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Kompilasi Konstitusi Sedunia

Kata Pengantar

Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Sekedar 
kegiatan meng-collect belaka. Ambil konstitusi negara yang ini. Ambil konstitusi 
negara yang itu. Kumpulkan menjadi satu. Diintegrasikan. Lalu selesai. Mudah 
sekali kesannya. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas 
bukan hal gampang dan sederhana. Sudah pasti diperlukan effort yang luar 
biasa besar, baik itu berhubungan dengan waktu, energi, kejelian, kecermatan, 
dan ketekunan. Dan terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang 
ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi 
konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan 
amandemen. Jangan sampai pula, dalam proses alih bahasa, materi muatan justru 
berubah dan melenceng dari kehendak sesungguhnya dari konstitusi itu sendiri. 
Terbayangkan betapa ini pekerjaan yang tidak ringan.

Namun demikian, buku kompilasi konstitusi ini pada akhirnya selesai juga disusun. 
Buku kompilasi ini merupakan bagian awal dari buku-buku kompilasi berikutnya 
yang nanti juga akan disusun dan diterbitkan. Dengan energi yang dibutuhkan 
sudah pasti tak kalah besarnya. Ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya 
patut disampaikan atas rampungnya buku kompilasi konstitusi ini. Ini menandakan 
adanya intensi dan ikhtiar besar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), 
dan utamanya tim penulis, untuk menyajikan sebuah karya yang sangat potensial 
bermanfaat bagi para penstudi hukum. Akan berdayaguna bagi para praktisi 
hukum, jurist, mahasiswa, dan siapapun yang sedang belajar dan ingin mendalami 
konstitusi, utamanya yang memilih dengan atau melalui comparative study.

Dengan membaca dan mencermati  konstitusi suatu negara, kita akan segera tahu 
bagaimana arsitektur dan rancang bangun negara tersebut. Mulai dari sejarah, 
tujuan negara, ideologi, sistem pemerintahan, kelembagaan negara, dan intensi 
penghormatan terhadap HAM. Tergambar juga bagaimana relasi negara dengan 
warga negara, negara dengan agama, keberagamaan warga negara, dan seterusnya. 
Sebagian lagi menyebut, konstitusi seperti wajah ‘Janus’, yang melihat ke 
belakang, untuk mempertahankan mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan mulia 
negara, sekaligus juga melihat ke depan, untuk menuju dan mewujudkan masa 
depan.

Dimanapun tempatnya, di negara manapun, dalam perspektif dan atmosfir ilmiah 
akademik, mengkaji konstitusi seolah tidak ada habisnya. Ibarat sumber air, 
konstitusi tak akan pernah habis dan kering ditimba. Selalu ada bagian menarik 
dalam saat melakukan kajian konstitusi, apalagi dengan menggunakan metode 
komparasi. Membandingkan antara konstitusi satu negara dengan konstitusi 
negara lain, tentunya yang punya alasan kuat diperbandingkan, bukan saja akan 
menghasilkan temuan menarik yang bermanfaat, melainkan juga dapat mendorong 
proses pemahaman dan kesadaran terhadap konstitusi itu sendiri. 
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Untuk mengantarkan sekalian pembaca menikmati dan mencermati buku 
kompilasi konstitusi ini, ada sejumlah hal umum tetapi penting dan mendasar 
mengenai materi muatan konstitusi yang menjadi pemahaman awal dan sederhana 
mengenai hakikat konstitusi. Konstitusi, jika merujuk pendapat Thomas Aquinas 
bahwa hukum pada dasarnya merupakan “peta jalan” menuju kebahagiaan, 
dapat diartikan sebagai peta jalan negara menuju tercapainya tujuan ideal negara 
yang telah ditentukan dan dicita-citakan. Konstitusi memuat gagasan-gagasan 
pokok bernegara, dasar-dasar bernegara, sekaligus penyelenggaraan sistem dan 
mekanisme bernegara. Konstitusi bersifat dasar, umum dan abstrak, sementara 
rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang 
berderajat lebih rendah, seperti undang-undang. 

Konstitusi (dalam sifat tertulis maupun tidak tertulis)1, atau menurut C.F. Strong 
konstitusi terdokumentasi dan tak terdokumentasi, merupakan salah satu penanda 
sebuah negara mengamalkan dan menganut constitusionalism. Lebih lanjut, 
constitusionalism itulah ciri utama dan pertama suatu negara disebut sebagai negara 
hukum, di samping ciri dan syarat lainnya. Dengan kata lain, prinsip utama negara 
hukum bukan lain constitusionalism itu sendiri, atau singkatnya, penyelenggaraan 
negara haruslah berdasarkan konstitusi. Negara yang menganut konstitusionalisme 
umumnya disebut negara konstitusional. Akan tetapi, tidak semua negara yang 
memiliki konstitusi dengan sendirinya menganut paham konstitusionalisme. Ada 
negara punya konstitusi, akan tetapi tidak menganut konstitusionalisme.2

Negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan 
‘kehendak umum’ yang tercermin dalam aturan hukum. Dengan kalimat 
lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas 
kedaulatan rakyat atau demokrasi. Neumann menyebutnya sebagai negara hukum 
demokratik.3 Dalam kaitan dengan “Rule of Law” yang juga dianggap sebagai 
sinonim dari demokrasi4, Sartori  menyebut sejumlah elemen konstitusionalisme 
yang mesti ada, yaitu (1) there is a higher law, either written or unwritten, called 
constitution;(2) there is judicial review; (3) there is an independent judiciary 
comprised of independent judges dedicated to legal reasoning; (4) possibly, 
there is due process of law; and, most basically, (5) there is a binding procedure 
establishing the method of law-making which remains an effective brake on the 
bare-will conception of law.5 

Jadi di negara hukum, ada konstitusionalisme yang dicerminkan dalam aturan 
hukum yang umumnya tersusun secara hirarkis dan  berpuncak pada konstitusi. 
Artinya, ada sebuah hukum dasar bernama konstitusi yang menjadi rujukan utama 
1 Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang 

mengatur pemerintahan negara  yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah 
dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Isra-
el. Lihat antara lain K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

2  LI, Bo, 2005. What Is Constitutionalism?, Tersedia: http://www. oycf.org/Perspectives/ 6_063000/what_is_
constitutionalism.htm. (Dikutip 5 November 2019).

3 Neumann, Franz, 1986, The Rule of Law, Heidelberg: Berg Publsihers, p. 27-31
4 Sejak abad 5 SM, istilah rule of law sudah dianggap sinonim dari demokrasi, dalam Brian Z. Tamanaha, On 

The Rule of Law. History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hal. 7).
5 Sartori, Giovanni. 1987, The Theory of Democracy Revisited. Chatham, New Jersey: Chatham House, p. 

309.
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dan tertinggi dalam konteks bernegara (the supreme law of the land). Dengan 
kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka konstitusi harus betul-betul bekerja 
sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan 
pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Konstitusi, tidak boleh hanya 
dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka.

Untuk dikatakan sebagai sebuah konstitusi demokratis (democratic constitution), 
di dalamnya harus mengandung sekurang-kurangnya dua materi muatan pokok, 
yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dua hal itu yang 
harus ada, yang lain-lain dapat dikatakan sekunder sifatnya. Terkait pembatasan 
kekuasaan, dalam sejarah politik, sebuah rezim kekuasaan akan terus berupaya 
dengan berbagai cara, baik sah maupun tidak sah, untuk mempertahankan atau 
memperluas kekuasaannya. Dalam kerangka itulah, maka kekuasaan harus dibatasi. 
Penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur oleh norma-norma hukum, yang 
akan membentuk sistem bernegara itu. Richard Kay menyebut suatu pemerintahan 
dengan kekuasaan-kekuasaan besar tetapi dibatasi secara konstitusional lebih tidak 
berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekuasaan yang tidak 
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diadakan sebelumnya.6 Oleh karena itu, 
Kay menekankan pentingnya konstitusi tertulis guna menjaga suatu pemerintahan 
selalu berjalan tertib (to keep a government in order). Terkait perlindungan hak 
asasi manusia, sejarah panjang konstitusi tidak lepas dari sejarah perjuangan 
hak asasi manusia. Sejarah itu pada pokoknya merupakan gambaran perjuangan 
menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi 
manusia dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia menjadi 
isu penting di dalam konstitusi. Relasi dan rakitan nilai-nilai antara negara dan 
masyarakat yang tercermin dalam konstitusi akan menggambarkan sejauh mana 
negara dimaksud mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perubahan konstitusi7 
menjadi materi muatan yang penting dan harus ada dalam konstitusi demokratis. 
Alasannya, konstitusi dalam pemahaman konstitusi tertulis8, merupakan karya 
manusia yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan, dan diberlakukan 
melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik, yang tidak 
akan pernah sempurna.9 Ketidaksempurnaan bukan hanya soal pengaturan di 
dalamnya yang tidak lengkap, melainkan juga karena konstitusi membutuhkan 
legitimasi zamannya. Setiap sistem konstitusi harus memiliki satu sifat inheren 
untuk selalu berubah. Konstitusi itu buatan manusia sehingga tidak akan pernah 
sempurna.10 Oleh sebab itu, ketentuan perubahan konstitusi merupakan suatu 
6 Richard S. Kay, “American Constitusionalism”, dalam Larry Alexander (Editor), Constitusionalism, Philosoph-

ical Foundation, Cambridge University Press, 1998, p. 16-50.
7 Menurut K.C Wheare, perubahan konstitusi dapat  ditempuh melalui  some primary forces, amandemen 

formal, penafsiran yudisial serta kebiasaan dan konvensi, dalam K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, 
Oxford: Oxford University Press, hlm. 100-120.

8 Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang 
mengatur pemerintahan negara  yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah 
dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Isra-
el. Lihat antara lain K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

9 Jimly Asshiddiqie (2007). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana 
Ilmu Populer, hlm. 604.

10 Muhammad Ridwan Indra (1990). The 1945 Constitution: A Human Creation, hlm. 45.
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keniscayaan.11 Adanya ketentuan itu memungkinkan konstitusi menjadi luwes dan 
dinamis dalam menemukan legitimasi zaman. Atau, sering disebut dengan living 
constitution atau konstitusi yang “hidup”.12

Kajian-kajian konstitusi umumnya terfokus pada gap antara kehendak ideal di 
dalam konstitusi dengan realitas di level implementasi. Sebab, ada kesamaan 
‘penyakit’ yang melanda negara demokrasi konstitusional, yakni kesulitan 
memindai idealita di atas kertas konstitusi menjadi realitas konkrit di lapangan 
bernegara. Ada banyak faktor yang memengaruhi dan menentukan dalam hal 
itu. Ini menarik. Bagaimana realitas pembatasan kekuasaan negara? Seperti apa 
faktamya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia? Sudahkan hak-hak- 
dasar yang diamanatkan konstitusi dipenuhi oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan 
itu menjadi pertanyaan awam yang mengemuka. Belum lagi soal tafsir konstitusi, 
pertentangan antara kaum originalist-tekstual dengan kaum progresif-kontekstual, 
belum ada tanda-tanda akan berakhir. Keduanya akan mewarnai setiap proses 
dan pembahasan constitutional interpretation, baik dalam wacana publik, di meja 
legislasi, maupun dalam ajudikasi konstitusional di peradilan konstitusi.

Tidak kalah menarik dengan hal itu, materi muatan ketentuan perubahan atau 
amandemen konstitusi di dalam konstitusi juga menarik dikaji. Terlebih lagi, ketika 
wacana perubahan undang-undang dalam faktanya terus saja digulirkan, seolah 
tak pernah lekang. Wacana perubahan konstitusi disuarakan sejak Perubahan 
UUD Negara Republik Indonesia 1945 disahkan. Dalam perkembangan, wacana 
itu timbul tenggelam, melemah dan menguat, seiring dengan isu-isu politik aktual 
yang terus menggelinding hingga saat ini. Titik persoalannya bukan lagi pada 
eksistensi atau ada tidaknya ketentuan itu dicantumkan secara expressis verbis 
di dalam konstitusi, melainkan di timbangan posibilitas, untuk secara faktual 
mengukur kemungkinan realitas dilakukannya perubahan atau amandemen. 

Pertanyaan yang timbul sekurang-kurangnya akan mencakup tiga hal, yaitu (i) 
kapan konstitusi diamandemen, (ii) bagaimana konstitusi diamandemen, dan 
(iii) bagaimana partisipasi publik dalam amandemen konstitusi.  Mengenai 
kapan, Goldwin dan Kaufman menyebut  amandemen konstitusi hanya mungkin 
dilakukan pada momentum luar biasa dalam sejarah suatu bangsa.13 Momentum 
luar biasa apa maksudnya? Ada 8 (delapan) kondisi ‘luar biasa’ menurut John 
Elster  yang memungkinkan amandemen konstitusi yaitu (i) krisis sosial dan 
ekonomi, (ii) revolusi, (iii) runtuhnya sebuah rezim, (iv) ketakutan akan runtuhnya 
sebuah rezim, (v) kekalahan dalam perang, (vi) rekonstruksi pasca perang; (vii) 
pembentukan negara baru; dan (viii) kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.14 
Amendemen konstitusi membutuhkan perlunya gejolak politik, kata Bogdanor. 
11 John P. Wheeler Jr., ‘Changing the Fundamental Law’ dalam Joh. P. Wheeler, Jr. (ed.), (1961), Salient Issues 

of Constitutional Revisions, , hlm. 49.
12 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konstitusi yang hidup silakan dibaca lebih lanjut antara lain William 

H. Rehnquist, “The Notion of a Living Constitution”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 29 No.2; 
Jack M. Balkin, “Framework Originalism and The Living Constitution”, Northwestern University Law Review, 
Vol. 103 No.2, terutama pl. 549-550

13 Robert A.Goldwin dan Art Kaufman (ed), (1988).  Constitution Makers and Constitutio Making:The Experi-
ence of Eight Nations, hlm. 1 ,

14 John Elster (1995). “Force and Mechanism in the Constitution Making Process”, 45 Duke Law Journal, hlm. 
347. 
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Gejolak politik itu dalam pandangan Bogdanor datang sebagai pressure ketika 
konstitusi suatu negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial dan 
kecenderungan politik yang tengah berubah.15 Semakin situasi politik bergolak, 
konfigurasi politik berubah secara dramatis, dan saat itulah peluang amandemen 
konstitusi menjadi lebih besar.16

Mengenai bagaimana amandemen dilakukan, dikenal adanya 3 (tiga) tipe, yaitu 
(a) konsensual (consensual), (b) disensual (dissensual), dan (c) gagal (stillborn). 
Konsensual merupakan tipe  ideal. Proses amandemen secara  konsensual 
mensyaratkan partisipasi semua pihak atau sebagian besar kelompok politik. 
Walaupun ada perdebatan, kelompok yang tidak sepakat dengan draft amandemen 
konstitusi tak dijumpai. Sebagian besar mendukung draft amandemen. Sementara, 
amandemen secara dissensual melibatkan tidak semua kelompok politik. Selain 
kesepakatan relatif susah dicapai,  sering dijumpai keberatan atas usul sodoran 
kelompok politik utama. Potensial muncul barisan sakit hati karena menolak 
draft amandemen. Sementara dalam proses yang gagal (stillborn), amandemen 
konstitusi gagal. Draft amandemen tak dihasilkan karena perbedaan amat 
diametral, tak ketemu titik kesepakatannya. Konstitusi gagal disusun. Kalaupun 
tersusun,  persetujuan secara nasional tak dicapai.

Berhubungan dengan partisipasi publik, Wheare mengatakan bahwa partisipasi 
publik merupakan hal krusial dalam amandemen konstitusi.17 Krusial guna 
memastikan amandemen bukan semat-mata produk elit politik. Partisipasi 
publik ini juga kelak membantu rasa memiliki rakyat terhadap hasil amandemen 
konstitusi.18 Dengan demikian, konstitusi akan dirasakan menjadi milik bersama, 
milik rakyat, sehingga akan selalu dibela dan dipertahankan. Maka sarannya, ruang 
keterlibatan publik harus diberikan lebih banyak dalam amandemen konstitusi.19 
Terlebih lagi, konstitusi tak hanya berurusan dengan kekuasaan pemerintahan, 
melainkan menyentuh hak dan kewajiban rakyat.

Masih banyak lagi aspek dan hal lain yang dapat dikemukakan terkait dengan 
konstitusi.  Namun demikian, hal-hal mendasar yang diuraikan di atas, diharap 
dapat mengantar pikiran pembaca. Mudah-mudah cukup relevan menyertai 
meluncurnya buku “Kompilasi Konstitusi Sedunia” ini ke tangan pembaca. 
Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dan berkontribusi 
bagi terbitnya buku ini. Akhirnya, selamat membaca. Selamat menemukan dan 
memeroleh daya guna dan daya manfaat buku ini. Salam Konstitusi!

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

15 Von Savigny dalam Denny Indrayana (2007). Amandemen UUD 1945:Antara Mitos atau Pembongkaran, 
Bandung: Mizan, hlm. 79.

16 K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi ..., Op.Cit, hlm. 23.
17 K.C. Wheare, Op.Cit, hlm. 122.
18 Julius Ihonvbere (2000). ‘How to Make an Undemocratic Constitutional: the Nigerian Example’, 21:2 Third 

World Quarterly, hlm. 346.
19 Ibid.





Kingdom of Bahrain



2

Kingdom of Bahrain

Bahrain

1. Nama Resmi : Kerajaan Bahrain

2. Ibu Kota Negara : Manama

3. Konstitusi : Konstitusi Kerajaan Bahrain yang ditetapkan 
Tahun 2017

4. Bahasa Resmi : Bahasa Arab (Resmi), Inggris

5. Bentuk Negara : Kesatuan

6. Sistem Pemerintahan : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional 

8. Kepala Negara : Raja

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

10. Lembaga Legislatif : Majelis Nasional yang terdiri dari Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan

11. Lembaga Yudikatif : Dewan Yudisial Tinggi dan Mahkamah 
Konstitusi
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KONSTITUSI BAHRAIN

PEMBUKAAN

Dengan nama Tuhan yang Maha Tinggi, dengan nikmat dan pertolongan-Nya, 
kami Hamad bin Isa Al-Khalifa, raja Kerajaan Bahrain, sesuai dengan tekad kami, 
kepastian, keyakinan dan kesadaran nasional kami, pan-Arab dan tanggung jawab 
internasional; dan dalam rangka pengakuan atas tanggung jawab kami kepada Tuhan, 
kepada tanah air dan masyarakat dan komitmen kami terhadap prinsip-prinsip dasar 
serta tanggung jawab kemanusian.

Dan dalam rangka pelaksanaan kehendak rakyat yang dituangkan kedalam prinsip-
prinsip yang diabadikan dalam Piagam Aksi Nasional; sesuai dengan kewenangan 
yang dipercayakan kepada kami oleh para tokoh kami untuk mengamandemen 
Konstitusi; karena keinginan kita untuk memenuhi persyaratan sistem pemerintahan 
demokratis untuk bangsa kita tercinta; berjuang untuk masa depan yang lebih baik 
di mana tanah air dan warga negara akan menikmati kesejahteraan yang lebih besar, 
kemajuan, pembangunan, stabilitas dan kemakmuran melalui kerja sama yang tulus 
dan konstruktif antara pemerintah dan warga negara yang akan menghilangkan 
hambatan menuju kemajuan; dan atas dasar keyakinan bahwa masa depan dan 
bekerja untuk masa depan adalah apa yang kita semua cari di negara yang akan 
datang; dan mengingat keyakinan kami bahwa tujuan semacam itu membutuhkan 
upaya yang keras; dan untuk menyempurnakan perjalanan, kami telah mengubah 
Konstitusi yang ada.

Amandemen ini telah memperhitungkan semua nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip 
manusiawi yang diabadikan dalam Piagam Aksi Nasional. Nilai-nilai dan prinsip-
prinsip ini menegaskan bahwa orang-orang Bahrain melaju maju dalam pawai 
kemenangan mereka menuju masa depan yang cerah, insya Allah, masa depan di 
mana upaya semua pihak dan individu bersatu, dan pemerintah dalam bentuknya 
yang baru akan mengabdikan diri untuk mencapai harapan dan aspirasi di bawah 
pemerintahannya yang toleran, menyatakan kepatuhan mereka terhadap Islam sebagai 
agama, aturan hukum dan cara hidup, dengan pertalian kepada keagungan Bangsa 
Arab, dan hubungan mereka dengan Dewan Kerjasama Teluk sekarang dan di masa 
depan, dan perjuangan mereka untuk segala sesuatu yang akan mencapai keadilan, 
kebaikan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

Amandemen terhadap Konstitusi dilaksanakan dengan dasar pikiran bahwa orang-
orang bangsawan Bahrain percaya bahwa Islam membawa keselamatan di dunia ini 
dan di masa depan, dan bahwa Islam tidak berarti kelambanan atau fanatisme, tetapi 
secara eksplisit menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah tujuan orang beriman, di 
mana pun ia menemukannya dia harus mengambilnya, dan bahwa Al-Qur’an tidak 
melalaikannya.

Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi kita untuk mendengarkan dan melihat seluruh 
warisan manusia di Timur dan Barat, mengadopsi apa yang kita anggap bermanfaat 
dan sesuai dan konsisten dengan agama, nilai-nilai dan tradisi kita yang sesuai 
dengan keadaan kita, dalam keyakinan bahwa sistem sosial dan manusia bukanlah 
alat dan instrumen yang tidak fleksibel yang dapat dipindahkan tidak berubah dari 
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satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan pesan yang disampaikan ke pikiran, 
semangat dan hati nurani manusia dan dipengaruhi oleh reaksi dan keadaan mereka 
masyarakatnya.

Dengan demikian amandemen konstitusi ini mewakili pemikiran budaya maju bangsa 
kita tercinta. Mereka mendasarkan sistem politik kita pada monarki konstitusional 
yang didirikan atas nasihat [syura], yang dalam Islam adalah model tertinggi untuk 
pemerintahan, dan pada partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan, yang 
merupakan dasar pemikiran politik modern. Raja, dengan kebijaksanaannya, memilih 
orang-orang berpengalaman tertentu untuk membentuk Dewan Konsultasi (Majlis 
al-Shura), dan melalui pemilihan oleh warga yang sadar, merdeka dan loyal dibentuk 
Dewan Perwakilan (Majlis al-Nuwwab), dan sehingga dua kamar bersama-sama 
menjalankan kehendak rakyat yang dijalankan melalui Majelis Nasional (Al-Majlis 
al-Watani).

Amandemen konstitusi ini tidak diragukan lagi mencerminkan kehendak bersama Raja 
dan rakyat dan memenuhi cita-cita luhur masayarakat dan prinsip-prinsip kemanusiaan 
yang terkandung dalam Piagam Aksi Nasional, dan memastikan bahwa rakyat akan 
mencapai posisi yang tinggi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, dan sesuai 
dengan kebesaran sejarah pendahulu, dan memungkinkan mereka untuk menempati 
tempat yang layak di antara bangsa-bangsa beradab di dunia.

Konstitusi yang diundangkan ini memuat amandemen yang telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Piagam Aksi Nasional yang melengkapi ketentuan yang tidak diubah.

Bersama ini dilampirkan memorandum penjelasan yang akan digunakan untuk 
menjelaskan alasannya.

BAB I
NEGARA

Pasal 1

a. Kerajaan Bahrain adalah sebuah 
negara Islam Arab, mandiri dan 
berdaulat penuh, dan orang-orangnya 
adalah bagian dari bangsa Arab. 
Baik kedaulatan maupun bagian dari 
wilayahnya tidak akan dilepaskan.

b. Pemer in tahan  Bahra in  akan 
dijalankan secara turun-temurun, 
yakni suksesi yang akan diwariskan 
dari Yang Mulia Shaikh Isa bin 
Salman Al Khalifa kepada putra 
tertuanya Sheikh Hamad bin Isa 
Al Khalifa dan kemudian putra 
sulung dari putra tertua ini dan 
begitu seterusnya, dari generasi ke 
generasi, kecuali selama hidupnya, 
Amir menunjuk salah seorang 

putranya selain yang tertua sebagai 
penggantinya,  sesuai dengan 
ketentuan Keputusan Suksesi diatur 
dalam klausa berikutnya.

c. Semua aturan suksesi diatur dengan 
Keputusan Amiri khusus yang 
harus bersifat konstitusional dan 
dengan demikian tidak dapat diubah 
kecuali sesuai dengan Pasal 120 dari 
Konstitusi ini.

d. Sistem pemerintahan di Kerajaan 
Bahrain bersifat demokratis, di mana 
kedaulatan berada di tangan rakyat, 
sumber dari semua kekuasaan. 
Kedaulatan harus dilaksanakan 
dengan cara yang ditentukan dalam 
Konstitusi ini.

e. Warga negara, baik laki-laki dan 
perempuan, memiliki hak untuk 
berpartisipasi dalam urusan publik 
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negara dan menikmati hak-hak 
politik, termasuk hak untuk memilih 
dan hak untuk turut serta dalam 
pemilihan umum, sesuai dengan 
Konstitusi ini serta kondisi dan 
prosedur yang ditetapkan dalam 
undang-undang. Warga negara 
tidak dapat dirampas hak untuk 
memi l ihnya  dan  hak  un tuk 
mencalonkan diri dalam pemilihan 
umum kecuali diatur dalam undang-
undang.

f. Konstitusi ini hanya dapat diubah 
sebagian, dan dilakukan menurut 
cara yang di tentukan dalam 
konstitusi ini.

Pasal 2

Islam adalah agama Negara, Syariah 
Islam (Hukum Islam) merupakan sumber 
utama perundang-undangan, dan bahasa 
Arab menjadi bahasa resmi.

Pasal 3

Bendera Negara, lambang, lencana, 
medali, dan lagu kebangsaan ditetapkan 
oleh undang-undang.

BAB II
DASAR-DASAR MASYARAKAT

Pasal 4

Keadilan mendasari sistem pemerintahan. 
Kerjasama dan saling pengertian adalah 
kesepakatan bersama yang tetap di antara 
warga negara. kebebasan, kesetaraan, 
keamanan, ketenangan, pendidikan, 
solidaritas sosial dan kesempatan yang 
sama bagi warga negara merupakan pilar 
masyarakat yang dijamin oleh Negara.

Pasal 5

a. Keluarga adalah fondasi utama 
dari masyarakat dan kekuatannya 
terletak pada agama, moralitas 
dan patriotisme. Undang-undang 

harus menjaga integritas hukum 
dan memperkuat ikatan dan nilai-
nilainya, dan akan melindungi ibu 
dan anak dalam keluarga. Undang-
undang juga harus melindungi 
generasi muda dan membela mereka 
melawan eksploitasi dan penelantaran 
moral, jasmani dan rohani. Negara 
harus memberikan perhatian khusus 
terhadap pertumbuhan fisik, mental 
dan moral generasi muda.

b. Negara menjamin rekonsiliasi 
tugas-tugas perempuan terhadap 
keluarga dengan pekerjaan mereka 
di masyarakat, dan kesetaraan 
mereka dengan laki-laki dalam 
bidang politik, sosial, budaya, dan 
ekonomi tanpa melanggar ketentuan 
hukum agama Islam (Syari’ah).

c. Negara harus memastikan pemenuhan 
jaminan sosial yang diperlukan 
untuk warga di dalam kondisi 
usia lanjut, sakit, disabilitas, yatim 
piatu, janda atau pengangguran, dan 
menyediakan layanan asuransi sosial 
dan perawatan medis bagi mereka, 
serta berusaha untuk melindungi 
mereka dari kebodohan, ketakutan 
dan kemiskinan.

d. Warisan adalah hak yang dijamin 
diatur oleh Syariah Islam.

Pasal 6

Negara harus melestarikan warisan Arab 
dan Islam. Dalam rangka berkontribusi 
pada kemajuan peradaban manusia, 
dan akan membantu untuk memperkuat 
hubungan dengan negara-negara Muslim 
dan membawa keberhasilan bagi aspirasi 
Bangsa Arab untuk menggalang persatuan 
dan mencapai kemajuan.

Pasal 7

a. Negara harus mendukung ilmu 
pengetahuan, sastra dan seni, dan 
akan mendorong penelitian ilmiah. 
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Negara juga menjamin adanya 
layanan pendidikan dan kebudayaan 
bagi warga negara. Pendidikan 
dasar harus menjadi program wajib 
dan gratis berdasarkan undang-
undang. Hukum harus membuat 
rencana yang diperlukan untuk 
menghilangkan buta huruf.

b. Undang-undang harus peduli 
terhadap pendidikan agama dan 
nasional dalam berbagai tingkatan, 
dan berkepentingan terhadap 
program penguatan kepribadian 
warga negara dalam semua tingkatan 
serta penumbuhan kebanggaan 
terhadap Nasionalisme Arab.

c. Perorangan dan badan dapat 
menjalankan sekolah swasta 
dan perguruan tinggi di bawah 
pengawasan negara dan sesuai 
dengan hukum.

d. Negara menjamin perlindungan 
terhadap lembaga pendidikan.

Pasal 8

a. Setiap warga negara memiliki 
hak atas kesehatan. Negara harus 
merawat kesehatan masyarakat dan 
memastikan sarana pencegahan 
dan pengobatan dengan mendirikan 
berbagai macam rumah sakit dan 
menyediakan fasilitas medis.

b. Perorangan dan badan dapat 
menjalankan rumah sakit swasta, 
klinik atau balai pengobatan di 
bawah pengawasan negara dan 
sesuai dengan hukum.

Pasal 9

a. Hak milik, modal dan pekerjaan 
-sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan Islam- menjadi unsur 
dasar dari struktur sosial Negara 
dan kekayaan nasional, dan semua 
itu menjadi hak-hak individu dengan 
fungsi sosial yang diatur oleh 
undang-undang.

b. Properti umum tidak dapat diganggu 
gugat dan perlindungannya menjadi 
kewajiban setiap warga negara.

c. Benda milik pribadi harus dilindungi. 
Tidak seorangpun dapat dicegah 
untuk membuang hartanya kecuali 
dalam batas-batas yang ditentukan 
undang-undang. Tidak ada properti 
yang akan diambil alih kecuali jika 
digunakan untuk kepentingan umum, 
sesuai dengan undang-undang dan 
kompensasi yang adil telah dibayar.

d. Penyitaan properti umum harus 
dilarang. Penyitaan milik pribadi 
sebagai hukuman tidak dapat 
dijatuhkan kecuali oleh keputusan 
pengadilan dan dalam keadaan yang 
ditentukan oleh undang-undang.

e. Hubungan antara pemilik tanah 
dan real estat dengan penyewanya 
akan diatur oleh hukum berdasarkan 
prinsip-prinsip ekonomi dengan 
memperhatikan keadilan sosial.

f. Negara harus berusaha untuk 
menyediakan perumahan bagi warga 
negara dengan penghasilan terbatas.

g. Negara harus membuat pengaturan 
yang diperlukan untuk memastikan 
p e m a n f a a t a n  l a h a n  s e c a r a 
produktif, dan akan berusaha 
untuk meningkatkan standar petani. 
Hukum harus menentukan cara 
dimana bantuan dan kepemilikan 
lahan diberikan kepada petani kecil.

h. Negara harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk 
mel indungi  l ingkungan  dan 
konservasi satwa liar.

Pasal 10

a. perekonomian nasional harus 
didasarkan pada keadilan social, 
dan harus didasarkan pada kerjasama 
yang adil antara sektor publik 
dan swasta. Tujuannya, dalam 
batas hukum, adalah pembangunan 
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ekonomi sesuai dengan rencana yang 
disusun dengan baik dan pencapaian 
kemakmuran bagi warga negara, 
yang semuanya dilakukan dalam 
batas-batas hukum. 

b. Negara harus berusaha untuk 
mencapai kesatuan ekonomi negara-
negara Dewan Kerjasama Teluk 
dan negara-negara Liga Arab, dan 
segala sesuatu yang mengarah pada 
pemulihan hubungan, kerja sama, 
koordinasi dan bantuan timbal balik 
di antara mereka.

