlemde gerçekleştirirken, koşullara, sınırlamalara ve 
kısıtlamalara boyun eğmemek için yeterli yasal koruma hakkını kullanır.  

Madde 56. (Sendikal haklar ve toplu sözleşme) 

1. Sendikalar, temsil ettikleri işçilerin haklarını ve çıkarlarını 
savunmaktan sorumludur.  

2. Sendikalar şu haklara sahiptir:  

a) İş mevzuatının hazırlanmasında yer almak;  

b) Sosyal güvenlik kurumları ve işçilerin çıkarlarını gözeten diğer 
kuruluşların yönetiminde yer almak;  

c) Ekonomik ve sosyal plan üzerinde görüş bildirmek ve bunların 
uygulanmasını denetlemek;  

d) Kanunla belirtildiği üzere, sosyal uzlaşma organlarında temsil edilmek;  

e) Özellikle eğitim faaliyetleriyle ilgi li olarak veya çalışma koşulları 
değiştirilirken, işletmenin yeniden yapılanma sürecinde yer almak;  

f) Sendikalar kanunla belirlendiği üzere güvence altına alınan toplu 
sözleşmeler yapma hakkını kullanmaktan sorumludur.  

g) Kanun, toplu iş sözleşmeleri yapma meşruiyetini ve bunların 
hükümlerinin geçerliliğini düzenleyen kuralları belirler.  

Madde 57. (Grev hakkı ve lokavt yasağı) 

1. Grev hakkı güvence altındadır.  

2. İşçiler grevle savunulacak çıkarların kapsamını tanımlamaktan 
sorumludur ve kanun bu kapsamı sınırlamaz.  

3. Kanun, donanım ve tesislerin güvenliğini sağlamak için gerekli olan 
hizmetlerin ve grevler sırasında temel sosyal ihtiyaçların karşılanması için 
kaçınılmaz olan asgari düzeydeki hizmetlerin koşullarını tanımlar.  

4. Lokavt yasaktır.  

 

 



 462 

Başlık I I I . 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve ödevler 

Bölüm I . 

Ekonomik haklar ve ödevler 

 

Madde 58. (Çalışma hakkı) 

1. Herkes çalışma hakkına sahiptir.  

2. Çalışma hakkını güvence altına almak için, Devletin yükümlülükleri 
şunlardır: 

a) Tam istihdam politikalarının uygulanması; 

b) İş ve meslek seçiminde eşit fırsatlar ve cinsiyete dayalı engellemeden, 
herhangi bir kadroya, işe veya mesleki kategoriye girmesini sınırlamadan 
kaçınmak için gerekli koşullar; 

c) İşçiler için kültürel ve teknik eğitim ve mesleki gelişim.  

Madde 59. (İşçi hakları) 

1. Yaş, cinsiyet, ırk, vatandaşlık, köken, din ve siyasi ve ideolojik 
inançlarına bakılmaksızın, her işçi şu haklara sahiptir: 

a) Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak ve geçimini sağlamaya yetecek 
şekilde, hacmi, yapısı ve niteliğine göre yaptığı işin karşılığının ödenmesi; 

b) Çalışmanın, sosyal onurla uyumlu ve kişisel tatmin sağlayacak ve 
mesleki ve aile yaşamını bir arada götürmeyi mümkün kılacak şekilde 
örgütlenmesi; 

c) Güvenli, hijyen ve sağlıklı koşullarda çalışmak; 

d) Dinlenme ve boş zaman, iş gününün maksimum sınırı, haftalık 
dinlenme süresi ve periyodik ücretli tatiller; 

e) İsteği dışında işsiz kaldığında maddi yardım; 

f) İşle ilgili kaza veya meslek hastalığı mağduru olduğunda yardım ve 
adil tazminat; 

2. Devlet, işçilerin hakkı olan çalışma, hizmet karşılığı ve dinlenmeyle 
ilgili koşulları sağlamak için özellikle şunları yapmakla yükümlüdür: 

a) Özellikle işçilerin ihtiyaçları, geçinme maliyeti, üretim sektörlerinin 
geliştirdiği düzey, ekonomik ve mali istikrarın zorladığı şartlar ve kalkınma 
amaçlı sermaye birikimini dikkate alarak, asgari ücreti belirleme ve güncelleme. 

b) Çalışma saatlerinde ulusal sınırlar belirleme; 

c) Hamilelik ve doğum sonrası kadınlar, küçükler ve engelliler ve çalışma 
şartları özellikle ağır olan veya sağlıksız, zehirli veya tehlikeli ortamlarda 
çalışanlar için çalışmayla ilgili özel koruma; 

d) Sosyal kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, dinlenme ve tatil 
merkezlerinden oluşan bir ağın sistematik olarak geliştirilmesinin sağlanması; 
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e) Göçmen işçilerin çalışma koşullarını korumak ve sosyal yardımları 
güvence altına almak; 

f) Öğrenci işçilerin çalışma koşullarını korumak.  

3. Maaşlar, kanunla ortaya konulmuş özel güvencelere sahiptir.  

Madde 60. (Tüketici hakları) 

1. Tüketiciler, tüketilen mal ve hizmetlerde, eğitim ve bilgide, sağlığın 
korunmasında, güvenlik ve ekonomik çıkarlarında iyi kalite ve uğradıkları 
zararlar için tazminat hakkına sahiptir. 

2. Reklamcılık kanunla düzenlenir ve gizli, dolaylı veya hileli her türlü 
reklam biçimi yasaktır.  

3. Tüketici dernekleri ve tüketim kooperatifleri, kanunda belirtilen, 
Devletten yardım alma, tüketicinin korunması konusunda dinlenme hakkına 
sahiptir ve üyelerini veya toplu veya kamu çıkarlarını kanuni müdafaa hakkı 
vardır. 

Madde 61. (Özel şirketler, kooperatifler ve işçi yönetimi) 

1. Anayasa ve kanunların ve kamu yararı açısından belirlenen 
çerçevelerde serbestçe özel ekonomik girişim yapılabilir. 

2. Herkes kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak, özgürce kooperatif 
kurma hakkına sahiptir.  

3. Kooperatifler kanunun belirlediği genel çerçevede serbestçe faaliyet 
gösterir ve gruplaşarak birlikler, federasyonlar ve konfederasyonlar ve kanunun 
öngördüğü diğer örgütleri oluşturabilirler. 

4. Kanun, Devletin ya da herhangi bir kamu kurumunun hissesinin olduğu 
kooperatifler için özel kuruluş şartları koyar. 

5. Kanunla ortaya konduğu üzere, işçi yönetimi hakkı olacaktır.  

Madde 62. (Özel mülkiyet hakkı) 

1. Anayasanın orta koyduğu üzere, herkesin özel mülkiyete ve bunun 
yaşarken veya devrine aktarılmasına hakkı vardır. 

2. Kamu yararına el koyma ve kamulaştırma sadece kanunlar temelinde 
adil tazminat ödemesiyle yapılır. 

 

Bölüm I I . 

Sosyal haklar ve ödevler 

 

Madde 63. (Sosyal güvenlik ve dayanışma) 

1. Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.  

2. Devlet, sendikalar, işçiler ve diğer yararlanıcıları temsil eden 
kuruluşların katılımı ile birlikte, birleşik ve merkezi olmayan bir sosyal güvenlik 
sistemini örgütlemek, koordine ve sübvanse etmekle görevlidir.  

3. Sosyal güvenlik sistemi, vatandaşları hastalıklarında, yaşlılıklarında ve 
sakatlandıklarında, dul veya yetim kaldıklarında ve ayrıca işlerini 



 464 

kaybettiklerinde veya geçinme araçlarını veya çalışma yeteneğini tamamen 
kaybettiklerinde veya sıkıntıya düştüklerinde korur.  

4. Kanunun belirttiği şekilde, çalışılan tüm dönemleri, hizmet edilen 
sektörden bağımsız olarak, yaşlılık ve malullük aylığı hesaplamalarında katkıda 
bulunur. 

5. Bu maddede ve 67/2b, 69, 70/1e, 71 ve 72’nci maddelerde yer verilen 
sosyal dayanışma hedeflerini gerçekleştirme amacıyla, Devlet, kanunlarda 
belirtildiği şekilde, kamu yararına olduğu kabul edilen yardım kurumlarını ve 
diğer kar gözetmeyen kurumların faaliyetlerini operasyonlarını destekler ve 
inceler.  

Madde 64. (Sağlık) 

1. Herkes sağlığı koruma hakkına ve sağlığı savunma ve koruma ödevine 
sahiptir.  

2. Sağlığın korunması hakkı aşağıdaki yolla yerine getirilir: 

a) Kullanan vatandaşların ekonomik sosyal koşullarına özel dikkat 
göstererek, genel ve geniş kapsamlı ve ücretsiz olmaya yatkın bir ulusal sağlık 
hizmeti yardımıyla; 

b) Özellikle çocukların, gençlerin ve yaşlıların korunmasını güvence 
altına alan ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel koşulları oluşturarak; yaşam 
ve çalışma koşullarını sistematik olarak iyileştirerek ve ayrıca okulda diğer 
insanlar arasında beden sağlığı ve sporu teşvik ederek; ve hem insan sağlığı hem 
de hijyen eğitimini ve sağlıklı yaşam uygulamalarını geliştirerek. 

3. Sağlığın korunması hakkının kullanılmasını temin etmek için, Devletin 
birincil görevi aşağıdaki işlevleri üstlenmektir: 

a) Ekonomik durumundan bağımsız olarak, her vatandaşın koruyucu, 
tedavi edici ve iyileştirici tıbbi bakımdan yararlanmasını garanti etmek; 

b) Bütün ülkeyi rasyonel ve etkili biçimde kapsayan sağlık hizmetleri ve 
insan kaynaklarını garanti etmek;  

c) Sağlık hizmetleri ve ilaçların kamu finansmanı ile karşılanması 
yönünde çalışmak; 

d) Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurumlarında yeterli verimlilik ve 
kalite standartlarını elde etmek üzere, tüzel ve özel tıp biçimlerini düzenlemek 
ve teftiş etmek ve ulusal sağlık hizmetleri ile bütünleştirmek. 

e) Kimyasal, biyolojik ve farmakolojik ürünler ile tedavi ve tanıda 
kullanılan diğer araçların üretim, dağıtım, pazarlama, satış ve kullanımını 
düzenlemek ve denetlemek; 

f) İlaçların kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve tedavisi için 
politikalar oluşturmak.  

4. Ulusal sağlık hizmeti, yerinden ve katılımcı bir yönetim sistemine 
sahip olacaktır.  

Madde 65. (Konut ve şehir planlaması) 

1. Herkes, kendisi ve ailesi için, sağlıklı ve konforlu, kişi ve aile 
mahremiyetini muhafaza eden, yeterli büyüklükte bir mesken hakkına sahiptir.  
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2. Konut hakkını güvence altına almak için, Devletin yükümlülükleri 
şunlardır: 

a) Yeterli ulaşım ağı ve sosyal tesisin varlığını garanti eden şehir 
planlama belgeleriyle desteklenen genel şehir ve bölge planlama belgelerinde 
şekillendirilmiş bir konut politikasını planlama ve uyguılama; 

b) Özerk bölgeler ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde düşük maliyetli 
sosyal konut inşaatını teşvik etme; 

c) Kamu yararına tabi olarak, özel inşaatı ve konut sahipliği veya 
kiralamayı canlandırma; 

d) Konut sorunlarını çözme yolunda çaba gösteren yerel girişimleri 
destekleme ve teşvik etme ve konut ve yapı kooperatiflerinin oluşumunu 
özendirme.  

3. Devlet, ailenin geliriyle uyumlu bir kiralama ve ferdi konuttan 
faydalanma sisteminin oluşturulması yönünde bir politika üstlenir. 

4. Devlet, özerk bölgeler ve yerel yönetimler, özellikle planlama araçları 
ve şehir ve bölgenin planlamasıyla ilgili genel kanuni çerçeve içinde, şehir 
arazisinin işgali, kullanımı ve dönüştürülmesini düzenleyen kuralları belirler ve 
kamu yararına şehir planlama amaçlarını yerine getirmeye yönelik araziyi 
kamulaştırır. 

5. İlgili taraflar, şehir planlama araçlarının ve diğer şehir ve bölge 
planlama araçlarının hazırlanmasına katılma hakkına sahiptir. 

Madde 66. (Çevre ve yaşam kalitesi) 

1. Herkesin sağlıklı ve ekolojik olarak dengeli bir yaşam çevresine sahip 
olma hakkı ve bunu savunma ödevi vardır. 

2. Devlet, sürdürülebilir kalkınma genel çerçevesi içinde çevre hakkını 
güvence altına almak için, ilgili kurumlar yoluyla eyleme geçerek ve 
vatandaşların katılımını sağlayarak şu görevleri üstlenir:  

a) Kirliliğin ve etkilerinin ve erozyonun zararlı biçimlerinin önlenmesi ve 
kontrol altına alınması; 

b) Doğru faaliyet alanı, dengeli sosyal ve ekonomik kalkınma ve doğal 
alanların geliştirilmesi amacıyla, şehir ve bölge planlaması yürütme ve 
geliştirme; 

c) Doğal parklar ve rekreasyon alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi 
ve doğanın korunmasını ve kültürel değerlerin ve tarihi ve sanatsal ilgi odağı 
varlıkların saklanmasını sağlayacak şekilde doğal alanların ve yerlerin 
korunması; 

d) Doğal kaynakların akılcı kullanımını teşvik etme, kuşaklararası 
dayanışma ilkesiyle, bu kaynakların kendilerini yenileme yeteneklerini güvence 
altına alma ve ekolojik istikrarı sürdürme. 

e) Yerel yönetimlerle birlikte hareket etme, özellikle mimari düzeyde ve 
tarihi alanların korunmasıyla ilgili olarak, şehir dışı yerleşimlerinin ve şehir 
yaşamının çevre kalitesini geliştirme. 
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e) Çevre hedeflerinin çeşitli sektör politikalarıyla bütünleştirilmesini 
teşvik etme; 

Çevre eğitimini ve çevreyle ilgili değerlere saygıyı geliştirme; 

f) Mali politikanın çevrenin ve yaşam kalitesinin korunması ile uyumlu 
kalkınmayı mümkün kılacak yapıda olmasını sağlama.  

Madde 67. (Aile) 

1. Toplumda temel bir öğe olarak Aile toplum ve Devlet tarafından 
korunma hakkına ve aile üyelerinin kişisel tatmin sağlayabilmeleri için gerekli 
tüm koşulların etkin uygulanması hakkına sahiptir.  

2. Ailenin korunması için, Devlet özellikle şu açılardan sorumludur: 

a) Aile birimlerinin sosyal ve ekonomik bağımsızlığını geliştirme; 

b) Ulusal kreş ağının ve yaşlılar politikasıyla birlikte, aileyi 
destekleyecek diğer tesislerin oluşturulmasını teşvik etmek ve bunlardan 
yararlanmalarını garanti etmek; 

c) Çocuklarının eğitimi ile ilgili olarak velilerle işbirliği; 

d) Bireysel özgürlükle ilgili olarak, bilgi, yöntem ve araçlara erişimi 
teşvik ederek aile planlaması hakkını garanti etme, annelik ve babalığın bilinçli 
olarak planlanması için gerekli hukuki ve teknik düzenlemeleri yapma; 

e) İnsan onurunu koruyacak şekilde yardımla üremeyi düzenleme; 

f) Vergi ve sosyal yardımları ailenin giderleriyle paralel olarak 
düzenleme. 

g) Aileyi temsil eden derneklere danıştıktan sonra, evrensel ve bütünleşik 
bir aile politikası hazırlama ve uygulama; 

h) Çeşitli sektör politikalarını uyumlaştırarak, mesleki yaşamı ve aile 
yaşamı arasında uyumu sağlama.  

Madde 68. (Babalık ve annelik) 

1. Özellikle çocukların eğitiminde, çocuklarıyla ilişkilerinde yeri 
doldurulamaz rollerini yerine getirirken, anneler ve babalar, medeni hayata 
katılımları ve kendi mesleki tatminlerini güvencesiyle birlikte, toplum ve 
Devletin koruması hakkına sahiptir.  

2. Annelik ve babalık toplumdaki saygın sosyal değerleri oluşturur. 

3. Kadınlar gebelikleri sırasında ve doğum sonrasında özel bakım hakkına 
sahiptir ve kadın işçiler ücretlerinden veya ayrıcalıklarından herhangi bir kayıp 
olmaksızın yeterli izin süresi hakkına sahiptir. 

4. Kanun anne ve babalara, çocukların yararına ve aile biriminin 
ihtiyaçları uyarınca, işten yeterli süre izin verilmesini düzenler.  

Madde 69. (Çocukluk) 

1. Kesintisiz gelişmeleri amacıyla, çocuklar, özellikle her türlü terk 
edilme, ayrımcılık ve baskıya ve ailedeki veya başka herhangi bir kurumdaki 
kötüye kullanılan otoriteye karşı toplumun ve Devletin korumasına sahiptir. 
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2. Devlet, yetim kalan, terk edilen veya normal bir aile ortamından 
yoksun olan çocuklar için özel koruma sağlar. 

3. Kanunun belirttiği şekilde, okul çağındaki küçüklerin çalışması 
yasaktır. 

Madde 70. (Gençlik) 

1. Gençler, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından etkin biçimde 
yararlanmalarını sağlamak için, özellikle aşağıdaki konularda, özel olarak 
korunur:  

a) Eğitim, mesleki eğitim ve kültür; 

b) İlk işe girme, çalışma ve sosyal güvenlik; 

c) Konut edinme; 

d) Beden eğitimi ve spor; 

e) Boş zamanlarını geçirme; 

2. Gençlik politikasının öncelikli hedefleri, gençlerin kişiliğinin 
geliştirilmesi, aktif yaşamla etkin bütünleşmeleri için gerekli koşulların 
yaratılması, özgürce yaratıcılık sevgisi ve topluma hizmet duygusudur. 

3. Aileler, okullar, işletmeler, mahalle örgütleri, kültür dernekleri, 
vakıflar, kültür ve dinlenme grupları ile birlikte hareket ederek, Devlet söz 
konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gençlik organizasyonları ve 
uluslararası gençlik mübadelesini destekler ve teşvik eder. 

Madde 71. (Engelli vatandaşlar) 

1. Bedensel veya ruhsal engelli vatandaşlar hakların tamamından 
yararlanır ve kendi durumlarının uygulamalarını veya yerine getirmelerini 
imkansız kıldıkları hariç, Anayasada yer alan ödevlere tabidir. 

2. Devlet, sakatlıkların önlenmesi ve tedavisi ve engelli vatandaşların 
rehabilitasyonu ve entegrasyonu ve ailelerine yardım sağlanması için ulusal bir 
politika üstlenir, toplumu eğitir ve bu vatandaşlara yönelik saygı ve dayanışma 
ödevlerini hatırlatır ve ebeveynlerinin veya vasilerinin haklarına ve görevleri 
saklı kalmak üzere, kendi haklarını etkin olarak kullanmalarını temin eder. 

3. Devlet, engelli vatandaşların örgütlerine destek olur.  

Madde 72. (Yaşlılar) 

1. Yaşlıların, ekonomik güvenceye, konut ve kişisel özgürlüklerine saygı 
gösteren, yalnızlaşma veya toplumsal marjinalleşmeden kaçınan aile ve toplum 
yaşantısı açısından uygun koşullara sahip olma hakları vardır.  

2. Yaşlılar politikası, yaşlı insanlara, toplum yaşamına aktif katılım 
yoluyla şahsi tatmin için olanaklar sağlamaya yönelik ekonomik, sosyal ve 
kültürel nitelikli önlemleri içerir.  
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Bölüm I I I . 

Kültürel haklar ve ödevler 

 

Madde 73. (Eğitim, kültür ve bilim) 

1. Herkes eğitim ve kültür hakkına sahiptir.  

2. Devlet, eğitimin okulda ve diğer eğitim araçlarıyla, fırsat eşitliğine 
dayalı olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel, eşitsizlikleri gidererek, kişiliğin 
gelişmesi, hoşgörü ruhu, karşılıklı anlayış, dayanışma ve sorumluluk, toplumsal 
ilerleme ve kamu yaşamında demokratik katılım için gerekli diğer koşulları 
oluşturarak demokratikleşmesini teşvik eder. 

3. Devlet, medya, kültür dernekleri, ve vakıflar, kültür ve rekreasyon 
grupları, kültürel miras dernekleri, mahalle dernekleri ve diğer kültürel 
kuruluşlarla birlikte hareket ederek, tüm vatandaşların kültürden 
yararlanmalarını ve kültür oluşturmalarını özendirerek, kültürün 
demokratikleşmesini teşvik eder.  

4. Devlet, özgürlüklerini ve özerkliklerini güvence altına alacak, rekabet 
güçlerini arttıracak, bilimsel kurumlar ve işletmeler arasında işbirliğini 
sağlayacak şekilde bilimsel araştırma ve üretimi ve teknolojik yenilikleri 
canlandırır ve destekler.  

Madde 74. (Eğitim) 

1. Herkes eğitim hakkına ve fırsat eşitliği hakkına sahiptir ve okula gitme 
ve başarı güvence altına alınır. 

2. Eğitim politikasını uygularken Devletin görevleri şunlardır: 

a) Genel, zorunlu ve ücretsiz temel öğretimi sağlama; 

b) Kamusal okulöncesi eğitim sistemini oluşturma ve genel sistemi 
geliştirme; 

c) Sürekli eğitimi güvence altına alma ve cehaleti sona erdirme; 

d) Yeteneklerine göre her vatandaşın en üst düzeyde eğitim, bilimsel 
araştırma ve sanatsal üretimden yararlanmasını garanti etmek.  

e) Aşamalı olarak eğitimin her düzeyini ücretsiz yapma; 

f) Okulları hizmet ettikleri toplumun içine sokmak ve eğitim ve ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetler arasında bağlar kurmak; 

g) Engelli vatandaşların eğitime erişmelerini sağlama, teşvik etme ve 
gerekli olduğunda özel eğitimi destekleme; 

h) Eğitim ve fırsat eşitliğinden yararlanma aracı ve kültürün ifadesi 
olarak Portekizce işaret dilini koruma ve geliştirme; 

i) Göçmenlerin çocuklarının Portekiz dilini öğrenmelerini ve Portekiz 
kültüründen faydalanmalarının sağlanması; 

j) Göçmen çocukların eğitim hakkından etkin yararlanmalarını mümkün 
kılmak için yeterli destek almalarının sağlanması. 

 



 469 

Madde 75. (Kamu, özel ve müşterek eğitimi) 

1. Devlet nüfusun tamamının ihtiyaçlarını karşılayacak kamu eğitim 
kurumları ağını oluşturur. 

2. Devlet, kanunda tanımlandığı üzere, özel ve müşterek eğitimi tanır ve 
destekler. 

Madde 76. (Üniversite ve yüksek öğretimden yararlanma) 

1. Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarından yararlanmayı 
düzenleyen kurallar eğitim sisteminde fırsat eşitliğini ve demokrasiyi güvence 
altına alır, ülkenin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, eğitim, kültür ve 
bilimsel düzeyin yükseltilmesi için gereken dikkati gösterir. 

2. Kanunda belirtildiği üzere, eğitim kalitesinin yeterince 
değerlendirilmesi saklı kalmak üzere, üniversiteler kendi tüzüklerini 
hazırlayabilir ve bilimsel, eğitsel, idari ve mali özerklikten yararlanabilir. 

Madde 77. (Eğitimde demokratik katılım) 

1. Kanunda belirtildiği üzere, öğretmenler ve öğrenciler okulların 
demokratik yönetimine katılma hakkına sahiptir.  

2. Kanun, öğretmen, öğrenci, veli derneklerinin, toplulukların ve bilimsel 
kurumların eğitim politikasının hazırlanmasında katkı biçimlerini düzenler. 

Madde 78. (Kültürden yararlanma ve kültürü oluşturma) 

1. Herkesin, kültürel mirası koruma, savunma ve geliştirme ödeviyle 
birlikte, kültürden yararlanma ve kültür oluşturma hakkı vardır. 

2. Tüm kültürel kurumlarla birlikte hareket ederek, Devlet şunları 
yapmakla yükümlüdür: 

a) Tüm vatandaşların kültürel faaliyetleri için gerekli araç ve yollara 
erişimini özendirme, temin etme ve bu açıdan ülkede mevcut eşitsizlikleri 
düzeltme. 

b) Birçok biçim ve ifade de bireysel ve ortak üretimi kamçılayan ve 
yüksek kalitede kültürel çalışmalar ve ürünlerle daha fazla dolaşımı canlandıran 
girişimleri destekleme;  

c) Kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini teşvik etme ve kültürel 
mirası ortak kültürel kimlik aşılayan bir öğe haline getirmek. 

d) Tüm halklarla, özellikle de Portekizce konuşanlarla, kültürel ilişkileri 
geliştirme ve yurtdışında Portekiz kültürünün himaye ve teşvik edilmesini 
sağlama; 

e) Kültür politikasının diğer sektör politikalarıyla koordinasyonu. 

Madde 79. (Beden eğitimi ve spor) 

1. Herkes beden eğitimi ve spor hakkına sahiptir.  

2. Devlet, okullar ve spor dernekleri ve gruplarıyla birlikte hareket ederek, 
beden eğitimi ve spor uygulamasını, yayılmasını teşvik etmek, canlandırmak, 
rehberlik etmek ve desteklemekle ve sporda şiddeti önlemekle yükümlüdür. 
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Kısım I I . 

Ekonominin teşkilatlanması 

Başlık I . 

Genel ilkeler 

 

Madde 80. (Temel ilkeler) 

Toplum ve ekonomi aşağıdaki ilkeler temelinde teşkilatlanır: 

a) Ekonomik güç, demokratik siyasi iktidara tabidir; 

b) Kamu, özel ve kooperatif ve sosyal sektörler, üretim araçlarının 
mülkiyeti içinde bir arada olacaktır; 

c) Bir karma ekonominin genel çerçevesi içinde, teşebbüs ve örgütlenme 
özgürlüğü vardır; 

d) Kamu yararı gerektirdiğinde, doğal kaynaklar ve üretim araçları kamu 
tarafından sahiplenilir; 

e) Ekonomik ve sosyal kalkınma demokratik olarak planlanır; 

f) Kooperatif ve sosyal sektör üretim araçlarının mülkiyeti ile ilgili olarak 
korunmadan faydalanırlar; 

g) İşçilerin temsil örgütleri ve işletmeleri temsil eden örgütler temel 
ekonomik ve sosyal tedbirlerin tanımlanmasına katılır. 

Madde 81. (Devletin temel görevleri) 

Ekonomik ve sosyal alanda Devletin birincil görevi şunlardır: 

a) Sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin genel çerçevesi içinde, halkın 
sosyal ve ekonomik refahı ve yaşam kalitesini, özellikle de en yoksun kişilerin 
yaşam kalitesini arttırmak; 

b) Sosyal adaleti teşvik etmek, fırsat eşitliği sağlamak ve maliye 
politikası sayesinde özellikle servet ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 
giderecek gerekli düzeltmeleri yapmak; 

c) Özellikle kamu sektörünün verimliliğini sağlamak için her türlü çabayı 
göstererek, üretim güçlerinin tam kullanımını sağlamak; 

d) Her sektörde ve bölgede dengeli bir büyüme yönünde gelişmeye 
rehberlik ederek, şehirler ve kırsal kesim arasındaki ve kıyı şeridi ve iç bölgeler 
arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları ortadan kaldırarak tüm ülkenin 
ekonomik ve sosyal uyumunu arttırmak; 

e) Özerk bölgelerin ada olmalarından kaynaklanan eşitsizliklerin 
düzeltilmesini teşvik ve söz konusu bölgelerin ulusal veya uluslararası 
kapsamda daha geniş ekonomik alanlarla aşamalı olarak bütünleşmesini teşvik 
etmek; 

f) Piyasaların, işletmeler arasında dengeli bir rekabeti güvence altına 
alacak şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, tekelci teşkilatlanma 
biçimlerine karşı koymak ve başat konumların kötüye kullanılmasını ve 
kamunun çıkarlarına zarar veren diğer uygulamalarını baskılamak; 
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g) Her zaman ulusal bağımsızlık ve hem Portekiz halkı hem de ülke 
ekonomisinin çıkarlarını korurken tüm halklarla ekonomik ilişkileri geliştirmek; 

h) Çok büyük arazileri küçültmek ve küçük çiftlikleri yeniden 
yapılandırmak; 

i) Tüketici hakları ve çıkarlarını garanti altına almak; 

j) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı demokratik olarak planlamak için 
gerekli yasal ve teknik araçları oluşturmak; 

l) Ülkenin kalkınmasını savunan bir bilim ve teknoloji politikasının 
varlığını güvence altına almak; 

m) Enerji alanındaki uluslararası işbirliğini teşvik ederken, doğal 
kaynaklar ve ekolojik dengeyi koruyan milli bir enerji politikası benimsemek; 

n) Su kaynaklarının kullanılması, planlanması ve akılcı yönetimi için 
ulusal bir su politikası benimsemek. 

Madde 82. (Üretim araçlarına sahip sektörler) 

1. Üretim araçlarına, üç sektör tarafından birlikte sahip olunması güvence 
altına alınır. 

2. Kamu sektörü, Devlet veya kamu kurumları yönetiminde olması doğru 
olan üretim araçlarını elinde bulundurur. 

3. Aşağıdaki fıkranın hükümleri saklı kalmak üzere, özel sektör, 
bireylerin veya özel grupların yönetiminde olması doğru olan üretim araçlarına 
sahip olur. 

4. Kooperatif sektörü özellikle şunlardan oluşur: 

a) Kanunun, kamu sektörünün hissesinin olduğu ve bu yüzden özel 
yapıları olan kooperatifler için belirlediği özel hükümler saklı kalmak üzere, 
kooperatif ilkelerine göre kooperatiflerin sahip olduğu ve yönettiği üretim 
araçları. 

b) Yerel toplulukların sahip olduğu ve yönettiği topluluk üretim araçları; 

c) İşçi ortak girişimlerinin işlettiği üretim araçları; 

d) Öncelikli amacı yardım olan, kar amacı gütmeyen tüzel kişilerce sahip 
olunan ve yönetilen üretim araçları. 

Madde 83. (Kamulaştırma için gerekenler) 

Kanun, üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla ilgili olarak, uygulanabilir 
tazminat kriterlerini de belirleyerek, gerekli araç ve biçimleri ortaya koyar. 

Madde 84. (Kamu malı) 

1. Aşağıdakiler kamuya aittir: 

a) Yatakları ve bitişik deniz yatağı ile birlikte kara suları ve yataklarıyla 
birlikte, seyir ve gelir elde etmeye uygun göller, lagünler ve suyolları; 

b) Mülkiyet veya yüzey hakları için tanınan sınırın üzerindeki, Portekiz 
toprakları üzerindeki hava sahası; 
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c) Geleneksel olarak inşaatta kullanılan kayalar, sıradan toprak ve diğer 
malzemeler hariç, maden yatakları, mineral ve şifalı su kaynakları ve toprak 
altında doğal yeraltı boşlukları; 

d) Yollar; 

e) Ulusal demiryolu hatları; 

f) Kanunun bu sınıfa sokabileceği diğer mülkiyet. 

2. Kanun, hangi mülkün Devlete ait kamu malı, hangisinin özerk 
bölgelerin kamu malı ve hangisinin yerel yönetimlerin malı olduğunu ve ayrıca, 
bunların kullanım koşul ve şartlarını ve sınırlarını belirler. 

Madde 85. (Kooperatifler ve işçi-yönetimi deneyleri) 

1. Devlet kooperatiflerin kurulmasını teşvik eder ve faaliyetlerini 
destekler. 

2. Devlet, kooperatiflerin yararlanacağı bütçe ve mali yardımları ve kredi 
kullanma ve teknik yardımda tercihli koşul ve şartları belirler. 

3. Devlet tutarlı işçi-yönetim deneylerine destek olur. 

Madde 86. (Özel işletmeler) 

1. Devlet, özellikle küçük ve orta büyüklükte işletmeler olmak üzere, 
işletmelerin faaliyetlerini teşvik eder ve özellikle ekonominin genel çıkarlarına 
hizmet eden faaliyetlerle uğraşan işletmeler başta olmak üzere, ilgili yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini denetler. 

2. Devlet sadece, genel bir kural olarak önceden bir yargı kararına 
istinaden, kanunun açıkça belirttiği durumlarda, geçici olarak özel işletmelerin 
yönetimine müdahale eder. 

3. Kanun, özel işletmelerin ve benzer yapıda diğer kuruluşların 
yasaklandığı ana sektörleri belirler. 

Madde 87. (Yabancıların ekonomik faaliyeti ve yatırımı) 

Kanun, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduklarından emin olmak, 
ulusal bağımsızlığı ve işçilerin çıkarlarını savunmak amacıyla, yabancı özel 
bireylerin ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerini ve yatırımlarını düzenler. 

Madde 88. (Terk edilen üretim araçları) 

1. Terk edilen üretim araçları, kanunun koyduğu kural ve şartlar altında 
istimlak edilebilir. Göçmen işçilerin mülkiyetleriyle ilgili özel durum da kanun 
tarafından dikkate alınır. 

2. İyi bir neden olmadan terk edilmiş olan üretim araçları da kanunun 
belirleyeceği için şartlar altında zorunlu kira veya işletme imtiyazlarına konu 
olabilir. 

Madde 89. (İşçilerin yönetime katılımı) 

Kamu sektöründe üretim birimlerinin işçileri söz konusu birimlerin 
yönetimine etkin katılımı sağlanır. 

 

 



 473 

Başlık I I . 

Planlar 

 

Madde 90. (Hedefler) 

Ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının amacı ekonomik büyüme, 
sektör ve bölgelerin uyumlu ve entegre gelişmesi, milli hasılatın kişiler arasında 
ve bölgeler arasında adil bölüşümü, sosyal, eğitim ve kültür, ekonomi politikası 
ile koordinasyonu, kırsal kesimin savunulması, ekolojik dengenin korunması, 
çevrenin ve Portekiz halkının yaşam kalitesinin korunmasının teşvik etmektir. 

Madde 91. (Planların hazırlanması ve uygulanması) 

1. Ulusal planlar, ana seçenekleri düzenleyen kanunlar çerçevesinde 
hazırlanır ve bir coğrafi sektörel kapsamda özel programlar içerebilir. 

2. Hükümetin ana seçeneklerle ilgili kanun tasarıları, bunlarla gerekçeleri 
ortaya koyan raporlarla birlikte sunulur. 

3. Ulusal planlar, ademi merkeziyetçi, bölgesel ve sektörel bazda 
uygulanır. 

Madde 92. (Ekonomik ve Sosyal Konsey) 

1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politika alanında 
danışma ve uyumdan sorumlu organdır ve ana seçenekleri ve ekonomik sosyal 
kalkınma planlarının hazırlanmasında yer alır ve ayrıca kanunun vereceği diğer 
görevleri yerine getirir. 

2. Kanun, özellikle hükümet temsilcileri, işçi, iş faaliyetleri ve aileleri, 
özerk bölgeler ve yerel yönetimleri temsil eden örgütleri içeren Ekonomik ve 
Sosyal Konseyin oluşumunu belirler. 

3. Kanun aynı zamanda, Ekonomik ve Sosyal Konseyin teşkilatlanma ve 
faaliyet şeklini ve üyelerinin statülerini ve rolünü belirler. 

 

Başlık I I I . 

Tarım, ticaret ve sanayi politikaları 

 

Madde 93. (Tarım politikası hedefleri) 

1. Tarım politikasının amaçları şunlardır: 

a) Tarıma yeterli altyapı ile rekabet ortamında bir artış yönünde çalışacak 
insan, teknik ve mali kaynaklar sağlayarak tarımsal üretim ve verimliliği 
artırmak ve ürünlerin kalitesini, etkili pazarlama ve satışını ve ülke için gelişmiş 
bir arz ve ihracattaki artışı sağlamak; 

b) Tarım işçilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunun 
iyileştirilmesini, kırsal kesimin kalkınmasını, arazi sahipliği yapısının rasyonel 
hale getirilmesini, işletme sisteminin modernizasyonu, arazilerin ve arazide 
kullanılan diğer üretim araçlarını işleyenler tarafından sahiplenilmesi veya 
mülkiyetinin açılmasını teşvik etmek; 
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c) Tarım işçileri ve diğer işçiler arasında gerçek eşitlik elde etmek için 
koşulları oluşturmak ve tarım sektörünün diğer sektörlerle alışverişinde 
dezavantajlı olmasını önlemek; 

d) Toprak ve diğer doğal kaynakların akılcı kullanımı ve yönetimini 
sağlamak ve yenilenme kapasitelerini korumak; 

e) Çiftçilerin birlik oluşturmalarını ve toprağı doğrudan kendilerinin 
işlemelerini özendirmek. 

2. Devlet, ülkenin çevreyle ilgili ve sosyal faktörleri ile uyumlu olarak, 
tarımsal planlama ve reorganizasyon ve ormancılık kalkınma politikasını teşvik 
eder. 

Madde 94. (Çok büyük arazilerin küçültülmesi) 

1. Kanun, tarım politikası hedefleri açısından, aşırı derecede büyük tarım 
arazilerinin yeniden boyutlandırılmasını düzenler ve kamulaştırma durumunda, 
toprak sahiplerine hakları olan tazminatın ödenmesini ve kendi çiftlikleri için 
geçimlerini sürdürebilecekleri makul büyüklükte toprak bırakılmasını sağlar. 

2. Söz konusu arazinin etkin ve rasyonel kullanılıp kullanılamadığına 
karar vermek amacıyla, tam tapuyu vermeden önceki deneme süresi şartı saklı 
kalmak üzere, kamulaştırılan arazi, kanunun belirttiği şekilde, sahiplik veya 
kiralık olarak küçük çiftçilere -tercihan aile çiftlik birimlerine-, tarım işçilerinin 
kooperatiflerine veya işçilerin işlettiği diğer biçimlere devredilir. 

Madde 95. (Küçük çiftlikleri yeniden boyutlandırma) 

Kanunun belirttiği üzere sahiplik hakkı saklı kalmak üzere, Devlet, tarım 
politikası hedefleri açısından uygun olan boyuttan daha küçük olan çiftlik 
birimlerinin, özellikle hukuki, mali ve yapısal veya sadece ekonomik 
entegrasyon için kredi teşvikleri yoluyla ve özellikle bir kooperatif şeklinde 
veya parselleri bir araya getirmek için tasarlanmış ölçülerle yeniden 
boyutlandırılmasını teşvik eder. 

Madde 96. (Sahibi olmayan arazilerinin kullanım şekilleri) 

1. Kanun, çiftçinin güvenlik ve meşru çıkarlarını garanti altına alacak bir 
şekilde, sahibi olmayan arazilerin kiralama ve diğer kullanım şekillerini 
biçimlendiren kuralları düzenler. 

2. Ücretli tarım ve koloni sistemi yasaktır ve çiftçilerin tarımsal ortaklık 
sistemine etkili bir şekilde son vermek için gereken koşullar oluşturulur.  

Madde 97. (Devlet yardımı) 

1. Devlet, tarım politikası hedeflerini gerçekleştirmek için, küçük ve orta 
büyüklükte çiftçilere, özellikle aile çiftliği birimlerine entegre olduklarında, 
yalnız veya kooperatif ortağı olduklarında ve ayrıca tarım işçilerinin 
kooperatiflerine ve işçilerin işlettiği diğer biçimlere tercihli yardım sağlar. 

2. Bu tür Devlet yardımı, özellikle şunlardan oluışur: 

a) Teknik destek verme; 

b) Pazarlama formlarının oluşturulması, yukarı ve aşağıya doğru 
üretimden satış desteği; 
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c) Öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen iklim veya bitki 
hastalıklarından kaynaklanan risklerin kapsamı için destek; 

d) Özellikle üretici, satış, işleme ve hizmet kooperatifleri ve işçilerin 
işlettiği diğer biçimleri oluşturarak, tarım işçileri ve çiftçilerin birlikler 
oluşturması ve bunlara katılmasını özendirmek için teşvik etme. 

Madde 98. (Tarım politikasının hazırlanmasına katılım) 

Tarım işçilerinin ve çiftçilerin tarım politikasının hazırlanmasına katılımı 
kendilerini temsil eden örgütleri aracılığıyla sağlanır. 

Madde 99. (Ticaret politikası hedefleri) 

Ticaret politikasının hedefleri şunlardır: 

a) Ticari kuruluşlar arasında sağlıklı rekabet; 

b) Dağıtım devrelerinin rasyonalizasyonu; 

c) Spekülatif faaliyetler ve kısıtlayıcı ticari uygulamalarla mücadele 
etmek; 

d) Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; 

e) Tüketicinin korunması. 

Madde 100. (Sanayi politikası hedefleri) 

Sanayi politikasının hedefleri şunlardır: 

a) Modernleşme, sosyal ve ekonomik çıkarları, Portekiz ekonomisinin 
uluslararası entegrasyonu genel çerçevesi içinde sanayi üretiminde artış; 

b) Endüstriyel ve teknolojik yeniliği güçlendirme; 

c) Endüstriyel işletmelerin rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması; 

d) Genel olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelere istihdam yaratan ve 
ihracatı artıran veya ithalatı ikame eden girişim ve işletmelere destek; 

e) Portekiz işletmelerine uluslararası tanıtım desteği. 

 

Başlık IV. 

