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Ön söz 

Konstitusiya Respublikanın və cəmiyyətin Əsas Qanunudur. Ölkədə mövcud 

olan hər bir hüquqi sənəd Konstitusiya ilə bir səviyyəyə qoyula bilməz, onun müddəalarını 

ləğv edə və dəyişdirə bilməz. Konstitusiyanın bu üstünlüyü həmin hüquqi aktın bir çox 

maddəsində bəyan edilmiş və bütün cari qanunvericilik aktlarda bu üstünlük qorunur.  

Konstitusiya hüquq mənbələri arasında xüsusi mövqeyə malik hüquqi aktdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası sosial ədalət, hüquq bərabərliyi, insan hüquq və 

azadlıqlarının üstünlüyü kimi ümumbəşəri dəyərləri təsbit edərək, təbii hüququn bir çox 

müddəasını normativləşdirir. Konstitusiya cəmiyyət-dövlət münasibətlərini tənzimləyən 

əsas qanundur.  

Məlum olduğu kimi, XX əsrin əvvəllərində qurulmuş müstəqil Azərbaycan 

Demokratik Cümhuriyyəti öz Konstitusiyasını yaratmaq imkanından məhrum edilmişdir. 

Konstitusiya layihəsinin hazırlanmasına baxmayaraq, ölkənin işğalı və bolşeviklərin 

hakimiyyəti qəsb etməsi ilə Əsas Qanunun qəbulu təxirə salınmışdır.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Əsas Qanunu hazırda qüvvədə olan 12 

noyabr 1995-ci il Konstitusiyasıdır. 1995-ci ilin yazında Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti tərəfindən Konstitusiya Komissiyası təşkil olundu. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev şəxsən həmin komissiyanın hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Dövlət 

başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının layihəsi uğurla 

hazırlanmış, 12 noyabr 1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsinə – referenduma 

çıxarılmış və Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 27 noyabr 1995-ci il tarixdə 

referendumun nəticələri elan olunmaqla, 1995-ci il Konstitusiyası qüvvəyə minmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını fars dilinə dos.dr. Ələddin Mehman 

oğlu Məlikov tərcümə etmişdir. Onun bu sahədə peşəkarlığı və təcrübəsi belə bir hüququ 

aktın tərcüməsinin öhdəsindən gəlməsinə imkan verir.  

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Azərbaycan həqiqətlərinin və ölkənin 

mədəni-mənəvi irsinin dünyada tanıdılması və təbliği məqsədilə bir sıra layihələr həyata 

keçirir. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu gələcəkdə də bu istiqamətdə fəaliyyətini davam 

etdirəcək. Azərbaycan Respublikasının Konstitutusiyasının fars dilinə tərcüməsi bu 

istiqamətdə atılan addımlardan biridir. 

 i.f.d. Ceyhun Məmmədov, 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru
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 پیشگفتار 

جمهوری در  یسند حقوق یچه و جامعه است. یاساس جمهور یقانون اساس

 یاتواند مفاد آن را لغو ینمدر یک سطح نیست و هیچ سند قانونی  یبا قانون اساس آذربایجان

 تفوّق بر ینااساسی تبیین شده و  قانونواد از م یاریدر بس ین اساسقانو یبرتر د.نمایاصالح 

  حاکم است. ینقوان یتمام

 یقانون اساس دارد. یایژهو یگاهجا یمنابع قانون یاندر مقانون اساسی هر کشور 

و  یحقوق، آزاد یبرابر ی،مانند عدالت اجتماع بشری یهاارزش یینبا تع یجان،آذربا یجمهور

 یمتنظ یقانون اساس کند.یم یبرا تصو یعیطب یناز قوان یاریرات بسمقرّ ،بشرحقوق  یتحاکم

 . است دولتمیان جامعه و روابط  یاصل ۀکنند

در اوائل که  یجانآذربا یمستقل جمهور یکدموکرات یجمهورچنانچه روشن است، 

نون قا یسنویشبا وجود پ .گشت خود محروم یقانون اساستصویب  از ،شد یسسأت یستمقرن ب

به  یقانون اساس یبتصورسیدن آنان قدرت  به ها ویکبلشو توسط اشغال کشور با ی،اساس

  افتاد. یقتعو

در  ی است کهکنون یقانون اساس یجان،مستقل آذربا یجمهور یقانون اساس یناول

ئیس رپرسی عمومی مورد پذیرش قرار گرفت. ناگفته نماند که در همه 2991نوامبر  21 یختار

کرد. میشرکت  یسیونکار کمتهیۀ اف، شخصا در یعل یدرح ید آذربایجان،فق جمهور

در تهیه شده،  یتبا موفق ،جمهور یسبا ابتکار رئ یجانآذربا یجمهور یقانون اساس یسنویشپ

 یجنتاه و رفراندوم برگزار شد یقانون اساس یسنویشپبرای پذیرش  2991نوامبر  21 یختار

 هانتخابات اعالم شد یمرکز یسیونتوسط کم 2991نوامبر  12 یخدر تاری رفراندوم قانون اساس

 ه است. درسی یبتصوقانون اساسی جمهوری آذربایجان به  2991و در سال 

عالءالدین یجان را به زبان فارسی دانشیار جناب آقای آذربا یجمهور یقانون اساس
جمۀ اسناد و امور ای بودن و تجربۀ ایشان در زمینۀ ترترجمه نموده است. حرفه افملک

 دهد که بگوییم از عهدۀ این کار در سطح باالیی آمده است. حقوقی این اجازه را به ما می
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در جهت معرّفی و ترویج واقعیات ها را از پروژه یتعداددانشکدۀ إلهیّات آذربایجان 

 دانشکدۀ إلهیات آورد.یبه اجرا درمکشور  یو معنو یفرهنگ یراثمجمهوری آذربایجان و 

 یترجمه قانون اساسینده نیز تداوم خواهد بخشید. در آهایش را آذربایجان اینگونه فعالیت

 انجام شده است. زمینه ینکه در اگامهایی است از  یکی یفارس زبان به یجانآذربا یجمهور

 دکتر جیحون محمّداف

رئیس دانشکده إلهیّات جمهوری آذربایجان
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 درآمد

 صورت گذرا بیان گردیده است: در این درآمد سه موضوع به

 موضوع اول اطالعات عمومی دربارۀ جمهوری آذربایجان است. 

مسئلۀ بعدی اطالعاتی دربارۀ قانون اساسی و خاصۀّ قانون اساسی جمهوری 

 شود. آذربایجان بیان می

در مرحلۀ سوم اطالعاتی از ترجمۀ حاضر و دشواری کار و نیز از آخرین اصالحات 

تفاوت آن در قانون اساسی جمهوری آذربایجان را در اختیار خوانندگان عزیز های مو نسخه

 گیرد.قرار می
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 جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان در شرق قفقاز جنوبی واقع شده، از شرق به دریای خزر 

شود. این کشور از جنوب با جمهوری اسالمی ایران، از غرب با ارمنستان و محدود می

 51مرز است. جمهوری آذربایجان از نظر تقسیمات اداری به شمال با روسیه همگرجستان و از 

 شهرک و تعدادی روستاست.  211شهر،  55شود. دارای ناحیه )رایون( تقسیم می

جمهوری آذربایجان از دو قسمت جداگانه تشکیل شده است. خاک اصلی 

و در جنوب غربی دریای آذربایجان در همسایگی شمال غربی ایران در جنوب شرقی قفقاز 

است که در غرب، توسط « جمهوری خودمختار نخجوان»خزر واقع شده و قسمت دیگر آن، 

 شود. خاک ارمنستان از خاک اصلی آذربایجان جدا می

، در دورۀ پس از سقوط امپراطوری 2911تا  2921جمهوری آذربایجان در سالهای 

مستقل و اولین جمهوری دمکراتیک در شرق  روسیه و در بحبوحۀ انقالب اکتبر روسیه، دولتی

، با پیشروی بلشویکها در قفقاز حکومت شوروی تأسیس 2911آوریل سال  11بود. در تاریخ 

قرار « های شوروی ماوراء قفقازفدراسیون جمهوری»، در ترکیب 2911مارس سال  21شد. در 

ین سال، جمهوری ، در پنجم دسامبر هم2915گرفت. پس از لغو این فدراسیون در سال 

آذربایجان به عنوان جمهوری مستقل شوروی وارد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شد. 

ادامه داشت. در دورۀ  2992این وضعیت تا قبل از استقالل جمهوری آذربایجان در سال 

استان خودمختار »و « جمهوری خودمختار نخجوان»شوروی در ترکیب دولت آذربایجان، 

)داغلیق قاراباغ مختار والیتی( قرار داشت. پس از استقالل و در اثنای « انیباغ کوهستقره

 باغ ملغی شد. خودمختاری قره 2991باغ با دولت مرکزی در اوایل سال درگیری ارامنه قره

های شوروی سابق بود که قبل از فروپاشی اتحاد آذربایجان جزو اولین جمهوری

، استقالل 2992کرده و پس از کودتای نافرجام اکتبر ادعای استقالل  2919شوروی، در سال 

خود را اعالم کرد. به دنبال اعالم استقالل، قانون اساسی جدید خود را بر مبنای قدرت ریاست 

 به عضویت سازمان ملل درآمد.  2991مارس سال  1جمهوری تدوین کرد. آذربایجان در 
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 قانون اساسی

 مفهوم قانون اساسی 

ر مفهوم عام به کلیۀ قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا د 2قانون اساسی

شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین اصول و ای گفته میپراکنده

موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوۀ تنظیم 

میان فرمانروایان و فرمانبران از زمرۀ قواعد قانون اساسی  آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت

است. قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فردی را در برابر عملکردهای قدرت 

)نهادهای فرمانروا( و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزۀ حقوق 

 کند. فردی رسم می

توان یافت که فاقد قانون اساسی کشوری، نمی -ری یا دولتبا این برداشت هیچ جامعه کشو

ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده، یا مدوّن یا عرفی یا باشد. در گذشته

ای از انواع آن در جوامع وجود داشته است. لیکن از قرن هجدهم شکل جدیدی یافته و آمیزه

واعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد ترین قبه صورت سندی درآمده است که اساسی

 توان از دو دیدگاه بررسی نمود: آورده است. قانون اساسی را می

  1قانون اساسی مادی )ماهوی( -الف(

  1قانون اساسی شکلی -ب(

                                                           
در  Constitutionدر زبییان فرانسییه، کانستیتوشیین  Constitutionدر التییین، کنستیتوسیییون  Constitutioکنستیتوسیییو  - 2

رود. ناگفته نماند که در زبان آذری به قانون اساسی ، بنیان و نظایر آنها به کار مییانگلیسی به معنای ساختار اساسی، استخوان بند

Konstitusiya شود. گفته می 

 توان با دید مادّی به قانون اساسی یک کشور نگریست. دارند یا نه می« اساسی»با توجه به ماهیت قواعدی که آیا جنبۀ  - 1
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 گرایش به قوانین اساسی مدوّن 

جنبشی که در جهت دستیابی به قوانین اساسی شکلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز 

های مربوط به انقالب صنعتی بود. انقالب مزبور موجب شد که قدرت شد، معلول دگرگونی

اقتصادی جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودالها بود جابجا شده و به دست طبقۀ 

بورژوازی بیفتد. قدرت اشراف و فئودالها، به خصوص از اقتصاد کشاورزی سرچشمه 

ای اعی در چنین فضایی خواهان حکومت قانون و روال تازهگرفت. روابط و مناسبات اجتممی

بود که بر پایۀ آن بتوان جامعه را در قالبی نو اداره کرد. موازین دورۀ فئودالیته به تنهایی 

ای را خود شکل حقوقی ویژهتوانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خودبهنمی

تری روابط سیاسی و اقتصادی را تر و اندیشیدهمعقول تر،گونه مشخصکرد تا بتواند بهطلب می

 تنظیم کند. 

جنبش به سوی قانون اساسی نوشته و شکلی در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع 

رفت. زیرا هم قواعد عرفی اکثراً نامشخص و طبعاً واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می

شد احصا کرد. افزون بر آن طیف عملکرد عرف و نمیناقص بود، زیرا تعداد آنها را به آسانی 

گونه دائمی در معرض توانست باشد. و هم این قواعد، بهگیری نمیعادت قابل ارزیابی و اندازه

شد و تحرک و پویایی قرار داشت. سابقه جدیدتر، انحرافی نسبت به قواعد گذشته تلقی می

دانست و درنتیجه به سهولت امکان لی مستمر میکمتر کسی خود را دائماً مقیّد به احکام و اصو

 گیران فراهم بود. اعتنایی و عدم اجرای آنها از سوی فرمانروایان و تصمیمبی

                                                                                                                             
 کل قانون است، نه محتوا و ماهیّت آن. در این مفهوم، توجه ما معطوف به ش - 1
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 دالیل چگونگی ظهور قوانین اساسی 

  4اند:در موارد زیر پا به عرصۀ هستی نهاده

 ن به نبال تحوّل تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندا -2

 ایجاد کشورهای جدید  -1

 حوادث دگرگون کننده  -1

  انواع قانون اساسی

عناوین آنها اشاره  که ذیالً بهکنند قوانین اساسی را از دیدگاههای متفاوت تقسیم می

 شود: می

 قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه  -2

 خت( قانون اساسی انعطاف پذیر )نرم( و قانون اساسی انعطاف ناپذیر )س -1

 قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط  -1

 گیری انواع قانون اساسی از لحاظ منشأ شکل -4

 قانون اساسی اقتداری یا اعطائی  -(2

 اعطائی نیمه -اقتداریقانون اساسی نیمه -(1

  1ساالرقانون اساسی مردم -(1

                                                           
( اولین قانون اساسی را زیر فشار شرائط اجتمیاعی و  Magna Chartaم با صدور منشور کبیر )2121پادشاه بریتانیا در سال  - 4

 گذاری کرد. سیاسی پایه

، دکتر ابولفضل قاضیی،  دید تطبیقیقانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از مقالۀ برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به:  - 1

  2122، سال 11نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمار 
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 وجوه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین 

برجسته بودن آن در میان سایر قوانین در حقیقت به خاطر اهمیت ویژه قانون اساسی و 

سیاسی هر کشور دارد. احترام به قانون  -ارتباطی است که این قانون، با ساختار کلّی حقوقی

کشور و رژیم سیاسی  -های دولتاساسی یعنی ضمانت ثبات و تداوم و استحکام چهارچوب

 مستقر در هر جامعۀ کشوری. 

 حقوقی سلسله مراتب قواعد  -2

بندی نموده و در علم حقوق مرسوم است که قواعد حقوقی را بر حسب اهمیت آن دسته

کنند. هدف اصلی آن است که بر حسب اصل قانونی به تنظیم سلسله مراتب آنها مبادرت می

مشی معینی پیروی بودن امور، شبکه قواعد و احکام موجود باید در ارتباط با یکدیگر از خط

 ها هماهنگی الزم که جزء الینفک احترام به اصول کلّی است، به وجود آید. کنند و بین آن

گذارند. یعنی اهمیت قاعدتاً برای تنظیم این سلسله مراتب، بنا را بر جنبۀ شکلی قواعد می

دهند. بنابراین کیفیت، قواعد حقوقی به قاعده را بر حسب واضع آن مورد سنجش قرار می

 ند: شوبندی میصورت زیر رتبه

 قانون اساسی )اعمال قوۀ مؤسّس(؛  -الف(

 قوانین عادی )اعمال قوۀ مقننّه(؛  -ب(

 ها )اعمال قوۀ مجریّه(؛ نامهها و آئیننامهتصویب -ج(

  5ها و شوراها )اعمال استان، شهرستان، شهر(.مصوبات انجمن -د(

 اصل برتری قانون اساسی  -1

                                                           
5 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, Xropanyuk. B. N., tərcümə edənlər: Həmid Baratlı və İlham 

Əsədov, Sabah nəşriyyatı, 1995  
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، یکی به سبب صالحیت برتر واضع آن و برجستگی قانون اساسی نسبت به سایر قوانین

 دیگری به علت شیوه خاص تجدید نظر در آن است. 

 قوۀ مؤسّس  -(2

 بازنگری در قانون اساسی  -(1

 اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی  -1

 روش کنترل به وسیلۀ دستگاه قضایی  -(2

  2روش کنترل توسط ارگان سیاسی -(1

                                                           
2- Hüquq ensiklopedik lüğəti, A.M. Dadaşzadənin redaktorluğu ilə, Azərbaycan 

ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1991. (səh 253- 256)  
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 جمهوری آذربایجانسی قانون اسا فارسی دربارۀ ترجمۀ

در ترجمۀ قانون اساسی جمهوری آذربایجان به زبان فارسی از چهار نسخۀ قانون اساسی 

گاهی به قانون اساسی شوروی هم نظر داشتم. بههای مختلف را مدنظر داشتم. نیز گاهمنتشر شده در سال

 هایی که از آنها استفاده نمودم، عبارتند از: نسخه

1- SSRİ Konstitusiyası, “Azərbaycan dövlət” nəşriyyatı, (Azərnəşr), Bakı, 1988 

2- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı, 1997 

3- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Hüquq Ədəbiyyatı” nəşriyyatı, Bakı, 2007 

4- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2008 

5- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2019 

یف و با ریاست وی م به دستور حیدر علی2991جمهوری آذربایجان در سال قانون اساسی 

م با رفراندوم ملی تصویب 2991نوامبر  21اریخ با کمیسیون عالی جمهوری آذربایجان تهیه شده و در ت

اولین بار در راستای پذیرفته شدن جمهوری آذربایجان م به اجرا درآمد. 2991نوامبر  12شده و در تاریخ 

به شورای اروپا ضرورت تغییر بعضی مواد قانونی به وجود آمد. از این رو قانون اساسی پس از نوشته 

 دیده است.شدن تا حال چند بار اصالح گر

 جمهوری آذربایجان اصالحات شد. با رفراندوم ملّی  1111آگوست  14در  ----

 اصالحاتی صورت گرفت.  IIIKQD-7№بر اساس شماره  1111دسامبر  21در  ----

با رفراندوم ملّی جمهوری آذربایجان اضافات و اصالحات حائز اهمیتی انجام  1119مارس  21در  ----

 گرفت. 

با رفراندوم سراسری در جمهوری آذربایجان اصالحات اساسی دیگری  1125پتامبر س 15در  ----

 صورت پذیرفت. 

اضافه شده است، اصل قانون را  91فقط به اصل  1111ناگفته نماند که اصالحات قانون اساسی در سال 

ایم.با ایتالیک و در پاورقی به آن اشاره نموده



 افبرگردان: عالءالدین ملک

 14 

 

 قانون اساسی جمهوری آذربایجان

 نخست: کلیاتبخش 

 فصل اول: قدرت مردم

 منشاء قدرت  – 2اصل 

 باشد. تنها قدرت حکومتی در جمهوری آذربایجان مردم آذربایجان می -1

کنند و مردم آذربایجان اعم از آنهایی که در خاک جمهوری آذربایجان زندگی می -9

کنند در صورت یا کسانی که در خارج از خاک جمهوری آذربایجان زندگی می

از حکومت آذربایجان و قوانین آن، که خارج از استانداردهای قوانین  تبعیت

 گردند. المللی نیست، شهرواندان جمهوری آذربایجان محسوب میبین

 استقالل مردم  – 1اصل 

حق حاکمیت مردم آذربایجان عبارت است از حق تعیین آزادانه و مستقالنۀ  -1

 سرنوشت خود و استقرار نوع حکومت دلخواه خود. 

مردم آذربایجان حق حاکمیت خود را از طریق آراء عمومی )رفراندوم( و به  -9

وسیلۀ نمایندگانی که بر اساس حق رأی فراگیر و مساوی و با آراء آزاد مخفی 

 کند. گردند، إعمال میحضوری مردم انتخاب می

 گردد: حل می –رفراندوم –مسائلی که از طریق آراء عمومی ملت – 1اصل 

ای را که مربوط به حقوق و منافع توانند هر گونه مسئلهیجان میمردم آذربا -1

 آنهاست از طریق رفراندوم حل نمایند. 

 توان تنها از طریق رفراندوم حل نمود: موارد زیرا را می -9
ها بر پذیرش قانون اساسی جمهوری آذربایجان و نیز اضافه کردن اصالحیّه -(1

 آن. 