Pasal 11

Semua sumber daya alam dan energi 
adalah milik negara. Negara harus 
menjamin pelestarian dan pemanfaatan 
yang tepat, dengan mempertimbangkan 
persyaratan-persyaratan keamanan Negara 
dan perekonomian nasional.

Pasal 12

Negara harus menjamin solidaritas 
masyarakat dalam memikul beban akibat 
bencana dan bencana alam, dan harus 
memberikan kompensasi atas kerusakan 
atau cedera yang dialami oleh orang-
orang sebagai akibat dari perang atau 
sebagai akibat dari menjalankan tugas 
militer mereka.

Pasal 13

a. Pekerjaan harus menjadi kewajiban 
setiap warga negara yang didorong 
oleh martabat pribadi dan kebaikan 
publik. Setiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan memilih jenis 
pekerjaannya dengan tetap tunduk 
pada batasan-batasan ketertiban 
umum dan standar moral.

b. Negara menjamin tersedianya 
kesempatan kerja bagi warganya dan 
menjamin persyaratan kerja yang adil. 

c. Kerja paksa tidak dikenakan pada 
siapa pun kecuali dalam keadaan 

yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk keadaan darurat nasional dan 
hanya dengan pemberian upah yang 
adil, atau sebagai implementasi dari 
keputusan pengadilan.

d. Hubungan antara pengusaha dan 
karyawan diatur oleh undang-
undang dengan landasan ekonomi, 
serta tetap memperhatikan prinsip-
prinsip keadilan sosial.

Pasal 14

Negara harus mendorong kerjasama 
dan simpanan, dan mengawasi regulasi 
perkreditan.

Pasal 15

a. Pajak dan retribusi didasarkan pada 
prinsip-prinsip keadilan sosial, 
dan pembayarannya merupakan 
kewajiban berdasarkan undang-
undang.

b. Undang-undang harus mengatur 
pengecualian pajak bagi warga 
berpenghasilan rendah atas pajak 
untuk memastikan terjaganya standar 
hidup minimum.

Pasal 16

a. Pekerjaan publik adalah layanan 
nasional yang dipercayakan kepada 
pemegang jabatannya, dan pegawai 
negeri harus memikirkan kepentingan 
publik ketika melakukan pekerjaan 
mereka. Orang asing tidak akan 
dipercayakan menduduki jabatan 
publik kecuali dalam kasus-kasus 
yang ditentukan oleh undang-
undang.

b. Warga negara harus memiliki 
kesempatan yang sama untuk 
memegang jabatan publik sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan 
oleh undang-undang.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT

Pasal 17

a. Kewarganegaraan Bahrain harus 
ditentukan oleh hukum. Seseorang 
yang secara inheren menikmati 
kewarganegaraan Bahrainnya tidak 
dapat dilucuti kewarganegaraannya 
kecuali dalam kasus pengkhianatan, 
dan kasus-kasus lain yang ditentukan 
oleh hukum.

b. Tidak ada warga yang akan 
dideportasi dari Bahrain, tidak pula 
ditolak untuk masuk kembali.

Pasal 18

Semua orang memiliki harkat dan 
martabat yang sama sebagai manusia, 
dan warga negara memiliki hak dan 
tanggung jawab publik yang sama di 
hadapan hukum, tanpa diskriminasi jenis 
kelamin, asal-usul, bahasa, agama atau 
kepercayaan.

Pasal 19

a. Kebebasan  p r ibad i  d i j amin 
berdasarkan undang-undang.

b. Tak seorangpun akan ditangkap, 
ditahan, dipenjarakan, dicari atau 
dipaksa untuk berada di tempat 
yang ditentukan, dan tidak pula 
d i  ked iaman  s iapapun  a tau 
kebebasannya untuk memilih tempat 
tinggal dan bergerak dibatasi, kecuali 
sesuai dengan undang-undang dan 
di bawah pengawasan kekuasaan 
kehakiman.

c. Ti d a k  a d a  p e n a h a n a n  a t a u 
pemenjaraan yang dilaksanakan di 
tempat-tempat selain yang ditentukan 
sebagai penajara menurut undang-
undang. Di tempat-tempat tersebut 
kesehatan dan kesejahteraan sosial 
harus dilindungi dan berada dalam 
pengawasan kekuasaan kehakiman.

d. Tidak seorang pun akan mengalami 
penyiksaan fisik atau mental, godaan 
atau perlakuan yang merendahkan, 
d a n  u n d a n g - u n d a n g  h a r u s 
memberikan hukuman atas tindakan-
tindakan kekerasan tersebut. Setiap 
pernyataan atau pengakuan akan 
batal demi hukum jika terbukti 
telah dibuat di bawah paksaan atau 
bujukan atau perlakuan merendahkan 
dari ancaman daripadanya.

Pasal 20

a. Tidak ada kejahatan atau hukuman 
yang dapat diberikan kecuali 
berdasarkan undang-undang, dan 
tidak ada hukuman dapat dikenakan 
kecuali untuk pelanggaran yang 
dilakukan setelah undang-undang 
yang relevan telah datang

b. Hukuman bersifat pribadi.
c. Seorang terdakwa harus dianggap 

tidak bersalah sampai dibuktikan 
bersalah menurut hukum dalam 
persidangan dengan jaminan yang 
diperlukan untuk melaksanakan hak 
sangkal di semua tahap penyelidikan 
dan pengadilan sesuai dengan 
hukum.

d. Tindakan yang menyebabkan cedera 
fisik atau moral terhadap seorang 
terdakwa harus dilarang.

e. Setiap terdakwa yang dituduh 
melakukan kejahatan  harus 
didampingi oleh pengacara dengan 
persetujuan terdakwa.

f. Hak untuk diadili harus dijamin 
berdasarkan undang-undang.

Pasal 21

Ektradisi pengungsi politik dilarang

Pasal 22

Kebebasan hati nurani bersifat mutlak. 
Negara harus menjamin hak untuk 
menjalankan ibadah, kebebasan untuk 
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melakukan ritual keagamaan, dan untuk 
mengadakan prosesi dan pertemuan 
keagamaan sesuai dengan kebiasaan yang 
ada di negara ini.

Pasal 23

Kebebasan berbicara dan kebebasan 
untuk melaksanakan penelitian ilmiah 
harus dijamin. Setiap orang berhak untuk 
mengekspresikan dan menyampaikan 
pendapatnya dalam kata-kata, secara 
tertulis atau dengan cara lainnya, 
sesuai dengan syarat dan prosedur yang 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 24

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
sebelumnya, kebebasan pers, percetakan 
dan penerbitan dijamin berdasarkan 
syarat dan prosedur yang ditentukan oleh 
undang-undang.

Pasal 25

Kediaman tidak dapat diganggu gugat. 
Kediaman tidak dapat dimasuki atau 
digeledah tanpa izin dari penghuninya 
kecuali dengan syarat dan cara yang 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 26

Kebebasan berkomunikasi via pos, 
telegraf, telepon dan komunikasi elektronik 
harus dijaga serta kerahasiaannya harus 
dijamin. Komunikasi tidak akan disensor 
dan isinya tidak pula harus diungkapkan 
kecuali untuk suatu keperluan yang 
ditentukan oleh undang-undang dan 
sesuai dengan prosedur dan jaminan 
dinyatakan di dalamnya.

Pasal 27

Kebebasan untuk berserikat  dan 
membentuk perkumpulan berdasarkan 
prinsip-prinsip nasional dan untuk 
tujuan yang sah serta dengan cara damai 
akan dijamin sesuai dengan syarat dan 

prosedur yang ditentukan oleh undang-
undang dengan syarat tidak melanggar 
dasar-dasar agama dan ketertiban umum. 
Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk 
bergabung atau tetap berada dalam 
asosiasi atau serikat apapun.

Pasal 28

a. Individu berhak mengadakan 
pertemuan pribadi tanpa izin atau 
pemberitahuan terlebih dahulu, dan 
tidak ada anggota pasukan keamanan 
dapat menghadiri pertemuan-
pertemuan pribadi tersebut.

b. Pertemuan publik, parade dan majelis 
harus diijinkan sesuai dengan syarat 
dan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dengan ketentuan 
bahwa maksud dan tujuannya tidak 
mengganggu dan tidak bertentangan 
dengan moral publik.

Pasal 29

Setiap individu dapat menghubungi 
otoritas publik secara tertulis atas tanda 
tangannya. Pendekatan kelompok kepada 
pihak berwenang hanya dapat dilakukan 
oleh badan hukum dan orang perusahaan.

Pasal 30

a. Perdamaian harus menjadi tujuan 
Negara. Keselamatan negara harus 
menjadi bagian dari keselamatan 
Negeri Arab secara keseluruhan, dan 
mempertahankannya akan menjadi 
kewajiban bagi setiap warga negara. 
Dinas militer merupakan suatu 
kehormatan bagi warga dan diatur 
oleh undang-undang.

b. H a n y a  N e g a r a  y a n g  d a p a t 
membentuk Angkatan Pertahanan, 
Garda Nasional, dan layanan/
badan Keamanan Publik. Tidak ada 
warga negara ditugaskan pada tugas 
tersebut kecuali dalam hal kebutuhan 
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yang tinggi dan dengan cara yang 
diatur oleh undang-undang.

c. Mobilisasi penuh atau sebagian 
pasukan diatur oleh undang-undang.

Pasal 31

Hak dan kebebasan publik yang 
ditetapkan dalam Konstitusi ini tidak 
dapat diatur atau dibatasi kecuali 
dengan atau dalam undang-undang, 
serta pengaturan dan pembatasan tersebut 
tidak akan mempengaruhi esensi hak atau 
kebebasan.

BAB IV

OTORITAS PUBLIK

KETENTUAN UMUM

Pasal 32

a. Sistem pemerintahan didasarkan 
pada prinsip pemisahan kekuasaan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif, 
yang berfungsi dalam sebuah 
kerjasama satu sama lain sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi ini. 
Tidak satu pun dari tiga otoritas 
dapat menetapkan semua atau 
sebagian dari kekuasaannya yang 
dinyatakan dalam Konsti tusi 
ini. Namun, delegasi legislatif 
terbatas untuk periode tertentu dan 
subjek tertentu diizinkan, di mana 
kekuasaan akan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang 
Delegasi.

b. Kekuasaan legislatif berada di 
tangan Raja dan Majelis Nasional 
sesuai dengan Konstitusi. Kekuasaan 
eksekutif berada di tangan Raja 
bersama Dewan Menteri dan para 
Menteri, dan putusan-putusan 
pengadi lan dikeluarkan atas 
namanya, yang seluruhnya sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi

Bagian 1
Raja

Pasal 33

a. Raja adalah Kepala Negara dan 
perwakilan secara nominal, dan 
pribadinya tidak dapat diganggu 
gugat. Raja adalah pelindung setia 
agama dan tanah air, dan simbol 
persatuan nasional.

b. Raja wajib melindungi legitimasi 
pemerintah dan supremasi Konstitusi 
dan hukum, dan peduli terhadap 
hak dan kebebasan individu dan 
organisasi.

c. Raja menjalankan kekuasaannya 
secara langsung dan melalui para 
menterinya. Para menteri secara 
bersama-sama bertanggung jawab 
kepadanya (Raja) atas kebijakan 
pemerintah secara umum, dan setiap 
Menteri bertanggung jawab atas 
urusan Kementeriannya.

d. R a j a  m e n g a n g k a t  d a n 
memberhentikan Perdana Menteri 
dengan Perintah Kerajaan (royal 
order) serta mengangkat dan 
memberhentikan Menteri dengan 
Keputusan Kerajaan (royal decree) 
seperti yang diusulkan oleh Perdana 
Menteri.

e. Kabinet harus disusun kembali 
dengan cara yang diatur dalam pasal 
ini di setiap awal periode legislatif 
Majelis Nasional.

f. R a j a  m e n g a n g k a t  d a n 
memberhentikan anggota Dewan 
Konsultasi (Consultative Counsil) 
dengan Perintah Kerajaan (Royal 
Order).

g. Raja adalah Panglima Tertinggi 
Angka tan  Per t ahanan .  Ra ja 
be rhak  memer in t ahkan  dan 
membebankannya dengan tugas-
tugas nasional di dalam dan di 
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luar negeri. Angkatan Pertahanan 
secara langsung terkait dengan 
Raja, dan menjaga kerahasiaan yang 
diperlukan dalam urusan pertahanan 
tersebut.

h. Raja memimpin Dewan Pengadilan 
Tinggi. Raja menunjuk hakim dengan 
Perintah Kerajaan, seperti yang 
diusulkan oleh Dewan Pengadilan 
Tinggi.

i. Raja memberikan tanda kehormatan 
dan dan tanda jasa sesuai dengan 
undang-undang.

j. Raja menetapkan, memberikan 
dan menarik pangkat sipil dan 
militer serta gelar kehormatan 
lainnya berdasarkan Perintah 
Kerajaan (Royal Order), dan dapat 
mendelegasikan orang lain untuk 
melaksanakan kewenangan ini atas 
namanya.

k. Mata uang dikeluarkan atas nama 
Raja sesuai dengan undang-undang.

l. Saat naik tahta, Raja mengambil 
sumpah berikut pada pertemuan 
khusus Majelis Nasional:
“Saya bersumpah oleh Tuhan 
Yang Mahakuasa bahwa saya akan 
menghormati Konstitusi dan hukum-
hukum Negara, bahwa saya akan 
membela kebebasan, kepentingan, 
dan aset rakyat, dan bahwa saya 
akan menjaga kemerdekaan bangsa 
dan integritas wilayahnya. ”

m. Pengadilan Kerajaan melekat pada 
raja. Peraturan kerajaan akan 
dikeluarkan untuk mengaturnya. 
Anggaran dan aturan mengenai 
pengawasan anggaran akan diatur 
dan ditetapkan dalam keputusan 
kerajaan.

Pasal 34

a. Dalam hal Raja berada di luar 
negeri dan Putra Mahkota tidak 
dapat bertindak atas nama Raja, 

Raja akan menunjuk seorang wakil 
dengan Keputusan Kerajan untuk 
menjalankan kekuasaan selama 
ketidakhadirannya. Penunjukan ini 
dapat disertai peraturan khusus 
untuk melaksanakan kekuasaan atas 
namanya atau dapat pula membatasi 
ruang lingkup kewenangannya.

b. Syarat-syarat dan ketentuan dalam 
Pasal 48 ayat (b) Konstitusi ini 
berlaku untuk Wakil Raja. Jika dia 
adalah seorang menteri atau anggota 
Dewan Konsultasi atau Dewan 
Perwakilan, yang bersangkutan tidak 
akan berpartisipasi dalam urusan 
kementerian atau parlemen selama 
periodenya mewakil Raja.

c. Sebelum menjalankan kekuasaanya, 
Wakil Raja harus mengambil sumpah 
sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal sebelumnya, ditambah frasa: 
“dan aku akan setia kepada Raja.” 
Sumpah akan diambil di Majelis 
Nasional, dan jika tidak dapat 
dilaksanakan sumpah akan diambil 
di hadapan Raja.

Putra Mahkota hanya akan mengambil 
sumpah ini sekali, meskipun jika ia 
mewakili Raja beberapa kali.

Pasal 35

a. Raja dapat mengubah konstitusi, 
megusulkan undang-undang, 
d a n  m e m i l i k i  k e w e n a n g a n 
u n t u k  m e n g e s a h k a n  d a n 
mengundangkannya.

b. Sua tu  undang-undang  akan 
dinggap sah dan Raja  akan 
mengundangkannya setelah enam 
bulang sejak tanggal diajukannya 
oleh Dewan Konsultasi dan Dewan 
Perwakilan tanpa dikembalikan 
kepada kamar-kamar ini untuk 
dipertimbangkan kembali.

c. D e n g a n  m e m p e r h a t i k a n 
ketentuan yang berkaitan dengan 



14

Kingdom of Bahrain

amandemen konstitusi, jika dalam 
jangka waktu yang ditentukan 
dalam ayat sebelumnya Raja 
mengembalikan kepada Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan 
untuk mempertimbangkan kembali 
r a n c a n g a n  u n d a n g - u n d a n g 
melalui suatu keputusan yang 
dalam pertimbangannya harus 
memuat pernyataan apakah harus 
dipertimbangkan kembali dalam sesi 
yang sama atau pada sesi berikutnya.

d. Jika Dewan Konsultasi dan Dewan 
Perwakilan, atau Majelis Nasional 
menyetujui kembali rancangan 
dengan mayoritas dua pertiga 
anggotanya. Raja akan mengesahkan 
dan mengundangkannya dalam 
waktu satu bulan setelah persetujuan 
kedua tersebut.

Pasal 36

a. Perang agresif dilarang. Perang 
defensif dinyatakan melalui suatu 
Dekrit yang akan disampaikan 
kepada Majelis Nasional segera 
setelah deklarasi, untuk keputusan 
tentang pelaksanaan perang.

b. Kondisi keselamatan nasional 
atau darurat militer hanya aakan 
diberlakukan melalui suatu Dekrtit. 
Dalam keadaan apapun, darurat 
militer tidak dapat diumumkan untuk 
jangka waktu lebih dari tiga bulan, 
dan tidak dapat diperpanjang kecuali 
dengan persetujuan anggota Majelis 
Nasional yang hadir.

Pasal 37

Raja dalam hal membuat perjanjian 
harus berdasarkan keputusan, dan akan 
mengkomunikasikannya kepada Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan 
dengan disertai dengan pernyataan yang 
sesuai. Suatu traktat akan memiliki 
kekuatan hukum setelah disimpulkan 

dan diratifikasi serta diterbitkan dalam 
Lembara Berita Resmi Negara. 

Namun, perjanjian damai dan perjanjian 
aliansi, perjanjian yang berkaitan dengan 
wilayah Negara, sumber daya alam, hak 
kedaulatan, hak publik dan pribadi warga 
negara, perjanjian yang berkaitan dengan 
perdagangan, pengiriman dan tempat 
tinggal, dan perjanjian yang melibatkan 
Menteri Keuangan dalam non-anggaran 
pengeluaran atau yang mensyaratkan 
amandemen hukum Bahrain, harus 
diumumkan secara resmi agar sah.

Dalam keadaan apa pun suatu perjanjian 
dapat mencakup klausul rahasia yang 
bertentangan dengan yang dinyatakan 
secara terbuka.

Pasal 38

Jika antara pertemuan sesi Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan, atau 
selama periode reses Majelis Nasional, 
peristiwa apa pun yang memerlukan 
percepatan pengadopsian langkah-langkah 
hukum yang tidak dapat ditunda, Raja 
dapat mengeluarkan Dekrit yang relevan 
dan memiliki kekuatan hukum, asalkan 
tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Dekrit tersebut harus disampaikan 
ke Dewan Konsultasi dan Dewan 
Perwakilan dalam waktu satu bulan 
sejak dikeluarkannya jika kedua kamar 
berada dalam sesi, atau dalam waktu 
satu bulan dari pertemuan pertama dari 
masing-masing kamar baru jika terjadi 
pembubaran atau jika masa legislatif telah 
berakhir. Jika Keputusan tersebut tidak 
disampaikan, kekuatan hukum mereka 
akan mereda secara retrospektif tanpa 
perlu mengeluarkan putusan yang relevan. 
Jika dekrit tersebut disampaiakan kepada 
kedua kamar tetapi tidak dikonfirmasi 
oleh mereka kekuatan hukum mereka 
juga akan mereda.
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Pasal 39

a. Raja dapat menetapkan peraturan 
turunan sebagai implementasi 
undang-undang, dengan Keputusan 
yang tidak memuat perubahan atau 
penangguhan undang-undang atau 
pengecualian dari penerapannya. 
Undang-undang dapat menetapkan 
instrumen yang lebih rendah daripada 
Keputusan untuk diundangkannya 
regulasi yang diperlukan dalam 
rangka pelaksanaannya.

b. Raja dapat menetapkan aturan 
pengawasan dan peraturan yang 
dibutuhkan untuk organisasi 
direktorat dan departemen publik, 
melalui Keputusan sepanjang tidak 
bertentangan dengan perundang-
undangan.

Pasal 40

R a j a  d a p a t  m e n g a n g k a t  d a n 
memberhentikan pegawai negeri, personil 
militer, dan perwakilan politik di luar 
negeri dan organisasi internasional, 
menurut batas-batas dan ketentuan yang 
ditetapkan oleh undang-undang, serta 
dapat meneriman perwakilan negara lain 
dan organisasi internasional.

Pasal 41

Raja dapat meringankan atau mengubah 
hukuman melalui suatu Keputusan. 
Amnesti total hanya dapat diberikan 
menurut hukum, dan hanya berlaku 
terhadap pelanggaran yang dilakukan 
sebelum amnesti diajukan.

Pasal 42

a. Raja dapat mengeluarkan Perintah 
untuk pemilihan Dewan Perwakilan 
sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Raja dapat mengundang Majelis 
Nasional untuk bersidang melalui 
Perintah Kerajaan, dan membuka 

serta menutup rapatnya sesuai 
dengan ketentuan konstitusi.

c. Raja dapat membubarkan Dewan 
Perwakilan dengan keputusan yang 
menyatakan alasan pembubarannya 
setelah berkonsultasi dengan 
Ketua Dewan Konsultasi, Dewan 
P e r w ak i l an  d an  M ah k amah 
Konstitusi. Kamar tidak dapat 
dibubarkan kembali dengan alasan 
yang sama.

Pasal 43

Raja dapat melakukan referendum rakyat 
tentang undang-undang dan isu-isu 
penting yang terkait dengan kepentingan 
Negara. Masalah yang dijukan dalam 
referendum dianggap telah disetujui jika 
disetujui oleh mayoritas dari mereka yang 
memberikan suara. Hasil referendum 
mengikat semua dan berlaku sejak 
tanggal diumumkan, dan diumumkan 
dalam Lembaran Berita Resmi. 

Bagian 2
Kekuasaan Eksekutif

Subbagian 1. Dewan Menteri dan 
Menteri-Menteri

Pasal 44

Dewan Menteri terdiri dari Perdana 
Menteri dan sejumlah Menteri.

Pasal 45

a. C a l o n  M e n t r i  w a j i b 
berkewarganegaraan Bahrain, 
dengan usia tidak kurang dari 30 
(tiga puluh) tahun menurut kalender 
masehi, serta menikmati hak politik 
dan hak sipil secara penuh. Kecuali 
ditentukan lain, ketentuan yang 
berkaitan dengan Menteri berlaku 
juga untuk Perdana Menteri.

b. Gaji Perdana Menteri dan Menteri 
akan ditetapkan dalam undang-
undang.
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Pasal 46

Sebelum memegang jabatannya, Perdana 
Menteri dan Menteri harus mengambil 
sumpah yang ditentukan dalam Pasal 78 
Konstitusi ini di hadapan Raja.

Dan Perdana Menteri harus menyampaikan 
pernyataan kebijakan pemerintah dalam 
waktu tiga puluh hari setelah mengambil 
sumpah konstitusional di hadapan Dewan 
Perwakilan, atau dalam pertemuan 
pertamanya jika tidak ada. Jika Kamar 
tidak menyetujui pernyataan kebijakan 
dalam waktu tiga puluh hari oleh 
mayoritas anggotanya, Pemerintah akan 
mengirimkan kembali program tersebut 
ke Kamar setelah membuat amandemen 
yang ditentukan, dalam waktu dua puluh 
satu hari dari tanggal penolakannya 
oleh Kamar. Jika Dewan menolaknya 
untuk kedua kalinya dalam periode tidak 
melebihi dua puluh satu hari melalui 
mayoritas dua pertiga anggotanya, Raja 
akan menerima pengunduran diri kabinet. 
Jika Kamar tidak menyetujui pernyataan 
kebijakan kabinet baru, sesuai dengan 
aturan dan periode waktu sebelumnya, 
Raja dapat membubarkan Kamar atau 
menerima pengunduran diri kabinet 
dan menunjuk yang baru, dan Kamar 
harus memutuskan untuk menerima 
atau menolak program Pemerintah 
dalam periode yang ditentukan, dan 
jika keputusan belum dibuat dalam 
periode yang ditentukan, Kamar tersebut 
dianggap telah menyetujui pernyataan 
kebijakan.

Pasal 47

a. D e w a n  M e n t e r i  b e r w e n a n g 
mengawasi kepentingan Negara, 
menetapakan dan menindaklanjuti 
pelaksanaan kebijakan pemerintah 
umum, dan mengawasi jalannya 
urusan aparatur Pemerintah.

b. Raja akan memimpin pertemuan 
Dewan Menteri yang dihadirinya.

c. Perdana Menter i  melakukan 
pengawasan terhadap kinerja dan 
pelaksanaan tugas Dewan Menteri, 
melaksanakan keputusan dan 
mengkoordinasikan antara berbagai 
kementerian dan mengintegrasikan 
pelaksanaan tugas mereka.

d. Pelepasan Pendana Mentri dari 
jabatanya atas alasan apapun diikuti 
juga oleh pemberhentian semua 
Menteri dari jabatannya.

e. Pertemuan Dewan Menteri bersifat 
rahasia. Keputusannya akan diadopsi 
ketika mayoritas anggotanya hadir 
dan ada mayoritas yang mendukung. 
Dalam hal pemungutan suara, 
pihak di mana Perdana Menteri 
memberikan suara akan berlaku. 
Minoritas akan tunduk pada 
pendapat mayoritas kecuali mereka 
mengundurkan diri. Keputusan 
dewan harus diserahkan kepada Raja 
untuk persetujuan dalam kasus yang 
memerlukan Keputusan terkait.

Pasal 48

a. Setiap menteri bertanggungjawab atas 
urusan-urusan Kementeriannya dan 
menerapkan kebijakan pemerintah 
umum di Kementerian itu. Dia 
juga harus memutuskan orientasi 
Kementerian dan mengawasi 
penerapannya dalam praktik.

b. Selama menjabat di Kementriannya, 
seorang Menteri  t idak boleh 
mengambil jabatan publik lain, 
atau bahkan secara tidak langsung 
ia mempraktikkan profesi atau 
melakukan bisnis industri, komersial 
atau keuangan, juga tidak dapat 
berpartisipasi dalam kontrak yang 
dibuat oleh Pemerintah atau lembaga 
publik, atau menggabungkan jabatan 
menteri  dengan keanggotaan 
dewan direksi di perusahaan mana 
pun kecuali sebagai perwakilan 
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Pemerintah yang tidak dibayar. Juga 
selama periode ini Menteri tidak 
boleh membeli atau menyewakan aset 
Negara bahkan melalui pelelangan 
umum, atau menyewakan, menjual, 
atau menukar asetnya kepada 
Negara.

Pasal 49

Jika Perdana Menteri atau Menteri 
melepaskan posisinya karena alasan apa 
pun, ia harus terus menjalankan urusan 
yang mendesak dari fungsinya sampai 
seorang penggantinya ditunjuk.

Pasal 50

a. Undang-undang harus mengatur 
lembaga publik dan departemen 
kota untuk memastikan independensi 
mereka di bawah arahan dan 
pengawasan Negara. Undang-undang 
harus memastikan baan departemen 
kota mengelola dan mengawasi 
layanan yang memiliki karakter lokal 
dan berada dalam wilayah mereka.

b. Negara akan mengarahkan lembaga-
lembaga kesejahteraan publik demi 
kepentingan publik dengan cara 
yang konsisten dengan kebijakan 
umum Negara dan kepentingan 
warganya.

Bagian 3 
Kekuasaan Legislatif Majelis Nasional

Pasal 51

Majelis Nasional terdiri dari dua Kamar: 
Dewan Konsultasi dan Dewan Perwakilan.

Subbagian 1. Dewan Konsultasi

Pasal 52

Dewan Konsultasi beranggotakan empat 
puluh orang yang ditunjuk melalui 
Keputusan Kerajaan, sesuai dengan 
prosedur, ketentuan, dan metode yang 
ditentukan oleh Keputusan Kerajaan.

Pasal 53

Anggota Dewan Konsultasi wajib 
berkewarganegaraan Bahrain, dan jika 
merupakan warga negara naturalisasi harus 
telah sepuluh tahun sejak memperoleh 
kewarganegaraan Bahrainnya. Anggota 
Dewan Konsultasi tidak boleh menjadi 
warga negara lain, dengan pengecualian 
warga negara anggota Dewan Kerja 
Sama Negara-negara Teluk, dengan syarat 
kewarganegaraan Bahrain merupakan 
kewarganegaraan aslinya. Dia harus 
menikmati hak sipil dan politik penuh, 
dan harus terdaftar dalam daftar pemilih. 
Berusia tidak boleh kurang dari 35 tahun 
menurut kalender masehi pada tanggal 
pengangkatan, dan dia harus memiliki 
pengalaman yang diperlukan atau telah 
melakukan pelayanan yang berharga 
bagi bangsa.

Pasal 54

a. Masa jabatan anggota Dewan 
Konsultasi adalah empat tahun, dan 
dapat diangkat kembali ketika masa 
jabatannya berakhir.

b. Jika terjadi kekosongan anggota 
Dewan Konsultasi sebelum masa 
jabatannya berakhir atas alasan 
apapun, Raja dapat menunjuk 
pengganti samapi akhir masa jabatan 
sebelumnya.

c. Setiap anggota Dewan Konsultasi 
dapat meminta pengunduran diri 
dari jabatannya dengan mengajukan 
permohonan kepada Ketua Dewan, 
dan Ketua Dewan mengajukan 
p e r m i n t a a n  k e p a d a  R a j a . 
Keanggotaan tidak akan berakhir 
sampai tanggal di mana Raja 
menyetujui permintaan tersebut.

d. Raja akan menunjuk Ketua Dewan 
Konsultasi untuk periode yang sama 
dengan Dewan, dan Dewan akan 
memilih dua Wakil Presiden untuk 
setiap masa sidang.
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Pasal 55

a. Dewan Konsultasi akan bersidang 
ketika Dewan Perwakilan bersidang, 
dan masa sidang untuk kedua Kamar 
akan sama.

b. Jika Dewan Perwakilan dibubarkan, 
sesi sidang Dewan Konsultasi akan 
dihentikan.

Subbagian 2. Dewan Perwakilan

Pasal 56

Dewan Perwakilan beranggotakan 
empat puluh orang yang dipilih melalui 
pemilihan umum langsung dan rahasia 
sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 57

Anggota Dewan Perwakilan harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagai berikut:
a. Anggota Dewan Perwakilan wajib 

berkewarganegaraan Bahrain, dan 
jika merupakan warga negara 
naturalisasi harus telah sepuluh tahun 
sejak memperoleh kewarganegaraan 
Bahrainnya.  Anggota Dewan 
Perwakilan tidak boleh menjadi warga 
negara lain, dengan pengecualian 
warga negara anggota Dewan Kerja 
Sama Negara-negara Teluk, dengan 
syarat kewarganegaraan Bahrain 
merupakan kewarganegaraan 
aslinya. Dia harus menikmati hak 
sipil dan politik penuh, dan harus 
terdaftar dalam daftar pemilih.

b. Berusia tidak kurang dari tiga puluh 
tahun menurut kalender masehi pada 
hari pemilihannya.

c. Harus memiliki kemampuan menulis 
dan membaca Bahasa Arab dengan 
lancar.

d. K e a n g g o t a a n n y a  d i  D e w a n 
Konsultasi atau Dewan Perwakilan 
tidak boleh dibatalkan oleh keputusan 

Kamar tempat dia berasal karena 
kehilangan kepercayaan dan harga 
diri atau karena melanggar tugas 
keanggotaan. Namun, seseorang 
yang keanggotaannya telah dicabut 
dapat mengajukan diri sebagai 
kandidat jika musim legislatif 
selama keputusan untuk mencabut 
keanggotaannya telah berlalu, atau 
jika kamar di mana dia menjadi 
anggota mengadopsi keputusan 
untuk membatalkan rintangan bagi 
pencalonan yang dimunculkan 
dengan pencabutan keanggotaan 
se te lah  berakhirnya per iode 
pertemuan di mana keputusan untuk 
mencabut keanggotaannya diambil.