Maliye ve bütçe sistemi 

 

Madde 101. (Mali sistem) 

Mali sistem, tasarrufların toplanmasını, mevduatı, ekonomik ve sosyal 
kalkınma için gerekli mali kaynakların uygulanmasını garanti edecek şekilde, 
kanunla yapılandırılır. 

Madde 102. (Portekiz Bankası) 

Portekiz Bankası ulusal merkez bankasıdır ve kanunla belirlenen ve 
Portekiz Devletinin bağlı olduğu uluslararası kurallara uygun olarak 
fonksiyonlarını yerine getirir.  

Madde 103. (Bütçe sistemi) 

1. Bütçe sistemi Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının mali ihtiyaçlarını 
karşılamayı, gelir ve servetin adil dağılımını sağlamayı amaçlar. 
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2. Vergiler, uygulanabilirliğini ve oranını, mali faydaları ve mükelleflere 
tahakkuk eden teminatları belirleyen kanunlarla oluşturulur. 

3. Kimse, Anayasaya uygun olarak oluşturulmayan, geriye dönük olarak, 
ya da kanun tarafından konulmayan veya toplanmayan vergileri ödemek 
zorunda değildir. 

Madde 104. (Vergiler) 

1. Kişisel gelir vergisi, eşitsizlikleri azaltmayı amaçlar, tek ve 
kademelidir, aile ihtiyaçları ve gelirlerini dikkate alır. 

2. İşletmeler temelde gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilir. 

3. Varlıkların vergilendirilmesi vatandaşlar arasında eşitliğe katkıda 
bulunur. 

4. Tüketim vergisi tüketim yapısının ekonomik kalkınma ve sosyal 
adaletin gereklerindeki değişikliklere uyum sağlamasını amaçlar ve lüks tüketim 
mallarının bedelini yükseltir. 

Madde 105. (Bütçe) 

1. Devlet bütçesi şunları içerir: 

a) Özerk fonlar ve dairelerinki de dahil olmak üzere Devletin gelir ve 
gider dökümü; 

b) Sosyal güvenlik bütçesi. 

2. Bütçe, ana planlama seçeneklerine uygun olarak, hukuki ve 
anlaşmalara dayalı yükümlülükler ışığında düzenlenir. 

3. Bütçe, tek bir bütçeden oluşur, gizli ödenek ve fonların varlığına engel 
olacak şekilde, harcamaları teşkilat ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre ortaya 
koyar. Ayrıca programlarla da yapılandırılabilir. 

4. Bütçe, harcamaları karşılamak için gerekli gelirleri öngörür ve kanun, 
bütçenin uygulanmasını düzenleyen kuralları, kamu kredilerinin kullanımını 
düzenleyen şartları ve koşulları ve bütçenin tam olarak uygulanması amacıyla, 
Cumhuriyet Meclisinin kabul ettiği her bir bütçe programının organizasyon 
başlıklarındaki bütçe uygulaması sırasında Hükümet tarafından yapılabilecek 
değişiklikleri düzenleyen kriterleri belirler. 

Madde 106. (Bütçenin hazırlanması) 

1. Bütçe Kanununun düzenlenmesi, oylanması ve uygulanması, özerk 
fonların ve dairelerin bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını düzenleyen 
kuralları da içeren çerçeve kanuna uygun olarak yapılır. 

2. Bütçe kanunu tasarısı, kanunun belirleyeceği zaman sınırları içerisinde 
sunulur ve oylanır ve kanun bu zaman sınırlarına uyulamadığında benimsenecek 
süreçleri belirler. 

3. Bütçe tasarısıyla birlikte sunulacak raporlar: 

a) Bütçe üzerinde bir etkiye sahip temel makroekonomik göstergelerin 
gelişimine ilişkin tahminlerin yanı sıra, para arzının ve kaynağının gelişimi; 

b) Önceki Bütçeye göre gelir ve gider tahminlerindeki farklılaşmanın 
gerekçeleri; 
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c) Kamu borçları, hazine işlemleri ve hazine hesapları; 

d) Özerk fonların ve dairelerin durumu; 

e) Özerk bölgelere ve yerel yönetimlere fon transferleri; 

f) Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki mali transferlerin önerilen bütçeye 
etkileri; 

g) Mali yardımlar ve ardından gelen gelirdeki azalma tahmini. 

Madde 107. (Denetim) 

Bütçe uygulaması Sayıştay ve Cumhuriyet Meclisi tarafından denetlenir.  
Sayıştaydan görüş alındıktan sonra, Cumhuriyet Meclisi, sosyal güvenlik 
hesapları da dahil olmak üzere, Genel Devlet Hesaplarını görüşür ve oylar.  

 

Kısım I I . 

Siyasi iktidarın teşkilatlanması 

Başlık I . 

Genel ilkeler 

 

Madde 108. (İktidarın kaynağı ve kullanılması) 

Siyasal iktidar halka aittir ve Anayasaya uygun olarak kullanılır. 

Madde 109. (Vatandaşın siyasete katılımı) 

Erkek ve kadınların siyasete doğrudan ve aktif katılımı, demokratik 
sistemin yerleşmesi için temel bir araçtır ve kanun hem medeni ve siyasi  
hakların kullanılmasında eşitlik hem de siyasi görevlere seçilmede cinsiyete 
dayalı ayrımcılığın olmamasını teşvik eder. 

Madde 110. (Egemenlik yetkisini kullanan kuvvetler) 

1. Egemenlik yetkisini kullanan organlar Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet 
Meclisi, Hükümet ve mahkemelerden oluşur. 

2. Egemenlik yetkisinin oluşumu, yapısı, sorumlulukları ve organlarının 
yetkisi ve işleyişi Anayasa ile belirlenir. 

Madde 111. (Kuvvetler ayrılığı ve birbirine bağımlılık) 

1. Egemenlik yetkisini kullanan organlar, Anayasada belirtildiği üzere 
ayrı ve birbirine bağımlıdır. 

2. Anayasa ve kanunlar tarafından açıkça belirtilen durumlar dışında, 
egemenlik yetkisini kullanan hiçbir organ ve özerk bölgeye veya yerel 
yönetimlere ait hiçbir organ yetkilerini başka organlara devredemez. 

Madde 112. (Mevzuat) 

1. Mevzuat; kanunlar, idari kanunlar ve bölgesel kanun hükmünde 
kararnamelerden oluşur.  

2. Yasama yetkisi altında kanunlaşan idari kanunların ve hukuki 
rejimlerin genel esaslarını geliştiren kanunların tekabül ettikleri kanuna tabi 
olmaları dışında, kanunlar ve idari kanunlar aynı yetkiye sahiptir. 
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3. Teşkilat kanunları, üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gereken kanunlar 
ve Anayasaya göre diğer kanunlar için zorunlu kanuni ön şart olan kanunlar 
veya başka kanunların uyması gereken diğer kanunlar daha üst yetkiye sahiptir. 

4. 227’nci maddenin 1/b ve 1/c hükümleri saklı kalmak üzere, kanun 
hükmünde kararnamelerin bölgesel kapsaması vardır ve egemenlik yetkisini 
kullanan organların münhasıran sorumluluklarında olmayan, söz konusu özerk 
bölgenin siyasi ve idari statüsünde ortaya konulan konuları ele alır. 

5. Hiçbir kanun, başka kategoride mevzuat oluşturamaz veya diğer kanun 
türlerine, hükümlerini üçüncü tarafları ilgilendiren etkiler doğuracak şekilde 
yorumlama, entegre etme, değiştirme, askıya alma veya yürürlükten kaldırma 
yetkisi vermez. 

6. Hükümet yönetmelikleri, düzenlendikleri kanun öyle gerektirdiğinde 
ve bağımsız düzenlemeler durumunda, düzenleyici emir şeklini alır. 

7. Yönetmelikler, düzenlenmesi amaçlanan veya onları çıkaran öznel ve 
nesnel yetkiyi ortaya koyan kanunları açıkça belirtir. 

8. Avrupa Birliği mevzuatının ve diğer hukuki fiillerin iç hukuk sistemine 
aktarılması ancak bir kanun, bir idari kanun veya yukarıdaki 4’üncü fıkra 
uyarınca bir bölgesel kanun hükmünde kararname ile olur. 

Madde 113. (Seçim kanununun genel esasları) 

1. Genel kural olarak, egemenlik yetkilerini kullanan organların, bölgesel 
yönetimlerin ve yerel yönetimlerin memurları doğrudan, gizli ve periyodik 
seçimle atanır. 

2. 15’ inci maddenin 4 ve 5’ inci fıkraları ve 121’ inci maddenin 2’nci 
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, seçim kaydı vatandaşın girişimiyle, 
zorunlu ve daimi olur ve doğrudan, genel oyla yapılan tüm seçimler için tek bir 
kayıt sistemi bulunur. 

3. Seçim kampanyaları aşağıdaki esaslara göre yürütülür: 

a) Propaganda özgürlüğü; 

b) Tüm adaylara eşit fırsat ve muamele; 

c) Kamu kuruluşlarının tüm adaylara karşı tarafsızlığı; 

d) Şeffaflık ve seçim hesaplarının denetimi. 

4. Vatandaşların, kanunun belirlediği şekilde, seçim yetkilileri ile işbirliği 
yapma ödevi vardır. 

5. Atılan oylar nispi temsil ilkesine uygun olarak sandalyeye dönüşür.  

6. Doğrudan oya dayalı bir mesleki organı fesheden herhangi bir kanun 
da yeni bir seçim için tarih belirler. Bu seçimleri takip eden altmış gün içinde ve 
fesih sırasında yürürlükte olan seçim kanununa göre yapılır, yapılmadığı 
takdirde seçim kanunu geçersiz olur. 

7. Seçim yasalarının doğruluğu ve geçerliliği hakkında karar verme 
yetkisi mahkemelere aittir.  
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Madde 114. (Siyasi partiler ve muhalefet hakkı) 

1. Siyasi partiler, genel, doğrudan oy ile seçilen organlarda, seçim 
sonuçlarının oranlarına göre sandalye elde ederler.  

2. Anayasa ve kanun tarafından belirlendiği üzere, azınlıklar demokratik 
muhalefet hakkına sahiptir. 

3. Cumhuriyet Meclisinde sandalyesi olan ancak Hükümette yer almayan 
siyasi partilerin, kamu yararını ilgilendiren temel konulardaki durum ve 
gelişmelerle ilgili olarak Hükümet tarafından düzenli olarak bilgilendirilme 
hakkı vardır. Özerk bölgelerin Yasama Meclislerinde veya doğrudan seçilmiş 
meclislerde sandalyesi olan siyasi parti ler, yürütmede yer almıyorlarsa söz 
konusu yürütmelerle ilgili aynı hakka sahiptir. 

Madde 115. (Referandumlar) 

1. Anayasa ve kanunla öngörüldüğü ve belirtildiği üzere, Cumhuriyet 
Meclisi veya Hükümetin kendi sorumluluk alanlarına düşen konularla ilgili bir 
önerilerin ardından Cumhurbaşkanı, Portekiz topraklarında kayıtlı seçmen 
vatandaşları, referandumla doğrudan ve bağlayıcı olarak kendilerini ifade 
etmeye davet edebilir. 

2. Referandumlar, ayrıca Cumhuriyet Meclisine bir talepte bulunan 
vatandaşların girişimiyle de düzenlenebilir. Bu tür istekler kanunda belirlenen 
şartlar altında ve zaman sınırları içinde sunulur ve değerlendirilir. 

3. Referandum, Cumhuriyet Meclisi veya Hükümetin, uluslararası bir 
anlaşma veya bir kanunu kabul ederek karar vermesi gereken ulusal çıkarlarla 
ilgili önemli konularla sınırlıdır. 

4. Aşağıdakiler referanduma tabi olmaz: 

a) Anayasadaki değişiklikler; 

b) Bütçe, vergi veya mali içerikli kanunlar; 

c) İzleyen fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 161’ inci maddede 
öngörülen konular; 

d) i) bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, 164’üncü maddede 
öngörülen konular. 

5. Önceki fıkra hükümleri, barış veya sınırların değiştirilmesi konuları 
dışında, 161’ inci maddenin i) fıkrası uyarınca ülke çıkarlarını ilgilendiren 
önemli konuların referanduma götürülmesine engel değildir. 

6. Her referandum sadece tek konuyu ele alır. Sorular nesnel, açık ve 
nettir ve evet veya hayır cevabı ister ve kanunda belirtilecek azami sayıyı 
geçmez. Kanun ayrıca referandumun kurgulanmasını ve yapılmasını düzenleyen 
diğer şartları da belirler. 

7. Egemenlik yetkilerini kullanan organlar için genel seçimler, özerk 
bölgelerin özyönetim organları için seçimler, yerel yönetim organları için 
seçimler ve Avrupa Parlamentosu üyeleri için seçimler arasında ve bu seçimlerin 
yapıldıkları tarihlerde referandum çağrısı veya oylaması yapılmaz. 
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8. Cumhurbaşkanı, kendisine Cumhuriyet Meclisi veya Hükümetten 
sunulan taslak referandumu, olarak anayasaya uygunluk ve yasallık açısından 
zorunlu ön saptamaya sunar; 

9. 113’üncü maddenin 1, 2, 3, 4 ve 7’nci fıkra hükümleri, gerekli 
değişiklikler yapıldıktan sonra referanduma başvurulur. 

10. Cumhurbaşkanı veya seçmen tarafından reddedilen referandum 
taslağı, yeni Cumhuriyet Meclisi seçimleri hariç, aynı yasama yılı içinde veya 
Hükümet istifa edinceye veya görevden alınıncaya kadar yeniden sunulmaz. 

11. Referandumlar sadece oy kullanan seçmen sayısının kayıtlı seçmen 
sayısının yarısını aşması durumunda bağlayıcıdır. 

12. 121’ inci maddenin 2’nci fıkra hükümleri uyarınca, yurt dışında 
ikamet eden ve vermek üzere usulünce kayıtlı vatandaşlar, özellikle de 
kendilerini ilgilendiren konular ile ilgili alanlarda referandumlarda yer almak 
üzere çağrılırlar. 

13. 232’nci maddenin 2’nci fıkrası uyarınca, referandumların kapsama 
alanı bölgesel olabilir. 

Madde 116. (Müşterek karar organları) 

1. Kanunun belirttiği durumlar dışında, egemenlik yetkisini kullanan 
meclislerin, özerk bölgelerin organlarının veya yerel yönetim organlarının 
toplantıları halka açıktır. 

2. Yüksek karar organları, kararlarını, öngörülen üye çoğunluğunun 
huzurunda alır. 

3. Anayasa, kanun ve geçerli kurallar ve usullerin öngördüğü haller 
dışında, yüksek karar organları, kararlarını basit çoğunlukla alır ve çekimser 
oylar bu hesaplamaya dahil edilmez. 

Madde 117. (Siyasi makamların statüsü) 

1. Siyasi makamlar, görevlerini yaparken, fiil ve ihmalleri için siyasi, 
hukuki ve cezai açıdan sorumludur. 

2. Kanun, siyasi makamın, hem görev, sorumluluk, yükümlülük ve 
görevle bağdaşmayan durumlarını ve bunlarla ilgili herhangi bir ihlalin 
sonuçlarını hem de bu makamlara uygulanan hak, ayrıcalık ve 
dokunulmazlıkları belirler. 

3. Kanun, siyasi makamların sorumlu tutulacağı özel suçları ve görevden 
alınma veya vekillikten düşürülme de dâhil olmak üzere, bunlara uygulanacak 
ceza ve sonuçları belirler. 

Madde 118. (Yenilenme ilkesi) 

1. Hiç kimse herhangi bir ulusal, bölgesel ya da yerel siyasi makamı ömür 
boyunca işgal edemez. 

2. Kanun, yürütmeyle ilgili siyasi makam sahiplerinin mazbatalarının 
birbiri ardına yenilenme sınırlarını belirleyebilir. 
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Madde 119. (Kanunların yayımlanması) 

1. Aşağıdakiler Resmi Gazete’de –Diârio da Repüblica- yayımlanır : 

a) Anayasa ile ilgili kanunlar; 

b) Uluslararası anlaşmalar ve ilgili onama ilânları; 

c) Kanunlar, idari kanunlar ve bölgesel kanun hükmünde kararnameler; 

d) Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararname; 

e) Cumhuriyet Meclisi ve özerk bölgelerin Yasama Meclislerinin 
kararları; 

f) Cumhuriyet Meclisi, Danıştay ve özerk bölgelerin Yasama 
Meclislerinin içtüzükleri; 

g) Anayasa Mahkemesi kararları ve kanunen genel bağlayıcılığı olan 
diğer mahkeme kararları; 

h) Hükümet tarafından çıkarılan düzenleyici emirler ve diğer 
yönetmelikler, ayrıca özerk bölgelerde Cumhuriyet Temsilcilerinin 
kararnameleri ve bölgesel düzenleyici kararnameler; 

i) Egemenlik yetkisini kullanan organlar, özerk bölgelerin ve yerel 
yönetimlerin organları ve ayrıca Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerin 
sonuçları ve ulusal ve bölgesel referandumların sonuçları. 

2. Önceki fıkranın a) bendinden h) bendine kadar olan hükümlerinde 
belirtilen, egemenlik yetkisi kullanan organların, özerk bölge organlarının ve 
yerel yönetim organlarının kanunlarının yayımlanmaması bu kanunların kesin 
hüküm kazanmaması sonucunu doğurur. 

3. Kanun, diğer kanunların hangi yöntemle yayımlanacağını ve 
yayımlanmamanın doğuracağı sonuçları belirler. 

 

Başlık I I . 

Cumhurbaşkanı 

Bölüm I . 

Statü, rol ve seçim 

 

Madde 120. (Tanım) 

Cumhurbaşkanı, Portekiz Cumhuriyetini temsil eder, ulusal bağımsızlığı, 
Devletin birliğini ve demokratik kurumların düzgün işleyişini garanti eder ve 
resen Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır.  

Madde 121. (Seçim) 

1. Cumhurbaşkanı, Portekiz topraklarında oy vermek için kayıtlı olan tüm 
Portekiz vatandaşlarının ve aşağıdaki fıkra uyarınca, yurtdışında ikamet eden 
tüm Portekiz vatandaşlarının genel, doğrudan, gizli oyu ile seçilir.  

2. Kanun, yurtdışında ikamet eden Portekiz vatandaşlarını Portekiz 
toplumuna sıkıca bağlayan bağlantıların varlığına gerekli dikkati göstererek, 
yurtdışındaki vatandaşların oy hakkını düzenler.  
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3. Portekiz topraklarında oy hakkı şahsen icra edilir.  

Madde 122. (Seçilebilme) 

Seçmen kütüğüne kayıtlı ve otuzbeş yaşına gelmiş köken itibariyle 
Portekizli vatandaşlar seçilme yeterliliğine sahiptir.  

Madde 123. (Yeniden seçilme yeterliği) 

1. Art arda üçüncü dönem için veya peş peşe ikinci dönem sonunu izleyen 
beş yıl içinde tekrar seçilmeye izin verilmez.  

2. Cumhurbaşkanı, istifa etmesi durumunda, bir sonraki seçimlerde veya 
istifasının hemen ardından gelen beş yıl içinde gerçekleşecek bir seçimde 
yeniden aday olmaz.  

Madde 124. (Adaylık) 

1. Cumhurbaşkanlığı için, en az yedibinbeşyüz en fazla onbeşbin kayıtlı 
seçmen tarafından aday gösterilir.  

2. Adaylar, seçim için belirlenen tarihten en az otuz gün öncesine kadar 
Anayasa Mahkemesine bildirilir.  

3. Herhangi bir adayın ölümü halinde ya da herhangi bir adayın 
Cumhurbaşkanlığı fonksiyonlarını yerine getirmesine engel başka herhangi bir 
durum ortaya çıktığında, seçim süreci, kanunun belirleyeceği şartlarda yeniden 
başlar.  

Madde 125. (Seçim tarihi) 

1. Cumhurbaşkanı, selefinin görev süresi dolmadan önceki altmış gün 
veya makamın boşalmasından sonraki altmış gün içinde seçilir.  

2. Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yapıldığı tarihin doksan gün öncesi 
ve sonrasında seçim yapılmaz.  

3. Önceki fıkrada öngörülen durumda, seçimin belirtilen dönemin 
ardından gelen on gün içinde yapılır ve süresi dolan Cumhurbaşkanının görev 
süresi yeterli süre için kendiliğinden uzar; 

Madde 126. (Seçim sistemi) 

1. Kullanılan geçerli oyların yarıdan fazlasını alan aday Cumhurbaşkanı 
seçilir. Boş oy pusulaları geçerli sayılmaz.  

2. Adayların hiçbiri bu sayıyı elde edemediği takdirde, ikinci oylama 
birincisinin tarihinden sonraki yirmibir gün içinde yapılır.  

3. İlk oylamada en çok oyu alan ve adaylıktan çekilmeyen sadece iki aday 
ikinci oylamaya kalır.  

Madde 127. (Atanma ve yemin) 

1. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi önünde görevine resmen 
başlar.  

2. Atanması görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görev süresinin son 
gününde veya boş makam için yapılan seçim durumunda, seçim sonuçlarının 
açıklandığı günden başlayarak sekizinci günde yapılır. 
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3. Göreve başlayan Cumhurbaşkanı aşağıdaki andı içer: 

“ Bana verilen görevi sadakatle yapacağıma ve Portekiz Cumhuriyeti 
Anayasasını savunacağıma, gözeteceğime ve gözetilmesi için çalışacağıma 
namusum üzerine yemin ederim.”   

Madde 128. (Görev süresi) 

1. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır ve yeni Cumhurbaşkanının 
atanmasıyla sona erer.  

2. Makamın boşalması durumunda, yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı yeni bir 
görev dönemine başlar. 

Madde 129. (Portekiz topraklarında olmama) 

1. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisinin veya Cumhuriyet Meclisi 
oturum halinde değilse Daimi Komisyonun onayı olmadan, Portekiz topraklarını 
terk etmez.  

2. Cumhurbaşkanı yolda ise veya beş günden fazla sürmeyen bir gayri 
resmi ziyarette ise rızaya gerek kalmaz. Bununla birlikte, böyle durumlarda 
önceden Cumhuriyet Meclisini haberdar eder. 

3. Yukarıdaki 1’ inci fıkra hükümlerine uymama otomatik olarak mevki 
kaybını gerektirir. 

Madde 130. (Cezai sorumluluk) 

1. Cumhurbaşkanı, görevlerini yerine getirirken işlediği suçlardan dolayı 
Yüksek Adalet Divanı önünde sorumludur.  

2. Üyelerin beşte birinin önergesi ve üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla 
kabul edilmesiyle süreç sadece Cumhuriyet Meclisi tarafından başlatılabilir. 

3. Cumhurbaşkanı hakkında mahkumiyet kararı, görevinin sona ermesi ve 
yeniden seçilmek için ehliyetsizlikle sonuçlanır.  

4. Görevi dışında işlenmiş suçlar için, Cumhurbaşkanı, görev süresinin 
sona ermesinden sonra normal mahkemeler önünde sorumludur.  

Madde 131. (İstifa) 

1. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisine hitaben bir mesaj yoluyla istifa 
edebilir.  

2. Böyle bir istifa, Cumhuriyet Meclisi bunu kayda aldığında Resmi 
Gazete’de (Diario da República) yayımlanmasını müteakip halel getirmeksizin, 
yürürlüğe girer.  

Madde 132. (Cumhurbaşkanı Vekili) 

1. Cumhurbaşkanının geçici olarak görevlerini yerine getirememesi 
durumunda veya makam boşsa ve yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı atanıncaya 
kadar görevleri Cumhuriyet Meclisi Başkanınca, eğer Başkanın yapması 
mümkün değilse, vekili tarafından yerine getiri lir.  

2. Cumhurbaşkanına vekalet ettiği sürece, Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
veya vekilinin Meclis Üyesi olarak yetkisi otomatik olarak askıya alınır. 
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3. Cumhurbaşkanı, görevlerini geçici süreyle yerine getiremediğinde, söz 
konusu süre boyunca makamından kaynaklanan haklarını ve ayrıcalıklarını 
elinde tutar. 

4. Cumhurbaşkanı vekili, makamın her türlü onur ve ayrıcalıklarından 
yararlanır, ancak seçildiği makamın haklarına sahiptir. 

 

Bölüm I I . 

Sorumlulukları 

 

Madde 133. (Diğer organlarla ilgili sorumluluklar) 

Diğer organlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanının sorumlulukları şunlardır:  

a) Devlet Şûrası’na Başkanlık etmek; 

b) Seçim kanunu uyarınca Cumhuriyet Meclisi üyeleri, Avrupa 
Parlamentosu ve özerk bölgelerin Yasama Meclisi üyeleri için seçim tarihini 
belirlemek; 

c) Cumhuriyet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak; 

d) Cumhuriyet Meclisi ve özerk bölgelerin Yasama Meclislerine hitap 
etme; 

e) 172’nci maddeye dayanarak ve ilk önce Meclis ve Devlet Şûrasında 
sandalyesi olan partilere danıştıktan sonra, Cumhuriyet Meclisini feshetme; 

f) 187/1’ inci madde uyarınca Başbakanı atamak; 

g) 195’ inci maddenin 2’nci fıkrası uyarınca Hükümeti görevden alma ve 
186’ncı maddenin 4’üncü fıkrası uyarınca Başbakanı görevden alma; 

h) Başbakanın teklifi üzerine, Hükümet üyelerini atamak ve görevden 
almak; 

i) Başbakandan talep gelmesi üzerine Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
etmek; 

k) Önce Devlet Şûrası’na ve özerk bölgelerin Yasama Meclisinde 
sandalyesi bulunan partilere danıştıktan sonra, 172’nci maddenin hükümlerine 
dayanarak, gerekli değişikliklerin yapılması şartıyla, Yasama Meclislerini 
feshetme. 

l) Hükümete danıştıktan sonra, özerk bölgelere Cumhuriyet Temsilcilerini 
atamak ve görevden almak; 

m) Hükümetin önerisi ile, Sayıştay Başkanını ve Cumhuriyet 
Başsavcısını atamak ve görevden almak; 

n) Devlet Şûrası’nın beş üyesini ve Yüksek Yargı Konseyinin iki üyesini 
atamak; 

o) Yüksek Ulusal Savunma Konseyine Başkanlık etmek; 

p) Hükümetin teklifiyle, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanını 
atamak ve Genel Kurmay Başkanına danışarak varsa Silahlı Kuvvetler Genel 
Kurmay Başkan Yardımcısını ve üç silahlı kuvvetin Komutanlarını atamak. 
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Madde 134. (Kişisel sorumluluklar) 

a) Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden şahsen sorumludur: 

b) Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görevini yapmak; 

c) Kanunları, idari kanunları ve düzenleyici emirleri çıkarmak ve 
yayımlatmak ve hem Cumhuriyet Meclisinin uluslararası anlaşmaları kabul eden 
kararlarını hem de Hükümet kararnamelerini imzalamak; 

d) 115’ inci maddede belirtilen ve 232’nci maddenin 2’nci fıkrası ve 
256’ncı maddenin 3’üncü fıkrasında atıfta bulunulan ulusal çıkarlarla ilgili 
konuları referanduma götürmek; 

e) 19 ve 138’ inci maddenin hükümleri uyarınca, olağanüstü hal veya 
sıkıyönetim ilân etmek; 

f) Cumhuriyetin bekası için ciddi sonuçlar olabilecek acil durumları ilân 
etmek; 

g) İlk önce Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, suçları bağışlamak veya 
cezaları hafifletmek; 

h) Anayasa Mahkemesinden kanunlarda ve idari kanunlarda ve 
uluslararası sözleşmelerde belirtilen kuralların Anayasaya uygunluğu için ön 
inceleme yapmasını istemek; 

i) Anayasa Mahkemesinden, eklenti veya çıkarmalar nedeniyle kanun 
hükümleri veya statülerin anayasaya uygun olup olmadıklarına karar vermesini 
istemek;  

j) Kanun uyarınca madalyalar vermek ve Portekiz’ in şeref nişanlarında 
Grand Master görevini ifa etmek. 

Madde 135. (Uluslararası ilişkilerde sorumluluklar) 

Uluslararası ilişkilerde Cumhurbaşkanının sorumlulukları şunlardır: 

a) Büyükelçileri ve Hükümetin önerisi üzerine olağanüstü elçileri atama 
ve yabancı diplomatik temsilcilerin akreditasyonu; 

b) Usulüne uygun kabul edilen uluslararası anlaşmaları onaylamak; 

c) Hükümetin öneriyle, Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra ve Cumhuriyet 
Meclisinin veya Meclis birleşim halinde değilse ve derhal birleşime gitmesi  
mümkün değilse, Daimi Komisyonun yetkisine dayanarak, fiili veya çok 
yakında olması beklenen saldırı durumunda savaş ilân etme ve barış yapma. 

Madde 136. (Kanunu yürürlüğe sokma ve veto) 

1. Cumhuriyet Meclisinin kanun olarak yürürlüğe sokulması için 
gönderdiği herhangi bir kararnamemin alınmasından veya Anayasa 
Mahkemesinin kararnamenin hiçbir hükmünün anayasaya aykırı olmadığına 
hükmeden kararından itibaren yirmi gün içinde, Cumhurbaşkanı kararnameyi ya 
yürürlüğe sokar ya da veto hakkını kullanır. Veto durumunda, veto gerekçesini 
ortaya koyan bir yazı göndererek kararnamenin yeniden görüşülmesini ister. 
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2. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisinin tüm üyelerinin salt 
çoğunluğuyla önceki oyunu teyit ederse, kararnameyi aldıktan sonraki sekiz gün 
içinde yürürlüğe koyar. 

3. Ancak, kuruluş kanunlarının ve aşağıdaki konularla ilgili kanunların 
biçimini alan kararnamelerin teyidi için, mevcut üyelerin en az üçte ikisine eşit 
ve üye tam sayısının salt çoğunluğundan daha büyük bir çoğunluk gerekir: 

a) Dış ilişkiler; 

b) Üretim araçlarının mülkiyeti ile ilgili olarak, kamu, özel ve kooperatif 
sektörleri arasındaki sınırlar; 

c) Anayasa tarafından öngörülen seçim kanunlarını düzenleyen bu tür 
düzenlemeler, kuruluş kanunu şeklinde olamaz.  

4. Hükümetin yürürlüğe sokulması için gönderdiği herhangi bir 
kararnamemin alınmasından veya Anayasa Mahkemesinin kararnamenin hiçbir 
hükmünün anayasaya aykırı olmadığına hükmeden kararından itibaren kırk gün 
içinde, Cumhurbaşkanı kararnameyi ya yürürlüğe sokar ya da veto hakkını 
kullanır. İkinci durumda, gerekçelerini yazılı olarak Hükümete bildirir.  

5. Cumhurbaşkanı ayrıca 278 ve 279’uncu maddeler uyarınca da veto 
hakkını kullanır.  

Madde 137. (Yürürlüğe sokmama veya imzalamama) 

Cumhurbaşkanı, 134’üncü maddenin b) bendinde öngörülen kanunları 
yayımlamaz veya imzalamazsa söz konusu kanunlar hukuken geçersizdir. 

Madde 138. (Sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilânı) 

1. Sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilânı, Hükümete önceden danışmayı 
ve Cumhuriyet Meclisinin, veya Meclis birleşimde değilse veya derhal birleşime 
gitmesi mümkün değilse, Daimi Komisyondan yetki alınmasını gerektirir. 

2. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal için Daimi Komisyondan yetki 
alınması durumunda, bu ilânın, mümkün olan en kısa sürede Genel Kurul 
tarafından teyit edilmesi gerekir.  

Madde 139. (Cumhurbaşkanı vekilinin işlemleri) 

1. Cumhurbaşkanıvekili 133’üncü maddenin e) ve n) bentleri ile 
134’üncü maddenin c) bendinde öngörülen hiçbir işlemi üstlenmez. 

2. Cumhurbaşkanıvekili, sadece 133’üncü maddenin b), c), f), m) ve p) 
bentleri ile 134’üncü maddenin ve 135’ inci maddenin a) bentlerindeki işlemleri 
Devlet Şûrası’na danıştıktan sonra üstlenir. 

Madde 140. (Bakanların karşı-imzası) 

1. Cumhurbaşkanının 133’üncü maddenin h), j), l), m) ve p) bentleri, 
134’üncü maddenin b), d) ve f) bentleri ile 135’ inci maddenin a), b) ve c) 
bentleri hükümlerine göre işlemleri Hükümetin karşı imzasını gerektirir.  

2. Hükümetin karşı imza vermemesi halinde, söz konusu işlem hukuken 
geçersiz olur.  
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Bölüm I I I . 

Devlet Şûrası 

 

Madde 141. (Tanım) 

Devlet Şûrası Cumhurbaşkanına danışmanlık eden siyasi organdır.  

Madde 142. (Oluşumu) 

Devlet Şûrası’na Cumhurbaşkanı Başkanlık eder ve ayrıca aşağıdaki 
üyelerden oluşur: 

a) Cumhuriyet Meclisi Başkanı; 

b Başbakan; 

c Anayasa Mahkemesi Başkanı; 

d) Ombudsman; 

e) Bölge başkanları; 

f) Anayasayla seçilen ve görevden alınmamış olan eski 
Cumhurbaşkanları; 

g) Cumhurbaşkanının görev süresini kapsayan dönem için seçeceği beş 
vatandaş; 

h) Cumhuriyet Meclisinin, yasama dönemi için, nispi temsil ilkesine göre 
seçtiği beş vatandaş.  

Madde 143. (Atanma ve görev süresi) 

1. Devlet Şûrası üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır.  

2. Devlet Şûrası’nın, 142’nci maddenin a), b), c), d) ve e) bentlerinde 
belirtilen üyelerinin üyelikleri, ilgili görevleri süresince devam eder. 

3. Devlet Şûrası’nın, 142’nci maddenin g) ve h) bentlerinde belirtilen 
üyelerinin üyelikleri, yerlerine yenileri atanıncaya kadar devam eder. 

Madde 144. (Organizasyon ve usul) 

Devlet Şûrası kendi tüzüğünü hazırlamaktan sorumludur. 

1. Devlet Şûrası toplantıları halka açık değildir. 

Madde 145. (Sorumlulukları) 

Devlet Şûrası şunlardan sorumludur: 

a) Cumhuriyet Meclisi ve özerk bölgelerin Yasama Meclislerinin feshiyle 
ilgili görüş bildirme; 

b) 195’ inci maddenin 2’nci fıkrasında öngörülen durumda Hükümetin 
görevden alınmasıyla ilgili görüş bildirme; 

c) Savaş ilânı ve barış yapmayla ilgili görüş bildirme; 

d) 139’uncu maddede atıfta bulunulan Cumhurbaşkanıvekilinin 
işlemleriyle ilgili görüş bildirme; 

e) Anayasada öngörülen diğer konularda görüş bildirme ve genel olarak 
ve Cumhurbaşkanının isteği üzerine, görevini yürütmesiyle ilgili tavsiyede 
bulunma. 
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Madde 146. (Görüş verme) 

Devlet Şûrası, Cumhurbaşkanı bu amaçla yaptığı toplantıda 145’ inci 
maddenin a-e bentlerinde öngörülen görüşlerini bildirir ve bu görüşler, ilgili 
işlemler yapıldığı zaman halka açıklanır.  

 

Başlık I I . 

Cumhuriyet Meclisi 

Bölüm I . 

Statü, rol ve seçim 

 

Madde 147. (Tanım) 

Cumhuriyet Meclisi tüm Portekiz vatandaşlarını temsil eden meclistir. 

Madde 148. (Oluşumu) 

Cumhuriyet Meclisi, seçim kanununda belirtildiği üzere, en az yüzseksen 
ve en fazla ikiyüzotuz üyeden oluşur. 

Madde 149. (Seçim çevreleri) 

1. Üyeler kanunun coğrafi olarak belirlediği seçim çevrelerinden seçilir. 
Kanun, nispi temsil sitemine göre ve d’Hondt en yüksek ortalama kuralını 
kullanarak oyların sandalyelere dönüşmesini sağlamak üzere, çok adaylı veya 
tek adaylı seçim çevreleri oluşturabilir ve bununla ilgili yapıyı ve tamamlayıcı 
öğeleri belirleyebilir. 

2. Ulusal seçim çevresi hariç, Portekiz topraklarında varsa çok adaylı her 
seçim çevresinin vekil sayısı oradaki kayıtlı seçmen sayısıyla orantılıdır. 

Madde 150. (Seçilebilme yeterliliği) 

Seçim kanununca ortaya konan seçilmeye engel yerel durumlar veya 
belirli görevler dışında, seçim kütüğüne kayıtlı her Portekiz vatandaşı seçilme 
yeterliliğine sahiptir. 

Madde 151. (Adaylık) 

1. Adaylıklar, siyasi partiler tarafından kanunda belirlendiği şekilde 
sunulur. Partiler adayları tek tek veya toplu olarak bildirebilirler ve aday 
listelerinde söz konusu hiçbir partiye üye olmayan vatandaşlar da olabilir. 

2. Ulusal seçim çevresi dışında, hiçbir kimse aynı yapıdaki birden fazla 
seçim çevresinden aday olamaz. Kimse birden fazla listede yer alamaz. 

Madde 152. (Siyasi temsil) 

1. Kanun, kullanılan oyların asgari ulusal ortalamasını gerektirerek 
oyların sandalyeye dönüşmesine bir sınır koymaz.  

2. Vekiller seçildikleri seçim çevresini değil bütün ülkeyi temsil eder. 

Madde 153. (Görev süresinin başlangıcı ve sonu) 

1. Vekillerin görev süreleri seçimleri izleyen ilk Cumhuriyet Meclisi 
oturumu ile başlar ve, herhangi bir kişisel yetkinin askıya alınması veya sona 
erdirilmesi durumu hariç, sonraki seçimin ardından yapılan ilk oturumda sona 
erer.  
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2. Seçim kanunu, Mecliste boşalan üyeliklerin doldurulması ve önemli 
gerekçeleri olduğunda, üyeliklerin geçici olarak ikame edilmesi için 
düzenlemeler yapar.  

Madde 154. (Uyuşmazlıklar ve görevin yapılmasına engel durumlar) 

1. Hükümette görev alan üyeler Hükümetten ayrılıncaya kadar vekillik 
görevini yürütemez ve bir önceki madde gereği geçici olarak yerleri doldurulur. 

2. Kanun diğer engel halleri ortaya koyar. 

3. Kanun, vekillerin, jüri üyesi, hakem, bilirkişi veya tanık olmaları için 
Cumhuriyet Meclisinden yetki almaları gereken durumları ve şartları düzenler. 

Madde 155. (Vekillik görevinin yürütülmesi) 

1. Vekiller yetkilerini özgürce kullanır ve özellikle kayıtlı seçmenlerle 
temas ve seçmenlerin düzenli bilgilendirilmesiyle ilgili vazgeçilmez görevlerini 
etkin biçimde yerine getirmeleri için gerekli koşullar güvence altındadır. 

2. Kanun, resmi işlemlerde veya Cumhuriyet Meclisini ilgilendirmeyen 
süreçlerde, Meclis oturumları veya görevleri nedeniyle vekillerin 
bulunmamasının söz konusu olduğu işlem ve süreçlerin ertelenmesi için gerekçe 
oluşturduğu şartları düzenler. 

3. Kanunda belirtildiği üzere, kamu organları, vekillere görevlerini yerine 
getirmede yardımcı olur. 

Madde 156. (Vekilin yetkileri) 

Vekiller aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

a) Anayasa değişiklik taslaklarını sunmak; 

b) Kanun tasarıları, İçtüzük değişiklikleri, özellikle referandumla ilgili 
karar taslakları sunmak ve görüşme takvimine alınmalarını istemek; 

c) İçtüzüğün belirlediği şekilde, Meclis görüşmelerine katılmak ve 
konuşma yapmak; 

d) Devlet sırlarıyla ilgili kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Hükümete, 
yürütme ve kamu yönetiminin işlemleri hakkında soru yöneltmek ve makul bir 
süre içinde cevap almak;  

e) Yetkisinin kullanılmasında yararı olacak bilgi ve belgeleri, vekil veya 
vekiller olarak, Hükümetten veya herhangi bir kamu kurumunun yönetim 
organlarından istemek ve elde etmek;  

f) Meclis soruşturma komitesi oluşturulmasını istemek; 

g) İçtüzükle ortaya konan yetkiler. 

Madde 157. (Dokunulmazlıklar) 

1. Meclis üyeleri, işlevlerini yerine getirirken, oyları veya görüşleriyle 
ilgili hukuki veya cezai olarak sorumlu olmazlar ve disiplin kovuşturmasına tabi 
tutulamazlar.  

2. Meclisin onayı olmadan üyelerin ifadeleri alınamaz veya sanık 
sandalyesine oturtulamaz. Azami üç yıldan daha fazla bir süre için hapis 
cezasıyla cezalandırılan ciddi bir suçun işlendiğine dair kuvvetli delil olması 
durumunda, Meclis zorunlu olarak, bir üyenin sanık olarak yargılanmasına izin 
verir. 
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3. Bir önceki fıkrada sözü edilen hapis türüyle cezalandırılan ciddi bir suç 
ve suçüstü durumu hariç, Meclisin izni olmaksızın hiçbir vekil gözaltına 
alınamaz, tutuklanamaz veya hapse atılamaz. 

4. Bir vekilin ceza kovuşturmasına uğraması ve kesin olarak suçlanması 
durumunda, Meclis, kovuşturmanın sürdürülebilmesi için üyeliğini askıya alınıp 
alınmayacağına karar verir. Önceki fıkralarda atıfta bulunulan suç durumunda, 
Meclis zorunlu olarak vekilin üyeliğini askıya alır. 