 وری آذربایجان. تغییر در مرزهای حکومتی جمه -(9

 در موارد ذیل رفراندوم غیر قابل قبول است: -3
 مالیّات و بودجۀ دولت؛ -(1

 عفو یا تخفیف مجازات محکومین؛  -(9
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با موافقت قانون و یا به صالحیت نهادهای محلی قوۀ مجریه انتخاب شدن،  -(3

  8دار.تعیین شدن و تصدیق شدن اشخاص وظیفه

 حق نمایندگی مردم  – 4اصل 

غیر از نمایندگان برگزیده و صاحب صالحیت از سوی مردم، هیچ فرد  به

 دیگری حق نمایندگی مردم، حق صحبت، و یا صدور بیانیه از سوی مردم را ندارد. 

 وحدت مردم  – 1اصل 

 مردم آذربایجان یکپارچه هستند.  -1

دهد. یکپارچگی مردم آذربایجان اساس حکومت آذربایجان را تشکیل می -9

بایجان وطن مشترک و غیر قابل تفکیک تمامی شهرواندان جمهوری آذر

 جمهوری آذربایجان است. 

 غیر قابل پذیرش بودن غصب قدرت  – 5اصل 

ای، و هیچ هیچ بخشی از مردم آذربایجان، هیچ سازمان و یا گروه اجتماعی -1

 تواند حق إعمال قدرت را غصب کند. فردی نمی

 ه مردم است. ترین جنایت علیغصب قدرت حاکمیت سنگین -9

 فصل دوم: اساس حکومت 

 حکومت آذربایجان  -2اصل 

حکومت آذربایجان، جمهوری یکپارچه، غیردینی )الئیک(، قانونی و  -1

 دمکراتیک است. 

در حیطۀ مسائل داخلی، حدود قدرت حکومتی در جمهوری آذربایجان را قانون  -9

کند، و در حیطۀ سیاست خارجی از طریق مفاد ناشی از تعیین می

ای که جمهوری آذربایجان نیز یکی از اعضای آن المللیهای بیننامهموافقت

 گردد. است، تعیین می
 قدرت حکومت در جمهوری آذربایجان بر اساس تفکیک قوا بنا نهاده شده است:  -3

                                                           
 اضافه گردیده است.  1اصل  1م بند 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 1
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 قوۀ مقننه بر عهدۀ مجلس ملی است.  -

 قوۀ مجریه در اختیار رئیس جمهوری آذربایجان است.  -
 های جمهوری آذربایجان است. ختیار دادگاهقوۀ قضائیه در ا -

قوای مقننه، مجریه و قضائیه بنابر اصول قانون اساسی حاضر با یکدیگر  -4

 باشند. همکاری متقابل داشته و در حیطۀ اختیارات خود مستقل می

 رئیس حکومت آذربایجان  – 1اصل 

ومت در رأس حکومت آذربایجان رئیس جمهوری آذربایجان قرار دارد. او حک -1

آذربایجان را هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی با کشورهای دیگر 

 کند. نمایندگی می

رئیس جمهوری آذربایجان سمبل یکپارچگی مردم و تأمین کنندۀ تدوام حاکمیت  -9

 آذربایجان است. 
رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقالل و تمامیت ارضی حکومت آذربایجان  -3

ای است که جمهوری آذربایجان یکی المللیهای بیننامهو ضامن رعایت موافقت

 باشد. از اعضای آن می
 رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقالل قوۀ قضائیه است.  -4

 نیروهای مسلّح  – 9اصل 

جمهوری آذربایجان در جهت حفظ امنیت و دفاع از خود اقدام به ایجاد نیروهای  -1

ذربایجان و دیگر نیروهای نظامی کند. نیروهای مسلّح از ارتش آمسلّح می

 گردد. تشکیل می

ای جهت تجاوز به حریم جمهوری آذربایجان هر گونه جنگی را که وسیله -9

المللی باشد، رد استقالل دیگر کشورها و راهی در جهت ایجاد مناقشات بین

 کند. می
رئیس جمهوری آذربایجان فرمانده عالی کل نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان  -3

 باشد. می

 اصول روابط بین المللی  – 21اصل 

جمهوری آذربایجان روابط خود را با دیگر کشورها بر اساس اصول به رسمیت 

 کند. المللی برقرار میشناخته شده از سوی استانداردهای قانونی بین

 قلمرو سرزمینی  -22اصل 

 ناپذیر است. ناپذیر و تقسیمخاک جمهوری آذربایجان یگانه، تعرض -1
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های داخلی جمهوری آذربایجان، آن بخش از دریای )دریاچۀ( خزر که متعلق آب -9

به جمهوری آذربایجان است، فضای آسمان جمهوری آذربایجان، اجزای 

 باشند. یکپارچۀ سرزمین و قلمرو آذربایجان می
پوشی نیست. جمهوری هیچ بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان قابل چشم -3

ز آب و خاک خود را به هیچ کس واگذار نخواهد کرد؛ آذربایجان هیچ بخشی ا

مرزهای حکومتی جمهوری آذربایجان تنها با تصمیم و ارادۀ آزادانۀ مردم که از 

گردد قابل تغییر خواهد بود؛ این رفراندوم از سوی طریق رفراندوم اتخاذ می

 گردد. مجلس ملی اعالم می

 دار حکومت ترین هدف اولویتعالی -21اصل 

های دار حکومت عبارت است از: تأمین حقوق و آزادیترین هدف اولویتلیعا -1

هر یک از افراد و شهروندان و نیز تأمین سطح زندگی سزاوار شهروندان 

 جمهوری آذربایجان.

های فرد و شهروند مندرج در قانون اساسی حاضر بر طبق حقوق و آزادی -9

ها عضویت دارد اجرا آنای که جمهوری آذربایجان در المللیمعاهدات بین

 گردد. می

 دارائی  -21اصل 

دارائی در جمهوری آذربایجان مصون از تعّرض بوده و از سوی حکومت  -1

 گردد. صیانت می

 تواند، دارائی دولت، خصوصی و مربوط به شهرداری باشد. دارائی می -9
های فردی و شهروندی، توان در جهت تحدید حقوق و آزادیاز دارایی نمی -3

 ع جامعه و حکومت و یا علیه شأن انسانی افراد استفاده کرد. مناف

 منابع طبیعی  -24اصل 

ای به حقوق و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی وارد آنکه لطمهمنابع طبیعی، بی

 سازد، متعلق به جمهوری آذربایجان است. 

 توسعۀ اقتصادی و حکومت  -21اصل 

ی در جمهوری آذربایجان و با هدف توسعۀ اقتصادی بر پایۀ اشکال مختلف دارائ -1

 شود. دهی میترقی و پیشرفت رفاه مردم جهت

حکومت آذربایجان، براساس روابط بازار، شرایط را برای توسعۀ اقتصادی  -9

گرا مهیا کرده، فعالیت آزاد تجاری را تضمین، و از انحصار و یا اجتماع

 کند. های ناسالم در روابط اقتصادی جلوگیری میرقابت
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 توسعۀ اجتماعی و حکومت  -25صل ا

حکومت آذربایجان مراقب بهبود آتیۀ تمامی مردم و هر یک از شهروندان،  -1

 تأمین اجتماعی آنان و شرائط مناسب معیشتی ایشان است. 

حکومت آذربایجان در توسعۀ فرهنگی، آموزشی، بهداشت عمومی، علوم و  -9

مادی و تاریخی مردم زیست، میراث معنوی و  هنرها شرکت کرده و از محیط

 نماید. حفاظت می

 ها و حکومت خانواده، بچه -22اصل 

 خانواده به عنوان عنصر اساسی جامعه تحت حمایت ویژۀ حکومت است.  -1

والدین بایستی مراقب فرزندان و تحصیل آنان باشند. کنترل اجرای این مسئولیت  -9

 بر عهدۀ حکومت است. 
سرپرست تحت  و ینبدون والد رست و یاین و سرپاطفال محروم از مراقبت والد -3

 دولت هستند. یتحما
سالمت و اخالق آنها را به  ،تواند جانیکه م ییهایتدخالت کودکان در فعال -4

 .یندازد، ممنوع استخطر ب
  توانند استخدام شوند.یسال نم 19 یرکودکان ز -9
 باشد.بر عهدۀ دولت میحقوق کودکان  یکنترل اجرا -6

 دین و دولت  -21اصل 

دین در جمهوری آذربایجان از دولت جداست. همۀ ادیان و باورها در مقابل  -1

 قانون برابرند. 

تبلیغ و ترویج ادیانی )جریانهای مذهبی( که تحقیر کنندۀ شأن و منزلت مردم  -9

 بوده و مغایر اصول انسانی باشند، ممنوع است. 
 نظام و سیستم آموزش دولتی غیردینی است.  -3

 واحد پولی  -29اصل 

 احد پولی جمهوری آذربایجان منات است. و -1

تنها بانک مرکزی حق به جریان انداختن پول و یا از جریان خارج کردن آن را  -9

دولت  یانحصار یتمالکدارد. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان اختصاصاً در 

 است.
کاربرد واحدهای دیگر پولی، غیر از منات، در داخل جمهوری آذربایجان  -3

 ممنوع است. 
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 های مربوط به قروض حکومتی محدودیت -11ل اص

هرگونه استقراض با نیت کمک به کودتا علیه حکومت آذربایجان و یا اقدام 

برعلیه آن، از سوی جمهوری آذربایجان به عنوان بدهی پذیرفته نشده و بازپرداخت 

 نخواهد شد. 

 زبان رسمی  -12اصل 

هوری آذربایجان زمینۀ زبان رسمی جمهوری آذربایجان زبان آذری است. جم -1

 سازد. رشد زبان آذربایجانی را فراهم می

های دیگر مورد تکلّم از سوی جمهوری آذربایجان استفادۀ آزادانه و رشد زبان -9

 کند. مردم را تضمین می

 پایتخت  -11اصل 

 شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است. 

 نمادهای حکومتی آذربایجان -11اصل 

هوری آذربایجان، آرم حکومتی جمهوری آذربایجان و سرود پرچم حکومتی جم -1

 باشند. حکومتی جمهوری آذربایجان نمادهای حکومتی جمهوری آذربایجان می

گردد. نوار عرض تشکیل میپرچم حکومتی جمهوری آذربایجان از سه نوار هم -9

باالیی آبی، نوار میانی قرمز و نوار پایینی سبزرنگ است که در وسط نوار 

ز، در هر دو طرف پرچم، هالل سفید با ستارۀ هشت پر نقش بسته است. قرم

 باشد.عرض پرچم به اندازۀ نصف طول آن می
های ظاهری و نمود پرچم حکومتی جمهوری آذربایجان، آرم حکومتی ویژگی -3

جمهوری آذربایجان، موسیقی و متن سرود حکومتی جمهوری آذربایجان به 

 دد. گروسیلۀ قانون اساسی معین می
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 ها و حقوق اساسی ها، آزادیبخش دوم: مسئولیت

 ها و حقوق اساسی فرد و شهروند فصل سوم: آزادی

 های فرد و شهروند اصل مهم حقوق و آزادی -14اصل 

 .شودمی محافظت ی مورد احترام است و از آنکرامت انسان -1
قابل  های غیر قابل نقض و غیرهر فردی از لحظۀ تولد دارای حقوق و آزادی -9

 گردد. واگذاری می

ها توأم با مسئولیت و تعهد هر فرد در قبال جامعه و دیگر این حقوق و آزادی -3

 سوء استفاده از حقوق ممنوع است.افراد است. 

 حق برابری  -11اصل 

 مساوی هستند.  دادگاه همۀ مردم در مقابل قانون و -1

 های برابر هستند. مردان و زنان دارای حقوق و آزادی -9
مت بدون توجه به نژاد، قومیّت، دین، زبان، جنسیت، اصل و نسب، حکو -3

های صنفی موقعیت مالی، شغل، اعتقادات، احزاب سیاسی، عضویت در اتحادیه

های هر کسی را تضمین های جمعی، برابری حقوق و آزادیو دیگر تشکل

د، های فردی و شهروندی را به استناد نژاکند. محدود ساختن حقوق و آزادیمی

قوم، مذهب، زبان، جنسیت، اصل و نسب، اعتقاد، و تعلقات سیاسی و اجتماعی، 

  ممنوع است.
از  یا، و آسیب ببیندماده  ینا 3تخلفات مندرج در بند  یلتواند به دلیکس نم یچه -4

امتناع  یازاتو امت نموده و یا از اعطاء تخفیفات استفاده یازاتو امت تخفیفات

 ورزد. 
 یتحاکمدار مسئولین عهدهها و یتدر حقوق و مسئول یرگیممتص یدولت ینهادها -5

 تأمین نمایند. همه حقوق برابر  یبرا یددولت با
که به  یفیحقوق و وظا یدارند، به استثنا یسالمت محدود ییکه توانا یافراد -6

 ینحقوق مندرج در اهمۀ از نماید، میآنها دشوار  سالمت محدود یتظرف یلدل

و تعهد  شده و در برابر مواد مندرج در این قانون اساسی مندبهره یقانون اساس

 . دارند یتمسئول

 های فرد و شهروند صیانت از حقوق و آزادی -15اصل 

های غیر ممنوعه از سوی قانون هر فردی دارای حق استفاده از وسایل و شیوه -1

 باشد. های خود میدر جهت پاسداری از حقوق و آزادی
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 کند. های همۀ مردم را حکومت تضمین میق و آزادیامر پاسداری از حقو -9

 حق حیات  -12اصل 

 هر فردی حق حیات دارد.  -1

به استثنای انهدام سربازان دشمن در موارد تهاجمات نظامی، و یا اجرای احکام  -9

سازد، حرمت حق زیستن در مورد هر کسی باید مواردی که قانون ملزم می

 رعایت شود. 
توند تنها در موارد خاص که کامالً ملغی نشده، میمجازات مرگ، تا زمانی  -3

 جنایت سنگین علیه حکومت و یا حیات و سالمتی فرد، قانوناً به کار بسته شود. 
ها استفاده شود به استثنای: دفاع مشروع، از سالح نبایستی علیه انسان -4

مجرم، جهت جلوگیری و بازداشت  یریدستگهای اضطراری، در حین وضعیت

و یا پیشگیری  دولت یهشورش علزندانی از زندان، جهت جلوگیری از از فرار 

 0ۀ نظامی به کشور.تجاوز مسلحان از کودتا علیه حکومت و یا تهاجم و

 حق آزادی  -11اصل 

 هر فردی دارای حق آزادی است.  -1

توان از طریق بازداشت، دستگیری و حق آزادی را، فقط طبق تصریح قانون می -9

  یا حبس محدود ساخت.
تواند بدون محدودیت هر فردی که قانوناً در خاک آذربایجان اقامت دارد می -3

مسافرت نموده، محل اقامت خود را اختیار کرده و به خارج از کشور مسافرت 

 نماید. 
هر شهروند جمهوری آذربایجان هرگاه که تمایل داشته باشد بدون هیچ مانعی  -4

 حق بازگشت به کشور خویش را دارد. 

 حق مالکیت  -19اصل 

 هر فردی حق مالکیت بر اموال خود را دارد.  -1

هیچ نوعی از اموال دارای تقدم بر دیگری نیست. حق مالکیت، از جمله حق  -9

 گردد. مالکیت خصوصی، از سوی قانون حمایت می

                                                           
در حین دار های صادره از سوی افراد صالحیتاجرای فرمان»کلمات  12اصل  4م در بند 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  -9

 آمد حذف گردید. می« علیه حکومت»که بعد از عبارت « حکومت نظامی و یا حالت اضطراری
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شامل  یتمنقول باشد. حق مالکیراموال منقول و غ یهر کس ممکن است دارا -3

امالک، حق استفاده از اموال  بر یگریشخص دبا  یتمالکتملک شخصی و حق 

 دفع اموال است.و حق تصمیم دربارۀ 
توان از اموال خود محروم ساخت. هیچ فردی را، بدون حکم دادگاه، نمی -4

مصادرۀ کامل اموال مجاز نیست. انتقال اموال جهت نیازهای حکومتی، تنها با 

 باشد. شرط پس از پرداخت منصفانۀ بهای آن مجاز می
 شود.یم یباعث تعهدات اجتماع یخصوصک ملّ ت -5
به  فقط ینزمتملّک حقوق ین ر از زمثّ ؤو استفاده م یبه منظور عدالت اجتماع -6

 د.گردتواند محدود یقانون م یلهوس
 کند. حکومت حق وراثت را تضمین می -7

 حق دارائی فکری )دارائی معنوی(  -11اصل 

 . دارد)فکری(  یمعنو یتهر کس حق مالک -1

 یمعنویت حقوق مالک یگرانواع دحق ابداعات و اختراعات و  التألیف،حق -9

 شوند.یقانون محافظت م یلهبه وس)فکری( 

 حق زندگی امن  -12اصل 

 هر فردی حق دارد در امنیت زندگی کند.  -1

به استثنای مواردی که در قانون تصریح شده، عمل تعّدی به عنف نسبت به  -9

 افراد ممنوع است. حیات، سالمتی جسمی و روحی، اموال و مسکن 

 حق مصونیت شخصی  -11اصل 

 هر فردی دارای حق مصونیت شخصی است.  -1
هر فردی دارای حق حفظ اسرار در ارتباط با زندگی شخصی و خانوادگی  -9

استثنای مواردی که در قانون تصریح شده، هرگونه دخالت در زندگی است. به

در  یرقانونیغ هر کس حق دارد از دخالتشخصی و خانوادگی ممنوع است. 

 محافظت کند. یو خانوادگ یشخص یبرابر زندگ
افراد  یشخص یاستفاده و انتشار اطالعات در مورد زندگ ی،نگهدار ی،آورجمع -3

شده  یینکه توسط قانون تع یطیبه جز در شرا .ممنوع استآنها  یتبدون رضا

 ی،عکسبردار یا یبرداریلمف ،تماشا فردی را باتواند یکس نم یچباشد، ه

 .یرداقدامات مشابه، تحت نظر قرار گ یرصدا و ساضبط
حق هر فرد را حکومت از لحاظ حفظ اسرار در مکاتبات، ارتباطات تلفنی،  -4

گردد های تلگرافی و یا اطالعاتی که از طرق دیگر ارسال میپستی، پیام

طبق نص قانون، جهت جلوگیری از جرم یا توان، کند. این حق را میتضمین می

 کشف حقیقت در تحقیقات دعاوی جنائی محدود ساخت.  در جهت
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تواند به اطالعات یشده است، هر کس م یفکه توسط قانون تعر یبه جز موارد -5

داشته باشد. هر کس حق دارد که  یدسترس خودشانشده در مورد  یآورجمع

 ینهمچن ۀ معارض با حقیقت و ناقص دربارۀ خودش وشد یآورگرداطالعات 

، تقاضا و طلب اصالح نقض الزامات قانون به دست آمده، باشد باکه  یاطالعات

 یا حذف آنها را نماید. 
 یبرا یبه منابع اطالعات یاز موارد مشخص شده توسط قانون، دسترس یربه غ -6

 یا یکیبه دست آوردن اطالعات در مورد اشخاص ثالث که به صورت الکترون

  ممنوع است. ،شوندیکاغذ منتقل م یبر رو
 اطالعات یافشا یخود را برا یتکه شخص مربوطه رضا یدر مواردبه جز  -7

، بجز موارد مندرج در قانونیض و موارد تبع یبه استثنادارد و اعالن می

 ی،شخص یاطالعات در مورد زندگ یافشا یاطالعات برا یآوراستفاده از فن

 یرد. گ تواند مورد استفاده قرارینمی قوم یا یمذهب ی، وابستگاتاز جمله اعتقاد
انتقال، استفاده و  ی،آورگردپردازش،  ینو همچن یاطالعات شخص ۀمحدود -8

 . دگردیم یینحفاظت آنها، توسط قانون تع

 حق امنیت خانه  -11اصل 

 هر فردی دارای حق امنیت خانه است.  -1

به استثنای مواردی که از سوی قانون مشخص شده یا بنابر تصمیم دادگاه، کسی  -9

 ل ساکنان خانه وارد منزل خصوصی افراد شود. حق ندارد برخالف می

 حق ازدواج  -14اصل 

 هر فردی حق دارد با رسیدن به سنی که از سوی قانون تعیین شده ازدواج نماید.  -1

توان امر ازدواج بایستی در نتیجۀ تصمیم و ارادۀ داوطلبانه صورت پذیرد. نمی -9

 کسی را مجبور به ازدواج نمود. 
گردند. نامادری، ناپدری و سوی حکومت صیانت میخانواده و ازدواج از  -3