Pasal 58

Periode Dewan Perwakilan adalah empat 
tahun kalender masehi sejak tanggal 
sesi pertama. Pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan baru akan diadakan empat 
bulan sebelum berkahirnya periode itu, 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
64 konstitusi ini. Seorang yang masa 
keanggotaanya telah berakhir dapat 
dipiliha kembali. 

J i k a  d i p e r l u k a n ,  R a j a  d a p a t 
memperpanjang periode legislatif Dewan 
Perwakilan dengan Keputusan Kerajaan 
untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 
dua periode.

Pasal 59

Jika terjadi kekosongan kursi Dewan 
Perwakilan sebelum akhir  masa 
jabatannya, untuk alasan apa pun, 
pengganti harus dipilih dalam waktu 
dua bulan sejak pengumuman tentang 
kekosongan keanggotaan tersebut, 
dan masa jabatan anggota baru akan 
berlangsung selama sisa masa jabatan 
pendahulunya.
Jika kekosongan tersebut karena 
pengunduran diri, anggota tersebut 
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tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai 
anggota Dewan selama periode legislatif 
di mana ia mengajukan pengunduran 
dirinya.
Jika kekosongan terjadi dalam enam bulan 
sebelum berakhirnya periode legislatif 
kamar, pengganti tidak akan dipilih.

Pasal 60

Pada sesi pertama, Dewan Perwakilan 
akan memilih seorang Ketua dan dua 
Wakil Ketua dari anggotanya untuk 
jangka waktu yang sama dengan masa 
Dewan. Jika terjadi kekosongan jabatan, 
Kamar akan memilih pengganti untuk 
melanjutkan masa jabatannya.
Pemilihan tersebut ditentukan dengan 
suara mayoritas absolut dari yang 
hadir. Jika tidak tercapai mayoritas 
dalam putaran pertama, pemilihan akan 
dilanjutkan pada putran kedua oleh dua 
kandidat suara terbanyak. Pihak ketiga 
yang mendukung pencalonan, tetap terikat 
pada calon yang diusungnya di putaran 
kedua pemilihan, pemilihan ini ditentukan 
denga mayoritas proporsional. Jika 
mayoritas proporsional ini menghasilkan 
seri, Kamar akan memilih melalui undian.
Sesi pertama dipimpin oleh anggota tertua 
samapi terpilihnya Ketua Kamar.

Pasal 61

Kamar akan membentuk komite yang 
diperlukan menjalankan kewenangannya 
selama minggu pertama majelis tahunan. 
Komite-komite ini dapat menggunakan 
kewenangannya saat kamar berada dalam 
reses.

Pasal 62

Pengadilan Kasasi memiliki yurisdiksi 
untuk memutuskan perkara yang 
berkaitan dengan pemilihan untuk Dewan 
Perwakilan, sesuai dengan hukum yang 
relevan.

Pasal 63

Dewan Perwakilan merupakan otoritas 
yang berwenang untuk menerima 
pengunduran diri dari keanggotaannya. 
Pengunduran diri akan dianggap final 
hanya ketika Kamar memutuskan untuk 
menerimanya, dan posisi itu akan menjadi 
kosong sejak tanggal penerimaan itu.

Pasal 64

a. Jika Dewan Perwakilan dibubarkan, 
pemilihan untuk Dewan Perwakilan 
yang baru harus diadakan selambat-
lambatnya empat bulan sejak tanggal 
pembubaran. Jika pemilihan tidak 
diadakan selama periode itu, Dewan 
Perwakilan yang dibubarkan akan 
mendapatkan kembali kekuatan 
konstitusional penuhnya, dan segera 
bertemu seolah-olah pembubaran 
tidak pernah terjadi, dan akan 
melanjutkan bisnisnya sampai 
Kamar baru terpilih.

b. Terlepas dari klausa sebelumnya, 
Raja dapat menunda pemilihan 
Dewan Perwakilan jika ada keadaan 
yang mendesak di mana Dewan 
Menteri menganggap pemilihan 
tidak mungkin dilakukan.

c. Jika keadaan mendesak yang 
disebutkan dalam klausa sebelumnya 
berlanjut ,  Raja,  berdasarkan 
pendapat Dewan Menteri, dapat 
mengembalikan Dewan Perwakilan 
yang dibubarkan dan mengundangnya 
untuk bersidang. Dewan Perwakilan 
ini akan dianggap diperpanjang sejak 
tanggal disahkannya Keputusan 
Kerajaan yang mengembalikannya. 
Ia harus menjalankan kekuasaan 
konstitusional penuhnya. Ketentuan-
ketentuan dalam Konstitusi ini 
berlaku untuknya termasuk yang 
berkaitan dengan penyelesaian 
jangka waktu dan pembubaran 
Kamar. Sesi yang diadakan oleh 
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Kamar dalam kasus semacam itu 
akan dianggap sebagai sesi pertama 
terlepas dari tanggal dimulainya.

Pasal 65

Atas permintaan yang ditandatangani 
oleh setidaknya lima anggota Dewan 
Perwakilan, menteri manapun dapat 
diinterpelasi mengenai hal-hal yang 
merupakan kewenangannya. 

Interpelasi harus dilakukan sesuai dengan 
syarat dan ketentuan yang ditentukan 
oleh aturan prosedur Dewan Perwakilan.

Interpelasi akan diadakan di Kamar, 
kecuali jika mayoritas anggotanya 
memilih untuk menahannya di komite 
yang bersangkutan. Interpelasi paling 
lambat delapan hari setelah tanggal 
permintaan diajukan, kecuali menteri 
meminta interpelasi dipercepat.

Interpelasi dapat menyebabkan mosi tidak 
percaya pada menteri, sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan oleh Pasal (66) 
dari konstitusi ini.

Pasal 66

a. Setiap Menteri bertanggung jawab 
kepada Dewan Perwakilan untuk 
urusan Kementeriannya.

b. Mosi tidak percaya kepada seorang 
Menteri hanya dapat diajukan atas 
keinginannya sendiri atau atas 
permohonan yang ditandatangani 
oleh setidaknya sepuluh anggota 
Dewan Perwakilan setelah debat 
pertanyaan yang diajukan kepadanya, 
dan Kamar tersebut dapat tidak 
memberikan keputusannya tentang 
permohonan tersebut sampai tujuh 
hari setelah pengajuannya.

c. Jika Dewan Perwakilan memutuskan 
dengan mayoritas dua pertiga 
anggotanya memberikan suara 
tidak percaya pada seorang Menteri, 
ia dianggap telah ditarik dari 

Kementerian sejak tanggal mosi 
tidak percaya, dan ia harus segera 
mengajukan pengunduran dirinya.

Pasal 67

a. Persoalan kepercayaan pada Perdana 
Menteri tidak dapat diangkat di 
Dewan Perwakilan.

b. Jika setidaknya sepuluh anggota 
Dewan Perwakilan mengajukan 
permintaan dengan alasan tidak 
mampu untuk bekerja sama dengan 
Perdana Menteri, dan mayoritas 
anggota  Kamar  menyetu ju i , 
permintaan tersebut akan diteruskan 
ke  sekretar ia t  Kamar  untuk 
dipertimbangkan dan diajukan ke 
Kamar dalam jangka waktu tidak 
lebih dari dua minggu sejak tanggal 
penerimaannya.

c. Dewan Perwakilan tidak dapat 
memutuskan persoalan kerja sama 
dengan Perdana Menteri sebelum 
tujuh hari dari tanggal permintaan 
diajukan kepada Dewan Perwakilan 
oleh sekretariat Kamar.

d. Jika Dewan Perwakilan menyetujui 
mosi ketidakmampuan bekerjasama 
dengan Perdana Menteri dengan 
suara mayori tas  dua pert iga 
anggotanya, masalah tersebut akan 
disampaikan kepada Raja untuk 
memdapatkan penilaian apakah 
Perdana Menteri diberhentikan dari 
jabatanya dan dibentuk kabinet 
baru, atau Dewan Perwakilan akan 
dibubarkan.

Pasal 68

a. D e w a n  P e r w a k i l a n  d a p a t 
mengajukan permintaan tertulis 
kepada Pemerintah mengenai 
hal-hal umum, dan Pemerintah 
harus merespon secara tertulis dalam 
waktu enam bulan, jika permintaan 
tersebut tidak dapat dipatuhi disertai 
penjelasannya.
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b. Atas permintaan yang ditandatangani 
oleh setidaknya lima anggota Dewan 
Perwakilan, topik umum dapat 
diajukan untuk disidangkan dan 
meninta klarifikasi pemerintah serta 
dengar pendapat sesuai dengan 
ketentuan prosedur Kamar.

Sekretariat Kamar harus menambahkan 
permintaan ke agenda pertemuan pertama 
setelah diterimanya permintaan kepada 
Kamar dan mengagendakan tentang 
masalah tersebut tanpa pertimbangan 
terlebih dahulu.

Pasal 69

Dewan Perwakilan dapat setiap saat 
membentuk komisi  penyelidikan 
atau mendelegasikan satu atau lebih 
anggotanya untuk menyelidiki masalah 
apa pun yang berada dalam kewenangan 
Kamar yang dinyatakan dalam Konstitusi, 
dan komisi atau anggota akan menyajikan 
temuan penyelidikan paling lambat 
empat bulan sejak tanggal dimulainya 
penyelidikan.

Para menteri dan semua pegawai Negara 
wajib memberikan kesaksian, dokumen 
dan pernyataan yang dimintakan kepada 
mereka.

Subbagian 3. Ketentuan Umum bagi 
Kedua Kamar

Pasal 70

Tidak ada undang-undang yang akan 
diundangkan kecuali disetujui oleh Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan, atau 
Majelis Nasional sesuai tuntutan situasi, 
dan disahkan oleh Raja.

Pasal 71

Majelis Nasional akan bersidang pada 
hari Sabtu kedua di bulan Oktober 
kecuali jika Raja memutuskan untuk 
mengundangnya sebelum tanggal ini.

Pasal 72

Periode pertemuan normal untuk Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan akan 
berlangsung selama setidaknya tujuh 
bulan, dan periode pertemuan ini tidak 
dapat ditutup sebelum anggaran disetujui.

Pasal 73

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan 
dari dua Pasal sebelumnya, Majelis 
Nasional akan bersidang pada hari setelah 
berakhirnya satu bulan dari tanggal 
pengangkatan Dewan Konsultasi atau 
pemilihan Dewan Perwakilan mana pun 
yang terjadi kemudian, kecuali Raja 
memutuskan untuk mengundangnya 
berkumpul sebelum tanggal itu.

Jika tanggal diselenggarakannya Majelis 
Nasional dalam periode itu lebih lambat 
dari tanggal tahunan yang ditentukan 
dalam Pasal 71 Konstitusi, periode 
pertemuan yang ditentukan dalam Pasal 
72 Konstitusi akan dikurangi dengan 
jumlah perbedaan antara kedua tanggal 
tersebut di atas.

Pasal 74

Raja akan melantik masa sidang biasa 
Majelis Nasional dengan pidato kerajaan. 
Dia dapat mendelegasikan Putra Mahkota 
atau siapa pun yang ditunjuk untuk 
meresmikan masa sidang dan memberikan 
pidato kerajaan atas namanya. Masing-
masing dari dua kamar akan memilih 
komite dari antara anggotanya untuk 
mempersiapkan rancangan pidato 
balasan, dan masing-masing kamar akan 
mengirimkan balasannya kepada Raja 
setelah disetujui.

Pasal 75

Baik Dewan Konsultasi dan Dewan 
Perwakilan akan dipanggil, dengan 
Keputusan Kerajaan, untuk bertemu 
dalam sesi sidang luar biasa jika Raja 
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menganggap perlu, atau jika diminta 
oleh mayoritas anggota dari kedua kamar.

Ketika dalam sesi sidang luar biasa kedua 
kamar tidak dapat membahasa hal-hal 
selain yang ditentukan dalam panggilan.

Pasal 76

Raja akan mendeklarasikan periode 
pertemuan biasa dan luar biasa yang 
ditutup oleh Peraturan Kerajaan

Pasal 77

Setiap pertemuan Dewan Konsultasi atau 
Dewan Perwakilan yang tidak diadakan 
pada waktu dan tempat yang ditentukan 
harus batal demi hukum dan keputusan 
yang diambil di dalamnya tidak valid.

Pasal 78

Setiap anggota Dewan Konsultasi atau 
Dewan Perwakilan akan mengambil 
sumpah berikut dalam sesi sidang 
terbuka untuk umum, sebelum memangku 
jabatannya di Kamar atau komite-
komitenya:

“Saya bersumpah demi Tuhan Yang 
Mahakuasa bahwa saya akan setia kepada 
negara dan Raja, akan menghormati 
Konstitusi dan hukum Negara, akan 
membela kebebasan, kepentingan, 
dan aset rakyat, dan akan melakukan 
pekerjaan saya dengan jujur dan tulus. ”

Pasal 79

Sesi sidang Dewan Konsultasi dan 
Dewan Perwakilan harus terbuka untuk 
umum. Sidang dapat dilakukan secara 
rahasia atas permintaan Pemerintah, 
Ketua Kamar, atau sepuluh anggota, dan 
permintaan tersebut akan dibahas dan 
dipertimbangkan dalam dalam sesi rahasia.

Pasal 80

Agar rapat Dewan Konsultasi atau 
Dewan Perwakilan berlaku, kuorum 

harus dihadiri lebih dari setengah 
anggota dari setiap kamar. Keputusan 
harus diambil berdasarkan mayoritas 
absolut dari anggota yang hadir, kecuali 
dalam kasus di mana mayoritas khusus 
ditetapkan. Dalam hal pemungutan suara 
terikat, masalah tersebut akan diputuskan 
mendukung pihak dimana Ketua kamar 
memberikan suara. Jika pemungutan 
suara berkaitan dengan Konstitusi, 
pemungutan suara akan dilakukan dengan 
memanggil anggota dengan nama.

Jika ada kekurangan kuorum bagi salah 
satu kamar untuk mengadakan pertemuan 
pada dua kesempatan berturut-turut, rapat 
kamar akan dianggap sah asalkan jumlah 
anggota yang hadir tidak kurang dari 
seperempat dari anggota kamar tersebut.

Pasal 81

Perdana Menteri dapat mengusulkan 
RUU kepada Dewan Perwakilan, yang 
berhak untuk meloloskan, mengubah 
atau menolak usulan. Dalam semua 
kasus, RUU tersebut akan dirujuk 
ke Dewan Konsultasi, yang berhak 
untuk meloloskan, mengubah atau 
menolak RUU tersebut atau menerima 
amandemen yang telah dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan terhadap RUU 
tersebut, atau menolak dan mengubahnya. 
Namun, prioritas perdebatan harus selalu 
diberikan pada rancangan undang-
undang dan proposal yang diajukan oleh 
Pemerintah.

Pasal 82

Jika Dewan Konsultasi tidak menyetujui 
RUU yang disahkan oleh Dewan 
Perwakilan, apakah keputusan Dewan 
Konsultasi berupa penolakan, amandemen, 
penghapusan atau penambahan, Ketua 
Dewan akan mengembalikannya ke 
Dewan Perwakilan untuk dipertimbangkan 
kembali.
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Pasal 83

Jika Dewan Perwakilan menyetujui 
RUU seperti yang diterima dari Dewan 
Konsultasi, Katua Dewan Perwakilan 
akan meneruskannya kepada Perdana 
Menteri dalam waktu tidak lebih dari dua 
minggu untuk diserahkan kepada Raja.

Pasal 84

Dewan Perwakilan dapat menolak 
amandemen yang dibuat untuk RUU oleh 
Dewan Konsultasi, dan dapat bersikeras 
pada keputusan sebelumnya tanpa 
mempertimbangkan amandemen baru 
untuk RUU tersebut. Dalam kasus seperti 
itu, RUU tersebut akan dikembalikan ke 
Dewan Konsultasi untuk dipertimbangkan 
kembali. Dewan Konsultasi dapat 
menerima keputusan Dewan Perwakilan 
atau menegaskan keputusan sebelumnya.

Pasal 85

Jika dua Kamar tidak menyetujui RUU 
dua kali, Majelis Nasional, yang dipimpin 
oleh Ketua Dewan Perwakilan, akan 
bersidang untuk membahas klausul yang 
disengketakan, dan RUU tersebut harus 
mendapat persetujuan dari mayoritas 
anggota Majelis Nasional yang hadir. 
Jika RUU ditolak dengan cara ini, maka 
RUU tersebut tidak dapat diajukan 
kepada Majelis Nasional lagi selama 
masa legislatif yang sama.

Pasal 86

Dalam hal suatu RUU disetujui, Ketua 
Dewan Perwakilan akan menyerahkannya 
dalam jangka waktu tidak lebih dari dua 
minggu kepada Perdana Menteri untuk 
diserahkan kepada Raja.

Pasal 87

Setiap RUU yang mengatur masalah 
ekonomi atau keuangan, dan Pemerintah 
memerlukan pertimbangan segera, 
pertama-tama rancangan tersebut 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan 
sehingga mereka mengambil keputusan 
dalam waktu lima belas hari. Setelah 
itu, RUU tersebut disampaikan kepada 
Dewan Konsultatif disertai pendapat 
majelis Deputi jika ada pendapat tentang 
itu, kemudian Dewan Konsultatif 
memutuskannya dalam jangka waktu lima 
belas hari berikutnya. Jika kedua Kamar 
tidak memperoleh persetujuan pada 
RUU tersebut, masalah tersebut dirujuk 
ke Majelis Nasional untuk pemungutan 
suara dalam waktu lima belas hari. Jika 
sepanjang waktu yang ditentukan, Majelis 
Nasional tidak mencapai keputusan 
tentang hal itu, Raja dapat mengeluarkan 
RUU sebagai Keputusan yang memiliki 
kekuatan hukum.

Pasal 88

Perdana Menteri dapat menyampaikan 
pernyataan di hadapan Dewan Perwakilan 
atau Dewan Konsultatif atau komite-
komitenya mengenai permasalahan yang 
merupakan kewenangannya, serta dapat 
mendelegasikan kepada seorang Menteri, 
dan Kamar atau komite akan membahas 
pernyataan tersebut dan menyampaikan 
komentar tentang itu.

Pasal 89

a. Anggota Dewan Konsultasi atau 
Dewan Perwakilan mewakil i 
rakyat dan bertanggungjawab atas 
kepentingan umum. Dia tidak akan 
berada di bawah pengaruh otoritas 
apa pun dalam pekerjaannya di 
majelis atau komitenya.

b. Anggota  Dewan Konsul ta t i f 
a t a u  D e w a n  P e r w a k i l a n 
t idak boleh dipanggil  untuk 
mempertanggungjawabkan pendapat 
atau ide-idenya di Dewan atau 
komite-komitenya kecuali jika 
pendapat yang diutarakan itu 
bertentangan dengan dasar-dasar 
agama atau persatuan bangsa, atau 
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kewajiban. menghormati Raja, atau 
memfitnah kehidupan pribadi setiap 
orang.

c. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, 
selama masa sidang, penyelidikan, 
penyidikan, penahana penangkapan 
atau prosedur penahanan lainnya 
dan tindakan pidana lainnya tidak 
diperkenankan kecuali atas izin 
Kamar tempat ia menjadi anggota. 
Diluar masa sidang, izin harus 
diperoleh dari Ketua Kamar yang 
bersangkutan.

Jika izin tidak dikeluarkan oleh Kamar 
atau Ketua Kamar dalam waktu satu 
bulan sejak tanggal pengajuan, maka 
permintaan tersebut dianggap telah 
diizinkan
Kamar haru diberitahukan mengenai 
tindakan-tindakan yang dapat diambil 
sesuai paragraf sebelumnya jika sedang 
berlansung masa sidang atau pada 
pertemuan pertama setelah pelaksanaan 
reses.

Pasal 90

Raja dengan Perintah Kerajaan dapat 
menunda diselenggarakannya Majelis 
Nasional untuk tidak lebih dari dua bulan, 
dan penundaan tersebut tidak diulang 
lebih dari sekali dalam satu periode. 
Periode penundaan tidak akan dihitung 
dalam jangka waktu masa sidang yang 
disediakan oleh Pasal 72 Konstitusi ini.

Pasal 91

Setiap anggota Dewan Perwakilan dapat 
mengajukan pertanyaan secara tertulis 
kepada Menteri untuk mengklarifikasi  
hal-hal yang merupakan kewenangan 
mereka, dan penanya dapat memberikan 
satu kali respon untuk jawabannya, dan 
jika Menteri menambahkan sesuatu 
yang baru dalam responnya, penanya 

diperkenankan untuk memberikan 
komentar lagi.
Pertanyaan tersebut tidak boleh terkait 
dengan kepentingan pribadi si penanya 
atau kerabatnya sampai tingkat keempat, 
serta yang dalam kuasanya.

Pasal 92

a. Lima be las  anggota  Dewan 
Konsultasi atau Dewan Perwakilan 
memiliki hak untuk meminta 
amandemen konstitusi, dan setiap 
anggota dari setiap Kamar memiliki 
hak untuk mengusulkan undang-
undang, dan semua undang-undang 
harus diserahkan kepada komite 
di dalam Kamar tersebut yang 
berwenang terkait usulan tersebut 
untuk dipertimbangkan dan untuk 
menyatakan pendapat mereka, dan 
seandainya komite menyetujui 
usul itu, ia harus meneruskannya 
kepada Pemerintah untuk dinyatakan 
kemba l i  s ebaga i  r ancangan 
amandemen atau rancangan undang-
undang, untuk diajukan kembali ke 
Dewan Perwakilan dalam waktu 
enam bulan paling lama dari tanggal 
diterimanya.

b. Setiap usulan untuk suatu undang-
undang yang telah disajikan sesuai 
dengan paragraf sebelumnya 
dan ditolak oleh Kamar tempat 
diajukannya, usulan tidak dapat 
diajukan ulang selama masa sidang 
yang sama.

Pasal 93

Perdana Menteri dan Menteri dapat 
menghadiri sesi Dewan Konsultasi dan 
Dewan Perwakilan, dan kedua kamar 
akan mendengarkan Perdana Menteri 
dan Menteri setiap kali mereka meminta 
untuk berbicara. Mereka dapat memilih 
pejabat senior atau wakil mereka jika 
diperlukan. 
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Sebuah majelis mungkin mewajibkan 
Menteri yang kompeten hadir ketika 
suatu hal yang berkaitan dengan 
Kementeriannya sedang diperdebatkan.

Pasal 94

a. Peraturan mengenai pelaksanaan 
tugas baik di Dewan Konsultasi 
dan Dewan Perwakilan dan komite 
mereka, dan prinsip-prinsip yang 
mengatur debat, pemungutan suara, 
pemeriksaan, pemeriksaan silang 
dan semua kewenangan yang 
ditentukan dalam Konstitusi harus 
diatur dengan undang-undang, 
serta menurut undang-undang pula 
ditentukan hukuman bagi anggota 
yang melanggar peraturan atau tidak 
menghadiri sesi dewan atau komite 
tanpa alasan yang dapat diterima.

b. Setiap kamar dapat membentuk 
peraturan tambahan yang dianggap 
sesuai.

Pasal 95

Pemeliharaan ketertiban dalam Dewan 
Konsultatif dan Dewan Perwakilan 
merupakan tanggungjawab masing-
masing Ketua.  Pengawalan akan 
ditempatkan di setiap kamar dan mereka 
menerima perintah dari Ketua kamar.
Tidak ada angkatan bersenjata yang dapat 
memasuki kamar Majelis Nasional atau 
tetap berada di luar gerbangnya kecuali 
diminta oleh Ketua masing-masing 
Kamar.

Pasal 96

Remunerasi anggota Dewan Konsultasi 
dan Dewan Perwakilan akan ditetapkan 
oleh hukum. Jika remunerasi ini 
diamandemen, amandemen tersebut tidak 
akan berlaku hingga dimulainya musim 
legislatif berikutnya.

Pasal 97

Keanggotaan Dewan Konsultatif dan 
Dewan Perwakilan tidak boleh dirangkap, 
atau keanggotaan dari kedua kamar tidak 
dapat digabungkan dengan jabatan publik 
lainnya.

Larangan rangkap jabatan lainnya diatur 
dengan undang-undang.

Pasal 98

Selama masa keanggotaannya, seorang 
anggota Dewan Konsultasi atau Dewan 
Perwakilan tidak boleh ditunjuk sebagai 
anggota dewan direksi perusahaan atau 
ikut serta dalam kontrak yang dibuat oleh 
Pemerintah atau lembaga publik kecuali 
dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh 
undang-undang.

Juga selama periode itu ia tidak boleh 
membeli atau menyewakan aset Negara, 
atau menyewakan, menjual, atau menukar 
salah satu asetnya kepada Negara, kecuali 
melalui lelang publik atau undangan 
untuk tender atau penerapan peraturan 
yang mengatur pengambilalihan demi 
kepentingan publik.

Pasal 99

Jika anggota Dewan Konsultasi dan 
Dewan Perwakilan berhalangan tetap 
selama keanggotaannya, keanggotaannya 
akan dicabut, dan posisinya menjadi 
kosong (tidak diperhitungkan) pada 
pengambilan keputusan oleh dua pertiga 
dari anggota kamar yang dia adalah 
anggota. Keanggotaan anggota Dewan 
Konsultatif atau Dewan Perwakilan 
juga dapat dibatalkan karena kehilangan 
kepercayaan akan harga diri (moral) atau 
karena melanggar tugas keanggotaan. 
Keputusan untuk mencabut keanggotaan 
harus menjamin mayoritas dua pertiga 
dari anggota kamar yang menjadi 
anggotanya. Jika diambil oleh Dewan 
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Konsultasi, keputusan harus diserahkan 
kepada Raja untuk disetujui.

Pasal 100

Anggota Dewan Konsultatif dan Dewan 
Perwakilan akan diberikan medali atau 
hiasan selama masa keanggotaan mereka.

Subbagian 4.  Ketentuan Mengenai 
Majelis Nasional

Pasal 101

Selain kesempatan-kesempatan ketika 
kedua kamar Dewan Konsultatif dan 
Dewan Perwakilan, yaitu Majelis 
Nasional, bersidang sebagai kongres di 
bawah Konstitusi, Raja dapat mengadakan 
pertemuan semacam itu atas inisiatifnya 
sendiri atau atas permintaan Perdana 
Menteri.

Pasal 102

Ketua Dewan Perwakilan mengetuai 
pertemuan Majelis Nasional, dan tanpa 
kehadirannya, Dewan Konsultatif akan 
menggantikannya, diikuti oleh Wakil 
Ketua Pertama Dewan Perwakilan, 
diikuti oleh Wakil Ketua Pertama Dewan 
Konsultasi.

Pasal 103

Selain dari kasus-kasus di mana mayoritas 
khusus ditentukan oleh konstitusi, rapat-
rapat Majelis Nasional tidak akan 
dianggap sah kecuali dengan kehadiran 
mayoritas dari setiap Kamar, dan jika 
kuorum tidak mencapai dua kali berturut-
turut, rapat akan dianggap sah, dengan 
syarat bahwa setidaknya seperempat 
dari keanggotaan masing-masing Kamar 
hadir. Mosi disetujui oleh mayoritas 
anggota yang hadir, dan jika suara sama, 
keputusan adalah pada pihak dimana 
Ketua memberikan suaranya.

Bagian 4
Kekuasaan Kehakiman

Pasal 104

a. Kehormatan peradilan, dan kejujuran 
dan ketidakberpihakan hakim, adalah 
dasar pemerintah dan jaminan hak 
dan kebebasan.

b. Tidak ada otoritas yang berada di atas 
putusan hakim, dan dalam situasi 
apa pun tidak dapat mengganggu 
jalannya peradilan. Hukum menjamin 
independensi kehakiman, dan hukum 
akan menetapkan jaminan hakim dan 
ketentuan yang berkaitan dengan 
mereka.

c. Undang-undang harus menetapkan 
ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
d e n g a n  K a n t o r  K e j a k s a a n 
Umum, tugas-tugas kantor untuk 
penyampaian pendapat hukum 
formal ,  pers iapan  leg is las i , 
perwakilan negara di hadapan hukum, 
dan pegawai yang dipekerjakan 
dalam hal-hal tersebut.

d. Ketentuan yang mengatur advokasi 
akan diatur dengan undang-undang.

Pasal 105

a. Berbagai jenis dan tingkat pengadilan 
akan diatur dengan undang-undang, 
dan undang-undang akan menyatakan 
fungsi dan yurisdiksinya.

b. Undang-undang akan mengatur 
peradilan militer dan menetapkan 
kewenangannya atas Angkatan 
Pertahanan Bahrain, Garda Nasional, 
dan Pasukan Keamanan Umum.

c. Dewan Yudisial Tinggi harus 
dibentuk dengan undang-undang 
untuk mengawasi kelancaran 
pekerjaan di pengadilan dan organ 
pendukungnya. Wewenang Dewan 
Yudisial Tinggi dalam urusan 
fungsional personel yudisial dan 
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Kantor Penuntutan Publik akan 
ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 106

Mahkamah Konstitusi akan dibentuk, 
dan akan terdiri dari seorang Ketua dan 
enam anggota, yang semuanya ditunjuk 
berdasarkan Keputusan Kerajaan untuk 
periode yang ditentukan menurut undang-
undang. Bidang kewenangan peradilannya 
adalah mengawasi konstitusionalitas 
peraturan perundang-undangan.

Undang-undang harus memuat ketentuan 
yang memastikan bahwa anggota 
Pengadilan tidak dapat diberhentikan, dan 
menetapkan hukum acara yang diikuti 
di hadapan Pengadilan. Undang-undang 
harus menjamin hak Pemerintah, Dewan 
Konsultasi, Dewan Perwakilan dan 
individu-individu terkemuka dan lainnya 
untuk menantang di hadapan Mahkamah 
konstitusionalitas peraturan perundang-
undangan. Putusan oleh Pengadilan bahwa 
teks dalam undang-undang atau peraturan 
adalah inkonstitusional akan memiliki 
efek langsung, kecuali Pengadilan 
menentukan tanggal berikutnya untuk 
tujuan tersebut. Jika putusan Mahkamah 
Konstitusi tentang inkonstitusional terkait 
dengan teks dalam hukum pidana, maka 
hukuman yang dibuat atas dasar teks 
semacam itu dianggap batal dan tidak 
berlaku.

Raja dapat merujuk ke Mahkamah setiap 
rancangan undang-undang sebelum 
mereka diadopsi untuk menentukan 
sejauh mana kesesuaiannya dengan 
Konstitusi. Putusan Pengadilan mengikat 
semua otoritas Negara dan semua orang.

BAB V
URUSAN KEUANGAN

Pasal 107

a. Pajak publik hanya akan ditetapkan, 
diubah dan dihapuskan oleh hukum, 

dan orang hanya akan dibebaskan 
dari kewajiban pembayaran pajak 
seluruhnya atau sebagian dalam 
kasus-kasus yang ditentukan 
menurut undang-undang. Seseorang 
hanya dapat diperintahkan untuk 
membayar pajak, bea, dan biaya lain 
dalam batas-batas yang ditentukan 
oleh undang-undang. 

b. K e t e n t u a n  y a n g  m e n g a t u r 
pemungutan pajak, bea dan uang 
publik lainnya, dan prosedur 
pencairannya, harus ditentukan oleh 
undang-undang.

c. Ketentuan-ketentuan yang mengatur 
pemeliharaan dan manajemen 
serta ketentuan-ketentuan untuk 
penempatan properti  Negara, 
dan batas-batas di mana setiap 
bagian dari properti tersebut dapat 
ditetapkan akan ditentukan oleh 
undang-undang.

Pasal 108

a. Pinjaman publik harus melalui 
undang-undang. Negara dapat 
meminjamkan atau menjamin 
pinjaman dengan hukum dalam 
batas kredit yang ditentukan menurut 
tujuan dalam UU Anggaran. 

b. B a d a n - b a d a n  l o k a l  s e p e r t i 
kotamadya atau lembaga publik 
dapat meminjamkan, meminjam atau 
menjamin pinjaman sesuai dengan 
hukum yang relevan dengan mereka.