Madde 158. (Hak ve ayrıcalıklar) 

Üyeler aşağıdaki hak ve ayrıcalıklara sahip olur: 

a) Askeri, medeni, ve sivil savunma hizmetlerinin ertelenmesi; 

b) Dolaşım hürriyeti ve yurt dışında resmi gezileri sırasında özel bir 
pasaport hakkı; 

c) Özel bir kimlik kartı; 

d) Kanunun öngördüğü ödenekler.  

Madde 159. (Ödevleri) 

Üyeler aşağıdaki ödevlere sahiptir: 

a) Genel kurul oturumlarına ve üyesi oldukları komitelere katılmak; 

b) Meclisteki görevlerini ve Parlamentodaki ilgili grupların önerileriyle 
atandıkları görevleri yerine getirmek; 

c) Oylamalara katılmak. 

Madde 160. (Üyeliğin düşmesi ve istifa) 

1. Şu durumlarda vekillerin üyelikleri düşer: 

a) Kanunun ortaya koyduğu engeller ve görevle bağdaşmayan durumlara 
konu olduklarında; 

b) Meclisteki görevlerine başlamadıklarında veya devamsızlıkları 
İçtüzüğün belirlediği sayıyı aştığında; 

c) Seçime girmiş oldukları parti dışında bir parti üyesi olarak kayıt 
yaptırdıklarında; 

d) Görevlerini yaptıkları sırada siyasi makamların sorumlu tutulduğu 
herhangi bir özel suçtan dolayı bir mahkemeden mahkumiyet aldıklarında ve 
zarar için mahkum edildiklerinde veya ırkçı, faşist ideoloji sergileyen örgütlere 
katılmaktan mahkum olduklarında. 

2. Vekiller, yazılı bir beyanla üyelikten istifa edebilirler. 

 

Bölüm I I . 

Sorumluluklar 

 

Madde 161. (Siyasi ve yasamayla ilgi sorumluluklar) 

Cumhuriyet Meclisi aşağıdakilerden sorumludur: 

a) 284 ve 289’uncu maddeler uyarınca Anayasa değişiklik önergelerini 
kabul etmek; 

b) Özerk bölgelerin siyasi ve idari statülerini ve bunların Yasama 
Meclisleri üyelerinin seçimini düzenleyen kanunları kabul etme; 
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c) Anayasayla sorumluluğu münhasıran Hükümete ait olanlar dışında, her 
konuda kanun yapmak; 

d) Hükümete yasama yetkisi verme; 

e) Özerk Bölgelerin Yasama Meclislerine 227’nci maddenin 1/b 
fıkrasında öngörülen yetkiyi verme; 

f) Genel ve hususi af çıkarma; 

g) Hükümetin önerisiyle, Ulusal planların ve Devlet Bütçesinin ana 
seçenekleriyle ilgili kanunları geçirmek; 

h) Kısa vadeli hazine bonoları dışında diğer borçlanma ve borç verme 
operasyonları ve sözleşmeler için Hükümete yetki verme, bu borçların 
yönetilmesinde kullanılan genel şartları ve koşulları ortaya koyma ve herhangi 
bir yıl için Hükümetin vereceği garantiler için üst sınır belirleme; 

i) Özellikle Portekiz’ in uluslararası kuruluşlara katılması, dostluk, barış, 
savunma, sınırların düzeltilmesi veya askeri konulardaki antlaşmaları ve ayrıca 
münhasıran Meclisin sorumluluğunda olan konuları ilgilendiren uluslararası 
antlaşmaları veya Hükümetin, Meclisin değerlendirmesini uygun gördüğü 
antlaşmaları kabul etme; 

j) Cumhurbaşkanına, ülke çıkarlarını ilgilendiren önemli konularla ilgili 
referanduma gidilmesini teklif etmek; 

l) Sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilânı izni verme ve teyit etme; 

m) Cumhurbaşkanını savaş veya veya barış yapmak için yetkilendirme; 

n) Kanunda belirtildiği gibi, kendi münhasır yasama sorumluluk alanını 
ilgilendiren Avrupa Birliği organlarının kararlarını bekleyen konuları ilân 
etmek; 

o) Anayasa ve kanunların verdiği diğer işlevleri yerine getirme.  

Madde 162. (İnceleme sorumluluğu) 

İnceleme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde Cumhuriyet Meclisi 
şunlardan sorumlu olacaktır: 

a) Anayasaya ve kanunlara uygunluk incelemesi ve Hükümetin ve kamu 
yönetiminin işlemlerini tetkik etme; 

b) Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl ilânında izlenen usulü tetkik etme; 

c) Hükümetin münhasır yasama sorumluluğunda olanlar hariç, idari 
kanunları tetkik ve 227’nci maddenin 1/b fıkrasında öngörülen hem değiştirme 
hem de yürürlükten kaldırma amacıyla bölgesel kanun hükmünde kararnameleri 
tetkik; 

d) Devletin ve kanunun belirlediği diğer kamu organlarının hesaplarını 
kabul etmek. Bu hesaplar izleyen yılda 31 Aralık’a kadar, Sayıştayın görüşü ve 
tetkik için gerekli diğer kalemlerle birlikte sunulur; 

e) Ulusal planların yürütülmesi ile ilgili raporların incelenmesi. 
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Madde 163. (Diğer organlarla ilgili sorumluluklar) 

Diğer organlarla ilgili olarak Cumhuriyet Meclisinin sorumlulukları 
şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanının atanmasına tanıklık etme; 

b) Cumhurbaşkanının Portekiz topraklarında bulunmamasına muvafakat 
vermek; 

c) Görevini yaparken işlediği suçlardan dolayı Cumhurbaşkanı için 
kanuni girişimde bulunmanın önünü açmak ve 196’ncı maddede belirtilen 
durum için Hükümet üyeliğinin askıya alınıp alınmamasına karar vermek; 

d) Hükümet programını ele almak; 

e) Hükümete güven ya da gensoru önergelerini oylamak; 

f) Kanunda belirtildiği üzere, Avrupa Birliğinin inşa sürecine Portekiz’ in 
katılımını denetleme ve inceleme; 

g) Nispi temsil sisteminde, Meclisin atamakla sorumlu olduğu Savcılıklar 
Yüksek Kurulu üyeleri ve Devlet Şûrası’nın beş üyesini seçme; 

h) Mevcut üyelerin tamamının en az üçte ikisine eşit çoğunlukla ve 
görevlerini tam olarak ifa eden tüm üyelerin salt çoğunluğundan daha büyük 
çoğunlukla, Anayasa Mahkemesine on hâkimi, Ombudsman’ ı, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey Başkanını, Yüksek Hâkimler Kurulunun yedi üyesini, medya 
düzenleme kurulunun üyelerini ve Cumhuriyet Meclisinin atama 
sorumluluğunda olan diğer tüm anayasa organlarının üyelerini seçme; 

i) Kanunun belirttiği üzere, yurtdışına gönderilen askeri birlikleri ve 
güvenlik güçlerini denetleme. 

Madde 164. (Münhasır yasama sorumluluğu) 

Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki konularda münhasır yasama 
sorumluluğuna sahiptir: 

a) Egemenlik yetkisi kullanan organlar için seçimler; 

b) Referandumlarda kullanılacak kurallar; 

c) Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, işletme ve muhakeme usulleri; 

d) Ulusal savunmanın teşkilatlanması, buradan çıkan görevlerin ve 
teşkilatın genel unsurlarının tanımlanması, Silahlı Kuvvetlerin yeniden teçhizi 
ve disiplini. 

e) Sıkıyönetim ve olağanüstü hali düzenleyen kurallar; 

f) Portekiz vatandaşlığını kazanma, kaybetme ve yeniden edinme; 

g) Karasularının sınırlarının, münhasır ekonomik bölgenin ve Portekiz’e 
bitişik deniz tabanının tanımı. 

h) Siyasi dernekler ve partiler; 

i) Eğitim sisteminin temel unsurları; 

j) Özerk bölgelerin Yasama Meclislerinin üyelerinin seçimi; 
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l) Yerel yönetim memuriyetlerinin seçimi ve doğrudan, genel oyla 
yapılan diğer seçimler ve ayrıca geri kalan anayasal kurumlar için yapılan 
seçimler. 

m) Egemenlik yetkisini yerine getiren organların memurlarının ve yerel 
yönetim memurlarının, ve geri kalan anayasal kurumların memurlarının ve 
doğrudan, genel oyla seçilen diğerlerinin statüsü ve rolü. 

n) Özerk bölgelerin yetkileri saklı kalmak üzere, yerel yönetimlerin ve 
onları düzenleyen kuralların oluşturulması, kaldırılması ve değiştirilmesi. 

o) Tam zamanlı asker ve askeri personelin muvazzaf hizmette iken ve 
polis kuvvetinin ve güvenlik hizmetinin haklarını kullanmadaki sınırlamalar. 

p) Komisyon dışında, Avrupa Birliği kurumlarına üye atamayı 
düzenleyen kurallar; 

q) Ülkenin istihbarat sistemini ve Devlet sırlarını düzenleyen kurallar; 

r) Devletin, özerk bölgelerin ve yerel yönetimlerin teşkilat ve bütçelerinin 
hazırlanmasını düzenleyen kurallar; 

s) Ulusal sembolleri düzenleyen kurallar; 

t) Özerk bölgelerin maliyesini düzenleyen kurallar; 

u) Polis güçleri ve güvenlik hizmetlerini düzenleyen kurallar; 

v) Cumhurbaşkanlığı destek hizmetlerinin teşkilat, idari ve mali 
özerkliğine ilişkin kurallar. 

Madde 165. (Kısmen münhasır yasama sorumluluğu) 

1. Hükümete ayrıca bir yetki vermedikçe, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki 
konularda münhasır yasama sorumluluğuna sahiptir: 

a) Halkın statüsü ve hukuki ehliyeti; 

b) Haklar, özgürlükler ve teminatlar; 

c) Suç, mahkumiyet, güvenlik önlemleri ve bunlarla ilgili ön koşullar ve 
ceza muhakemeleri usulünün ortaya konması; 

d) Disiplin suçlarının cezalandırılması ve idari suçların ve bunlara 
uygulanacak yargılama usullerini düzenleyen genel kurallar; 

e) Kamu yararına el koyma ve kamulaştırmaların genel kuralları; 

f) Sosyal güvenlik sistemi ve ulusal sağlık sisteminin temel unsurları; 

g) Doğayı, ekolojik dengeyi ve kültürel mirası koruma kurallarının temel 
unsurları; 

h) Kırsal ve kentsel kiralamayı düzenleyen genel kurallar; 

i) Vergilerin ve finans sisteminin oluşturulması ve kamu organlarına vergi 
ve diğer mali ödemelere ilişkin genel kurallar; 

j) Özel işletmeler ve benzer yapıdaki diğer kuruluşların faaliyetlerinin 
yasaklandığı temel sektörler de dahil olmak üzere, üretim araçlarına sahip 
olabilecek sektörlerin tanımlanması; 
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l) Kamu yararına, üretim araçları ve topraklarla ilgili olarak, müdahale, 
kamulaştırma, millileştirme ve özelleştirme araçları ve şekilleri ve böyle 
durumlarda tazminat kriterleri; 

m) Ekonomik ve sosyal kalkınma planları ve Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin yapısını düzenleyen kurallar; 

n) Tarım birimleri için azami ve asgari limitlerin belirlenmesi de dahil 
olmak üzere tarım politikasının temel unsurları; 

o) Para sistemi ve ağırlıklar ve ölçü standartları; 

p) Mahkemelerin ve Cumhuriyet savcılıklarının teşkilatlanması ve 
sorumlulukları ve ilgili hâkimlerin statü ve rolleri, ayrıca adliye dışı uyuşmazlık 
çözüm organlarının teşkilat ve sorumlulukları; 

q) Yerel finansman da dahil, yerel yönetimlerin statü ve rolleri; 

r) Mahalle örgütleriyle yerel yönetime katılım; 

s) Kamu yararına dernekler, kamu yönetiminden yararlananların 
teminatları ve kamu yönetiminin hukuki sorumluluğu; 

t) Kamu yönetiminin kapsamı ve düzenleyen kuralların temel unsurları; 

u) Halka açık şirketler ve kamu vakıflarının temel genel unsurları ve 
statüsü; 

v) Kamusal alandaki mülkiyetin ve düzenleyen kuralların tanımı; 

x) Kooperatif ve sosyal sektör mülkiyeti ile entegre üretim araçlarını 
düzenleyen kurallar; 

z) Kasaba, kırsal kesim ve kent planlamasının temel unsurları; 

aa) Zabıta ve bunların oluşturulma şeklini düzenleyen kurallar. 

2. Yasama yetkisi veren kanunlar, uzatılabilecek olan bu yetkinin hedef, 
amaç, şümul ve süresini tanımlar. 

3. Kısmi aşamalarında kullanılması saklı kalmak kaydıyla, yasama yetkisi 
bir defadan fazla kullanılmamalıdır. 

4. Yetki verilen Hükümetin istifası veya görevden alınması üzerine, 
yasamanın sonunda veya Cumhuriyet Meclisinin feshi üzerine hükümsüz sayılır.  

5. Hükümete bütçe kanunuyla ilgili verilen yetkiler bu madde 
hükümlerine uygun olur ve mali konuları ele aldıklarında, hükümleri ilgili 
oldukları mali yılın sonuna kadar devam eder. 

Madde 166. (Kanunların şekli) 

1. 161’ inci maddenin a) bendinde öngörülen işlemler, anayasa kanunları 
şeklini alır. 

2. 164’üncü maddenin a), b), c), d), e), f), h) ve j) bentleri, l/q) ve t) 
bentlerinin ilk bölümleri ve 225’ inci madde teşkilat kanunu formunda olur. 

3. 161’ inci maddenin (b-h) bentlerinde öngörülen işlemler anayasa 
kanunları şeklini alır. 

4. 163’üncü maddenin d) ve e) bendinde öngörülen işlemler önerge 
şeklini alır. 



 495 

5. Cumhuriyet Meclisinin geri kalan işlemleri ve 179’uncu maddenin 
3’üncü fıkrası e) ve f) bendinde öngörülen Daimi Komisyonunkiler karar şeklini 
alır. 

6. Kararlar, kanunlaşmasına bakılmaksızın yayımlanır. 

Madde 167. (Kanun koyma ve referandum inisiyatifi) 

1. Kanun koyma ve referandum inisiyatifi vekiller, parlamento grupları ve 
Hükümete ve ayrıca kanunla belirlenen koşul ve şartlara bağlı olarak kayıtlı 
seçmen gruplarına aittir. Özerk bölgelerle ilgili kanun koyma yetkisi ilgili 
Yasama Meclisine aittir.  

2. Hiçbir vekil, parlamento grubu, bir özerk bölgenin Yasama Meclisi 
veya kayıtlı seçmen grubu, ilgili mali yıl içinde, bütçede ortaya konmuş olan 
Devletin harcamalarında artış veya gelirlerinde azalmayı içeren kanun tasarısı 
veya değişiklik taslağı sunamaz. 

3. Hiçbir vekil, parlamento grubu, veya kayıtlı seçmen grubu, ilgili mali 
yıl içinde, bütçede ortaya konmuş olan Devletin harcamalarında artış veya 
gelirlerinde azalmayı içeren referandum taslağı sunamaz. 

4. Kesin olarak reddedilen kanun tasarıları ve referandum taslakları, yeni 
bir Cumhuriyet Meclisi seçilmedikçe, aynı yasama döneminde yeniden 
sunulamaz. 

5. Yasama Meclisinin süresi dolmadıkça, sunuldukları yasama döneminde 
oylanmayan kanun tasarıları ve referandum taslaklarının izleyen yasama 
döneminde yeniden sunulmaları gerekmez. 

6. Hükümetin kanun tasarıları ve referandum taslakları, Hükümetin 
istifası veya görevden alınması üzerine hükümsüz sayılır.  

7. Özerk bölgelerin Yasama Meclisleri tarafından getirilen Hükümet 
kanun tasarıları, Cumhuriyet Meclisinin yasama dönemi sonuna kadar geçerli 
olacakları genel esaslarının hâlihazırda kabul edilmiş olması durumu hariç, ilgili 
yasama dönemi sonunda hükümsüz sayılır. 

8. Atıfta bulundukları kanun tasarıları veya referandum taslaklarına halel 
getirmeksizin, geri çekilmedikçe, meclis komisyonları bunlarla ilgili yeni metin 
sunabilir. 

Madde 168. (Görüşme ve oylama) 

1. Kanun tasarılarının görüşmesi genel esasların görüşülmesi ve 
ayrıntıların görüşülmesinden oluşur. 

2. Oylama, genel esasların oylanması, maddelerin oylanması ve teklifin 
tümünün oylanması şeklindedir. 

3. Meclisin karar vermesi halinde, Meclisin Genel Kurula ayrıntıları 
oylama için verdiği yetkiye halel getirmeksizin, genel esaslara ilişkin kabul 
edilen metinlerin ayrıntıları komisyonda oya sunulur veya tümünün oylanması 
için Genel Kurula sunulur. 

4. 164’üncü maddenin (a-f), h), n) ve o) bentleri ve 165’ inci maddenin 
1/q) fıkrasında öngörülen konulardaki kanunların ayrıntılarının Genel Kurul 
tarafından oylanması mecburidir. 
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5. Teklifin tümü oya sunulduğunda, tüm kuruluş kanunlarının görevlerini 
tam olarak ifa eden üyelerin tamamının salt çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekir. 
255’ inci maddede öngörüldüğü üzere, bölgelerin sınırlarıyla ilgili hükümlerin 
ayrıntılarının da aynı çoğunlukla kabul edilmesi gereklidir. 

6. Aşağıdakilerin kabul edilmesi için oylamada hazır bulunan üyelerin en 
az üçte ikisinin çoğunluğu ve Meclisi oluşturan üyelerin tamamının salt 
çoğunluğundan daha fazlası gerekir: 

a) Medya düzenleme organını düzenleyen kanun; 

b) 118’ inci maddenin ikinci fıkrasını düzenleyen kurallar; 

c) 121’ inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hakkın kullanılmasını 
düzenleyen kanun; 

d) 148 ve 149’uncu maddede ele alınan konuları düzenleyen kanunların 
hükümleri ve 239’uncu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen organların 
seçilme sistemi ve yöntemiyle ilgili hükümler; 

e) 164’üncü maddenin konusunu düzenleyen hükümler. 

f) Özerk bölgelerin yasama yetkisinin kapsamı içinde olan konuları 
düzenleyen, özerk bölgelerin siyasi ve idari statüleriyle ilgili hükümler. 

Article 169. (Kanunların Mecliste değerlendirilmesi) 

1. Hükümetin münhasır yasama sorumluluğu altında geçmedikçe, icra 
kanunları, Cumhuriyet Meclisinin toplanmasının askıya alındığı dönemler hariç, 
yayımlanmasından sonraki otuz gün içinde on Milletvekilinin teklifi üzerine, 
yürürlüğünü durdurmak veya değişiklik yapmak üzere Cumhuriyet Meclisinin 
değerlendirmesine tabi olabilir. 

2. Bir yasama yetkisi koşulları çerçevesinde çıkarılmış bir icra kanununun 
değerlendirilmesi için bir kez teklif verildiğinde ve bir veya daha fazla 
değişiklik önergesi verilirse, Meclis, ya değişiklik yapan kanun yayınlanıncaya 
ya da tüm değişiklik önergeleri reddedilinceye kadar icra kanununun tamamının 
veya bir bölümünün yürürlüğünü askıya alabilir. 

3. Meclis daha sonra kendisi beyan etmezse, yürürlüğün askıya alınması 
on genel kurul oturumu ardından sona erer. 

4. İcra kanununun yürürlükten kalkması durumunda, yürürlük ilgili 
kararın Resmi Gazete’de (Diârio da Repüblica) yayınlandığı gün sona erer. 

5. Bir değerlendirme önergesinin verilmesi ve Meclis bu 
değerlendirmenin sonucu hakkında bir açıklama yapmaması durumunda veya 
Meclisin değişiklik yapma kararı alması ancak ilgili kanunu o zamanki yasama 
dönemi sonuna kadar oylamaması durumunda ve en az onbeş genel kurul 
toplantısının geçmesi koşuluyla, değerlendirme süreci zaman aşımına uğramış 
sayılır. 

6. Meclis İçtüzüğüne göre, icra kanunlarının değerlendirilmesine ilişkin 
oturumlara öncelik verilir.  

Madde 170. (Acil usul) 

1. Bir üye, parlamento grubu veya Hükümetin inisiyatifiyle, Cumhuriyet 
Meclisi, herhangi bir kanun ya da karar tasarısını acil usulde görüşülmesine 
karar verebilir. 
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2. Söz konusu özerk bölgenin Yasama Meclisinin inisiyatifiyle, Meclis 
ayrıca herhangi bir bölgesel hükümet kanun tasarısının da acil usulde 
görüşülmesine karar verebilir. 

 

Bölüm I I I . 

(Organizasyon ve usul) 

 

Madde 171. (Yasama organı) 

1. Her yasama organı dört yasama dönemi boyunca devam eder. 

2. Meclisin feshedilmesi durumunda, yeni seçilen Meclis, süresi, seçim 
tarihinde devam etmekte olan yasama dönemine karşılık gelen dönemi 
tamamlamak için gereken zamanın başlangıcına kadar uzatılacak olan yeni bir 
yasama organı başlatır. 

Madde 172. (Fesih) 

1. Cumhuriyet Meclisi, seçilmesinin ardından gelen altı ay içinde, 
Cumhurbaşkanının görev süresinin son altı ayında veya olağanüstü hal veya 
sıkıyönetim sırasında feshedilemez. 

2. Bir önceki fıkra hükümlerine uyulmaması fesih kararını hükümsüz 
kılar. 

3. Meclisin feshi, ardından gelen seçim sonrasında Meclisin ilk 
oturumuna kadar, üyelerinin görev sürelerini veya Daimi Komisyonun 
sorumluluklarını etkilemez. 

Madde 173. (Seçim sonrasındaki oturum) 

1. Seçimlerin genel sonuçlarının hesaplanmasını takip eden üçüncü gün, 
veya, bir yasama organı süresini tamamladığı için seçime gidilmesi halinde ve 
söz konusu üçüncü gün söz konusu yasama organının süresi bitmeden önceki bir 
gün ise bir sonraki yasama organının ilk günü Cumhuriyet Meclisi yetkiyle 
oturum yapar. 

2. Böyle bir tarih Meclis tüm üyelerin hazır bulunduğu oturuma 
rastlamıyorsa 175’ inci maddede belirtilen amaçlarla toplanır. 

Madde 174. (Yasama dönemleri, genel kurullar ve toplantıya 
çağırma) 

1. Yasama dönemleri 15 Eylül’de başlamak üzere bir yıl sürer. 

2. Mevcut üyelerin tamamının üçte iki çoğunluğuyla alınan askıya 
almalar saklı kalmak üzere, Cumhuriyet Meclisinin normal parlamento dönemi 
15 Eylül’den 15 Haziran’a kadardır. 

3. Meclis Genel Kurulunun uzatma kararı ardından veya Daimi 
Komisyonun inisiyatifiyle veya söz konusu komitenin işlevini yerine 
getirememesi ve acil bir durum olması durumunda, bütün üyelerin yarısından 
fazlasının çoğunluğuyla, Meclis bir önceki fıkrada ortaya konan görev süresinin 
dışında da görev yapabilir. 
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4. Cumhurbaşkanı da, belirli konuların görüşülmesi amacıyla Meclisi 
olağandışı toplantıya çağırabilir. 

5. Meclisin yukarıdaki ikinci fıkraya göre karar vermesi halinde, Meclis 
Genel Kurulu oturumu olmaksızın da komisyonlar çalışmalarını yürütür. 

Madde 175. (Meclisin iç sorumlulukları) 

Cumhuriyet Meclisi aşağıdakilerden sorumludur: 

a) Anayasada belirtildiği üzere kendi İçtüzüğünü hazırlamak; 

b) Başkan ve Başkanlık divanının geri kalan üyelerini  görevlerini tam 
olarak ifa eden Cumhuriyet Meclisi üyelerini tamamının salt çoğunluğuyla 
seçmek. Dört büyük parlamento grubunun önerileri üzerine dört başkan 
yardımcısı seçilir; 

c) Daimi Komisyon ve diğer komisyonların seçimi. 

Madde 176. (Genel Kurul gündemi) 

1. Meclis Genel Kuruluna başvurma hakkı veya Cumhurbaşkanının 
174’üncü maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen yetkisi saklı kalmak üzere, 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı İçtüzükte belirlenen önceliğe göre gündemi 
belirler. 

2. Hükümet ve parlamentodaki grupları, ulusal çıkarları ilgilendiren acil 
çözüm bekleyen konulara öncelik verilmesini isteyebilir. 

3. Meclisteki her grup, İçtüzük tarafından belirlenen ve azınlık partileri ve 
Hükümette temsilcisi olmayan partilerin konumunu teminat altına almayı 
gözeten kriterlere uygun olarak, belirli sayıda oturumun gündemini belirleme 
hakkına sahiptir. 

4. Özerk bölgelerin Yasama Meclisleri, bölgesel çıkarları ilgilendiren acil 
çözüm bekleyen konulara öncelik verilmesini isteyebilir. 

Madde 177. (Hükümet üyelerinin devamlılığı) 

1. Bakanlar, hepsi de İçtüzükte belirtildiği üzere, Cumhuriyet Meclisi 
Genel Kurulu oturumlarına katılma ve konuşma, müsteşarlarından yardım alma 
veya kendisinin yerine katılma ve konuşma hakkına sahiptir.  

2. Hükümet üyelerinin, vekillerin sorularına ve açıklama taleplerine 
cevap verebilmek için hazır bulunacağı oturumlar planlanır. Bu oturumlar 
İçtüzüğün izin verdiği en kısa aralıklarla ve Hükümetle üzerinde anlaşılan 
tarihlerde gerçekleşir. 

3. Hükümet üyeleri komisyon çalışmalarına katılmayı talep edebilir ve 
istendiğinde komisyonların huzuruna çıkabilir. 

Madde 178. (Komisyonlar) 

1. Cumhuriyet Meclisinin, İçtüzükte öngörülen komisyonları vardır ve 
soruşturma veya başka bir amaçla geçici komisyonlar oluşturabilir. 

2. Komisyonlar, partilerin Cumhuriyet Meclisinde sahip oldukları 
sandalye sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur. 
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3. Meclise gönderilen dilekçeler, bu amaçla oluşturulan ve söz konusu 
konuyla ilgili olan diğer komisyonlardan cevap isteyebilecek ve her durumda bir 
vatandaşın tanıklığına başvurabilecek olan bir komisyon tarafından ele alınır. 

4. Normal hükümlere göre oluşumlarına halel gelmeksizin ve her bir 
yasama döneminde her bir üye için bir adetle sınırlı olmak üzere, meclisi 
oluşturan görevlerini tam olarak ifa eden üyelerin tümünün beşte birinin oyuyla 
bu amaçla bir önerge verildiğinde meclis soruşturma komisyonları zorunlu 
olarak oluşturulur. 

5. Meclis soruşturma komisyonları adli makamların soruşturma 
yetkilerine sahiptir.  

6. Komisyonların başkanlıkları, her grubun Üyelerinin oranına göre 
meclis grupları arasında paylaştırılır.  

7. İçtüzük hükümlerine göre, ilgili özerk bölgelerin Yasama Meclislerinin 
temsilcileri, bölgesel kanun önerilerinin görüşüleceği komisyon toplantılarına 
katılabilir. 

Madde 179. (Daimi Komisyon) 

1. Cumhuriyet Meclisinin yasama dönemi dışındaki dönemlerde, 
feshedildiği dönemlerde ve Anayasanın öngördüğü diğer durumlarda 
Cumhuriyet Meclisi Daimi Komisyonu oturumlarına devam eder. 

2. Daimi Komisyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı başkanlık eder ve 
ayrıca, Mecliste sahip olduğu sandalye oranına göre, her partinin Başkan 
yardımcıları ve aday gösterdikleri Üyelerden oluşur. 

3. Daimi Komisyon şunlardan sorumludur: 

a) Bu Anayasaya ve kanunlara uygunluk denetimi ve Hükümetin ve kamu 
yönetiminin faaliyetlerini izleme; 

b) Üyelerin görevleri ile ilgili olarak Meclisin yetkilerini kullanma; 

c) Gerektiğinde Meclisi toplantıya çağırmak için adım atmak; 

d) Yasama dönemlerinin açılışını hazırlamak; 

e) Cumhurbaşkanının ülke topraklarında bulunmamasına muvafakat 
vermek; 

f) Cumhurbaşkanına sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etme, savaş 
ilân etme veya barış yapma yetkisi vermek. 

4. Bir önceki fıkranın f) bendinde öngörülen durumda, Daimi Komisyon, 
Meclisi mümkün olduğunca çabuk toplantıya çağırmak için adımlar atar. 

Madde 180. (Meclis grupları) 

1. Her bir parti veya partiler koalisyonu için seçilen Üyeler bir meclis 
grubu oluşturabilir. 

2. Her meclis grubu aşağıdaki haklara sahip olur: 

a) Üyelerinin sayısı oranında Meclis komisyonlarında yer almak ve bu 
komisyonlara temsilcisini atamak; 
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b) İçtüzük hazırlanırken danışılmak ve Genel Kurulda bu İçtüzüğe itiraz 
etmek; 

c) Kamuyu ilgilendiren acil meselelerde, Hükümetin de katılacağı acil 
görüşme istemek; 

d) Her yasama döneminde, Hükümetten Meclise katılma çağrısı yaparak, 
genel veya sektörel politika konusunda iki görüşme istemek; 

e) Daimi Komisyondan Genel Kurulu toplaması için girişimde 
bulunmasını istemek; 

f) Meclis soruşturma komitesi oluşturulması için önerge vermek; 

g) Kanun yapma sürecini başlatmak; 

h) Hükümet programını reddetmek için önerge vermek; 

i) Hükümete güvensizlik önergesi vermek; 

Hükümet tarafından, gidişat ve kamuyu ilgilendiren ana konulardaki 
gelişmelerle ilgili düzenli olarak ve doğrudan bilgilendirilmek. 

3. Kanunda belirtildiği üzere, her bir meclis grubu, Meclis binasında 
çalışma yerine ve kendi seçtiği teknik ve idari personel bulundurma hakkına 
sahiptir. 

4. Herhangi bir meclis grubunun içinde yer almayan Üyelere, İçtüzük 
hükümlerine göre, belirli asgari haklar ve güvenceler verilir.  

Madde 181. (Meclis personeli ve uzmanları) 

Sürekli bir teknik ve idari personel ve görevlendirme veya geçici 
sözleşmeli uzmanlar Meclis ve komisyonlara çalışmalarında yardımcı olur. Bu 
personelin ve uzmanların sayısı Başkanın gerekli gördüğü kadardır. 

 

Başlık IV. 

Hükümet 

Bölüm I . 

Görevi ve yapısı 

 

Madde 182. (Tanım) 

Hükümet, ülkenin genel siyasetini yürütür ve kamu yönetiminde en 
yüksek otoriteyi temsil eder. 

Madde 183. (Oluşumu) 

1. Hükümet Başbakan, bakanlar, müsteşarlar ve müsteşar 
yardımcılarından oluşur. 

2. Hükümette bir veya daha fazla Başbakan yardımcısı yer alabilir. 

3. Bakanlıkların ve müsteşarlıklarının sayısı, adları ve sorumlulukları ve 
bunlar arasında koordinasyonu sağlama araçları her defasında bu görevlere 
atama yapan kararnameler veya idari kanunla belirlenir. 
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Madde 184. (Bakanlar Kurulu) 

1. Bakanlar Kurulu, Başbakan, varsa Başbakan yardımcıları ve 
bakanlardan oluşur.  

2. Kanun belirli konulardan sorumlu olan ihtisas Bakanlar Kurulları 
oluşturabilir. 

3. Müsteşarlar ve müsteşar yardımcılarını Bakanlar Kurulu toplantılarına 
katılmaları gerekebilir. 

Madde 185. (Hükümet üyelerinin geçici ikamesi) 

1. Hiçbir Başbakan yardımcısının bulunmaması durumunda, yokluğunda 
ya da görevlerini yapamaz durumda olduğunda, Başbakanın Cumhurbaşkanına 
bildireceği bakan veya böyle bir atamanın yapılmamış olması durumunda, 
Cumhurbaşkanının atayacağı bir bakan Başbakanın yerine bakar. 

2. Yoklukları veya görev yapamaz durumda olduklarında, her bakanın 
yerine Başbakana bildireceği bir müsteşar veya böyle bir atamanın yapılmamış 
olması durumunda, Başbakanın atadığı Hükümet üyesi bakar. 

Madde 186. (Göreve gelme ve ayrılma) 

1. Başbakan atanarak göreve gelir ve Cumhurbaşkanı tarafından görevden 
alındığında ayrılır. 

2. Hükümetin geri kalan üyeleri atanarak göreve gelir ve kendileri veya 
Başbakan görevden alındığında ayrılırlar. 

3. Müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları da kendi bakanları görevden 
alındığında görevden ayrılırlar. 

4. Hükümetin istifası veya görevden alınması durumunda, eski 
Hükümetin Başbakanı, yeni Başbakanın atandığı ve yemin ettiği gün görevden 
alınır.  

5. Programı Cumhuriyet Meclisinde görüşülünceye kadar ve istifasından 
veya görevden alınmasından sonra, Hükümet, kendi icraatını kamu işlerinin 
yürütülmesi için gerçekten gerekli işlerle sınırlı tutar. 

 

Bölüm I I . 

Oluşumu ve sorumlulukları 

 

Madde 187. (Oluşum) 

1. Cumhurbaşkanı, seçim sonuçları ışığında, Cumhuriyet Meclisinde 
sandalyeye sahip partilerle görüştükten sonra Başbakanı atar. 

2. Cumhurbaşkanı, Başbakanın teklifi üzerine, Hükümetin geri kalan 
üyelerini atar. 

Madde 188. (Hükümet Programı) 

Hükümet Programı, idarenin çeşitli alanlarında izlenecek veya önerilecek 
ana siyasi ilkeleri ve önlemleri ortaya koyar. 
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Madde 189. (Toplu sorumluluk) 

Hükümet Programı ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar 
Hükümet üyelerini bağlayıcıdır.  

Madde 190. (Hükümetin sorumluluğu) 

Hükümet, Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.  

Madde 191. (Hükümetin üyelerinin sorumluluğu) 

1. Başbakan, Cumhurbaşkanına ve Hükümetin siyasi sorumluluk alanı 
içinde Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur. 

2. Başbakan yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına ve Hükümetin 
siyasi sorumluluk alanı içinde Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.  

3. Müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları Başbakan ve bakanlara karşı 
sorumludur. 

Madde 192. (Hükümet Programının görüşülmesi) 

1. Atanmasından sonra en fazla on gün içinde Hükümet bir Başbakanlık 
beyanıyla programını Cumhuriyet Meclisine sunar. 

2. Cumhuriyet Meclisi tüm üyeleriyle oturum halinde değilse, Başkanı 
zorunlu olarak toplantıya çağırır. 

3. Programın görüşülmesi üç günden fazla süremez ve görüşme bitinceye 
kadar herhangi bir Meclis grubu programın reddedilmesi yönünde önerge 
verebilir ve Hükümet güven oylaması önergesinin kabulünü isteyebilir. 

4. Hükümet programının reddedilmesi için Meclisin görevini tam olarak 
ifa eden tüm üyelerinin salt çoğunluğu gerekir. 

Madde 193. (Güven oylaması talebi) 

Hükümet Cumhuriyet Meclisinden genel politika beyanı veya ülke 
çıkarlarını ilgilendiren herhangi bir konuda güven oylaması isteyebilir. 

Madde 194. (Gensoru önergeleri) 

1. Meclis üyelerinin tamamının dörtte biri hür iradeleriyle veya bir meclis 
grubunun girişimiyle, Cumhuriyet Meclisi, Hükümete programının 
uygulanmasıyla veya kamu çıkarlarını ilgilendiren herhangi bir konuyla ilgili 
olarak gensoru önergesi verebilir. 

2. Gensoru önergeleri verildikten sonra kırksekiz saat geçmeden 
görüşülemez ve bununla ilgili görüşme üç günden fazla süremez. 

3. Bir gensoru önergesi kabul edilmediği takdirde, önergeyi verenler aynı 
yasama dönemi içinde buna benzer bir başka önerge veremez. 

Madde 195. (Hükümetin istifası veya görevden alınması) 

1. Hükümet şu koşullarda istifa eder: 

a) Yeni bir yasama meclisinin başlangıcında; 

b) Cumhurbaşkanının, Başbakanın istifasını kabulünde; 

c) Başbakanın ölümü veya kalıcı fiziksel iş göremezliği durumunda; 

d) Hükümet programının reddedilmesi halinde; 
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e) Herhangi bir güven oylamasının olumsuz sonuçlanması durumunda; 

f) Bir gensoru önergesinin görevini tam ifa eden tüm üyelerin salt 
çoğunluğunca kabul edilmesi durumunda. 

2. Cumhurbaşkanı, gerektiğinde, demokratik kurumların normal 
işlevlerini yerine getirmelerini sağlamak için ve Devlet Şûrası’na danıştıktan 
sonra Hükümeti görevden alabilir. 

Madde 196. (Hükümet üyelerinin ceza takibatı dokunulmazlığının 
kaldırılması) 

1. Azami üç yıldan daha fazla bir süre için hapis cezasıyla cezalandırılan 
ciddi bir suçun işlendiğine dair kuvvetli delil olması ve suçüstü durumu hariç, 
hiçbir Hükümet üyesi Cumhuriyet Meclisinin izni olmaksızın gözaltına alınamaz, 
tutuklanamaz veya hapse atılamaz. 

2. Bir Hükümet üyesinin ceza kovuşturmasına uğraması ve kesin olarak 
suçlanması durumunda, Cumhuriyet Meclisi, kovuşturmanın sürdürülebilmesi 
için üyeliğin askıya alınıp alınmayacağına karar verir. Önceki fıkrada atıfta 
bulunulan türde bir suç durumunda, Meclis zorunlu olarak üyeliği askıya alır. 

 

Bölüm I I I . 

Sorumluluklar 

 

Madde 197. (Siyasi sorumluluklar) 

1. Siyasi fonksiyonlarını yerine getirirken, Hükümet şunlardan 
sorumludur: 

a) 140’ ıncı madde gereği, Cumhurbaşkanının karşı-imza işlemleri; 

b) Uluslararası anlaşmaların müzakeresi ve sonuçlandırılması; 

c) Cumhuriyet Meclisinin onayını gerektirmeyen veya sunulmamış olan 
uluslararası anlaşmaları kabul etme; 

d) Hükümet kanun tasarılarını ve karar taslaklarını Cumhuriyet Meclisine 
sunma ve getirme; 

e) 115’ inci madde uyarınca, Cumhurbaşkanına, ülke çıkarlarını 
ilgilendiren önemli konularla ilgili referanduma gidilmesini teklif etmek; 

f) Sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilânı konusunda görüş bildirme; 

g) Cumhurbaşkanına savaş ilân etme veya barış yapma önerisi götürme; 

h) 162’nci maddenin d) bendi uyarınca, Devletin ve kanunda belirtilen 
diğer kamu kurumlarının hesaplarını Cumhuriyet Meclisine sunma; 

i) 161’ inci maddenin n) bendi ve 163’üncü maddenin f) bendi gereği ve 
gecikmeden, Cumhuriyet Meclisine, Avrupa Birliği’nin inşaa süreciyle ilgili 
bilgiyi sunmak; 

j) Anayasanın veya kanunun gerektirebileceği diğer işlemleri üstlenmek.  

2. Hükümet, uluslararası anlaşmaları kararnameyle kabul eder. 
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Madde 198. (Yasama sorumlulukları) 

1. Hükümet, yasamaya ilişkin işlevlerini yerine getirirken şunlardan 
sorumludur: 

a) Cumhuriyet Meclisinin münhasır sorumluluğunda olmayan konularda 
idari kanunlar yapmak; 

b) Cumhuriyet Meclisinden alınan yetkiye dayanarak, kısmen 
Cumhuriyet Meclisinin münhasıran sorumluluğundaki konularda idari kanunlar 
yapmak; 

c) Kendilerini söz konusu esaslar ve temel genel unsurlarla sınırlayan 
kanunlarda yer alan hukuk kurallarının esaslarını ya da temel genel unsurlarını 
oluşturan idari kanunlar yapmak. 

2. Hükümet, kendi teşkilatını ve işlemlerini ilgilendiren konularda kanun 
yapmaktan münhasıran sorumludur. 

3. Yukarıdaki 1’ inci fıkranın b) ve c) bentlerinde öngörülen idari kanunlar, 
yasama yetkisi veren kanun veya kabul edildiği temel kanundan açıkça 
bahseder. 

Madde 199. (İdari sorumluluklar) 

Hükümet, idareye ilişkin işlevlerini yerine getirirken şunlardan 
sorumludur: 

a) İlgili ana seçenekler temelinde ulusal planlar hazırlamak ve 
uygulatmak; 

b) Devlet bütçesini uygulatmak; 

c) Kanunların layıkıyla uygulanmasını temin etmek için gerekli 
düzenlemeleri yapmak; 

d) Doğrudan idaresi altında Devletin sivil ve askeri dairelerini ve 
hizmetlerini ve tüm faaliyetlerini yönetmek, dolaylı idareyi denetlemek ve bu 
dolaylı idare ve özerk yönetimleri gözetmek; 

e) Devletin personel ve görevlileriyle ve diğer kamu tüzel kişilikleriyle 
ilgili olarak kanunun gerektirdiği tüm işlemleri üstlenmek; 

f) Demokratik hukuk düzenini savunmak; 

g) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı geliştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerekebilecek her türlü işlem ve tasarrufta bulunmak. 