بزرگ کمک  یهاخانواده یدولت براشود. کودکی از سوی حکومت صیانت می

  کند.یم
حقوق زن و شوهر برابر است. مواظبت از فرزندان و تحصیل آنان هم به  -4

 عنوان حق و هم به عنوان وظیفۀ بر عهدۀ والدین است. 
والدین و مراقبت از آنان است. فرزندانی که دارای مسئولیت فرزندان احترام به  -5

 سال بوده و توانایی کار کردن دارند، باید از والدین ناتوان خود حمایت کنند.  18

 حق کار  -11اصل 

 کار اساس رشد و تعالی فردی و عمومی است.  -1
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هایش حق انتخاب نوع فعالیت، حرفه، شغل و محل کار، هر فردی بنابر توانایی -9

 د. را دار
 توان مجبور به کار کرد. فرد را نمی -3
توان مجبور به های کاری در نتیجۀ تصمیم داوطلبانه است. فرد را نمیتوافق -4

 تصمیم در مورد توافق کاری نمود. 
تواند وجود داشته باشد؛ براساس تصمیم دادگاه، مواردی از کار اجباری می -5

ه دستور افراد دوره و شرایط آن بر عهدۀ قانون است. کار اجباری ب

دار در حین دورۀ نظام وظیفه، حالت اضطراری و یا حکومت نظامی صالحیت

 مجاز است. 
هر فردی حق دارد در شرایط سالم و ایمن، بدون هیچگونه تبعیض و با  -6

 دستمزدی که کمتر از حداقل تعیین شده از سوی حکومت نیست، کار کند. 
 ی از سوی حکومت دریافت نمایند. کار حق دارند مقرری تأمین اجتماعافراد بی -7
 حکومت پایان بخشیدن به بیکاری نهایت تالش خود را به کار خواهد بست.  -8

 حق اعتصاب  -15اصل 

 هر فردی، به صورت انفرادی و یا به صورت جمعی، حق اعتصاب دارد.  -1

تواند کنند، براساس توافقات کاری، میحق اعتصاب برای افرادی که کار می -9

ردی که از سوی قانون تصریح شده، محدود گردد. سربازان و افراد تنها به موا

 غیرنظامی شاغل در ارتش جمهوری آذربایجان حق اعتصاب ندارند. 
حل و فصل  مطابق با قانونموارد مورد اختالف کاری فردی و یا جمعی  -3

 گردد. می
 . ممنوع است تحریمبه جز موارد مشخص شده توسط قانون،  -4

 حت حق استرا -12اصل 

 هر فردی حق استراحت دارد.  -1

کنند، ساعت در هر روز کاری، کار می 8برای کسانی که بنابر توافقات کاری  -9

عالوه بر تعطیالت ملّی حداقل یک مرخصی با حقوق و مزایا نیز که کمتر از 

 گردد. روز تقویمی نیست از سوی حکومت تضمین می 91

 حق تأمین اجتماعی  -11اصل 

 ق تأمین اجتماعی است. هر فردی دارای ح -1

 باشد. افراد نیازمند، در وهلۀ نخست، بر عهدۀ اعضای خانوادۀ آنان میکمک به  -9
هر فردی با رسیدن به سن معینی بر اساس قانون، و نیز به هنگام بیماری،  -3

بینی آور خانواده، بیکاری و دیگر مواردی که در قانون پیشمعلولیت، فقدان نان

 ش تأمین اجتماعی قرار گیرد. شده، حق دارد تحت پوش
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 گردد. های اجتماعی از سوی قانون تعیین میمیزان حداقل بازنشستگی و مقرری -4
ای، بیمۀ اجتماعی داوطلبانه و های بنیاد خیریهحکومت امکانات گسترش فعالیت -5

 سازد. دیگر اشکال تأمین اجتماعی را فراهم می

 حق زیستن در محیط سالم  -19اصل 

 زیست سالم زندگی کند. دارد در محیط هر فردی حق -1

هر فردی حق دارد از وضعیت واقعی اکولوژیکی کسب اطالعات کرده و از  -9

های وارده بر سالمتی و اموال خود، ناشی از به هم خوردن لحاظ خسارت

 اکوسیستم، جبران خسارت دریافت نماید. 
آنچه در قانون  افزون بر یعیمنابع طب زیست یاتواند بر محیطهیچ فردی نمی -3

 تعیین شده خسارت وارد سازد. 
بومی و مشروع  یاهانگ یهاحفاظت از گونه یست،زیطدولت حفظ تعادل مح -4

  کندیم ینشده توسط قانون را تضم یینتع یوحش یواناتح انواعو بومی غیر

 حق فرهنگی  -41اصل 

های هر فردی حق دارد در حیات فرهنگی مشارکت داشته و از نهادها و ارزش -1

 فرهنگی استفاده کند. 

باید به میراثهای معنوی، فرهنگی و تاریخی احترام گذاشته، در هر فردی می -9

 های فرهنگی حفاظت نماید. مراقبت از آنها کوشا بوده و از یادمان

 حق حفاظت از سالمتی  -42اصل 

های مندی از مراقبتهر فردی دارای حق حفاظت از سالمتی خود و بهره -1

 . پزشکی است

حکومت تمامی اقدامات الزم را در جهت توسعۀ تمامی اشکال خدمات بهداشتی  -9

 –براساس صور مختلف امکانات و تجهیزات انجام داده، ایمنی از لحاظ بهداشتی

 سازد. های درمانی را فراهم میاپیدمیولوژیک را تضمین، و امکانات انواع بیمه
گی و سالمتی مردم را مقاماتی که حقایق و موضوعات خطرناک برای زند -3

 شوند. کتمان کنند، قانوناً مسئول شناخته می

 حق آموزش  -41اصل 

 هر شهروندی حق آموزش دارد.  -1

 کند. حکومت آموزش اجباری دورۀ متوسطه را به صورت رایگان تضمین می -9
 باشد. نظام آموزشی تحت کنترل حکومت می -3
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به وضعیت مالی آنها،  حکومت ادامۀ تحصیل مستعدترین افراد را بدون توجه -4

 کند. تضمین می
 کند. حکومت حداقل استانداردهای آموزشی را تعیین و اجرا می -9

 حق خانه  -41اصل 

 توان از داشتن خانه بدون قانون محروم ساخت. هیچ فردی را نمی -1

ای در جهت حکومت در ساختن اماکن مسکونی مساعدت کرده، اقدامات ویژه -9

 دهد. تحقّق حّق منزل انجام می

 حق تابعیت ملی  -44اصل 

 هر فردی دارای حق حفظ تابعیت ملّی خویش است.  -1

 توان مجبور به تغییر تابعیت ملّی خویش کرد. هیچ فردی را نمی -9

 حق استفاده از زبان مادری  -41اصل 

هر فردی دارای حق  هر فردی دارای حق استفاده از زبان مادری خویش است. -1

م فعالیت خالقانه در زبان مورد دلخواه خویش و یا انجا آموزش و پرورش

 باشد. می

 توان از حق استفاده از زبان مادری محروم ساخت. هیچ فردی را نمی -9

 حق دفاع از آبرو و حیثیت  -45اصل 

 هر فردی دارای حق دفاع از آبرو و حیثیت خویش است.  -1

تحقیر  شود. نباید هیچ امری باعثحیثیت هر فردی از سوی حکومت صیانت می -9

 حیثیت انسان گردد. 
هیچ فردی نباید شکنجه و آزار شده و یا مورد رفتار و تنبیهاتی قرار گیرد که  -3

های پزشکی و علمی بر روی هر شخصی بدون هاست. آزمایشدون شأن انسان

 رضایت داوطلبنانۀ او نباید صورت پذیرد. 

 آزادی اندیشه و بیان  -42اصل 

 مند شود. اندیشه و بیان بهرهتواند از آزادی هر فردی می -1

هیچ فردی نباید مجبور به اعالم اندیشه و اعتقادات و یا مجبور به ترک  -9

 هایش شود. اعتقادات و اندیشه
هرگونه تبلیغی که منجر به تحریکات نژادی، ملّی، مذهبی، اجتماعی شده و  -3

 که باعث تشنجات اجتماعی و خصومت گردد، ممنوع است. معیارهاي دیگر 
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 آزادی وجدان  -41ل اص

 مند است. هر فردی از آزادی وجدان بهره -1

هر فردی حق دارد از مواضع خویش نسبت به مذهب تعریف داشته و به  -9

خواهد باور داشته و یا باور صورت فردی و یا گروهی به هر مذهبی که می

ب خواهد اقرار کند و یا نکند و عقاید خود را در ارتباط با مذهنداشته باشد، می

 بیان و اشاعه دهد. 
هر فردی در اجرای مراسم مذهبی آزاد است، لیکن این امر نبایستی برهم زنندۀ  -3

 نظم عمومی و متضاد با اخالق عمومی باشد. 
 باورها و اعتقادات مذهبی عذری برای تخلف از قانون نیست.  -4
هیچ فردی نباید مجبور و ملزم به نمایش درآوردن و اعالم باور و اعتقاد  -9

هبی، اجراء و برقراری مراسم مذهبی و یا شرکت در مجامع و مراسمات مذ

 مذهبی باشد. 

 آزادی اجتماعات  -49اصل 

 هر فردی دارای حق تجّمع دارد.  -1

ربط دولتی، به طور هر فردی حق دارد با اطالع قبلی به ادارات ذی -9

با زنندۀ نظم عمومی و متضاد آمیز و غیر مسلّح و درصورتی که برهممسالمت

ها، تظاهرات، اخالق عمومی نباشد، با دیگر افراد تجمع کرده، سخنرانی

 ها را سازماندهی کرده و یا دیگران را متقاعد به پیوستن کند. راهپیمایی

 آزادی اطالعات  -11اصل 

 هر فردی آزاد است به دنبال کسب، انتقال، تهیه و پخش اطالعات باشد.  -1

شود. اعمال سانسور حکومتی در وسایل آزادی وسایل ارتباطجمعی تضمین می -9

 ارتباط جمعی، از جمله مطبوعات ممنوع است. 
هر فرد حق دارد به اطالعات مندرج در وسائل ارتباط جمعی که حقوق او را  -3

پایمال کرده و یا به منافعش خسارت وارد ساخته، تکذیب نماید و یا به آن پاسخ 

 درخور دهد. 

 آزادی فعالیت خالق  -12اصل 

 ر فردی آزاد است تا دست به فعالیت خالق بزند. ه -1

تکنولوژیک، و دیگر فعالیتهای خالق از  -هنری، علمی -آزادی فعالیتهای ادبی -9

 شوند. سوی حکومت تضمین می
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 حق شهروندی  -11اصل 

هر فردی که دارای روابط سیاسی و حقوقی با جمهوری آذربایجان بوده، نیز 

گردد. فرد متولد هروند جمهوری آذربایجان محسوب میحقوق و تعهدات مشترکی دارد، ش

در قلمرو آذربایحان و یا زاده شده از شهروندان آذربایجان، شهروند آذربایجان محسوب 

گردد. نیز کسی که یکی از والدین او آذربایجانی باشد، شهروند جمهوری آذربایجان می

 گردد. محسوب می

 تضمین حق شهروندی  -11اصل 

یک شهروند جمهوری آذربایجان را از شهروندی جمهوری آذربایجان توان نمی -1

 به استثناء موارد عدم تابعیت معین شده در قانون محروم ساخت. 
اخراج  یجانآذربا یاز جمهور یجانآذربا یشهروند جمهور تحت هیچ شرائطی -9

 شود. ی تحویل داده نمیکشور خارج یکبه  و یا

ز شهروندان جمهوری آذربایجان را که به جمهوری آذربایجان حفاظت قانونی ا -3

کنند به صورت موقت و یا دائمی در خارج از جمهوری آذربایجان زندگی می

 دهد. عهده داشته و آنان را مورد حمایت قرار می

 حق شرکت در حیات سیاسی جامعه و حکومت  -14اصل 

در بدون هیچگونه محدودیتی شهروندان جمهوری آذربایجان دارای حق شرکت  -1

 باشند. حیات سیاسی جامعه و حکومت می

هر شهروند جمهوری آذربایجان دارای این حق است که خود به صورت مستقل  -9

 در مقابل شورش علیه حکومت و یا کودتای دولتی به پا خیزد. 

 حق شرکت در ادارۀ حکومت  -11اصل 

ها شهروندان جمهوری آذربایجان دارای حق شرکت در ادارۀ حکومت هستند. آن -1

 توانند خود و یا از طریق نمایندگان خود این حق را اعمال کنند. می

شهروندان جمهوری آذربایجان دارای حق اشتغال در نهادهای دولتی هستند.  -9

مقامات نهادهای حکومتی از میان شهروندان جمهوری آذربایجان تعیین 

حکومتی شوند. شهروندان خارجی و شهروندان بدون تابعیت را در نهادهای می

 بینی شده به کار گمارد. توان به ترتیب معینی که در قانون پیشفقط می

 حق انتخاب  -15اصل 

شهروندان جمهوری آذربایجان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای  -1

 باشند. نهادهای حکومتی بوده و نیز دارای حق شرکت در رفراندوم می



 یجانقانون اساسی جمهوری آذربا

 29 

اند حق شرکت در تشخیص داده شدهکسانی که از سوی دادگاه بدون صالحیت  -9

 انتخابات و یا رفراندوم را ندارند. 
شرکت پرسنل نظامی، قضات، کارگزاران حکومتی، مقامات مذهبی، افراد  -3

محکوم به حبس از سوی دادگاه و نیز افرادی که در قانون اساسی حاضر 

 تواند بااند، )در صورت انتخابات( حق انتخاب شدن آنان میمشخص گردیده

 قانون محدود شود. 

 حق مراحعت و یا بازخواست -12اصل 

شهرواندان جمهوری آذربایجان دارای حق بازخواست به صورت شخصی و  -1

نیز با تقدیم تقاضاهای کتبی فردی و گروهی به نهادهای حکومتی هستند. پرسنل 

مند شوند. به هر توانند بهرهنظامی از این حق فقط به صورت فردی می

 ید در مدت و روند تعیین شده در قانون پاسخ کتبی داده شود.تقاضایی با

شهرواندن جمهوری آذربایجان دارای حق انتقاد از کار و فعالیت نهادهای  -9

های های صنفی، دیگر تشکلحکومتی، مقامات آنها، احزاب سیاسی، اتحادیه

نوع عمومی و نیز دارای حق انتقاد از افراد هستند. طرح دعاوی علیه انتقاد مم

 شود. است. توهین و افترا به عنوان انتقاد تلقی نمی

 حق پیوستن  -11اصل 

 هر فردی آزاد است تا به دیگر مردم بپیوندد.  -1

هر فردی دارای حق تأسیس هر نوع تشکلی، از قبیل حزب سیاسی، اتحادیه  -9

های های عمومی بوده و یا دارای حق پیوستن به تشکلصنفی، و دیگر تشکل

 شود. اشد. فعالیت آزاد همۀ واحدها و تشّکلها تضمین میبموجود می
توان مجبور به پیوستن به هیچ تشّکلی و یا مجبور به حفظ هیچ فردی را نمی -3

 عضویت در آن تشّکل ساخت. 
ها هایی با گرایش به سرنگونی قهرآمیز حکومت قانونی ویا تشّکلفعالیت تشکل -4

در  ییجنا یهابا استفاده از روش ییناج یمجرا یاو  ییجنا یهابا اعمال مجازات

هایی را که فعالیت تشکلممنوع هستند.  یجانآذربا یاز جمهور یبخش یاتمام 

توان با تصمیم دادگاه کنند فقط میقانون اساسی و سایر قوانین را نقض می

 متوقف ساخت. 

 حق فعالیت کسب و کار  -19اصل 

ها، و اموال خود به صورت تواناییتواند با استفاده از امکانات، هر فردی می -1

فردی و یا همراه با دیگر شهرواندان دست به فعالیت کسب و کار و یا دیگر 

 ای که از سوی قانون ممنوع نشده، بزند. های اقتصادیفعالیت



 افبرگردان: عالءالدین ملک

 30 

سالمت دفاع از  و منافع دولت ین مربوط بهقوانفقط  ینیکارآفر ینهدولت در زم -9

  .کندیاجرا م ی راانسان یزندگ

 هایحقوق و آزاد یبرا ییو قضا یادارتضمین  -51اصل 

 گردد.می ینتضم ییو قضا یادار یتحما با شهروندهر  یهایحقوق و آزاد -1
 یادار یدادرسدر  و پروندهحکم دهند. طرف یب اوکار  بههر کس حق دارد که  -9

  .شود یزمان معقول بررس یکدر  ییقضا یدگیو رس
 .کند یتشکایدگی قضایی و رس یادار یهایدادرس ازهر کس حق دارد که  -3
یا عدم  تواند در صورت نادیده گرفتن حکم اداری علیه فعالیت وهر فردی می -4

و  هایشهردار ی،اشخاص حقوقفعالیت نهادهای حکومتی، احزاب سیاسی، 

 ی به دادگاه شکایت نماید. مقامات دولت
9- . 

 حقِ مشاورۀ قانونی  -52اصل 

 باشد. شاورۀ حقوقی شایسته میهر فردی دارای دریافت م -1

بینی شده مشاورۀ حقوقی رایگان انجام در مواردی که از سوی قانون پیش -9

 پذیرد که هزینۀ آن بر عهدۀ دولت است. می
صالح هر شهروندی از لحظۀ توقیف، دستگیری و یا اتهام از سوی نهادهای ذی -3

  ستفاده کند.ادریافت مشاوره و مدافع  یلوک یکحق دارد از کمک حکومتی، 

 قابل تغییر نبودن قضاوت قانونی  -51اصل 

اش در دادگاهی که از سوی قانون مشخص شده هر فردی حق دارد که پرونده

توان در دادگاه دیگری مورد رسیدگی شود. پروندۀ شخص را بدون رضایت او نمی

 رسیدگی قرار داد. 

 گناهی فرض بی -51اصل 

گردد تا هنگامی هر فردی که متهم به جرم می گردد.گناه تلقی میهر فردی بی -1

گناه تلقی که جرم او قانوناً ثابت نشده و حکم دادگاه به اجرا درنیامده است بی

 گردد. می

 فرد مظنون به جرم را نبایستی مجرم تلقی کرد.  -9
 گناهی خود ندارد. فرد متهم به جرم نیازی به اثبات بی -3
 استفاده شود.  نقض قانون باهد بدست آمده شوااز  بایدعدالت ن یدر هنگام اجرا -4
 توان هیچ فردی را متهم به جرم ساخت. بدون حکم دادگاه نمی -9
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 مجاز نبودن محکومیت مکرّر برای جرم واحد  -54اصل 

 توان در مورد یک جرم به صورت مکّرر محکوم ساخت. هیچ فردی را نمی

 ر به دادگاه حق استیناف مکرّ -51اصل 

ای از سوی دادگاه، همانگونه که در قانون تصریح شده، دارای حق شدههر فرد محکوم 

استیناف به دادگاه باالتر جهت درخواست تجدیدنظر در حکم و نیز بخشودگی و یا تخفیف 

 باشد. در محکومیت می

 قابل پذیرش نبودن شهادت علیه خویشاوندان  -55اصل 

همسر، )شوهر( فرزندان، توان مجبور به شهادت علیه خود، هیچ فردی را نمی

والدین، برادر، و یا خواهر خویش نمود. فهرست کامل خویشاوندانی که شهادت علیه آنها 

 شود. اجباری نیست از سوی قانون مشخص می

 حقوق افراد دستگیر شده، بازداشتی، متّهم به جرم  -52اصل 

از  هر فرد دستگیر شده، بازداشتی، و یا متهم به جرم بایستی بالفاصله -1

صالح حکومتی در مورد حق و حقوق خود، دالیل سوی نهادهای ذی

 بازداشت و موازین حقوقی حبس و اقامۀ دعوی علیه او، توجیه شود. 
قبل از محکوم شدن باید  ،شده است متهم ییجنا یمکه به اتهام جرا یهر فرد -9

 شنیده شود. 

 یوجدانگی و حقوق رفتار دفاع از خودسرانه -51اصل 

که نسبت به خود حقوق رفتار وجدانی را به استثنایی حق دارد  یکس هر -1

 . داشته باشندمد نظر دارد،  را یدولت ینهادهاخودسرانۀ  یرفتارها
حقوق کسی که از جرمی متضرر شده و یا کسی که در اثر سوءاستفاده از قدرت  -9

شود. فرد متضّرر دارای حق متضرر شده است از سوی قانون صیانت می

تواند تقاضای جبران خسارت وارده ریان امور قضایی بوده و میشرکت در ج

 را بکند. 