Pasal 109

a. Tahun Anggaran ditetapkan dengan 
undang-undang.

b. Pemerintah menyiapkan rancangan 
anggaran, mencakup penerimaan 
dan pengeluaran negara, dan 
menyerahkannya  ke  Dewan 
Perwakilan dan Dewan Konsultasi 
setidaknya dua bulan sebelum 
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akhir tahun anggaran. Setelah 
pengajuan rancangan anggaran, 
komite keuangan dari masing-
masing Kamar akan bertemu dalam 
sesi bersama untuk membahas 
rancangan anggaran  dengan 
Pemerintah, yang selanjutnya 
masing-masing komite menyerahkan 
laporan terpisah ke Kamarnya. 
Draf anggaran disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan untuk dibahas 
dan kemudian diserahkan kepada 
Dewan Konsultatif untuk ditinjau 
sesuai dengan konstitusi, dan 
amandemen rancangan anggaran 
dimungkinkan dengan persetujuan 
dari Pemerintah.

c. Diskusi  rancangan anggaran 
didasarkan pada perincian yang 
terkandung di dalamnya. Anggaran 
paling banyak disiapkan untuk dua 
tahun, dan tidak ada pendapatan 
publik yang dapat dibebankan tanpa 
undang-undang.

d. Anggaran umum Negara akan 
diundangkan oleh undang-undang.

e. Jika Undang-Undang Anggaran 
t idak  d iundangkan  sebe lum 
awal tahun anggaran, anggaran 
sebelumnya harus dipatuhi sampai 
undang-undang diundangkan, dan 
pendapatan akan dikumpulkan dan 
pengeluaran dicairkan sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku pada 
akhir tahun itu.

f. Dalam keadaan apa pun, taksiran 
maksimum pengeluaran yang 
tercantum dalam Undang-Undang 
Anggaran dan undang-undang yang 
diubahnya dapat dilampaui.

Pasal 110

Setiap pencairan yang melebihi anggaran 
atau melebihi perkiraan anggaran harus 
dilakukan dengan undang-undang.

Pasal 111

a. Jumlah tertentu dapat dialokasikan 
untuk lebih dari satu tahun anggaran 
dengan undang-undang jika sifat dari 
pencairan mensyaratkan demikian. 
Persetujuan untuk masing-masing, 
sebagaimana diputuskan oleh 
undang-undang tersebut di atas, akan 
diajukan dalam anggaran tahunan 
negara berturut-turut.

b. Anggaran luar biasa yang berjalan 
selama lebih dari satu tahun 
keuangan juga dapat dialokasikan 
untuk pencairan sebagaimana 
dimaksud dalam klausa sebelumnya.

Pasal 112

Undang-undang Anggaran tidak boleh 
memuat kata-kata yang menetapkan 
pajak baru, menambah pajak yang ada, 
atau mengubah undang-undang yang ada, 
atau menghindari pemberlakuan undang-
undang tentang masalah yang menurut 
Konstitusi diatur bahwa ketentuan-
ketentuan itu akan diatur dengan undang-
undang.

Pasal 113

Kas akhir keuangan negara pada tahun 
sebelumnya harus diserahkan terlebih 
dahulu ke Dewan Perwakilan paling 
lama 5 bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran. Kas tersebut harus disetujui 
dengan keputusan yang dibuat oleh 
Dewan Konsultasi dan Dewan Perwakilan, 
disertai dengan hasil penelitian mereka, 
dan harus dipublikasikan dalam Lembaran 
Berita Resmi.

Pasal 114

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan anggaran publik yang independen, 
lampiran-lampirannya, dan kas-kas akhir 
mereka, harus ditetapkan dengan undang-
undang, dan mereka akan tunduk pada 
ketentuan-ketentuan yang mengatur 
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anggaran Negara dan kas akhirnya. 
Ketentuan yang mengatur anggaran 
dan kas akhir kotamadya dan lembaga 
publik lokal juga harus ditetapkan dengan 
undang-undang.

Pasal 115

Pemerintah menyampaikan kepada Dewan 
Perwakilan dan Dewan Konsultasi, 
bersama dengan rancangan anggaran, 
pernyataan situasi keuangan dan ekonomi 
negara, dan langkah-langkah yang 
diambil untuk mengimplementasikan 
anggaran yang ada, dan dampaknya 
terhadap anggaran yang diusulkan.

Pasal 116

Kantor Pengendalian Keuangan akan 
didirikan dengan undang-undang, 
dan undang-undang akan menjamin 
independensinya. Kantor ini akan 
membantu Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan dalam mengendalikan 
pengumpulan penerimaan Negara dan 
pencairan pengeluarannya dalam batas 
anggaran. Kantor akan menyerahkan 
laporan tahunan tentang kegiatannya, 
dengan  pengamatannya ,  kepada 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan.

Pasal 117

a. S e t i a p  k o m i t m e n  u n t u k 
mengeksploitasi sumber daya 
alam atau utilitas publik hanya 
dengan operasi hukum dan untuk 
waktu yang terbatas. Prosedur 
awal harus memastikan bahwa 
pekerjaan pencarian dan eksplorasi 
difasilitasi dan bahwa keterbukaan 
dan persaingan diwujudkan.

b. Monopoli apa pun hanya akan 
diberikan menurut undang-undang 
dan untuk waktu yang terbatas.

Pasal 118

Hukum akan mengatur uang tunai dan 
bank, dan akan mengatur bobot, ukuran 
dan standarnya.

Pasal 119

Undang-undang  akan  menga tu r 
honorarium, pensiun, kompensasi, 
keringanan dan remunerasi yang menjadi 
beban pada Perbendaharaan Negara.

BAB VI 
KETENTUAN UMUM DAN 

PENUTUP

Pasal 120

a. Syarat-syarat untuk mengubah 
aturan apa pun dari konstitusi ini 
adalah persetujuan dari amandemen 
oleh dua pertiga mayoritas dari 
keanggotaan Dewan Perwakilan 
dan Dewan Konsultasi, dan validasi 
Raja, dengan pengecualian Pasal 
(35 Butir b, c, d) dari konstitusi 
ini. Jika salah satu majelis menolak 
usul atau teks amandemen, Majelis 
Nasional akan bersidang di hadapan 
dua pertiga dari keanggotaannya 
un tuk  membahas  rancangan 
amandemen, dan syarat untuk 
menyetujui rancangan amandemen 
adalah persetujuan dua pertiga dari 
anggotanya.

b. Jika suatu amandemen terhadap 
Konstitusi ditolak, usulan tidak 
dapat diajukan kembali sebelum satu 
tahun dari penolakan itu.

c. Tidak diperbolehkan mengusulkan 
amandemen Pasal 2 Konstitusi ini, 
dan dalam keadaan apa pun tidak 
diperbolehkan untuk mengusulkan 
amandemen monarki konstitusional 
dan prinsip pemerintahan yang 
diwariskan di Bahrain, serta sistem 
dua kamar dan sistem prinsip-prinsip 
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kebebasan dan kesetaraan yang 
ditetapkan dalam Konstitusi ini.

d. Kekuatan Raja yang dinyatakan 
dalam Konstitusi ini tidak dapat 
diusulkan untuk diubah dalam selang 
waktu di mana orang lain bertindak 
untuknya.

Pasal 121

a. Penerapan Konstitusi ini tidak 
melanggar perjanjian dan perjanjian 
yang telah disimpulkan oleh Bahrain 
dengan negara dan organisasi 
internasional.

b. Khusus untuk ketentuan pasal kedua 
dari Pasal 38 Konstitusi ini, semua 
hukum, undang-undang berdasarkan 
Keputusan, Ketetapan, statuta, 
perintah, fatwa dan surat edaran 
yang telah dikeluarkan dan berlaku 
sebelum pertemuan pertama yang 
diadakan oleh Majelis Nasional tetap 
layak dan sah, kecuali diubah atau 
dibatalkan sesuai dengan peraturan 
yang ditentukan dalam Konstitusi 
ini.

Pasal 122

Undang-undang diterbitkan dalam 
Lembaran Berita Resmi dalam waktu 
dua minggu setelah di terbi tkan, 
dan diberlakukan satu bulan setelah 
tanggal penerbitannya, dan periode ini 
dapat dipersingkat atau diperpanjang 
jika undang-undang secara khusus 
menetapkannya.

Pasal 123

Tidak diperbolehkan untuk menangguhkan 
ketentuan apa pun dari Konstitusi ini 
kecuali selama proklamasi darurat militer, 
dan dalam batas yang ditentukan oleh 
hukum. Dalam keadaan apa pun, tidak 
diperbolehkan untuk menangguhkan 
rapat Dewan Konsultasi atau Dewan 
Perwakilan selama periode itu atau 
melanggar imunitas anggota mereka, atau 
selama proklamasi keadaan keselamatan 
nasional.

Pasal 124

Ketentuan undang-undang hanya berlaku 
untuk apa yang terjadi sejak tanggal 
berlakunya undang-undang, dan tidak 
memiliki efek surut. Undang-undang 
dapat menyatakan, dalam pasal-pasal 
selain yang berkaitan dengan hukum 
pidana, bahwa ketentuan-ketentuannya 
memiliki efek retroaktif,  dengan 
persetujuan mayoritas anggota Dewan 
Konsultasi dan Dewan Perwakilan, atau 
jika keadaan mengharuskannya, Majelis 
Nasional.

Pasal 125

Konstitusi yang diamandemen akan 
diumumkan dalam Lembaran Berita 
Resmi, dan mulai berlaku sejak tanggal 
diterbitkan.
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Barbados

1. Nama Resmi : Barbados

2. Ibu Kota Negara : Bridgetown

3. Konstitusi : Constitution of Barbados, of 30 November 
1966  

4. Bahasa Resmi  : Inggris (Resmi)

5. Bentuk Negara : Kesatuan

6. Sistem Pemerintahan  : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional

8. Kepala Negara : Ratu Elizabeth II, diwakilkan oleh seorang 
Gurbenur Jenderal. Gurbenur Jenderal dipilih 
oleh Monarki.

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri. Dipilih oleh Gurbenur Jenderal

10. Lembaga Legislatif : Bikameral, yang terdiri dari Senat / Senate, 
terdiri dari 28 anggota yang dipilih melalui 
pemilihan umum, untuk masa jabatan 5 tahun 
dan House of Assembly yang terdiri dari 21 
anggota yang dipilih oleh Gurbenur Jenderal. 

11. Lembaga Yudikatif: Supreme Court of Judicature
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DAFTAR ISI

PEMBUKAAN  

BAB I  : KONSTITUSI  ................................................................  Pasal 1
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BAB III  : PERLINDUNGAN HAK DASAR DAN
  KEBEBASAN DARI INDIVIDU ..................................  Pasal 11-27
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BAB VIII  : PELAYANAN PUBLIK  .................................................  Pasal 89-107

BAB IX  : PEMBIAYAAN  ..............................................................  Pasal 108-114
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Barbadosa Profil

Barbados adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia 
dan Samudra Atlantik. Merangkum satu dari gugusan pulau-pulau Antilles Kecil, 
Barbados terletak di bagian timur gugusan tersebut.

Barbados merupakan suatu pulau yang agak datar dan semakin mencuram di kawasan 
pegunungan di tengah dengan puncak tertinggi di Gunung Hillaby (336 m). Pulau 
ini beriklim tropis, dengan musim hujan di antara bulan Juni dan Oktober. Musim 
keringnya pula adalah antara bulan Februari dan Mei. Ibu kotanya adalah Bridgetown. 
Kota-kota utama yang lain termasuk Holetown dan Speightstown

Barbados masyhur dengan industri pariwisatanya dan dikenal sebagai Little England 
atau ‘Inggris Kecil’ kepulauan Karibia. Ini dikarenakan pengaruh Inggris yang kuat 
di pulau ini. Pulau Barbados terletak 2.585 km sebelah tenggara Miami, Amerika 
Serikat dan 860 km dari Caracas, Venezuela.

Penduduk asli pulau ini adalah suku Arawak. Puak ini kemudian dihalau oleh puak 
Indian Karibia pada awal abad ke-14. Pada awal abad ke-15 penakluk dari Spanyol 
tiba di Barbados dan telah mengambil puak Karibia menjadi budak. Akibatnya, sisa 
puak ini telah berpindah ke pulau-pulau yang berdekatan.

Penjelajah Portugal, Pedro a Campos, telah berhenti di pulau ini pada tahun 1536 
sewaktu perjalanannya ke Brasil. Ia telah menamakan pulau ini Los Barbados 
(‘mereka yang berjanggut’), mungkin setelah melihat pohon ‘fig’ di pulau ini, yang 
mempunyai akar bergantungan yang panjang berjuntai seperti janggut.

Barbados tidak dihuni orang saat Inggris datang untuk menetap pada tahun 1627. 
Kapten John Powell mendarat di Barbados pada 1625 dan mendeklarasikan pulau 
yang lenggang ini sebagai jajahan Inggris. Dua tahun kemudian, kakaknya Kapten 
Henry Powell mendarat dengan 80 peneroka dan 10 budak. Kumpulan tersebut 
telah mendirikan permukiman Eropa yang pertama di Jamestown, di pantai Barat 
dan sekarang dikenal sebagai Holetown. Pada akhir tahun 1628 penduduk koloni 
ini bertambah menjadi 2000 orang.

Selang beberapa tahun, penjajah telah membuka banyak hutan belantara dan menanam 
tembakau dan kapas. Pada 1640an mereka menanam kembali ladang-ladang ini dengan 
tebu. Ladang-ladang mereka, merupakan ladang tebu terbesar di kepulauan Karibia, 
dan pengeluaran gula menghasilkan untung yang amat lumayan bagi penanam dan 
peneroka di Barbados. Oleh karena permintaan gula yang tinggi, para budak telah 
dibawa dari benua Afrika dan dipekerjakan di ladang-ladang gula yang ada hingga 
tahun 1834 saat sistem perbudakan dihapuskan. Namun ekonomi Barbados masih 
bergantung kepada gula, “rum” dan “molasses” hingga ke abad ke-20.

Pada 1639, peneroka di pulau ini telah membentuk Majelis Legislatif, yaitu parlemen 
kedua yang didirikan di jajahan Inggris setelah Bermuda. Selama ini rakyat Barbados 
setia kepada Raja dan setelah Raja Charles I dipancung pada 1649, Oliver Cromwell, 
Perdana Menteri Britania Raya telah mengantar tentaranya ke Barbados untuk mendapat 
pengiktirafan mereka. Tentaranya tiba pada 1651 dan setahun kemudian ‘Articles of 
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Capitulation’ telah ditandatangani, yang merupakan asas “Piagam Barbados”. Piagam 
ini menjamin kerajaan Barbados diketuai oleh seorang gubernur, perwakilan yang 
bebas, dan kebebasan dari cukai tanpa kebenaran pihak setempat. Saat sistem Raja 
dikembalikan pada 1660, Piagam ini telah memberi kebebasan yang lebih kepada 
penduduk di sini.

Diskriminasi rasial merajalela di pulau ini. Walaupun sistem perbudakan telah 
dilupuskan pada 1834, masih banyak budak yang lebih nyaman tinggal di ladang. 
Kaum kulit hitam yang enggan menjadi budak, terpaksa tinggal di kawasan-kawasan 
hunian liar. Sewaktu ekonomi jatuh (dikenal sebagai (The Great Depression) pada 
1930an, pengangguran bertambah, dan keadaan hidup menjadi semakin meruncing 
hingga tercetusnya huru-hara di kepulauan ini. Untuk mengatasi ketidakstabilan 
politik, pihak Inggris terpaksa mengalah dengan pihak reformasi berkulit hitam 
dan melibatkan mereka ke dalam proses politik negara. Salah seorang dari mereka 
adalah, Grantley Adams, yang 1 dasawarsa kemudian telah dilantik sebagai Perdana 
Menteri yang pertama.

Barbados telah mencapai status pemerintahan sendiri pada 1961 dan mencapai 
kemerdekaan pada 1966. Selepas Perang Dunia II industri gula telah menurun, 
sedangkan sektor pariwisata telah meningkat naik. Pada awal 1990-an pariwisata 
telah menjadi sektor terbesar di Barbados.

Ratu Barbados adalah Ratu Elizabeth II, yang lebih dikenal sebagai Ratu Britania 
Raya. Ia adalah ketua negara Barbados dan diwakili oleh seorang Gubernur-Jenderal. 
Di Barbados, Ratu Elizabeth dikenal sebagai “By the Grace of God, Queen of 
Barbados and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth.” 
(Dengan Rahmat Tuhan, Ratu Barbados dan segala wilayah dan jajahannya, ketua 
Persemakmuran).

Namun, kekuasaan eksekutif masih terletak di tangan Perdana Menteri dan kabinetnya. 
Perdana Menteri lazimnya adalah seorang ketua partai politik yang menang dalam 
pemilu untuk “House of Assembly” atau Dewan Rakyat yang mempunyai 30 
buah kursi. Anggotanya dipilih setiap 5 tahun. Anggota Senat atau Dewan Negara 
berjumlah 21 orang dan dilantik oleh Gubernur-Jenderal. Dari jumlah tersebut, 12 
anggota dilantik atas nasihat Perdana Menteri, 2 atas nasihat Ketua Oposisi dan 7 
dipilih oleh Gubernur-Jenderal.
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INSTRUMEN HUKUM
1966 NO 1.455

WILAYAH
KARIBIA DAN ATLANTIK UTARA

Undang-undang Kemerdekaan Barbados 1966 

Dibuat pada tanggal 22 November 1966 
Disampaikan di depan Parlemen 22 November 1966 
Diberlakukan 30 November 1966 
Pada Pengadilan di Istana Buckingham.
Hadir,
Yang Terhormat Ratu di Dewan

Dengan Hormat, 

Berdasarkan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya melalui pasal 5 
dari undang-undang Kemerdekaan Barbados 1966 dan semua kewenangan lain 
yang terdapat di dalamnya, oleh dan dengan saran dari Dewan Penasihat Kerajaan 
mengatur dan

dengan ini memerintahkan, sebagai berikut:

1.  KUTIPAN PEMBUKAAN SERTA KONSTRUKSI

1. Peraturan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Kemerdekaan Barbados 
1966.

2. Perintah ini akan mulai diberlakukan  pada tanggal 30 November 1966 (dalam 
hal ini disebut sebagai “hari yang telah ditentukan”): Gubernur dapat setiap 
saat, setelah 22 November 1966, mengadakan latihan kekuasaan yang diberikan 
kepada Gubernur Jenderal oleh bagian 4 (3) dan 10 (1) dari undang-undang dan 
bagian 60 (1), 89 (2), 90 (1) dan 91 (1). Undang-Undang ini ditetapkan dalam 
Jadwal untuk peraturan ini (yang dalam hal ini disebut sebagai “Konstitusi”) 
sampai batas seperti apapun, menurut dia, menjadi kebutuhan atau kebijaksanaan 
untuk memfungsikan Konstitusi dari hari yang ditentukan.

3. Untuk keperluan latihan oleh Gubernur di bawah syarat pasal (2) dari kewenangan 
yang diberikan oleh bagian 89 (2), 90 (1) dan 91 (1), referensi di dalamnya 
kepada Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi akan ditafsirkan seolah-olah 
mereka adalah referensi masing-masing untuk Premier dan kepada Pemimpin 
Oposisi sebagaimana didefinisikan untuk tujuan Jadwal 2 ke Undang-Undang 
(Surat Konsolidasi Paten) Barbados 1964 (b), dan kekuatan-kekuatan lain yang 
disebut dalam syarat tersebut harus dilaksanakan oleh Gubernur yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Premier.
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4. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, redaksi yang digunakan dalam pasal 
1 sampai 12 dari ini memiliki arti yang sama seperti dalam Konstitusi dan 
ketentuan bagiaan 117 dari konstitusi ini yang berlaku untuk tujuan menafsirkan 
bagian-bagian tersebut demikian pula sebaliknya bagian-bagian  dari konstitusi 
tersebut berlaku untuk tujuan menafsirkan Konstitusi.

2.  PENCABUTAN DAN PERUBAHAN

1. Undang-Undang Barbados (Surat Konsolidasi Paten) 1964 (dalam Undang-
Undang ini disebut sebagai “Undang-Undang yang berlaku”) dicabut, tetapi 
pencabutan Undang-Undang yang ada tidak akan mempengaruhi pemberlakuan 
dan setelah hari yang ditentukan dari hukum yang dibuat atau memiliki efek 
seolah-olah dibuat dalam penyelenggaraan peraturan yang ada dan berpengaruh 
terhadap bagian dari hukum Barbados sebelum hari yang telah ditentukan 
(termasuk hukum yang dibuat sebelum hari yang ditentukan dan datang ke 
dalam pemberlakuan pada atau setelah hari itu).

2. Undang-Undang Banding Pengadilan orang-orang Inggris Karibia dalam 
mahkamah 1962 (a) (sebagaimana diubah oleh Pengadilan Banding British 
Karibia (Amandemen) (No. 2) Undang-Undang di Mahkamah 1962 (b) diubah 
dengan penghapusan kata-kata “dan Hakim Ketua dan hakim lain dari Pulau 
Barbados “dalam ayat (b) pasal 3 (1) (yang menentukan hakim dari Pengadilan): 
Dengan ketentuan bahwa, jika ketentuan yang dibuat Undang-Undang (b) dari 
pasal 10 (1) atau oleh hukum lain untuk kelanjutan pada atau setelah hari 
yang telah ditentukan sebelum Pengadilan Banding Karibia British dari setiap 
pengadilan banding yang tertunda seperti yang disebutkan dalam ayat itu, untuk 
keperluan banding tersebut, Barbados akan terus menjadi Wilayah untuk tujuan 
perundang-undangan yang telah disebutkan pertama kali dan Hakim Agung dan 
Hakim lain dari Mahkamah Agung Barbados harus menjadi anggota ex officio 
Pengadilan tersebut.

3. Undang-undang India Barat (Pembubaran dan Komisaris Interim) di Dewan 1962 
(c) diubah dengan penghapusan sub-ayat (b) (yang menetapkan Barbados) dari 
definisi “wilayah” dalam pasal 2 (1), tetapi ketiadaan dalam ayat ini tidak akan 
mempengaruhi pemberlakuan pada dan setelah hari yang ditentukan dari hukum 
yang berpengaruh di Barbados segera sebelum hari itu berdasarkan ketentuan 
pasal 15 atau 16 dari peraturan itu.

3.  PEMBENTUKAN KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini, Konstitusi ini mulai 
berlaku pada hari penetapan.

4.  UNDANG-UNDANG YANG ADA

1. Sesuai dengan ketentuan bagian ini, undang-undang yang ada harus ditafsirkan 
dengan modifikasi tertentu, adaptasi, kualifikasi, serta pengecualian yang mungkin 
diperlukan untuk  tetap sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Barbados 
1966 dan peraturan ini.



39

Barbados

2. Dimana setiap hal yang jatuh ke dalam Konstitusi yang ditetapkan oleh Parlemen 
atau oleh otoritas lain di bawah hukum yang ada (termasuk amandemen 
terhadap hukum seperti dan di bawah bagian ini) atau jika belum ada sebelum 
hari yang ditentukan oleh atau di bawah peraturan yang ada, terhitung sejak 
hari itu, memiliki efek (dengan modifikasi tertentu, adaptasi, kualifikasi dan 
pengecualian yang mungkin diperlukan untuk tetap sesuai dengan Undang-Undang 
Kemerdekaan Barbados 1966 dan peraturan ini) yang memang seolah-olah itu 
telah dibuat berdasarkan Konstitusi oleh Parlemen atau, jika diperlukan, oleh 
otoritas atau orang lain.

3. Gubernur Jenderal, dengan Undang-Undang yang dibuat sebelum 30 November 
1967, membuat perubahan tersebut terhadap hukum yang ada, yang tampaknya 
perlu untuk menjadikannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Barbados 
Kemerdekaan 1966 dan peraturan ini atau demi memberikan efek atau dampak 
yang tertentu.

4. Sebuah perintah yang dibuat oleh Gubernur Jenderal dalam ayat (3) akan 
berlaku dari hari tersebut, tidak lebih awal dari hari yang ditentukan, yang 
dapat ditentukan di dalamnya.

5. Ketentuan-ketentuan bagian ini haruslah tanpa mengabaikan kewenangan yang 
diberikan oleh peraturan ini atau oleh hukum lain atas setiap orang atau juga 
tanpa mengabaikan wewenang untuk membuat ketentuan untuk setiap masalah, 
termasuk perubahan atau pencabutan hukum yang ada.

6. Dalam hal ini “hukum yang ada” merupakan hukum yang berpengaruh dari 
bagian hukum Barbados segera sebelum hari yang ditentukan (termasuk hukum 
yang dibuat sebelum hari yang ditentukan dan diberlakukan pada atau setelah 
hari itu).

5.  PARLEMEN

1. Orang-orang, yang sebelum hari yang ditentukan, adalah anggota Senat dibentuk 
oleh peraturan yang ada (di bagian ini disebut sebagai “senat”), yang telah 
ditunjuk seperti di bawah sub-paragraf (a), (b) dan ( c) masing-masing ayat 
10 (2) Jadwal 2 dari Undang-Undang yang akan terhitung sejak hari ditunjuk 
menjadi anggota Senat yang ditetapkan oleh konstitusi sebagaimana mereka telah 
ditunjuk di bawah subbagian (2), (3) dan ( 4) masing-masing bagian 36 dari 
Konstitusi dan harus menduduki kursi mereka sebagai Senator sesuai dengan 
ketentuan konstitusi.

2. Orang-orang, yang sebelum hari yang ditentukan, adalah Presiden dan Wakil 
Presiden Senat yang ada sejak hari ditunjuk akan menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden masing-masing dari Senat yang ditetapkan oleh konstitusi sebagaimana 
mereka telah terpilih seperti di bawah bagian 40 dari Konstitusi dan harus 
menduduki jabatannya sesuai dengan ketentuan bagian tersebut.

3. Orang-orang, yang sebelum hari yang ditentukan, adalah anggota Majelis 
dibentuk untuk Barbados (dalam bagian ini disebut sebagai “Majelis”) sejak 
hari yang telah ditentukan harus menjadi anggota Dewan Majelis yang dibentuk 
oleh Konstitusi seperti jika terpilih menurut bagian 41 (2) Konstitusi dan harus 
menduduki kursi mereka di Parlemen yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.



40

Barbados

4. Orang-orang, yang sebelum hari yang ditentukan, adalah pembicara dan wakil 
pembicara yang ada harus sejak hari ditunjuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua 
masing-masing dari Majelis ditetapkan oleh Konstitusi sebagaimana jika terpilih 
oleh Parlemen yang sedang melakukan ketentuan dalam nama itu.

5. Setiap orang yang merupakan anggota Senat atau dewan Majelis yang ditetapkan 
oleh Konstitusi berdasarkan ketentuan sebelumnya dari bagian ini dan yang, 
sejak ia terakhir diangkat atau dipilih sebagai anggota Senat yang ada atau 
Majelis yang ada sebelum hari yang telah ditentukan, telah mengambil sumpah 
setia sesuai dengan ayat 21 dari Jadwal 2 ke peraturan yang ada, akan dianggap 
telah memenuhi persyaratan dari pasal 59 dari Konstitusi berkaitan dengan 
pengambilan sumpah setia.

6. Peraturan yang berjalan dari Senat dan Majelis, berlaku segera sebelum hari 
yang ditentukan, kecuali mungkin ditentukan lain dalam penyelenggarakan 
bagian 50 (1) dari Konstitusi, akan menjadi tiga Peraturan yang berjalan 
masing-masing dari Senat dan Majelis yang dibentuk oleh konstitusi, namun 
mereka harus ditafsirkan dengan modifikasi tertentu, adaptasi, kualifikasi dan 
pengecualian yang mungkin diperlukan untuk menjadikan mereka tetap sesuai 
dengan Konstitusi.

7. Meskipun apa yang terkandung dalam bagian 61 (3) Konstitusi (tapi t subjek 
ketentuan ayat (4) dan (5) dari bagian tersebut) akan Parlemen, kecuali cepat 
dibubarkan, berdiri dibubarkan pada berakhirnya lima tahun sejak pertama duduk 
Majelis yang ada setelah pemilihan umum anggota Majelis terakhir sebelum 
hari yang ditentukan.

6.  MENTERI DAN SEKRETARIS PARLEMENTER

1. Orang yang sebelum hari yang ditentukan memegang kantor utama di bawah 
peraturan yang ada harus, dari hari yang ditentukan, memegang jabatan sebagai 
Perdana Menteri seperti halnya dia telah ditunjuk menurut pasal 65 (1) dari 
Konstitusi.

2. Orang (selain Perdana menteri) yang ditunjuk di bawah peraturan yang ada, 
dari hari yang ditentukan, harus memegang kantor seperti halnya mereka telah 
ditunjuk menurut pasal 65 (2) UUD .

3. Setiap orang yang berkantor di kantor Perdana Menteri atau Menteri lainnya 
berdasarkan ayat (1) atau (2) yang sebelum hari yang ditentukan memiliki 
tanggung jawab untuk setiap urusan atau departemen pemerintah akan, sejak 
hari yang ditentukan, dianggap telah diberikan tanggung jawab untuk tugas 
yang sesuai atau departemen Pemerintah berdasarkan pasal 72 dari Konstitusi.

4. Orang-orang yang telah ditentukan sebagai Sekretaris Parlemen di bawah 
peraturan yang ada harus, dari hari yang ditentukan, harus berkantor seperti 
halnya mereka telah ditunjuk menurut pasal 73 (1) dari Konstitusi.

5. Sekretaris Parlemen sejak hari yang ditentukan berdasarkan ketentuan bagian 
ini dianggap telah memenuhi persyaratan dari pasal 69 atau pasal 73 (2) dari 
Konstitusi berkaitan dengan pengambilan sumpah
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7.  PEMIMPIN OPOSISI
Orang yang sebelum hari yang ditentukan adalah Pemimpin Oposisi (sebagaimana 
didefinisikan untuk tujuan Jadwal 2 dari peraturan yang ada), sejak hari yang 
ditentukan, harus memegang jabatan sebagai Pemimpin Oposisi sebagaimana dia 
telah ditunjuk dalamnya menurut pasal 74 dari Konstitusi.

8.  DEWAN PENASIHAT

Orang-orang yang sebelum hari yang ditentukan adalah anggota Dewan Penasihat 
ditetapkan oleh peraturan yang ada, yang telah ditunjuk seperti diatur dalam Pasal 3 dari 
Petunjuk Ulasan Royal Barbados 1964 (a), dari hari yang ditentukan, harus memegang 
jabatan sebagai anggota Dewan  yang ditetapkan oleh konstitusi sebagaimana mereka 
telah ditunjuk menurut pasal 76 (1) UUD: Dengan ketentuan bahwa, untuk keperluan 
ayat (3) dari bagian tersebut tanggal penunjukan setiap orang yang menjabat tersebut 
harus merupakan tanggal di mana periode penunjukan terakhirnya di dalam klausul 
3 dimulai atau dianggap telah dimulai untuk tujuan klausa itu.

9.  HAKIM DAN PEJABAT PUBLIK

1. Setiap orang, yang sebelum hari yang ditentukan, memegang atau bertindak 
dalam jabatan publik, dari hari yang ditentukan, harus berkantor sesuai yang 
ditetapkan oleh konstitusi sebagaimana ia telah ditunjuk untuk melakukannya 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi: Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang 
berdasarkan hukum yang ada akan diperlukan untuk mengosongkan kantornya 
karena batas usia atau berakhirnya setiap periode.

2. Ketentuan ayat (1) berlaku dalam kaitannya dengan kantor Hakim sebagaimana 
kantor orang yang menjabat jabatan publik.