Madde 200. (Bakanlar Kurulunun sorumlulukları) 

1. Bakanlar Kurulu şunlardan sorumludur: 

a) Hükümet politikasının ana hatlarını ve bunların uygulanmasını 
tanımlamak; 

b) Cumhuriyet Meclisinden güven oyu isteyip istemeyeceğine karar 
vermek; 

c) Hükümetin kanun tasarılarını ve karar taslaklarını kabul etmek; 

d) İdari kanunları kabul etmek ve Cumhuriyet Meclisine sunulmayacak 
uluslararası anlaşmaları kabul etmek; 
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e) Ulusal planları kabul etmek; 

f) Kamu gelirlerinin ya da harcamalarının arttırılması ya da azaltılmasını 
içeren Hükümet işlemlerini kabul etmek; 

g) Kanunla Hükümetin sorumluluğuna verilebilen veya Başbakan veya 
bir bakan tarafından sunulan diğer konular hakkında karar vermek. 

2. İhtisas Bakanlar Kurulları, kanunun kendilerinden istediği veya 
Bakanlar Kurulunun kendilerine verdiği sorumlulukları yerine getirir. 

Madde 201. (Hükümet üyelerinin sorumluluğu) 

1. Başbakan şunlardan sorumludur: 

a) Hükümetin genel politikasına yön vermek ve tüm bakanların 
faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek; 

b) Hükümetin çalışmalarına ve diğer Devlet birimleri ile genel ilişkilerine 
yön vermek; 

c) Ülkenin iç ve dış politikasının yürütülmesi konularında 
Cumhurbaşkanını bilgilendirmek; 

d) Anayasanın ve kanunların gerektirebileceği diğer işlemleri yerine 
getirmek. 

2. Bakanlar şunlardan sorumludur: 

a) Bakanlıkları için oluşturulan politikayı uygulamak; 

b) Bakanlıklarının kapsama alanı içinde, Hükümet ve diğer Devlet 
kurumları arasındaki genel ilişkileri sağlamak. 

3. Başbakan ve ilgili konuda sorumluluğu olan bakanlar, Hükümetin 
çıkardığı idari kanunları ve kararnameleri imzalar. 

 

Başlık V. 

Mahkemeler 

Bölüm I . 

Genel esaslar 

 

Madde 202. (Yargı) 

1. Mahkemeler, halk adına yargıyı idare etme sorumluluğu olan 
egemenlik yetkisini kullanan organlardır. 

2. Mahkemeler, yargıyı idare ederken, vatandaşların kanunla korunan 
haklarını ve çıkarlarını güvence altına alır, demokratik hukuk düzeninin ihlal 
edilmesini önler, kamu ve özel çıkarlar arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlar. 

3. Fonksiyonlarının yerine getirilmesinde mahkemeler diğer kurumların 
yardımından yararlanma hakkına sahiptir. 

4. Kanun, uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı enstrüman ve araçları 
kurumsallaştırabilir. 
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Madde 203. (Kurtuluş) 

Mahkemeler bağımsızdır ve sadece hukuka tabidir.  

Madde 204. (Anayasaya uyum) 

Mahkemeye getirilen konularda, mahkemeler Anayasa hükümlerine veya 
orada benimsenen esaslara aykırı kurallar uygulamaz. 

Madde 205. (Mahkeme kararları) 

1. Yapısal olarak sadece idari olmayan mahkeme kararları, gerekçelerini 
kanunun belirlediği biçimde ortaya koyar. 

2. Mahkeme kararları, kamu, özel her kişi ve kurumu bağlayıcıdır ve 
diğer her türlü merciin kararının üstündedir. 

3. Kanun, mahkeme kararlarının herhangi bir merci ile ilgili olarak 
uygulanma şartlarını düzenler ve bu kuralların uygulanmasında zafiyetten 
sorumlu kişi veya kuruma uygulanacak cezaları ortaya koyar. 

Madde 206. (Mahkeme celseleri) 

Kişi onurunu veya genel ahlakı korumak için veya kendi işleyişi 
açısından söz konusu mahkemenin kararının gerekçelerini yazılı emirle 
bildirdiği tersi bir durum dışında, mahkeme celseleri halka açıktır. 

Madde 207. (Jüri, halkın katılımı ve bilirkişiler) 

1. Terör veya organize suçla ilgili olanlar dışında, kanunun belirleyeceği 
davalar ve yapılarda ve özellikle iddia makamı veya savunmanın istemesi 
durumunda, ciddi suçların duruşmasına bir jüri katılabilir. 

2. Kanun, çalışmayla ilgili konularda, kamu sağlığı ihlallerinde, küçük 
suçlarda, ihlal edilen toplumsal değerlerin özel olarak bedelinin ödetildiği diğer 
davalar veya mahkumiyetlerin uygulanmasında meslek dışından sulh 
hâkimlerini öngörebilir. 

3. Kanun ayrıca teknik vasfı olan yardımcıların belirli konularda 
katılımını öngörebilir. 

Madde 208. (Hukuki temsil) 

Kanun, avukatların yetkilerini kullanabilmeleri için gerekli 
dokunulmazlıklardan yararlanmasını güvence altına alır ve yargının idaresinde 
temel bir unsur olarak hukuki temsili düzenler. 

 

Bölüm I I . 

Mahkemelerin teşkilatlanması 

 

Madde 209. (Mahkeme kategorileri) 

1. Anayasa Mahkemesine ek olarak, aşağıdaki mahkeme kategorileri 
bulunur: 

a) Yüksek Adalet Mahkemesi, ilk ve ikinci derece hukuk mahkemeleri; 

b) Yüksek İdare Mahkemesi, diğer idare ve vergi mahkemeleri; 
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c) Sayıştay; 

2. Denizcilik mahkemeleri, tahkim mahkemeleri ve sulh hâkimleri 
bulunabilir. 

3. Kanun, önceki fıkralarda öngörülen mahkemelerin ayrı ayrı veya 
birlikte uyuşmazlık çözen mahkemeler olarak oluşturulabileceği durum ve 
şekilleri belirler. 

4. Askeri mahkemelerle ilgili hükümler saklı kalmak üzere, belirli 
kategorilerde suçlara bakmak için özel yetkili mahkemeler yasaktır. 

Madde 210. (Yüksek Adalet Mahkemesi ve diğer hukuk 
mahkemeleri) 

1. Anayasa Mahkemesinin özel sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
Yüksek Adalet Mahkemesi hukuk mahkemeleri hiyerarşisinde üst organdır. 

2. Yüksek Adalet Mahkemesi yargıçları mahkeme Başkanını seçer. 

3. Genel kural olarak, ilk derece mahkemeleri, bir sonraki maddenin 
ikinci fıkrasında belirtilen statüye eşit bölge mahkemeleridir. 

4. Genel kural olarak, ikinci derece mahkemeleri İstinaf Mahkemeleridir. 

5. Yüksek Adalet Mahkemesi kanunun belirttiği durumlarda hukuk 
mahkemesi olarak hizmet verebilir. 

Madde 211. (Hukuk mahkemelerinin sorumlulukları ve 
uzmanlıkları) 

1. Hukuk mahkemeleri, hukuki ve cezai konularda genel mahkemelerdir 
ve diğer yargı organlarına ayrılmamış her alanda yargı yetkisine sahiptir. 

2. Belirli sorumlulukları olan veya belirli konulara bakmakta 
uzmanlaşmış ilk derece mahkemeleri olabilir. 

3. Kesin olarak askeri yapıdaki suçları yargılayan hukuk mahkemelerinin 
yapısında, kanunun belirlediği şekilde, bir veya daha fazla sayıda askeri hâkim 
olur. 

4. İstinaf Mahkemeleri ve Yüksek Adalet Mahkemesi özel bölümlerde 
faaliyet gösterebilir. 

Madde 212. (İdare ve vergi mahkemeleri) 

1. Anayasa mahkemesinin özel sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
Yüksek İdare Mahkemesi, idare ve vergi mahkemeleri hiyerarşisinde üst 
organdır. 

2. Yüksek İdare Mahkemesi yargıçları kendi aralarından mahkeme 
Başkanını seçer. 

3. Amacı idari ve mali hukuki ilişkilerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları 
çözmek olan idare ve vergi mahkemeleri, ihtilaflı davalara ve başvurulara bakar. 

Madde 213. (Askeri mahkemeler) 

Savaş hali sırasında özellikle askeri suçlarda yargılama yapmak üzere 
askeri mahkemeler kurulur. 
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Madde 214. (Sayıştay) 

1. Sayıştay, kamu harcamalarını denetleyen üst organdır ve kanunun 
kendisine sunulmasını istediği hesapları inceler. Özellikle şunlardan sorumludur: 

a) Sosyal güvenlik hesapları da dahil olmak üzere, Genel Devlet 
Hesapları üzerine görüş bildirmek; 

b) Azor Adaları ve Madeira Özerk Bölgeleri hesapları üzerine bir görüş 
bildirme; 

c) Kanunla ortaya konduğu üzere, mali usulsüzlüklere sorumluluk 
yüklemek; 

d) Kanunun kendisine verebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek. 

2. 133’üncü maddenin m) bendinin hükümleri saklı kalmak üzere, 
Sayıştay Başkanının görev süresi dört yıldır. 

3. Sayıştay, merkezi olmayan bir yapıda, kanunun belirlediği bölgesel 
bölümlerde faaliyet gösterebilir. 

4. Azor Adaları ve Madeira Özerk Bölgelerinde, ilgili bölgede söz konusu 
meselede tam sorumluluğu olan Sayıştay bölümleri bulunur. 

 

Bölüm I I I . 

Yargıçların statüsü 

 

Madde 215. (Hukuk mahkemeleri hâkimleri) 

1. Hukuk mahkemesi hâkimleri tek bir yapı oluştururlar ve tek bir statüye 
tabidirler. 

2. Kanun, ilk derece hukuk mahkemelerinin hâkimlerinin işe alınmalarını 
düzenleyen şartlar ve kuralları belirler. 

3. İkinci derece hukuk mahkemelerinin hâkimlerinin seçiminde önce 
gelen kriter, ilk derece hâkimlerinin özgeçmişlerini sunmasıyla yarışmaya dayalı 
belirlenecek liyakattir. 

4. Yüksek Adalet Mahkemesine atanma, hâkimler, savcılar ve kanunun 
belirttiği liyakata sahip hukuk mesleğinin diğer üyelerinin gönderdiği 
özgeçmişler arasından yarışmaya dayalı olarak yapılır.  

Madde 216. (Teminatlar ve bağdaşmazlıklar) 

1. Hâkimler görev teminatına sahiptir ve kanunun belirttiği haller dışında 
nakledilemez, geçici olarak açığa alınamaz, emekli edilemez ve görevden 
azledilemez. 

2. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, hâkimler verdikleri karardan 
dolayı kişisel olarak sorumlu tutulamazlar. 

3. Faal hizmetteki hâkimler, ücretsiz ders verme veya hukuki araştırma 
dışında, başka bir kamu veya özel işlev üstlenemezler. 

4. Faal hizmetteki hâkimler, yetkili Yüksek Kurulun izni olmaksızın 
mahkemelerin işleri dışında alakasız adli görevlere atanamazlar. 
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5. Kanun, hâkimlik göreviyle bağdaşmayan diğer durumları ortaya 
koyabilir. 

Madde 217. (Hâkimlerin atanma, görevlendirme, nakil ve terfileri) 

1. Hukuk mahkemelerinin hâkimlerini atanma, görevlendirme, nakil ve 
terfileri ve kendilerine uygulanacak disiplin hükümleri, kanunda belirtildiği 
üzere, Hâkimler Yüksek Kurulunun sorumluluğundadır. 

2. İdare ve vergi mahkemelerinin hâkimlerinin atanma, görevlendirme, 
nakil ve terfileri ve kendilerine uygulanacak disiplin hükümleri, kanunda 
belirtildiği üzere, ilgili Yüksek Kurulun sorumluluğundadır. 

3. Anayasada öngörülen teminatlara dayanarak, kanun, diğer 
mahkemelerin hâkimlerinin görevlendirme, nakil ve terfilerini düzenleyen 
kuralları ve kendilerine uygulanacak disiplin hükümlerini ve sorumluluklarını 
tanımlar. 

Madde 218. (Hâkimler Yüksek Kurulu) 

1. Hâkimler Yüksek Kuruluna Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı 
başkanlık eder ve ayrıca aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Cumhurbaşkanı tarafından atanacak iki üye; 

b) Cumhuriyet Meclisi tarafından seçilecek yedi üye; 

c) Nispi temsil esasına göre, Hâkimlerin kendi aralarından seçecekleri 
yedi hâkim. 

2. Hâkimlerin yararlanacağı teminatları düzenleyen kurallar Hâkimler 
Yüksek Kurulu üyeleri için de geçerlidir. 

3. Kanun, adliye memurlarının Hâkimler Yüksek Kurulu üyesi olmalarını 
öngörebilir ki bu durumda kendi emsalleri tarafından seçilirler. Bu tür üyeler 
sadece, adliye memurlarının mesleki liyakatı ve kendilerine uygulanacak 
disiplin hükümlerinin takdirini ilgilendiren konularda görüşme ve oylamalara 
katılır. 

 

Bölüm IV. 

Cumhuriyet savcılığı 

 

Madde 219. (Fonksiyonları, statüsü ve rolü) 

1. Cumhuriyet savcılığı, Devleti temsil etmek ve kanunun belirttiği 
çıkarları korumakla ve bir sonraki fıkradaki hükümlere dayanarak, egemenlik 
yetkilerini kullanan organların tanımladığı ceza politikasının uygulanmasına 
katılmaktan, kanunilik ilkesi uyarınca ceza davasının takibatını yapmaktan ve 
demokratik hukuk düzenini savunmaktan sorumludur. 

2. Cumhuriyet savcılığı, kanunun belirttiği kendi statüsüne ve özerkliğe 
sahiptir. 

3. Kanun, özellikle askeri suçlar içeren davalarda Cumhuriyet savcısına 
özel yardım biçimleri sağlar.  
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4. Cumhuriyet savcılığı memurları sorumlu adliye memurlarıdır, 
hiyerarşiye tabi ve onun bir parçasıdır ve kanunda belirtilen haller dışında 
nakledilemez, açığa alınamaz, emekli edilemez ve azledilemezler. 

5. Cumhuriyet savcılıklarının atanma, görevlendirme, nakil ve terfileri ve 
kendilerine uygulanacak disiplin hükümleri Cumhuriyet Başsavcılığının 
sorumluluğundadır. 

Madde 220. (Cumhuriyet Başsavcılığı) 

1. Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet savcılıklarının üst organıdır ve 
kanunla belirlenen yapı ve sorumlulukları vardır. 

2. Cumhuriyet Başsavcılığına Başsavcı Başkanlık eder ve Cumhuriyet 
Meclisince seçilen üyeler ve savcıların kendi aralarından seçtikleri üyelerden 
oluşan Cumhuriyet Savcıları Yüksek Kurulunu içinde barındırır. 

3. 133’üncü maddenin m) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcısının görev süresi altı yıldır. 

 

Başlık VI . 

Anayasa Mahkemesi 

 

Madde 221. (Tanım) 

Anayasa Mahkemesi, anayasa ve kanunlarla ilgili konularda adaletin 
yönetilmesi için özel sorumluluğu olan mahkemedir.  

Madde 222. (Yapısı ve hâkimlerin statüsü) 

1. Anayasa Mahkemesi onüç üyeden oluşur, onu Cumhuriyet Meclisi 
tarafından, üçü ise bu on üye tarafından seçilir. 

2. Cumhuriyet Meclisince atanan hâkimlerden altısı diğer mahkemelerin 
hâkimleri arasından, diğer altısı ise hukukçular arasından seçilir. 

3. Anayasa Mahkemesi hâkimliği görev süresi dokuz yıldır ve 
yenilenemez. 

4. Anayasa Mahkemesi hâkimleri mahkeme Başkanını seçer.  

5. Anayasa Mahkemesi hâkimleri, aynı bağımsızlık teminatı, hâkimlik 
teminatı, tarafsızlık ve kişisel sorumluluktan bağışıklık güvencelerinden 
yararlanırlar ve diğer mahkemelerin hâkimlerinin tabi olduğu aynı 
bağdaşmazlıklara tabidirler. 

6. Kanun, Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin dokunulmazlıklarını ve 
statülerini belirleyen diğer kuralları belirler. 

Madde 223. (Sorumlulukları) 

1. Anayasa Mahkemesi, 277’nci madde uyarınca anayasaya aykırılık ve 
kanuna aykırılık davalarını değerlendirir. 
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2. Anayasa Mahkemesi ayrıca şunlardan sorumludur: 

a) Cumhurbaşkanının ölümünü teyit etmek ve sürekli bedensel 
yetmezliğini ilân etmek ve geçici olarak işlevlerini yerine getiremediği 
durumları teyit etmek.; 

b) 129 ve 130’uncu maddelerin üçüncü fıkralarında öngörülen hallerde 
Cumhurbaşkanının görevden alınmasını teyit etmek; 

c) Kanunda belirtildiği üzere, seçim kanunlarının düzgün yürütülmesi ve 
geçerliliğinde son derece kararları vermek; 

d) 124’üncü maddenin üçüncü fıkrasının gereği olarak, herhangi bir 
adayın ölümünü teyit etmek ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevini yerine 
getiremeyeceğini ilân etmek; 

e) Siyasi partilerin ve bunların oluşturduğu koalisyonların oluşumunu 
teyit etmek ve isimlerinin, baş harflerinin ve sembollerinin kanuniliğini takdir 
etmek, Anayasa ve kanunda belirtildiği üzere fesihlerine karar verme; 

f) Ulusal, bölgesel ve yerel referandumların, her durumda seçmenler 
açısından şartların değerlendirilmesi de dahil, anayasaya ve kanunlara 
uygunluğunu önceden teyit etme; 

g) Üyelerin talebiyle ve kanunda belirtildiği üzere, Cumhuriyet Meclisi 
ve özerk bölgelerin Yasama Meclisleri tarafından yapılan seçimlerde kaybedilen 
sandalye ve seçimlerle ilgili başvuruları karara bağlamak; 

h) Siyasi partiler içinde yapılan seçimler ve partiler tarafından alınan 
kararlara itiraz içeren ve başvuruya konu seçim sonuçlarını karara bağlamak. 

3. Anayasa Mahkemesi ayrıca kendisine Anayasa ve kanunlarla verilen 
diğer görevleri yerine getirir. 

Madde 224. (Organizasyon ve usul) 

1. Kanun, Anayasa Mahkemesinin yerini, organizasyon şeklini ve 
yargılama usullerini belirler. 

2. Anayasaya uygunluğun kanuni soyut değerlendirme amacı dışında, 
kanun Anayasa Mahkemesinin bölümler halinde faaliyet göstermesini 
gerektirebilir. 

3. Kanun, aynı kural ya da hükmün farklı bölümlerinin çelişen kararlarına 
karşı Anayasa Mahkemesine başvuruları düzenleyebilir. 

 

Başlık VI I . 

Özerk Bölgeler 

 

Madde 225. (Azor adaları ve Madeira’da siyasi ve idari sistem) 

1. Azor adaları ve Madeira takımadalarında uygulanabilir özel siyasi ve 
idari sistem, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kültürel özelliklerine ve ada 
nüfuslarının özerklik için tarihi özlemlerine dayalıdır. 
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2. Bölgelerin özerkliği, bölge vatandaşlarının demokratik katılımı, 
ekonomik ve sosyal kalkınma ve bölgesel çıkarlarını savunma ve tanıtımı ve 
aynı zamanda Portekiz’ liler arasında milli birlik ve dayanışma bağlarının 
güçlendirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.  

3. Bölgesel siyasi ve idari özerklik ve Devletin egemenlik bütünlüğünü 
etkilemez ve işbu Anayasanın genel çerçevesi içinde yerine getirilir. 

Madde 226. (Statüler ve seçim yasaları) 

1. Siyasi ve idari statülerin taslakları ve özerk bölgelerin Yasama 
Meclisleri üyelerinin seçimi ile ilgili Hükümet kanun tasarıları ilgili Yasama 
Meclisleri tarafından düzenlenir, görüşülmesi ve kabul veya reddi için 
Cumhuriyet Meclisine gönderilir. 

2. Cumhuriyet Meclisi böyle bir taslak ya da tasarıyı reddederse, 
değerlendirilmek ve görüş oluşturulmak üzere ilgili Yasama Meclisine iade eder.  

3. Görüş hazırlandığında, Cumhuriyet Meclisi taslak veya tasarıyı son kez 
görüşür ve oylar.  

4. Önceki fıkralarda öngörülen sistem siyasi ve idari statülerdeki ve özerk 
bölgelerin Yasama Meclislerinin üyelerinin seçimini düzenleyen kanunlarda 
değişiklikler için de geçerlidir. 

Madde 227. (Özerk bölgelerin yetkileri) 

Özerk bölgeler bölgesel tüzel kişilerdir ve statülerinde tanımlanan 
aşağıdaki yetkilere sahiptirler: 

a) İlgili bölgenin siyasi ve idari statüsü içinde ortaya konan ve egemenlik 
yetkisini kullanan organların özel sorumluluğunda olmayan konular hakkında 
bölge alanı içinde kanun yapmak; 

b) 165’ inci maddenin birinci fıkrasının (a-c) bentleri, d) bendinin ilk 
bölümü, (f ve i) bentleri ve m) bendinin ikinci bölümü ve o), p), q), s), t), v), x) 
ve aa) bentlerinde öngörülen konular hariç olmak üzere, Cumhuriyet Meclisinin 
iznine tabi olarak, Yasama Meclisinin kısmen münhasır yasama sorumluluk 
alanına giren konularda kanun yapmak; 

c) Bölge sınırları içinde, kendilerini söz konusu esaslar ve temel genel 
unsurlarla sınırlayan kanunlarda yer alan hukuk kurallarının esaslarını ya da 
temel genel unsurlarını geliştirmek; 

d) Bölgesel mevzuatı ve egemenlik yetkisini kullanan organların 
çıkardığı ve düzenleme yetkisinin söz konusu organlara tahsis edilmediği 
kanunları düzenlemek; 

e) Statülerin yapılma sürecini başlatmak ve 226’ncı madde uyarınca, ilgili 
Yasama Meclisi üyelerinin seçimiyle ilgili mevzuatı yapma sürecini başlatmak; 

f) 167’nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, bölgesel hükümet kanun 
tasarılarını ve değişiklik taslaklarını Cumhuriyet Meclisine sunarak, kanun 
çıkarma sürecini başlatmak; 

g) Kendi yürütme yetkisini kullanmak; 
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h) Kendi varlıklarını yönetmek, kullanmak ve çıkarlarına olan işlemleri 
üstlenmek ve sözleşmeler yapmak; 

i) Kanunda belirtildiği üzere, kendi vergi koyma yetkisini kullanmak ve 
Cumhuriyet Meclisince kabul edilen çerçeve kanunların şartlarına göre ulusal 
mali sistemi bölgeye özgü şartlara uyarlamak; 

j) Statüleri ve özerk bölgelerin maliyesini düzenleyen kanun uyarınca, 
söz konusu özerk bölgede toplanan veya üretilen vergi gelirlerini ve  Devletin 
vergi gelirlerinden etkin ulusal dayanışma ilkesiyle belirlenecek bir bölümünü 
ve kendilerine ayrılabilecek diğer gelirleri kullanmak ve bu gelirleri kendi 
harcamalarına ayırmak; 

l) Yerel yönetimleri oluşturmak ve feshetmek ve yasaların belirlediği 
bunlarla ilgili alanı değiştirmek; 

m) Yerel yönetimler üzerinde gözetim yetkisini kullanmak; 

n) Kırsal yerleşimleri kasaba veya şehir kategorisine yükseltmek; 

o) Daireleri ve hizmetleri, kamu kurumları ve sadece veya ağırlıklı olarak 
bölgede veya bölge çıkarına hizmet edilen diğer durumlarda faaliyet gösteren 
kamu ve millileştirilmiş şirketleri idare etmek; 

p) Bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma planı, bölgesel bütçe ve 
bölgenin hesaplarını kabul etmek ve ulusal planların hazırlanmasında yer almak; 

q) 165’ inci maddenin birinci fıkrasının d) bendindeki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, idari suçlar ve bunlara karşılık gelen cezaları tanımlamak; 

r) Dolaşımdaki ödeme araçlarını kontrol etmek ve bölgenin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasının finansmanını sağlamak için mali, parasal ve finansal ve 
döviz politikasının tanımlanmasına ve uygulanmasına katılmak; 

s) Karasuları, münhasır ekonomik bölge ve bitişik deniz tabanı 
politikalarının belirlenmesine katılmak; 

t) Kendilerini doğrudan ilgilendiren uluslararası antlaşmalar ve 
sözleşmelerin müzakerelerine katılmak ve bunların getirilerinden pay elde 
etmek; 

u) Tamamı egemenlik yetkisini kullanan ve dışişlerinden sorumlu 
organlarca ortaya konan kılavuz ilkelerle uyum içinde olmak üzere, yabancı 
bölgesel kuruluşlarla işbirliğine girmek ve amacı bölgeler arası diyaloğu ve 
işbirliğini geliştirmek olan örgütlerde yer almak; 

v) Kendi inisiyatifleriyle veya egemenlik yetkisini kullanan organlar 
kendilerine danıştığında, söz konusu organların sorumluluk alanında olan ve 
özerk bölgeleri ilgilendiren konularda, kendi özel çıkarlarını ilgilendiren 
konularda, Portekiz Devletinin Avrupa Birliğinin inşaası sürecindeki duruşları 
hakkında görüş bildirmek; 

x) Kendilerini ilgilendiren konularda gelişmeler söz konusu olduğunda, 
Avrupa bölgesel kurumlarında ve Avrupa Birliğinin karar alma süreçleriyle ilgili 
delegasyonlarda temsil edilerek, Avrupa Birliğinin inşa sürecine katılmak ve 
ayrıca 112’nci madde hükümleriyle uyum halinde birlik mevzuatını ve diğer 
kanunları uyarlamak. 
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2. Kanun yapmak için yetki arayışında bulunan bölgesel Hükümet, kanun 
tasarılarıyla birlikte, yetki istenen bölgesel kanun hükmünde kararname taslağı 
eklenir. Kanun yapma yetkisi veren ilgili kanunlarda 165’ inci maddenin iki ve 
üçüncü fıkrasının hükümleri geçerlidir. 

3. Bir önceki fıkrada sözü edilen yetkilendirme, Cumhuriyet Meclisinin 
veya verildiği Yasama Meclisinin yasama döneminin sona ermesi veya 
feshedilmesi ile hükümsüz sayılır. 

4. Yukarıdaki birinci fıkranın b) ve c) bendinde öngörülen bölgesel kanun 
hükmünde kararnameler, yasama yetkisi veren kanun veya kabul edildiği temel 
kanundan açıkça bahseder. 169’uncu madde hükümleri, gerekli değişiklerle, söz 
konusu kararnameler için de geçerlidir. 

Madde 228. (Yasama özerkliği) 

1. Özerk bölgelerin yasama özerkliği, ilgili siyasi ve idari statülerde, 
egemenlik yetkisi kullanan organların özel sorumluluğu olmayan konularda 
geçerlidir. 

2. Egemenlik yetkisini kullanan organların özel sorumluluğu olmayan bir 
konuda özel bölge mevzuatının yokluğunda, mevcut kanun hükümleri özerk 
bölgelerde de geçerlidir. 

Madde 229. (Egemenlik yetkilerini kullanan organlar ve bölgesel 
kuruluşlar arasında işbirliği) 

1. Özyönetim organlarıyla işbirliği halinde, egemenlik yetkisini kullanan 
organlar, özerk bölgelerin ada durumlarından kaynaklanan eşitsizlikleri 
düzeltme amacıyla, özerk bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlar. 

2. Egemenlik yetkisini kullanan organlar, kendi sorumluluk alanlarında 
olan ve özerk bölgeleri ilgilendiren konularla ilgili olarak, her zaman bölgesel 
özyönetim organlarına danışır. 

3. Cumhuriyet ve özerk bölgeler arasındaki mali ilişkiler, 164’üncü 
maddenin t) bendinde öngörülen kanunla düzenlenir. 

4. Cumhuriyet Hükümeti ve Bölgesel Hükümetler, özellikle 
sorumlulukları devreden kanunları içerenler olmak üzere diğer işbirliği biçimleri 
üzerinde mutabakat sağlayabilirler. Söz konusu her durumda, mali kaynakların 
transferi ve geçerli mali denetim mekanizmaları tespit edilir. 

Madde 230. (Cumhuriyet Temsilcileri) 

1. Her bir özerk bölge için, Cumhurbaşkanının, Hükümete danışarak 
atayacağı ve görevden alacağı bir Cumhuriyet Temsilcisi olur. 

2. Görevinden alınmadığı sürece, Cumhuriyet Temsilcisinin görev süresi 
Cumhurbaşkanının görev süresi kadardır ve yeni bir Cumhuriyet Temsilcisi 
atandığında sona erer. 

3. Cumhuriyet Temsilcisi makamı boşaldığında, görevi başında 
olmadığında veya görevlerini yapamaz duruma geldiğinde, yerine geçici olarak 
Yasama Meclisi Başkanı bakar. 
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Madde 231. (Özerk bölgelerin özyönetim organları) 

1. Her özerk bölge Yasama Meclisi ve Bölgesel Hükümet biçiminde 
özyönetim organlarına sahiptir. 

2. Yasama Meclisleri nispi temsil esasına göre, kendi aralarından gizli 
oyla seçilirler.  

3. Her Bölgesel Hükümet siyasi açıdan özerk bölgenin Yasama Meclisine 
karşı sorumludur ve Cumhuriyet Temsilcisi bölgesel seçim sonuçlarının ışığında 
Başbakanı atar. 

4. Cumhuriyet Temsilcisi, Başbakanın teklifi üzerine, Bölgesel 
Hükümetin geri kalan üyelerini atar ve görevden alır. 

5. Her Bölge Hükümeti, özerk bölgenin Yasama Meclisi huzurunda görev 
alır. 

6. Her Bölgesel Hükümet, kendi teşkilatını ve işlemlerini ilgilendiren 
konulardan münhasıran sorumludur. 

7. Özerk bölgelerin özyönetim organlarının, görevlilerinin statüsü ve rolü 
ilgili organların siyasi ve idari tüzüklerinde belirtilir. 

Madde 232. (Özerk bölgelerin Yasama Meclislerinin sorumlulukları) 

1. Her özerk bölgenin Yasama Meclisi, 227’nci maddenin birinci 
fıkrasının a), b) ve c) bentleri ile d) bendinin ikinci bölümü, f) bendi ile i) 
bendinin ilk bölümü ve n) ve q) bentlerinde öngörülen yetkileri kullanmaktan ve 
bütçeyi, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma planı ve hesaplarını kabul 
etmekten ve ulusal mali sistemi bölgenin özelliklerine göre uyarlamaktan 
münhasıran sorumludur.  

2. Her özerk bölgenin Yasama Meclisi, Cumhurbaşkanının, bölgede 
kayıtlı seçmenlere, bölgeye ilişkin önemli konularda fikirlerini bağlayıcı şekilde 
ifade etmelerini isteyebileceği bölgesel referandum taslakları sunmaktan 
sorumludur. 115’ inci madde hükümleri, gerekli değişiklerle, söz konusu 
referandumlar için de geçerlidir.  

3. Her özerk bölgenin Yasama Meclisi, Anayasa ve kendi siyasi ve idari 
statüsüne uygun olarak kendi İçtüzüğünün taslağını hazırlar ve kabul eder.  

4. 175’ inci maddenin c) bendi, 178’ inci maddenin bir-altıncı fıkraları, 
179’uncu maddenin üçüncü fıkrasının e) ve f) bentleri ve dördüncü fıkra hariç 
ve 180’ inci madde hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, özerk 
bölgelerin Yasama Meclisleri ve parlamento grupları için de geçerlidir. 

Madde 233. (Cumhuriyet Temsilcilerinin imza ve vetosu) 

1. Cumhuriyet Temsilcisi bölgesel kanun hükmünde kararnameleri ve 
bölgesel düzenleyici kararnameleri imzalamak ve onları yayınlatmaktan 
sorumludur.  

2. Yasama Meclisinin imza için gönderdiği herhangi bir kararnamemin 
alınmasından veya Anayasa Mahkemesinin kararnamenin hiçbir hükmünün 
anayasaya aykırı olmadığına hükmeden kararından itibaren onbeş gün içinde, 
Cumhuriyet Temsilcisi kararnameyi ya imzalar ya da veto hakkını kullanır. Veto 
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durumunda, veto gerekçesini ortaya koyan bir yazıyla kararnamenin yeniden 
görüşülmesini ister. 

3. Özerk bölgenin Yasama Meclisi, tüm üyelerin salt çoğunluğuyla 
önceki oyunu teyit ederse, Cumhuriyet Temsilcisi kararnameyi aldıktan sonraki 
sekiz gün içinde imzalar. 

4. Cumhuriyet Temsilcisi, Bölgesel Hükümetin imza için gönderdiği 
herhangi bir kararnamenin alınmasından itibaren yirmi gün içinde, kararı ya 
imzalar ya da imzalamayı reddeder. Ret halinde, veto gerekçelerini yazılı olarak 
bölgesel Hükümete bildirir, bunun üzerine Bölgesel Hükümet kararnameyi 
özerk bölgenin Yasama Meclisine sunulmak üzere bir kanun tasarısı haline 
dönüştürebilir. 

5. Cumhuriyet Temsilcisi ayrıca 278 ve 279’uncu maddeler uyarınca da 
veto hakkını kullanır. 

Madde 234. (Özyönetim organlarının feshi veya görevden alınması) 

1. Cumhurbaşkanı önce Devlet Şûrası’na ve özerk bölgelerin Yasama 
Meclisinde sandalyesi bulunan partilere danıştıktan sonra, özerk bölgenin 
Yasama Meclisini feshedebilir. 

2. Bir özerk bölgenin Yasama Meclisinin feshi, bölgesel Hükümetin 
azledilmesine sebep olur ve bunun üzerine, seçimlerin ardından yeni bir bölgesel 
Hükümet oluşuncaya kadar, bölgesel Hükümetin görevi sadece kamu işlerinin 
yürütülmesi için gerçekten gerekli işlemleri yapmakla sınırlıdır. 

3. Bir özerk bölgenin Yasama Meclisinin feshi, ardından gelen seçim 
sonrasında Meclisin ilk oturumuna kadar, üyelerinin görev sürelerinin devamını 
veya Daimi Komisyonun sorumluluklarını etkilemez. 

 

Başlık VII I . 

Yerel yönetim 

Bölüm I . 

Genel esaslar 

 

Madde 235. (Yerel yönetimler) 

1. Devletin demokratik teşkilat yapısı içinde yerel yönetimler de bulunur.  

2. Yerel yönetimler bölgesel tüzel kişiliklerdir, temsil organlarına 
sahiptirler ve yerel halkın çıkarlarını gözetirler. 

Madde 236. (Yerel yönetim kategorileri ve idari bölümler) 

1. Anakarada, yerel yönetim birimleri bucaklar, belediyeler ve idari 
bölgelerden oluşur. 

2. Azor adaları ve Madeira özerk bölgeleri bucaklar ve belediyelerden 
oluşur. 

3. Büyük kentsel alanlarda ve adalarda kanun oraya özgü belirli koşullara 
uygun olarak yerel yönetim örgütünün diğer biçimlerini oluşturabilir. 
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4. Kanun Portekiz topraklarının idari amaçlarla nasıl bölümleneceğini 
belirler. 

Madde 237. (Yerinden yönetim) 

1. Kanun, idari adem-i merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak, yerel 
yönetimlerin sorumluluklarını ve teşkilatlanmasını ve organlarının 
sorumluluklarını düzenler. 

2. Her yerel yönetim meclisi, plan ve bütçesinin seçeneklerini kabul etme 
yetkisi de dahil olmak üzere, kanunların kendisine vermiş olduğu yetkilerini 
kullanmakla sorumludur. 

3. Belediye polisi kamu düzeninin sağlanması ve yerel toplulukların 
korunmasında işbirliği yapar. 

Madde 238. (Yerel varlıklar ve maliye) 

1. Yerel yönetimler, kendi varlıklarına ve maliyesine sahiptir. 

2. Kanun, yerel maliyeyi düzenleyen kuralları koyar ve kamu 
kaynaklarının kamu ve yerel yönetimler arasında adil dağıtılmasını ve aynı 
kategorideki yerel yönetimler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesinin 
sağlanmasını gözetir. 

3. Her yerel yönetimin gelirinde zorunlu olarak varlıklarının 
yönetiminden gelenler ve hizmetlerin kullanılmasından alınan ücretler bulunur. 

4. Yerel yönetimler, kanunun belirlediği durumlar ve şartlarda vergi 
koyma yetkisine sahip olabilir. 

Madde 239. (Karar alma ve yürütme organları) 

1. Yerel yönetimlerin teşkilat yapıları karar verme yetkileri olan seçilmiş 
bir meclis ve meclise karşı sorumlu olacak bir müşterek yürütme organından 
oluşur. 

2. Meclisler, nispi temsil sistemine göre, söz konusu yerel yönetim 
alanında kayıtlı seçmenlerin, doğrudan genel ve gizli oyu ile seçilir. 

3. Müşterek yürütme organı yeterli sayıda üyeden oluşur. Kullanılan 
oyların en fazlasını alan listenin birinci sırasındaki aday, kanunun benimsediği 
çözüme bağlı olarak meclisin veya yürütme organının Başkanı olarak atanır. 
Kanun aynı zamanda seçim sürecini, meclisin ve yürütme organının oluşumunu 
ve görevden alınmalarını ve çalışma usullerini ve faaliyetlerini düzenleyen 
şartları belirler. 

4. Yerel yönetim organlarına seçilmek için adaylıklar, kanunda 
belirtildiği şekilde, tek veya birleşik olarak siyasi partiler aracılığıyla veya 
kayıtlı seçmen grupları olarak bildirilebilir. 

Madde 240. (Yerel referandumlar) 

1. Kanunun belirleyeceği durum ve şartlarda ve hükümlerle, yerel 
yönetimler, yerel yönetim organlarının sorumluluk alanlarına giren konuları 
kayıtlı seçmenlerin oyuna sunabilirler. 

2. Kanun kayıtlı seçmenlere referandum süreci başlatma hakkı verebilir. 
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Madde 241. (Düzenleme yetkisi) 

Anayasa ve kanunlar ve daha yüksek bir kategoride yerel yönetimin veya 
söz konusu yerel yönetimin üzerindeki bir makamın çıkardığı yönetmeliklerce 
belirlenen sınırlar içinde, yerel yönetimler kendi düzenleme yetkilerine sahip 
olur. 

Madde 242. (İdari gözetim) 

1. Yerel yönetimlerin idari gözetimi, yerel yönetim organlarının 
kanunlara uygunluğunu içerir ve kanunun belirlediği şekillerde ve durumlarda 
uygulanır. 

2. Yerel özerklik kısıtlayan gözetim tedbirlerinden önce bir yerel yönetim 
organının görüşü alınır ve kanunla idare edilir. 

3. Yerel yönetim organları sadece ciddi yasadışı fiillerinden ya da 
ihmallerinden dolayı feshedilebilir. 

Madde 243. (Yerel yönetimlerin personeli) 

1. Yerel yönetimler, kanunun ortaya koyduğu şekilde, kendi personeline 
sahip olur. 

2. Devlet personeli ve görevlileriyle ilgili düzenleme yapan kurallar, 
kanunda belirtildiği gibi, gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla, yerel 
yönetim personeli ve görevlileri için de geçerlidir. 

3. Yerel yönetimlerin özerkliğine halel getirmeksizin, kanun, Devletin 
teknik ve insan kaynakları şeklinde bu makamlara sağlayacağı destek 
biçimlerini belirler. 

 

Bölüm I I . 

Bucaklar 

 

Madde 244. (Bucak organları) 

Bir bucağın temsil organları bucak meclisi ve bucak yönetimidir. 

Madde 245. (Bucak meclisleri) 

1. Bucak meclisi, bucağın karar alma organıdır. 

2. Kanun, nüfusu çok küçük olan bucaklardaki bucak meclisleri yerine 
kayıtlı seçmenlerin genel kurulunun geçmesini gerektirebilir. 

Madde 246. (Bucak yönetimleri) 

Bucak yönetimi, bucağın müşterek karar alma organıdır. 

Madde 247. (Birlikler) 

Bucaklar, kanunla ortaya konmuş olduğu gibi, ortak çıkarlarını yönetmek 
için birlikler oluşturabilir. 

Madde 248. (Görevlerin devri) 

Bucak meclisleri, yönetim yetkisi kullanmayı gerektirmeyen idari 
görevleri mahalle örgütlerine devredebilir. 
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Bölüm I I I . 

Belediyeler 

 

Madde 249. (Belediyelerde değişiklikler) 

Söz konusu yerel yönetim organlarına önceden danışıldıktan sonra, 
kanunla, belediyeler oluşturulur, feshedilir ve alanları değiştirilir. 