هر فردی دارای حق مطالبه جبران ضرر از حکومت در قبال خسارات وارده  -3

کاری نهادهای حکومتی و مقامات به وی در نتیجۀ اعمال غیرقانونی و یا کم

 آنهاست. 
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کاری مقامات انونی و یا کمدر نتیجۀ اعمال غیرق، کارمندان خوددولت، همراه با  -4

 یتو نقض امن یانسان یهایخسارات وارده به حقوق و آزادحکومتی در قبال 

 یت مدنی دارد. آنها مسئول

 حق شهرواندان خارجی و افراد بدون تابعیت  -59اصل 

شهرواندان خارجی و افراد بدون تابعیت مقیم جمهوری آذربایجان در صورتی  -1

المللی مورد موافقت جمهوری آذربایجان غیر از ات بینکه در قوانین و یا توافق

مند بوده و باید تمامی توانند از تمامی حقوق بهرهاین تصریح نشده باشد، می

 تعهّدات را همانند شهروندان جمهوری آذربایجان بجای آورند. 

های شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت را که به صورت حقوق و آزادی -9

توان طبق موقت مقیم جمهوری آذربایجان هستند، فقط میدائمی و یا 

 المللی و یا قوانین جمهوری آذربایجان محدود ساخت. استانداردهای حقوق بین

 حق پناهندگی سیاسی  -21اصل 

المللی اقدام به طبق استانداردهای قانونی و شناخته شدۀ بین جمهوری آذربایجان -1

 کند. ارجی و اشخاص بدون تابعیت میاعطای پناهندگی سیاسی به شهروندان خ

گیرند استرداد افراد به کشورشان که به خاطر عقاید سیاسی مورد آزار قرار می -9

شود، مجاز جمهوری آذربایجان جرم شناخته نمیو نیز به خاطر اعمالی که در 

 نیست. 

 های انسان و شهروند پاسداری از حقوق و آزادی -22اصل 

های انسان و شهروند که در قانون اساسی ق و آزادینظارت و پاسداری از حقو -1

 تصریح شده است، وظیفۀ قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه است. 

های یک انسان و شهروند را محدود تواند تحقق حقوق و آزادیهیچ کس نمی -9

و  یقانون اساس ینهر فرد به موارد ذکر شده در ا یهایحقوق و آزادسازد. 

ها یحقوق و آزاد یتمحدود شود.یمحدود م یگراند یهایحقوق و آزاد ینهمچن

 . مورد انتظار دولت باشد یجمتناسب با نتا یدبا
توان به صورت های یک انسان و یک شهروند را میبخشی از حقوق و آزادی -3

موقّت و به هنگام اعالم شرائط جنگی، حکومت نظامی، وضعیت اضطراری و 

ن تعهّدات جمهوری آذربایجان محدود نیز بسیج عمومی و با در نظر گرفت

های عموم، پیش از اجراء این ساخت. در جهت رعایت حقوق و آزادی

  19رسد.ها به اطالع عموم میمحدودیت
                                                           

 آمد حذف گردید. می« به صورت موقّت»بعد از عبارت « تنها»کلمۀ  22اصل  1م در بند 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 21
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توان تحت هیچ شرایطی مجبور به اعالم افکار و اعتقادات هیچ فردی را نمی -4

 مذهبی ساخت و یا به خاطر آن مورد آزار و اذیت قرار داد. 
ای در جهت توان به عنوان ضابطهاز اصول قانون اساسی را نمی هیچ یک -9

 های یک انسان و یک شهروند تفسیر نمود. ممنوعیت حقوق و آزادی
 یمامستقهای یک انسان و شهروند در خاک جمهوری آذربایجان حقوق و آزادی -6

 گیرد. وسیلۀ خود فرد مورد استفاده قرار میبه 
های یک انسان و یک ط با نقض حقوق و آزادیهر گونه اختالف نظر در ارتبا -7

 گردد. شهروند در دادگاه حل و فصل می
شده، مسئول هیچ فردی در قبال اعمالی که در زمان انجام آن، جرم محسوب نمی -8

شود. اگر پس از ارتکاب جرم، قانون جدیدی وضع گردید که در آن شناخته نمی

مشمول تخفیف باشد، قانون  مجازاتی برای جرم مزبور در نظر نگرفته و یا

 گردد. جدید إعمال می
 یچکسانجام دهد و ه یست،را که توسط قانون ممنوع ن یتواند اقداماتیهرکس م -0

 اند. در نظر گرفته نشده قانون با باشد که یتواند مجبور به انجام اقداماتینم
ر مقرّ و قوانین و در حدود  یقانون اساس ینتحت ا مجازندتنها  یدولت ینهادها -19

 فعالیت نمایند. شده توسط قانون 

 های عمدۀ شهروندان فصل چهارم: مسئولیت

 های عمدۀ شهروندان مسئولیت -21اصل 

هر فردی تعهداتی نسبت به حکومت و جامعه دارد که این تعهدات مستقیماً در  -1

 یا یقانون اساس ینهر فرد تنها با ا یفوظاهای اوست. نتیجۀ حقوق و آزادی

 . حل و فصل شودتواند میقانون 

جمهوری آذربایجان پیروی هر فردی باید از اصول قانون اساسی و قوانین  -9

بینی های دیگر افراد احترام گذاشته، دیگر تعهدات پیشکرده، به حقوق و آزادی

 شده در قانون را اجرا نماید. 
 جهل به قانون رافع مسئولیت فرد نیست.  -3

 لتی مالیات و دیگر عوارض دو -21اصل 

به طور کامل هر فردی باید مالیات و سایر عوارض دولتی را، به موقع و  -1

 پرداخت نماید. 
ای نمود توان مجبور به پرداخت مالیات و عوارض حکومتیهیچ فردی را نمی -9

توان فرد را مجبور به بینی نشده و همچنین نمیکه مورد آن در قانون پیش

 ون مکلّف نمود. پرداخت بیش از مقدار تصریح شده در قان
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 وفاداری به میهن  -24اصل 

 وفاداری به میهن مقدس است.  -1

اشخاصی که در نهادهای قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به صورت منتخب و یا  -9

شوند، مسئول اجرای دقیق و از روی وجدان تعهدات منتصب به کار گماشته می

 وگند بخورند. باید س –در موارد مشخص شده توسط قانونو  –خود هستند 
شخص منتخب یا منتصب در نهادهای قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه که بنابر  -3

قانون اساسی جمهوری آذربایجان سوگند یاد کرده باشد، اگر متهم به جرم علیه 

حکومت، شامل تمّرد یا کودتای حکومتی بوده و بر اساس این اتهام محکوم شده 

تواند بار دیگر به گردد و نمیب میباشد، از مقام خود اخراج شده محسو

 مسئولیت خود در این موقعیت بازگردد.

 احترام به نمادهای حکومتی  -21اصل 

یعنی پرچم،  –هر شهروندی باید به نمادهای حکومتِی جمهوری آذربایجان  -1

 احترام بگذارد.  –آرم حکومتی، و سرود ملّی آن 
 شده در قانون ینیبشیپ یتمسئول موجب یدولت یبه نمادها یاحترامیب -9

 گردد. می

 دفاع از میهن  -25اصل 

 یبه خدمت نظامدفاع از میهن وظیفۀ هر شهروند است. طبق قوانین شهروندان  -1

 پردازند.یم
ی باشد، در این صورت واقع یخدمات نظاماگر اعتقادات شهروندان در تضاد با  -9

فه، خدمات در موارد تعیین شده در قانون، به جای خدمت معمول نظام وظی

  11باشد.جایگزین مجاز می

 یو فرهنگ یخیحفاظت از آثار تار -22اصل 

 پاسداری و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی وظیفۀ هر شهروند است.

                                                           
« خیدمات جیایگزین  »با عبارت « خدمات جایگزین نظامی»عبارت  25اصل  1م در بند 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 22

 عوض شده است. 



 یجانقانون اساسی جمهوری آذربا

 35 

 زیست حفاظت از محیط -21اصل 

 زیست وظیفۀ هر شهروند است. حفاظت از محیط

  غیرقابل پذیرش بودن اجرای وظایف مغایر با قوانین -29اصل 

توان مجبور به اجرای امور مغایر با قانون اساسی و قوانین هیچ فردی را نمی

 جمهوری آذربایجان نمود. 

 مسئولیت  -11اصل 

ها تخطّی از قوانین و اصول قانون اساسی حاضر از قبیل غصب حقوق و آزادی

های تصریح شده در قوانین و قانون اساسی حاضر و نیز قصور در اجرای مسئولیت

وری آذربایجان پیگرد قانونی دارد. جمه
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 بخش سوم: قوای حکومتی

 فصل پنجم: قوۀ مقنّنه 

 تحقق قوۀ مقنّنه  -12اصل 

جمهوری آذربایجان قوۀ مقنّنه در جمهوری آذربایجان از طریق مجلس ملّی 

 یابد. تحقّق می

 تعداد نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -11اصل 

 باشد. نماینده می 199ربایجان دارای مجلس ملّی جمهوری آذ

 ی انتخابات نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجانمبان -11اصل 

نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان بر اساس سیستم اکثریّت آراء و از 

گیری آزاد، حضوری، و مخفی انجام طریق انتخابات مستقیم، برابر و عمومی به شیوۀ رأی

  19پذیرد.می

 مدت اعتبار هر دورۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -14اصل 

در باشد. سال می 9جمهوری آذربایجان مدت اعتبار هر دورۀ مجلس ملّی  -1

انتخابات مجلس  یجنگ امکان برگزار یطدر شرا ینظام یاتکه عمل یصورت

 یجمهور یمدت اعتبار مجلس ملّ را سلب نماید،  یجانآذربا یجمهور یمل

قانون  یندر مورد ا یریگیمتصمیابد. یادامه م ینظام یّاتعمل یانپا تا یجانآذربا

نهاد دولتی راساس درخواست ب یجانآذربا یجمهور یتوسط دادگاه قانون اساس

 . دگردیانتخابات )رفراندوم( انجام م کنندۀ برگزار
بار و در اولین یکشنبۀ انتخابات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان هر پنج سال یک -9

 پذیرد. اه نوامبر صورت میم

                                                           
 حذف گردیده است. « سیستم اکثریت»بعد از کلمۀ « و نسبی»عبارت  11م در اصل 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  -21
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مدت اعتبار نمایندگی نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان بسته به اعتبار  -3

 گردد. دورۀ مربوطۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان و انتخابات بعدی تعیین می
در صورت انجام انتخابات جهت جایگزینی نمایندگانی به جای نمایندگان مجلس  -4

جان، مدت اعتبار نمایندگی نماینده یا نمایندگان منتخب جدید ملّی جمهوری آذربای

 باشد. منطبق با باقیماندۀ اعتبار نمایندگی نماینده یا نمایندگان قبلی می

 شرایط الزم نامزدهای نمایندگی مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -11اصل 

هر شهروند جمهوری آذربایجان که دارای حق شرکت در انتخابات باشد،  -1

تواند طبق ضوابط تعیین شده به نمایندگی مجلس ملّی جمهوری آذربایجان یم

 انتخاب شود. 
های دیگر دارند، افراد دارای دو تابعیت، افرادی که تعهداتی نسبت به حکومت -9

هایی کسانی که در قوای مجریه و قضائیه مشغولند، افرادی که در دیگر زمینه

دارند )به استثنای فعالیتهای ریافت میمشغول به کارند که از بابت آن حقوق د

های دینی، کسانی که عدم صالحیت آنها علمی، آموزشی، و خاّلق(، شخصیت

از طریق دادگاه تأیید شده، کسانی که محکومیت سنگین داشته و بنابر رأی 

توانند به عنوان نمایندگان مجلس ملّی گذرانند نمیدادگاه محکومیت خود را می

 ان انتخاب شوند. جمهوری آذربایج

 بررسی و تأیید نتایج انتخابات نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -15اصل 

صّحت نتایج انتخابات طبق قانون، از سوی دادگاه قانون اساسی بررسی و تأیید 

 شود. می

 پایان دورۀ اعتبار نمایندگی مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -12اصل 

مجلس ملّی جمهوری آذربایجان در روز نخستین  صالحیّت دورۀ نمایندگی -1

 پذیرد. فراخوان دورۀ جدید مجلس ملّی جمهوری آذربایجان پایان می
اند، اگر انتخابات نمایندگان جهت جایگزینی نمایندگانی که از مجلس کنار رفته -9

 199پایان دورۀ نمایندگی مجلس ملّی جمهوری آذربایجان در مدت کمتر از 

 گردد. یخابات برگزار نمانتروز باشد، 
تن از  83جمهوری آذربایجان پس از تأیید اعتبار نمایندگی مجلس ملّی  -3

 باشد. گذاری مینمایندگان، دارای اعتبار قانون

 ادوار قانونگذاری مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -11اصل 

 در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان بهار و پائیز هر ساله دو دورۀ قانونگذاری -1

 گردد. برگزار می
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نفر از نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  83پس از تأیید صحت انتخابات 

نخستین جلسۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان در عرض یک هفته پس از روز تأیید 

 تشکیل خواهد شد. 

تن از  83هر گاه پس از انتخابات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان، اعتبار نمایندگی 

ندگان آن، پیش از دهم ماه مارس تأیید نشده باشد، افتتاح نخستین جلسۀ مجلس ملّی نمای

  13جمهوری آذربایجان از سوی دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان تعیین خواهد شد.

جمهوری آذربایجان از سوی رئیس العادۀ مجلس ملّی فراخوان برای جلسات فوق -9

نابه درخواست رئیس جمهوری آذربایجان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان و یا ب

 گیرد. تن از نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان صورت می 49و یا 
اند تهیه العاده از سوی کسانی که خواستار فراخوان بودهدستور جلسه فوق -3

العاده گردد. پس از پایان مذاکرات بر روی مسائل آن دستور، جلسۀ فوقمی

 د. پذیرپایان می
برگزار  و باز به صورت آشکار یجانآذربا یجمهور یلسات مجلس ملّ ج -4

بر و یا  یجانآذربا یجمهور یمجلس مل یندهنما 83بنابه درخواست  د.گردیم

                                                           
بهار  دورۀ قانونگذاری دو»با عبارت « دو دورۀ قانونگذاری»عبارت  11اصل  2م در بند 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 21

حذف  11اراگراف بند اول اصل پتا اول ماه مارس عوض شده است. همچنین »با عبارت « تا اول ماه فوریه»و نیز عبارت « و پائیز

 قبل از اصالحات؛  11گردیده است. متن اصل 

 ادوار قانونگذاری مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -11اصل 

 گردد: در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان برگزار میهر ساله دو دورۀ قانونگذاری 

 یابد. دورۀ بهار، از اول فوریه شروع و تا سی و یکم ماه مه ادامه می

ام سپتامبر مصادف با روز تعطیلی باشد، یابد. هر گاه اول فوریه و سیام دسامبر ادامه میام سپتامبر شروع و تا سیدورۀ پاییز، از سی

 ن روز کاری بعد از تعطیلی خواهد بود. آغاز دوره از اولی

از نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان نخستین جلسۀ مجلس ملّی جمهیوری   تن 11پس از تأیید صحت انتخابات 

 آذربایجان در عرض یک هفته پس از روز تأیید تشکیل خواهد شد. 

پیش از اول ماه فوریه تأیید  ،تن از نمایندگان 11ندگی هر گاه پس از انتخابات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان، اعتبار نمای

نشده باشد، گشایش نخستین جلسۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان از سوی دادگاه قانون اساسیی جمهیوری آذربایجیان تعییین     

 خواهد شد. 
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جمهوری مجلس ملّی  اتجلستوان می یجانجمهور آذربا یسرئ یشنهاداساس پ

 . بسته برگزار شودآذربایجان به صورت 

جمهوری آذربایجان از وکالت خود و از دست لّی عزل نمایندگان مجلس م -19اصل 

 دادن حق و اختیارات نمایندگی در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان 

نمایندۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان در موارد زیر وکالت خود را از دست  -1

 دهد: می
 هر گاه که در شمارش آراء تقلب شده باشد؛  (1

دهد و یا تابعیت کشور ن را از دست میزمانی که تابعیت جمهوری آذربایجا (2

 دیگری را بپذیرد؛ 

 در صورت ارتکاب جرم و در صورت وجود حکم معتبر دادگاه؛  (3

دار شدن مسئولیتی در نهادهای حکومتی، احراز پستی در در صورت عهده (4

ای، بازرگانی و یا دیگر سازمان مذهبی، مشغول شدن در کسب و کار حرفه

های علمی، از بابت آن حقوق دریافت کند )به استثنای فعالیتهایی که فعالیت

 های نوآورانه(؛ آموزشی، و فعالیت

 در صورت درخواست داوطلبانه؛  (5

 کرده باشد؛ نقض  این قانون اساسی را 03مادۀ  3زمانی که بند  (6

 ی نمایندۀ مجلس ملّی تعیین شده است. برا که یاخالق ینقوان یدنقض شد (7

تصمیم در مورد عزل نمایندۀ مجلس ملّی جمهوری آذربایجان از وکالت خود، اتخاذ 

 گردد. پذیرد که آن شرایط از سوی قانون مشخص میبرطبق شرایطی صورت می

هر گاه نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان قادر به انجام تعهدات وظایف  -9

حال آنها بشود، وظیفۀ نباشند و یا موارد دیگری که در قانون تصریح شده شامل 

گردد. روند اتّخاذ تصمیم مقتضی از سوی قانون وکالت آنها پایان یافته تلقی می

 گردد. تعیین می

 مصونیّت نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -91اصل 

جمهوری آذربایجان در طول تمامی دورۀ وکالت شخصیت نمایندۀ مجلس ملّی  -1

ای در حین ت. به استثنای مواردی که نمایندهمجلس از مصونیت برخوردار اس

جمهوری آذربایجان را، در طول مجلس ملّی ارتکاب جرم دستگیر گردد. نمایندۀ 
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توان مورد بازخواست جنایی قرار داده، یا او را دستگیر دورۀ نمایندگی، نمی

توان در مورد او اقدامات انضباطی از سوی دادگاه اعمال نمود، همچنین نمی

جمهوری آذربایجان را تنها ملّی  و یا او را تفتیش بدنی نمود. نمایندۀ مجلس کرد،

توان در محل ارتکاب جرم دستگیر کرد. در چنین مواردی کسی که نمایندۀ می

 جمهوری آذربایجان را دستگیر کرده باید بالفاصله دادستان کلمجلس ملّی 

 جمهوری آذربایجان را در جریان حقیقت امر قرار دهد. 

جمهوری آذربایجان را فقط براساس تقاضای مجلس ملّی مصونیت نمایندۀ  -9

جمهوری آذربایجان لغو  دادستان کلِّ جمهوری آذربایجان و با تصمیم مجلس ملّی

 کرد. 

 جمهوری آذربایجان مجلس ملّی ممنوعیت اقامه دعوی علیه نمایندگان  -92اصل 

توان جهت فعالیت خود در جمهوری آذربایجان را نمیمجلس ملّی نمایندگان 

جمهوری آذربایجان، و به خاطر مجلس ملّی دهی در جمهوری آذربایجان، رأیمجلس ملّی 

جمهوری آذربایجان مقّصر دانست. بدون رضایت نمایندگان، مجلس ملّی اظهاراتشان در 

 در ارتباط با چنین مواردی، آنان الزامی به ادای توضیحات و یا ارائۀ شواهد ندارند. 