3. Setiap orang yang, berdasarkan ketentuan-ketentuan bagian ini, memegang 
atau bertindak di kantor Direktur Penuntut Umum atau Hakim sejak hari yang 
ditentukan akan dianggap telah memenuhi persyaratan pasal 79 (7) atau boleh 
jadi pasal 83 dari Konstitusi berkaitan dengan pengambilan sumpah.

4. Dalam hal ini “hukum yang ada” memiliki arti yang sama seperti pada bagian 
4.

10.  PENUNDAAN PROSES HUKUM

1. Gubernur Jenderal dapat memerintahkan untuk membuat ketentuan yang mungkin 
dianggap perlu atau secara bijak untuk:
a. menjadi kelanjutan pada atau setelah hari yang telah ditentukan sebelum 

Pengadilan Tinggi Banding ditetapkan oleh Konstitusi di setiap proses yang 
tertunda sebelum ke Mahkamah Agung Barbados;

b. menjadi kelanjutan pada atau setelah hari yang telah ditentukan sebelum 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Banding Orang-Orang Inggris Karibia 
atau permintaan banding yang tertunda sebelum hari itu sebelum ke 
Pengadilan Banding Orang-Orang Inggris Karibia dan Mahkamah Agung 
Barbados;
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c. Penegakan hukum atas putusan Mahkamah Agung Barbados atau Mahkamah 
Banding Orang-Orang Inggris Karibia dilaksanakan sebelum hari yang 
ditentukan, dan

d. Penegakan hukum atas putusan Pengadilan Banding Inggris Karibia diberikan 
pada atau setelah hari itu berdasarkan ketentuan yang dibuat sesuai dengan 
ayat (b).

Dalam pasal 1 ayat (1) “banding” termasuk sebuah kasus yang dinyatakan 
atau pertanyaan hukum yang dilindungi, “penghakiman” termasuk keputusan, 
perintah, keputusan, kalimat atau keputusan, “Mahkamah Agung Barbados” 
meliputi Pengadilan Penuh dari Pengadilan itu.

2. Ketentuan-ketentuan bagian ini haruslah tanpa mengurangi ketentuan pasal 4 
dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan ini atau oleh hukum lain atas 
setiap orang atau wewenang untuk membuat ketentuan untuk salah satu hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11.  PENGADILAN BANDING UNTUK YANG MULIA DALAM DEWAN

Sampai Parlemen menentukan, banding akan berdasar pada pasal 88 (1) dalam 
Konstitusi dari keputusan Pengadilan Banding yang dibentuk oleh konstitusi untuk 
Yang Mulia di Dewan dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf (a) dan 
(b) bagian 3 dari Karibia Inggris (Privy Council Banding) Undang-Undang di dewan 
1962 (a) sebagaimana referensi di dalamnya ke Pengadilan Karibia British Banding 
adalah referensi ke Pengadilan Banding dibentuk oleh konstitusi.

12.  PERUBAHAN PERATURAN

1. Parlemen dapat mengubah setiap ketentuan dari peraturan ini dengan cara yang 
sama karena dapat mengubah setiap ketentuan dari Konstitusi: Dengan ketentuan 
bahwa pasal 3, pasal 5 (1) dan (7), pasal 9 dan pasal ini dapat diubah oleh 
Parlemen hanya dalam cara yang sama seperti ketentuan yang tercantum dalam 
pasal 49 (2) dari Konstitusi.

2. Pasal 49 (5) dari Konstitusi berlaku untuk tujuan menafsirkan referensi dalam 
bagian ini untuk ketentuan peraturan ini dan perubahan dari ketentuan seperti 
itu berlaku untuk tujuan menafsirkan referensi dalam kata bagian 49 untuk 
setiap ketentuan Konstitusi dan perubahan dari ketentuan tersebut.
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BAGIAN 1 (2) DAN 3

JADWAL UNTUK UNDANG-
UNDANG KONSTITUSI

DARI PENGATURAN BARBADOS 

BAB I

KONSTITUSI

1. Konstitusi adalah hukum tertinggi.

BAB II

KEWARGANEGARAAN

1 Orang yang menjadi warga negara 
pada tanggal 30 November 1966.

2. Orang berhak untuk didaftarkan 
sebagai warga negara.

3. Orang yang lahir di Barbados setelah 
29 November 1966.

4. Orang yang lahir di luar Barbados 
setelah 29 November 1966.

5. Menikah dengan warga negara 
Barbados.

6. Penolakan kewarganegaraan.

7. Persemakmuran warga.

8. Kekuasaan Parlemen.

9. Interpretasi.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK DASAR 
DAN KEBEBASAN DARI INDIVIDU

1. Hak dasar dan kebebasan individu.

2. Perlindungan hak untuk hidup.

3. Perlindungan hak kebebasan pribadi.

4. Perlindungan dari perbudakan dan 
kerja paksa.

5. Perlindungan dari perlakuan tidak 
manusiawi.

6. Perlindungan dari perampasan 
properti.

7. Perlindungan terhadap pencarian 
sewenang-wenang.

8. Ketentuan untuk mengamankan 
perlindungan hukum.

9. Perlindungan kebebasan hati nurani.

10. Perlindungan kebebasan berekspresi.

11. Perlindungan kebebasan berkumpul 
dan berserikat.

12. Perlindungan kebebasan bergerak.

13. Perlindungan dari diskriminasi atas 
dasar ras, dll

14. Penegakan ketentuan pelindung.

15. Waktu darurat.

16  Penyelamatan hukum yang berlaku.

17. Interpretasi.

BAB IV

GUBERNUR JENDRAL

1. Pembentukan kantor Gubernur 
Jenderal

2. Pejabat Gubernur Jenderal.

3. Deputi Gubernur Jenderal.

4. Staf Pribadi Gubernur Jenderal.

5. Latihan fungsi Gubernur Jenderal.

6. Tanda Umum.

7. Sumpah yang akan diambil oleh 
Gubernur Jenderal.
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BAB V

PARLEMEN

BAGIAN 1

KOMPOSISI PARLEMEN

1. Pembentukan Parlemen.

2. Senat.

3. Kualifikasi untuk keanggotaan Senat.

4. Diskualifikasi untuk keanggotaan 
Senat.

5. Masa jabatan kursi dari Senator.

6. Presiden dan Wakil Presiden Senat.

7. Majelis.

8. Pemilihan hukum.

9. Kualifikasi untuk keanggotaan 
Majelis.

10. Diskualifikasi untuk keanggotaan 
Majelis.

11. Masa jabatan anggota Majelis.

12. P e n e n t u a n  p e r t a n y a a n  d a r i 
keanggotaan Senat dan Majelis.

13. Mengisi kekosongan kasual di Senat 
dan Majelis.

BAGIAN 2

WEWENANG DAN TATA CARA 
PARLEMEN

1. Kekuasaan untuk membuat undang-
undang.

2. Perubahan Konstitusi.

3. Prosedur Peraturan di Parlemen.

4. Ketua Senat.

5. Kuorum Senat.

6. Voting di Senat.

7. Pengenalan Tagihan, dll

8. Pembatasan atas kekuasaan Senat 
untuk tagihan uang.

9. Pembatasan atas kekuasaan Senat 
untuk tagihan selain Uang.

10. Ketentuan yang berkaitan dengan 
bagian 54, 55 dan 56.

11. Aset untuk ditagih.

12. Sumpah kesetiaan.

BAGIAN 3

PEMANGGILAN, PENGUNDURAN 
DAN PEMBUBARAN

1. Masa Persidangan Parlemen.

2. Pengunduran dan pembubaran 
parlemen.

3. Pemilihan umum dan pengangkatan 
Senator.

BAB IV

KEKUASAAN EKSEKUTIF 

1. Kewenangan Eksekutif Barbados.

2. Kabinet.

3. Penunjukan Menteri.

4. Kepemilikan kantor Menteri.

5. Kinerja fungsi Perdana Menteri 
dalam acara-acara tertentu.

6. Menteri Sementara.

7. Sumpah yang akan diambil oleh para 
Menteri.

8. Memimpin di Kabinet.

9. Gubernur Jenderal yang diberitahu 
tentang hal-hal pemerintahan.

10. Penugasan tanggung jawab kepada 
Menteri.

11. Sekretaris parlemen.

12. Pemimpin Oposisi.
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13. Beberapa lowongan di kantor 
Pemimpin Oposisi.

14. Privy Council.

15. Prosiding Privy Council.

16. Hak Prerogatif.

17. Pendirian kantor dan fungsi untuk 
Direktur Penuntut Umum.

BAB V

PERADILAN

BAGIAN 1

 MAHKAMAH AGUNG

1. Pendirian Mahkamah Agung.

2. Pengangkatan Hakim.

3. Tindakan Hakim.

4. Sumpah yang harus diambil oleh 
hakim.

5. Kepemilikan kantor Hakim.

BAGIAN 2

BANDING

1. Pembentukan Pengadilan Banding.

2. Pengaturan Lainnya untuk banding.

3. Banding yang berkaitan dengan 
hak-hak dasar dan kebebasan.

4. Banding untuk Yang Mulia Ratu di 
Dewan dalam kasus lain.

BAB VIII

PELAYANAN PUBLIK

BAGIAN 1

KOMISI PELAYANAN

1. Pendirian dan komposisi Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum.

2. Pendirian dan komposisi Komisi 
Pelayanan Publik.

3. Pendirian dan komposisi Komisi 
Kepolisian.

4. Prosedur Komisi.

BAGIAN 2

PENGANGKATAN, PENCOPOTAN 
DAN PEJABAT PUBLIK

1. Pengangkatan, dll, petugas peradilan 
dan hukum.

2. Pengangkatan, dll, dari pejabat 
publik.

3. Delegasi kekuasaan menurut pasal 
94.

4. Pengangkatan, dll, dari anggota 
Polri.

5. Delegasi kekuasaan menurut pasal 
96.

6. Banding ke Privy Council dalam hal 
disiplin.

7. Pengangkatan sekretaris permanen 
dan beberapa pejabat publik lainnya.

8. Pengangkatan, dll, wakil kepala 
sekolah di luar negeri dan staf 
bawahan.

9. Pengangkatan, dll, dari Direktur 
Penuntut Umum.

10. Janji, dll, dari Auditor Umum.

BAGIAN 3

PENSIUN

1. Perlindungan hak pensiun.

2. Hadiah dan pemotongan pensiun, dll
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BAGIAN 4

TAMBAHAN-TAMBAHAN

1. Penghapusan Bentuk kantor orang-
orang tertentu.

2. Perlindungan Komisi, dll, dari proses 
hukum.

BAB IX

PEMBIAYAAN

1. Dana Konsolidasi.

2. Perkiraan.

3. Otorisasi pengeluaran.

4. Pertemuan pengeluaran dari Dana 
Konsolidasi.

5. Utang publik.

6. Remunerasi gubernur Umum dan 
pejabat tertentu lainnya.

7. Pendirian kantor dan fungsi Auditor 
Umum.

BAB X

LAIN DAN INTERPRETASI

1. Janji.

2. Pengunduran diri.

3. Liburan kantor pada pencapaian usia 
yang ditentukan.

4. Interpretasi.
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TAMBAHAN PERTAMA
SUMPAH

TAMBAHAN KEDUA
KETENTUAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN TERTENTU

 KONSTITUSI DARI BARBADOS

Oleh karena rasa kecintaan terhadap lembaga yang bebas dan kecintaan terhadap 
kemerdekaan selalu kuat dalam membentuk karakter penduduk Barbados: Dan 
sedangkan Gubernur dan penduduk telah menetapkan sebuah bentuk parlemen di tahun 
1639: Dan Sedangkan sedini 18 Februari 1651 ini penduduk, dalam tekad mereka 
untuk menjaga kebebasan, keamanan dan kesejahteraan pulau, yang dinyatakan, 
melalui Gubernur mereka, para ketua Dewan dan anggota Majelis, independensi 
persemakmuran Inggris: Dan Bahwa hak dan keistimewaan dari penduduk ditegaskan 
dengan nota kesepakatan, yang umumnya dikenal sebagai Piagam Barbados, telah 
dibuat dan disimpulkan pada tanggal 11 Januari 1652 oleh dan antara Komisaris 
Willoughby dari daerah Parham, Gubernur, dari bagian satu, dan Komisaris atas 
nama Persemakmuran dari Inggris, dari bagian lainnya, dalam rangka untuk rendisi 
ke Persemakmuran Inggris dari kata Pulau Barbados: Dan Bahwa dengan memperluas 
kebebasan rakyat Barbados sejak saat itu tidak hanya berhasil dalam menolak usaha 
apapun untuk meragukan atau mengurangi hak-hak dan keistimewaan sehingga 
dikonfirmasi, namun telah secara konsisten diperbesar dan diperpanjang mereka: 
Sekarang, oleh karena itu, orang-orang dari Barbados:

a. menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang berdaulat didasarkan atas prinsip-
prinsip yang mengakui supremasi Tuhan, martabat pribadi manusia, iman yang 
tak tergoyahkan mereka dalam hak asasi manusia dan kebebasan, posisi keluarga 
dalam masyarakat manusia bebas dan lembaga bebas;

b. menegaskan keyakinan mereka bahwa laki-laki dan lembaga tetap bebas hanya 
ketika kebebasan didirikan pada penghormatan terhadap moral dan nilai-nilai 
spiritual dan supremasi hukum;

c. menyatakan niat mereka untuk membangun dan mempertahankan sebuah 
masyarakat di mana semua orang dapat sepenuhnya, dengan kemampuan mereka, 
memainkan sebagian karena dalam lembaga-lembaga kehidupan nasional;

d. pengoperasian sistem ekonomi harus memajukan kesejahteraan umum dengan 
pemerataan sumber daya material masyarakat, oleh kondisi manusia di mana 
semua orang akan bekerja dan oleh pengakuan terhadap kemampuan yang tidak 
menyimpang, integritas dan prestasi;

e. keinginan bahwa ketentuan berikut akan berlaku sebagai konstitusi Barbados:
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BAB I

KONSTITUSI

1.  KONSTITUSI MERUPAKAN 
HUKUM TERTINGGI

Konstitusi ini merupakan hukum tertinggi 
Barbados dan, tunduk pada ketentuan 
Konstitusi ini, jika ada hukum lain tidak 
konsisten dengan Konstitusi, Konstitusi 
ini akan berlaku dan hukum lainnya 
harus, sejauh inkonsistensi, menjadi 
tidak berlaku.

BAB II

KEWARGANEGARAAN

2.  ORANG-ORANG YANG 
MENJADI WARGA NEGARA PADA 

November 30TH 1966

1. Setiap orang yang, yang telah lahir di 
Barbados, adalah pada 29 November 
1966 warga Inggris dan Koloni akan 
menjadi warga negara Barbados 
pada tanggal 30 November 1966.

2. Setiap orang yang, yang telah lahir 
di luar Barbados, pada tanggal 29 
Nopember 1966 warga Inggris dan 
Koloni, jika ayahnya menjadi atau 
akan tetapi untuk kematiannya telah 
menjadi warga negara Barbados 
sesuai dengan ketentuan ayat ( 1), 
menjadi warga negara Barbados 
pada tanggal 30 November 1966.

3. Setiap orang yang pada 29 November 
1966 adalah warga Inggris dan 
Koloni:
a. telah menjadi seperti warga 

negara di bawah aturan Undang-
Undang kebangsaan Inggris  
1948 (a) berdasarkan yang 
telah mendapat naturalisasi di 
Barbados sebagai orang Inggris 

sebelum UU itu mulai berlaku; 
atau

b. telah menjadi seperti warga 
negara berdasarkan yang telah 
ternaturalisasi atau terdaftar 
di Barbados bawah Undang-
Undang itu akan menjadi warga 
negara Barbados pada tanggal 
30 November 1966.

3.  ORANG YANG BERHAK UNTUK 
TERDAFTAR SEBAGAI WARGA

1. Setiap wanita yang pada 29 
November 1966 atau telah menikah 
dengan seseorang
a. yang menjadi warga negara 

Barbados berdasarkan pasal 2; 
atau

b. yang meninggal sebelum 30 
November 1966, akan tetapi 
untuk kematiannya telah 
menjadi warga negara Barbados 
berdasarkan bagian tersebut, 
berhak, pada saat membuat 
permintaan, dan, jika dia 
adalah orang yang dilindungi 
Inggris atau diasingkan, setelah 
mengambil sumpah setia, yang 
akan terdaftar sebagai warga 
negara Barbados.

2. Setiap orang yang merupakan warga 
negara Persemakmuran (selain 
berdasarkan menjadi warga negara 
Barbados) dan yang:
a. telah bermukim di Barbados 

terus menerus untuk jangka 
waktu  tu juh  tahun a tau 
lebih setiap saat sebelum 30 
November 1966, dan

b. sejak periode tersebut tinggal 
di Barbados dan sebelum 
t a n g g a l  t e r s e b u t ,  t e l a h 
biasanya bermukim di luar 
Barbados terus menerus untuk 
jangka waktu tujuh tahun 
atau lebih, berhak, setelah 
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membuat permintaan, yang 
akan terdaftar sebagai warga 
Barbados: Dengan ketentuan 
bahwa hak untuk didaftarkan 
warga asal dari Barbados dalam 
ayat ini harus tunduk pada 
pengecualian atau kualifikasi 
sebagaimana dapat ditetapkan 
dalam kepentingan keamanan 
nasional atau kebijakan publik.

3. Setiap wanita yang pada 29 
November 1966 sedang atau 
telah menikah dengan seseorang 
yang kemudian menjadi warga 
negara Barbados karena terdafta 
dalam ayat (2) berhak, pada saat 
membuat permintaan, dan, jika 
dia adalah orang yang dilindungi 
Inggris atau yang diasingkan, 
setelah mengambil sumpah setia, 
yang akan terdaftar sebagai warga 
Barbados: Dengan ketentuan bahwa 
hak untuk didaftarkan sebagai warga 
negara dari Barbados dalam ayat 
ini harus tunduk pada pengecualian 
atau kualifikasi sebagaimana dapat 
ditetapkan dalam kepentingan 
keamanan nasional atau kebijakan 
publik.

4. Setiap permintaan untuk pendaftaran 
d i  bawah  bag ian  in i  ha rus 
dilakukan dengan cara seperti hala 
dapat ditentukan melalui proses 
permintaan: Dengan ketentuan 
bahwa permintaan tersebut tidak 
dapat dilakukan oleh orang yang 
belum mencapai usia dua puluh satu 
(21) tahun dan tidak seorang wanita 
yang sedang atau telah menikah 
tetapi harus dilakukan atas nama 
orang orang tua atau wali dari orang 
itu.

4.  ORANG YANG TERLAHIR 
DI BARBADOS SETELAH 29 

NOVEMBER 1966

Setiap orang yang lahir di Barbados 
setelah 29 November 1966 akan menjadi 
warga negara Barbados pada tanggal 
kelahirannya: Dengan ketentuan bahwa 
seseorang tidak akan menjadi warga 
negara Barbados berdasarkan bagian ini 
jika pada saat kelahirannya :
a. ayahnya memiliki kekebalan proses 

hukum seperti yang diberikan kepada 
seorang utusan dari negara berdaulat 
asing yang terakreditasi untuk Yang 
Mulia Ratu dari Pemerintah Nya di 
Barbados dan tidak satu pun dari 
orang tuanya merupakan warga 
Barbados, atau

b. ayahnya adalah seorang asing atau 
musuh dan kelahiran terjadi di 
tempat yang kemudian di bawah 
pendudukan oleh musuh.

5.  ORANG-ORANG YANG 
TERLAHIR DI LUAR BARBADOS 
SETELAH 29 NOVEMBER 1966.

Orang yang lahir di luar Barbados 
setelah 29 November 1966 akan menjadi 
warga negara Barbados pada tanggal 
kelahirannya jika pada tanggal tersebut 
ayahnya adalah warga Barbados selain 
berdasarkan pasal ini atau pasal 2 (2).

6.  PERNIKAHAN TERHADAP 
WARGA BARBADOS

Setiap wanita yang, setelah 29 November 
1966, menikah dengan orang yang 
menjadi warga negara Barbados harus 
memiliki identitas, dengan membuat 
permintaan dengan cara yang telah 
ditentukan. Dan jika dia adalah orang 
Inggris yang dilindungi atau orang asing, 
dengan mengambil sumpah setia, untuk 
kemudian terdaftar sebagai warga negara 
Barbados.
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7.  PELEPASAN 
KEWARGANEGARAAN

Setiap warga negara Barbados yang telah 
mencapai usia dua puluh satu tahun dan 
yang:
a. juga merupakan warga negara atau 

nasional dari negara lain, atau
b. bermaksud untuk menjadi warga 

negara lain, berhak untuk melepaskan 
kewarganegaraannya dari Barbados 
dengan pernyataan yang dibuat 
dan terdaftar dengan cara yang 
ditentukan, dengan ketentuan bahwa;
a. jika seseorang yang bukan 

warga negara lain pada tanggal 
pendaftaran deklarasi pelepasan 
kewarganegaraan, jika ia tidak 
menjadi warga negara lain 
dalam waktu enam bulan sejak 
tanggal pendaftaran ia akan, 
dan dianggap tetap, warga 
negara Barbados meskipun 
pembuatan dan pendaftaran 
deklarasi pelepasan

 b. h a k  s e t i a p  o r a n g 
u n t u k  m e l e p a s k a n 
kewarganegaraannya dari 
Barbados selama periode 
apapun ketika Barbados terlibat 
dalam perang manapun harus 
tunduk pada pengecualian 
atau kualifikasi seperti halnya 
ditentukan demi kepentingan 
keamanan nas ional  a tau 
kebijakan publik.

8.  WARGA PERSEMAKMURAN

1. Setiap orang yang di bawah aturan 
Konstitusi atau Undang-undang 
Parlemen adalah warga Barbados 
atau di bawah pemberlakuan untuk 
sementara waktu di negara mana 
pun adalah warga negara yang 
harus- berdasarkan kewarganegaraan 
itu, memiliki status warga negara 
Persemakmuran.

2. Se t iap  orang  yang  menjad i 
w a rg a n e g a r a  I n g g r i s  y a n g 
tidak di bawah undang-undang 
kebangsaan Inggris 1948, dia 
menjadi warganegara Inggris di 
bawah undang-undang pasal 2 dari 
Undang-undang itu atau merupakan 
warganegara Inggris di bawah 
undang-undang Kebangsaan 1965 
(a) harus memiliki status warga 
negara Persemakmuran.

3. Jaga undang-undang sebagaimana 
yang dibuat oleh Parlemen, negara-
negara yang diatur oleh Pasal 
ini berlaku adalah Inggris dan 
koloninya, Kanada, Australia, 
Selandia Baru, India, Pakistan, 
Ceylon, Ghana, Malaysia, Nigeria, 
Siprus, Sierra Leone, Tanzania, 
Jamaika, Trinidad dan Tobago, 
Uganda, Kenya, Malawi, Malta, 
Zambia,  Gambia,  Singapura, 
Guyana, Botswana, Lesotho dan 
selatan Rhodesia.

9.  KEKUASAAN PARLEMEN

Parlemen dapat membuat ketentuan:
a. untuk akuisisi kewarganegaraan 

Barbados oleh orang-orang yang 
tidak menjadi warga negara Barbados 
berdasarkan ketentuan Bab ini; atau

b. untuk merampas kewarganegaraan 
Barbados dari setiap orang yang 
merupakan warga negara Barbados 
selain berdasarkan ayat (1) atau (2) 
pasal 2 atau pasal 4 pasal 5.

10.  INTERPRETASI

1. Dalam bab ini - “orang asing” 
berarti seseorang yang bukan warga 
negara Persemakmuran, orang 
yang dilindungi Inggris atau warga 
negara Republik Irlandia, “orang 
yang dilindungi Inggris” berarti 
orang yang merupakan orang yang 
dilindungi Inggris di bawah naungan 
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undang-undang Kebangsaan Inggris 
1948; “ditentukan” berarti ditentukan 
oleh atau berdasarkan Undang-
undang atau Parlemen.

2. Setiap referensi—dalam  pasal 
ini—kepada seorang ayah, dalam 
kaitannya dengan setiap orang yang 
lahir di luar nikah selain orang 
yang terdaftar resmi sebelum 30 
November 1966, dapat ditafsirkan 
pula sebagai referensi untuk ibu 
orang tersebut.

3. Untuk keperluan  ini, seseorang 
yang lahir di luar negri di dalam 
kapal laut atau pesawat udara yang 
terdaftar, atau sebuah kapal atau 
pesawat udara yang tidak terdaftar 
dari pemerintah negara manapun, 
akan dianggap telah lahir di istana 
di mana kapal atau pesawat udara 
yang didaftarkan di negara itu.

4. Referensi dalam Bab ini dengan 
status nasional ayah dari seseorang 
pada saat kelahiran orang itu, dalam 
kaitannya dengan seseorang yang 
lahir setelah kematian ayah, harus 
ditafsirkan sebagai referensi untuk 
status nasional Ayah pada saat 
kematian sang ayah, ketika kematian 
yang terjadi sebelum 30 November 
1966 dan kelahiran terjadi sesudah 
29 November  1966 status nasional 
yang ayahnya akan memiliki jika dia 
meninggal pada 30 November 1966 
akan dianggap status nasionalnya 
pada saat kematiannya.

BAB III

11. PERLINDUNGAN HAK DASAR 
DAN KEBEBASAN DARI INDIVIDU

Sedangkan setiap orang di Barbados 
berhak atas hak-hak dasar dan kebebasan 
individu, apapun ras, tempat asal, opini 

politik, warna kulit, keyakinan atau 
jenis kelamin, tetapi dapat menghormati 
hak-hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk kepentingan umum, untuk setiap 
dan semua hal berikut, yaitu:
a. hidup, kebebasan dan keamanan 

seseorang;
b. perlindungan bagi privasi rumah 

dan harta benda lainnya dan 
dari perampasan properti tanpa 
kompensasi;

c. perlindungan hukum, dan
d. kebebasan hati nurani, berekspresi 

dan berkumpul dan berserikat, 
ketentuan-ketentuan berikut dari 
pasal ini akan berlaku untuk tujuan 
perlindungan terhadap hak-hak 
mereka dan kebebasan tunduk 
pada pembatasan-pembatasan 
perlindungan yang sebagaimana 
tercantum dalam ketentuan-
ketentuan, batasan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa menikmati 
hak dan kebebasan yang dikatakan 
oleh setiap individu asalkan tidak 
merugikan hak-hak dan kebebasan 
orang lain atau kepentingan umum.

12.  PERLINDUNGAN HAK UNTUK 
HIDUP

1. Tiada seorang pun yang boleh 
dirampas hidupnya dengan sengaja 
dalam pelaksanaan hukuman 
pengadilan sehubungan dengan 
tindak pidana berdasarkan hukum 
Barbados yang mana ia telah 
dihukum dengan hukuman tersebut.

2. Seseorang tidak akan dianggap telah 
dirampas hidupnya jika menantang 
tindak pidana dengan pasal ini jika 
ia meninggal sebagai akibat dari 
hukuman ini, kasus seperti ini cukup 
dibenarkan
a. untuk membela setiap orang 

dari kekerasan atau untuk 
membela properti;
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b. d a l a m  r a n g k a  u n t u k 
mempengaruhi penangkapan 
yang sah atau untuk mencegah 
kaburnya orang yang ditahan 
secara sah;

c. dalam rangka untuk mencegah 
tindak pidana, atau jika ia 
meninggal sebagai akibat dari 
tindakan hukum perang.

13.  PERLINDUNGAN HAK ATAS 
KEBEBASAN PRIBADI

1. Tidak seorang pun boleh dirampas 
kebebasan pribadinya yang dapat 
disahkan oleh hukum di salah satu 
kasus berikut:
a. s e b a g a i  a k i b a t  d a r i 

ketidaksempurnaan untuk 
memohon atas tuduhan kriminal 
atau dalam pelaksanaan putusan 
dar i  pengadi lan ,  apakah 
diperuntukkan untuk Barbados 
atau beberapa negara lainnya, 
berkenaan dengan tindak pidana 
yang ia telah lakukan sehingga 
ia dihukum;

b. dalam pelaksanaan putusan 
dari Pengadilan Tinggi atau 
pengadilan lain seperti halnya 
ditentukan oleh Parlemen 
yang menghukumnya atas 
penghinaan terhadah pengadilan 
atau atau mahkamah lain;

c. dalam pelaksanaan putusan 
pengadilan yang dibuat untuk 
mengamankan pemenuhan 
kewajiban dikenakan kepadanya 
oleh hukum;

d. un tuk  t u juan  membawa 
dia ke pengadilan sebagai 
bentuk pelaksanaan putusan 
pengadilan;

e. terhadap tuduhan yang beralasan 
atas apa yang ia lakukan, atau 
hal yang akan dia lakukan yang 
merupakan sebuah kiriman 

yang bertentangan dengan  
hukum Barbados

f. dalam kasus seseorang yang 
belum mencapai usia dua 
puluh satu tahun, di bawah 
putusan pengadilan atau dengan 
persetujuan dari orang tua 
atau walinya, untuk tujuan 
pendidikan atau kesejahteraan;

g. un tuk  tu juan  mencegah 
penyebaran penyakit menular;

h. dalam kasus orang yang, atau 
patut diduga, tidak waras, 
kecanduan obat-obatan atau 
alkohol, atau gelandangan, 
untuk tujuan perawatan, 
pengobatan atau perlindungan 
masyarakat;

i. un tuk  tu juan  mencegah 
masuknya orang secara tidak 
sah ke Barbados, atau untuk 
tujuan pengusiran, ekstradisi 
atau lainnya yang sah atas orang 
dari Barbados atau untuk tujuan 
membatasi gerak orang itu 
sementara ia sedang diumumkan 
m e l a l u i  B a r b a d o s  a t a s 
ekstradisinya atau penghapusan 
(kewarganegaraannya) karena 
dia adalah seorang tahanan 
yang dihukum dari suatu 
Negara;

j. untuk perluasan hukum apabila 
memang diperlukan dalam 
pelaksanaan putusan yang sah 
yang mengharuskan orang 
tersebut untuk tetap dalam 
area yang ditentukan dalam 
Barbados a tau melarang 
dia berada dalam wilayah 
tersebut, atau untuk perluasan 
hukum yang dibenarkan untuk 
mengambil tindakan terhadap 
orang tersebut dengan maksud 
untuk membuat peraturan atau 
berkaitan dengan perintah, 
demikian juga untuk perluasan 
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hukum diperlukan sampai 
batas yang dibenarkan untuk 
menahan orang itu selama 
kunjungan apapun yang mana 
ia diizinkan untuk berkunjung 
ke setiap bagian dari Barbados, 
sebagai konsekuensi dari 
perintah tersebut, atau justru 
sebaliknya kehadirannya boleh 
jadi malah melanggar hukum.

k. Setiap orang yang ditangkap 
atau ditahan harus diberitahu 
sege ra  mungk in ,  da l am 
bahasa yang ia mengerti, 
mengenai alasan penangkapan 
atau penahanan tersebut, 
dengan biaya sendiri, untuk 
mempertahankan dan mengajar 
tanpa menunda penasehat 
hukum yang menjadi pilihan 
sendiri, dan berhak untuk 
berlatih di Barbados sebagai 
pengacara, dan berkomunikasi 
pribadi dengan dia, dan jika 
seseorang belum mencapai usia 
enam belas tahun ia juga harus 
diberikan sebuah kesempatan 
untuk berkomunikasi dengan 
orang tua atau walinya.

2. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan
a. untuk tujuan membawa dia ke 

pengadilan dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan, atau

b. atas kecurigaan yang wajar 
karena dia melakukan atau akan 
melakukan suatu tindak pidana 
dan yang tidak dibebaskan, 
harus dibawa ke pengadilan 
s e c e p a t  d a n  s e p r a k t i s 
mungkin, dan jika setiap 
orang ditangkap atau ditahan 
atas kecurigaan yang wajar 
karena dia melakukan atau akan 
melakukan tindak pidana tetapi 
tidak jadi dilakukan dalam 
waktu yang wajar, kemudian 

tanpa adanya  tuduhan terhadap 
proses lebih lanjut yang dapat 
diajukan terhadap dia, dia akan 
dibebaskan tanpa syarat atau 
kondisi yang wajar, termasuk 
dalam kondisi tertentu seperti 
halnya diperlukan untuk 
memastikan bahwa ia muncul 
di kemudian hari untuk diadili 
atau diproses awal untuk 
persidangan.

3. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah oleh orang 
lain (karena tuduhan yang tidak 
berdasar) berhak untuk mendapatkan 
kompensasi dari orang lain tersebut.

4. Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun yang bisa dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
ketentuan terdahulu dalam bagian 
ini kepada perluasan bahwa hukum 
yang bersangkutan berkewenangan 
dilakukan selama periode darurat 
publik yang bisa dibenarkan untuk 
menghadapi situasi yang ada selama 
periode darurat publik.

5. A p a b i l a  s e s e o r a n g  d i t a h a n 
berdasarkan hukum seperti itu 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), ketentuan berlaku
a. ia harus, sesegera mungkin 

tidak lebih dari lima hari setelah 
dimulainya penahanannya, 
akan  d i lengkapi  dengan 
sebuah pernyataan tertulis, 
dalam bahasa yang ia mengerti, 
mengenai alas an-alasan ia 
ditahan;

b. tidak lebih dari empat belas 
har i  se te lah  d imula inya 
penahanannya, pemberitahuan 
akan diumumkan dalam berita 
yang menyatakan bahwa ia 
telah sedang ditahan dan 
memberikan keterangan dari 
ketentuan hukum di mana 
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p e n a h a n a n  t e r h a d a p n y a 
diperbolehkan;

c. ia mungkin dari waktu ke waktu 
meminta kasusnya ditinjau 
berdasarkan ayat (d), tetapi, 
di mana ia telah membuat 
permintaan semacam itu, tidak 
ada permintaan berikutnya lagi 
yang bisa diajukan sebelum 
berakhirnya masa tiga bulan 
dari pembuatan permintaan 
sebelumnya;

d. apabila permintaan dibuat 
berdasarkan ayat (c), kasus ini, 
dalam waktu satu bulan dari 
pembuatan permintaan, akan 
ditinjau oleh pengadilan yang 
independen dan tidak memihak 
yang ditetapkan oleh hukum 
dan dipimpin oleh orang yang 
ditunjuk oleh Ketua di antara 
orang-orang yang berhak untuk 
berlatih di Barbados sebagai 
pengacara, dan

e. ia harus diberikan fasilitas yang 
memadai untuk berkonsultasi 
dan meminta, atas biaya sendiri, 
untuk memilih penasihat hukum 
sendiri, berhak untuk berlatih 
sebagaimana dimaksud di atas, 
dan ia dan setiap penasehat 
hukum tersebut akan diizinkan 
untuk membuat pernyataan 
tertulis atau lisan ke pengadilan 
yang ditunjuk untuk meninjau 
kasusnya.

6. Review oleh pengadilan berdasarkan 
ayat (6) kasus dari setiap orang 
yang ditahan, pengadilan dapat 
membuat rekomendasi mengenai 
kebutuhan atau kemanfaatan 
melanjutkan penahanannya kepada 
instansi yang diperintahkan. Kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang, 
kewenangan tersebut tidak wajib 
untuk dilaksanakan sesuai dengan 
rekomendasi tersebut.

7. Ketika seseorang ditahan berdasarkan 
hukum seperti itu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) Perdana 
Menteri atau Menteri resmi oleh dia 
harus, tidak lebih dari tiga puluh 
hari setelah dimulainya penahanan 
dan selanjutnya tidak lebih dari 
tiga puluh hari setelah pembuatan 
laporan sebelumnya, harus membuat 
laporan untuk setiap dewan yang 
menyatakan jumlah orang yang 
ditahan sebagaimana disebutkan 
di atas dan jumlah kasus di mana 
otoritas yang memerintahkan 
penahanan belum bertindak sesuai 
dengan rekomendasi dari pengadilan 
yang ditunjuk pada ayat (6): 
Dengan ketentuan bahwa dalam 
memperhitungkan setiap periode 
tiga puluh hari untuk tujuan ayat ini, 
tidak ada berita acara yang diambil 
dari setiap periode selama Parlemen 
melakukan penundaan sementara 
ataupun melakukan pembubaran.

14.  PERLINDUNGAN DARI 
PERBUDAKAN DAN KERJA 

PAKSA

1. Tidak ada seorang pun yang boleh 
diperbudak.

2. Tidak ada seorang pun yang boleh 
diminta  untuk melakukan kerja 
paksa.

3. Untuk keperluan bagian ini, istilah 
“kerja paksa” tidak termasuk:
a. perburuhan yang diperlukan 

sebagai konsekuensi dari 
putusan pengadilan;

b. perburuhan yang dibutuhkan 
setiap orang sementara ia 
ditahan secara sah, meskipun 
tidak diperlukan sebagai 
konsekuensi dari putusan 
pengadilan, tetapi diperlukan 
untuk kepentingan kebersihan 
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atau untuk pemeliharaan istana 
di mana ia ditahan;

c. pe rburuhan  memer lukan 
anggota dari tenaga disiplin 
yang sedang melakukan 
tugasnya sebagai atau, dalam 
kasus orang yang memiliki 
keberatan hati nurani untuk 
pelayanan sebagai anggota 
dari kekuatan angkatan laut, 
atau udara militer, tenaga kerja 
setiap orang yang diperlukan 
oleh hukum untuk tampil di 
tempat pelayanan tersebut; atau

d. p e r b u r u h a n  d i p e r l u k a n 
se lama Barbados  da lam 
situasi perang atau dalam hal 
terjadi bencana: badai, gempa 
bumi, banjir, kebakaran atau 
lainnya seperti bencana yang 
mengancam kehidupan atau 
kesejahteraan masyarakat, 
sejauh membutuhkan tenaga 
kerja tersebut maka hal ini 
dibenarkan, sebagai akibat dari 
kondisi tertentu atau musibah 
yang terjadi pada masa itu.

15.  PERLINDUNGAN DARI 
PERLAKUAN YANG TIDAK 

MANUSIAWI

1. tidak ada seorang pun yang boleh 
disiksa atau dihukum secara tidak 
manusiawi atau dengan perlakuan 
yang merendahkan manusia.

2. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
dengan bagian ini sejauh hukum 
yang bersangkutan sejalan dengan 
kewenangan pemberian hukuman 
atau pemberian perlakuan yang sah 
di Barbados sebelum 30 November 
1966.

16.  PERLINDUNGAN DARI 
PERAMPASAN PROPERTI

1. Tidak ada properti yang boleh diambil 
secara paksa kepemilikannya, dan 
tidak boleh ada kepentingan atas 
kepemilikan properti orang lain 
yang bisa dibenarkan, kecuali atas 
wewenang hukum tertulis dan 
di mana ketentuan yang berlaku 
untuk akuisisi itu atau mengambil 
kepemilikan adalah melalui hukum 
tertulis yang dibuat melalui:
a.  penentuan prinsip-prinsip dan 

cara-cara di mana kompensasi 
tersebut akan ditentukan dan 
diberikan, dan

b. memberi hak atau akses kepada 
setiap orang untuk melakukan 
klaim atas kompensasi tersebut, 
baik secara langsung atau 
dengan cara banding, untuk 
penentuan kepentingan di atas 
properti orang  lain dan jumlah 
kompensasi, ke Pengadilan 
Tinggi.

2. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan bagian ini:
a. sejauh hukum tersebut membuat 

ketentuan untuk pengambilan 
kepemilikan atau akuisisi 
properti pada setiap:
i. dalam pajak atau impost 

lainnya;
ii. cara  hukuman untuk 

p e l a n g g a r a n  h u k u m 
penyitaan sebagai akibat 
dari pelanggaran hukum;

iii. barang sebagai insiden 
sewa  kepenghun ian , 
hipotek, tagihan biaya, 
penjualan, janji, kontrak, 
hibah, izin atau lisensi;
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iv. d a l a m  p e l a k s a n a a n 
putusan atau perintah dari 
pengadilan dalam proses 
untuk penentuan hak-hak 
sipil atau kewajiban;

 v. dalam keadaan di mana 
harus dilakukan karena 
properti merupakan sesuatu 
hal yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia, hewan 
atau tanaman;

vi. sebagai  konsekuens i 
hukum sehubungan dengan 
keterbatasan tindakan, 
atau

vii. begitu lama hanya sebagai 
mungkin diperlukan untuk 
tujuan setiap percobaan, 
penyelidikan pemeriksaan, 
atau penyelidikan atau, 
dalam kasus tanah, untuk 
keperluan pekerjaan dari 
konservasi tanah atau 
konservasi sumber daya 
alam lainnya berkaitan 
dengan pembangunan 
pertanian atau perbaikan, 
atau

b. sejauh dalam hal tersebut 
terdapat  hukum yang di 
dalamnya memuat ketentuan 
untuk pengambilan kepemilikan 
atau akuisisi
i. properti musuh;
ii. m i l i k  o r a n g  y a n g 

meninggal, orang tidak 
waras atau orang yang 
belum mencapai usia 
dua puluh satu tahun, 
untuk tujuan administrasi 
untuk kepentingan orang-
o r a n g  y a n g  b e r h a k 
atas kepentingan yang 
m e n g u n t u n g k a n  d i 
dalamnya;

iii. milik seseorang yang telah 
divonis pailit atau badan 

hukum dalam likuidasi, 
untuk tujuan administrasi 
untuk kepentingan para 
kreditur dari orang pailit 
atau badan hukum dan, hal 
tersebut diperuntuk bagi 
kepentingan orang lain 
yang berhak atas investasi 
pada properti, atau

iv. properti tunduk pada 
k e p e r c a y a a n ,  u n t u k 
tujuan memberi properti 
p a d a  o r a n g  y a n g 
ditunjuk sebagai wali 
yang telah memberikan 
kepercayaan atau oleh 
perintah pengadilan, untuk 
tujuan memberikan efek 
kepercayaan.

3. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang akan dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
dengan bagian ini sejauh bahwa 
hukum tersebut memuat ketentuan 
untuk pemasaran niaga atau produksi 
atau pertumbuhan atau ekstraksi 
dari setiap produk pertanian atau 
mineral atau artikel atau hal untuk 
itu disiapkan untuk pasar atau 
diproduksi atau pembatasan yang 
wajar dari penggunaan harta dalam 
kepentingan menjaga kepentingan 
orang lain atau perlindungan 
penyewa, pemegang lisensi atau 
orang lain yang memiliki hak-hak 
property tersebut.

4. Tidak ada yang terkandung di 
bawah otoritas hukum yang akan 
dianggap tidak konsisten atau 
bertentangan dengan bagian ini 
sejauh hukum tersebut memuat 
ketentuan tentang pengambilan 
kepemilikan property yang harus 
dilakukan untuk kepentingan umum, 
atau wajib dilakukan akuisisi untuk 
kepentingan umum dari kepentingan 
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dalam atau hak atas properti, yang 
mana kepentingan atau haknya 
dipegang oleh suatu badan hukum 
yang didirikan secara langsung oleh 
hukum untuk kepentingan publik 
di mana tidak ada uang yang telah 
diinvestasikan selain uang yang 
disediakan oleh parlemen atau 
oleh Legislatif bagi bekas koloni 
Barbados.

17.  PERLINDUNGAN TERHADAP 
PENGGLEDAHAN YANG 
SEWENANG-WENANG

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, 
tidak ada orang yang akan dikenakan 
penggledahan terhadap orang atau 
hartanya nya.

2. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang akan dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
dengan bagian ini sejauh bahwa 
hukum tersebut memuat ketentuan 
yang cukup diperlukan:
a. untuk kepentingan pertahanan, 

keamanan publik, ketertiban 
umum, morali tas publik, 
kesehatan masyarakat, kota 
atau negara perencanaan 
p e m b a n g u n a n  a t a u 
pemanfaatan sumber daya 
mineral, atau pengembangan 
atau pemanfaatan properti 
lainnya dengan cara seperti  
halnya untuk mempromosikan 
kepentingan publik;

b. untuk tujuan melindungi 
hak-hak atau kebebasan orang 
lain;

c. untuk tujuan otorisasi pejabat 
atau agen Pemerintah, atau 
otoritas pemerintah daerah 
atau suatu badan hukum yang 
didirikan secara langsung oleh 
hukum untuk kepentingan 
umum untuk masuk di tempat 

setiap orang dalam rangka 
untuk memeriksa tempat-
tempat tersebut atau untuk 
tujuan impost pajak, tugas, 
atau lainnya atau dalam rangka 
untuk melaksanakan pekerjaan 
yang berhubungan dengan 
properti yang sah di tempat-
tempat tersebut dan yang 
dimiliki oleh Pemerintah atau 
badan hukum;

d. untuk tujuan otorisasi entri 
pada setiap lokasi karena 
memang sedang melakukan 
putusan  dari pengadilan untuk 
tujuan menegakkan putusan 
dari pengadilan dalam setiap 
proses; atau

e. untuk tujuan otorisasi entri 
pada setiap lokasi untuk tujuan 
mencegah atau mendeteksi 
tindak pidana.

18.  KETENTUAN UNTUK 
PERLINDUNGAN HUKUM 

1. Jika setiap orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana, maka, 
jika tuduhan itu ditarik, kasus ini 
harus diberikan pemeriksaan yang 
adil dalam waktu yang wajar oleh 
pengadilan yang independen dan 
tidak memihak sebagaimana yang 
ditetapkan oleh hukum.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan 
tindak kejahatan: 
a. harus dianggap tidak bersalah 

sampai ia terbukti atau telah 
mengaku bersalah; 

b. harus diberitahu segera, dalam 
bahasa yang ia mengerti 
dan secara rinci, mengenai 
pe langgaran  yang  t e l ah 
dilakukan; 

c. harus diberikan waktu dan 
fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaannya; 
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d. akan diizinkan untuk membela 
diri di hadapan pengadilan 
secara langsung atau melalui 
perwakilan hukum dengan 
pilihannya sendiri; 

e. harus diberikan fasi l i tas 
untuk memilih diperiksa 
secara langsung atau melalui 
perwakilan hukumnya saksi 
yang dipanggil oleh jaksa 
di pengadilan dan untuk 
mendapatkan kehadiran dan 
melaksanakan pemeriksaan 
saksi untuk bersaksi atas nama 
sebelum pengadilan pada 
kondisi yang sama seperti 
yang berlaku untuk saksi yang 
dipanggil oleh jaksa penuntut, 
dan 

f. harus diizinkan untuk memiliki 
bantuan penerjemah, tanpa 
pembayaran, jika dia tidak 
dapat memahami bahasa yang 
digunakan di pengadilan. 
tuduhan. dan, kecuali dengan 
persetujuannya, sidang tidak 
akan ber langsung dalam 
ketidakhadirannya kecuali 
dia sengaja melakukan hal 
tersebut  untuk membuat 
proses pengadilan tidak dapat 
dilaksanakan dan pengadilan 
telah memerintahkan pengadilan 
melanjutkan prosesnya meski 
dia tidak hadir.

3. K e t i k a  s e s e o r a n g  m e n c o b a 
melakukan tindak pidana, orang 
yang terkutuk atau orang yang diberi 
kuasa oleh dia, jika ia membutuhkan 
dan tergantung pada pembayaran 
biaya yang masuk akal seperti  
halnya ditentukan oleh hukum, 
harus diberikan waktu yang wajar 
setelah penghakiman kasusnya 
sebagai terdakwa dari catatan proses 
yang dibuat oleh atau atas nama 
pengadilan.

4. tidak seorang pun boleh dianggap 
bersalah melakukan tindak pidana 
karena perbuatan atau kelalaian 
yang tidak, pada saat itu terjadi, 
merupakan kejahatan tersebut, dan 
tidak ada hukuman yang dikenakan 
untuk setiap tindak pidana yang lebih 
berat dalam level atau hakikatnya 
daripada hukuman yang paling berat 
yang mungkin telah dikenakan untuk 
pelanggaran pada saat perbuatan 
tersebut dilakukan.

5. Tidak ada orang yang boleh 
menunjukkan bahwa ia telah diadili 
oleh pengadilan yang berwenang 
untuk melakukan tindak pidana dan 
baik dihukum atau dibebaskan lagi 
dan akan diadili atas tindak pidana 
tersebut atau untuk tindak pidana 
lainnya, selamatkan atas perintah 
pengadilan dalam proses banding 
yang berkaitan dengan keyakinan 
atau pembebasan.

6. Tidak seorang pun bisa diadili 
karena melakukan tindak pidana 
jika ia menunjukkan bahwa ia 
telah diberikan pengampunan untuk 
pelanggaran itu.

7. Tidak seorang pun yang bisa 
dinyatakan melakukan tindak pidana 
dengan dipaksa untuk memberikan 
bukti di pengadilan

8. Setiap pengadilan yang ditentukan 
oleh hukum untuk penentuan 
keberadaan atas hak dan kewajiban 
sipil ditetapkan oleh hukum dan 
harus independen dan tidak memihak, 
dan dalam proses untuk penentuan 
tersebut ditetapkan oleh setiap orang 
sebelum pengadilan, kasus ini harus 
diberikan pemeriksaan yang adil 
dalam waktu yang wajar.

9. Kecuali dengan persetujuan dari 
semua pihak, semua proses dari 
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setiap pengadilan dan proses untuk 
penentuan keberadaan atas hak dan 
kewajiban sipil sebelum pengadilan 
lainnya, termasuk pengumuman 
keputusan pengadilan, akan diadakan 
di ruang publik.

10. Tidak ada aturan dalam pasal (9) 
yang bisa mencegah pengadilan dari 
mengeluarkan proses hukum dari 
seseorang maupun pihak lain dari 
a. boleh jadi  hukum diberdayakan 

sehingga harus dilaksanakan 
d a n  m e m p e r t i m b a n g k a n 
secara bijak dalam situasi 
dimana keberadaan publikasi 
justru malah akan merugikan 
kepentingan keadilan atau 
dalam proses sela atau dalam 
kepen t ingan  kesus i l aan , 
moralitas publik, kesejahteraan 
orang-orang yang berusia di 
bawah delapan belas tahun atau 
perlindungan kehidupan pribadi 
orang yang bersangkutan dalam 
proses, atau 

b. boleh jadi hukum diberdayakan 
atau diperlukan sehingga dapat 
dilakukan untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik 
atau ketertiban umum.

11. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan  
a. ayat (2) (a) sejauh hukum 

tersebut memaksakan pada 
setiap orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana 
untuk membuktikan fakta-fakta 
tertentu; 

b. ayat (2) (e) sejauh hukum 
tersebut menetapkan kondisi 
yang harus dipenuhi jika 
saksi dipanggil untuk bersaksi 
atas nama seorang terdakwa 
sehingga harus membantu 

pengeluaran mereka dari dana 
publik, atau  

c. ayat (5) sejauh hukum tersebut 
kewenangan  pengad i l an 
untuk mencoba anggota dari 
kekuatan disiplin karena 
melakukan tindak pidana 
meskipun setiap percobaan dan 
keyakinan atau pembebasan 
dari anggota yang di bawah 
hukum disiplin kekuatan itu, 
jadi, bagaimanapun, bahwa 
pengadilan sehingga mencoba 
seperti anggota dan memvonis 
dia akan dalam menjatuhkan 
hukuman kepadanya hukuman 
apapun, mempertimbangkan 
hukuman apa pun diberikan 
kepadanya berdasarkan hukum 
ketertiban.

12. Tidak ada yang terkandung dalam 
ayat (2) (d) dapat ditafsirkan sebagai 
memberikan hak seseorang untuk 
perwakilan hukum dengan biaya 
umum.

19.  PERLINDUNGAN KEBEBASAN 
HATI NURANI

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, 
tidak ada orang yang akan terhambat 
dalam menikmati kebebasan hati 
nurani dan untuk tujuan bagian ini 
meliputi kebebasan menyatakan 
kebebasan berpikir dan agama, 
kebebasan untuk mengubah agama 
atau kepercayaan dan kebebasan, 
baik sendiri atau dalam komunitas 
dengan orang lain, dan baik di depan 
umum maupun secara pribadi, untuk 
mewujudkan dan menyebarkan 
agama atau kepercayaan dalam 
ibadah, praktek mengajar, dan 
ketaatan.

2. Setiap komunitas agama berhak, atas 
biaya sendiri, untuk membangun 
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dan memelihara tempat-tempat 
pendidikan dan untuk mengelola 
setiap tempat pendidikan yang 
sepenuhnya mempertahankan.

3. Tidak ada komunitas agama yang 
boleh dicegah untuk memberikan 
pelajaran agama bagi masyarakat 
dalam perjalanan pendidikan yang 
diberikan kepada mereka  terkait 
dengan penerimaan setiap subsidi 
dari  pemerintah, hibah atau bentuk 
lain dari bantuan keuangan yang 
dirancang untuk memenuhi, secara 
keseluruhan atau sebagian, biaya 
pendidikan mereka.

4. Kecuali dengan persetujuan sendiri 
(atau, jika ia adalah orang yang 
belum mencapai usia dua puluh satu 
tahun, persetujuan dari walinya), 
tidak ada orang yang menghadiri 
tempat pendidikan harus bertanya 
untuk menerima pelajaran agama 
atau mengambil bagian dalam 
atau menghadiri setiap upacara 
keagamaan atau ketaatan jika 
instruksi upacara atau ketaatan 
tersebut tidak berhubungan dengan 
agama sendiri.

5. tidak seorang pun boleh dipaksa 
untuk mengambil sumpah yang 
bertentangan dengan agama atau 
kepercayaan atau mengambil sumpah 
dalam cara yang bertentangan 
dengan agama atau keyakinan.

6. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum akan dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
bagian ini sejauh bahwa hukum 
tersebut membuat ketentuan 
a. yang cukup diperlukan: 

i. u n t u k  k e p e n t i n g a n 
pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, 

moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, 
atau 

ii. bertujuan melindungi 
hak-hak dan kebebasan 
individu, termasuk hak 
untuk mengamati dan 
mempraktekkan agama 
tanpa diminta dari para 
anggota agama lain; atau 

b. sehubungan dengan standar 
atau kualifikasi yang diperlukan 
dalam kai tannya dengan 
tempat-tempat pendidikan 
termasuk instruksi (tidak 
menjadi pelajaran agama) yang 
diberikan di tempat-tempat 
tersebut.

7. Referensi dalam bagian ini untuk 
agama harus ditafsirkan sebagai 
referensi ke denominasi agama, dan 
ekspresi yang bersifat kognitif harus 
ditafsirkan secara sesuai.

20.  PERLINDUNGAN TERHADAP 
KEBEBASAN BEREKSPRESI

1. Kecuali atas persetujuan sendiri, 
tidak ada orang yang akan terhambat 
dalam menikmati  kebebasan 
berekspresi, dan bagian ini mencakup 
kebebasan untuk memiliki pendapat 
tanpa gangguan, kebebasan untuk 
menerima ide-ide dan informasi 
t anpa  gangguan ,  kebebasan 
mengkomunikasikan gagasan dan 
informasi tanpa gangguan dan 
kebebasan dari campur tangan 
dengan korespondensi atau sarana 
komunikasi lainnya.

2. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan bagian ini sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan  
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a. diperlukan untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas 
p u b l i k  a t a u  k e s e h a t a n 
masyarakat, atau 

b. d iper lukan untuk tujuan 
melindungi reputasi, hak dan 
kebebasan orang lain atau 
kehidupan pribadi  orang 
yang bersangkutan dalam 
proses hukum, mencegah 
pengungkapan informasi yang 
diterima dalam keyakinan, 
mempertahankan kewenangan 
dan independensi pengadilan 
atau mengatur administrasi atau 
teknis pengoperasian televise, 
telepon, telegrafi, posting, 
nirkabel penyiaran, atau sarana 
komunikasi lainnya, mengatur 
pameran umum atau hiburan 
publik; atau 

c. y a n g  m e m b e r l a k u k a n 
pembatasan terhadap pejabat 
publik atau anggota dari 
kekuatan disiplin.

21.  PERLINDUNGAN KEBEBASAN 
MAJELIS DAN ASOSIASI

1. Kecual i  dengan perse tu juan 
sendiri, tidak ada orang yang 
akan terhambat dalam menikmati 
kebebasan berkumpul dan berserikat, 
yang mengatakan, haknya untuk 
berkumpul secara bebas dan bergaul 
dengan orang lain dan khususnya 
untuk membentuk atau milik partai 
politik atau untuk membentuk 
atau milik serikat pekerja atau 
asosiasi lainnya untuk melindungi 
kepentingannya.

2. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan bagian ini sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan

a. yang cukup diperlukan untuk 
kepent ingan per tahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, atau

b. yang cukup diperlukan untuk 
tujuan melindungi hak-hak atau 
kebebasan orang lain; atau

c. y a n g  m e m b e r l a k u k a n 
pembatasan terhadap pejabat 
publik atau anggota dari 
kekuasaan disiplin.

22.  PERLINDUNGAN KEBEBASAN 
GERAKAN

1. tidak seorang pun yang boleh 
dirampas kebebasannya bergerak, 
artinya, hak untuk bergerak bebas di 
seluruh Barbados, hak untuk berada 
di setiap bagian dari Barbados, 
hak untuk masuk Barbados, hak 
untuk meninggalkan Barbados dan 
kekebalan hukum dari pengusiran 
dari Barbados.

2. Se t i ap  pemba tasan  ge rakan 
kebebasan seseorang yang terlibat 
dalam penahanan yang sah menurut 
hukum tidak akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan bagian ini.

3. Tidak ada yang terkandung di bawah 
otoritas hukum yang akan dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
dengan bagian ini u sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan;
a. untuk pengenaan pembatasan 

pergerakan atau tempat tinggal 
dalam Barbados dari setiap 
orang atau untuk meninggalkan 
Barbados untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik 
atau ketertiban umum; 

b. untuk pengenaan pembatasan 
pada gerakan atau tinggal di 
dalam Barbados atau untuk 
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meninggalkan Barbados bagi 
orang pada umumnya atau 
kelompok untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas 
p u b l i k  a t a u  k e s e h a t a n 
masyarakat;

c. untuk pengenaan pembatasan 
pergerakan atau tempat tinggal 
dalam Barbados dari setiap 
orang yang bukan warga 
negara atau pengecualian atau 
pengusiran dari Barbados; 

d. untuk pengenaan pembatasan 
perolehan atau penggunaan 
tanah atau properti lainnya di 
Barbados;

e. untuk pengenaan pembatasan, 
atas perintah pengadilan, pada 
gerakan atau tinggal di dalam 
Barbados dari setiap orang atau 
setiap hak seseorang untuk 
meninggalkan Barbados baik 
sebagai akibat dari kesalahan 
yang dilakukan atas suatu 
tindak pidana berdasarkan 
hukum Barbados atau untuk 
tujuan memastikan bahwa dia 
muncul di depan pengadilan 
di kemudian hari untuk diadili 
untuk suatu tindak kriminal 
atau untuk proses awal ke 
pengadilan atau sebelumnya 
y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n 
ekstradisi atau pencopotan 
status warga Negara secara sah 
dari Barbados;

f. untuk pengenaan pembatasan 
pada gerakan atau tinggal di 
dalam Barbados atau untuk 
meninggalkan Barbados bagi 
pejabat publik atau anggota 
angkatan bersenjata;

g. untuk menghilangkan orang 
dari Barbados:
i. dapat diadili atau dihukum 

di beberapa negara lain 

karena melakukan tindak 
pidana di bawah hukum 
negara itu;

ii. untuk menjalani hukuman 
penjara di beberapa negara 
lain dalam pelaksanaan 
hukuman pengadi lan 
sehubungan dengan tindak 
pidana berdasarkan hukum 
Barbados yang dikenakan 
kepadanya;

iii. u n t u k  d i t a h a n  d i 
beberapa negara lain 
untuk tujuan memberikan 
efek terhadap putusan 
pengadilan yang dibuat 
dalam penyelenggarakan 
hukum Barbados berkaitan 
dengan pelanggar di 
bawah usia tertentu yang 
perlu pembinaan, atau

iv. untuk ditahan karena 
perawatan atau pengobatan 
di  rumah saki t  a tau 
l embaga  la in  da lam 
penyelenggarakan hukum 
Barbados berkaitan dengan 
orang yang menderita cacat 
atau penyakit pikiran, atau

h. untuk pengenaan pembatasan 
hak  se t iap  orang  un tuk 
meninggalkan Barbados yang 
diperlukan untuk mengamankan 
pemenuhan kewajiban yang 
dikenakan pada orang tersebut 
atas dasar hukum.

4. Jika kebebasan gerakan seseorang 
dibatasi berdasarkan ketentuan 
tersebut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) (a), ketentuan berlaku:
a. ia harus, sesegera mungkin 

dan dalam hal apapun tidak 
lebih dari lima hari setelah 
dimulainya pembatasan, akan 
dilengkapi dengan sebuah 
pernyataan tertulis, dalam 
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bahasa yang ia mengerti, atas 
dasar apa pembatasan tersebut 
diberlakukan;

b. tidak lebih dari empat belas hari 
setelah dimulainya pembatasan, 
pemberitahuan akan diumumkan 
dalam berita yang menyatakan 
bahwa kebebasan bergerak 
telah dibatasi dan keterangan 
dari ketentuan hukum di mana 
pembatasan yang berwenang;

c. ia mungkin dari waktu ke waktu 
akan meminta kasusnya ditinjau 
berdasarkan ayat (d), tetapi jika 
ia telah membuat permintaan 
semacam itu, maka tidak ada 
permintaan berikutnya yang 
boleh dilakukan sebelum 
berakhirnya masa tiga bulan 
dari pembuatan permintaan 
sebelumnya;

d. j i k a  p e r m i n t a a n  d i b u a t 
berdasarkan ayat (c), kasus 
ini dalam waktu satu bulan dari 
pembuatan permintaan, akan 
ditinjau oleh pengadilan yang 
independen dan tidak memihak 
yang ditetapkan oleh hukum 
dan dipimpin oleh orang yang 
ditunjuk oleh Ketua dadi antara 
orang-orang yang berhak untuk 
berlatih di Barbados sebagai 
pengacara, dan;

e. ia harus diberikan fasilitas yang 
memadai untuk berkonsultasi 
dan memilih, atas biaya sendiri, 
penasihat  hukum pil ihan 
sendiri, menjadi orang berhak 
untuk praktek sebagaimana 
dimaksudkan oleh ayat di 
atas, serta ia dan penasehat 
hukumnya tersebut harus secara 
terpisah membuat representasi 
tertulis atau lisan atau keduanya 
ke pengadilan yang ditunjuk 
untuk meninjau kasusnya.

5. Review oleh pengadilan terhadap 
ayat (4) dari kasus orang yang 
kebebasan bergerak telah dibatasi, 
p e n g a d i l a n  d a p a t  m e m b u a t 
rekomendasi mengenai perlunya 
kemanfaatan untuk melanjutkan 
pembatasan kewenangan oleh siapa 
itu diperintahkan, namun, kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang, 
yang instansi yang diperintahkan, 
tetapi, kecuali, itu ditentukan lain 
oleh undang-undang, otoritas itu 
tidak harus bertindak sesuai dengan 
rekomendasi tersebut.

23.  PERLINDUNGAN DARI 
DISKRIMINASI BERDASARKAN 

RAS DAN LAIN-LAIN

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
bagian ini:  

a. t i d a k  a d a  h u k u m  y a n g 
ketentuannya diskriminatif 
baik dari dirinya sendiri atau 
dalam efeknya, dan  

b. t i d a k  a d a  s e o r a n g  p u n 
yang diperlakukan secara 
diskriminatif oleh setiap orang 
berdasarkan hukum tertulis atau 
dalam kinerja fungsi dari setiap 
jabatan publik atau otoritas 
publik.