Madde 250. (Belediye organları) 

Bir belediyenin temsil organları belediye meclisi ve belediye yönetimidir. 

Madde 251. (Belediye meclisleri) 

Belediye meclisi ilgili belediyenin karar organıdır ve doğrudan seçilen 
üyeler ve belediyenin bucak yönetimlerinin başkanlarından oluşur. Doğrudan 
seçilen üye sayısı bucak yönetimlerinin başkanlarının sayısından daha büyük 
olur. 

Madde 252. (Belediye yönetimleri) 

Belediye yönetimi, belediyenin müşterek karar alma organıdır. 

Madde 253. (Birlikler ve federasyonlar) 

Ortak çıkarlarını yönetmek için, belediyeler, kanunun belirli yetki ve 
sorumluluklar verdiği birlikler ve federasyonlar oluşturabilir. 

Madde 254. (Dolaysız vergi gelirinden pay) 

1. Belediyeler, hak olarak ve kanunla ortaya konduğu gibi, dolaysız 
vergilerden elde edilen gelirlerden pay alır. 

2. Belediyeler, kanunun ortaya koyduğu şekilde, kendi vergi gelirlerine 
sahip olur. 

 

Bölüm IV. 

İdari bölgeler 

 

Madde 255. (Kanunla oluşturma) 

İdari bölgeler, yetkilerini ve yapılarını, sorumluluklarını ve organlarının 
çalışma usullerini belirleyen ve her idari bölge için geçerli kurallar arasında 
farklılıklar koyabilen kanunlarca aynı anda oluşturulur. 

Madde 256. (Fiili kurum) 

Her bir fiili kurumu oluşturan tek tek kanunlar aracılığıyla idari 
bölgelerin fiili kurumları bir önceki maddede öngörülen kanuna ve oylarını her 
bir bölgesel alanı kapsayan doğrudan ulusal oy pusulasında kullanan kayıtlı 
seçmenlerin çoğunluğunun lehte oyuna tabidir. 

1. Oy kullanan kayıtlı seçmenlerin çoğunluğunun, idari bölgelerin fiilen 
kurulmasıyla ilgili ulusal kapsamda bir soruya lehte cevap vermemeleri 
durumunda, kanunla oluşturulan her bir bölgeye ilişkin sorulara verilen cevaplar 
geçerli olmaz. 
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2. Önceki fıkralarda öngörülen kayıtlı seçmenlere danışma, bir teşkilat 
kanununun hükümleri dahilinde ve Cumhuriyet Meclisinin teklifi üzerine, 
Cumhurbaşkanının kararıyla gerçekleşir. 115’ inci maddeden türetilen sistem 
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.  

Madde 257. (Sorumlulukları) 

İdari bölgelere, belediyelerin özerkliğine saygı göstererek ve yetkilerine 
sınırlama getirmeksizin, özellikle, resmi daireler ve hizmetlerin yönetimi ve 
belediyelerin çalışmaları için destek ve eşgüdüm sağlanmasını içeren görevler 
verilir. 

Madde 258. (Planlama) 

İdari bölgeler bölge planları hazırlar ve ulusal planların hazırlanmasında 
görev alır. 

Madde 259. (Bölge organları) 

İdari bölgenin temsil organları bölge meclisi ve bölge yönetiminden 
meydana gelir. 

Madde 260. (Bölge meclisleri) 

Bölge meclisi, bölgesinin karar alma organıdır. Bu meclis, doğrudan 
seçilen üyelerden ve nispi temsil sistemine göre ve d’Hondt en yüksek ortalama 
kuralıyla seçilen daha az sayıda üyeden, doğrudan seçimle atanan aynı bölgenin 
belediye meclisleri üyeleri tarafından oluşturulan bir ortak kuruldan oluşur. 

Madde 261. (Bölge yönetimleri) 

Bölge yönetimi, bölgenin müşterek yürütme organıdır. 

Madde 262. (Hükümet temsilcileri) 

Bakanlar Kurulu, her bölgeye bir Hükümet temsilcisi atayabilir. Böyle 
temsilcilerinin sorumlulukları da kendi bölgelerindeki yerel yönetimler için 
geçerli olur. 

 

Bölüm V. 

Mahalle örgütleri 

 

Madde 263. (Oluşumu ve alanı) 

1. Yerel halkın mahalli yaşama katılımını arttırmak için, bucaklardan 
küçük alanlarda mahalle örgütleri oluşturulabilir. 

2. Kendi inisiyatifiyle veya bir veya daha fazla mahalle komitesi veya 
önemli sayıda mahallelinin isteği üzerine, yerel bucak yönetimi, bir önceki 
paragrafta sözü geçen örgütlerin coğrafi alanının sınırlarını çizer ve bu sınırlarla 
ilgili ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığı çözer. 

Madde 264. (Yapı) 

1. Kanun, mahalle meclisi ve bir mahalle komitesinden oluşan mahalle 
örgütlerinin yapısını belirler. 

2. Mahalle meclisleri bucak nüfus sayımı sırasında kayıtlı mahalle 
sakinlerinden oluşur. 
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3. Her mahalle meclisi, aynı zamanda görevden uzaklaştırma yetkisine 
sahip olduğu bir mahalle komitesi seçer. 

Madde 265. (Haklar ve sorumluluklar) 

1. Mahalle komiteleri şu haklara sahiptir: 

a) Mahalle sakinlerini ilgilendiren idari konularla ilgili olarak yerel 
yönetimlere dilekçe verme; 

b) Temsilcileri vasıtasıyla, oy hakkı olmaksızın bucak meclisine katılma. 

2. Mahalle örgütleri, kanunun ya da bucak organlarının kendilerine 
devredebilecekleri görevleri yürütmekten sorumludur. 

 

Başlık IX. 

Kamu Yönetimi 

 

Madde 266. (Temel ilkeler) 

1. Kamu yönetimi, kamu yararını gözetir ve vatandaşların kanununla da 
korunan her türlü hak ve çıkarlarına saygı gösterir. 

2. Yönetim organları ve çalışanlar Anayasaya tabidir ve fonksiyonlarını 
yerine getirirken, eşitlik, ölçülülük, adalet, tarafsızlık ve iyi niyet ilkelerine 
saygılı hareket ederler. 

Madde 267. (Yönetim yapısı) 

1. Kamu yönetimi, bürokrasiyi önlemek, resmi daireleri ve hizmeti yerel 
halka yaklaştırmak ve ilgilenen tarafların özellikle kamu dernekleri, mahalle 
örgütleri ve diğer demokratik temsil biçimlerini kullanarak etkin yönetimine 
katılmasını sağlayacak bir şekilde yapılandırılır. 

2. Bir önceki fıkranın amaçları için ve kamu yönetiminin faaliyetinin 
etkililiği ve birliğine ve yetkili organların, yönetimi, denetimi ve gözetimine 
halel getirmeksizin, kanun, yönetimin yerelleştirilmesi ve devri için yeterli 
biçimleri ortaya koyar. 

3. Kanun, bağımsız idari organlar oluşturabilir. 

4. Kamu dernekleri, sadece özel ihtiyaçları karşılamak için kurulabilir ve 
sendikaların özel işlevlerini yerine getiremez ve kendi içinde üyelerinin 
haklarına saygı ve organlarının demokratik oluşumu temelinde örgütlenir. 

5. İdari faaliyetlerdeki işlemler, kaynakların daireler ve hizmetler 
tarafından rasyonel kullanımını vatandaşların kendilerini ilgilendiren kararların 
alınmasına katılmalarını sağlayacak özel bir kanunun konusudur. 

6. Kamu yetkilerini kullanan özel kuruluşlar kanunla belirtilen idari 
denetime tabi tutulabilir. 

Madde 268. (Vatandaşların hakları ve teminatları) 

1. Vatandaşlar, kendilerini doğrudan ilgilendiren işlemlerdeki gelişmeyle 
ilgili olarak istediklerinde yönetim tarafından bilgilendirilme ve kendileriyle 
ilgili alınan kararlardan haberdar edilme hakkına sahiptir. 
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2. İç ve dış güvenlik, cezai soruşturma ve kişisel gizlilik konularını 
düzenleyen kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, vatandaşların idari 
dosyalara ve kayıtlara erişim hakkı vardır. 

3. İdari işlemlerin, kanunun koyduğu biçimde ilgili taraflara bildirilmesi 
gerekir ve kanun güvencesinde olan hak ve çıkarlarını etkileyeceği zaman, 
tarafların erişebileceği açık gerekçelere dayandırılırlar. 

4. Vatandaşların, özellikle söz konusu hakların ve çıkarların tanınması, 
haklarına ve çıkarlarına zarar veren herhangi bir idari işlemi reddetme, şekli ne 
olursa olsun, kanunun gerektirdiği idari işlemlerin uygulamasında olumlu 
kararlar konusu ve yeterli uyarı konusu dahil olmak üzere, kanun 
güvencesindeki hak ve çıkarlarına etkin yargı denetimi güvencesi verilir. 

5. Vatandaşlar ayrıca dış kuvvete sahip ve kanun güvencesindeki hak 
veya çıkarlarına zarar veren idari kurallara karşı gelme hakkına sahip olacaktır.  

6. Yukarıdaki bir ve ikinci fıkraların hükümleri için, kanun, idarenin 
cevap vermesi için azami zaman sınırı belirler. 

Madde 269. (Kamu personeline uygulanan kurallar) 

1. Kamu yönetimi çalışanları ve Devletin ve diğer kamu organlarının 
diğer çalışanları, görevlerini yerine getirirken, idarenin yetki düzenleyici 
organlarının kanuna göre tanımladığı şekilde, münhasıran kamu yararına hizmet 
eder. 

2. Kamu yönetimi çalışanları ve Devletin ve diğer kamu organlarının 
çalışanları, Anayasada öngörülen herhangi siyasi haklarını kullanmaktan ötürü, 
özellikle siyasi parti tercihleri nedeniyle, zarar görmezler veya fayda elde 
etmezler. 

3. Diplin işlemine konu olan kişilerin dinlenme ve kendilerini savunma 
güvencesi vardır. 

4. Kamu makam ve görevleri, kanunda açıkça belirtilen durumlar dışında, 
toplanamaz.  

5. Kanun, kamu makamları veya görevleriyle bağdaşmayacak faaliyetleri 
belirler. 

Madde 270. (Hakların kullanımının kısıtlanması) 

Kesinlikle söz konusu işlevlerle ilgili özel talepler için gerekli oranda 
olmak üzere, kanun, ifade, toplantı, gösteri, dernek ve toplu dilekçe haklarının 
ve faal hizmette bulunan tam zamanlı askerler ve askeri personelin ve polis 
kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin seçimlere girme hakkına kısıtlama 
getirebilir. Kanun, asker, askeri personel, polis ve güvenlik güçleri için, 
kendilerine sendika kurma hakkı tanınmış olsa bile, grev hakkının kullanılmasını 
engelleyebilir. 

Madde 271. (Devlet personelinin ve görevlilerinin yükümlülükleri) 

1. Devletin ve diğer kamu organlarının personel ve görevlilerinin, hukuki 
ve cezai yükümlülükleri vardır ve görevlerini yerine getirirlerken fiilleri ve 
ihmallerinden dolayı ve vatandaşların kanun güvencesinde olan haklarını ve 
çıkarlarını ihlal eden herhangi bir icraatları nedeniyle disiplin işlemlerine 
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tabidirler. Bu açıdan herhangi bir dava veya işlem, hiçbir aşamada daha yüksek 
bir makamın iznine tabi değildir. 

2. Söz konusu emirler veya talimatlara itiraz etmiş olmak veya yazılı 
olarak iletilmesini veya teyit edilmesini istemiş olmak koşuluyla, görevini 
yaparken meşru bir hiyerarşik amirden gelen emir veya talimatlara göre hareket 
eden hiçbir personel veya görevli yükümlü tutulamaz. 

3. Emre itaat görevi, emir ve talimata uymak herhangi bir suçun işlenmesi 
anlamına geldiğinde sona erer. 

4. Kanun, Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kurum, personel ve 
görevlilerinin tazminat hakkına sahip olacağı koşulları düzenler. 

Madde 272. (Kolluk) 

1. Kolluk kuvvetlerinin görevleri hukukun demokratik üstünlüğünü 
savunmak ve vatandaşların iç güvenlik ve haklarını güvence altına almaktır.  

2. Güvenlik amacıyla kullanılacak tedbirler kanun tarafından belirlenir ve 
kesinlikle gerekmedikçe başvurulmaz. 

3. Devletin güvenliğine karşı suçlar da dahil olmak üzere, suçun 
önlenmesi, sadece güvenliği düzenleyen genel kurallarla uyum halinde ve 
vatandaşların hakları, özgürlükleri ve teminatlarına saygı ile yürütülür.  

4. Kanun kolluk güçlerini düzenleyen kuralları koyar ve bu tür her kuvvet 
Portekiz topraklarının tamamı için tek bir teşkilat yapısına sahip olur.  

 

Başlık X. 

Milli savunma 

 

Madde 273. (Milli savunma) 

1. Devlet milletin savunmasını sağlama yükümlülüğü altındadır.  

2. Milli savunma amacı, anayasal düzene, demokratik kurumlara ve 
uluslararası anlaşmalara saygı içinde, ulusal bağımsızlığı, toprak bütünlüğünü ve 
herhangi bir dış saldırı ya da tehdide karşı halkın özgürlük ve güvenliğini garanti 
altına almaktır. 

Madde 274. (Yüksek Ulusal Savunma Konseyi) 

1. Yüksek Ulusal Savunma Konseyi’ne Cumhurbaşkanı Başkanlık eder 
ve kanunda belirtildiği gibi oluşturulur: Söz konusu oluşum Cumhuriyet 
Meclisi’nden seçilen üyeleri içerir.  

2. Yüksek Ulusal Savunma Konseyi, ulusal savunma ve Silahlı 
Kuvvetlerin teşkilat, operasyon ve disiplin konularıyla ilgili konular için özel 
danışma organıdır. Kanunun kendisine verebileceği diğer idari sorumlulukları 
olabilir. 

Madde 275. (Silahlı Kuvvetler) 

1. Silahlı Kuvvetler Cumhuriyetin askeri savunmasını sağlamakla 
görevlidir. 
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2. Silahlı Kuvvetler münhasıran Portekiz vatandaşlarından oluşur ve 
Portekiz topraklarının tamamı için tek bir teşkilat yapısına sahiptir.  

3. Silahlı Kuvvetler, Anayasa ve kanun tarafından belirlenen egemenlik 
yetkilerini kullanan yetkili organlara itaat eder.  

4. Silahlı Kuvvetler, Portekiz halkına hizmet eder ve kesinlikte tarafsızdır. 
Personeli hiçbir şekilde siyasete müdahale etmek için silahını, konumunu veya 
görevini kullanmaz.  

5. Kanunda belirtildiği gibi, Silahlı Kuvvetler Portekiz Devletinin askeri 
alandaki taahhütlerini yerine getirmek ve Portekiz’ in üyesi olduğu uluslararası 
kuruluşlarca üstlenilen insani ve barışçıl operasyonlarda yer almakla görevlidir. 

6. Kanunda belirtildiği gibi, Silahlı Kuvvetler, sivil savunma görevlerinde, 
halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla 
ilgili görevler ve ulusal işbirliği politikası himayesinde teknik ve askeri 
faaliyetlerde görevlendirilebilir.  

7. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal gibi durumları düzenleyen kanunlar, 
Silahlı Kuvvetlerin böyle durumlarda kullanımına ilişkin şartları belirler.  

Madde 276. (Ülke savunması, askerlik hizmeti ve yurttaşlık hizmet) 

1. Her Portekiz’ li ülkeyi savunma temel hak ve ödevine sahiptir. 

2. Kanun, askerlik hizmetini düzenler ve bunun şekillerini, gönüllü ya da 
zorunlu yapısını, süre ve içeriğini belirler.  

3. Kanunen askerlik hizmetini yapmakla yükümlü ve askeri hizmeti için 
elverişsiz olan vatandaşlar silahsız hizmet veya durumlarına uygun yurttaşlık 
hizmeti yapar. 

4. Kanunen askerlik hizmetini yapmakla yükümlü vicdani retçiler, silahlı 
askerlik hizmetiyle aynı süre ve ağırlık derecesinde yurttaşlık hizmeti yapar.  

5. Yurttaşlık hizmeti, askeri hizmetinin yerine veya onu tamamlayıcı 
olarak belirlenebilir ve kanun bunu askerlik görevine tabi olmayan vatandaşlara 
zorunlu tutabilir. 

6. Zorunlu askerlik hizmeti veya yurttaşlık hizmeti görevlerini 
yapamayan veya erteleyen hiçbir vatandaş Devlet veya diğer kamu organlarında 
işe giremez veya işini sürdüremez. 

7. Hiçbir vatandaş, askerlik hizmeti veya zorunlu yurttaşlık hizmetini 
yapmasının sonucu olarak herhangi bir görevlendirme, sosyal yardım veya 
sürekli işle ilgili olarak mağdur edilemez. 

 

Kısım IV. 

Anayasanın güvence altına alınması ve değiştirilmesi 

Başlık I . 

Anayasaya uygunluk incelemesi 

 

Madde 277. (Pozitif aykırılık) 

1. Anayasanın hükümlerine veya orada benimsenen ilkelerle çatışan 
kurallar anayasaya aykırıdır.  
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2. Usulünce onaylanan uluslararası antlaşmalarla ortaya konan kuralların 
diğer tarafın hukuk sisteminde uygulanması koşuluyla, bu kuralların şekil ve 
özde anayasaya aykırılığı, bu aykırılığın Anayasanın temel bir hükmünü ihlal 
etmesi durumu hariç, Portekiz hukuk sisteminde uygulanmalarına engel değildir.  

Madde 278. (Anayasaya uygunluğun ön incelemesi) 

1. Cumhurbaşkanı, onay için kendisine teslim edilen uluslararası bir 
antlaşma tarafından belirlenen herhangi bir kuralın, yürürlüğe girmesi için 
kendisine gönderilen herhangi bir kanun veya idari kanun veya ya da 
kararnamenin, imzası için kendisine gönderilen herhangi bir uluslararası 
anlaşmanın anayasaya uygunluk ön incelemesinin yapılması için Anayasa 
Mahkemesine gönderebilir.  

2. Cumhuriyet Temsilcileri de, Anayasa Mahkemesinden, imza için 
kendilerine gönderilen bölgesel bir kanun hükmünde kararnamenin koyduğu 
herhangi bir kuralın anayasaya uygunluğunun bir ön incelemesini yapmasını 
isteyebilir.  

3. Anayasaya uygunluk ön incelemeleri söz konusu belgenin 
alınmasından itibaren sekiz gün içinde istenir.  

4. Cumhurbaşkanının kendisinden ayrı olarak, Başbakan veya 
Cumhuriyet Meclisinin görevlerini tam ifa ederek tüm üyelerinin beşte biri 
Anayasa Mahkemesinden, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanına gönderilen 
kararla ortaya konan bir kuralın Anayasaya aykırılığının ön incelemesini 
yapmasını isteyebilir. 

5. Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanına bir teşkilat kanunu 
olarak yürürlüğe girmesi için herhangi bir karar gönderdiği tarihte Başbakan ve 
Cumhuriyet Meclisindeki meclis gruplarına bunu bildirir.  

6. Yukarıdaki dördüncü fıkrada öngörülen anayasaya uygunluk ön 
incelemesi beşinci fıkrada öngörülen tarihten itibaren sekiz gün içinde istenir. 

7. Yukarıdaki birinci fıkra hükümlerine halel getirmeksizin, 
Cumhurbaşkanı, yukarıdaki dördüncü fıkrada sözü edilen kararnameleri, 
alındıkları tarihten itibaren sekiz güne veya Anayasa Mahkemesinden görüş 
istenmişse mahkeme kararını bildirinceye kadar yürürlüğe sokmaz.  

8. Anayasa Mahkemesi kararını yirmi beş gün içinde bildirir ancak 
Cumhurbaşkanı yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen durumda aciliyet nedeniyle 
bu süreyi indirebilir. 

Madde 279. (Kararın sonuçları) 

1. Anayasa Mahkemesi, kararname veya uluslararası anlaşmanın herhangi 
bir kuralının Anayasaya aykırı olduğu kararını vermesi durumunda, 
Cumhurbaşkanı veya Cumhuriyet Temsilcisi, kanun veya anlaşmayı veto eder 
ve onu kabul eden organa geri gönderir.  

2. Yukarıdaki birinci fıkrada öngörülen durumda, böyle bir kararname, 
kararnameyi kabul eden organ, anayasaya aykırı bulunmuş olan kuralı çıkarır 
veya uygun olduğu hallerde, söz konusu kural hazır bulunan tüm üyelerin en az 
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üçte iki çoğunluyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğundan daha büyük bir 
çoğunlukla teyit edilir.  

3. Statü veya anlaşma yeniden formüle dilmişse, Cumhurbaşkanı veya 
Cumhuriyet Temsilcisi, yeni sürümdeki kurallardan herhangi birinin Anayasaya 
uygunluğunun ön incelemesini isteyebilir.  

4. Eğer Anayasa Mahkemesi bir anlaşmada yer alan herhangi bir kuralın 
anayasaya aykırılığı kararını verirse, söz konusu anlaşma, sadece Cumhuriyet 
Meclisinin hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisine eşit çoğunluğuyla ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğundan daha büyük çoğunlukla kabul etmesi koşuluyla 
onaylanabilir.  

Madde 280. (Anayasaya ve kanunlara uygunluğun özel incelemesi) 

1. Aşağıdaki mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine başvuru 
yapılabilir: 

a) Herhangi bir kuralın anayasaya aykırılık gerekçesiyle uygulanmasını 
reddeden; 

b) Söz konusu dava sırasında anayasaya aykırılığı iddia edilmiş bir kurulı 
uygulayan. 

2. Ayrıca aşağıdaki mahkeme kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine 
başvuru yapılabilir: 

a) Daha üst yetkiye sahip bir kanunu ihlal ettiği için yasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle mevzuatta yer alan bir kuralın uygulanmasını reddeden; 

b) Özerk bölgenin statüsünü ihlal ettiği için yasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle bölgesel kararnamede yer alan bir kuralın uygulanmasını reddeden; 

c) Özerk bölgenin statüsünü ihlal ettiği için yasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle egemenlik yetkisi kullanan bir organın çıkardığı bir kararnamede 
yer alan bir kuralın uygulanmasını reddeden; 

d) Dava sırasında yukarıdaki a), b) ve c) bentlerinde sözü edilen 
gerekçelerle yasalara aykırılığı iddia edilen herhangi bir kuralı uygulayan.  

3. Uygulanması reddedilen kuralın bir uluslararası anlaşma, mevzuat veya 
düzenleyici emirde yer alması durumunda, Cumhuriyet savcılığı zorunlu olarak 
yukarıdaki birinci ve ikinci fıkranın a) bentlerinde öngörüldüğü gibi başvuruda 
bulunur. 

4. Yukarıdaki birinci fıkranın b) bendi ve ikinci fıkranın d) bendinde 
öngörülen başvurular sadece anayasaya aykırılık veya kanuna aykırılık sorununu 
ileri süren tarafça yapılabilir. Kanun bu tür başvuruların kabulünü yöneten 
kuralları düzenler.  

5. Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin daha önce Anayasaya veya kanunlara 
aykırı bulduğu kuralları uygulayan mahkeme kararlarına karşı da Anayasa 
Mahkemesine başvuru yapılabilir ve Cumhuriyet savcılığı bu başvuruyu 
yapmaya zorunludur. 

6. Anayasa Mahkemesine başvurular, uygun olduğu hallerde, Anayasaya 
aykırılık veya kanuna aykırılık sorunlarıyla sınırlıdır. 
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Madde 281. (Anayasaya ve kanunlara uygunluğun soyut incelemesi) 

1. Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki aykırılıkları genel bağlayıcı yetkiyle 
inceler ve ilân eder: 

a) Herhangi bir normun aykırılığı; 

b) Daha üst yetkiye sahip herhangi bir kanunun ihlali gerekçesiyle, 
mevzuatta yer alan kuralların kanuna aykırılığı; 

c) Özerk bölge statüsünün ihlali gerekçesiyle, bölgesel bir kararnamede 
yer alan herhangi bir kuralın kanuna aykırılığı; 

d) Özerk bölgenin statüsünde yer alan bir ya da daha fazla hakkın ihlali 
gerekçesiyle, egemenlik yetkisi kullanan bir organın çıkardığı bir statü ya da 
kararnamede yer alan kural veya kuralların kanuna aykırılığı. 

2. Aşağıdakiler, Anayasa Mahkemesinden, genel bağlayıcı yetkiyle 
Anayasaya veya kanunlara aykırılık kararı isteyebilir: 

a) Cumhurbaşkanı; 

b) Cumhuriyet Meclisi Başkanı 

c) Başbakan;  

d) Ombudsman; 

e) Cumhuriyet Başsavcısı; 

f) Cumhuriyet Meclisinin üyelerinin onda biri; 

Anayasaya aykırılığın ilânı isteminin özerk bölgelerin hakkının ihlaline 
dayandırılması veya kanunlara aykırılık ilânı isteminin bu bölgelerin statülerin 
ihlaline dayandırılması durumunda, Cumhuriyet Temsilcileri, özerk bölgelerin 
Yasama Meclisleri, Bölgesel Hükümetlerin Başbakanları veya ilgili Yasama 
Meclisi üyelerinin onda biri. 

3. Anayasa Mahkemesi, ayrıca, üç özel durumda, Anayasa Mahkemesinin 
daha önceden anayasaya veya kanunlara aykırı bulduğu herhangi bir kuralın 
anayasaya veya kanunlara aykırılığını genel bağlayıcı yetkiyle ilân eder. 

Madde 282. (Aykırılık veya kanun dışılık ilânının sonuçları) 

1. Genel bağlayıcılığı olan Anayasaya veya kanunlara aykırılık kararı, 
anayasaya veya kanunlara aykırılığı ilân edilen kuralın yürürlüğe girdiği an 
itibariyle geçerlilik kazanır ve söz konusu kuralın geçersiz kılmış olabileceği 
kuralları yeniden geçerli kılar. 

2. Ancak, sonraki bir anayasa veya kanun kuralının ihlalinden dolayı 
anayasaya veya kanunlara aykırılık durumunda, aykırılık ilânı sadece söz 
konusu anayasa veya kanun kuralı yürürlüğe girdiğinde geçerli olur. 

3. Ceza veya disiplinle veya idari suçlarla ilgili kurallarla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesi aksi yönde karar verdiğinde ve bunların içeriğinin 
davalının lehine olmaması durumu saklı kalmak kaydıyla, daha önce görülmüş 
davalardaki kararlar geçerliliğini sürdürür. 

4. Gerekçeleri ortaya konan, hukuken katilik, haklılık sebepleri veya 
fevkalade önemli bir kamu yararı amaçları gerektirdiğinde, Anayasa Mahkemesi, 
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anayasaya veya kanunlara aykırılığın sonuçlarının kapsamının, yukarıdaki bir ve 
ikinci fıkralarda öngörülenlerden daha fazla sınırlandırılmasına hükmeder. 

Madde 283. (İhmal yoluyla anayasaya aykırılık) 

1. Cumhurbaşkanı, Ombudsman veya özerk bölgelerle ilgili bir veya daha 
fazla hakkın ihlali gerekçesiyle, Yasama Meclislerinin başkanlarının istemiyle, 
Anayasa Mahkemesi inceleme yapar ve anayasal kuralların uygulanabilirliği için 
gerekli mevzuatın ihmal edilmesi yoluyla Anayasaya uymama kusurunu 
doğrular. 

2. Anayasa Mahkemesi, ihmal yoluyla anayasaya aykırılığa karar 
verdiğinde, bununla ilgili olarak yetkili yasama organına bildirimde bulunur. 

 

Başlık I I . 

Anayasada değişiklik 

 

Madde 284. (Sorumluluk ve değişiklik zamanı) 

1. Cumhuriyet Meclisi son normal değişiklik Kanununun yayımı 
tarihinden beş yıl sonra Anayasayı değişiklik için gözden geçirebilir.  

2. Ancak, Cumhuriyet Meclisi, üye tamsayısının beşte dört çoğunluğuyla, 
herhangi bir zamanda olağandışı değişiklik yetkisini kullanabilir. 

Madde 285. (Değişiklik süreci başlatma yetkisi) 

1. Vekiller değişiklik girişimi başlatma yetkisine sahiptir. 

2. Bir Anayasa değişiklik taslağı sunulduğunda diğerleri de otuz gün 
içinde sunulur. 

Madde 286. (Kanunu kabul ve yürürlüğe sokma) 

1. Anayasa değişikliklerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilmesi gerekir.  

2. Kabul edilen Anayasa değişiklikleri toplanarak tek bir değişiklik 
kanunu haline getirilir. 

3. Cumhurbaşkanı bu tür kanunları yürürlüğe koymayı reddedemez. 

Madde 287. (Anayasanın yeni metni) 

1. Anayasadaki değişiklikler, gerekli değiştirme, ekleme ve çıkarmalarla 
metne doğru bir şekilde eklenir. 

2. Anayasanın yeni metni değişiklik kanunuyla birlikte yayımlanır. 

Madde 288. (Değişikliğin sınırlandırıldığı konular)  

Anayasada değişiklik yapan kanunlar şunlara saygı gösterir: 

a) Ulusal bağımsızlık ve Devletin birliği; 

b) Yönetim şeklinin Cumhuriyet olması; 

c) Kilise ve Devlet arasındaki ayrım; 

d) Vatandaşların hakları, özgürlükleri ve teminatları; 

e) İşçilerin, işçi komiteleri ve sendikaların hakları; 
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f) Üretim araçlarının mülkiyetine, kamu, özel ve kooperatif ve sosyal 
sektörlerin sahip olması; 

g) Karma ekonomi çerçevesinde var olan ekonomik planlara olan 
gereksinim; 

h) Egemenlik yetkisi kullanan organların, özerklik bölgesi organlarının ve 
yerel yönetim organlarının seçimle gelinen görevlerine genel, gizli ve periyodik 
seçimle atamalar; ve nispi temsil sistemi; 

i) Siyasi partiler ve demokratik muhalefet hakkını da içeren çoğul ifade 
ve siyasi örgütlenme; 

j) Egemenlik yetkisini kullanan organların ayrılığı ve birbirine 
bağımlılığı; 

l) Hukuk kurallarının anayasaya pozitif uygunluk ve ihmal yönünden 
aykırılık incelemesine tabiliği; 

m) Mahkemelerin bağımsızlığı; 

n) Yerel yönetimlerin özerkliği; 

o) Azor adaları ve Madeira takımadalarının siyasi ve idari özerkliği. 

Madde 289. (Değişikliğin sınırlandırıldığı durumlar) 

Sıkıyönetim veya olağanüstü hal sırasında Anayasayla ilgili hiçbir 
değişiklik yapılamaz. 

 

Geçici ve son hükümler 

 

Madde 290. (Önceki kanun) 

1. Bir sonraki fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu bölümde 
korunmamış olan 25 Nisan 1974’ ten sonra yürürlüğe girmiş anayasal kanunlar 
normal kanunlar olarak değerlendirilir. 

2. Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce mevcut normal kanunlar, 
Anayasaya veya içerdiği esaslara aykırı olmamaları koşuluyla, geçerliliğini 
sürdürür. 

Madde 291. (İ lçeler) 

1. İdari bölgeler fiilen kuruluncaya kadar, bölgelerin kapsamında 
olmayan alanlar ilçelere ayrılmaya devam eder. 

2. Her ilçe, kanunun belirlediği şartlar altında, belediyelerinin 
temsilcilerinden oluşan bir karar alma meclisine sahip olur.  

3. Bir konsey yardımıyla, sivil Vali Hükümeti temsil eder ve her ilçeyi 
oluşturan alanda denetim yetkisini kullanır. 
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Madde 292. (PIDE/DGS

 görevlileri ve memurlarının suçlandırılması 

ve yargılanması)  

1. 16/75 No.lu 23 Aralık 1975 tarihli Kanunla ve 26 Aralık 1975 tarihli 
18/75 Kanunla değişik 8/75 No.lu 25 Temmuz 1975 tarihli Kanun yürürlükte 
kalır.  

2. Kanun, bir önceki fıkrada öngörülen kanunun 2’nci maddesinin iki ve 
üçüncü fıkraları ve 4’üncü maddesinin b) bendinde ortaya konan suç türlerini 
ayrıntılı olarak ortaya koyar. 

3. Kanun, özellikle, aynı kanunun 7’nci maddesinde öngörülen olağandışı 
hafifletici durumları düzenleyebilir. 

Madde 293. (25 Nisan 1974’ten sonra kamulaştırılmış mülkün 
yeniden özelleştirilmesi) 

1. Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla kabul edilen bir çerçeve kanun 25 
Nisan 1974’ ten sonra kamulaştırılan üretim araçları ve diğer mülkün kullanım 
hakkı ve mülkiyetinin yeniden özelleştirilmesini düzenler. Bu tür yeniden 
özelleştirmeler aşağıdaki temel esasları gözetir: 

a) Genel kural olarak, 25 Nisan 1974’ ten sonra kamulaştırılan üretim 
araçları ve diğer mülkün kullanım hakkı ve mülkiyetinin yeniden 
özelleştirilmesi tercihen kamu ihalesi, borsada halka arz veya kamu iştiraki 
yöntemiyle yürütülür.  

b) Yeniden özelleştirmelerden elde edilen gelir, sadece kamu borçları ve 
kamu işletmelerin borçlarını, kamulaştırma borçlarını ödemek veya üretim 
sektöründe sermaye yatırımı için sadece kullanılmalıdır; 

c) Yeniden özelleştirmeye konu olan işletmelerin işçileri yeniden 
özelleştirme sürecinde tüm hak ve yükümlülüklerini; 

d) Yeniden özelleştirmeye konu olan işletmelerin işçileri, işletmenin 
sermayesine iştirak için öncelikli hak sahibi olur;  

e) Yeniden özelleştirilecek üretim araçları ve diğer mülk, birden fazla 
bağımsız kuruluşun ön değerlemesine tabi olur. 

2. Dolaylı olarak kamulaştırılan ve ekonominin temel sektörleri dışında 
konumlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler kanunda belirtildiği şekilde 
yeniden özelleştirilebilir. 

Madde 294. (Yerel yönetim organları için geçerli kurallar) 

239’uncu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen zaman yürürlüğe 
girinceye kadar, yerel yönetim organları 1/92 No.lu 25 Kasım 1992 tarihli 
Anayasa Değişikliği Kanunu ile değişik Anayasa metnine karşılık gelen 
mevzuat uyarınca kurulur ve faaliyet gösterirler. 

 

                                                 
 PIDE/DGS (Uluslararası ve Devlet Savunma Polis/Emniyet Genel Müdürlüğü) Yeni 

Devlet’ in siyasi polisiydi.  
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Madde 295. (Avrupa Antlaşması hakkında Referandum) 

115’ inci maddenin 3’üncü fıkrasının hükümleri, Avrupa Birliğinin inşası 
ve derinleşmesini amaçlayan bir antlaşmanın onaylanması için referanduma 
gitme ve gerçekleştirme olasılığını etkilemez.  

Madde 296. (Anayasanın tarihi ve yürürlüğe girmesi) 

1. Portekiz Cumhuriyetinin Anayasası Kurucu Meclis tarafından kabul 
edildiği tarihi taşır: 2 Nisan 1976.  

2. Portekiz Cumhuriyetinin Anayasası 25 Nisan 1976’da yürürlüğe girer. 
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İSPANYA  ANAYASASI 
 

31 Ekim 1978 tarihinde yapılan Kongre ve Senato Genel Kurul toplantılarında 

Parlamento (Cortes Generales) tarafından kabul edilmiştir 

 

7 Aralık 1978’de yapılan referandumda  

İspanya halkı tarafından kabul edilmiştir 

 

27 Aralık 1978 tarihinde Majesteleri Kral tarafından  

Parlamento (Cortes Generales) önünde onaylanmıştır 

 

Önsöz 

İspanyol Milleti, adalet, özgürlük ve güvenlik oluşturmak  ve her üyesinin 
refahını desteklemek için, egemenliğini kullanarak, şunları yapmak için 
iradesini ilan eder: 

Adil bir sosyal ve ekonomik düzen uyarınca, Anayasa ve kanunlar 
kapsamında, bir arada demokratik yaşama güvencesi vermek; 

Halk iradesinin bir ifadesi olarak hukukun üstünlüğünü  teminat altına 
alan Hukuk Devletini güçlendirmek; 

Tüm İspanyolları ve İspanya halklarını, bunların kültür ve geleneklerini, 
insan haklarını, dillerini ve kurumları korumak; 

Herkesin hakettiği kaliteli bir yaşamı sağlamak için kültürel ve ekonomik 
gelişmeyi teşvik etmek; Demokratik ve ileri bir toplum oluşturmak;  

ve dünyanın bütün halklarıyla barışçı ilişkiler ve etkili işbirliğini 
güçlendirmek için İşbirliği yapmak.  

Bu sebeple, aşağıdaki metni Parlamento (Cortes Generales) kabul etmiş 
ve İspanya halkı onaylamıştır 
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İSPANYA  ANAYASASI 
 

Giriş 

 

Madde 1. (Egemenlik Yurttaşlarındır.) 

1. Bu Anayasa, İspanya’yı, hukukun üstünlüğüne bağlı, kanun düzeni, 

özgürlük, adalet, eşitlik ve siyasi çoğulculuğun en yüksek değerlerini savunan 
sosyal ve demokratik bir Devlet olarak kurar. 

2. Ulusal egemenlik, Devletin gücünü aldığı İspanya halkınındır.  

3. İspanyol Devleti’nin siyasi şekli parlamenter monarşidir.  

Madde 2. (Milletin Birliği ve Özerklik hakkı.) 

Anayasanın temeli, İspanyol milletinin ayrılmaz birliği, tüm İspanyolların 
ortak ve bölünmez ülkesidir. 

Madde 3. (Kastilyanca ve diğer İspanyol dilleri.) 

1. Devletin resmi dili kastilyancadır. Tüm İspanyolların bu dili bilme 
ödevi ve kullanma hakkı vardır. 

2. Diğer İspanyol dilleri de, kendi Yasalarına göre, ilgili Özerk 
Topluluklarda resmi dildir.  

3. İspanya’nın farklı dillerden oluşan zenginliği özel saygı ve koruma 
gösterilmesi gereken bir kültürel mirastır.  

Madde 4. (İspanya Bayrağı ve Özerk Toplulukların Bayrakları.) 

1. İspanya’nın bayrağı üç yatay şeritten oluşur: sarı şeridin her kırmızı 
şeridin iki katı olduğu kırmızı, sarı ve kırmızı.  

2. Yasalar Özerk Toplulukların bayrak ve sancaklarını tanıyabilir. Bu 
bayraklar kendi kamu binalarında ve resmi törenlerinde İspanya bayrağı ile 

birlikte kullanılır. 

Madde 5. (Başkent Madrid.) 

1. Devletin başkenti Madrid şehridir. 

Madde 6. (Siyasi Partiler.) 

Siyasi partiler siyasi çoğulculuğun ifadesidir; halk iradesinin oluşumu ve 

ifadesine katkıda bulunurlar ve siyasi katılımın temel araçlarıdırlar. Anayasa ve 
kanunlara saygı koşuluyla kurulmaları ve faaliyet göstermeleri serbesttir. İç 

yapıları ve faaliyetleri demokratik olmalıdır. 

Madde 7. (Sendikalar ve işveren kuruluşları.) 

Sendikalar ve işveren kuruluşları temsil ettikleri ekonomik ve toplumsal 

çıkarların savunulmasına ve ilerletilmesine katkıda bulunur. Anayasa ve 
kanunlara saygılı oldukları sürece kurulmalarına ve faaliyetlerine sınır konulmaz. 
İç yapıları ve faaliyetleri demokratik olmalıdır. 
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Madde 8. (Silahlı Kuvvetler.) 

1. Ordu, Donanma ve Hava Kuvvetlerinden oluşan Silahlı Kuvvetlerin 

görevi, İspanyanın hükümranlığını ve bağımsızlığını güvence altına almak ve 
toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini savunmaktır. 

2. Askeri teşkilatın temel yapısı, Anayasanın esaslarına göre esas kuruluş 

kanunuyla düzenlenir. 

Madde 9. (Kanuna saygı.), (Özgürlük ve eşitlik), (Kanun güvencesi) 

1. Vatandaşlar ve kamu makamları Anayasa ve diğer kanun hükümleriyle 

birbirine bağlıdır. 

2. Bireylerin ve ait oldukları grupların özgürlük ve eşitliğinin gerçek ve 

etkili olabilmesini sağlayacak koşulları geliştirmek, bunları tam olarak 

kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve tüm vatandaşların siyasi, 

ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşama katılmalarını kolaylaştırmak kamu 

makamlarının görevidir. 

3. Kanunlara uygunluk ilkesini, kanuni hükümlerin hiyerarşisini, kanun 
yapmanın saydamlığını, kişi haklarını sınırlayan veya uygunsuz cezai tedbirlerin 
geriye işletilemeyeceği, hukukun üstünlüğünün galip geleceğini, kamu 

yetkililerinin hesap verebilirliği ve keyfi işlem yapmalarının yasak olması 

Anayasa güvencesindedir. 

 

Kısım I. 

Temel haklar ve ödevler 

 

Madde 10. (Kişi hakları.) 