 جمهوری آذربایجان مجلس ملّی سازماندهی کار  -91اصل 

جمهوری آذربایجان نحوۀ فعالیت خود را تعیین و نهادهای مربوطه مجلس ملّی 

. از جمله رئیس و معاونان مجلس را انتخاب، کمیسیونهای دائمی و دیگر کندیم یجادارا 

 دهد. داری را تشکیل میها را تعیین و خزانهکمیته

 جمهوری آذربایجان مجلس ملّی مصوّبات  -91اصل 

های جمهوری آذربایجان در حیطۀ صالحیت خود، لوایح و طرحمجلس ملّی  -1

 پذیرد. منطبق با قانون اساسی را برای تصویب می

قوانین مشروطه منطبق با قانون اساسی، قوانین دیگر و مصّوبات، مطابق آنچه  -9

در مجلس ملّی جمهوری  در قانون اساسی حاضر مشخص گردیده است، همگی

 رسند. آذربایجان به تصویب می
نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان شخصاً از حق رأی خود استفاده  -3

 نمایند. می
در قوانین و مصوبات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان دستورالعملهای ویژه به  -4

 تواند گنجانده شود. نهادهای قوۀ مجریه و قضائیه نمی
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 انین کلی وضع شده توسط مجلس ملّی جمهوری آذربایجان قو -94اصل 

مجلس ملّی جمهوری آذربایجان قوانین کلی در ارتباط با موضوعات ذیل وضع  -1

 نماید: می
های مصّرح در قانون استفادۀ هر شخص و شهروند از حقوق و آزادی (1

 ها؛ های حکومتی برای این حقوق و آزادیاساسی حاضر و تضمین

 ست جمهوری آذربایجان؛ انتخابات ریا (9
 انتخابات نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان و وضعیت قانونی آنان؛  (3
 رفراندوم؛   (4
نظام قضائی و وضعیت قانونی قضات؛ دادستانی، وکالء و دفاتر اسناد  (9

 رسمی؛ 
 دعواهای حقوقی، اجرای حکم دادگاه؛  (6
 ها؛ انتخابات و وضعیت شهرداری (7
 نظامی؛ وضعیت اضطراری، حکومت  (8
 ی؛ دولت یزجوا (0

 وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛  (19
 موضوعات حقوق مدنی؛  (11
 مدنی، نمایندگی و وراثت؛  -معامالت، موافقتهای قانونی (19
حق مالکیت، شامل رویّۀ حقوق مالکیت دولتی، خصوصی و شهرداری،  (13

 حق مالکیت معنوی، سایر حقوق مالکیت، حق مسئولیت؛ 
 و والیت؛  روابط خانوادگی، شامل سرپرستی (14
 ها؛ ها، عوارض و هزینهمالیات -های مالیاساس فعالیت (19
 روابط کاری و تأمین اجتماعی؛  (16
تفسیر جرم و دیگر موارد نقض قانون و تعیین میزان مسئولیت در مقابل  (17

 آنها؛ 
 دفاع و خدمت نظام وظیفه؛  (18
 استخدام دولتی؛  (10
 اصول امنیتی؛  (99
 ساختار اراضی و چگونگی مرزهای حکومتی؛  (91
 المللی؛ های بینتأیید و رّد پیمان (99
 ارتباطات و حمل و نقل؛  (93
 آمار، مترولوژی، استانداردها؛  (94
 گمرک؛  (99
 فعالیتهای بازرگانی و عملیات بورس اوراق بهادار؛  (96
 بانکداری، حسابداری، بیمه.  (97
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اصل حاضر، با  4و  3، 9هر یک از موضوعات مشخص شده در بندهای  -9

تواند به تصویب رأی می 63با اکثریت  رأی و دیگر موضوعات 83اکثریت 

 برسد. 
اصل حاضر  1توان به بند با تصویب قانون مشروطه منطبق با قانون اساسی می -3

 متّمم اضافه کرد. 

 صالحیّت مجلس ملّی جمهوری آذربایجان  -91اصل 

 مسائل زیر در صالحیت مجلس ملّی جمهوری آذربایجان هستند:  -1
 وری آذربایجان؛ سازماندهی کار مجلس ملّی جمه (1

های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان بر اساس پیشنهاد رئیس ایجاد نمایندگی (9

 جمهوری آذربایجان؛ 
 ای؛ منطقه -بندی اداریتقسیم (3
متفاوت  ی کهدولت ینبیگر د ینقوان و المللیبین یهاو لغو توافقنامه یبتصو (4

 ؛هستند یجانآذربا یجمهور ینقوان با
وری آذربایجان و نظارت بر اجرای آن براساس تصویب بودجۀ دولت جمه (9

 پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان؛ 
انتخاب نمایندۀ حقوق بشر جمهوری آذربایجان براساس پیشنهاد رئیس  (6

  14جمهوری آذربایجان؛
 های نظامی براساس پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان؛ نامهتصویب آئین (7
موارد مشخص شده در قانون تصویب احکام رئیس جمهوری آذربایجان در  (8

 اساسی حاضر؛ 
وزیر جمهوری آذربایجان براساس پیشنهاد رئیس تأیید انتصاب نخست (0

 جمهوری آذربایجان؛ 
، دیوان عالی جمهوری آذربایجان انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی (19

های تجدیدنظر جمهوری آذربایجان براساس و دادگاه جمهوری آذربایجان

  15ری آذربایجان؛پیشنهاد رئیس جمهو

                                                           
ر قبول شده است. متن حذف گردیده و به جای آن بند مذکو 91قسم اول اصل  5بند م 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 24

 مادۀ حذف شده از این قرار است: 

 « عفو عمومی؛»

های تجدید دادگاه»به عبارت « دادگاه اقتصاد»قسم اول همین اصل، عبارت  21در بند  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 21

 تغییر یافته است. « نظر
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تأیید انتصاب و یا عزل دادستان کل جمهوری آذربایجان براساس پیشنهاد  (11

 رئیس جمهوری آذربایجان؛ 
عزل رئیس جمهوری آذربایجان از طریق اعالم جرم وی براساس تأیید  (19

 دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان؛ 
 عزل قضات براساس پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان؛  (13
 تصمیمات جهت رأی اعتماد به هیئت وزیران جمهوری آذربایجان؛  اتخاذ (14
انتصاب و عزل اعضاء هیئت مدیرۀ بانک مرکزی جمهوری آذربایجان  (19

 براساس پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان؛ 
مشارکت وظایفی که غیر از  یاجراتوافق در جهت به خدمت گرفتن  (16

رئیس جمهوری  یجان براساس پیشنهادآذربا یمسلح جمهور یروهاین

 آذربایجان؛ 
رضایت برای اعالم جنگ و انعقاد معاهدۀ صلح براساس درخواست رئیس  (17

 جمهوری آذربایجان؛ 
 اعالم رفراندوم؛  (18
  16عفو عمومی. (10
 ها.یگوش دادن به گزارشات شهردار (99

اصل حاضر با اکثریت  9تا  1هر یک از موضوعات مشخص شده در بندهای  -9

ر سایر مورد، موضوعات اگر در قانون رسند و درأی به تصویب می 63

 باشد. اساسی غیر از این تصریح نشده باشد به همین منوال می
در مورد مسائل دیگری نیز که طبق قانون اساسی در صالحیت مجلس ملّی  -3

باشند، به مسائل تشکیل کار مجلس ملّی جمهوری جمهوری آذربایجان می

نظر مجلس ملّی جمهوری آذربایجان آذربایجان و به موضوعاتی که دربارۀ آنها 

  17کند.ضروری است، مصّوباتی تصویب می
توان به اصل حاضر به وسیله قانون مشروطه منطبق با قانون اساسی می -4

 موضوعاتی دیگری را نیز الحاق نمود. 

                                                           
 تغییر یافته است. متن مادۀ حذف شده از این قرار است:  91قسم اول اصل  29بند م 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 25

 « تأسیس سازمان حسابرسی»

 تغییر یافته است. متن مادۀ حذف شده از این قرار است:  91قسم سوم اصل  29بند م 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 22

باشند مصوّباتی وری آذربایجان میدر مورد مسائل دیگری نیز که طبق قانون اساسی در صالحیت مجلس ملّی جمه»

 « گیرد.صورت می



 افبرگردان: عالءالدین ملک

 44 

 حقّ طرح قوانین  -95اصل 

نویس در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان حق طرح قوانین )حق ارائۀ پیش -1

ین و دیگر موضوعات جهت رسیدگی توسط مجلس ملّی جمهوری قوان

آذربایجان( متعلق به نمایندگان مجلس ملّی جمهوری آذربایجان، رئیس جمهوری 

 یشهروند جمهور هزار 49عالی جمهوری آذربایجان، آذربایجان، دیوان

یجان و آذربا یجمهور ی، دادستانباشنددادن  أیر یطکه واجد شرا یجانیآذربا

 باشد. اعالی جمهوری خودمختار نخجوان می مجلس

نویس قوانین و یا احکامی که به عنوان طرح، توسط رئیس جمهوری پیش -9

 یشهروند جمهور هزار 49عالی جمهوری آذربایجان، آذربایجان، دیوان

یجان و یا آذربا یجمهور ی، دادستانباشنددادن  أیر یطکه واجد شرا یجانیآذربا

دمختار نخجوان جهت رسیدگی به مجلس ملّی مجلس اعالی جمهوری خو

گردند، همانگونه که هستند به رأی گذارده جمهوری آذربایجان ارائه می

 شوند. می
نویس قوانین و احکام با موافقت گروهی که از حق طرح اصالحات در پیش -3

 پذیر است. برخوردارند، انجام
ئیس جمهوری نویس قوانین و یا احکامی که به عنوان طرح توسط رپیش -4

 یشهروند جمهور هزار 49عالی جمهوری آذربایجان، آذربایجان، دیوان

یجان و یا آذربا یجمهور ی، دادستانباشنددادن  أیر یطکه واجد شرا یجانیآذربا

مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان جهت رسیدگی به مجلس ملّی 

س ملّی جمهوری گردد، ظرف مدت دو ماه در مجلجمهوری آذربایجان ارائه می

 شود. آذربایجان به رأی گذارده می
عالی نویس قانون و یا حکمی توسط رئیس جمهوری آذربایجان، دیواناگر پیش -9

جمهوری آذربایجان، دادستانی جمهوری آذربایجان و یا مجلس اعالی جمهوری 

خودمختار نخجوان به صورت فوری و اضطراری اعالم گردیده باشد، مدت 

  18روز خواهد بود. 99باال مشخص شده در 
 یشهروند جمهور هزار 49توسط  قانونارائه و طرح استفاده از حق  نحوۀ -6

 گردد. مشخص میقانون  توسط هستند،دادن  أیر یطکه واجد شرا یجانآذربا
 تبیین یدآنها با یبشود و هدف از تصو یهتوج یدباارائه شده ها و قطعنامه ینقوان -7

  د.گرد

                                                           
دادستانی »عبارت « دیوان عالی جمهوری آذربایجان»بعد از عبارت  95اصل  1در قسم م 1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 21

 اضافه گردیده است. « جمهوری آذربایجان
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 ارائۀ قوانین جهت امضاء مدت زمان  -92اصل 

روز از پذیرش آنها جهت  14نویس قوانین ظرف مدت پیش -1

 گردد. امضاء به رئیس جمهوری آذربایجان ارائه می

نویس قوانین فوری و اضطراری پس از لحظۀ پذیرش آنها پیش -9

ساعت جهت امضاء به رئیس جمهوری  94ظرف مدت 

 گردد. آذربایجان ارائه می

 صوّبات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان اعتبار م -91اصل 

اگر زمان مصّوبات و احکام مجلس ملّی جمهوری آذربایجان در خود آنها 

 باشند. مشخص نشده باشد، این قوانین و احکام از لحظۀ انتشار دارای اعتبار می

 یجان آذربا یجمهور یانحالل مجلس ملّ -291اصل 

واحد اگر در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان براساس دعوت  -1

به کابینه وزیران جمهوري آذربایجان اعتماد یک سال دوبار 

دادگاه قانون اعضاء  تعداد الزمبه  ضروری ینامزدهانکند و یا 

یجان و آذربا یجمهور یعال یواندیجان، آذربا یجمهور یاساس

 یجمهور یبانک مرکز اداری یئته ضروری یتفعال یبرا یا

یجان، جمهور آذربا یستوسط رئارائه پس از دوبار یجان آذربا

موارد  ینو همچن ،مشخص نکند شده توسط قانون یینتع مدتدر 

 و 06ماده  Vو  II ،III ،IV، بندهای 09و  04 وادمندرج در م

 ی،قانون اساس 07مندرج در ماده  یفدر صورت عدم انجام وظا

 یجمهورملّی مجلس انحالل  یجانآذربا یجمهوررئیس 

 کند.یرا صادر م یجانآذربا
 یجمهور ملی انتخابات زودهنگام مجلسمدت صالحیّت  -9

مورد،  یندر ا ممکن است کمتر از پنج سال باشد. یجانآذربا

روز  یندر اول یجانآذربا یجمهور یمجلس مل یانتخابات بعد

 یجانآذربا جمهوری یمجلس مل سال ینماه نوامبر پنجم یکشنبه

 شود.یبرگزار م

 فصل ششم: قوۀ مجریه 

 تعلّق مجریّه  -99اصل 

 باشد. قوۀ مجریّه در جمهوری آذربایجان متعلق به رئیس جمهوری آذربایجان می
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 شرایط نامزدهای مقام ریاست جمهوری آذربایجان  -211اصل 

که به طور مستمر بیش از ده سال در داخل  جمهوری آذربایجانهر شهروند 

انتخابات داشته باشد، به سبب زندگی کرده باشد، حق رأی در  جمهوری آذربایجانقلمرو 

ی نداشته باشد، دارای مدرک دانشگاهی تعهد یگر دولبه دجرم سنگین محکوم نشده باشد، 

تواند به عنوان باشد و تابعیت دوگانه نداشته باشد و تبعۀ جمهوری آذربایجان باشد، می

 انتخاب شود.  جمهوری آذربایجانرئیس 

  ی آذربایجانجمهورنحوۀ انتخابات ریاست  -212اصل 

ساله، از طریق  7برای یک دورۀ  جمهوری آذربایجانرئیس  -1

های آراء مستقیم، برابر و عمومی مردم و به وسیلۀ برگ رأی

جمهور  یسرئگردد. آزاد، مخفی و شخصی انتخاب می

 یجانجمهور آذربا یستواند انتخابات زودهنگام رئیم یجانآذربا

 . را اعالم کند

با اکثریت بیش از نصف آراء  انجمهوری آذربایجرئیس  -9

  10شود.برگزیده می
گیری، اکثریت حاصل نگردد، دور دوم اگر در دور نخست رأی -3

شود. در این در دومین یکشنبه پس از دور اول برگزار می

مرحله تنها دو نامزدی که در دور نخست رأی بیشتری به دست 

به اند، و یا در صورت انصراف آنان، دو نامزدی که آورده

فاصله اندکی از آنها از نظر رأی قرار دارند در انتخابات دور 

 نمایند. دوم شرکت می
نامزدی که در دور دوم انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد  -4

  99شود.برگزیده می جمهوری آذربایجانبه عنوان رئیس 
در شرائط جنگ و اجرای عملیات جنگی در صورتی که  -9

ذربایجان ممکن نباشد، صالحیت انتخابات ریاست جمهوری آ

مدت ریاست جمهوری آذربایجان تا پایان عملیات جنگی ادامه 

یابد. تصمیم گرفتن در این باره بر اساس مراجعت ارگانهای می

                                                           
« بییش از نصیف آراء  »به عبارت « دو سوم کل آراء»ت عبار 212در قسمت دوم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 29

 تغییر یافته است. 

 حذف گردیده است. « نسبی»عبارت  212در قسمت چهارم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11
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دولتی؛ از طرف دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان 

 شود. پذیرفته می
 گردد. دستورالعمل اجرایی این بند طبق قانون مشخص می -6

  جمهوری آذربایجاننتایج انتخابات ریاست  -211اصل 

روز از تاریخ  14ظرف مدت  جمهوری آذربایجاننتایج انتخابات ریاست 

  91گردد.اعالم می جمهوری آذربایجانگیری رسماً توسط دادگاه قانون اساسی رأی

 ادای سوگند توسط رئیس جمهور منتخب آذربایجان  -211اصل 

شود، ظرف مدت برگزیده می جمهوری آذربایجانیس شخصی که به عنوان رئ -1

اعالم  جمهوری آذربایجانسه روز از زمانی که نتایج انتخابات ریاست 

گونه این جمهوری آذربایجانگردد، با حضور قضات دادگاه قانون اساسی می

 کند: سوگند یاد می
کنم که پیرو سوگند یاد می جمهوری آذربایجانمن به عنوان رئیس »

باشم، از حق حاکمیت و تمامیت  جمهوری آذربایجانون اساسی قان
 «اراضی کشور حفاظت نموده و به مردم خدمت نمایم.

از هنگام ادای سوگند، انجام وظایف رسمی خود را  جمهوری آذربایجانرئیس  -9

 نماید. آغاز می

 در انجام وظایف خویش  جمهوری آذربایجانعدم توانایی رئیس  -214اصل 

با استعفاء، ناتوانی کامل در استفاده از اختیارات و  ری آذربایجانجمهورئیس  -1

قدرت خود به واسطۀ بیماری، برکناری از مقام خود در برخی مواقع و در 

بینی شده است، مقام خود را از دست مواردی که در قانون اساسی حاضر پیش

 دهد. می

نامۀ وی تسلیم عفاءقصد استعفاء دارد، است جمهوری آذربایجانزمانی که رئیس  -9

جمهوری گردد. دادگاه قانون اساسی می جمهوری آذربایجاندادگاه قانون اساسی 

خود  جمهوری آذربایجانپس از حصول اطمینان از اینکه رئیس  آذربایجان

کند. از آن گیری مینامه را تسلیم نموده است، دربارۀ پذیرش آن تصمیماستعفاء

 شود. استعفاء از قدرت برکنار میبه واسطۀ این جمهوری پس رئیس 

                                                           
 جایگزین گردیده است. « روز 24»با عدد « روز 2ظرف مدت » در عبارت  2عدد  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 12
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جمهوری توانایی رئیس با دریافت گزارش عدم جمهوری آذربایجانمجلس ملّی  -3

در اجرای کامل وظایف خود به دلیل عدم سالمتی، از دادگاه قانون  آذربایجان

خواهد. اگر دادگاه قانون اساسی اساسی جهت روشن شدن موضوع توضیح می

موضوع را تأیید کرد، مسألۀ  یقاض 6 یتربا اکث یجانآذربا یجمهور

 یجمهور یاگر دادگاه قانون اساسشود. توانایی و برکناری انجام میعدم

به پایان رسیده موضوع  در این صورتنکند،  ییدرا تا یتواقع ینا یجانآذربا

 گردد. تلقی می

 در صورت استعفاء  جمهوری آذربایجاناجرای وظایف رئیس  -211اصل 

گیری زودتر از زمان مقّرر از کار کناره جمهوری آذربایجانیس هر گاه رئ -1

 جمهوری آذربایجانالعادۀ ریاست روز انتخابات فوق 69نماید، ظرف مدت 

جمهوری جدید جمهوری گردد. در چنین موردی، تا انتخاب رئیس برگزار می

دار وظایف رئیس عهده آذربایجان جمهور یسمعاون اول رئ، آذربایجان

  99خواهد بود. آذربایجان جمهوری

دار که عهده آذربایجان جمهور یسمعاون اول رئاگر در طول مدت مذکور  -9

باشد استعفاء دهد، یا به علت بیماری قادر می جمهوری آذربایجانوظایف رئیس 

یجان معین جمهور آذربا یسرئبه انجام وظایف خویش نباشد، به ترتیبی که 

تعیین جمهور  یسمقام معاون اول رئبه  ان،یججمهور آذربا ییسمعاون ر نموده،

 باشد. می جمهوری آذربایجاندار وظایف رئیس عهدهو گردد می
 جمهور یسمعاون اول رئاصل جاری اگر  9بنا به دالیل ذکر شده در بند  -3

وزیر نباشد، نخست جمهوری آذربایجانقادر به انجام وظایف رئیس  آذربایجان

را اجراء  جمهوری آذربایجانتیارات رئیس جمهوری آذربایجان وظایف و اخ

 نماید. می
وزیر جمهوری آذربایجان اصل جاری اگر نخست 9بنا به دالیل ذکر شده در بند  -4

نباشد، رئیس مجلس ملّی  جمهوری آذربایجاننیز قادر به انجام وظایف رئیس 

را اجراء  جمهوری آذربایجانجمهوری آذربایجان وظایف و اختیارات رئیس 

ماید. اگر بنا به دالیل مذکور رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان قادر به نمی

 یمجلس ملنباشد،  جمهوری آذربایجانانجام وظایف و اختیارات رئیس 

 جمهوری آذربایجانبرای انجام وظایف و اختیارات رئیس  یجانآذربا یجمهور

 کند. یب میتصو یجان رااز مقامات جمهور آذربا یکی

                                                           
نخست وزییر جمهیوری   »با عبارت « جمهوری آذربایجانرئیس مجلس ملّی »عبارت  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 عوض گردیده است. « آذربایجان
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  جمهوری آذربایجاننیت رئیس مصو -215اصل 