2. D a l a m  b a g i a n  i n i  i s t i l a h 
“diskriminasi” berarti perlakuan 
yang berbeda untuk orang yang 
berbeda disebabkan sepenuhnya atau 
sebagian dengan deskripsi masing-
masing oleh karena perbedaan ras, 
tempat asal, opini politik, warna 
kulit atau kepercayaan dimana 
orang-orang dari satu deskripsi 
tersebut mengalami cacat atau 
pembatasan dengan jalan orang 
lain tersebut tidak diberikan hak 
istimewa atau keuntungan yang tidak 
diberikan kepada orang-orang lain 
tersebut karena deskripsi di atas.
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3. Ayat (1) (a) tidak berlaku bagi 
hukum sejauh hukum yang membuat 
ketentuan bahwa:
a. sehubungan dengan orang-

orang yang bukan warga negara 
Barbados;

b. sehubungan dengan adopsi, 
pe rkawinan ,  pe rce ra ian , 
terputusnya hak milik karena 
kematian atau hal-hal lain 
dari hokum yang diterapkan 
terhadap individu .....;

c. setiap orang dari deskripsi 
seperti disebutkan dalam ayat 
(2) dapat dikenai cacat atau 
pembatasan atau dapat diberikan 
hak istimewa atau keuntungan 
yang, dengan memperhatikan 
sifat dan keadaan khusus yang 
berkaitan dengan orang-orang 
atau orang-orang dari deskripsi 
di atas;

d. mengambil periode tertentu 
sebagai darurat publik untuk 
tujuan menghadapi situasi yang 
ada selama periode darurat 
publik, atau

e. untuk pengenaan pajak atau 
perngambilan pendapatan oleh 
Pemerintah atau oleh otoritas 
pemerintah daerah untuk tujuan 
lokal.

4. Tidak ada yang terkandung dalam 
hukum yang dianggap t idak 
konsisten atau bertentangan dengan 
ayat (1) (a) sejauh ketentuantersebut 
berhubungan dengan standar atau 
kualifikasi (tidak berkaitan dengan 
ras, tempat asal, pendapat politik, 
warna kulit atau kepercayaan) yang 
akan diperlukan dari setiap orang 
yang ditunjuk untuk setiap kantor 
dalam pelayanan publik, setiap 
kantor di kekuatan disiplin, atau 
kantor dalam pelayanan otoritas 
pemerintah daerah atau suatu badan 

hukum yang didirikan oleh hukum 
untuk kepentingan publik.

5. Ayat (1) (b) tidak berlaku untuk 
apa pun yang tegas atau implikasi 
yang diperlukan berwenang untuk 
dilakukan oleh setiap ketentuan 
tersebut hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau (4).

6. Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan bagian ini untuk sejauh 
bahwa hukum tersebut membuat 
ketentuan dimana orang-orang 
dari setiap deskripsi seperti yang 
disebutkan dalam ayat(2) dapat 
dikenakan pembatasan pada hak-hak 
dan kebebasan yang dijamin oleh 
bagian 17, 19 20, 21 dan 22, menjadi 
seperti pembatasan sebagaimana 
disahkan oleh ayat (2) bagian 17, 
ayat (6) pasal 19 , ayat (2) bagian 
20, ayat (2) pasal 21, atau ayat (3) 
pasal 22.

7. Ayat (1) (b) tidak akan mempengaruhi 
kebijakan yang berkaitan dengan 
perilaku, institusi atau penghentian 
perdata atau pidana di pengadilan 
yang dipegang oleh  Konstitusi atau 
hukum lainnya.

24.  PEMBERLAKUAN 
KETENTUAN PELINDUNG

1. Sesuai dengan ketentuan ayat (6), 
jika seseorang menuduh bahwa salah 
satu ketentuan pasal 12 sampai 23, 
sedang melanggar dalam kaitannya 
dengan dirinya (atau, dalam kasus 
orang yang ditahan , jika ada orang 
lain menuduh bertentangan terhadap 
orang yang ditahan), kemudian, tanpa 
mengurangi tindakan sehubungan 
dengan masalah yang sama yang 
sah, orang (atau orang lain) tersebut 
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dapat memohon kepada Pengadilan 
Tinggi untuk ganti rugi.

2. Pengadi lan  Tinggi  memil ik i 
yurisdiksi asli
a. u n t u k  m e n d e n g a r  d a n 

menentukan setiap permintaan 
yang dibuat oleh setiap orang 
yang sedang dalam proses 
hukum ayat (2), dan 

b. untuk menentukan pertanyaan 
yang timbul dalam kasus setiap 
orang yang disebut dalam 
ayat (3). dan dapat membuat 
p e r i n t a h ,  m e n g e l u a r k a n 
surat perintah tersebut dan 
memberikan arahan yang 
mungkin dianggap tepat 
untuk tujuan memberlakukan 
atau menjamin penegakan 
ketentuan-ketentuan dari 
pasal 12 sampai 23: Dengan 
ketentuan bahwa Pengadilan 
Tinggi tidak menggunakan 
kekuasaannya dalam ayat ini 
jika yakin bahwa sarana yang 
memadai untuk ganti rugi 
atau telah tersedia bagi orang 
yang bersangkutan berdasarkan 
hukum lainnya.

3. Jika dalam proses di suatu pengadilan 
di bawah naungan Pengadilan Tinggi 
muncul pertanyaan yang bertentangan 
dengan salah satu ketentuan bagian 
12 sampai 23, ketua di pengadilan 
yang akan merujuk pertanyaan 
kepada Pengadilan Tinggi kecuali, 
menurut pendapatnya, pertanyaan 
yang diajukan tersebut bersifat 
sembrono atau menjengkelkan.

4. Apabila pertanyaan ditujukan 
kepada Pengadilan Tinggi ayat 
(3), Pengadilan Tinggi harus 
memberikan keputusannya atas 
pertanyaan dan pengadilan di mana 
muncul pertanyaan akan membuang 

kasus sesuai dengan keputusan itu 
atau, jika keputusan itu adalah 
subjek banding di bawah Konstitusi 
ini ke Pengadilan Banding atau Yang 
Terhormat di Dewan, sesuai dengan 
keputusan Pengadilan Banding atau  
dari Ratu di Dewan.

5. Parlemen dapat  memberikan 
kekuasaan kepada Pengadilan Tinggi 
mengacu pada bagian ini yang 
mungkin tampak bagi Parlemen 
diperlukan atau diinginkan untuk 
tujuan menjadikan Pengadilan Tinggi 
lebih efektif untuk melaksanakan 
yurisdiksi yang diberikan atasnya 
berdasarkan bagian ini.

6. Parlemen dapat membuat ketentuan 
sehubungan dengan praktek dan 
prosedur:
a. Pengadilan Tinggi sehubungan 

dengan yurisdiksi dan kekuasaan 
yang diberikan atasnya di 
bawah naungan bagian ini;

b. P e n g a d i l a n  Ti n g g i  d a n 
Pengadilan Banding dalam 
kaitannya dengan banding 
ke Pengadilan Banding dari 
keputusan Pengadilan Tinggi 
dalam pelaksanaan yurisdiksi 
tersebut, dan

c. Pengadilan bawahan dalam 
kaitannya dengan referensi 
ke Pengadilan Tinggi dalam 
ayat (3); termasuk pemberian 
jangka waktu atas permintaan, 
r e f e r e n s i  a t a u  b a n d i n g 
wajib dibuat atau dibawa, 
dan, berdasarkan ketentuan, 
peraturan dapat dibuat dengan 
mengikuti aturan-aturan yang 
dibuat pengadilan.

7. Pada bagian ini “Pengadilan 
Banding” memiliki arti yang sama 
seperti yang ada pada bagian 87.



66

Barbados

25.  WAKTU DARURAT

1. Dalam hal ini “periode darurat 
publik” berarti setiap periode selama:
a. Barbados terlibat dalam perang, 

atau
b. pernyataan oleh Gubernur 

Jenderal menyatakan bahwa 
keadaan darurat publik ada, 
atau

c. a d a  k e k u a t a n  r e s o l u s i 
dewan yang masing-masing 
didukung oleh suara tidak 
kurang dari dua pertiga dari 
semua anggota Parlemen yang 
menyatakan bahwa lembaga-
lembaga demokrasi di Barbados 
terancam oleh subversi.

2. Pernyataan oleh Gubernur Jenderal 
tidak effektif untuk beberapa 
tujuan ayat (1) kecuali dinyatakan 
didalamnya bahwa Gubernur 
Jenderal memandang cukup:
a. bahwa keadaan darurat publik 

telah muncul sebagai akibat 
dari keadaan perang antara 
Barbados dan Negara lain atau 
sebagai akibat dari terjadinya 
gempa, badai, banjir, kebakaran, 
wabah penyakit sampar, wabah 
penyakit menular atau bencana 
lainnya, atau

b. bahwa tindakan telah diambil 
karena setiap orang terancam 
dan begitu luas skala untuk 
cenderung membahayakan 
keselamatan  umum atau 
merusak pelayanan kehidupan 
esensial dari masyarakat, atau 
sebagian besar masyarakat. 

3. Pernyataan yang dibuat oleh Gubernur 
Jenderal untuk tujuan bagian ini 
harus, kecuali jika sebelumnya 
dicabut, tetap berlaku selama satu 
bulan atau untuk jangka waktu 
yang lebih panjang, tidak lebih 

dari enam bulan, karena mengingat 
Dewan Majelis dapat menentukan 
dengan resolusi yang didukung 
oleh suara mayoritas dari semua 
anggota Parlemen tersebut; Dengan 
ketentuan bahwa setiap pernyataan 
tersebut dapat diperpanjang dari 
waktu ke waktu untuk jangka waktu 
tidak lebih dari enam bulan dengan 
resolusi yang disahkan dan juga 
dapat dicabut setiap saat dengan 
resolusi yang didukung oleh suara 
mayoritas dari semua anggota 
Dewan Majelis.

4. Sebuah resolusi yang telah disahkan 
oleh Parlemen untuk tujuan ayat (1) 
(c) dapat dicabut setiap saat dengan 
resolusi Parlemen yang didukung 
oleh suara mayoritas dari semua 
anggota.

26.  MENYELAMATKAN HUKUM 
YANG BERLAKU

1. Tidak ada yang terkandung di 
bawah otoritas hukum tertulis 
yang dianggap tidak konsisten atau 
bertentangan dengan ketentuan dari 
bagian 12 sampai 23 sejauh hukum 
yang bersangkutan
a. adalah hukum (di bagian ini 

disebut sebagai “hukum yang 
ada”) yang berlaku atau dibuat 
sebelum 30 November 1966 
dan terus menjadi bagian dari 
hukum Barbados sejak hari itu;

b. pencabutan dan pemberlakuan 
kembali hukum yang ada tanpa 
perubahan, atau

c. mengubah hukum yang ada 
dan tidak menjadikannya tidak 
konsisten dengan ketentuan 
dari bagian 12 sampai 23 
dengan cara apapun yang 
menjadikannya inconsistent.

2. Dalam ayat (1) (c) referensi 
untuk mengubah hukum termasuk 
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referensi untuk membatalkan dan 
memberlakukan kembali dengan 
modifikasi atau membuat ketentuan 
yang berbeda sebagai pengganti 
darinya, dan memodifikasinya, dan 
dalam ayat (1) “hukum tertulis” 
meliputi setiap instrumen yang 
memiliki kekuatan hukum dan 
dalam ayat ini dan ayat (1) referensi 
untuk pencabutan dan pemberlakuan 
kembali undang-undang yang ada 
harus ditafsirkan secara sesuai.

27.  INTERPRETASI

1. D a l a m  b a b  i n i  –  i s t i l a h 
“bertentangan”, terkait dengan 
persyaratan, mencakup kegagalan 
untuk mematuhi  persyaratan 
itu; “pengadilan” berarti setiap 
pengadilan yang memiliki yurisdiksi 
yang ditetapkan oleh pengadilan 
hukum, dan termasuk di Dewan 
kehormatan dan:
a. dalam pasal 12, pasal 13, pasal 

14, ayat (2), (3), (5), (8), (9) 
dan (10) dari pasal 18, pasal 
22 dan ayat (7) dari pasal 
23 meliputi, dalam kaitannya 
dengan pelanggaran terhadap 
disiplin hukum, pengadilan 
ditetapkan oleh undang-undang; 
dan

b. dalam pasal 13, pasal 14 
dan ayat (7) dari pasal 23 
meliputi, dalam kaitannya 
dengan pelanggaran terhadap 
hukum disiplin, setiap orang 
atau otoritas yang difungskan 
untuk melaksanakan yurisdiksi 
sehubungan dengan tindak 
pidana tersebut; “Hukum 
disiplin” berarti hukum yang 
mengatur disiplin dari setiap 
kekuatan disiplin; “angkatan 
disiplin” berarti
i. angkatan laut militer atau 

udara;

ii. kepolisian;
iii. layanan penjara, atau
iv. pemadam kebakaran 
“perwakilan hukum”, dalam 
kaitannya dengan pengadilan 
atau, berarti orang yang berhak 
untuk praktek sebagai pengacara 
pengadilan atau mahkamah, 
dan “anggota”, sehubungan 
dengan kewenangan, termasuk 
setiap orang yang, di bawah 
hukum yang mengatur disiplin 
kekuatan yang, tunduk kepada 
disiplin itu.

2. Referensi-referensi pada pasal  12, 
13, 17 dan 22 terhadap  tindak 
pidana harus ditafsirkan sebagai 
referensi atas pelanggaran terhadap 
hukum disipliner, dan referensi 
tersebut dalam ayat (2) sampai 
(7) dan (11) (a) bagian 18, dalam 
kaitannya dengan kasus sebelum 
pengadilan yang ditetapkan oleh 
undang-undang disipliner, wajib  
ditafsirkan sama.

3. Sehubungan dengan setiap orang 
yang merupakan anggota dari sebuah 
kekuasaan disiplin yang dibesarkan 
di bawah hukum negara selain 
Barbados dan sah hadir di Barbados, 
tidak ada yang terkandung  atau 
dilakukan di bawah wewenang 
hokum disipliner yang berlaku akan 
dianggap tidak konsisten dengan 
atau bertentangan dengan ketentuan 
dari pasal 12 sampai 23.

BAB IV

GUBERNUR JENDERAL

28.  PEMBENTUKAN KANTOR 
GUBERNUR JENDERAL  

Akan ada Gubernur Jenderal  Barbados 
yang akan diangkat oleh Ratu dan akan 
menjabat selama masa pemerintahannya 
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Ratu dan yang akan menjadi wakil Ratu 
di Barbados.

29.  PENETAPAN GUBERNUR 
JENDERAL  

1. ketika jabatan Gubernur Jendera  
kosong atau pemegang jabatan absen 
di Barbados atau karena alasan 
lain tidak dapat melakukan fungsi 
jabatannya, fungsi-fungsi  tersebut 
harus dijalankan
a. oleh siapapun dalam kurun 

waktu yang ditentukan oleh Ratu 
atas  nama yang di Barbados 
dan mampu melakukan fungsi-
fungsi  tersebut; atau

b. kapanpun  ketika tidak ada 
orang di  Barbados yang 
ditunjuk dan mampu melakukan 
fungsi-fungsi tersebut, maka 
dilaksanakan oleh pemegang 
jabatan Ketua Mahkamah 
Agung, atau

c. k a p a n p u n  s e b a g a i m a n a 
dimaksud dalam ayat (b) ketika 
jabatan Ketua Mahkamah 
Agung kosong atau pemegang 
jabatan tersebut absen di 
Barbados atau karena alasan 
lain tidak mampu melakukan 
fungsi-fungsi tersebut, maka 
dilaksanakan oleh Presiden 
Senat.

2. Pemegang jabatan Gubernur Jenderal  
atau orang yang ditunjuk dalam ayat 
(2) atau dengan ayat (b) dari ayat 
(1), untuk tujuan bagian ini, tidak 
harus dianggap absen di Barbados 
atau tidak dapat melakukan fungsi 
jabatan Gubernur Jenderal  setiap 
saat ketika ada janji hidup dari 
deputi di bawah Bagian 30.

30.  WAKIL GUBERNUR 
JENDERAL  

1. Setiap kali Gubernur Jenderal  
a. memiliki kesempatan untuk 

absen dari Barbados untuk 
jangka waktu yang ia yakini 
akan berdurasi pendek, atau

b. menderita suatu penyakit yang 
dia yakini akan berdurasi 
pendek, dia boleh, bertindak 
sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri,  dengan 
instrumen di bawah aturan 
Publik, mengangkat setiap 
orang di Barbados untuk 
menjadi wakilnya selama 
ketidakhadiran tersebut atau 
karena penyakit dan dalam 
kapasitas untuk menjalankan 
atas namanya seperti fungsi 
jabatan Gubernur Jenderal 
sebagaimana ditentukan dalam 
instrumen tersebut.

2. Kekuasaan dan wewenang Gubernur 
Jenderal  tidak akan dipersingkat, 
diubah atau dengan cara apapun 
dipengaruhi oleh penunjukan deputi 
di bawah bagian ini, dan dalam 
melaksanakan setiap fungsi yang 
dapat dieksekusi oleh Gubernur 
Jenderal  yang bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya atau setelah 
konsultasi dengan siapapun atau 
ahli, seorang deputi harus mematuhi 
dan menjalankan perintah-perintah 
yang diberikan Gubernur Jenderal  
kepadanya

3. Seseorang yang ditunjuk sebagai 
deputi di pasal ini, sebagai janji untuk 
jangka waktu sebagaimana dapat 
ditentukan dalam instrumen dimana 
ia diangkat dan pengangkatannya 
dapat dicabut setiap saat oleh 
Gubernur Jenderal, harus bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri.
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31.  STAF PRIBADI GUBERNUR 
JENDERAL  

1. Par lemen dapat  menentukan 
pejabat-pejabat yakni mengangkat 
staf pribadi Gubernur-Jenderal, 
gaji dan tunjangan yang akan 
dibayarkan kepada anggota staf dan 
jumlah lainnya yang harus dibayar 
sehubungan dengan pengeluaran 
yang melekat pada pejabat Gubernur 
- Jenderal.

2. Setiap gaji atau jumlah lain yang 
ditentukan dalam ayat (1) ini 
dikenakan dan harus dibayarkan 
dari Dana Konsolidasi.

3. Persoalan  pada ketentuan ayat 
(4), kekuasaan untuk membuat 
janji kepada pejabat-pejabat untuk 
waktu yang ditentukan dalam ayat 
(1) sebagai pejabat yakni untuk 
membentuk staf pribadi Gubernur-
Jenderal, dan untuk menghapus serta 
melaksanakan kontrol disipliner atas 
orang-orang yang memegang atau 
bertindak pada jabatan tersebut, 
dengan ini berada di tangan 
Gubernur - Jenderal yang bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

4. Gubernur - Jenderal, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dapat 
menunjuk ke salah satu pejabat yang 
ditentukan dalam ayat (1) pejabat 
public tersebut sebagaimana dia 
pilih dari daftar yang diajukan oleh 
Komisi Pelayanan Umum, namun
a. ketentuan ayat (3) berlaku dalam 

kaitannya dengan petugas saat 
ditunjuk sebagai penghargaan 
atas  pelayanannya sebagai 
staf pribadi Gubernur-Jenderal 
bukan sebagai penghargaan atas 
jasanya sebagai pejabat publik;

b.  petugas yang ditunjuk tidak 
boleh, selama masa jabatannya 

sebagai staf pribadi Gubernur 
- Jenderal, melakukan fungsi-
fungsi jabatan publik, dan

c.  Penunjukan petugas dapat 
dilakukan setiap saat oleh 
Gubernur - Jenderal, jika 
Komisi Pelayanan Publik 
merekomendasikan untuk 
m e n g a s u m s i k a n  a t a u 
melanjutkan fungsi-fungsi 
dari jabatan publik maka dia 
kemudian harus mengosongkan 
kantornya sebagai staf pribadi 
Gubernur - Jenderal, namun 
Gubernur - General mungkin, 
dalam kebijaksanaan-Nya, 
menolak untuk melepaskan 
petugas atas perjanjian tersebut.

5. Semua pejabat yang ditentukan 
dalam ayat (1) sebagai pejabat 
yang dibentuk sebagai staf pribadi 
Gubernur - Jenderal, sebagai tujuan 
dari Bab VIII,  harus dianggap 
sebagai pejabat publik.

32.  PELAKSANAAN FUNGSI-
FUNGSI GUBERNUR JENDERAL 

1. Gubernur - Jenderal harus bertindak 
sesuai dengan saran dari Kabinet 
atau Menteri yang bertindak di 
bawah otoritas umum Kabinet dalam 
menjalankan tugasnya selain
a. setiap fungsi yang dinyatakan 

(dalam hal apa pun) untuk 
dieksekusi olehnya atau sesuai 
dengan rekomendasi atau saran, 
atau dengan persetujuan, atau 
setelah konsultasi dengan, 
setiap orang atau pihak yang 
berwenang selain Kabinet, dan

b. setiap fungsi yang dinyatakan 
(dalam hal apapun) untuk 
dieksekusi olehnya dalam 
kebijaksanaan-Nya.

2. Ayat (1) tidak berlaku terhadap 
fungsi-fungsi yang diberikan 
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kepada Gubernur - Jenderal dengan 
ketentuan Konstitusi ini, yang 
mengatakan
a. B a g i a n  6 6  ( 2 )  ( y a n g 

mengharuskan Gubernur-
Jenderal untuk mencabut 
penunjukan Perdana Menteri 
dalam keadaan tertentu);

b. syarat ke bagian 61 (2) (yang 
mengharuskan Gubernur - 
Jenderal untuk membubarkan 
Parlemen dalam keadaan 
tertentu), dan

c. B a g i a n  8 4  ( 4 )  ( y a n g 
mengharuskan Gubernur-
Jenderal untuk menghapus 
Hakim dari jabatannya dalam 
keadaan tertentu).

3. Dimana Gubernur - Jenderal 
diarahkan untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi apapun berdasarkan 
rekomendasi dari orang atau yang 
berwenang, ia harus melaksanakan 
fungsi tersebut yang sesuai dengan 
rekomendasi: Dengan ketentuan 
bahwa
a. sebelum ia bertindak,  dalam 

kebijaksanaan-Nya, ia mungkin 
sesekali merujuk rekomendasi 
tersebut untuk dipertimbangkan 
kembali oleh orang atau pihak 
yang bersangkutan, dan

b. j ika orang tersebut atau 
yang berwenang, setelah 
mempertimbangkan kembali 
rekomendasi asli dalam ayat 
(a), mengganti rekomendasi 
berdasarkan ayat (a), mengganti 
rekomendasi yang  berbeda, 
ketentuan ayat ini berlaku 
dengan rekomendasi yang 
berbeda sebagaimana yang 
mereka berlakukan terhadap  
rekomendasi aslinya.

4. Dimana Gubernur - Jenderal 
diarahkan untuk melaksanakan 

fungsi apapun setelah berkonsultasi 
dengan orang atau otoritas ia tidak 
harus melaksanakan fungsi yang 
sesuai dengan saran dari orang atau 
otoritas.

5. Dimana Gubernur - Jenderal 
diarahkan untuk melaksanakan 
fungsi apapun sesuai dengan 
rekomendasi atau saran, atau dengan 
persetujuan, atau setelah konsultasi 
dengan, setiap orang atau yang 
berwenang, permasalahan tentang 
apakah ia telah melakukan fungsi 
tersebut tidak akan  diajukan ke 
pengadilan.

6. Dimana Gubernur - Jenderal 
diarahkan untuk melaksanakan 
fungsi apapun atas rekomendasi 
dari Perdana Menteri, setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, langkah-langkah berikut 
harus diambil:
a. Perdana Menteri terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposis i  dan selanjutnya 
mengajukan rekomendasi 
kepada Gubernur - Jenderal;

b.  Gubernur - Jenderal kemudian 
akan  meng in fo rmas ikan 
Pemimpin Oposisi tentang 
rekomendasi tersebut dan jika 
Pemimpin Oposisi menyepakati  
Gubernur Jenderal  harus 
ber t indak sesuai  dengan 
rekomendasi;

c.  jika Pemimpin Oposisi tidak 
menyetu ju i  rekomendas i 
tersebut Gubernur Jenderal 
harus memberitahu Perdana 
Menteri dan merujuk kembali 
rekomendasi kepadanya:

d. Perdana Menteri kemudian 
akan menyarankan Gubernur 
Jenderal dan Gubernur Jenderal 
bertindak sesuai dengan saran 
tersebut.
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7. Setiap rujukan dalam Konstitusi  
terhadap fungsi-fungsi Gubernur 
Jenderal akan ditafsirkan sebagai 
referensi terhadap kekuasaan 
dan tugas dalam pelaksanaan 
kewenangan eksekutif Barbados 
dan untuk setiap kekuasaan lain dan 
tugas yang diberikan atau dikenakan 
padanya sebagai Gubernur Jenderal 
oleh atau di bawah Konstitusi ini 
atau hukum lainnya.

33.  SEGEL NEGARA 

Gubernur Jenderal harus menjaga 
dan menggunakan segel publik untuk 
menyegel segala hal yang akan lulus 
Segel Publik.

34.  SUMPAH YANG DIAMBIL 
OLEH GUBERNUR JENDERAL

Seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat  
Gubernur Jenderal atau yang menerima 
fungsi-fungsi jabatan yang berdasarkan 
pasal 29, sebelum masuk pada tugas 
jabatan itu, harus mengambil dan 
berikrar sumpah setia serta sumpah 
untuk menjalankan tugas semestinya 
dari jabatan Gubernur Jenderal dalam 
bentuk sebagaimana yang ditetapkan 
dalam Jadwal Pertama, sumpah tersebut 
diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung 
atau Hakim lainnya dapat ditunjuk oleh 
Ketua Mahkamah Agung.

BAB V

PARLEMEN

BAGIAN 1

35.  KOMPOSISI PARLEMEN

PEMBENTUKAN PARLEMEN

Parlemen Barbados terdiri dari Ratu, 
Senat dan Dewan Majelis.

36.  SENAT

1. Senat terdiri dari dua puluh satu 
orang, yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai Senator sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi ini, 
yang telah ditunjuk sesuai dengan 
ketentuan pada bagian ini.

2. Dua belas Senator diangkat oleh 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
dengan instrumen bawah Segel 
Publik.

3. Dua Senator diangkat oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Pemimpin Oposisi, dengan 
instrumen bawah Seal Publik.

4. Tujuh senator diangkat oleh  
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai kebijaksanaan-Nya, dengan 
instrumen bawah Segel publik, 
untuk mewakili agama, kepentingan 
ekonomi atau sosial atau kepentingan 
lain sebagaimana dianggap perlu 
oleh Gubernur – Jenderal untuk 
diwakilkan: Dengan ketentuan 
bahwa sebelum menunjuk seseorang 
dalam ayat ini Gubernur Jenderal 
akan mengkonsultasikan orang 
tersebut, dalam kebijaksanaan-Nya, 
yang ia anggap dapat berbicara 
untuk kepentingan mereka dan harus 
dikonsultasikan.

37.  KUALIFIKASI UNTUK 
KEANGGOTAAN SENAT

Sesuai dengan ketentuan pasal 38, setiap 
orang yang pada tanggal pengangkatannya 
-
a. adalah warga negara Persemakmuran 

berusia dua puluh satu tahun atau ke 
atas, dan

b. merupakan penduduk di Barbados 
selama dua belas bulan berjalan, 
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memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Senator.

38.  DISKUALIFIKASI UNTUK 
KEANGGOTAAN SENAT

1. orang yang tidak memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai Senator 
yakni 
a. anggota Dewan Majelis;
b. berdasarkan tindakan sendiri 

yang diakui atas kesetiaan, 
ketaatan atau kepatuhannya 
terhadap Negara asing atau 
Negara;

c. memegang atau bertugas 
sebagai Hakim, Direktur 
Penuntut Umum atau Auditor 
Jendral;

d. yang terancam hukuman 
mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan dalam bagian 
dari Persemakmuran atau 
menjalani hukuman penjara 
(dengan nama apapun) melebihi 
enam bulan yang dikenakan 
padanya dari pengadilan atau 
diganti oleh pihak berwenang 
y a n g  k o m p e t e n  u n t u k 
menghukumnya sebagaimana 
yang dilakukan pengadilan, 
atau berada di bawah hukuman 
penjara yangmana eksekusinya 
telah ditangguhkan;

e. orang yang dinyatakan gila 
atau diputuskan tidak sehat 
mentalnya menurut hukum 
yang berlaku di Barbados;

f. y a n g  t e l a h  d i p u t u s k a n 
atau dinyatakan bangkrut 
berdasarkan undang-undang 
yang berlaku di Barbados dan 
belum habis, atau

g. yang didiskualifikasi untuk 
keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat oleh atau berdasarkan 
hukum yang ber laku  d i 
Barbados dengan alasan 

karena dia pernah dihukum 
atau dilaporkan bersalah atas 
praktik korup atau ilegal pada 
pemilihan umum.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 
(1) (c), Parlemen dapat menetapkan 
bahwa, dibawah pengecualian dan 
pembatasan sebagaimana disarankan 
Parlemen, seseorang tidak akan 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Senator jika
i. ia memegang atau bertugas di 

jabatan atau penunjukan yang 
ditentukan oleh Parlemen baik 
secara individu atau dengan 
mengacu pada golongan jabatan 
atau penunjukkan;

ii. ia merupakan anggota angkatan 
bersenjata Barbados atau 
golongan  orang yang termasuk 
dalam setiap angkatan tersebut, 
atau

iii. ia merupakan anggota kepolisian 
Barbados atau golongan orang 
yang termasuk dalam angkatan 
tersebut.

3. Untuk tujuan ayat (1) (d)
a. dua atau lebih hukuman penjara 

yang diperlukan untuk dilayani 
secara berurutan akan dianggap 
sebagai hukuman terpisah jika 
terdapat hukuman yang melebihi 
enam bulan, tetapi jika salah 
satu dari hukuman-hukuman 
tersebut  melebihi jangka waktu 
hukuman-hukuman tersebut  
akan dianggap sebagai satu 
hukuman, dan

b. catatan tidak harus diambil 
dari hukuman penjara yang 
dijatuhkan sebagai alternatif 
a t au  sebaga i  has i l  da r i 
pembayaran denda.
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39.  KEPEMILIKAN DARI KURSI 
SENATOR

1. Kursi Senator akan menjadi kosong
a. p e m b u b a r a n  P a r l e m e n 

berikutnya setelah ia ditunjuk;
b. jika, dengan persetujuannya, 

ia dinominasikan sebagai 
calon untuk pemilihan Dewan 
Majelis;

c. jika ia absen dari Barbados 
untuk jangka waktu melebihi 
empat puluh hari setiap saat 
ketika Senat sedang menjabat, 
tanpa izin dari Presiden yang 
diber ikan sesuai  dengan 
ketentuan ayat (2);

d. jika ia berhenti menjadi warga 
negara Persemakmuran;

e. berdasarkan ketentuan ayat 
(3), jika ada situasi muncul, 
j i k a  i a  b u k a n  s e o r a n g 
Senator, akan menyebabkan 
dia didiskualifikasi untuk 
penunjukan sebagaimana 
berdasarkan ayat (b) sampai 
(g) pasal 38 (1) atau hukum 
yang berlaku sesuai dengan 
pasal 38 (2);

f. dalam kasus Senator yang 
ditunjuk sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri atau sesuai 
dengan saran dari Pemimpin 
Oposis i ,  j ika  Gubernur-
Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana 
Menteri atau sesuai dengan 
saran dari Pemimpin Oposisi, 
sebagai kasus mungkin, dengan 
instrumen di bawah segel 
Umum, menyatakan kursi 
Senator tersebut kosong.

2. Presiden Senat dapat memberikan 
izin untuk Senator apapun untuk 
absen dari Barbados untuk setiap 
periode tidak melebihi enam bulan 
pada satu waktu.