1. İnsan onuru, ihlal edilemez ve temel haklar, kişiliğin serbest gelişimi, 

kanunlara ve başkalarının haklarına saygı politik düzen ve sosyal barışın 
temelidir.  

2. Anayasa tarafından tanınan temel haklar ve hürriyetlerle ilgili ilkeler 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve bu konuda İspanya’nın onay verdiği 
uluslararası antlaşmalar ve sözleşmelere uygun olarak yorumlanır.  

 

Bölüm I. 

İspanyollar ve Yabancılar 

 

Madde 11. (Vatandaşlık.) 

1. İspanyol uyruğu kanun hükümlerine göre edinilir, korunur ve 
kaybedilir. 

2. İspanyol kökenli hiçbir kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz.  

3. Devlet Latin Amerika ülkeleriyle veya İspanya’yla tarihte ya da 
günümüzde özel bağları olan ülkelerle çifte vatandaşlık anlaşmaları yapabilir. 
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Söz konusu ülkeler, kendi vatandaşlarına karşılıklı bir hak tanımasalar 

bile, bu ülkelerde, İspanyollar kendi vatandaşlıklarını kaybetmeden vatandaşlığa 

kabul edilebilirler 

Madde 12. (Erişkinlik: 18 yaş.) 

İspanyollar onsekiz yaşında rüştünü ispat eder. 

Madde 13. (Yabancıların hakları.) 

1. Yabancılar, antlaşmalar ve kanunun belirlediği koşullarda, mevcut 
sıfatlarıyla güvence altındaki kamu hürriyetlerinden yararlanır. 

2. Karşılıklılık ilkesiyle uyumlu olarak, yerel seçimlerde oy verme ve 

seçilme hakkıyla ilgili yapılan bir anlaşma veya kanunla düzenlenmiş durumlar 

hariç, 23’üncü maddede tanınan haklara sadece İspanyollar hak kazanır. 

3. Suçluların iadesi, karşılıklılık ilkesi temelinde, sadece bir antlaşma 

veya kanun çerçevesinde mümkündür. Siyasi suçlar, suçluların iadesi 
kapsamında değildir, ancak terörist eylemler bu şekilde değerlendirilmez. 

4. Kanun, başka ülkelerden vatandaşların ve vatansız kişilerin İspanya’da 

sığınma hakkından yararlanma koşullarını belirler. 

 

Bölüm II. 

Haklar ve Özgürlükler 

 

Madde 14. (Kanun önünde eşitlik.) 

İspanyollar kanunlar önünde eşittir ve hiçbir şekilde doğum, ırk, cinsiyet, 

din, fikir veya herhangi bir kişisel, toplumsal koşul veya durumdan dolayı 

ayrıma tabi tutulamazlar. 

 

Kesim I. 

Temel Haklar ve Kamu Hürriyetleri 

 

Madde 15. (Yaşam hakkı.) 

Herkesin yaşama, bedensel ve manevi bütünlük hakkı vardır ve hiçbir 

koşulda işkence ve insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya muameleye tabi 

tutulamaz. Savaş zamanlarında askeri ceza kanununun belirttiği durumlar hariç, 

ölüm cezası kadlırılmıştır. 

Madde 16. (Fikir ve inanç özgürlüğü.) 

1. Kişilerin ve toplulukların fikir, din ve ibadet özgürlükleri güvence 

altındadır ve bunların ifade edilmesinde, kanunla korunan kamu düzeninin 

devamı için gerekli olanların dışında hiçbir sınır yoktur. 

2. Din, inançlar, fikirler  

3. Devlet dini yoktur. Kamu yetkilileri İspanyol toplumunun dini 

inançlarını dikkate alır ve dolayısıyla Katolik Kilisesi ve diğer mezheplerle 
uygun işbirliğini sürdürür.  
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Madde 17. (Kişisel özgürlük.) 

1. Herkesin özgürlük ve güvenlik hakkı vardır. Kimse, bu maddenin 
hükümleri ve kanunda belirtilen hal ve şekiller dışında özgürlüğünden yoksun 
bırakılamaz. 

2. Önleyici tutukluluk, gerçeklerin saptanması amacıyla gerekli 

soruşturmanın yapılması için tam olarak ihtiyaç duyulan zamandan daha fazla 

süremez; her durumda, tutuklanan kimse en fazla yetmişiki saat içinde ya serbest 
bırakılır ya da adli makamlara teslim edilir. 

3. Tutuklanan kişiye, hemen ve kendisinin anlayabileceği şekilde, hakları 

ve tutuklanma nedeni bildirilir ve ifade vermeye zorlanamaz. Tutukluya, poliste 
ve mahkemede, kanunun belirlediği şartlarda bir avukat yardımı temin edilir.  

4. Haksız tutuklanan herhangi bir kişinin adli makamlara derhal teslim 

edilmesini temin için, haksız tutuklamayı yasaklayan usuller kanunla düzenlenir.  

5. Aynı şekilde, geçici hapsin azami süresi kanun tarafından belirlenir. 

Madde 18. (Mahremiyet hakkı, Konut dokunulmazlığı.) 

1. Namus, kişi ve aile mahremiyeti ve kişinin kendi görüntüsüyle ilgili 
hakları teminat altındadır. 

2. Konuta dokunulamaz. Suçüstü durumları hariç, ev sahibinin rızası veya 

yasal belge olmaksızın eve girilemez, arama yapılamaz. 

3. Aksine bir mahkeme kararı olmaksızın, özellikle posta, telgraf, telefon 

haberleşmesi olmak üzere, haberleşmenin gizliliği teminat altındadır. 

4. Kanun, namus, kişi ve aile mahremiyeti ve kişinin kendi görüntüsüyle 
ilgili haklarını teminat altına almak için, veri işlemeye sınır koyar. 

Madde 19. (İkamet ve seyahat özgürlüğü.) 

İspanyollar, ulusal sınırlar içinde serbestçe ikamet ve seyahat etme 
hakkına sahiptir. 

Aynı şekilde, kanunun belirlediği koşullara tabi olarak, İspanya’ya 

serbestçe giriş çıkış yapma hakkına sahiptirler. Bu hak siyasi veya ideolojik 
sebeplerle kısıtlanamaz. 

Madde 20. (İfade özgürlüğü.) 

1. Aşağıdaki haklar tanınır ve korunur: 

a) Düşünceleri, fikirleri ve görüşleri, söz, yazı veya başka herhangi bir 
iletişim aracıyla, serbestçe ifade etme ve yayma hakkı; 

b) Edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji üretme ve yaratma hakkı; 

c) Akademik özgürlük hakkı; 

d) Her türlü yayım aracıyla serbestçe haberleşme veya doğru bilgi edinme 
hakkı. Kanun aşağıdaki konuyu düzenler. Bu hürriyetlerin kullanılmasında şahsi 
vicdan ve profesyonel gizliliğe başvurma hakkı. 

2. Bu hakların kullanılması herhangi bir ön denetimle kısıtlanamaz. 

3. Kanun, Devletin veya herhangi bir kamu kurumunun denetimindeki 
sosyal iletişim medyasının kuruluşunu ve Parlamento (Cortes Generales) 
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tarafından denetimini düzenler ve toplumun ve çeşitli dillerin çoğulculuğuna 

saygı göstermek suretiyle, ana toplumsal ve siyasi grupların bu medyaya 

erişimini teminat altına alır. 

4. Hürriyetler bu Başlık altında tanımlanan haklara saygıyla, bunları 

uygulayan kanuni hükümlerle ve özellikle, namus, kişi mahremiyeti ve şahsi ün 
ve gençlerin çocukların korunması hakkıyla sınırlıdır. 

5. Yayım veya kayıtlar veya herhangi bir başka medyaya sadece 
mahkeme emriyle el konulabilir. 

Madde 21. (Toplantı hakkı.) 

1. Silahsız ve barışçı toplantı hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanımı ön 
izin gerektirmez. 

2. Halka açık yerlerde yapılacak toplantılar ve gösteriler için yetkili 

makamlara önceden haber verilir. Bu makamlar, sadece, kişilere ve mülke tehdit 

içeren ciddi emniyet ve kamu güvenliği ihlali beklentisi ile bunları 
yasaklayabilir. 

Madde 22. (Dernek kurma hakkı.) 

1. Dernek kurma hakkı tanınmıştır.  

2. Suç amacı güden veya bu kapsamda araçları kullanan dernekler 
yasadışıdır. 

3. Bu madde kapsamında kurulan derneklerin sadece kamusal bilgi 

amacıyla tescil edilmesi gerekir. 

4. Dernekler sadece gerekçeli mahkeme emri ile feshedilebilir veya 
faaliyetleri askıya alınabilir. 

5. Gizli ve yarı askeri dernekler yasaktır. 

Madde 23. (Katılım hakkı.) 

1. Vatandaşların, doğrudan veya genel oyla periyodik seçimlerde 

serbestçe seçilen temsilciler aracılığıyla kamu işlerine katılma hakkı vardır. 

2. Aynı şekilde, kanunun belirlediği şartlar çerçevesinde, eşit koşullarla 
kamu görevi elde etme hakları vardır. 

Madde 24. (Hakların kanunen korunması.) 

1. Herkes, meşru haklarını kullanmak için hâkim ve mahkemeler 
tarafından etkin korunma elde etme hakkına sahiptir ve hiçbir şekilde 
savunmasız bırakılamaz. 

2. Aynı şekilde, herkesin, kanunun belirlediği adli hâkime erişme; bir 

avukatın savunması ve yardımı; kendisine yöneltilen suçlamaları öğrenme; 

gecikmeden ve tam güvenceli açık yargılanma; savunma için uygun delilleri 

kullanma; kendi aleyhine tanıklık etmeme; kendini suçlu ilan etmeme ve masum 
olduğuna inanma hakkı vardır. 

Kanun, aile ilişkileri veya meslek sırrı nedenleriyle, iddia edilen suçlarla 
ilgili ifade verme zorunluluğu olmayan halleri belirler. 
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Madde 25. (Cezanın meşruluğu ilkesi), (Mahkumların ücretli 
çalışması) 

1. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte olan bir kanunun bir cürüm, kabahat 

veya idari suç saymadığı bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz veya 

mahkûm edilemez. 

2. Hapis gerektiren cezalar ve güvenlik önlemleri ıslah ve topluma 

kazandırmayı amaçlar ve zorla çalıştırmayı içermez. Hapse mahkûm edilen 

kimse, mahkûmiyet süresi, cezanın amacı ve ceza kanunu tarafından açıkça sınır 

getirilenler dışında, mahkûmiyeti sırasında, bu Bölümde ele alınan temel 

haklardan yararlanır. Her durumda, ücretli istihdam ve uygun Sosyal Güvenlik 

yardımlarına olduğu gibi kültürel olanaklar ve genel kişilik geliştirme hakkına 
sahiptir. 

3. Mülki idare, doğrudan ya da dolaylı olarak hürriyetlerden mahrum 

etme cezası veremez. 

Madde 26. (Haysiyet Divanı yasağı.) 

Mülki İdare ve meslek örgütleri çerçevesinde Haysiyet Divanı yasaktır. 

Madde 27. (Öğretme özgürlüğü), (Eğitim hakkı), (Üniversite 
Özerkliği) 

1. Herkesin eğitim hakkı vardır. Öğretme hürriyeti tanınmıştır. 

2. Eğitim, insan karakterinin, demokratik bir arada yaşama ilkeleri ve 
temel haklar ve özgürlüklere saygılı olarak gelişmesini amaçlar. 

3. Kamu makamları, ebeveynlerin, çocuklarına kendi mezheplerine uygun 
dini ve ahlaki eğitim aldırma hakkını teminat altına alır. 

4. İlköğretim zorunlu ve ücretsizdir. 

5. Kamu yetkilileri, ilgili tüm tarafların etkin olarak katıldığı genel eğitim 

programı ve eğitim merkezlerini kurarak, herkesin eğitim hakkını teminat altına 

alır. 

6. Anayasa ilkelerine saygı göstermek koşuluyla, bireylerin ve tüzel 

kişilerin eğitim merkezleri kurma hakkı vardır. 

7. Öğretmenler, ebeveynler ve uygun olduğunda öğrenciler, kanunun 

belirlediği şartlarda, kamu fonlarıyla idare edilen merkezlerin kontrol ve 
yönetimini paylaşır. 

8. Kamu makamları, kanuna uygunluğu sağlamak amacıyla, eğitim 
sistemini inceler ve standart hale getirir. 

9. Kamu makamları, kanunun koyduğu şartları karşılayan öğretmen 
kuruluşlarına yardımda bulunur. 

10. Üniversiteler, kanunun koyduğu koşullara göre, özerktir. 

Madde 28. (Sendikalaşma hakkı), (Grev hakkı.) 

1. Herkesin sendikaya serbestçe üye olma hakkı vardır. Kanun, Silahlı 

Kuvvetler veya askeri disipline tabi diğer kurumlar ve organlar için bu hakkın 

kullanımına sınır getirebilir, memurların bu hakkı kullanmasının özel koşullarını 

düzenler. Sendikal özgürlük, sendika kurma ve kişinin istediği sendikaya girme 
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hakkını ve aynı zamanda sendikaların konfederasyon oluşturma, uluslararası 

sendika örgütleri kurma veya bunların üyesi olma haklarını içerir. Kimse bir 
sendikaya girmeye zorlanamaz. 

2. İşçilerin çıkarlarını korumak için grev yapma hakkı vardır. Bu hakkın 

kullanılmasını düzenleyen kanun temel haberleşme hizmetlerinin devamlılığını 
güvence altına alır. 

Madde 29. (Dilekçe hakkı.) 

1. Tüm İspanyolların, kanunun belirlediği şekilde ve neticelerine bağlı 
olarak, bireysel veya toplu olarak yazılı dilekçe verme hakkı vardır. 

2. Askerî disipline tabi Silahlı Kuvvetler veya Kurum ve organlarının 

üyeleri bu hakkı sadece bireysel olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
kullanabilir. 

 

Kesim II. 

Vatandaşların hakları ve ödevleri 

 

Madde 30. (Askerlik hizmeti ve Vicdani Ret.) 

1. Vatandaşların İspanya’yı savunma hakkı ve ödevi vardır. 

2. Kanun İspanyolların askeri yükümlülüklerini belirler ve uygun 
teminatlarla, zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmak için diğer sebeplerle 

birlikte, vicdani reddi de düzenler; uygun olduğunda, bunun yerine bir sosyal 
hizmet biçimi koyabilir. 

3. Kamu yararına yönelik amaçları olan bir sivil hizmet oluşturulabilir. 

4. Tabii afet, felaket, ciddi risk olması durumunda, vatandaşların 
görevleri kanunla düzenlenebilir. 

Madde 31. (Vergi Sistemi.) 

1. Herkes kendi mali olanaklarına göre, eşitlik ilkeleri temelinde, hiçbir 

şekilde yıkıcı olmayan, adil ve kademeli bir vergi sitemi aracılığıyla, kamu 
harcamalarına katkıda bulunur. 

2. Kamu harcamaları, kamu kaynaklarının adil olarak paylaştırılmasına 

izin verecek şekilde yapılır ve planlaması ve yürütülmesi verimlilik ve tasarruf 

kriterleriyle uyumlu olur. 

3. Kamu amaçlı kişisel veya mülkiyet katkıları sadece kanun 

çerçevesinde konabilir. 

Madde 32. (Evlilik.) 

1. Erkek ve kadın tam kanuni eşitlikle evlenme hakkına sahiptir. 

2. Kanun evlilik şekillerini, girilmesi gereken yaşı ve bunun için gerekli 

ehliyeti, eşlerin hak ve ödevlerini, ayrılma ve sona erme sebeplerini ve bunların 

sonuçlarını düzenler. 

Madde 33. (Mülkiyet hakkı.) 

1. Kişisel mülkiyet ve miras hakkı tanınmıştır. 
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2. Bu hakların içerikleri, kanun uyarınca, yerine getirdikleri toplumsal 
işlevle saptanır. 

3. Kimse, kamu yararı ve toplum çıkarına haklı sebepler ve kanun 

hükümleriyle uyumlu tazminat olmaksızın, mülkiyet ve haklarından yoksun 
bırakılamaz. 

Madde 34. (Vakıf hakkı.) 

1. Kanuna göre, kamu yararını amaçlayan vakıf kurma hakkı tanınmıştır. 

2. 22’nci maddenin iki ve dördüncü fıkraları vakıflar için de geçerlidir. 

Madde 35. (Çalışma, haklar ve ödevler.) 

1. Tüm İspanyolların çalışma görevi ve işe girme, serbestçe meslek veya 

iş seçme, işinde ilerleme, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılaması için 

yeterli gelir hakkı vardır ve ayrıca cinsiyetleri nedeniyle hiçbir şekilde 

ayrımcılığa tabi tutulmazlar. 

2. Kanun, bir İş Kanunu oluşturur. 

Madde 36. (Mesleki dernekler) 

Kanun meslek örgütlerinin hukuki statüsünün ve akademik derece 

gerektiren mesleklerin yapılmasıyla ilgili özelliklerini düzenler. Meslek 
örgütlerinin iç yapıları ve faaliyetleri demokratik olmalıdır. 

Madde 37. (Çalışma anlaşmaları ve uyuşmazlıklar) 

1. Kanun, işçi ve işveren temsilcileri arasında toplu iş pazarlığı hakkını 

olduğu kadar, anlaşmaların bağlayıcı kuvvetini de güvence altına alır. 

2. İşçilerin ve işverenlerin toplu iş uyuşmazlığı önlemlerine başvurma 

hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılmasını düzenleyen kanun, oluşturabileceği 

kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla, temel haberleşme hizmetlerinin 
sürdürülmesi için gerekli önlemleri içerir. 

Madde 38. (Serbest girişim. Piyasa ekonomisi.) 

Piyasa ekonomisi çerçevesinde serbest girişim hakkı tanınmıştır. Kamu 
makamları, bu hakkın kullanımını ve genelde ekonominin talepleriyle uyumlu 

verimliliğin korunmasını ve duruma göre, planlanmasını güvence altına alır. 

 

Bölüm III. 

Ekonomik ve Sosyal Politika Düzenleme İlkeleri 

 

Madde 39. (Ailenin ve çocukların korunması.) 

1. Kamu makamları, ailenin sosyal, ekonomik ve hukuki korumasını 
sağlar. 

2. Aynı şekilde, kamu makamları, soyuna ve annelerin evlilik durumuna 
bakılmaksızın, kanunlar önünde eşit olan çocukların tam korumasını sağlar. 
Kanun, babalık tetkikini sağlar.  
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3. Ebeveynler, evlilikten veya evlilik dışı olsun, çocuklarına, reşit 

oluncaya kadar ve kanunun geçerli olduğu diğer durumlarda her tür yardımı 

yapar.  

4. Çocuklar, haklarını güvence altına alan uluslararası anlaşmaların 

sağladığı korumadan da yararlanır.  

Madde 40. (Gelir dağılımı). (Tam istihdam.) (Mesleki Eğitim. İşgünü 
ve dinlenme.) 

1. Kamu makamları, bir istikrar politikası çerçevesinde, sosyal ve 

ekonomik gelişme, kişisel ve bölgesel gelirin daha eşit dağılımı için uygun 

koşulları sağlar. Herkese iş sağlamaya yönelik bir politika uygulamak üzere özel 

çaba harcarlar. 

2. Aynı şekilde, kamu makamları, mesleki eğitim ve meslek içi eğitimi 

temin eden bir politikayı teşvik ederler; işyeri güvenliği ve hijyenin 

sağlanmasını, sınırlı çalışma günleri, ücretli tatilleri güvence altına alır ve uygun 
merkezleri teşvik ederler. 

Madde 41. (Sosyal Güvenlik.) 
Kamu makamları, tüm vatandaşlar için, özellikle işsizlik durumları gibi 

zor zamanlarda yeterli sosyal yardım ve faydaları güvence altına alan bir kamu 

sosyal güvenlik sistemini sürdürür. Tamamlayıcı yardım ve faydalar isteğe 
bağlıdır. 

Madde 42. (Göçmenler.) 

Devlet, yurtdışındaki İspanyol işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının 

güvence altına alınması konusunda özel çaba gösterir ve geri dönüşlerini 

sağlamaya yönelik politikalar güder. 

Madde 43. (Sağlığın korunması.), (Sporun teşviki.) 

1. Sağlığın korunması hakkı tanınmıştır. 

2. Önleyici tedbirler, gerekli yardım ve hizmetlerle kamu sağlığının 

teşkilatlanması ve korunması kamu makamlarının üstüne düşen bir görevdir. 
Kanun, bu açıdan ilgili hak ve görevleri oluşturur. 

3. Kamu makamları sağlık eğitimi, beden eğitimi ve sporu teşvik eder. 
Aynı şekilde, boş zamanların uygun geçirilmesini özendirir. 

Madde 44. (Kültüre erişim.) 

1. Kamu makamları, herkesin hakkı olan kültürel olanaklara erişimini 

teşvik eder ve gözetir. 

2. Kamu makamları, kamu yararına bilim, bilimsel ve teknik araştırmayı 
teşvik eder. 

Madde 45. (Çevre. Yaşam kalitesi.) 

1. Herkesin kişisel gelişimine uygun bir çevrede yaşama hakkı ve onu 

koruma ödevi vardır. 

2. Kamu makamları, temel toplum dayanışmasına dayalı olarak, yaşam 

kalitesini geliştirme ve çevreyi koruma ve eski haline getirme amacıyla, doğal 
kaynakların akılcı kullanımını güvence altına alır. 
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3. Bir önceki fıkradaki hükümleri ihlal edenlere karşı, kanunun belirlediği 

koşullarda, zararın tazmin edilmesi yanı sıra, cezai veya, mümkünse, idari 

yaptırımlara başvurulur. 

Madde 46. (Sanat mirasının korunması.) 

Kamu makamları, hukuki statüsüne ve mülkiyetine bakılmaksızın, 

İspanya halkının tarihi, kültürel ve sanatsal mirasını ve bunlara ait mülkiyetin 

korunmasını güvence altına alır ve gelişmelerini teşvik eder. Bu mirasa karşı 
işlenen suçlar ceza kanuna göre cezalandırılır. 

Madde 47. (Konut hakkı), (Arazi kullanım planı.) 

Tüm İspanyolların insana yakışır yeterli konut hakkı vardır. Kamu 
makamları, bu hakkın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli koşulları 

geliştirir ve uygun standartları oluşturur ve spekülasyonu önlemek için, kamu 

yararını gözeterek arazi kullanım planını düzenler. 

Toplum, kamu makamlarının kent politikalarından ortaya çıkan 
yardımlara katılır. 

Madde 48. (Gençlerin katılımı.) 

Kamu makamları, gençlerin siyasi, ekonomik ve kültürel kalkınmaya  

serbestçe ve etkin katılımı yönünde düzenlenen koşulları teşvik eder. 

Madde 49. (Bedensel engelliler için hizmetler.) 

Kamu makamları, kendilerine gerekli olan uzman bakımı verilecek olan 

ve bu Bölümde tüm vatandaşlara tanınan hakları kullanabilmeleri için özel 

koruma sağlanacak olan bedensel, duyumsal ve zihinsel engellilerin önleyici 

bakımı, tedavisi, rehabilitasyonu ve toplumla bütünleşebilmesi yönünde bir 

politika yürütür. 

Madde 50. (Yaşlılar.) 

Kamu makamları, emekli vatandaşlara, yeterli ve düzenli güncellenen 

maaşlarla yeterli mali olanakları sağlar. 

Aynı şekilde, ailelerinin engellilere karşı yükümlülüklerinden bağımsız 

olarak, kamu makamları, özel sağlık sorunları, konut, kültür ve dinlenmeleriyle 
ilgili sosyal hizmetler sistemi yoluyla refahlarını arttırır. 

Madde 51. (Tüketicinin korunması.) 

1. Kamu makamları, tüketicilerin ve kullanıcıları etkin önlemlerle korur, 
güvenliklerini, sağlıklarını ve meşru çıkarlarını güvence altına alır. 

2. Kamu makamları, tüketici ve kullanıcıların bilgilendirilmesi ve 

eğitilmesi için olanak sağlar, tüketici örgütlerini destekler ve kanunun belirlediği 

şartlarda, üyelerini ilgilendiren tüm konularda bu örgütlerin sesini duyurabilmesi 

için oturumlar düzenler. 

3. Yukarıdaki fıkralardaki hükümler çerçevesinde, kanun, iç ticareti ve 

ticari ürünlerin ruhsatlandırılmasını düzenler. 
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Madde 52. (Mesleki örgütler.) 

Yasa, kendi ekonomik çıkarlarını savunmaya katkıda bulunan meslek 

kuruluşlarını düzenler. Bu kuruluşların iç yapıları ve faaliyetleri demokratik 

olmalıdır. 

 

Bölüm IV. 

Temel Hak ve Özgürlüklerin Teminatı 

 

Madde 53. (Özgürlük ve hakların korunması), (Anayasaynın ihlaliyle 

ilgili başvurular.) 

1. Bölüm II’de aynı Başlıkta tanınan haklar ve özgürlükler tüm kamu 

makamları için bağlayıcıdır. 161’inci madde 1.a) bendi hükümlerine göre 

korunan bu hakların ve özgürlüklerin kullanımı, her durumda esasına saygı 

göstermek koşuluyla, sadece kanunla düzenlenebilir.  

2. Her vatandaş, umumi mahkemelerde bir tercihli ve acil muhakeme 

usulüyle, uygun olursa, bireysel olarak korunma istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurarak 14’üncü maddede ve Bölüm II. Kesim 1’de tanınan 

haklar ve özgürlüklerin korunmasını talep edebilir. Bu ikinci usul, 30’uncu 
maddede tanınan vicdani ret için uygulanır. 

3. Temel mevzuat, yargı içtihadı ve kamu makamlarının fiilleri Bölüm 

III’de tanınan ilkelerin korunmasına ve bu ilkelere saygıya dayandırılır. Sonraki, 
geliştirildikleri hukuki hükümler bağlamında sadece umumi mahkemelerden 

istenebilir. 

Madde 54. (Ombudsman.) 

Bir kuruluş kanunu Ombudsman kurumunu düzenler. Parlamentonun 
yüksek temsilci olarak atayacağı bir kişi bu Başlık altındaki hakları savunur ve 

bu amaçla İdarenin faaliyetlerini denetleyebilir ve Parlamento’ya rapor 

sunabilir. 

 

Bölüm V. 

Hakların ve özgürlüklerin askıya alınması 

 

Madde 55. (Hakların ve özgürlüklerin askıya alınması.) 

1. Anayasada belirtilen koşullara göre, olağanüstü hal veya sıkıyönetim 

(sıkıyönetim kanunu) ilan edildiğinde, 17 ve 18’inci maddelerin iki ve üçüncü 
fıkraları, 19’uncu madde ve 20’nci maddenin birinci fıkrasının a) ve d) bentleri 

ve 5’inci madde, 21 ve 28’inci maddelerin ikinci fıkrası ve 37’nci maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca askıya alınabilir. Olağanüstü hal ilan edilmesi 
durumunda, 17’nci maddenin üçüncü fıkrası yukarıda anılan hükümlerin dışında 
bırakılır.  

2. Bir kuruluş kanunu, bireysel temelde ve mahkemelerin ve Parlamento 
denetiminin katılımıyla, silahlı çeteler ve terörist grupların faaliyetleriyle ilgisi 

olan belirli kişilere ilişkin olarak 17’nci maddenin ikinci fıkrası ve 18’inci 
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maddenin iki ve üçüncü fıkralarda tanınan hakların askıya alınacağı şekil ve 
koşulları belirleyebilir. 

Yukarıda anılan kuruluş kanununda tanınan yetkilerin haksız ve kötüye 

kullanımı, kanunun tanıdığı hak ve özgürlüklerin ihlali nedeniyle cezai 

yükümlülük doğurur. 

 

Kısım II. 

Krallık 

 

Madde 56. (Kral) 

1. Kral Devletin başı, birliğinin ve bekasının sembolüdür. Kurumların 

normal işlevlerini yerine getirmeleri için denge oluşturur, uluslararası ilişkilerde, 

özellikle aynı tarihi topluluğun parçası olan ülkeler için, İspanya Devletini en 

yüksek düzeyde temsil etme görevini üstlenir, ve anayasa ve kanunlarla açıkça 
kendisine verilen  görevleri yerine getirir. 

2. Unvanı İspanya Kralı’dır ve Taca ilişkin diğer unvanları da 
kullanabilir. 

3. Kral’ın kişiliği dokunulmazdır ve hesap sorulamaz. Fiilleri, her zaman, 
64’üncü maddede belirtilen şekilde ikinci bir onay gerektirir. 

Madde 57. (Tahta geçiş.) (Asturias Prensliği.) 

1. İspanya Tahtı, Majesteleri Juan Carlos I de Borbon’dan hanedanın 

meşru varisine geçer. Tahta geçiş, aşağıdaki öncelik sırasına göre, normal büyük 

evlat hakkını ve temsil etme hakkını izler: daha önceki nesil sonraki nesillerden 

önce gelir; aynı nesilde, daha yakın derecedeki daha uzak derecedekinin önüne 

geçer; aynı derece içinde, erkek kadından önce gelir; aynı cinsiyet için, daha 
yaşlı olan daha genç olandan önce gelir. 

2. Veliaht Prens, doğumundan itibaren veya bu mevkiyi ona veren 
olaydan itibaren, Asturias Prensi unvanını ve geleneksel olarak İspanya 

Tahtı’nın varisinin sahip olduğu diğer unvanları elinde bulundurur.  

3. Kanunun belirlediği tüm nesiller yok olacak olursa, Parlamento, 
İspanya’nın çıkarlarına en çok uyacak şekilde Taht’a geçişini sağlar.  

4. Taht’a geçişinde hakkı olan kişilerden Kral’ın veya Parlamentonun 
açık yasağına karşı evlilik yapanlar, soylarından gelenlerle birlikte Saltanat 
sırasının dışında tutulurlar. 

5. Taht’tan çekilmeler ve vazgeçmeler ve Taht’ın geçişiyle bağlantılı 

ortaya çıkabilecek bir olgu veya kanunla ilgili herhangi bir kuşku kuruluş 

kanunuyla çözülür.  

Madde 58. (Kraliçe) 

Kraliçe veya Kraliçe’nin eşi, Krallık tarafından konulan hükümlere göre 

yapılanlar dışında, hiçbir anayasal görev üstlenemez. 

Madde 59. (Naiplik) 

1. Kral’ın reşit olmaması durumunda, Kral’ın babası veya annesi, yoksa, 
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Taht sırasında en yakın olan reşit akraba, anayasada belirlenen sıraya göre, 

Prens’in erişkin olmasına kadar sürdüreceği Naiplik (vekil) görevini üstlenir. 

2. Kral yetkisini kullanamayacak duruma gelirse ve bu yetersizlik 
Parlamento tarafından tanınırsa, Veliaht Prens, eğer reşit ise, derhal Kral’ın 

yetkilerini üstlenir. Değilse, Prens erişkin olana kadar yukarıdaki fıkrada 

özetlenen süreç izlenir. 

3. Naiplik görevini üstlenecek kimse yok ise, Parlamento tarafından atanır 

ve bir, üç veya beş kişiden oluşur. 

4. Naipliği yürütmek için, İspanyol vatandaşı ve reşit olmak gerekir. 

5. Naiplik, her zaman Kral adına ve anayasal vekâletle yürütülür. 

Madde 60. (Kral’ın vasisi) 

1. Kral’ın çocukluğunda vasisi, doğumdan İspanyol ve reşit olması 

koşuluyla, merhum Kral’ın vasiyetinde belirttiği kişi olur. Bir vasi 
belirtilmemişse, duruma göre, dul oldukları sürece, baba veya anne vasi olur. 
Bunların da yokluğunda, vasi Parlamento tarafından tayin edilir, ancak Naiplik 
ve vasilik görevleri, Kral’ın babası, annesi veya doğrudan soyundan gelenler 

dışında, aynı kişi tarafından üstlenemez. 

2. Ayrıca, vasilik görevi yürütenler başka bir devlet görevi veya 
temsilcilik üstlenemez.  

Madde 61. (Kral’ın vasisi) 

1. Parlamento önünde ilan edilen Kral, görevini sadakatle yapacağına, 

anayasa ve kanunlara itaat edeceğine ve itaat edilmelerini sağlayacağına ve 

vatandaşların ve özerk toplulukların haklarına saygı duyacağına yemin eder. 

2. Erişkin yaşa gelen Veliaht Prens veya görevi üstlenen Naip veya 

Naipler, Kral’a sadakat yemini yanı sıra bu yemini de ederler. 

Madde 62. (Kral’ın görevleri) 

Kral’ın görevleri şunlardır: 

a) Kanunları onaylamak ve yayımlamak; 

b) Parlamentoyu göreve çağırmak veya feshetmek ve anayasada belirtilen 
sürede seçime götürmek; 

c) Anayasada belirtilen koşullarda referandum yapmak; 

d) Başbakan için bir aday önermek ve duruma göre, anayasada belirtildiği 

üzere, atamak veya görevden almak; 

e) Başbakanın teklifiyle Hükümet üyelerini atamak veya azletmek; 

f) Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği kararnameleri yayımlamak, sivil ve 

askeri mevkilere görevlendirme yapmak ve kanuna uygun olarak şeref rütbe ve 

payeleri vermek; 

g) Devlet işleriyle ilgili bilgi almak ve Başbakanın isteği üzerine, uygun 
gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek; 

h) Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını yapmak; 

i) Kanun uyarınca, genel içerikli olmayan af hakkını kullanmak; 

j) Kraliyet Akademilerinin Yüksek Hamiliğini yapmak. 
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Madde 63. (Kral’ın görevleri) 

1. Kral elçileri ve diğer diplomatik temsilcileri atar. İspanya’daki yabancı 

temsilcilerin güven mektuplarını kabul eder. 

2. Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Devletin, antlaşmalar yoluyla 

uluslararası taahhütlere girmesine muvafakat vermek Kral’ın görevidir.  

3. Parlamentodan yetki aldıktan sonra, savaş ilan etmek veya barış 

yapmak Kral’ın görevidir. 

Madde 64. (Kral’ın işlemlerinin ikinci imzası) 

1. Kral’ın işlemleri Başbakan ve uygunsa yetkili bakanlarca da imzalanır. 
Başbakan adayının açıklanması ve atanması ve 99’uncu maddede belirtilen fesih 
kararına Meclis Başkanı da imza koyar.  

2. Kral’ın işlemlerine imza atanlar bunların sorumluluğunu taşır. 

Madde 65. (Kralın ailesi) 

1. Kral Ailesi ve konut giderleri için Devlet bütçesinden pay alır ve 

serbestçe harcar. 

2. Kral Konutundaki sivil ve askeri personeli serbestçe atar veya azleder. 

 

Kısım III. 

Parlamento (Cortes Generales) 

Bölüm I. 

Meclisler 

 

Madde 66. (Parlamento: Yasama yetkisi ve hükümetin denetimi) 

1. Parlamento İspanyol halkını temsil eder ve Kongre ve Senato’dan 

oluşur. 

2. Parlamento Devletin yasama yetkisini kullanır, bütçesini onaylar, 
Hükümet icraatını denetler ve anayasanın kendilerine verdiği diğer tüm 

görevleri üstlenir. 

3. Parlamento  dokunulmazdır. 

Madde 67. (Parlamento vekaleti) 

1. Kimse aynı zamanda her iki Meclisin üyesi olamaz veya aynı zamanda 

Mecliste bir Özerk Topluluğun temsilcisi ve Milletvekili olamaz. 

2. Parlamento üyeleri zorunlu emirle bağlanamaz. 

3. Parlamento üyelerinin kanuni biçimde yapılmayan toplantıları 

Meclisler için bağlayıcı değildir ve üyeler bu toplantılarda görevlerini yapamaz 

ve görevlerinden kaynaklanan ayrıcalıklardan yararlanamaz. 

Madde 68. (Milletvekili Meclisi) (Seçim sistemi) (Dört yıllık yasama)  

1. Milletvekili Meclisi, kanunlarla belirlenmiş koşullarda, genel, serbest, 

eşit, doğrudan ve gizli oylamayla seçilmiş en az üçyüz ve en fazla dörtyüz 
vekilden oluşur.  
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2. Seçim çevresi ildir. Ceuta ve Melilla şehirleri birer vekille temsil edilir. 
Toplam Milletvekili sayısı, kanuna göre, her seçim çevresine asgari bir 

başlangıç temsilcisi verildikten sonra kalanı nüfusa oranlanarak dağıtılır. 

3. Her seçim çevresinde seçimler nispi temsil usulüne göre yapılır.  

4. Kongre dört yıllığına seçilir. Milletvekillerinin görev süresi 

seçilmelerinden veya Meclisin feshedildiği günden itibaren dört yıl sonra sona 
erer. 

5. Siyasi haklarını tam olarak kullanmaya hak kazanan tüm İspanyollar 
seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

Kanun İspanya toprakları dışında bulunan İspanyolların oy verme hakkını 
tanır ve Devlet oy vermelerini kolaylaştırır. 

6. Seçimler bir önceki görev döneminin sona ermesinden itibaren otuz ve 

altmış gün sonar yapılır. Bu şekilde seçilen Meclis seçimlerin yapılmasından 
yirmibeş gün sonra toplanmalıdır. 

Madde 69. (Senato, Bölgesel Temsil Meclisi) (Dört yıllık yasama) 

1. Senato, bölgesel temsil Meclisidir.  

2. Her ilde, kuruluş kanununun belirlediği koşullara göre, buradaki 
seçmenlerin genel, serbest, eşit, doğrudan ve gizli oylarıyla dört Senatör seçilir.  

3. Ada illerde, «Cabildo» veya Ada Konseyi olan her ada veya adalar 

grubu, Senatör seçimi için bir seçim çevresi oluşturur. Büyük adalar –Gran 
Canaria, Mallorca ve Tenerife– için üçer Senatör ve aşağıdaki her ada veya 

adalar grubu için birer Senatör seçilir: Ibiza-Formentera, Menorca, 
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote ve La Palma.  

4. Ceuta ve Melilla şehirlerinin her biri iki senatör seçer. 

5. Özerk topluluklar, ayrıca, ilgili topraklarda yaşayan her bir milyon kişi 

için bir Senatör ve artı bir Senatör adayı gösterirler. Aday gösterme Yasama 

Meclisinin görevidir, yokluğunda ise, her durumda yeterli nispi temsili güvence 

altına alan statülerin hükümlerine göre, özerk topluluğun en yüksek organına 
düşer. 

6. Senato dört yıllığına seçilir. Senatörlerin görev süresi seçilmelerinden 
veya Meclisin feshedildiği günden itibaren dört yıl sonra sona erer. 

Madde 70. (Bağdaşmazlık ve yeterli nitelikleri taşımama) 

1. Seçim kanunu seçilmeye engel sebepleri ve Milletvekili olamayacak 
kişileri belirler ve her durumda bunlar arasında şu kişiler vardır: 

a) Anayasa Mahkemesi üyeleri; 

b) Hükümet üyeleri hariç, Devletin yüksek idari makamlarını elinde 
bulunduranlar; 

c) Ombudsman; 

d) Sulh hâkimleri, hâkimler ve görevdeki savcılar; 

e) Profesyonel askerler ve güvenlik ve kolluk güçleri mensupları ve 
muvazzaf subaylar. 
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f) Seçim Kurullarının üyeleri. 

2. Her iki Meclisin üyelerinin seçim belgelerinin ve yetki belgelerinin 
geçerliliği, seçim kanununun belirlediği koşullarda, hâkim denetiminden geçer. 

Madde 71. (Parlamenter dokunulmazlık ve muafiyet) 

1. Milletvekilleri ve Senatörler görevleri sırasındaki ifade ettikleri 
fikirlerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

2. Aynı şekilde, görevleri süresince, Milletvekilleri ve Senatörlerin 

dokunulmazlıkları vardır ve sadece suçüstü durumunda tutuklanabilirler. İlgili 
Meclislerin ön izni olmaksızın ne suçlanabilir ne de yargılanabilirler. 

3. Milletvekilleri ve Senatörlere karşı ceza kovuşturmasında, yetkili 
mahkeme Yargıtay Ceza Dairesidir. 

4. Milletvekilleri ve Senatörler ilgili Meclislerin belirlediği maaşı alırlar.  

Madde 72. (Parlamento İçtüzüğü) 

1. Meclisler kendi İçtüzüklerini oluşturur, bütçelerini özerk olarak kabul 

eder ve ve ortak mutabakatla, Parlamentonun Personel Statülerini düzenlerler. 
İçtüzükler ve bunlarla ilgili değişiklikler, salt çoğunluk gerektiren son bir 
oylamaya tabidir. 

2. Meclisler kendi başkanlarını ve komisyon üyelerini seçer. Ortak 
oturumlara Kongre Başkanı başkanlık eder ve her bir Meclisin üyelerinin 
çoğunluk oylarıyla kabul edilen İçtüzükle yönetilir. 

3. Meclislerin başkanları, ikincisinin adına, tüm idari yetkileri ve disiplin 

işlevlerini kendi Meclislerinde kullanırlar. 

Madde 73. (Meclislerin oturumları) 

1. Meclisler yılda iki olağan toplantı dönemi vardır. ilki Eylül-Aralık 

arası, ikincisi de Şubat-Haziran arası. 

2. Meclisler, Hükümetin, Daimi Temsilcilerin veya Meclislerden birinin 
üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Olağanüstü oturumlar özel bir gündemle toplanmalıdır ve görüşme yapıldıktan 

sonra kapatılır. 