از حق مصونیت فردی برخوردار است. احترام و  جمهوری آذربایجانرئیس 

 شود.یتوسط قانون محافظت م جمهوری آذربایجانشرافت رئیس 

  جمهوری آذربایجانمصونیت معاون اول رئیس  -2215اصل 

از  یجانآذربا یجمهور یسرئ اول معاونشخصیت  ی،در طول دوره تصد -1

 مصونیت فردی برخوردار است. 
تواند یمحین ارتکاب جرم ن غیر از یجانآذربا یرئیس جمهوراول معاون  -9

 یرد،قرار گ یبمورد تعق یرد،قرار گ یقانون یگردتحت پ ،دگرد یردستگ

و  یردقرار گشخصی  یمورد بررسگردد، او اعمال  یهعل یاقدامات ادار

  د.گرد یشخصا بررس
 یرتواند دستگیمدر حین ارتکاب جرم  یجانر آذربارئیس جمهو اول معاون -3

به دادستان کل نهاد دستگیر کننده بالفاصله باید ، صورت یندر ا .دگرد

 دهد. اطالع  یجانآذربا یجمهور
پس از ارائه دادستان یجان تنها آذربا یجمهور یسرئ اول معاون مصونیت -4

 گردد. میف متوق یجانجمهور آذربا یسرئ توسط یجان وآذربا یکل جمهور

 از مقام خود  جمهوری آذربایجانبرکناری رئیس  -212اصل 

مسئلۀ  جمهوری آذربایجاندر صورت ارتکاب یک جرم سنگین توسط رئیس  -1

 جمهوری آذربایجانبرکناری رئیس جمهوری، توسط دادگاه قانون اساسی 

روز ارائه  39که ظرف  جمهوری آذربایجانبراساس گزارش دیوان عالی 

 شود. ارائه می جمهوری آذربایجانبه مجلس ملّی گردد می

ممکن است به حکم مجلس ملّی آذربایجان و با  جمهوری آذربایجانرئیس  -9

تن از نمایندگان از کار برکنار گردد. این حکم توسط رئیس  09اکثریت رأی 

شود. اگر حکم مذکور ظرف امضاء می جمهوری آذربایجاندادگاه قانون اساسی 

نرسد، قابل  جمهوری آذربایجانبه امضای دادگاه قانون اساسی مدت یک هفته 

 اجرا نخواهد بود. 
ماه  9باید ظرف مدت از مقام خود می جمهوری آذربایجانحکم برکناری رئیس  -3

در  جمهوری آذربایجاناز تاریخ درخواست آن توسط دادگاه قانون اساسی 

م در مدت مذکور پذیرفته شود. اگر این حک جمهوری آذربایجانمجلس ملّی 

 گردد. مردود تلقی می جمهوری آذربایجانپذیرفته نشود، اتهام وارده به رئیس 
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  جمهوری آذربایجانتأمین رئیس  -211اصل 

گردند. و خانوادۀ وی توسط دولت تأمین می جمهوری آذربایجانرئیس  -1

های و خانوادۀ وی توّسط گروه جمهوری آذربایجانیمنی رئیس اامنیت 

 شود. یژه تضمین میامنیتی و
 ی مشروطتوسط قانون اساسیشین، منتخب پ یجمهور یسرئ ینتضم ینقوان -9

 گردد. می یینتع

  جمهوری آذربایجانتأمین معاون اول  -2211اصل 

گردند. و خانوادۀ وی توسط دولت تأمین می جمهوری آذربایجانمعاون اول 

های ی توّسط گروهو خانوادۀ و جمهوری آذربایجانیمنی معاون اول اامنیت 

 شود. امنیتی ویژه تضمین می

  جمهوری آذربایجاناختیارات رئیس  -219اصل 

 : جمهوری آذربایجانرئیس 

 نماید. برگزاری انتخابات را به مجلس ملّی آذربایجان اعالم می (1

را جهت تصویب به مجلس ملّی  جمهوری آذربایجانبودجۀ دولت  (9

 کند. آذربایجان ارائه می
 کند. ای اقتصادی و اجتماعی دولت را تأیید میهبرنامه (3
جمهوری ، نخست وزیر جمهوری آذربایجانبا موافقت مجلس ملّی  (4

 نماید. را نصب و یا عزل می آذربایجان
کند را نصب و یا عزل می جمهوری آذربایجاناعضاء هیئت وزیران  (9

و در موارد اضطرار ریاست جلسات هیئت دولت را به عهده 

 گیرد. می
 نماید. گیری میر مورد استعفای اعضاء هیئت وزیران تصمیمد (6
گروههای اجرایی محلی و مرکزی را در محدودۀ مبالغ بودجۀ  (7

 دهد. تخصیص یافته به دولت، تشکیل می
و هیئت وزیران  جمهوری آذربایجاناحکام و فرامین هیئت وزیران  (8

 جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین مقرارت ارگانهای اجرایی

 کند. محلی و مرکزی را لغو می
، جمهوری آذربایجانپیشنهاد انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی  (0

جمهوری نظر های تجدیدو دادگاه جمهوری آذربایجانعالی دیوان

نماید؛ تسلیم می جمهوری آذربایجانرا به مجلس ملّی  آذربایجان

، با کندرا منصوب می جمهوری آذربایجانقضات دیگر دادگاههای 
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جمهوری دادستان کل  جمهوری آذربایجانموافقت مجلس ملّی 

  93نماید.را نصب و عزل می آذربایجان
جمهوری پیشنهاد نصب و یا عزل اعضاء هیئت مدیرۀ بانک مرکزی  (19

از کند. ارائه می جمهوری آذربایجانرا به مجلس ملّی  آذربایجان

بانک  یسرئیجان، آذربا یجمهور یبانک مرکز یرۀمد یئته یاعضا

 . کندیم یینرا تع یجانآذربا یجمهور یمرکز
را جهت تصویب به مجلس ملّی  جمهوری آذربایجاننامه نظامی آئین (11

 کند. آذربایجان تسلیم می
 نماید. افسران ارشد نیروهای نظامی را نصب و یا عزل می (19
را  جمهوری آذربایجاندفتر اجرائی نهاد ریاست جمهوری  (13

 گزیند. ئیس آن را برمیو ر کندیم یسازمانده
نمایندۀ حقوق بشر جمهوری آذربایجان را انتخاب و به مجلس ملّی  (14

  94نماید.جمهوری آذربایجان تقدیم می
در  جمهوری آذربایجانهای دیپلماتیک پیشنهاد تشکیل نمایندگی (19

جمهوری المللی را به مجلس ملّی کشورهای خارجی و سازمانهای بین

در  جمهوری آذربایجانهای و دیپلمات کندتسلیم می آذربایجان

 نماید. المللی را نصب و عزل میکشورهای دیگر و سازمانهای بین
 پذیرد. های کشورهای دیگر را میاستوارنامه و احضارنامه دیپلمات (16
کند. یالتی و بین حکومتی را امضاء میاینبهای نامهتوافق (17

 ینمتفاوت از قوان ینینکه قوا یدولتینو ب یالتیاینب یهاتوافقنامه

دارند، جهت تصویب و یا فسخ به مجلس ملّی  یجانآذربا یجمهور

ها را امضاء شدهیبتصودارد. عرضه می جمهوری آذربایجان

 نماید. می
 دارد. برگزاری رفراندوم )همه پرسی( را اعالم می (18
 کند. قوانین را امضاء و منتشر می (10
 نماید. میمسائل مربوط به تابعیت را حل و فصل  (99
 نماید. مسائل مربوط به دادن پناهندگی سیاسی را حل و فصل می (91
 کند. عفو می (99
 کند. دولتی اعطا می یزجوا (93
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نماید و های ویژۀ باالتر را تعیین میدرجات باالتر نظامی و رتبه (94

 دهد. می
 کند. اعالم بسیج موردی یا عمومی یا آن را لغو می (99
برای خدمت نظام  وری آذربایجانجمهدر مورد فراخوانی شهروندان  (96

وظیفۀ اضطراری و انتقال سربازان ذخیره به خدمت نظام وظیفۀ 

 نماید. گیری میاضطراری تصمیم
 دهد. را تشکیل می جمهوری آذربایجانشورای امنیت  (97
را در  جمهوری آذربایجانپیشنهاد اجازۀ استفاده از نیروهای نظامی  (98

جمهوری آنها به مجلس ملّی انجام وظایفی غیر از وظایف معمول 

 کند. ارائه می آذربایجان
 نماید. العاده و حکومت نظامی میاعالم حالت فوق (90
نماید و اعالم جنگ می جمهوری آذربایجانبا موافقت مجلس ملّی  (39

 کند. قراردادهای صلح را امضاء می
در محدودۀ مبلغ اختصاص داده شده از بودجۀ دولت، اقدام به تشکیل  (31

 نماید. امنیت ویژه می گروههای
مسائل دیگری را که در قانون اساسی حاضر بر عهدۀ مجلس ملّی  (39

باشند، حل نمی جمهوری آذربایجانو دادگاههای  جمهوری آذربایجان

 نماید. و فصل می

 امضای قوانین  -221اصل 

روز از تقدیم به وی  96قوانین را ظرف مدت  جمهوری آذربایجانرئیس  -1

در مورد قانونی اعتراض داشت،  جمهوری آذربایجانگر رئیس کند. اامضاء می

جمهوری آن را به همراه نظر خویش در مدت تعیین شده به مجلس ملّی 

 گرداند. بازمی آذربایجان

قوانین مشروطه منطبق با قانون اساسی را  جمهوری آذربایجاناگر رئیس  -9

جمهوری مجلس ملّی شود. اگر امضاء ننماید، این قوانین به اجرا گذاشته نمی

 09رأی پذیرفته شده بود، با اکثریت  83قوانینی را که قبالً با اکثریت  آذربایجان

رأی پذیرقته شده بود با  63رأی بپذیرد و یا قوانینی را که قبالً با اکثریت 

گیری قابل اجرا رأی بپذیرد، قوانین مذکور پس از تکرار رأی 83اکثریت 

 باشند. می

 ی دولتبینو  حکومتیینبالمللی، ینب بستن قراردادهایحق  یااعط -2221اصل 

المللی، بین قراردادهای یب و عقدتواند حق تصویم یجانجمهور آذربا یسرئ

 یرانوز ینۀکاب یجمهور، اعضا ئیسر اول معاون هرا ب یدولتبین حکومتی وینب

 انیججمهور آذربا یسرئاز طرف که  یاشخاص یرو سا یجانآذربا یجمهور

 اعطاء نماید. اند، منصوب شده
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 اعالم حکومت نظامی  -222اصل 

، اعالم جنگ از جمهوری آذربایجان در صورت اشغال بخشی از سرزمین

، محاصرۀ قلمرو جمهوری آذربایجانسوی کشور و یا کشورهایی بر علیه 

جمهوری و همچنین هر گاه احتمال خطر حملۀ نظامی علیه  جمهوری آذربایجان

وجود داشته باشد و در  جمهوری آذربایجانو محاصرۀ قلمرو  انآذربایج

در  جمهوری آذربایجانای، رئیس صورت تهدید جّدی از سوی چنین محاصره

ای از آن حکومت نظامی های ویژهو یا بخش جمهوری آذربایجانتمام قلمرو 

ساعت حکم مربوطه  94کند و ظرف مدت العادۀ نظامی( اعالم می)حالت فوق

 نماید. تسلیم می جمهوری آذربایجانجهت تصویب به مجلس ملّی را 

 العاده )وضعیت اضطراری( حالت فوق یاجرا -221اصل 

های های واگیر، شیوع بیماریدر صورت وقوع بالیای طبیعی، شیوع بیماری

محیطی و دیگر فجایع و همچنین در صورت بروز واگیر دامی، فجایع زیست

، شورش و یا کودتای جمهوری آذربایجانمیت ارضی اعمالی در جهت نقض تما

های دیگری که های گستردۀ همراه با خشونت و درگیرینظمیضد دولتی، بی

کند، زندگی و امنیت شهروندان و یا فعالیتهای عادی نهادهای دولتی را تهدید می

حالت  جمهوری آذربایجانهای خاص در بخش جمهوری آذربایجانرئیس 

ساعت حکم مربوطه را جهت تصویب  94الم کرده، ظرف مدت العاده اعفوق

 نماید. ارائه می جمهوری آذربایجانبه مجلس ملّی 

  جمهوری آذربایجانقوانین صادره توسط رئیس  -221اصل 

حکم و در مورد  جمهوری آذربایجانهای عمومی و کلی، رئیس در مورد رویه -1

 نماید. مسائل دیگر فرمان صادر می
تاریخی  جمهوری آذربایجانام و فرامین صادره از سوی رئیس اگر در احک -9

 باشند. مشخص نشده باشد، این احکام و فرامین از لحظۀ انتشار دارای اعتبار می

  جمهوری آذربایجانموقعیت هیئت وزیران  -224اصل 

را به منظور  جمهوری آذربایجانهیئت وزیران  جمهوری آذربایجانرئیس  -1

 دهد. قّوۀ مجریه تشکیل میتحقّق بخشیدن وظایف 

جمهوری باالترین نهاد قدرت اجرائی رئیس  جمهوری آذربایجانهیئت وزیران  -9

 است.  آذربایجان
باشد و می جمهوری آذربایجانتابع رئیس  جمهوری آذربایجانهیئت وزیران  -3

 کند. زیرنظر وی کار می
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جمهوری توسط رئیس  جمهوری آذربایجاننحوۀ فعالیت هیئت وزیران  -4

 گردد. تعیین می آذربایجان

  جمهوری آذربایجانترکیب هیئت وزیران  -221اصل 

، جمهوری آذربایجانشامل نخست وزیر  جمهوری آذربایجانهیئت وزیران 

 معاونان وی، وزیران، و سرپرستان دیگر نهادهای مرکزی قوۀ مجریه است. 

  جمهوری آذربایجاناستعفای هیئت وزیران  -225اصل 

آید و بر سر کار می جمهوری آذربایجانرئیس جمهوری جدید  در روزی که

از  جمهوری آذربایجانکند، هیئت وزیران شروع به انجام وظایف خویش می

 نماید. گیری میکار کناره

  جمهوری آذربایجانجلسات هیئت وزیران  -222اصل 

 وزیرقانوناً بر عهدۀ نخست جمهوری آذربایجانریاست جلسات هیئت وزیران 

 باشد. می جمهوری آذربایجان

  جمهوری آذربایجانوزیر نحوۀ انتصاب نخست -221اصل 

و با  جمهوری آذربایجانبه وسیلۀ رئیس  جمهوری آذربایجانوزیر نخست -1

 گردد. منصوب می جمهوری آذربایجانموافقت مجلس ملّی 

 ظرف یک ماه از جمهوری آذربایجانوزیری نامزد پیشنهادی برای مقام نخست -9

نماید و یا ظرف دو زمانی که رئیس جمهوری شروع به انجام وظایف خویش می

، توسط رئیس جمهوری آذربایجانگیری هیئت وزیران هفته از روز کناره

جمهوری انتخاب و به منظور بررسی به مجلس ملّی  جمهوری آذربایجان

 گردد. معرفی می آذربایجان
وزیری امزد مقام نخستضمن بررسی ن جمهوری آذربایجانمجلس ملّی  -3

ظرف مدت یک هفته از معرفی وی در مورد او  جمهوری آذربایجان

نماید. اگر روند ذکر شده نقض گردد و یا نامزدهای پیشنهادی گیری میتصمیم

برای  جمهوری آذربایجانوزیری جهت مقام نخست جمهوری آذربایجانرئیس 

بدون رضایت و توافق  جانجمهوری آذربایمرتبه مردود گردند، آنگاه رئیس  3

را مشخص و  جمهوری آذربایجانوزیر ، نخستجمهوری آذربایجانمجلس ملّی 

 نماید. منصوب می



 یجانقانون اساسی جمهوری آذربا

 55 

  جمهوری آذربایجاناختیارات هیئت وزیران  -229اصل 

 : جمهوری آذربایجانهیئت وزیران 

 را آماده و به رئیس  جمهوری آذربایجاننویس بودجۀ دولت پیش

 نماید. تسلیم می جمهوری آذربایجان

  گذارد. را به اجرا می جمهوری آذربایجانبودجۀ دولت 
 بخشد. اعتباری و پولی را تحقّق می -اجرای سیاستهای مالی 
 سازد. های اقتصادی دولت را محقّق میاجرای برنامه 
 ها و دیگر نهادهای مرکزی قوۀ مجریّه را انجام نظارت بر وزارتخانه

 نماید. ت آنها را لغو میو در صورت لزوم مقّررا
  به آن محّول  جمهوری آذربایجانمسائلی را که از جانب رئیس

 نماید. گردیده حل و فصل می

  جمهوری آذربایجانمصوّبات هیئت وزیران  -211اصل 

حکم، و  جمهوری آذربایجانهای عمومی و کلّی، هیئت وزیران در مورد رویه -1

 د. کندر مورد مسائل دیگر دستور صادر می

 جمهوری آذربایجاناگر در احکام و دستورات صادره از سوی هیئت وزیران  -9

تاریخی مشخص نشده باشد، این احکام و دستورات از لحظه صدور دارای 

 باشند. اعتبار می

  جمهوری آذربایجانشرایط الزم برای نامزدی عضویت در هیئت وزیران  -212اصل 

وزیر، وزیران و سرپرستان ست، معاون نخجمهوری آذربایجان وزیرنخست

، حق شرکت در انتخابات دیگر نهادهای مرکزی قوۀ مجریّه از میان افراد دارای

های دیگر و دارای تابعیت دارای مدرک دانشگاهی، نداشتن وابستگی به دولت

 گردند. منتخب می جمهوری آذربایجان

  جانجمهوری آذربایشرایط الزم برای اعضاء هیئت وزیران  -211اصل 

، معاونان وی، وزیران و سرپرستان دیگر جمهوری آذربایجاننخست وزیر 

توانند هیچ پستی را، اعم از اینکه به آن انتخاب نهادهای مرکزی قوۀ مجریّه نمی

یا منصوب شوند، دارا باشند، نباید مشغول به کسب و تجارت و سایر 

و خاّلق و همچنین نباید های درآمدزا باشند مگر فعالیتهای علمی، تربیتی فعالیت

به غیر از حقوق خود و پولی که بابت فعالیتهای علمی، تربیتی و خاّلق 

 گیرند، چیزی دریافت نمایند. می
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  جمهوری آذربایجانوزیر مصونیّت نخست -211اصل 

در تمام دوران قدرت خویش از مصونیت  جمهوری آذربایجانوزیر نخست -1

 برخوردار است. 