Madde 74. (Meclislerin müşterek oturumları) 

1. Meclisler, Başlık II. altında açıkça Parlamentoya verilen yasama dışı 

yetkileri kullanmak üzere ortak oturumla toplanır. 

2. 94/1 ve 158/2’nci maddelerde belirtilen Parlamentonun kararları her bir 

Mecliste çoğunluk oylarıyla kabul edilir. İlk durumda, süreç Milletvekili 

Meclisince ve diğer ikisinde ise senato tarafından başlatılır. Her iki durumda, 
Senato ve Kongre arasında bir mutabakat sağlanmamışsa, eşit sayıda Senatör ve 

Milletvekilinden oluşan bir ortak komisyon tarafından anlaşma sağlanmaya 
çalışılır. Komisyon her iki Mecliste oylanacak olan bir metin sunar. Eğer bu 

metin olağan usulde kabul edilmezse, Milletvekili Meclisi salt çoğunlukla karar 

alır. 

Madde 75. (Genel Kurullar ve Meclis Komisyonları) 

1. Meclisler Genel Kurul ve Komisyonlar halinde toplanır. 
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2. Meclisler Daimi Kanun Komisyonlarına hükümet veya hükümet dışı 

kanun Tasarılarını Kabul yetkisini verebilir. Bununla birlikte, Birleşik Oturum, 
bu Komitelerin konusu olan herhangi bir hükümet veya hükümet dışı kanun 

Tasarısının görüşülmesini isteyebilir. 

3. Anayasa reformu, uluslararası işler, kuruluş ve temel kanunlar ve 

Genel Devlet Bütçesi yukarıdaki fıkra hükümleri dışındadır. 

Madde 76. (Araştırma Komisyonları) 

1. Kongre ve Senato, ve uygun olduğu hallerde, iki Meclis birlikte, 

kamuyu ilgilendiren herhangi bir konuda araştırma komisyonu kurabilir. 
Komisyonun bulguları mahkemeler üzerinde bağlayıcı olmaz, yargı kararlarını 

etkilemez, ancak, araştırma sonuçları, gerektiğinde harekete geçmesi için 

Cumhuriyet savcısına verilebilir.  

2. Meclisler tarafından davet edildiğinde huzura çıkılması zorunludur. Bu 
yükümlülüğü yerine getirilmemsi durumu için uygulanacak cezalar kanunla 

belirlenir.  

Madde 77. (Meclislere dilekçeler) 

1. Meclislere, her zaman yazılı olarak, bireysel veya toplu dilekçe ile 
başvurulabilir; vatandaşların bizzat başvurusu gelerek yasaktır.  

2. Meclisler, aldıkları dilekçeleri hükümete gönderebilirler. Meclisin 
istemesi halinde, Hükümet dilekçe içeriğiyle ilgili olarak açıklama yapmakla 

yükümlüdür.  

Madde 78. (Daimi Temsilciler Komisyonu) 

1. Her bir Mecliste, Grupları sayıları oranında temsil eden en az yirmi bir 

üyeden oluşan bir Daimi Temsilciler Komisyonu olur. 

2. Daimi Temsilciler Komisyonuna ilgili Meclislerin Başkanları 

Başkanlık eder ve aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 73’üncü maddede belirtilen, 
85 ve 116’ncı maddeler uyarınca Meclislerin feshedilmesi veya görev 

sürelerinin bitmesi durumunda, Meclislerin yetkilerinin üstlenilmesi ve oturum 

halinde değilken Meclis yetkilerinin korunması. 

3. Parlamentonun görev süresinin sona ermesi durumunda, Daimi 
Temsilciler Komisyonu yeni Parlamento oluşuncaya kadar işlevlerini sürdürür. 

4. İlgili Meclis toplandığında, Daimi Temsilciler Komisyonu ele aldığı 

konular ve kararlarıyla ilgili rapor sunar. 

Madde 79. (Kararların kabulü) 

1. Meclislerin karar alabilmesi için kanuna uygun olarak, üyelerinin 

çoğunluğunun hazır bulunmasıyla, toplanmış olmaları gerekir. 

2. Geçerli olmaları için, bu kararların, Anayasa veya kuruluş kanunları ve 

Meclislerin İçtüzüklerince konulan mukayyet çoğunluklara halel getirmeksizin, 
oturuma katılan üyelerin çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir.  

3. Senatör ve vekillerin oyları şahsidir ve vekalet verilemez. 

Madde 80. (Oturumların halka açık olması) 

Meclislerin genel kurulları, İçtüzük uyarınca, her Mecliste salt 
çoğunlukla, aksi yönde bir karar alınmadıkça, halka açıktır. 
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Bölüm II. 

Kanun Tasarılarının Hazırlanması 

 

Madde 81. (Kuruluş Kanunları) 

1. Kuruluş kanunları, temel haklar ve kamu hürriyetlerine ilişkin olan, 

Özerklik Statüsü ve genel seçimlerle ilgili statüleri oluşturan kanunlar ve 

anayasada belirtilen diğer kanunlardır.  

2. Kuruluş kanunlarının kabulü, değiştirilmesi veya iptali, kanun 

Tasarısının tümü üzerinde yapılan nihai oylamada kongre üyelerinin salt 

çoğunlunu gerektirir. 

Madde 82. (Yasama yetkisinin devri), (Kanun metinlerinin gözden 

geçirilmesi) 

1. Parlamento yukarıda geçen maddenin içermediği özel konularda kanun 

hükmünde kararname yetkisi verebilir. 

2. Amacı çeşitli maddelerden oluşan metinler oluşturmak olduğunda bir 
temel kanun yoluyla veya birkaç hukuki metni tek bir metinde birleştirmek bir 

olağan kanun yoluyla yasama yetkisi devredilebilir. 

3. Yasama yetkisi Hükümete açıkça belirli amaçlar ve uygulanması için 

sabit bir zaman sınırıyla verilmelidir. Yetki devri, Hükümet söz konusu 

düzenlemeyle ilgili uygun yönetmelikleri yayınladığında sona erer. Bu yetkinin, 
zımnen veya sınırsız verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Hükümete verilen 

yetkinin kendisi dışında bir başka makama devri söz konusu olamaz.  

4. Temel kanunlar, yasama yetkisinin devrinin kesin amacını ve 

kapsamını ve aynı zamanda bunun kullanılmasında izlenecek ilke ve kriterleri 

tanımlar.  

5. Hukuki metinlerin gözden geçirilmesi yetkisi, girişimdeki yasama 

kapsamını belirler, tek bir metnin oluşturulmasıyla veya birleştirilecek kanun 

metinlerinin düzenlenmesi, açıklığa kavuşturulması ve uyumlaştırılması ile 

sınırlı olup olmadığını belirler. 

6. Girişimler, mahkeme kararlarına halel getirmeksizin, her bir durum 

için kontrol formülleri koyabilir. 

Madde 83. (Temel kanunların sınırlandırılması) 

Temel kanun hiçbir şekilde: 

a) Temel kanunun kendisini değiştirmeye yetki vermez;  

b) Geriye dönük düzenleme yapma yetkisi vermez.  

Madde 84.  

Hükümet dışı bir kanun ya da değişikliğin, mevcut geçerli yasama 

inisiyatifine karşı olması durumunda, Hükümet oylanmasına muhalefet edebilir. 
Bu durumda, inisiyatifin tamamen veya kısmen iptali için Hükümet dışı bir 

kanun sunulur. 

Madde 85. (Kanun hükmünde kararnameler) 

Devredilen yasama yetkisi içeren Hükümet kararları “Kanun Hükmünde 

Kararname” adını alır. 
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Madde 86. (Kanunlar ve geçerlilikleri) 

1. Olağanüstü durumlarda ve acil ihtiyaç halinde, Hükümet, temel Devlet 

kurumlarının yönetimini, Başlık 1, altında bulunan hakları, görevleri ve 

özgürlükleri, özerk toplulukların sistemlerini veya Genel Seçim Kanununu 

etkilemeyecek olan, kanun hükmünde kararname biçiminde geçici önlemler 

alabilir. 

2. Kanun hükmünde kararnameler, hâlihazırda oturum halinde değilse 
bile toplantıya çağrılarak, derhal Kongreye sunulur. Bu kararnameler, 
yayımlanmalarından itibaren otuz gün içinde bütün olarak görüşülmeli ve 

oylanmalıdırlar. Kongre, belirtilen süre içinde, bu amaçla İçtüzük hükümlerince 

belirlenen özel özet usulüyle, onaylanması lehine veya iptali yönünde iradesini 

açıkça beyan etmelidir.  

3. Yukarıda belirtilen fıkrada belirlenen süre içinde, bu kararnamelerin 

Parlamento tarafından kabulü, acil durum usulüyle, Hükümet kanun 

Tasarılarınınkiyle aynı olabilir. 

Madde 87. (Kanun girişimi), (Özerk Toplulukların Kanun girişimi), 

(Halkın Kanun girişimi) 

1. Hükümet, Kongre ve Senato, Anayasa ve Meclislerin İçtüzüklerine 
uygun olarak, kanun teklifi vermeye yetkilidir. 

2. Özerk Toplulukların Meclisleri Hükümetten bir kanun Tasarısını 

geçirmesini talep edebilir veya Kongre Daimi Komitesine hükümet dışı bir 

kanun Tasarısı verebilir ve bu Tasarıyı savunmak için en fazla üç Meclis üyesini 

vekil tayin edebilir.  

3. Bir kuruluş kanunu Hükümet dışı kanun Tasarılarının verilmesiyle ilgi 

olarak halkın girişiminin şekil ve şartları belirler. Her durumda, en az 500,000 
onaylı imza şarttır. Bu girişim, kuruluş kanunu, vergilendirme, uluslararası 

ilişkiler veya affa ilişkin ayrıcalık konularında olamaz. 

Madde 88. (Hükümetin Kanun Tasarıları) 

Hükümetin kanun Tasarıları, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilir ve 

üzerinde karara varabilmek için gerekçeleriyle birlikte Kongre'ye gönderilir. 

Madde 89. (Hükümet dışı Kanun Tasarısı) 

1. Hükümet dışı kanun Tasarıları Meclislerin İçtüzüklerince, Hükümetin 

kanun Tasarılarına verilen önceliğin, 87’nci maddede belirtilen koşullarda kanun 

teklifi sunma hakkının kullanılmasını engellemeyecek şekilde ele alınır. 

2. 87’nci madde hükümlerine uygun olarak Hükümet dışından gelen 

kanun Tasarıları, kanunlaşmaları için Kongreye gönderilir. 

Madde 90. (Senato’nun yasama faaliyeti) 

1. Hükümetin normal ya da kuruluşla ilgili bir kanun Tasarısı Kongre’de 

kabul edildiğinde, Meclis Başkanı derhal Senato Başkanı’na bununla ilgili rapor 

verir. Senato Başkanı da ele alınmak üzere Senato’ya sunar. 

2. Senato, kanun Tasarısı metnini almasından itibaren iki ay içinde, bir 

mütalaa ile birlikte, Tasarıyı veto edebilir veya değişiklikler getirebilir. Veto 
kararının salt çoğunlukla alınması gerekir. Tasarı, veto durumunda, Kongre ilk 
metni salt çoğunlukla (veya verildiğinden itibaren iki ay geçmişse basit 
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çoğunlukla) onaylamış veya değişikliklere ilişkin olarak, kabul edip etmeme 
konusunda basit çoğunlukla karar almadıkça Kral’a sunulamaz.  

3. Senato’ya bir kanun Tasarısını veto etme veya değiştirme için verilen 

iki aylık süre, Hükümet veya Kongre tarafından acil ilan edilen Tasarılar için 

yirmi takvim gününe düşer.  

Madde 91. (Kanunların onayı ve yayımlanması) 

Kral, onbeş gün içinde, Parlamentodan geçen kanunları onar ve ilan eder, 
derhal yayımlanmasını emreder. 

Madde 92. (Referandum) 

1. Özel önem taşıyan siyasi kararlar bir referandumla tüm vatandaşların  

oyuna sunulabilir. 

2. Referandum, Kongrenin verdiği yetki ardından Başbakanın önerisiyle, 

Kral tarafından ilan edilir. 

3. Bir kuruluş kanunu, bu anayasada belirtilen farklı referandum türleri 
için koşulları ve usulleri düzenler. 

 

Bölüm III. 

Uluslararası Antlaşmalar 

 

Madde 93. (Uluslararası Antlaşmalar) 

Bir kuruluş kanunu aracılığıyla, anayasadan alınan yetkinin, uluslararası 

bir kuruluş ya da kuruma verildiği antlaşmaların sonuçlandırılması için yetki 

verilebilir. Duruma göre, bu antlaşmalara ve yetki verilen uluslararası ve 

uluslarüstü kurumların aldığı kararlara uyulmasını temin etmek Parlamento ve 
Hükümetin görevidir.  

Madde 94. (Belirli uluslararası antlaşmalar için Parlamentonun 
yetkilendirilmesi) 

1. Devlet, antlaşmalar veya sözleşmelerle yükümlülük altına girmeden 
önce, aşağıdaki durumlarda Parlamentodan ön izin alır: 

a) Siyasi nitelikte anlaşmalar;  

b) Antlaşmalar ya da askeri nitelikte anlaşmalar;  

c) Devlet toprak bütünlüğünü veya Başlık I altında temel hak ve ödevleri 
etkileyen antlaşmalar veya sözleşmeler;  

d) Hazineye mali yükümlülük  getiren anlaşmalar veya sözleşmeler;  

e) Bir kanunun iptali ve değişikliğini içeren veya uygulanabilmesi için 
kanuni önlem gerektiren antlaşma ve sözleşmeler.  

2. Kongre ve Senato’ya diğer anlaşmaların veya sözleşmelerin yapılması 

hususunda derhal bilgi verilir.  

Madde 95. (Uluslararası antlaşmalar ve Anayasa) 

1. Anayasaya aykırı hükümler içeren herhangi bir uluslar arası 
anlaşmanın sonuçlandırılması önce Anayasa değişikliği gerektirir. 
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2. Hükümet veya Meclislerden biri, Anayasa Mahkemesinden herhangi 
bir Anayasaya aykırılık olup olmadığını bildirmesini isteyebilir. 

Madde 96. (Antlaşma ve Sözleşmelerin İptali ve Feshi) 

1. Geçerli biçimde sonuçlandırılan uluslararası antlaşmalar, İspanya’da 

resmi olarak yayımlandıktan sonra iç hukuk düzeninin bir parçası olur. Bu 
antlaşmaların hükümlerinin iptali, değiştirilmesi veya askıya alınması için, 

sadece antlaşmaların kendi içinde bulunan usullere veya uluslararası hukukun 

genel kurallarına uygun işlem yapılabilir.  

2. Uluslararası antlaşmalar ve sözleşmelerin feshi için de, 94’üncü 

maddede bunlara girilirken belirtilen aynı usuller kullanılır.  

 

Kısım IV. 

Hükümet ve Yönetim 

 

Madde 97. (Hükümet) 

Hükümet, Devletin iç ve dış siyasetini, hukuki ve askeri idaresini ve 

savunmasını yönlendirir. anayasa ve kanunlar uyarınca yürütme ve kanuni 

yetkiyi Hükümet kullanır. 

Madde 98. (Hükümetin oluşumu ve Statüsü) 

1. Hükümet, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Bakanlar ve kanunla tesis 

edilebilecek diğer üyelerden oluşur.  

2. Başbakan, Hükümetin faaliyetlerini yönlendirir ve görevlerini yerine 

getirmelerinde yeterlik doğrudan sorumluluklarına halel getirmeksizin, diğer 

üyelerin görevlerini koordine eder.  

3. Hükümet üyeleri, ne Parlamentonun kendilerine devrettiği temsil 

fonksiyonlarından başkasını ne de kendi görevleri dışında bir kamu görevini 

yürütebilirler ve ne de bunlarla ilgili herhangi bir mesleki veya ticari faaliyetle 

meşgul olabilirler.  

4. Hükümet üyelerinin statüleri ve görevleriyle bağdaşmayan eylemleri 

kanunla düzenlenir.  

Madde 99. (Başbakanın atanması), (Güvenoyu) 

1. Kongre’nin yenilenmesinden sonra ve anayasa’da belirtilen diğer 

durumlarda, Kral, Parlamento’da temsil edilen siyasi gruplarca atanmış 

temsilcilere ve Kongre Başkanına danıştıktan sonra, bir Başbakan adayı belirler.  

2. Yukarıdaki fıkradaki hükümlere göre gösterilen aday, Kongre’ye 

kurmayı düşündüğü Hükümetin programını sunar ve Meclislerden güvenoyu 

ister.  

3. Kongre, üyelerinin salt çoğunluğunun oylarıyla söz konusu adaya 

güvenini bildirirse, Kral kendisini Başbakan olarak atar. Salt çoğunluk elde 

edilemediği takdirde, İlk oylamadan kırk sekiz saat sonra yeni bir oylama yapılır 

ve basit çoğunluk oyları ile kabul edilirse güvenoyu aldığı kabul edilir.  
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4. Bu oylamadan sonra, aday güvenoyu alamamışsa, yukarıdaki fıkralarda 
belirtildiği şekilde birbirini izleyen teklifler oylanır.  

5. Eğer, atama için ilk oylamadan itibaren iki ay içinde hiçbir aday 

Kongre’nin güvenoyunu alamazsa, Kral Kongreyi fesheder ve, Kongre 
Başkanının da onayıyla, yeni seçime götürür.  

Madde 100. (Bakanların atanması) 

Hükümetin diğer üyeleri Başkanın teklifi üzerine Kral tarafından atanır ve 

görevden alınır.  

Madde 101. (Hükümetin görevinin bitmesi) 

1. Hükümet, anayasada belirtildiği üzere, Parlamento’nun güvenini 

alamaması durumunda veya Başbakanın istifası veya ölümü durumunda, 
seçimleri gerçekleştirdikten sonra istifa eder.  

2. Yeni Hükümet göreve kadar, eski Hükümet iktidarda kalır.   

Madde 102. (Hükümetin üyelerinin sorumluluğu) 

1. Başbakan ve Hükümetin diğer üyeleri, icap ederse, Yargıtay Ceza 

Dairesi önünde, cezai sorumlu tutulabilir.  

2. Eğer suçlama, görevleri sırasında vatana ihanet veya Devletin 

güvenliğine karşı işlenen herhangi bir suçla ilgiliyse, sadece Kongre üyelerinin 
üçte birinin teklifiyle görüşülebilir ve salt çoğunluğuyla karar alınır.  

3. Kraliyetin af yetkisi bu maddede belirtilen durumlarda geçerli değildir.  

Madde 103. (Kamu Yönetimi), (Memurların Statüsü) 

1. Kamu yönetimi, tarafsız olarak kamu yararına hizmet eder ve adalet ve 
kanunlara tam tabi olarak, verimlilik, hiyerarşi, yerinden yönetim, yetkilerin 
dağıtılması ve koordinasyon ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterir.  

2. Devlet Yönetiminin organları kanunlarla oluşturulur, yönetilir ve 
koordine edilir.  

3. Kanun devlet memurlarının statüsünü, liyakat ve yetenek ilkelerine 

göre memuriyete girişlerini, sendikalara girme haklarının kullanılmasındaki özel 

durumlarını, memuriyetle bağdaşmayan eylemlerini ve görevlerini yapmalarını 
sırasında tarafsızlıklarıyla ilgili teminatları düzenler.  

Madde 104. (Devlet Güçleri ve Güvenlik Güçleri) 

1. Güvenlik Güçleri ve Hükümetin hizmetindeki Birliklerin görevi hak ve 

özgürlüklerin serbestçe kullanılmasını korumak ve vatandaşların güvenliğini 
teminat altına almaktır.  

2. Güvenlik Güçleri ve Birliklerin görevleri, faaliyetlerinin temel ilkeleri 
ve statüleri bir kuruluş kanunuyla belirlenir.  

Madde 105. (Vatandaş Katılımı) 

Kanun aşağıdaki konuları düzenler: 

a) Kendilerini etkileyecek idari hükümleri oluşturma sürecinde, 

vatandaşları, doğrudan veya kanunun tanıdığı kuruluş ve dernekler aracılığıyla 
dinleme; 
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b) Devletin güvenlik ve savunması, suç soruşturmaları ve bireylerin özel 
hayatı dışındaki konularda, idari dosya ve kayıtlara erişimi;   

c) İlgili tarafları dinlemeyi teminat altına alan, idari dava açma usulleri.  

Madde 106. (İdarenin Yargı Denetimi) 

1. Mahkemeler yönetmelik çıkarma yetkisini ve hukukun üstünlüğünün 

idari eylemlerde hâkim olmasını güvence altına almak ve ayrıca idari eylemlerin 
onu haklı çıkaran amaçlara bağlı olduğunu temin etmek için kontrol eder.  

2. Özel şahıslar, Mücbir sebep halleri dışında, kamu hizmetlerinin 

faaliyetlerinden doğan bir zarar olduğunda, kanunun belirlediği şartlarda, 
mülkiyetlerine veya haklarına gelen zararlar için tazmin edilmeye hak kazanır.  

Madde 107. (Danıştay) 

Danıştay, Hükümetin yüksek danışma organıdır. Oluşumu ve yetkisi bir 

kuruluş kanunu ile düzenlenir. 

 

Kısım V. 

Hükümet ve Parlamento arasındaki  

ilişkiler 

 

Madde 108. (Hükümetin Parlamentoya karşı sorumluluğu) 

Hükümet, siyasi yönetimi için Kongreye karşı müştereken sorumludur. 

Madde 109. (Meclislerin Bilgi İsteme hakkı) 

Meclisler ve Komisyonları, ihtiyaç duydukları bilgiyi, kendi Başkanları 

aracılığıyla, Hükümetten ve Devlet Dairelerinden ve Devletin herhangi bir 

kurumundan veya Özerk Topluluklardan isteyebilir. 

Madde 110. (Meclislerde Hükümet) 

1. Meclisler ve Komisyonlar Hükümet üyelerini toplantıya çağırabilir.  

2. Hükümet üyeleri Meclislerin ve Komisyonların toplantısına katılma ve 

konuşma hakkına sahiptir ve kendilerine bağlı Dairelerinden görevlilerin 

buralarda rapor vermesini isteyebilirler.  

Madde 111. (Gensoru ve sorular) 

1. Hükümet ve her bir üyesi Meclislerdeki genel görüşme önerilerinin 

(gensoru) ve soruların muhatabı olabilir. İçtüzük bu tür görüşmeye en az bir 
hafta ayırır.  

2. Herhangi bir genel görüşme isteği Meclisin görüşünü ilan ettiği bir 
önergeye neden olabilir.  

Madde 112. (Güven konusu) 

Başbakan, Bakanlar Kuruluna danıştıktan sonra, programı veya genel 

siyasi durum için Kongre’den güvenoyu isteyebilir. Vekillerin basit çoğunluğu 
lehte oy kullandığında güvenoyu alınmış kabul edilir. 
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Madde 113. (Gensoru Önergesi) 

1. Kongre, üyelerinin salt çoğunluğuyla bir gensoru önergesi kabul ederek 
Hükümetin politikasını sorgulayabilir. 

2. Gensoru önergesi, Milletvekillerinin en az onda biri tarafından 
verilmeli ve bir Başbakan adayı da göstermelidir.  

3. Gensoru önergesi, verildikten en az beş gün sonra görüşülebilir. Bu 
sürenin ilk iki günü boyunca, alternatif öneriler sunulabilir.  

4. Gensoru önergesi Kongre'de kabul edilmezse, önergeyi verenler aynı 

oturum sırasında başka bir önerge sunamazlar.  

Madde 114 (Hükümetin istifası) 

1. Kongre Hükümetten güvenoyunu çekerse, Hükümet Krala istifasını 

sunar ve bundan sonra 99’uncu madde hükümleri uyarınca bir Başbakan adayı 

açıklanır..  

2. Kongre gensoru önergesini kabul ettiğinde, Hükümet Krala istifasını 

sunar, bu arada gensoru önergesinde önerilen aday 99’uncu maddede belirtilen 
amaçlar için güvenoyu almış kabul edilir. Kral onu Başbakan olarak atar.  

Madde 115 (Meclislerin feshi) 

1. Başbakan, Bakanlar Kuruluyla görüştükten sonra, kendi münhasır 

sorumluğunda, Kongre’nin, Senato’nun veya Parlamento’nun (Cortes 

Generales) feshini önerebilir ve Kral bu öneri hakkında karar verir. Fesih kararı 

seçim tarihini belirler. 

2. Gensoru önergesi beklemedeyken fesih önerisi verilemez.  

3. 99’uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hüküm dışında, ilk 

feshin üzerinden bir yıl geçmeden ikinci bir fesih olamaz.  

Madde 116 (Acil durum), (Olağanüstü Hal), (Sıkıyönetim) 

1. Bir kuruluş kanunu, acil durum, olağanüstü hal ve sıkıyönetim 

durumunu ve ilgili yetki ve sınırlamaları düzenler.  

2. Acil durum, Hükümet tarafından, en fazla on beş gün için, Bakanlar 

Kurulu tarafından hazırlanan bir kararname ile ilan edilir. Kongre bilgilendirilir 
ve bu amaçla derhal toplanır. Kongrenin izni olmaksızın bu süre uzatılamaz. 
Kararname, ilan edilen acil durumun uygulanacağı bölgeyi belirler.  

3. Sıkıyönetim, Hükümet tarafından, Kongrenin ön onayı alındıktan 

sonra, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bir kararname ile ilan edilir. 
Olağanüstü hal yetkisi ve ilanı özellikle hükümlerini, uygulanacağı bölgeyi ve 

süreyi belirtilmelidir, ki bu süre otuz günü geçemez ve bir başka otuz günlük 
süre için aynı koşullarda uzatılmaya tabidir.  

4. Sıkıyönetim, münhasıran Hükümetin önerisiyle, Kongredeki 

milletvekillerinin salt çoğunluğu ile ilan edilir. Kongre uygulanacağı bölge, süre 

ve koşulları belirler.  

5. Kongre, bu maddede belirtilen hallerin herhangi biri yürürlükteyken 

feshedilemez ve Meclisler toplantı döneminde değillerse, kendiliğinden 
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toplanmalıdır. Diğer anayasal Devlet kurumları gibi, Meclislerin fonksiyonları 
da bu hallerde kesintiye uğratılamaz. 

Kongre’nin feshedilmesi veya döneminin sona ermesi durumunda, bu 

hallerden herhangi birine yol açacak bir durum ortaya çıkarsa, Kongre’nin 

yetkileri Daimi Temsilciler Komisyonu’nca üstlenilir. 

6. Acil durum, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilanı, Hükümetin veya 
Anayasa ve kanunlarca tanınan kurumlarının sorumluluğu ilkesini değiştirmez. 

 

Kısım VI. 

Yargı Erki 

 

Madde 117. (Yargı bağımsızlığı), (Hâkimlerin görev süresi güvencesi), 
(Yargılamada birlik) 

1. Adaletin kaynağı halktır ve Kral adına, bağımsız, azlolunamaz ve 

sadece hukukun üstünlüğü karşısında sorumlu olan adliyenin hâkimleri 
tarafından idare edilir. 

2. Hâkimler, sadece kanunların belirttiği sebeplerle görevden alınabilir, 

işlerine ara verilebilir veya emekli edilebilirler ve kanun güvencesi altındadırlar.  

3. Her tür davada, hem karar verirken hem de kararı uygulatırken, yargı 

yetkisinin kullanımı, muhakeme usullerine göre, münhasıran kanunlar tarafından 
kurulan mahkemelerin yetkisinde bulunmaktadır.  

4. Mahkemeler, sadece yukarıdaki fıkrada belirtilen yetkileri ve 
kanunlarla bir hakkın teminatı olarak açıkça kendilerine verilenleri uygular.  

5. Yargılamada birlik ilkesi mahkemelerin kuruluş ve çalışmalarının 

temelini oluşturur. Kanun, askerî yargı uygulamasını kesinlikle askerî sınırlar 

içinde ve sıkıyönetim durumunda, Anayasa ilkelerine göre düzenler.  

6. İtiraz mahkemeleri yasaktır.  

Madde 118. (Yargıyla işbirliği) 

1. Hâkimlerin ve Mahkemelerin karar ve kesinleşmiş hükümlerinin 

uygulanması zorunlu olduğu gibi, duruşmalar ve hükümlerin uygulanması 

sırasında gerektiğinde işbirliği yapmak da zorunludur. 

Madde 119. (Adalet bağımsızlığını korur) 

Böylece kanunla sağlanan Adalet serbest kalacaktır ve her durumda, dava 

için yeterli imkanlara sahip olmayanlar açısından da böyle olacaktır.  

Madde 120. (Yargılamanın açıklığı) 

1. Muhakeme usulleri kanununda belirtilen istisnalar dışında, adli 

muameleler alenidir.  

2. Özellikle ceza davalarında, yargılama ağırlıklı olarak sözlü yapılır.  

3. Kararlar daima gerekçeli olur ve açık duruşmada okunur.  
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Madde 121. (Adli hatalardan kaynaklanan zararlar) 

Adli hatalardan veya adli yönetimdeki düzensizliklerden kaynaklanan 
zarar, kanuna uygun olarak, Devlet tarafından tazmin edilir. 

Madde 122. (Mahkemeler), (Hâkimler Genel Kurulu) 

1. Adalet Teşkilatı Kanunu, Mahkemelerin oluşturulması, çalışması ve 

denetimini belirlediği gibi, tek bir organı meydana getiren Hâkimlik 
mesleğindekileri ve adalete hizmet eden personeli de belirler.  

2. Yönetim organı Hâkimler Genel Kuruludur. Bir kuruluş kanunu, 

kurulun statülerini ve üyelikle bağdaşmayan durumları ve özellikle atamalar, 
terfiler, soruşturma ve disiplin sistemiyle  ilgili fonksiyonları belirler.  

3. Hâkimler Genel Kurulu, başkanlık edecek olan Yargıtay Başkanı ve 

Kral tarafından beş yıllık bir dönem için atanan, aralarında teşkilat kanununca 

belirlenen şartlarda, tüm adli kategorilerden on iki hâkimin de bulunduğu yirmi 

üyeden oluşur. Yirmi yıllık mesleki deneyimi olan ve yeterlikleri kabul edilen 
avukat ve diğer hukukçular arasından dört üye Kongre tarafından ve dört üye de 

Senato tarafından, üyelerinin beşte-üçünün oylarıyla  seçilerek aday gösterilir. 

Madde 123. (Yargıtay) 

1. İspanya'nın tamamında yargı yetkisi olan Yargıtay, Anayasal 
güvencelerle ilişkin hükümlerle ilgili olanlar dışında, hukukun tüm dallarında en 

yüksek yargı organıdır.  

2. Yargıtay Başkanı, Hâkimler Genel Kurulu’nun kanunla belirlenen 

şekilde önerilerek Kral tarafından atanır.  

Madde 124. (Cumhuriyet Savcılığı), (Cumhuriyet Başsavcısı) 

1. Diğer organlara verilen yetkilere halel getirmeksizin, Cumhuriyet 

Savcılığının görevi, kendiliğinden veya ilgili tarafların talebi üzerine, kanunlarla 

korunan hukukun üstünlüğü, vatandaşların hakları ve kamu yararının 

savunulmasında adaletin işletilmesini geliştirmek ve bunun yanı sıra 

mahkemelerin bağımsızlığını korumak ve bunlar aracılığıyla toplum çıkarını 

gerçekleştirmektir.  

2. Cumhuriyet Savcılığı, her durumda hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık 

ilkelerine tabi olarak, davaların birliği ve hiyerarşik bağımlılık ilkeleri 
çerçevesinde kendi organlarıyla görev yapar.  

3. Cumhuriyet Savcılığının kuruluş statüsü kanuna düzenlenir.  

4. Cumhuriyet Başsavcısı, Hükümet tarafından aday gösterilir ve 
Hâkimler Genel Kuruluna danıştıktan sonra Kral tarafından atanır. 

Madde 125. (Jüri oluşturulması) 

Vatandaşlar popüler davalarda görev alabilirler, Jüri kurumu yoluyla, 

kanunun belirleyebileceği şekilde ve bunlarla ilgili olarak ve ayrıca mutat ve 
geleneksel mahkemelerde, adaletin yönetimine katkıda bulunurlar. 

Madde 126. (Adli Zabıta) 

Adli zabıta, kanunun belirttiği şartlarda, cinayetin ortaya çıkarılması ve 

suçluların bulunması görevini yerine getirirken hâkimlere, Mahkemelere ve 
savcıya karşı sorunludur. 
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Madde 127. (Hâkimlik ve Savcılık göreviyle bağdaşmayan durumlar) 

1. Hâkimler ve savcılar, fiilen görev yaptıkları sure boyunca, başka bir 

kamu görevi üstlenemezler, siyasi partilere veya sendikalara üye olamazlar. 
Kanun, hâkimler ve savcılar için mesleki örgütlenme yöntem ve sistemlerini 

belirler. 

2. Kanun, yargı mensuplarının tam bağımsızlığını sağlamak üzere, 
görevleriyle bağdaşmayacak durumları belirler 

 

Kısım VII. 

Ekonomi ve Maliye 

 

Madde 128. (Zenginliğin Kamu işlevi) 

1. Sahipliğinden bağımsız olarak, ülkenin çeşitli şekillerdeki tüm 
zenginlikleri kamu yararına tabidir.  

2. Ekonomik faaliyetlerde kamu girişimi tanınmıştır. Özellikle tekel 

durumlarında, kamu sektörüne temel kaynaklar ve hizmetler kısıtlanabilir. Aynı 
şekilde, kamu çıkarı gerektirdiğinde, şirketlere müdahale kararı alınabilir.  

Madde 129. (Şirketlere ve Kamu Kurumlarına katılım) 

1. Kanun, Sosyal Güvenlik ve çalışmaları yaşam kalitesini veya genel 

refahı doğrudan etkileyen kamu kuruluşlarının faaliyetlerine katılım biçimlerini 

belirler.  

2. Kamu makamları şirketler içinde çeşitli katılım biçimlerini etkin olarak 

teşvik eder ve uygun mevzuatla kooperatifleri özendirir. Aynı zamanda işçilerin 
üretim araçlarına kolay erişimi için vasıtalar oluşturur. 

Madde 130. (Kamu Sektörünün kalkınması) 

1. Kamu makamları, tüm İspanyolların yaşam standartlarını aynı seviyeye 

getirmek için, özellikle tarım, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık ve el 

sanatları olmak üzere, tüm ekonomik sektörlerin modernizasyonu ve 

kalkınmasına hizmet eder.  

2. Aynı amaçla, dağlık alanlara özel muamele yapılır.  

Madde 131. (Ekonomik faaliyetlerin planlanması) 

1. Devlet, kanun aracılığıyla, toplu ihtiyaçları karşılamak, bölgesel ve 

sektörsel kalkınmayı dengelemek ve uyumlulaştırmak ve gelir artışı ve 

zenginliği ve bunun daha eşit dağılımını kamçılamak için genel ekonomik 
faaliyetleri planlar.  

2. Hükümet, Özerk Topluluklardan gelen tahminlere ve sendikalar ve 

diğer meslek, iş ve finans kuruluşlarının tavsiyeleri ve işbirliğine göre planlama 

projeleri hazırlar. Bu amaçla, oluşumu ve görevleri kanunla belirlenen bir 

konsey kurulur.  
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Madde 132. (Kamu varlıkları) 

1. Kamu malını ve ortak mülkiyeti düzenleyen hukuk sistemi, bunların 

devredilemez ve daimi olmaları ve bağlanma veya ipotek altına alınamamaları 
ilke çerçevesinde, kanun tarafından düzenlenir. 

2. Devletin kamusal alandaki mülkiyeti kanunla belirlenir ve her durumda  

kıyıları, kumsalları, kara sularını ve ekonomik bölge doğal kaynaklarını ve kıta 
sahanlığını içerir.  

3. Devlet ve Ulusal Miras ve bunların yönetimi, korunması ve saklanması 

kanunla düzenlenir.  

Madde 133. (Vergi Kurumu) 

1. Temel vergi toplama yetkisi kanunla Devlete verilmiştir. 

2. Özerk Topluluklar ve yerel kurumlar, Anayasa ve kanunlarla uyum 
içinde vergi koyabilir.  

3. Devletin vergilerini etkileyen herhangi bir mali fayda kanun yoluyla 
belirlenmelidir.  

4. Kamu İdareleri sadece kanunlara uygun olarak mali sorumluluk 
üstlenebilir ve masraf yapabilirler.  

Madde 134. (Devlet bütçesi) 

1. Devlet Bütçesini Hükümet hazırlar ve Parlamento (Cortes Generales) 
inceler, değişiklik yapar ve onaylar. 

2. Devlet Bütçesi yıllık hazırlanır ve Devlet kamu sektörünün bütün gelir 

ve harcamalarını içerir ve Devletin vergilerini etkileyen mali faydaların miktarı 
kaydolunur.  

3. Hükümet, bir önceki yıla ait bütçenin sona ermesinden en az üç ay 
önce Devlet Bütçesini Kongre’ye sunmalıdır.  

4. Eğer Devlet Bütçesi, ilgili mali yılın ilk gününden önce kabul 

edilmezse, bir önceki yılın bütçesi, yenisi onaylanıncaya kadar, kendiliğinden 
uzatılır.  

5. Devlet Bütçesi onaylandığında, Hükümet, ilgili mali yıla denk düşen 

kamu harcamalarındaki artışlar veya gelirlerdeki düşüşlerle ilgili kanun 

Tasarıları verebilir.  

6. Hükümet dışından, kredilerde bir artış veya bütçe gelirlerinde bir düşüş 

içeren bir kanun Tasarısı veya değişikliği, kabulünden önce Hükümetin onayını 
alması gerekir.  

7. Bütçe Kanunu yeni vergiler koyamaz. Ayrı bir vergi kanunu bununla 
ilgili hüküm koymuşsa değişiklik yapabilir.  

Madde 135. (Kamu borcu) 

1. Hükümete, kanunla kamu borçlanma senetleri veya bonolar çıkarma 
yetkisi verilmelidir.  
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2. Devlet kamu borçlarının faiz ve anaparasını karşılamak için krediler 

her zaman bütçe harcamaları içinde anlaşılmalıdır ve çıkarma kanununun 

koşullarına uyduğu sürece değişiklik veya modifikasyona tabi olamaz. 

Madde 136. (Sayıştay) 

1. Sayıştay devletin ve kamu sektörünün hesaplarını ve mali yönetimini 

denetlemekle görevli en üst organdır. 

Doğrudan Parlamento’ya (Cortes Generales) karşı sorumludur ve 

Devletin genel hesaplarını incelerken ve doğrularken Parlamentonun kendisine 

verdiği yetkiyi kullanarak görev yapar. 

2. Devletin ve Devlet kamu sektörünün Hesapları Sayıştay’a gönderilir ve 

Sayıştay tarafından denetlenir. 

Sayıştay, kendi yetkilerine halel getirmeksizin, Parlamento’ya (Cortes 

Generales) yıllık rapor sunar ve kendi görüşüne göre ihlaller ve maruz kalınan 

borçlanmalar konusunda Parlamentoyu bilgilendirir.  

3. Sayıştay üyeleri de hâkimler gibi azledilmeme güvencesinden 

yararlanır ve hâkimlerdeki gibi görevleriyle bağdaşmayan durumlarla ilgili 

kurallara tabidir.  

4. Sayıştayın oluşumu, teşkilatlanması ve görevleri bir kuruluş kanunuyla 

düzenlenir. 

 

Kısım VIII. 

Devletin Bölgesel Teşkilatlanması 

Bölüm I. 

Genel ilkeler 

 

Madde 137. (Şehirler, İller ve Özerk Topluluklar) 

Devlet bölgesel olarak şehir, il ve kurulabilecek Özerk Topluluklar 

halinde teşkilatlanmıştır. Bütün bu organlar, kendi işlerinin yönetimiyle ilgili 

özyönetim hakkına sahiptir. 

Madde 138. (Birlik ve Bölgesel Eşitlik) 

1. Devlet, Anayasanın 2’nci maddesinde bulunan birlik ilkesinin etkin 
uygulamasını güvence altına alır, İspanya’nın farklı bölgeleri arasında adil ve 

yeterli ekonomik denge kurulmasını temin eder ve adalarla ilgili koşullara özel 

dikkat sarf eder.  

2. Farklı Özerk Topluluklar arasındaki farklılıklar hiçbir şekilde 
ekonomik ve sosyal ayrıcalık getirmez.  

Madde 139. (İspanyolların Devlet Topraklarında Eşitliği) 

1. Devlet topraklarının her yerinde tüm İspanyollar aynı haklara ve 

yükümlülüklere sahiptir.  

2. Hiçbir makam, doğrudan ya da dolaylı, İspanyol topraklarında dolaşım 

ve yerleşme özgürlüğünü ve malların serbest dolaşımını engelleyecek önlemler 
alamaz. 
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Bölüm II. 

Yerel Yönetim 

 

Madde 140. (Özerklik ve Yerel Demokrasi) 

Anayasa, tam tüzel kişiliği olan şehirlerin özerkliğini güvence altına alır. 
Yönetim ve idareleri, Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinden oluşan Şehir 
Konseylerine aittir. Meclis Üyeleri şehir halkı tarafından genel, eşit, serbest ve 

gizli oyla, kanunun belirlediği şekilde seçilir. Belediye Başkanları Meclis 

Üyeleri veya şehir halkı tarafından seçilir. Kanun, açık konsey sisteminin geçerli 
olduğu koşulları düzenler. 