و بازخواست جنائی از  جمهوری آذربایجانوزیر خستکسی حق دستگیری ن -2

وی را ندارد مگر در مواردی که وی در هنگام ارتکاب جرم دستگیر شود؛ 

تواند اقدامات تنبیهی در مورد وی به اجرا گذارد؛ کسی حق دادگاه عادی نمی

 بازرسی وی را ندارد. 
ارتکاب جرم تنها در هنگام  جمهوری آذربایجانوزیر امکان دستگیری نخست -3

شود، معاون مجلس ملّی وجود دارد. در این شرایط که وی بازداشت می

را در جریان  جمهوری آذربایجانباید بالفاصله دادستان کّل  جمهوری آذربایجان

 امر قرار دهد. 
جمهوری تنها توسط رئیس  جمهوری آذربایجانوزیر سلب مصونیّت نخست -4

 باشد. پذیر میامکان جمهوری آذربایجانو به درخواست دادستان کّل  آذربایجان

 نهادهای محلی قوۀ مجریه  -214اصل 

سرپرستان نهادهای اجرایی محلّی نمایندۀ اجرایی قوۀ مجریّه در آن منطقه  -1

 باشند. می

منصوب و یا  جمهوری آذربایجانسرپرستان نهادهای اجرایی توسط رئیس  -2

 گردند. معزول می
تعیین  جمهوری آذربایجانایی محلّی توسط رئیس محدودۀ اختیارات نهادهای اجر -3

 گردد. می

 فصل هفتم: قوۀ قضائیّه 

 قوۀ قضائیّه  -211اصل 

ها اعمال عدالت در دادگاه جمهوری آذربایجان از طریققوۀ قضایّه در  -1

 گردد. می

عالی قوۀ قضائیّه از طریق دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، دیوان -2

نظر جمهوری آذربایجان و دادگاههای عام و ، دادگاه تجدیدجمهوری آذربایجان

  95یابد.خاص جمهوری آذربایجان تحقّق می
                                                           

« گیاه تجدیید نظیر   داد»به عبارت « دادگاه اقتصادی»عبارت  211در قسمت دوم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 تغییر یافته است. 
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قوۀ قضائِیّه از طریق محاکمات حقوقی مرتبط با قوانین اساسی، مدنی و جنائی و  -3

 گردد. سایر قوانین مربوط به آن اعمال می
جان و وکال حضور در اجرای تمام محاکمات جنائی، دادستانی جمهوری آذربای -4

  96یابند.می
در جمهوری آذربایجان، سیستم قضایی و جریان محاکمات توسط قانون مشخص  -5

 گردد. می
ها و تشکیل استفاده از منابع و ابزار قانونی در جهت تغییر صالحیت دادگاه -6

 باشد. بینی نشده است، ممنوع میالعاده که توسط قانون پیشهای فوقدادگاه
 . حاصل کند یناناطم یقتکشف حق یبرا یدبا ییقضا روندسیستم و  -7

 های قضاوت شرایط نامزدهای مقام -215اصل 

تحصیالت ، حق شرکت در انتخاباتشهروندان جمهوری آذربایجان که دارای  -1

و  های مربوط به قانونسال تجربۀ کاری در زمینه 9دست کم  عالی حقوقی،

 قضات تعیین شوند. توانند جمهوری آذربایجان باشند، میدارای تابعیت 

توانند مقامی را، صرفنظر از اینکه به آن انتخاب یا منصوب شوند قضات نمی -9

های درآمدزا به جز دارا باشند، نباید مشغول به کسب و تجارت و سایر فعالیت

های های علمی، آموزشی و خاّلق باشند؛ حق درگیر شدن در فعالیتفعالیت

یاسی را ندارند؛ همچنین اجازه نخواهند داشت به سیاسی و پیوستن به احزاب س

های علمی، آموزشی و خاّلق جز حقوق خود و پولی که در مقابل فعالیت

 گیرند، درآمد دیگری کسب نمایند. می

 استقالل قضات، اصول و شرایط اساسی اجرای عدالت  -212اصل 

آذربایجان جمهوری قضاوت مستقل هستند و تنها مطیع قوانین و قانون اساسی  -1

 توان کسی را جایگزین آنها نمود. شان نمیباشند؛ و در مدت مسئولیتمی

طرف و منصف باشند و در های حقوقی باید بیقضات در رسیدگی به پرونده -9

قضاوت تساوی حقوقی طرفین را رعایت نمایند و براساس حقایق و بر طبق 

 طرف قانون عمل نمایند. 
غیرمستقیم در جریان محاکمات از سوی هر کس های مستقیم و ایجاد محدودیت -3

 باشد. و به هر دلیل، اعمال نفوذ غیر قانونی، تهدید و دخالت ممنوع می
 عدالت براساس برابری همۀ افراد در مقابل دادگاه و قانون اجرا خواهد شد.  -4

                                                           
 تغییر یافته است. متن مادۀ حذف شده از این قرار است:  211قسمت چهارم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 15

 « یابند.در تمام محاکمات قضائی، به جز موارد مربوط به قانون اساسی، دادستانی جمهوری آذربایجان و وکال حضور می»
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 رسیدگی به دعاوی حقوقی در تمام دادگاهها به صورت علنی خواهد بود.  -9
که دادگاه تشخیص دهد که رسیدگی علنی ممکن است باعث تنها در مواردی 

ای و یا تجاری گردد و یا به احترام زندگی افشا شدن اسرار دولتی، حرفه

علنی انجام تواند به صورت غیرشخصی و خانوادگی افراد، رسیدگی حقوقی می

 پذیرد. 

ابی یغ بینی شده است، محاکماتبه استثناء مواردی که به وسیلۀ قانون پیش -6

 باشد. ممنوع می
 گیرد. محاکمات براساس اصول دعوی انجام می -7
 هر کسی در هر مرحله از محاکمات حق دفاع دارد.  -8
گناهی افراد استوار است. )همۀ افراد تا قبل از اثبات جرم عدالت بر فرض بی -0

 گناه هستند.( بی
ا جمهوری آذربایجان محاکمات، به زبان رسمی جمهوری آذربایجان و یدر  -19

پذیرد. اشخاص درگیر در جریان زبان اکثریت افراد یک ناحیۀ خاص انجام می

دانند حق دارند با موضوع و مواد محاکمات محاکمه که زبان رسیدگی را نمی

آشنا شوند و برای شرکت در محاکمات از مترجم استفاده نمایند و در دادگاه به 

 زبان بومی خویش صحبت نمایند. 

 ضات مصونیت ق -211اصل 

 قضات از مصونیت برخوردارند.  -1

 یک قاضی تنها ممکن است مطابق قانون مورد بازخواست قرار گیرد.  -9
بینی شده توسط صالحیت قضات تنها ممکن است براساس دالیل و مقررات پیش -3

 قانون خاتمه پذیرد. 
جمهوری آذربایجان، براساس هر گاه قضات مرتکب جرمی گردند، رئیس  -4

جمهوری آذربایجان موضوع عزل آنان را در مجلس ملّی عالی گزارش دیوان

عالی جمهوری آذربایجان سازد. گزارش دیوانجمهوری آذربایجان مطرح می

روز از تقاضای رئیس جمهوری در اختیار وی  39باید ظرف در این مورد می

 قرار گیرد. 
جمهوری آذربایجان، تصمیم در مورد عزل قضات دادگاه قانون اساسی  -9

نظر جمهوری آذربایجان در عالی جمهوری آذربایجان و دادگاه تجدیددیوان

شود و تصمیم در رأی اتّخاذ می 83مجلس ملّی جمهوری آذربایجان و با اکثریت 

 63مورد عزل دیگر قضات در مجلس ملّی جمهوری آذربایجان و با اکثریت 

  97گردد.رأی اتخاذ می

                                                           
« نظیر دادگیاه تجدیید  »به عبارت « دادگاه اقتصادی»عبارت  211در قسمت پنجم اصل  م1111آگوست  14فراندوم مورخ با ر - 12

 تغییر یافته است. 
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 ا ها و اجرای آنهتصمیمات دادگاه -219اصل 

نمایند و اجرای این تصمیمات گیری میها از طرف حکومت تصمیمدادگاه -1

 الزامی و اجباری است. 
  .گرددمی یقانون یتحکم دادگاه منجر به مسئول یعدم اجرا -9
 . بر شواهد باشد یبر اساس قانون و مبتن یددادگاه با یمتصم -3

 دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان  -211اصل 

 شود. قاضی تشکیل می 0ن اساسی جمهوری آذربایجان از دادگاه قانو -1

قضات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان توسط مجلس ملّی جمهوری  -9

 گردند. آذربایجان و به پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان منصوب می
دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان براساس درخواست رئیس جمهوری  -3

ی جمهوری آذربایجان، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، آذربایجان، مجلس ملّ 

عالی جمهوری آذربایجان، دادستانی جمهوری آذربایجان و مجلس اعالی دیوان

گیری جمهوری خودمختار نخجوان و با در نظر گرفتن موارد ذیل تصمیم

 نماید؛ می
مطابقت قوانین جمهوری آذربایجان، احکام و فرامین رئیس  .1

یجان، مصّوبات مجلس ملّی جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربا

احکام و فرامین هیئت وزیران جمهوری آذربایجان و ضوابط و 

مقررات مصّوب نهادهای مرکزی قوه مجریّه با قانون اساسی 

 جمهوری آذربایجان؛ 

مطابقت احکام رئیس جمهوری آذربایجان، احکام هیئت  .9

مصّوب جمهوری آذربایجان و ضوابط و مقررات وزیران 

 نهادهای مرکزی قوۀ مجریه با قوانین جمهوری آذربایجان؛ 
مطابقت احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان و ضوابط  .3

و مقررات مصّوب نهادهای مرکزی قوۀ مجریّه با احکام رئیس 

 جمهوری آذربایجان؛ 
عالی جمهوری آذربایجان با قانون مطابقت تصمیمات دیوان .4

آذربایجان در مواردی که در قانون اساسی و قوانین جمهوری 

 بینی شده است؛ پیش
ها با قانون اساسی جمهوری مطابقت اقدامات شهرداری .9

آذربایجان، قوانین جمهوری آذربایجان، احکام رئیس جمهوری 

آذربایجان و احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان )در 

انون جمهوری خودمختار نخجوان، این اقدامات همچنین باید با ق

اساسی و قوانین جمهوری خودمختار نخجوان و احکام هیئت 

 وزیران جمهوری خودمختار نخجوان مطابقت داشته باشد(؛ 
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های جمهوری آذربایجان با کشورهای دیگر مطابقت توافق .6

اند، با قانون اساسی جمهوری که هنوز اعتبار اجرائی نیافته

بایجان با های دولت جمهوری آذرآذربایجان؛ مطابقت توافق

 های دیگر با قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان؛ دولت
مطابقت قانون اساسی و قوانین جمهوری خودمختار نخجوان  .7

با احکام مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان، احکام 

هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان با قانون اساسی 

خودمختار  جمهوری آذربایجان؛ مطابقت قوانین جمهوری

نخجوان و احکام هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان با 

قوانین جمهوری آذربایجان؛ مطابقت احکام هیئت وزیران 

جمهوری خودمختار نخجوان با احکام رئیس جمهوری 

 آذربایجان و احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان؛ 
 حل و فصل اختالفات مربوط به تقسیم اختیارات بین قوای .8

  98مقنّنه، مجریّه و قضائیّه.
دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، قانون اساسی و قوانین جمهوری  -4

آذربایجان را براساس استفسار رئیس جمهوری آذربایجان، مجلس ملّی جمهوری 

عالی جمهوری آذربایجان، آذربایجان، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، دیوان

یجان و مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان دادستانی کل جمهوری آذربا

 نماید. تفسیر و تشریح می
مقامات  یتحق دارد اعمال حاکم یجانآذربا یجمهور ینهر کس طبق قوان -9

کند، اقدامات یرا نقض م یشهایرا که حقوق و آزاد ییو اجرا یقانونگذار

 جهتاست، ماده  ینا 3بند  7تا  1اقسام مربوط به که  ییو قضا یشهردار

و  بازگرداندن یبرایجان آذربا یجمهور یتوسط دادگاه قانون اساس یدگیرس

 یجمهور یبه دادگاه قانون اساسپایمال شده  یهایحقوق و آزاد ینیبازب

  .یدنما یتشکایجان آذربا
 یجمهور ینحقوق بشر طبق قوانو ها یآزاد ینسبت به اجراتوانند میها دادگاه -6

به دادگاه  یجانآذربا یجمهور ینو قوان یاساس قانون یرتفسیجان جهت آذربا

 رجوع نمایند.  یجانآذربا یجمهور یقانون اساس
یجان آن آذربا یجمهور ینطبق قوانیجان آذربا یحقوق بشر جمهور یسیونرکم -7

و  یاقدامات شهردار یی،و اجرا یگذارمقامات قانون یتحاکم قوانین دسته از

ی هایحقوق و آزاداست و ماده  ینا 3ند ب 7تا  1اقسام مربوط به را که  ییقضا

                                                           
 2به صورت موافق بندهای  9و  1حذف گردیده و بندهای  211اصل  1قسمت  2بند  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 محسوب شده است.  1و 

 به صورت جدید نوشته شده است.  2و  5، 1محسوب شده و قسمتهای  21و  9، 1به صورت موافق قسمتهای  2و  5، 1قسمت 
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توسط دادگاه  یدگیرسو حل و فصل  تواند جهتمیکند، یرا نقض م بشری

یجان آذربا یجمهور یدادگاه قانون اساس یجان ازآذربا یجمهور یقانون اساس

  .یدنما درخواست
بینی دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان همچنین از اختیارات دیگر پیش -8

 جوید. در قانون اساسی حاضر بهره می شده
گیری دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان در حیطۀ صالحیت خویش تصمیم -0

نماید. تصمیمات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان در سراسر قلمرو می

دادگاه قانون  یمات و دستوراتتصمجمهوری آذربایجان الزم االجرءاست. 

 . منتشر شود یدبا انیجآذربا یجمهور یاساس
های و همچنین موافقتنامه جداگانه آنهاهای قوانین و دیگر مصّوبات و بخش -19

منعقده بین دولت جمهوری آذربایجان با سایر دول با تصمیم دادگاه قانون اساسی 

های بین حکومتی با دیگر کشورها گردند و موافقتنامهاز درجه اعتبار ساقط می

 کنند. جرائی پیدا نمیبدون تأیید آن اعتبار ا

 عالی جمهوری آذربایجان دیوان -212اصل 

عالی جمهوری آذربایجان باالترین نهاد قضائی در مورد دعاوی مدنی، دیوان -1

جنایی، اداری و دیگر موارد مرتبط با دادگاههای عام و خاص است؛ این دادگاه 

 90.کندیاجرا م یعدالت را در روند دادرس( Kassasiyaبنا به قانون کاّساسیا )

 دهد. یح میدادگاه توض رونددر مورد مسائل مربوط به 

عالی جمهوری آذربایجان به پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان قضات دیوان -9

 گردند. توسط مجلس ملّی جمهوری آذربایجان منصوب می
 . منتشر شود یدباعالی جمهوری آذربایجان دیوان یمات و دستوراتتصم -3

 اه تجدیدنظر جمهوری آذربایجان دادگ -211اصل 

ای که در قانون مشخص شده های تجدیدنظر جمهوری آذربایجان به گونهدادگاه -1

 ترین دادگاه برای حل و فصل دعاوی حقوقی است. بلندپایه

قضات دادگاه تجدیدنظر جمهوری آذربایجان به پیشنهاد رئیس جمهوری  -9

 گردند. نصوب میآذربایجان توسط مجلس ملّی جمهوری آذربایجان م

                                                           
این دادگاه بیر فعالییت دادگاههیای عیام و خیاص      »عبارت  212در قسمت اول اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 19

این دادگاه بنا به »با عبارت « نمایدکند، آنها را توجیه میمعین می نظارت دارد و در مورد نحوۀ فعالیت دادگاهها به ترتیبی که قانون

 عوض شده است. « ( محاکمات عدالت را انجام می دهدKassasiyaقانون کاسّاسیا )
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 دادستانی کل جمهوری آذربایجان  -211اصل 

گردد، دادستانی کل جمهوری به ترتیبی که در قانون و حاالت مشخص می -1

آذربایجان بر اجرا و تطبیق قانون نظارت دارد. در مواردی که توسط قانون 

دار وظیفۀ دادرسی و بررسی است؛ گردد این مقام عهدهمشخص و تصریح می

کند و به کند، در دادگاه اقامۀ دعوی میدگاه از اتهامات دولتی دفاع میدر دا

  39کند.حکم دادگاه را اعتراض می

دادستانی جمهوری آذربایجان یک نهاد متمرکز یکپارچه براساس تابعیت  -9

 باشد. ای و خاص به دادستان کل جمهوری آذربایجان میهای منطقهدادستان
ن توسط رئیس جمهوری آذربایجان و با موافقت دادستان کل جمهوری آذربایجا -3

 گردد. مجلس ملّی جمهوری آذربایجان نصب و یا عزل می
های های اداره کنندۀ دادستانیمعاونان دادستان کل جمهوری آذربایجان، دادستان -4

های جمهوری خودمختار نخجوان توسط رئیس خاص جمهوری و دادستان

ستان کل جمهوری آذربایجان نصب و یا جمهوری آذربایجان و با پیشنهاد داد

 گردند. عزل می
های ویژه به وسیلۀ دادستان کل جمهوری های نواحی و دادستاندادستان -9

 گردند. آذربایجان و با موافقت رئیس جمهوری آذربایجان نصب و یا عزل می

 فصل هشتم: جمهوری خودمختار نخجوان 

 جوان موقعیت قانونی جمهوری خودمختار نخ -214اصل 

جمهوری خودمختار نخجوان، یک جمهوری خودمختار در درون جمهوری  -1

 باشد. آذربایجان می

موقعیت قانونی جمهوری خودمختار نخجوان در قانون اساسی حاضر مشخص  -9

 گردد. و تعریف می
 ناپذیر جمهوری آذربایجان است. جمهوری خودمختار نخجوان بخش جدائی -3
قوانین جمهوری آذربایجان، احکام رئیس  قانون اساسی جمهوری آذربایجان، -4

جمهوری آذربایجان و همچنین احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در 

 اإلجرا است. قلمرو جمهوری خودمختار نخجوان الزم
قانون اساسی و قوانین جمهوری خودمختار نخجوان که به تصویب مجلس  -9

انون اساسی و قوانین رسند نباید با قاعالی جمهوری خودمختار نخجوان می

                                                           
اضیافه شیده و   « در قیانون و »بعد از کلمۀ « حاالت»عبارت  211در قسمت اول اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 حذف گردیده است. « اجرا و تطبیق»بعد از کلمۀ « ن و صحیحهمسا»عبارت 
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جمهوری آذربایجان تناقض داشته باشند. مصوبات هیئت وزیران جمهوری 

خودمختار نخجوان نیز نباید با قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان، 

احکام رئیس جمهوری آذربایجان و احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در 

 تضاد باشد. 
ر نخجوان از طرف رئیس جمهوری آذربایجان قانون اساسی جمهوری خودمختا -6

گردد و قانونی بودن آن با قانون به مجلس ملی جمهوری آذربایجان ارائه می

  31شود.مشروطه قانون اساسی تصویب می

 بندی قوا )ی سه گانه( در جمهوری خودمختار نخجوان تقسیم -211اصل 

ی جمهوری در جمهوری خودمختار نخجوان، قوۀ مقنّنه توسط مجلس اعال -1

خودمختار نخجوان، قوۀ مجریه توسط هیئت وزیران جمهوری خودمختار 

های جمهوری خودمختار نخجوان اجرا نخجوان و قوۀ قضائیه توسط دادگاه

 شوند. می

مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان، مستقالً موضوعاتی را حل و فصل  -9

ایجان در محدودۀ نماید که طبق قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربمی

صالحیت آن قرار دارد؛ هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان مستقالً 

نماید که مطابق قانون اساسی و قوانین جمهوری موضوعاتی را حل و فصل می

آذربایجان و همچنین احکام رئیس جمهوری آذربایجان در صالحیت آن قرار 

وضوعاتی را حل و فصل دارد؛ دادگاههای جمهوری خودمختار نخجوان نیز م

نمایند که طبق قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان در محدودۀ می

 صالحیت آنها قرار دارد. 

 ترین مقام جمهوری خودمختار نخجوان پایهبلند -215اصل 

ترین مقام جمهوری پایهرئیس مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان بلند

 خودمختار نخجوان است. 

  جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -212اصل 

 باشد. عضو می 49شامل  جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -1

 سال است.  9 جمهوری خودمختار نخجواندورۀ قانونی مجلس اعالی  -9

                                                           
 اضافه گردیده است.  214قسمت ششم به اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 12
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جمهوری خود رئیس مجلس اعالی  جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -3

های دائم و دیگر و کمیسیونگزیند و معاونان وی را برمی خودمختار نخجوان

 دهد. ها را تشکیل میکمیسیون

  جمهوری خودمختار نخجوانصالحیت مجلس اعالی  -211اصل 

نامه کلّی برای موارد زیر تعیین آئین جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -1

 کند: می
  ؛ جمهوری خودمختار نخجوانانتخابات مجلس اعالی 

 ها؛ مالیات 
 ؛ جمهوری خودمختار نخجوانقتصادی راههای توسعۀ ا 
  تأمین اجتماعی؛ 
  حفاظت از محیط زیست؛ 
  جهانگردی؛ 
  .حمایت از بهداشت، علم و فرهنگ 

قوانین مربوط به مسائل و  جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -9

 نماید. موضوعات اصل حاضر را تأیید و تصویب می

خودمختار نخجوان حل و فصل جمهوری مسائلی که توسط مجلس اعالی  -219اصل 

 گردد می

مجلس اعالی جمهوری نخجوان در مورد موضوعات ذیل تصمیم گیری  -1

 نماید: می
  سازماندهی کار مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان؛ 

  تصویب بودجۀ جمهوری خودمختار نخجوان؛ 
 های اقتصادی و اجتماعی جمهوری خودمختار تصویب برنامه

 نخجوان؛ 
 جمهوری خودمختار نخجوان؛  یروزل نخستنصب و عز 
  تأیید ترکیب هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان؛ 
 گیری در مورد رأی اعتماد به هیئت وزیران جمهوری تصمیم

 خودمختار نخجوان. 