Madde 141. (İller. Adalar) 

1. İl, Devletin faaliyetlerini yerine getirmek için, şehirlerin bir araya 

gelmesiyle ve bölgesel bölümleme ile belirlenen, kendi tüzel kişiliği olan yerel 

bir oluşumdur. İl sınırlarındaki herhangi bir değişiklik Parlamento tarafından bir 
kuruluş kanunuyla onaylanmalıdır. 

2. İllerin idaresi ve illerin özerk yönetimlerinin yetkisi İl Konseylerine 
(“Diputaciones”) veya temsil karakteri olan diğer kurumlara verilir.  

3. İllerin dışında şehir grupları da oluşturulabilir.  

4. Takımadalarda, adaların da “Cabildo” ya da Konsey biçiminde kendi 
yönetimleri olabilir.  

Madde 142. (Yerel maliyetler) 

Yerel maliyelerin, ilgili kurumlara verilen görevlerin yapılabilmesi için 

yeterli kaynakları olmalıdır ve Devlet vergilerinden ve Özerk Toplulukların 

vergilerinden aldıkları pay kadar, temelde kendi koydukları vergilerle finanse 
edilirler.  

 

Bölüm III. 

Özerk Topluluklar 

 

Madde 143. (Özerk Toplulukların Özyönetimi), (Özerklik girişimi) 

1. Anayasanın 2’nci maddesinde tanınan özyönetim hakkının 

kullanılmasında, ortak tarihi, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip sınırdaş 

iller, tarihi olarak bölge statüsünde olan ada toprakları, bu Başlık altında ve ilgili 

Statülerinde bulunan hükümlere göre, özyönetim şeklini kabul edebilir ve Özerk 
Topluluklar oluşturabilirler.  

2. Özyönetime yönelik bir girişim başlatma hakkı söz konusu İl 

Konseylerine veya buna denk gelen adalar arası organa ve nüfusları, her bir il 

veya adanın en azından seçmenlerinin çoğunluğunu temsil eden şehirlerin üçte 

ikisine aittir. Söz konusu yerel Kurumlar tarafından bu amaçla yapılan başlangıç 
anlaşmasından itibaren altı ay içinde bu şartların yerine getirilmesi gerekir. 

3. Bu girişimin başarılı olmaması durumunda, tekrarlanabilmesi için beş 
yıl geçmesi gerekir. 
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Madde 144. (Özerk Toplulukların Özyönetimi), (Özerklik girişimi) 

Parlamento (Cortes Generales) ulusal çıkarlar adına ve bir kuruluş kanunu 

aracılığıyla: 

a) Arazi alanı bir ilin alanından daha fazla olmaması ve 143’üncü madde 

birinci fıkrasında sıralanan özellikleri taşımaması koşuluyla, bir Özerk Topluluk 

kurmaya yetki verir;  

b) İl teşkilatının parçası olmayan topraklar için, duruma göre bir Özerklik 

Statüsü verir;  

c) 143’üncü maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen yerel Kurumların 

girişimini devralır.  

Madde 145. (Özerk Topluluklar arasında işbirliği) 

1. Özerk Topluluklar federasyonuna hiçbir koşulda izin verilmez.  

2. Statüler, Özerk Toplulukların, yönetim için aralarında anlaşmalar 

yapabilecekleri durumlar, şartlar ve koşulları ve kendileriyle ilgili konulardaki 

hizmetlerin verilmesi ve bunun yanı sıra, takip eden Parlamento  ile iletişimin 

niteliği ve etkilerini öngörebilir. Diğer tüm durumlarda, Özerk Topluluklar 

arasındaki işbirliği anlaşmaları Parlamentonun onayını gerektirir.  

Madde 146. (Statülerin hazırlanması) 

Statü taslağı, İl Konseyi veya söz konusu illerin adalar arası kurumundan 

üyeler ve bunların içinden seçilen Senatörler ve Milletvekillerinden oluşan bir 

Meclis tarafından hazırlanır ve kanunlaştırılması için Parlamento’ya gönderilir. 

Madde 147. (Özerklik Statüleri), (Özerklik Statülerinin değiştirilmesi) 

1. Anayasa hükümleri uyarınca, Statüler her Özerk Topluluğun temel 

kurumsal kurallarını oluşturur ve Devlet bunları tanır ve kendi hukuk düzeninin 

ayrılmaz bir parçası olarak muhafaza eder.  

2. Özerklik Statüleri şunları içermelidir:  

a) Topluluğun, tarihi kimliğinin en yakın karşılığı olan adı;  

b) bölgesinin sınırları  

c) kendi özerk kurumlarının adı, teşkilatı ve merkezi;  

d) Anayasanın belirlediği çerçeve içinde kabul edilen yetkiler ve bunlara 

karşılık gelen hizmetlerin aktarılması için temel koşullar.  

3. Statülerin değiştirilmesi bununla ilgili öngörülen usule uygun olacaktır 

ve her durumda bir kuruluş kanunu yoluyla Parlamentonun onayını gerektirir. 

Madde 148. (Özerk Toplulukların Yetkileri) 

1. Özerk Topluluklar aşağıdaki konularda yetki üstlenebilir: 

i) Kendi özyönetim kurumlarının teşkilatlanması;  

ii) Kendi bölgeleri içindeki şehir sınırlarında değişiklik ve genel olarak, 

aktarılmaları için yerel yönetim tarafından mevzuatla yetki verilen yerel 

Kurumlara ilişkin Devlet Yönetimiyle ilgili fonksiyonlar;  

iii) Şehir ve kırsal kesim planlaması ve konut;  

iv) Kendi bölgesi içinde, Özerk Topluluğun yararına olan bayındırlık 

işleri; 
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v) Güzergahları münhasıran Özerk Topluluğun bölgesi içinde olan yollar 

ve demiryolları ve yukarıdaki vasıtalarla veya aynı koşulları yerine getiren 

teleferikle ulaştırma;  

vi) Gemi sığınakları, yat limanları ve hava alanları ve, genelde, ticari 

faaliyetlerin olmadığı limanlar  

vii) Genel ekonomik planlamaya uygun tarım ve hayvan yetiştiriciliği;  

viii) Ağaçlık alanlar ve ormanlar  

ix) Çevre koruma yönetimi;  

x) Özerk Topluluğun yararına hidrolik projelerin, kanalların ve sulamanın 
planlanması, inşası ve işletmesi; mineral ve termal sular;  

xi) İç sulardaki balık avı, kabuklu deniz ürünleri sanayi ve su ürünleri, 
avcılık ve nehir balıkçılığı;  

xii) Yerel fuarlar;  

xiii) Ulusal ekonomik politika tarafından belirlenen hedefler içinde Özerk 
Toplulukların ekonomik kalkınmasını teşvik;  

xiv) El sanatları;  

xv) Özerk Toplulukların yararına müzeler, kütüphaneler ve müzik 
konservatuarları;  

xvi) Özerk Toplulukların ilgi alanına giren anıtlar;  

xvii) Kültürü, araştırmanın teşviki ve uygulanabildiğinde Özerk 
Topluluğun dilinin öğretimi;  

xviii) Kendi bölgesinde turizmin tanıtım ve planlaması; 

xix) Sporun ve boş zamanların uygun kullanımını teşvik;  

xx) Sosyal yardım;  

xxi) Sağlık ve hijyen;  

xxii) Bina ve tesislerinin bakım ve korunması; bir kuruluş kanununun 

belirlediği şartlarda yerel kolluk güçleriyle ilgili koordinasyon ve diğer 
kuvvetler.  

2. Beş yıl geçtikten sonra, Özerk Topluluklar, 149’uncu maddede 
belirtilen çerçevede, Statülerinde değişiklik yaparak, yetkilerini aşamalı olarak 
arttırabilirler. 

Madde 149. (Devletin münhasır yetkileri), (Devletin Kültür Hizmeti) 

1. Devlet, aşağıdaki konularda münhasıran yetkilidir;  

f) Tüm İspanyolların haklarını kullanmada ve anayasal görevlerini yerine 
getirmede eşitliğini güvence altına alan temel koşulların düzenlenmesi; 

ii) Vatandaşlık, göçmenlik, yabancıların statüsü ve sığınma hakkı;  

iii) Uluslararası ilişkiler;  

iv) Savunma ve Silahlı Kuvvetler;  

v) Adliye;  

vi) Özerk Toplulukların temel kanununun kendine has özelliklerinden 
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türetilmiş alanlardaki gerekli özel uygulamalar saklı kalmak üzere, ticaret, ceza 
ve tevkif evleri mevzuatı; muhakeme usulleri;  

vii) Özerk Toplulukların organlarının uygulamaları saklı olmak üzere iş 
mevzuatı;  

viii) Medeni kanun, Özerk Toplulukların “fueros” ya da özel kanunları 

olan kendi Medeni Kanunlarını muhafaza, modifikasyon ve geliştirmesi saklı 

kalmak üzere; her durumda, kanun hükümlerinin, evliliklerle ortaya çıkan 

hukuki-medeni ilişkilerin uygulanması ve etkisinin kanunlaşması. Kayıtların 

tutulması ve noter belgelerinin hazırlanması, sözleşmeden doğan borçlar, hukuki 

anlaşmazlıkları çözme kuralları ve uyumlu olarak hukukun kaynaklarını 
belirleme, bu son durumda  “fueros” veya özel kanunların kuralları ile uyumlu.  

ix) Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili mevzuat;  

x) Gümrük ve tarife yönetmelikleri; dış ticaret;  

xi) Para sistemi: yabancı ülke parası, bozdurma ve dönüştürülebilirlik; 
kredi, bankacılık ve sigorta  ile ilgili yönetmeliklerin esasları;  

xii) Ağırlık ve ölçüler ve resmi saatin belirlenmesiyle ilgili mevzuat;  

xiii) Ekonomik faaliyetlerin genel planlamasının esasları ve 

koordinasyonu;  

xiv) Genel maliye ve Devlet Borcu;  

xv) Bilimsel ve teknik araştırmanın teşviki ve genel koordinasyonu;  

xvi) Harici sağlık önlemleri; sağlık işlerinin esasları ve genel 

koordinasyonu; farmakolojik ürünlerle ilgili mevzuat;  

xvii) Sosyal Güvenlik temel mevzuatı ve mali sistemi–Özerk 

Toplulukların hizmetleri uygulamaları saklı kalmak üzere;  

xviii) Kamu Yönetiminin hukuki sisteminin esasları ve kendi 

memurlarının statüleri ki her durumda, söz konusu yönetimdeki herkesin eşit 

muamele görmesini garanti eder; Özerk Toplulukların kendi teşkilatlarının 

hususi özellikleri saklı kalmak üzere, ortak idari usuller; kamulaştırma mevzuatı; 

sözleşmelerle ve idari ruhsatlarla ilgili temel mevzuat ve tüm Kamu 
Yönetiminin sorumluluk sistemi;  

xix) Deniz balıkçılığı–bu sektörün düzenlenmesinde Özerk Topluluklara 
devredilen yetkiler saklı kalmak üzere;  

xx) Ticari filo ve gemilerin kaydı; kıyıların ışıklandırılması ve denizdeki 

işaretler; genel amaçlı limanlar, genel amaçlı havaalanları; hava sahası denetimi, 

hava trafiği ve ulaşımı; hava araçlarının kaydı ve meteoroloji hizmetleri; 

xxi) Demiryolları ve birden fazla Özerk Topluluk bölgesinden geçen kara 

taşımacılığı; genel haberleşme sistemi; motorlu taşıt trafiği; Posta hizmetleri ve 
telekomünikasyon; hava ve sualtı kabloları ve telsiz haberleşmesi;  

xxii) Suların birden fazla Özerk Topluluk bölgesinden geçmesi 

durumunda su kaynaklarını mevzuatı, düzenlenmesi ve kullanım yetkisi ve 

yapılması bir başka Topluluğu etkiliyorsa ve enerji taşımacılığı kendi sınırları 

dışına çıkıyorsa hidroelektrik santrallerin izni;  
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xxiii) Temel çevre koruma mevzuatı–Özerk Toplulukların ek koruma 

önlemi alma yetkisi saklı kalmak üzere; ağaçlık alanlar, ormanlar ve otlaklarla 

ilgili temel mevzuat;  

xxiv) Kamu yararına veya yürütülmesi birden fazla Özerk Topluluğu 

ilgilendiren bayındırlık işleri;  

xxv) Madencilik ve enerjinin düzenlenmesinin temelleri;  

xxvi) Silah ve patlayıcı madde üretimi, satışı ve kullanımı;  

xxvii) Basın, radyo ve televizyon ve genel olarak tüm sosyal haberleşme 

araçlarını düzenlenmesiyle ilgili temel kurallar–Özerk Topluluklara bırakılan 
geliştirme ve uygulama yetkileri saklı kalmak üzere;  

xxviii) İspanya’nın tarihi ve sanatsal mirasının ve milli anıtların 

yurtdışına çıkarılması ve yağmasına karşı koruma; müzeler, kütüphaneler ve 
Devlete ait arşivler –bunların Özerk Topluluklarca yönetimi saklı olmak üzere;  

xxix) Kamu güvenliği–kendi Statülerinde belirtildiği şekilde ve bir 

kuruluş kanunuyla oluşturulan çerçeve dahilinde Özerk Toplulukların kolluk 

gücü oluşturma olasılığı saklı kalmak üzere;  

xxx) Akademik derece ve mesleki ehliyetlerin elde edilmesi, verilmesi ve 
standardizasyonuyla ilgili koşulların düzenlenmesi ve bu konuda kamu 

makamlarının yükümlülüklerini yerine getirmelerini güvence altına almak için 
Anayasanın 27’nci maddesinin geliştirilmesinde temel kurallar;  

xxxi) Devlet amaçlı istatistikler;  

xxxii) Referandum yoluyla halka danışma izni.   

2. Özerk Topluluklar tarafından üstlenebilecek yetki sınırları saklı kalmak 

üzere, Devlet kültürün geliştirilmesini bir görev ve asli işlev olarak görür ve 
kendileriyle işbirliği içinde, Özerk Topluluklar arasında kültür iletişimini 

kolaylaştırır.  

3. Mevcut Anayasayla açıkça Devlete atfedilmemiş konular, kendi 

Statülerine dayanarak Özerk Toplulukların yetkisinde olabilir. Özerklik 

Statülerinde üstlenilmemiş yetki alanlarıyla ilgili konular Devletin yetki alanına 

girer ve anlaşmazlık durumunda, yetkinin açıkça bırakılmadığı tüm konularda, 

Devletin kanunları Özerk Topluluklarınkinin önüne geçer. Devlet hukuku, her 
durumda özerk Toplulukların hukukunu tamamlayıcıdır.  

Madde 150. (Yasama yetkisinin koordimasyonu) 

1. Parlamento (Cortes Generales), Özerk Topluluklara, Devlet hukukunca 

oluşturulan rehber ilkeler, temeller ve esaslar çerçevesinde, Devlet yetkileri 

konusunda her türlü kanun yapma yetkisini devreder. Mahkemelerin yetkileri 
saklı kalmak üzere, her temel kanun, Parlamento tarafından, Özerk 
Toplulukların mevzuatı üzerinden denetim yöntemini içerir. 

2. Devlet Özerk Topluluklara, bir kuruluş kanunu yoluyla, doğaları gereği 

aktarılma veya devredilmeye uygun yetkileri aktarabilir veya devredebilir. 
Kanun, her durum için, mali araçların uygun aktarılmasını ve Devlette 

bırakılacak denetim biçimlerini öngörebilir.  
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3. Devlet, kamu çıkarı söz konusu olduğunda, yargılama yetkisi 

devredilmiş olan konularda bile, Özerk Toplulukların kural koyuculuk 

hükümlerini uyumlaştırmak için gerekli ilkeleri belirleyen kanunlar çıkarabilir. 
Her bir Meclisin salt çoğunluğunun oylarıyla, bu gerekliliği değerlendirmek 
Parlamento’ya (Cortes Generales) kalmıştır.  

Madde 151. (Statü hazırlanması) 

1. Sadece İl Konseyleri veya adalar arası organlar tarafından değil, her 

birinde seçmenlerin çoğunluğunu temsil eden, ilgili her bir ilin dörtte üçü 

tarafından da 143’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen zaman sınırında, 

özyönetim elde etmek için girişim konusunda mutabakat sağlandığında ve söz 

konusu girişim, bir kuruluş kanununun belirlediği koşullarda, her bir ildeki 

seçmenlerin salt çoğunluğu tarafından bir referandumla onaylanırsa, 148’inci 

maddenin ikinci fıkrasında atfedilen beş yıllık dönemi beklemek gerekmez. 

2. Yukarıdaki fıkrada öngörülen durumda, Statü hazırlama usulü 
aşağıdaki gibidir:  

i) Hükümet, üyelerinin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmek üzere, 

sadece Özerklik Statüsünün taslağını hazırlamak amacıyla, kendilerinin bir 
Meclis oluşturabilmeleri maksadıyla özyönetim isteyen bölgedeki seçim 

çevrelerinden seçilerek gelmiş tüm Milletvekili ve Senatörleri toplantıya çağırır.  

ii) Taslak Statü Parlamenter Asamblesinde kabul edildiğinde,  ortak 

mutabakatla nihai şekline karar vermek için,  öneren Asamble’den bir 

delegasyonun yardım ve işbirliğiyle, iki aylık bir süre zarfında inceleyecek olan 
Anayasa Komisyonuna gönderilir.  

iii) Böyle bir anlaşma sağlanırsa, ortaya çıkan metin bir referandumla, 
önerilen Statü kapsamında olacak bölge içindeki illerin seçmenlerine sunulur.  

iv) Taslak Statü, her bir ilde, kullanılan geçerli oyların çoğunluğu ile 

onaylanırsa, Parlamento’ya (Cortes Generales) sevk edilir. Her iki Meclisin 
genel kurulunda yapılan oylamayla metin kaabul edilir.   

v) Kabul edildikten sonra, Kral Statüyü onaylar ve kanun olarak 

yayımlar. Bu fıkranın ii) numaralı bendinde sözü edilen anlaşma sağlanamazsa, 

taslak Statünün Parlamento’daki yasama süreci, kanun Tasarılarınınkiyle aynı 

olur. Parlamento’da Kabul edilen metin, bir referandumla, taslak statünün 

kapsayacağı bölge içindeki illerin seçmenlerinin oylarına sunulur. Her ildeki 
kullanılan geçerli oyların çoğunluğu ile kabul  edilmesi durumunda, yukarıdaki 

bentte belirtildiği şekilde yayımlaır. 

3. Yukarıdaki fıkranın iv) ve v) numaralı bentlerinde tanımlanan 

durumlarda, bir ya da birkaç ilde taslak Statünün kabul edilmemesi, bu 
maddenin birinci fıkrasında öngörülen kuruluş kanunuyla şartları belirtilen bir 
şekilde, kalan illerin bir Özerk Topluluğa dönüşmesine engel oluşturmaz. 

Madde 152. (Özerk Toplulukların Organları) 

1. Statülerin yukarıdaki maddede sözü edilen usulle kabul edilmesi 
durumunda, kurumsal Özerk teşkilat, bölgenin çeşitli alanlarının temsilini 

güvence altına alan bir nispi temsil sistemine gore  genel oyla seçilmiş bir 

Yasama Meclisi; yürütme ve idare fonksiyonlarına sahip bir Yönetim Konseyi 
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ve Meclis tarafından üyeleri arasından seçilen ve Kral tarafından atanan bir 

Başkan üzerine temellendirilir. Başkan, ilgili Topluluğu en üst düzeyde temsil 

eden Yönetim Konseyinin yönlendirmekten ve Devletin normal temsilinden 

sorumludur Başkan ve Yönetim Konseyi üyelerinin Meclise karşı siyasi 
sorumlulukları vardır. 

Yargıtay tarafından yürütülen yargılama yetkisi saklı kalmak üzere, 

Yüksek Adalet Divanı Özerk Topluluk bölgesi içinde Yargı erkinin başında 

olacaktır. Özerk Toplulukların Statüleri, bölgenin yargıyla ilgili sınırlarını 

belirleyen düzenlemeye katkıda bulunacakları, tamamı yargı erki konusundaki 

kuruluş kanunu hükümleri ve birlik ve bağımsızlıkla uyum halinde olması 

gereken koşulları ve şekli belirler. 

123’üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, varsa birbirini izleyen 

yargılamalar, ilk derece yetkili Mahkemenin bulunduğu Özerk Topluluk 
bölgesiyle aynı bölgede bulunan yargı organları önünde görülür. 

2. İlgili Statüler bir kez kabul edildikten ve yayımlandıktan sonra, 

değiştirilmeleri için kendilerinde belirtilen usuller çerçevesinde ve ilgili seçim 
kütüklerinde kayıtlı seçmenlerin referandumuna başvurulur.   

3. Sınırdaş şehirleri bir araya getirerek, Statüler, tam tüzel kişiliğe sahip 

olacak kendi bölgesel seçim çevrelerini kurabilirler. 

Madde 153. (Özerk Topluluk organlarının denetimi) 

Özerk Toplulukların organlarının denetimi aşağıdakiler tarafından yapılır:  

a) Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde olan düzenleyici hükümlerinin 
anayasaya uygunluğu ile ilgili konularda; 

b) Hükümet, 150’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen temsilci 
fonksiyonların yürütülmesi konusunda, kendi görüşünü Danıştay’a devrederek;  

c) Özerk yönetim ve yönetmelikler ile ilgili idari dava yargı organları;  

d) Mali ve bütçesel konular ile ilgili olarak Sayıştay.  

Madde 154. (Özerk Topluluklarda Devlet Temsilcisi) 

Hükümet tarafından atanan bir temsilci Özerk Topluluğun bölgesel 

alanında Devlet idaresini yönlendirir ve gerektiğinde, Topluluğun kendi idaresi 
ile koordine eder.  

Madde 155. (Özerk Topluluklarda Devlet Temsilcisi) 

1. Eğer bir Özerk Topluluk, Anayasa veya diğer kanunların koyduğu 

yükümlülükleri yerine getirmez veya İspanya’nın genel çıkarlarına ciddi 

biçimde zarar verecek şekilde hareket ederse, Hükümet, Özerk Topluluğun 

Başkanına şikayette bulunur ve doyurucu bir cevap alamazsa, Senato’nun salt 
çoğunluğuyla aldığı bir kararın ardından, söz konusu Özerk Topluluğu, ilgili 

yükümlülükleri yerine getirmeye zorlamak veya yukarıda söz edilen kamu 
çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alır.  

2. Hükümet, yukarıdaki fıkrada öngörülen tedbirleri uygulamak amacıyla, 
bütün Özerk Topluluklara talimat gönderebilir.  
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Madde 156. (Özerk Toplulukların Mali Özerkliği) 

1. Özerk Topluluklar, Hazine ile koordinasyon ve tüm İspanyollar 

arasında birlik ilkeleriyle uyum içinde, yetkilerini geliştirmek ve uygulamak için 
mali özerkliğe sahiptir.  

2. Özerk Topluluklar, kanun ve Statülere uygun olarak, Devletin vergi 

kaynaklarının toplanması, yönetimi ve tasfiyesi için Devletin temsilcisi veya 
işbirlikçisi olarak hareket edebilir.  

Madde 157. Özerk Toplulukların kaynakları) 

1. Özerk Toplulukların kaynakları şunlardan oluşur: 

a) Devlet tarafından kısmen veya tamamen devredilen vergiler; Devlet 

vergileri ve diğer Devlet gelirlerine sürşarj.  

b) Kendilerine özel vergiler, tarife bedelleri ve özel resimler;  

c) Bölgeler arası bir takas fonundan transferler ve Devlet Bütçesinden 

alınan ödenekler;  

d) Mülklerinden ve özel hukuk kazançlarından toplanan gelirler;  

e) Kredi operasyonlarından elde edilen gelirler.  

2. Özerk Topluluklar, hiçbir şekilde, kendi bölgeleri dışında bulunan 

mülkiyet üzerinden vergi toplayamaz veya malların ve hizmetlerin serbest 

dolaşımını engelleyemezler.  

3. Yukarıdaki birinci fıkrada sıralanan mali yetkilerin kullanımı, 

çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü ve Özerk Topluluklarla Devlet arasındaki 

olası mali işbirliği bir kuruluş kanunuyla düzenlenebilir.  

Madde 158. (Bölgeler arası Takas Fonu) 

1. Üstlendikleri Devlet hizmetlerinin hacmiyle ve temel kamu 
hizmetlerinin asgari düzeyde bütün İspanya topraklarında sağlama teminatlarına 

orantılı olarak Özerk Topluluklara Devlet Bütçesinden ödenek ayrılabilir. 

2. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi ve birlik 

ilkesinin uygulanması amacıyla, yatırım harcamaları için, duruma göre, 

Parlamento’nun (Cortes Generales)  kaynakları Özerk Topluluklar arasında 

dağıtacağı bir takas fonu kurulur. 

 

Kısım IX. 

Anayasa Mahkemesi 

 

Madde 159. (Anayasa Mahkemesi) 

1. Anayasa Mahkemesi Kral tarafından atanan on iki üyeden oluşur. 
Bunlardan dördünü ğyelerinin beşte üç çoğunluğuyla Kongre, dördünü aynı 

çoğunlukla Senato  aday gösterir, ikisi Hükümet tarafından ve ikisi de Hâkimler 
Yüksek Kurulu tarafından aday gösterilir. 

2. Anayasa mahkemesi üyeleri, tamamı en az on beş yıllık mesleki 

deneyime sahip Hâkimler, üniversite profesörleri, Savcılar, kamu görevlileri ve 

avukatlar arasından atanır.  
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3. Anayasa Mahkemesi üyeleri dokuz yıllık bir süre için atanırlar ve her 
üç yılda bir üçte biri yenilenir.  

4. Anayasa mahkemesi üyeliği ile bağdaşmayan durumlar: her tür temsil 

görevi, her türlü siyasi veya idari görev, bir siyasi partide veya sendikada 

yönetim rolü veya bunların hizmetinde herhangi bir istihdam, hâkim veya 
savcılık ve herhangi bir mesleki ya da ticari faaliyet. Ayrıca, yargı 

mensuplarının kısıtlılık halleri Anayasa Mahkemesi üyeleri için de geçerlidir. 

5. Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevleri süresinde bağımsızdırlar ve 

azledilemezler. 

Madde 160. (Anayasa Mahkemesi Başkanı) 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Mahkemenin genel kurulunun önerisiyle, 

mahkeme üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Kral tarafından atanır. 

Madde 161. (Anayasa Mahkemesinin yetkileri) 

1. Anayasa Mahkemesi İspanyol topraklarının tamamı üzerinde yargılama 

yetkisine sahiptir ve aşağıdakilere bakmak için yetkilidir: 

a) Kanunlar ve kanun hükmünde düzenlemelerin anayasaya aykırılık 

iddiasıyla başvuruları. İçtihatla yorumlandığında, bir kanun gücünde hükmün 

anayasaya aykırılığının ilanı, geçersiz kılınan mahkumiyet veya mahkumiyetler 

kesin hüküm statüsünü kaybetmese de, bu hükmü etkiler.  

b) Kanunun ortaya koyduğu şartlar ve şekillerde, Anayasanın 53’üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında geçen haklar ve özgürlüklerin ihlaline karşı, 

bireysel korunma başvuruları;  

c) Devlet ve Özerk Topluluklar arasında veya Özerk Toplulukların kendi 

aralarında görev uyuşmazlıkları;  

d) Anayasa veya kuruluş kanunlarıyla kendisine devredilen diğer konular.  

2. Hükümet, Özerk Toplulukların kuruluşlarının kabul ettiği hüküm ve 

kararlara Anaya Mahkemesinde itiraz edebilir ve itiraz edilen hüküm veya 

kararların yürütmesi durdurulabilir, ancak, Mahkeme, beş ayı geçmeyen bir süre 

içinde, duruma göre, yürütmeyi durdurmayı onaylar veya kaldırır.  

Madde 162. (Anayasaya aykırılık başvuruları) 

1. Başvuru yapabilenler: 

a) Anayasaya aykırılık itirazları: Başbakan, Ombudsman, elli 

Milletvekili, elli Senatör, Özerk Toplulukların yürütme organları, mümkünse 

Meclisleri;  

b) Bireysel korunma başvurusu: meşru menfaati olan herhangi bir birey 

ya da tüzel kişi ve ayrıca Ombudsman ve Cumhuriyet savcılığı.  

2. Diğer tüm durumlarda, kuruluş kanunu hangi kişi ve kuruluşların 

başvuru yapabilmeye uygun olduğunu belirler.  

Madde 163. (Anayasaya aykırılık başvuruları) 

Eğer bir yargı organı, bir davada, ona uygulanan kanun statüsüne sahip 

bir yönetmelik ve kararın dayandığı hükmün Anayasaya aykırı olduğunu 

değerlendirirse, hiçbir durumda ertelenemeyen, kanunla belirlenmiş haller, 

şekiller ve neticelere tabi olarak, konuyu Anayasa Mahkemesine götürebilir.  
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Madde 164. (Anayasa Mahkemesi kararları) 

1. Anayasa Mahkemesinin kararları, Devletin Resmi Gazete’sinde, varsa 
karşı oylarıyla birlikte, yayımlanır. Yayımlandıkları günü izleyen günden 

itibaren kesin hüküm halini alırlar ve bunlara karşı başvuru yapılamaz. Bir 
kanunun veya kanun hükmünde hükmün anayasaya aykırılığını ilan eden 

kararlar ve bir hakkın kişisel tanıması ile sınırlı olmayanlar, tüm kişiler için 
bağlayıcıdır. 

2. Karar aksine hükmetmedikçe, kanunun anayasaya aykırılık hükmünden 

etkilenmeyen kısmı yürürlükte kalır. 

Madde 165. (Anayasa Mahkemesi kararları) 

Bir kuruluş kanunu, Anayasa Mahkemesinin işleyişini, üyelerinin 

statülerini, kendisinden önce izlenmesi gereken süreci ve önüne getirilen 

davaları belirleyen koşulları düzenler. 

 

Kısım X. 

Anayasada Değişiklik 

 

Madde 166. (Anayasada değişiklik) 

Bir Anayasa değişikliği önerme hakkı 87’nci maddenin bir ve ikinci 
fıkralarında yer alan şartlar dâhilinde uygulanır.  

Madde 167. (Anayasada değişiklik) 

1. Anayasa değişikliği Tasarıları her bir Meclisin üyelerinin beşte üç 

çoğunluğuyla onaylanır. Meclisler arasında mutabakata sağlanamadığı takdirde, 

Milletvekili ve Senatörlerden oluşan bir ortak komisyon kurulur ve bu komisyon 
Kongre ve Senatoda oylanmak üzere bir metin sunar.  

2. Yukarıdaki fıkrada belirtilen usulde bir onay sağlanamazsa ve metin 

Senato’da salt çoğunlukla kabul edildiği takdirde, Kongre değişikliği üçte iki 
oranında lehte oyla kabul edebilir.  

3. Değişiklik Parlamento (Cortes Generales) tarafından kabul edildikten 

sonra, kabul edilmesinden itibaren on beş gün içinde Meclislerden birinin 
üyelerinin onda bir oyuyla talep edildiğinde, onaylanmak üzere referanduma 

sunulur.  

Madde 168. (Anayasada Temel Reformlar) 

1. Anayasanın topluca değiştirilmesi veya Başlangıç Başlığı, Başlık I, 
Bölüm İki, Kesim 1 veya Başlık II’yi etkileyen kısmi bir değişiklik önerilirse, 

esas her bir Meclisin üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla onaylanır ve Parlamento 
derhal fesholur.  

2. Seçilmiş Meclisler kararı onaylar ve, her iki Meclisin üyelerinin üçte 
iki çoğunluğuyla onaylanması gereken yeni Anayasa metnini inceler.  

3. Değişiklik Parlamento (Cortes Generales) tarafından kabul edildikten 
sonra onaylanmak üzere referanduma götürülür.  
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Madde 169. (Anayasada Temel Reformlar) 

Savaş sırasında veya 116’ncı maddede sıralanan hallerde Anayasa 
değişikliği süreci başlatılamaz. 
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Ek Hükümler 

 

Bir. (Özerk Bölgelerin tarihi hakları) 

Anayasa, “fueros” (yerel kanunlar) ile konan bölgelere ait tarihi haklara 

saygı gösterir ve korur. 

“Fuero” sisteminin genel güncellemesi, uygun olduğunda, Anayasa ve 
Özerklik Statüleri çerçevesinde yapılır.  

İki. 

Bu Anayasanın 12’nci maddesinde söz konusu olan reşit olmaya ilişkin 
beyan, Özel Hukuk alanında “fuero”ların uygulandığı hallerde geçerli değildir. 

Üç. (Kanarya Adalarının Ekonomik ve Vergi Rejimi) 

Kanarya Takımadalarının maliye ve vergi sisteminde herhangi bir 

değişiklik önceden Özerk Topluluğun, veya duruma göre geçici özerklik 
organının, bir raporunu gerektirir. 

Dört.  

Birden fazla Bölge Mahkemesinin yetkili olduğu Özerk Topluluklarda, 

Özerklik Statüsü, Yargı Erki konusundaki Kuruluş Kanunu hükümleriyle 

uyumlu olmak koşuluyla, aralarında görev dağılımı yaparak, mevcut 

Mahkemeleri devam ettirebilir. 
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Geçici Hükümler 

 

Bir. (Özerklik öncesi Organların Özerklik Statüsü yazma girişimi) 

Geçici Özerk yönetim olan bölgelerde, bunların tüzel kişileri, üyelerinin 

salt çoğunluğunun kabul ettiği kararlar vasıtasıyla, 143’üncü maddenin ikinci 
fıkrasında Geçici Konseylere veya adalar arası organlara devredilen yetkiyle, 
özerklik yönünde girişim üstlenebilir. 

İki. (Özerklik öncesi Organların Özerklik Statüsü yazma girişimi) 

Geçmişte, plebisitle, taslak Özerklik Statüleri Kabul eden ve bu 

Anayasanın ilanı zamanında geçici özerk yönetimleri olan bölgeler, kendi 

özerklik öncesi yüksek tüzel kişiliklerinin salt çoğunluğu ile mutabakat 
sağladıklarında, derhal 148’inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şekilde 

ilerleyebilirler. Özerklik öncesi tüzel kişilikler istediğinde, taslak Statüler 

151’inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak hazırlanır. 

Üç. (Özerklik öncesi Organların Özerklik Statüsü yazma girişimi) 

143’üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan, yerel tüzel kişilere veya 

üyelerine devredilen Özerkliğe giden süreci başlatma hakkı, Anayasa yürürlüğe 

girdiğinde, durumda, yerel seçimler yapılıncaya kadar ertelenir. 

Dört. (Navarra) 

1. Navarra ile ilgili olarak ve Navarra’nın Bask Genel Konseyine veya 

yerini alan Bask özerk yönetimine katılma amacıyla, Anayasanın 143’üncü 

madde hükümleriyle belirlenen süreç yerine, girişim yetkisi “Foral” organa 

bırakılır ve bu organ kendisini oluşturan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Bu 
girişimin geçerli olabilmesi için, yetkili “Foral” organın aldığı karar açıkça bu 

amaç için yapılan referandumla ve kullanılan geçerli oyların çoğunluğuyla 
onaylanır.  

2. Girişim başarılı olmazsa, sadece yetkili “Foral” organın başka bir 

görev döneminde ve her durumda, sadece 143’üncü maddede belirtilen asgari 
süre geçtikten sonra tekrarlanabilir.  

Beş. (Ceuta ve Melilla) 

Ceuta ve Melilla şehirleri, ilgili belediye Meclisleri, üyelerinin 
çoğunluğuyla kabul edilen bir karar vasıtasıyla böyle bir karar alırsa ve 

Parlamento (Cortes Generales) 144’üncü maddede belirtilen şartlarda, bir 

kuruluş kanunuyla bunu onayladığı takdirde, kendilerini Özerk Topluluklara 

dönüştürebilirler.  

Altı. (Ceuta ve Melilla) 

Kongrenin Anayasa Komisyonuna gönderilen taslak Statüler alındıkları 

sıraya gore işleme konulur. 151’inci maddede geçen iki aylık dönem, 

Komisyonun taslağı veya peş peşe gelen taslakları incelemeyi tamamladığı 
andan itibaren sayılır. 
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Yedi. (Geçici Özerk organların feshi) 

Aşağıdaki hallerde geçici özerk organlar feshedilmiş sayılır: 

a) Özerklik Statüleri ile oluşturulan organlar Anayasaya uygun olarak 
kurulduğunda;  

b) Özerklik elde etmeye yönelik girişim, 143’üncü maddede belirtilen 
şartlara uymaması sebeiyle başarısız olduğunda;  

c) Organ, geçici hükümle tanınan hakları üç yıllık bir dönem içinde 
kullanmadığında.  

Sekiz. (Anayasanın onaylanmasından sonra mevcut Parlamento ve 
Hükümet) 

1. Şu anki Anayasa yürürlüğe girdiğinde, bunu kabul eden Meclisler, 
burada sırasıyla Kongre ve Senato için belirtilen işlev ve yetkileri üstlenir. Öte 

yandan, görev dönemleri hiçbir koşulda 15 Haziran 1981’i aşamaz.  

2. 99’uncu maddeye ilişkin olarak, Anayasanın ilanının, bu hükümlerin 

müteakip uygulamaları için Anayasal temel oluşturduğu kabul edilir. Bu amaçla, 
söz konusu maddede yer alan hükümlerin uygulanabilmesi için, Anayasanın 

ilanından itibaren otuz günlük süre vardır. Bu süre içinde, bu görev için 

Anayasanın belirlediği işlev ve görevleri üstlenen mevcut Başbakan, 115’inci 

maddeyle kendisine verilen yetkiyi kullanma kararı alabilir ya da istifa yoluyla, 
99’uncu maddede konulmuş olan hükümlerin uygulanması için yolu açar. Sözü 

edilen ikinci durumda, Cumhurbaşkanına ilişkin durum 101’inci maddenin 
ikinci fıkrasına öngörüldüğü gibidir. 

3. Fesih durumunda, Anayasanın 115’inci madde hükümlerine göre ve 68 

ve 69’uncu maddelerde yer bulan hükümler kanunlaşmamışsa, 70’inci 

maddesinin birinci fıkrası ve b) bendinin ve oy verme yaşıyla ilgili hükümleri ve 

69’uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlerin doğrudan geçerli 

olacağı seçilememe ve bağdaşmazlık durumlarıyla ilgili olanlar hariç, 
seçimlerde daha önceki kurallar geçerli olur.  

Dokuz. (Anayasa Mahkemesi Üyeliklerinin yenilenmesi) 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin ilk kez seçilmelerinde üç yıl sonra, istifa 

etmek ve yerlerini yeni üyelere bırakmak üzere, aynı seçim çevresinden gelen 

dört üyelik bir grup kura ile tespit edilir. Bu amaca münhasır olmak üzere, 

Hükümetin teklifiyle atanan iki üye ve Hâkimler Genel Kurulunun teklifiyle 
atanan iki üye aynı seçim çevresinden kabul edilir. Üç yıl geçtikten sonra, aynı 

süreç, yukarıda sözü edilen kura çekme işleminden etkilenmeyen iki grup için 

tekrarlanır. Bundan sonra da 159’uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 
hükümler geçerlidir. 
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Yürürlükten Kaldırılanlar 

 

(Temel Kanunların Yürürlükten Kaldırılması) 

(25 Ekim 1839 ve 21 Temmuz 1876 tarihli Kanunların yürürlükten 

kaldırılması) 

(Yürürlüğe girme/Geçerli olma) 

1. Politika reformu için 4 Ocak 1977 tarihli Kanun ve aşağıdaki diğer 

kanunlar, daha önce yukarıda geçen kanunla kaldırılmamışlarsa, bu Anayasayla 
yürürlükten kalkar: 17 Mayıs 1958 tarihli Dolaşım Temel İlkeleri Kanunu,       
17 Temmuz 1945 tarihli İspanya Halkı «Fuero»su, 9 Mart 1938 tarihli Emek 
«Fuero»su, 17 Temmuz 1942 tarihli Cortes Anayasası, 26 Temmuz 1947 tarihli, 
10 Ocak 1967 yılında tamamı değişikliğe uğrayan Devlet Başkanlığının İntikali 

Kanunu. Aynı şekilde son sözü edilen kanun ve 22 Ekim 1948 tarihli Milli 

Referandum Kanunu da yürürlükten kalkmıştır.  

2. Halâ geçerliliği olma ihtimaline karşı, Alava, Guipuzcoa ve Vizcaya 

illeriyle ilgili olabilecek 25 Ekim 1839 tarihli Kanun kesin olarak iptal edilmiş 
sayılır.  

Aynı şartlara istinaden, 21 Temmuz 1876 tarihli Kanun yürülükten 
kalkar. 

3. Aynı şekilde, Anayasada yer alan hükümlerle çelişen her türlü hüküm 
yürürlükten kalkar. 
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Son Hüküm 

 

Bu Anayasa, Devletin Resmi Gazete’sinde yayımlandığı gün yürürlüğe 
girer. Ayrıca İspanya’nın diğer dillerinde de yayımlanır. 

 

Bireyler Olsun, Makamlar Olsun Tüm İspanyolların Bu Anayasaya Bağlı 

Kalmasını Buyurur ve Devletin Temel Kanunu Olarak Saygı Duyulmasını 
Güvence Altına Alırız.  

 

Palacio De Las Cortes,  

Yirmiyedi Aralık Bin Dokuzyüz Yetmiş Sekiz 

Juan Carlos 
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