قوانین مربوط به مسائل و  جمهوری خودمختار نخجوانمجلس اعالی  -3

 . نمایدموضوعات اصل حاضر را تأیید و تصویب می
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 هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان  -241اصل 

وزیر جمهوری ترکیب هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان توسط نخست -1

خودمختار نخجوان پیشنهاد و به وسیلۀ مجلس اعالی جمهوری خودمختار 

 گردد. نخجوان تأیید می

وزیر جمهوری خودمختار نخجوان توسط مجلس اعالی جمهوری نخست -9

 گردد. ختار نخجوان و به پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان منصوب میخودم
 هیئت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان:  -3

 نویس الیحۀ بودجۀ جمهوری خودمختار نخجوان را تهیه و برای تصویب به پیش

 نماید؛ مجلس اعالی جمهوری خودمختار نخجوان ارائه می

  کند؛یمرا اجرا بودجۀ جمهوری خودمختار نخجوان  
 بخشد؛ جمهوری خودمختار نخجوان را تحقّق میهای اقتصادی اجرای برنامه 
 بخشد؛ جمهوری خودمختار نخجوان را تحقّق میهای اجتماعی اجرای برنامه 
 گردد حل موضوعات دیگری را که توسط رئیس جمهوری آذربایجان به آن محّول می

 نماید. و فصل می
ر نخجوان خود نیز احکام و فرامینی صادر جمهوری خودمختاهیئت وزیران  -4

 نماید. می

 خودمختار نخجوان جمهوری قوۀ مجریۀ محلی در  -242اصل 

های اجرایی محلی به پیشنهاد در جمهوری خودمختار نخجوان سرپرستان ارگان

جمهوری خودمختار نخجوان توسط رئیس جمهوری رئیس مجلس اعالی 

 گردند. منصوب می آذربایجان
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 چهارم: خودگردانی محلی  بخش

 ها فصل نهم: شهرداری

 سازماندهی خودگردانی محلی  -241اصل 

 گردد. ها اداره میخودگردانی محلی توسط شهرداری -1

 گیرند. ها از طریق انتخابات شکل میشهرداری -9
نامۀ انتخاباتی ها در این قانون اساسی، و آئیناصول موقعیت شهرداری -3

  39گردد.شخص میها در قانون مشهرداری

 ها سازماندهی کاری شهرداری -241اصل 

های دائم و دیگر ها از طریق تشکیل جلسات و کمیسیونهای شهرداریفعالیت -1

 پذیرد. ها انجام میکمیسیون

 گردد. ها با دعوت رؤسای آنها تشکیل میجلسات شهرداری -9

 ها اختیارات شهرداری -244اصل 

 گردد: ها حل و فصل مییموضوعات زیر در جلسات شهردار -1
 ها، سلب اختیارات از رسمیت دادن به اختیارات اعضاء شهرداری

 ایشان و پایان دادن به مسئولیت آنها طبق قوانین؛ 

  تصویب مقّررات داخلی شهرداری؛ 
  انتخابات رئیس شهرداری، معاونان و کمسییون دائم و دیگر

 کمیسیونها؛ 
 ها و عوارض محلی؛ وضع مالیات 
 یب بودجۀ محلی و گزارشات مربوط به اجرای آن؛ تصو 
  مالکیت اموال شهرداری و استفاده از آنها؛ 
 های تأمین و توسعه اجتماعی محلی؛ تأیید و اجرای برنامه 

                                                           
 تغییر یافته است. متن مادۀ حذف شده از این قرار است:  241قسمت سوم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 « گردد.ها در قانون مشخص میها و موقعیت شهرداریهردارینامۀ انتخاباتی شآئین»
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 های توسعۀ اقتصادی محلی؛ تأیید و اجرای برنامه 
 زیست؛ های مربوط به محیطرای برنامهتأیید و اج 

ها داده شود. برای و اجرائی دیگری به شهرداری ممکن است اختیارات تقنینی -9

ها تأمین مالی مربوطه الزامی است. کنترل اجرای این اجرای این مسئولیت

 ها به ترتیب تحت نظارت قوای مقنّنه و مجریه است. مسئولیت

 ها تصمیمات شهرداری -241اصل 

 گردد. تصمیمات شهرداری با توجه به دستور جلسۀ جلسات اتخاذ می -1

تصمیمات جلسات شهرداری با اکثریت نسبی آراء اعضاء شهرداری اتّخاذ  -9

 گردد. می
ها و عوارض محلی با اکثریت دو سوم آراء اعضاء تصمیمات مربوط به مالیات -3

 گردد. شهرداری اتخاذ می

 ها تضمین استقالل شهرداری -245اصل 

در نها را آ یتکه مسئول، خود مستقل هستند یفها در انجام وظایشهردار -1

محروم  ی هستند،شهردار محّوطۀ آن ساکن در ی کهشهروندان برابر

انحالل  ،یشهردار یاعضادادن  خاتمه و ، عزلانتخابسازد. نمی

 شود. یم یینها طبق قانون تعیهنگام شهردارزود
 یجاندولت آذرباباید بر علیه استقالل ن داریمستقل مقامات شهر یاجرا -9

 باشد. 
 کند.یها را کنترل میردارشه یتدولت فعال -3
عیین شده در در موارد ت اقدامات خودها و فعالیت بارۀها دریشهردار -4

 دهند.یگزارش م یجانآذربا یجمهور یبه مجلس ملّ  قانون
های اضافی حاصل از ها و تأدیۀ هزینهحمایت قانونی از شهرداری -9

 گردد. تصمیمات ارگانهای دولتی تضمین می

 ها شهرداری یتمسئول -2245اصل 

که در  نقض حقوق آنها ینمردم و همچن یهایاز حقوق و آزاد یناش یهایبمورد آس در

ی سر همراه با کارمندان شهردار هایشهردارو عدم اقدامات  یرقانونیاقدامات غنتیجۀ 

 دارند.  یمدن یتمسئولبزند، 
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 بخش پنجم: حق و قانون 

 فصل دهم: نظام قانونی 

 انونی قانون اساسی جمهوری آذربایجان قدرت ق -242اصل 

 باشد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان باالترین قدرت قانونی را دارا می -1

 باشد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان دارای قدرت قانونی مستقیم می -9
 قانون اساسی جمهوری آذربایجان اساس نظام قانونی جمهوری آذربایجان است.  -3

 دهندۀ نظام قانونی جمهوری آذربایجان کیلهای تشبخش -241اصل 

 نظام قانونی شامل ضوابط و قوانین مصّوب زیر است:  -1
  قانون اساسی؛ 

 شوند؛ مصّوباتی که از طریق رفراندوم پذیرفته می 
  قوانین؛ 
  فرامین؛ 
  احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان؛ 
 های مصّوب ارگانهای اجرائی؛ نامهآئین 

المللی که جمهوری آذربایجان یکی از طرفین آن است یکی از بین هایموافقتنامه -9

 دهد. ناپذیر نظام قانونی جمهوری آذربایجان را تشکیل میبخشهای تفکیک
در جمهوری خودمختار نخجوان، قانون اساسی و قوانین جمهوری خودمختار  -3

نخجوان و همچنین احکام صادره توسط هیئت وزیران جمهوری خودمختار 

 باشند. ن دارای قدرت قانونی مینخجوا
بایست با نظام قانونی جمهوری نظام قانونی جمهوری خودمختار نخجوان می -4

 آذربایجان هماهنگ باشد. 
هایی نامهتوانند آئینهای محلی قوۀ مجریه در محدودۀ اختیارات خویش میارگان -9

 را که با نظام قانونی مغایرت نداشته باشند، تصویب نمایند. 

 های مصوّب قوانین و آئین نامه -249اصل 

ها باید براساس قانون و عدالت )برخورد یکسان با حقوق نامهقوانین و آئین -1

 برابر( باشند. 
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پرسی فقط پس از اعالم برای همۀ شهروندان، قوانین مصّوب از طریق همه -9

های مقنّنه، مجریه و قضائیِه اشخاص حقوقی و های مربوط به قوهگروه

 اإلجراست. ها الزمشهرداری
این قوانین نباید با قانون اساسی مغایر باشند. تطبیق و اجرای قوانین اعالم شده  -3

برای همۀ شهروندان، نظام قانونی، حاکمیت دادگاه و نهادهای اجرایی، اشخاص 

  33اإلجراست.ها الزمحقوقی و شهرداری
نین جمهوری احکام رئیس جمهوری آذربایجان نباید با قانون اساسی و قوا -4

آذربایجان مغایرت داشته باشد. احکام صادره فقط پس از انتشار رسمی برای 

 اإلجراست. تمام شهروندان، ارگانهای اجرائی و اشخاص حقوقی الزم
احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان نباید با قانون اساسی و قوانین  -9

یرت داشته باشد. جمهوری آذربایجان و فرامین رئیس جمهوری آذربایجان مغا

احکام صادره توسط هیئت وزیران فقط پس از انتشار رسمی برای تمامی 

های اجرایی مرکزی و محلی و اشخاص حقوقی شهروندان، ارگان

 اإلجراست. الزم
های مرکزی قوۀ مجریه نباید با قانون اساسی و قوانین جمهوری مصّوبات ارگان -6

ان و احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، فرامین رئیس جمهوری آذربایج

 آذربایجان مغایرت داشته باشد. 
های مصّوب که از نظر حقوقی به نفع اشخاص حقیقی و نامهقوانین و آئین -7

های حقوقی آنها باشند، قدرت حقوقی بوده یا در جهت رفع و یا تخفیف مسئولیت

های نامهینشوند. قوانین و آئمی عطف به ماسبقنقض قوانین قبلی را دارا و 

 گردند. نمی عطف به ماسبقدیگر فاقد این قدرت بوده و 
به اجراء  نباید کس یچه منتشر شود. یدبا یقانونهای مصّوب نامهقوانین و آئین -8

و همچنین هیچ کس  گردد مجبور ی که منتشر نشده باشد،قانون یت( آنبه رعا)

یت مسئول شر نشدهی که منتقانون آن (یت)عدم رعا یعدم اجرانباید به جهت 

قانون  ۀحاکم ینقوانهای مصّوب با نامهقوانین و آئینانتشار عد قو. باشد داشته

 گردد. مشخص می یاساس

 ها مصوّبات شهرداری -211اصل 

ها باید بر اساس قانون و انصاف باشد )برخورد یکسان با مصّوبات شهرداری -1

وری آذربایجان، فرامین حقوق برابر( و نباید با قانون اساسی و قوانین جمه

رئیس جمهوری آذربایجان، احکام هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، )و در 

جمهوری خودمختار نخجوان عالوه بر موارد فوق با قانون اساسی و قوانین 

                                                           
نظام قیانونی و  »به عبارت « نهادهای اجرایی محلی»عبارت  249در قسمت سوم اصل  م1111آگوست  14با رفراندوم مورخ  - 11

 تغییر یافته است. « اجرایی
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جمهوری خودمختار نخجوان و احکام هیئت وزیران جمهوری خودمختار 

 نخجوان( مغایرت داشته باشند. 

ها برای تمامی شهروندانی که در قلمرو آن شهرداری رداریاجرای قوانین شه -9

کنند و تمامی مؤّسسات حقوقی که در آن محّوطۀ قرار دارند الزامی زندگی می

 است. 

 المللی ارزش حقوقی قوانین بین -212اصل 

های مصّوب دستگاه مقننۀ جمهوری آذربایجان )به نامههر گاه بین قوانین و آئین

پرسی عمومی به تصویب و قوانینی که از طریق همه جز قانون اساسی

المللی که جمهوری آذربایجان یکی از طرفین آن های بیننامهرسند( و موافقتمی

المللی تفّوق خواهند های بیننامهاست، تضادی وجود داشته باشد، مفاد موافقت

 داشت. 

 فصل یازدهم: تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان

 تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان روش اصالح  -211 اصل

اصالح تغییرات در متن قانون اساسی جمهوری آذربایجان تنها از طریق 

 پذیر است. پرسی امکانهمه

نحوۀ ارائۀ پیشنهادات در جهت ایجاد تغییرات در متن قانون اساسی  -211اصل 

 جمهوری آذربایجان 

تغییرات در متن قانون اساسی جمهوری آذربایجان از هر گاه پیشنهاد اصالح  

جانب مجلس ملی جمهوری آذربایجان و یا رئیس جمهوری آذربایجان ارائه گردد، 

 یشنهادیدر مورد اصالحات پ یجانآذربا یجمهور یدادگاه قانون اساستر بایست پیشمی

 هایش را ارائه دهد. دیدگاه

 ه قانون اساسی جمهوری آذربایجان های اختیارات دادگامحدودیت -214اصل 

تواند در مورد تغییراتی که از دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان نمی 

پرسی در متن قانون اساسی جمهوری آذربایجان به وجود آمده است طریق همه

 گیری نماید. تصمیم
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وری های پیشنهاد در جهت ایجاد تغییرات در قانون اساسی جمهمحدودیت -211اصل 

 آذربایجان 

و  91و  8، 7، 6، 9، 1های پیشنهادات در جهت ایجاد تغییرات در اصل

 یانسان یهایبردن حقوق و آزاد یناز ب یبرابینی شده همچنین محدود کردن تمهیدات پیش

ساختن بیشتر  محدود یبرا یشنهاداتپقانون اساسی حاضر و یا  3در فصل که  یو مدن

پرسی یکی از طرفین آن است، مشمول همه یجانآذربا یهورکه جم یالمللینمعاهدات ب

 باشد. نمی

 فصل دوازدهم: 

 الحاق اصالحات به قانون اساسی جمهوری آذربایجان

 نحوۀ انجام پذیرش الحاقات به قانون اساسی جمهوری آذربایجان  -215اصل 

اصالحات قانون اساسی جمهوری آذربایجان در قالب قوانین مشروطه در  -1

 رسند. رأی به تصویب می 09ملی جمهوری آذربایجان و با اکثریت مجلس 

قوانین مشروطه در زمینه اصالح قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای دو  -9

شود. دور دوم جمهوری آذربایجان به رأی گذارده میملّی مرتبه در مجلس 

 گردد. ماه پس از دور اول برگزار می 6گیری رأی
ینه اصالح قانون اساسی جمهوری آذربایجان طبق روند قوانین مشروطه در زم -3

گیری مرحلۀ اول و هم بینی شده در قانون اساسی حاضر، هم پس از رأیپیش

گیری مرحله دوم جهت امضاء به رئیس جمهوری آذربایجان تسلیم پس از رأی

 گردد. می
قوانین مشروطه و اصالحات قانون اساسی جمهوری آذربایجان پس از امضاء  -4

 باشند. گیری دارای اعتبار میرئیس جمهوری آذربایجان بعد از دور دوم رأی
ناپذیر قانون قوانین مشروطه در زمینۀ اصالح قانون اساسی بخش تفکیک -9

اساسی جمهوری آذربایجان هستند و نباید با متن اصلی قانون اساسی جمهوری 

 آذربایجان تناقض و مغایرت داشته باشند. 

 د انجام اصالحات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان پیشنها -212اصل 

الحاق اصالحات به قانون اساسی جمهوری آذربایجان یا از طرف رئیس 

نفر از نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان  63جمهوری آذربایجان و یا توسط حداقل 

 تواند پیشنهاد شود. می
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جمهوری ه قانون اساسی های پیشنهاد الحاق اصالحات بمحدودیت -211اصل 

 آذربایجان 

تواند در ارتباط با ینم یجانآذربا یجمهور یبه قانون اساس یشنهاد الحاقاتپ 

  د.باش یقانون اساس ینا نخسترات مندرج در بخش مقرّ 
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 گذار ۀبندهای مربوط به مرحل

پرسی تأیید گردید و جمهوری آذربایجان پس از آنکه از طریق همهقانون اساسی  -1

روز ابالغ رسمی آن قابل اجرا خواهد بود. قانون اساسی جمهوری آذربایجان از 

تأیید و تصویب شده بود، از تاریخ اجرای  1078آوریل سال  91که در تاریخ 

 باشد. قانون اساسی حاضر فاقد اعتبار قانونی می

رئیس جمهوری آذربایجان، که قبل از اجرای قانون اساسی حاضر به این مقام  -9

هایی را که به واسطۀ شده است، موظّف است تمام وظایف و مسئولیت انتخاب

 باشد، اجرا نماید. قانون اساسی حاضر بر عهدۀ وی می
قانون اساسی حاضر در مورد رئیس جمهوری آذربایجان که  191اصل  9بند  -3

 پس از پذیرش قانون اساسی حاضر به این مقام رسیده باشد، نافذ خواهد بود. 
یندگان مردم و خود مجلس ملی جمهوری آذربایجان که توسط مسئولیت نما -4

است، در روز اولین گردهمایی شورای عالی جمهوری آذربایجان شکل گرفته

 گردد. مجلس ملی جدید منقضی می
اولین گردهمایی مجلس ملّی جدید جمهوری آذربایجان باید یک هفته پس از آنکه 

وری آذربایجان انتخاب شدند، برگزار تن از نمایندگان مجلس ملّی جمه 83حداقل 

ماه مه سال  31گذاری مجلس ملّی جمهوری آذربایجان تا گردد. اولین دورۀ قانون

 ادامه خواهد داشت.  1006

در مورد انتخابات مجلس ملّی جمهوری »قانون جمهوری آذربایجان  89اصل 

ی اولین دورۀ باشد، تا هنگام انقضامی 1009اوت سال  19، که مصّوب «آذربایجان

مجلس ملّی جمهوری آذربایجان که مطابق قانون مذکور انتخاب شده است، دارای 

 اعتبار خواهد بود. 

هیئت وزیران جمهوری آذربایجان از هنگام تصویب قانون اساسی حاضر  -9

 های محّوله توسط قانون اساسی حاضر را انجام خواهند داد. وظایف و مسئولیت
شود، اختیارات اسی حاضر به اجرا گذارده میای که قانون اساز لحظه -6

 پذیرد. شوراهای محلّی نمایندگان مردم جمهوری آذربایجان پایان می
اختیاراتی که از طریق قوانین جمهوری آذربایجان به شوراهای محلی نمایندگان 

مردم جمهوری آذربایجان داده شده بود، از طرف ارگانهای اجرائی محلی اجراء 

 گردد. می

سال قوانین مربوط  9س از به اجرا درآمدن قانون اساسی حاضر، باید ظرف پ -7

 ها برگزار گردد. های خودگردان محلّی تهیّه و انتخابات شهرداریبه بخش
ها و مقّررات مصّوب که قبل از تصویب قانون نامهمفاد قوانین و دیگر آئین -8

اند در صورت اساسی حاضر در قلمرو جمهوری آذربایجان مورد اجراء بوده

 مانند. عدم تناقض با قانون اساسی حاضر معتبر باقی می
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های جمهوری آذربایجان که قبل از تصویب قانون اساسی حاضر فعالیت دادگاه -0

اند باید مطابق با احکام و اصول مشخص شده در قانون اساسی حاضر به داشته

 اجرای عدالت بپردازند. 
باشد باید ظرف مدت یک ابل اجرا میاز هنگامی که قانون اساسی حاضر ق -19

سال، قوانین مربوط به قضات، نظام قضایی و اصالح قضایی در راستای قانون 

 جمهوری آذربایجان از نو منصوب شوند. اساسی حاضر قرار گیرند و قضات 
تا قبل از پذیرش قانون اساسی حاضر، انتصاب قضات در پستهای خود و عزل ایشان 

 پذیرد. انجام میمطابق قوانین قبلی 

باید ظرف مدت یک سال از روزی که قانون اساسی حاضر به اجرا گذارده  -11

شود، قانون جمهوری آذربایجان در مورد دادگاه قانون اساسی جمهوری می

آذربایجان تعیین گردد و دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان تشکیل شود. تا 

بینی شده آذربایجان، اختیارات پیش قبل از تشکیل دادگاه قانون اساسی جمهوری

، 7در قانون اساسی حاضر نباید به اجرا گذارده شوند. مسئلۀ مطرح شده در بند 

عالی جمهوری آذربایجان قانون اساسی حاضر توسط دیوان 139، اصل 3مادۀ 

 حل و فصل خواهد شد. 
عالی داوری گردد، دیواناز روزی که قانون اساسی حاضر قابل اجرا می -19

جمهوری آذربایجان عنوان دادگاه اقتصادی را به خود اختصاص داده، وظایف 

 کند. مشّخص شده در قانون حاضر را اجرا می
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