3. 

a. Jika keadaan seperti yang 
dimaksud pada ayat (1) (e) 
muncul karena Senator terancam 
hukuman mati atau penjara, 
dinyatakan gila, dinyatakan 
bankrut atau dihukum atau 
dilaporkan bersalah dari praktik 
korup atau ilegal pada pemilihan 
umum dan jika itu terbuka bagi 
Senator untuk mengajukan 
banding atas keputusan tersebut 
(baik dengan izin pengadilan 
atau otoritas lain atau tanpa 
cu t i  t e r sebut ) ,  i a  harus 
segera berhenti menjalankan 
fungsinya sebagai Senator 
tetapi, sesuai dengan ayat (b), 
ia tidak boleh mengosongkan 
jabatannya sampai berakhirnya 
jangka waktu tiga puluh hari 
setelahnya: apabila Presiden 
Senat, atas permintaan dari 
Senator tersebut, dari waktu 
ke waktu memperpanjang 
periode itu untuk jangka 
waktu tiga puluh hari guna 
memperbolehkan Senator untuk 
mengejar banding terhadap 
keputusan tersebut, sehingga 
perpanjangan waktu melebihi 
jumlah seratus lima puluh hari 
tidak akan diberikan tanpa 
persetujuan, ditandai dengan 
perdamaian, dari Senat.

b. Jika, pada penentuan banding, 
keadaan tersebut terus berlanjut 
dan tidak ada banding lebih 
lanjut dari Senator, atau jika, 
dengan alasan berakhirnya 
periode untuk memasuki 
banding atau pemberitahuan 
atau penolakan cuti untuk 
mengajukan banding atau 
karena alasan lain, maka tidak 
ada kesempatan bagi Senator 
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untuk banding, ia harus segera 
mengosongkan kursinya.

c. Jika suatu saat sebelum Senator 
mengosongkan kursinya seperti 
tersebut di atas, kursi tersebut 
tidak boleh menjadi kosong 
saat  berakhirnya jangka 
waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (a) dan ia dapat 
melanjutkan kinerja fungsinya 
sebagai Senator.

40.  PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN SENAT

1. Ketika Senat bertemu setelah setiap 
pembubaran Parlemen dan sebelum 
melanjutkan ke pembahasan lain, 
yakni memilih Senator, tidak 
menjadi Menteri atau Sekretaris 
Parlemen, menjadi Presiden Senat, 
dan apabila kantor Presiden menjadi 
kosong untuk alasan apapun selain 
pembubaran Parlemen, Senat harus 
memilih Senator lain untuk mengisi 
jabatan tersebut selambat-lambatnya 
periode jabatan kedua  setelah 
kekosongan tersebut muncul,.

2. Apabila pertama kali bertemu Senat 
setelah pembubaran Parlemen, 
sesegera mungkin harus dipilih 
seorang Senator, yang tidak menjabat 
Menteri atau Sekretaris Parlemen, 
untuk menjadi Wakil Presiden 
Senat, dan apabila jabatan Wakil 
Presiden kosong untuk alasan selain 
pembubaran Parlemen, Senat harus 
memilih Senator lain untuk mengisi 
jabatan itu.

3. Seseorang harus mengosongkan 
kantor (meninggalkan jabatan) 
Presiden atau Wakil Presiden Senat
a. apabila ia memberitahukan 

p e n g u n d u r a n  d i r i  a t a s 
jabatannya kepada Senat atau 
apabila, dengan menulis di 

bawah tangannya, dalam hal 
Presiden, kepada Panitera Senat 
atau, dalam hal Wakil Presiden, 
kepada Presiden (atau, jika 
jabatan Presiden kosong atau 
Presiden sedang absen dari 
Barbados, ke Panitera), ia 
mengundurkan diri jabatan itu;

b. j ika ia berhenti  menjadi 
Senator: Dengan ketentuan 
bahwa Presiden tidak akan 
mengosongkan kantornya 
dengan alasan hanya bahwa ia 
telah berhenti menjadi Senator 
pada pembubaran  Parlemen, 
sampai pertama Senat bertemu 
setelah pembubaran tersebut;

c. jika ia ditunjuk menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen;

d. jika, berdasarkan ketentuan 
pasal 39 (3), ia diminta untuk 
berhenti menjalankan fungsi 
sebagai Senator; atau

e. dalam hal Wakil Presiden, jika 
ia terpilih menjadi Presiden.

41.  DEWAN MAJELIS

1 Dewan Majelis terdiri dari dua puluh 
empat anggota atau jumlah anggota 
yang lebih besar  sebagaimana yang 
disarankan Parlemen.

2 Anggota Parlemen (yang dikenal 
sebagai “Anggota Parlemen”), 
yang memenuhi syarat untuk 
pemilihan sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi ini, dipilih dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum yang 
berlaku di Barbados.

42.  UNDANG-UNDANG PEMILU 

1. Undang-undang untuk pemilihan 
anggota Dewan Majelis harus
a. berisi ketentuan-ketentuan 

pembagian Barbados kedalam 
perundang-undangan (beberapa 
komponen), dan
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b. berisi ketentuan-ketentuan 
y a n g  d i r a n c a n g  u n t u k 
memastikan sejauh hal itu dapat 
dilaksanakan, setiap orang 
berhak untuk memilih pada 
pemilihan anggota Dewan.

c. berisi ketentuan-ketentuan 
y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n 
penyelenggaraan pemilihan 
anggota Dewan Majel is , 
termasuk ketentuan yang 
berkaitan dengan identifikasi 
pemilih, yang dirancang untuk 
memastikan bahwa sejauh 
hal itu dapat dilaksanakan, 
seseorang tidak boleh memilih 
pada pemilihan anggota Dewan 
Majelis
1. yang tidak berhak untuk 

memilih, atau
2. ketika ia tidak berhak 

untuk memilih, atau
3. di mana ia tidak berhak 

untuk memilih.

2. Tidak ada pemilihan anggota 
Dewan Majelis akan disebut dalam 
pertanyaan atas dasar bahwa hukum 
di mana pemilu yang dilakukan tidak 
konsisten dengan bagian ini.

43.  KUALIFIKASI UNTUK 
KEANGGOTAAN MAJELIS

Sesuai dengan ketentuan pasal 44, setiap 
orang yang
a .  m e r u p a k a n  w a r g a  n e g a r a 

Persemakmuran usia dua puluh 
satu tahun atau ke atas, dan

b. telah koneksi tersebut dengan 
Barbados dengan tinggal di dalamnya 
sebagaimana dapat ditetapkan oleh 
Parlemen, akan memenuhi syarat 
untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Majelis.

44.  DISKUALIFIKASI UNTUK 
KEANGGOTAAN MAJELIS

1. Seseorang tidak memenuhi syarat 
untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Majelis yakni
a. yang merupakan, berdasarkan 

tindakannya sendiridi bawah 
pengakuan kesetiaan, ketaatan 
atau kepatuhan terhadap Negara 
asing atau Negara;

b. yang memegang atau menjabat 
sebagai Hakim, Direktur 
Penuntut Umum atau Auditor 
Jenderal;

c. Panitera yang berada di bawah 
perintah suci atau menteri 
agama yang lain;

d. yang terancam hukuman 
mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan dalam setiap bagian 
dari Persemakmuran atau 
menjalani hukuman penjara 
(dengan nama apapun) melebihi 
enam bulan yang dikenakan 
padanya oleh pengadilan atau 
diganti oleh pihak berwenang 
yang kompeten atas hukuman 
lain yang dikenakan pada 
dirinya sebagaimana yang 
dijalankan  pengadilan, atau 
berada di bawah suatu hukuman 
penjara eksekusi yang telah 
ditangguhkan;

e. adalah orang yang dinyatakan 
gila atau diputuskan tidak tidak 
waras menurut hukum yang 
berlaku di Barbados;

f. telah diputuskan atau dinyatakan 
bangkrut berdasarkan undang-
undang yang berlaku di 
Barbados dan masih berlaku;

g. d i d i s k u a l i f i k a s i  u n t u k 
keanggotaan Dewan Majelis 
oleh atau berdasarkan hukum 
yang berlaku di Barbados 
dengan alasan karena dia 
pernah dihukum atau dilaporkan 
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bersalah atas praktik korup atau 
ilegal pada pemilihan umum;

h. d i d i s k u a l i f i k a s i  u n t u k 
keanggotaan tersebut oleh atau 
berdasarkan hukum tersebut 
dengan alasan bahwa ia telah 
dihukum karena membuat 
pernyataan kualifikasi palsu 
pada pemilu;

i. d i d i s k u a l i f i k a s i  u n t u k 
keanggotaan tersebut oleh atau 
berdasarkan hukum tersebut 
atas dasar yang tidak disebutkan 
dalam ketentuan sebelumnya 
d a r i  a y a t  i n i ,  m e n j a d i 
dasar untuk diskualifikasi 
keanggotaan Majelis oleh atau 
berdasarkan undang-undang, 
selain Perwakilan Undang-
undang Rakyat 1957 (a), yang 
berlaku di Barbados  sebelum 
30 November 1966.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 
(1) (b) dan (c), Parlemen dapat 
menetapkan bahwa, tunduk pada 
pengecualian dan pembatasan 
sebagaimana yang disarankan 
Parlemen, seseorang tidak akan 
memenuhi syarat untuk dipilih 
menjadi anggota Dewan Majelis jika
a. ia memegang atau bertugas di 

setiap jabatan atau penunjukan 
yang ditentukan oleh Parlemen 
baik secara individu atau 
dengan mengacu pada golongan 
jabatan atau penunjukan;

b. ia anggota angkatan bersenjata 
Barbados atau golongan orang 
yang terdiri dalam angkatan 
tersebut, atau

c. ia anggota kepolisian Barbados 
atau golongan orang yang 
terdiri dalam angkatan tersebut.

3. Untuk tujuan ayat (1) (d)
a. dua atau lebih hukuman 

penjara yang diperlukan untuk 
dilaksanakan secara berurutan 
a k a n  d i a n g g a p  s e b a g a i 
hukuman terpisah jika tak 
satu pun hukuman tersebut 
melebihi enam bulan, tetapi 
jika salah satu dari hukuman 
tersebut melebihi jangka waktu 
mereka akan dianggap sebagai 
satu hukuman, dan

b. tidak ada catatan yang harus 
diambil dari hukuman penjara 
yang d ikenakan sebagai 
alternatif atau karena kesalahan 
pembayaran denda.

45.  KEPEMILIKAN KURSI DARI 
ANGGOTA MAJELIS

1. Jabatan seorang anggota Dewan 
Majelis akan menjadi kosong
a. atas pembubaran Parlemen 

berikutnya setelah ia ditunjuk;
b. jika ia mengundurkan diri 

dengan cara yang mungkin 
diberikan oleh suatu undang-
undang yang berlaku di 
Barbados atau, berdasarkan 
undang-undang sejenis, oleh 
Tata Tert ib Dewan yang 
berlaku;

c. jika ia tidak hadir dalam 
rapat pembentukan Majelis 
untuk periode dan dalam 
keadaan tertentu berdasarkan 
undang-undang yang berlaku 
di Barbados atau, berdasarkan 
undang-undang sejenis, oleh 
Tata Tert ib Dewan yang 
berlaku;

d. jika ia berhenti menjadi warga 
negara Persemakmuran;

e. jika bertentangan dengan 
ketentuan pasal 59 (terkait 
dengan pengambilan sumpah 
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setia) atau ketentuan yang 
mengharuskan dia untuk 
membuat deklarasi kualifikasi 
pada pemilu sebelum mengambil 
bagian dalam kongres Dewan 
Majelis yang terkandung dalam 
undang-undang yang berlaku di 
barbados;

f. berdasar pada ketentuan ayat (2), 
jika suatu situasi muncul yang, 
jika ia dulunya bukan anggota 
Dewan, akan menyebabkan dia 
didiskualifikasi untuk pemilu 
sebagaimana ketentuan pasal 44 
(1) atau undang-undang yang 
berlaku menurut pasal 44 (2).

2. 

a. Jika keadaan seperti yang 
dimaksud pada ayat  (1) 
(f) muncul karena anggota 
terancam hukuman mati atau 
penjara, diputuskan tidak  
waras, dinyatakan bangkrut 
atau dihukum atau dilaporkan 
bersa lah  karena  prak t ik 
yang korup atau ilegal pada 
pemilihan umum atau membuat 
pernyataan kualifikasi palsu 
dan jika terbuka peluang bagi 
anggota untuk mengajukan 
band ing  a tas  kepu tusan 
tersebut (baik dengan izin 
pengadilan atau otoritas lain 
atau tanpa izin tersebut), 
ia harus segera berhenti 
menjalankan tugas sebagai 
anggota tetapi, berdasarkan 
pada ayat (b), ia tidak akan 
melepaskan jabatannya sampai 
berakhirnya jangka waktu 
tiga puluh hari setelahnya: 
Dengan ketentuan bahwa 
juru bicara, atas permintaan 
anggota, boleh memperpanjang 
periode tersebut untuk jangka 
waktu tiga puluh hari untuk 

memungkinkan anggota untuk 
mengajukan banding terhadap 
keputusan tersebut, sehingga, 
perpanjangan waktu yang 
melebihi jangka waktu seratus 
lima puluh hari tidak akan 
diberikan tanpa persetujuan, 
yang ditandai dengan resolusi, 
dari Dewan Majelis.

b. Jika, pada penentuan banding, 
keadaan seperti ini  terus ada 
dan tidak ada banding lebih 
lanjut yang terbuka untuk 
anggota tersebut, atau jika, 
dengan alasan berakhirnya 
suatu periode untuk memasuki 
banding atau pemberitahuan 
daripadanya atau penolakan izin 
untuk mengajukan banding atau 
karena alasan lain, tidak lagi 
menjadi terbuka untuk anggota 
untuk mengajukan banding, 
ia wajib segera meninggalkan 
jabatannya.

c. Jika suatu saat sebelum peserta 
melepaskan jabatannya seperti 
tersebut di atas berhenti 
untuk eksis, jabatannya tidak 
akan menjadi kosong pada 
berakhirnya jangka waktu 
s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d 
dalam ayat (a) dan ia dapat 
melanjutkan kinerja fungsi 
sebagai anggota.

46.  PENENTUAN PERTANYAAN 
TENTANG KEANGGOTAAN 

SENAT DAN MAJELIS

1. Setiap pertanyaan apakah
a. Setiap orang telah ditunjuk 

secara sah sebagai Senator; atau
b. Setiap orang telah melepaskan 

jabatannya sebagai Senator atau 
dipersyaratkan dalam ketentuan 
ayat (a) pasal 39 (3) untuk 
berhenti menjalankan fungsi 
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sebagai Senator,yang harus 
ditentukan oleh Pengadilan 
Tinggi, yang keputusannya 
bersifat final.

2. Setiap pertanyaan apakah
a. setiap orang yang secara 

sah terpilih sebagai anggota 
Parlemen dalam Majelis; atau

b. se t iap orang yang te lah 
melepaskan jabatannya sebagai 
anggota atau dipersyaratkan 
dalam ketentuan ayat (A) 
bagian 45 (2) untuk berhenti 
menjalankan tugas sebagai 
s eo rang  anggo ta ,  ha rus 
ditentukan oleh otoritas atau 
kewenangan sebagaimana 
ditentukan oleh undang-undang 
yang berlaku di Barbados.

47.  PENGISIAN KEKOSONGAN 
SEMENTARA SEBUAH JABATAN 

DI SENAT DAN MAJELIS

1. Setiap kali seseorang melepaskan 
jabatannya sebagai Senator karena 
suatu alasan selain pembubaran 
Parlemen, Gubernur Jenderal harus 
menunjuk seseorang untuk mengisi 
kekosongan di bawah ketentuan 
pengangkatan pada bagian 36 yang 
dengan orang yang telah melepaskan 
jabatannya tersebut.

2 Setiap kali seseorang melepaskan 
jabatannya sebagai anggota Dewan 
Majelis karena suatu alasan selain 
pembubaran Parlemen, Gubernur 
Jenderal menerbitkan surat perintah 
pemilihan anggota untuk mengisi 
kekosongan yang dapat dikembalikan 
dalam waktu sembilan puluh hari 
sejak adanya kekosongan jabatan 
tersebut.

BAGIAN 2

KEKUASAAN DAN PROSEDUR 
PARLEMEN

48.  KEWENANGAN MEMBUAT 
UNDANG-UNDANG

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, Parlemen dapat membuat 
undang-undang untuk terciptanya 
perdamaian ,  ke te r t iban  dan 
pemerintah yang baik Barbados.

2. Tanpa mengurangi keumuman 
ayat (1) dan berdasrkan pada 
ketentuan ayat (3), Parlemen dapat, 
dengan berdasar pada undang-
undang, menentukan hak istimewa, 
kekebalan (imunitas) dan kekuatan 
dari Senat dan Dewan Majelis serta 
para anggotanya.

3. Tidak ada proses yang dikeluarkan 
oleh pengadilan dalam pelaksanaan 
yurisdiksi sipil yang akan dilayani 
atau dilaksanakan dalam lingkup 
Senat atau Dewan Majelis ketika 
sedang menjabat, atau melalui 
Presiden atau Juru Bicara, Panitera 
atau petugas lainnya dari masing-
masing Dewan.

49. PERUBAHAN KONSTITUSI

1. Sesuai dengan ketentuan bagian ini, 
Parlemen dapat, dengan berdasar 
pada Undang-undang Parlemen 
yang disahkan oleh kedua Dewan, 
mengubah Konstitusi ini.

2. Berdasarkan pada ketentuan ayat (3), 
Rancangan Undang-undang untuk 
Undang-undang Parlemen di bawah 
bagian ini yang mengubah salah satu 
ketentuan berikut, adalah:
a. bagian ini dan bagian 1:
b. Bab II;
c. Bab III;
d. Bagian 28, 32, 35 sampai 39, 
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41, 42, 48, 60 (2), 61, 62, 
63 dan 76-79 (selain ayat (7) 
bagian 79);

e. Bab VII (selain bagian 83);
f. Bab VIII;
g. Bab IX;
h. ketentuan Bab X dalam 

penerapannya pada setiap 
ketentuan yang tercantum 
dalam ayat (a) sampai (g), 
tidak akan ditetapkan pada 
setiap Dewan kecuali pada 
voting terakhir mengenainya 
di Parlemen didukung oleh 
suara yang tidak kurang dari 
dua-pertiga dari semua anggota 
Parlemen.

3. Ayat  (2)  t idak berlaku bagi 
Rancangan Undang-undang sejauh 
itu mengubah setiap ketentuan 
yang ditetapkan dalam ayat tersebut 
untuk tujuan memberlakukan 
pengaturan untuk federasi atau 
serikat Barbados dengan bagian 
lainnya dari Persemakmuran untuk 
pembentukan beberapa format 
hubungan konstitusional lainnya 
antara Barbados dan bagian lainnya 
dari Persemakmuran.

4. Sebuah Rancangan Undang-undang 
untuk Undang-undang Parlemen 
pada bagian ini dimana ayat (2) 
tidak berlaku tidak akan ditetapkan 
pada setiap Dewan kecuali kecuali 
pada voting terakhir mengenainya 
di Parlemen didukung oleh suara 
mayoritas dari semua anggota 
Parlemen.

5. Dalam bagian ini
a. acuan untuk  Konsti tusi 

ini atau suatu ketentuan di 
dalamnya mencakup acuan 
untuk undang-undang lainnya 
sejauh undang-undang tersebut 
mengubah Konstitusi atau, 

dalam kasus yang mungkin 
terjadi, ketentuan tersebut, dan

b. a c u a n  u n t u k  m e n g u b a h 
Konstitusi ini atau suatu 
k e t e n t u a n  d i  d a l a m n y a 
mencakup acuan
i. u n t u k  m e m b a t a l k a n 

Konstitusi, dengan atau 
t anpa  pember l akuan 
kembali di dalamnya atau 
pembuatan ketentuan yang 
berbeda sebagai pengganti 
darinya;

ii. un tuk  memod i f ika s i 
Konstitusi (apakah dengan 
menghilangkan, mengubah 
atau mengesampingkan 
setiap ketentuannya atau 
memasukkan ketentuan 
tambahan di dalamnya 
atau sebaliknya), dan

iii. untuk menangguhkan 
operasi untuk sebuah 
periode atau mengakhiri 
penangguhan tersebut.

6. Tidak ada Undang-undang Parlemen 
yang dapat ditafsirkan sebagai 
penggantian terhadap Konstitusi ini 
kecuali dinyatakan dalam sebuah 
UU yang merupakan UU untuk 
tujuan itu.

7. Tidak ada ketentuan dalam ayat (2) 
yang dapat ditafsirkan sebagai bagian 
dari ketentuan Jadwal Pertama atau 
Jadwal Kedua di antara ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam 
ayat itu.

50.  PERATURAN ATAU 
PROSEDUR DI PARLEMEN

1 Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, masing-masing Dewan dapat 
mengatur prosedurnya sendiri dan 
untuk tujuan ini dapat membuat Tata 
Tertib (Standing Orders).
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2  Setiap Dewan dapat bertindak 
walaupun adanya kekosongan 
jabatan dalam hal keanggotaan dan 
kehadiran atau partisipasi dari setiap 
orang yang tidak berhak untuk hadir 
atau berpartisipasi dalam sidang 
Parlemen tidak akan membatalkan 
proses tersebut.

51.  KETUA DI SENAT

1. Presiden atau, dalam ketidak-
hadirannya, Wakil Presiden atau, 
jika keduanya tidak hadir, anggota 
Senat (yang tidak menjabata sebagai 
Menteri atau Sekretaris Parlemen) 
yang dipilih oleh Senat untuk 
menghadiri sidang harus memimpin 
pada setiap sidang Senat .

2. Acuan dalam bagian ini untuk 
keadaan dimana Presiden atau Wakil 
Presiden tidak hadir mencakup 
acuan untuk keadaan dimana jabatan 
Presiden atau Wakil Presiden kosong.

52.  QUORUM DARI SENAT

1. jika sewaktu-waktu selama sidang 
terdapat keberatan dari Senat yag 
diambil oleh anggota yang tidak 
mencapai kuorum dan, setelah 
interval seperti yang ditentukan oleh 
Tata Tertib Senat, seorang pimpinan 
sidang menyatakan bahwa masih 
belum mencapai kuorum, maka ia 
harus menangguhkan sidang Senat.

2. Untuk keperluan bagian ini korum 
Senat terdiri dari delapan Senator 
selain pimpinan sidang.

3. Untuk keperluan bagian ini korum 
Senat terdiri dari delapan Senator 
selain pimpinan sidang.

53.  SUARA DI SENAT

Jika tidak ditemukan dalam Konstitusi ini, 
semua pertanyaan yang diajukan untuk 

pengambilan keputusan di Senat akan 
ditentukan oleh mayoritas suara anggota 
yang hadir dan memberikan suara, 
asalkan pimpinan sidang tidak memiliki 
suara kecuali pada suatu pertanyaan 
di mana dihasilkan jumlah suara yang 
sama, dalam hal ini ia harus memiliki 
dan memberikan suara penentu.

54.  USULAN RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG.

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini dan Tata Tertib Senat atau Dewan 
Majelis, dalam kasus yang mungkin 
terjadi, setiap anggota Parlemen 
dapat mengajukan sebuah Rancangan 
Undang-Undang atau mengusulkan 
mosi untuk debat dalam siding 
Parlemen, atau mungkin mengajukan 
sebuah petisi kepada Parlemen, dan 
hal yang sama akan diperdebatkan 
dan dibuang sesuai dengan Tata 
Tertib Parlemen.

2. Rancangan Undang-undang selain 
R a n c a n g a n  U n d a n g - u n d a n g 
keuangan dapat diajukan oleh setiap 
Dewan, sementara Dewan Majelis 
tidak boleh

3. K e c u a l i  b e r d a s a r k a n  p a d a 
r e k o m e n d a s i  d a r i  K a b i n e t 
ditandatangani oleh Menteri, Dewan 
Majelis tidak boleh
a. memproses suatu Rancangan 

Undang-undang (termasuk 
m e l a k u k a n  a m a n d e m e n 
terhadap Rancangan Undang-
undang)  yang ,  menuru t 
pendapat pimpinan sidang, 
membuat ketentuan untuk 
menerapkan atau meningkatkan 
pajak, untuk memaksakan 
biaya pada Dana Konsolidasi 
atau dana publik lainnya atau 
mengubah biaya-biaya tersebut 
selain dengan mengurangi, 
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atau untuk menambah atau 
membatalkan setiap utang 
Barbados, atau

b. memprose suatu mosi (termasuk 
amandemen terhadap sebuah 
mosi )  yang  dampaknya , 
menurut pendapat pimpinan 
sidang, adalah bahwa ketentuan 
itu harus dibuat untuk salah 
satu tujuan tersebut di atas.

4. Senat tidak akan
 a. memproses setiap Rancangan 

U n d a n g - u n d a n g ,  s e l a i n 
Rancangan Undang-undang 
yang dikirim dari Dewan 
Majel is ,  a tau perubahan 
Rancangan Undang-undang 
yang,  menurut  pendapat 
pimpinan sidang, membuat 
ketentuan untuk menerapkan 
atau meningkatkan pajak , 
untuk memaksakan biaya pada 
Dana Konsolidasi atau dana 
publik lainnya atau mengubah 
biaya tersebut selain dengan 
mengurang i  a t au  un tuk 
menambah atau membatalkan 
setiap utang Barbados, atau

 b. memprose suatu mosi (termasuk 
amandemen terhadap sebuah 
mosi )  yang  dampaknya , 
menurut pendapat pimpinan 
sidang, adalah bahwa ketentuan 
itu harus dibuat untuk salah 
satu tujuan tersebut di atas.

55.  PEMBATASAN PADA 
KEKUASAAN SENAT BERKENAAN 
DENGAN RANCANGAN UNDANG-

UNDANG KEUANGAN

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, jika Rancangan Undang-undang 
Keuangan, yang telah disahkan oleh 
Dewan Majelis dan dikirim ke Senat 
setidaknya satu bulan sebelum akhir 
sesi, tidak disahkan oleh Senat 

tanpa perubahan dalam waktu satu 
bulan setelah Rancangan Undang-
undang itu dikirim ke Parlemen itu, 
Maka Rancangan Undang-undang 
tersebut harus, kecuali bila Majelis 
menyelesaikannya, disampaikan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
dimintai persetujuannya walaupun 
Senat belum menyetujui Rancangan 
Undang-undang tersebut.

2. Sebuah Rancangan Undang-undang 
Keuangan akan disahkan ketika 
dikirim kepada Senat sebuah sertifikat 
dari juru bicara yang ditandatangani 
olehnya bahwa Rancangan Undang-
undang tersebut adalah Rancangan 
Undang-undang Keuangan, dan juga 
akan disahkan Rancangan Undang-
undang Keuangan yang disampaikan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
dimintai persetujuan berdasarkan 
ayat (1) sertifikat juru bicara yang 
ditandatangani olehnya bahwa 
Rancangan Undang-undang tersebut 
adalah Rancangan Undang-undang 
Keuangan dan bahwa ketentuan-
ketentuan dalam ayat tersebut telah 
dipenuhi.

56.  PEMBATASAN KEKUASAAN 
SENAT BERKENAAN DENGAN 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
LAINNYA

1. Jika ada Rancangan Undang-
undang selain Rancangan Undang-
undang Keuangan disahkan oleh 
Dewan Majelis dalam dua sesi 
berturut-turut (apakah Parlemen 
dibubarkan di antara sesi-sesi 
tersebut atau tidak) dan, setelah 
dikirim ke Senat di masing-masing 
sesi setidaknya satu bulan sebelum 
akhir sesi, ditolak oleh Senat di 
masing-masing sesi, Rancangan 
Undang-undang tersebut akan, pada 
penolakan untuk kedua kalinya 
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oleh Senat, kecuali Dewan Majelis 
sebaliknya menyelesaikannya, akan 
disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk dimintai persetujuan 
walaupun Senat tidak menyetujui 
Rancangan Undang-undang tersebut: 
Asalkan ketentuan sebelumnya 
(f) ayat ini tidak akan berlaku 
kecuali setidaknya tujuh bulan telah 
berlalu di antara tanggal Rancangan 
Undang-undang tersebut disahkan 
oleh Dewan Majelis di sesi pertama 
dan tanggal Rancangan Undang-
undang tersebut ditetapkan oleh 
Dewan Majelis di sesi kedua.

2. Untuk tujuan dari bagian ini suatu 
Rancangan Undang-undang yang 
dikirim ke Senat dari Dewan Majelis 
dalam setiap sesi akan dianggap 
Rancangan Undang-undang yang 
sama seperti Rancangan Undang-
undang sebelumnya yang dikirim 
ke Senat pada sesi sebelumnya jika, 
ketika dikirim ke Senat, Rancangan 
Undang-undang tersebut identik 
dengan Rancangan Undang-undang 
sebelumnya atau atau tidak berisi 
beberapa perubahan seperti yang 
telah disertifikasi oleh Juru Bicara 
sebagai sesuatu yang penting 
karena waktu dimana telah berlalu 
sejak tanggal Rancangan Undang-
undang sebelumnya atau untuk 
mewakili perubahan yang telah 
dibuat oleh Senat dalam Rancangan 
Undang-undang terdahulu pada sesi 
sebelumnya.

3. Dewan Majelis dapat, jika dipandang 
tepat, di bagian melalui Dewan 
Rancangan Undang-undang yang 
dianggap Rancangan Undang-
u n d a n g  y a n g  s a m a  s e p e r t i 
R a n c a n g a n  U n d a n g - u n d a n g 
sebelumnya yang dikirim ke Senat 
pada sesi sebelumnya, menyarankan 

perubahan (amandemen) dalam 
Rancangan Undang-undang tersebut, 
dan amandemen tersebut harus 
dipertimbangkan oleh Senat, dan, 
jika disetujui oleh Senat, akan 
diperlakukan sebagai amandemen 
yang dibuat  oleh Senat  dan 
disetujui oleh Dewan Majelis, 
tetapi penggunaan kekuatan ini 
oleh Dewan Majelis tidak boleh 
mempengaruhi penerapan dari 
bagian ini dalam hal penolakan 
Rancangan Undang-undang di Senat.

4. Akan disisipkan dalam setiap 
Rancangan Undang-undang yang 
disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk dimintai persetujuan 
dengan ketentuan dalam bagian ini 
setiap perubahan yang disertifikasi 
oleh Juru Bicara telah dibuat dalam 
Rancangan Undang-undang tersebut 
oleh Senat pada sesi kedua dan 
disetujui oleh Majelis.

5. Akan  d i sahkan  pada  se t iap 
Rancangan Undang-undang yang 
diajukan kepada Gubernur Jenderal 
untuk dimintai persetujuan dengan 
ketentuan sertifikat dari Juru Bicara 
yang ditandatangani olehnya bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam bagian 
ini telah dipenuhi.

6. Ketentuan-ketentuan dalam bagian 
ini tidak berlaku pada Rancangan 
Undang-undang yang diperlukan 
oleh bagian 49 yang akan ditetapkan 
oleh kedua Dewan.

57.  KETENTUAN YANG TERKAIT 
DENGAN BAGIAN 54, 55 DAN 56

1. Di bagian 54, 55 dan 56 “ Rancangan 
Undang-undang Keuangan” berarti 
Rancangan Undang-undang publik 
yang, menurut pendapat Juru Bicara 
berisi ketentuan yanghanya berurusan 
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dengan semua atau salah satu dari 
hal-hal berikut, yaitu, pengenaan, 
pencabutan, perubahan remisi, atau 
peraturan perpajakan , pengenaan, 
untuk pembayaran utang atau tujuan 
keuangan lainnya, pengaturan biaya 
pada Dana Konsolidasi atau dana 
publik lainnya atau pada uang 
yang disediakan oleh Parlemen 
atau variasi atau pencabutan biaya 
tersebut, pemberian uang untuk 
mahkota atau otoritas atau orang, 
atau variasi atau pencabutan dari 
setiap hibah tersebut, perampasan, 
penerimaan, penahanan, investasi, 
pengeluaran atau audit rekening 
dana publik, pengibaran atau 
jaminan dari setiap pinjaman atau 
pembayaran daripadanya, atau 
pendirian, perubahan administrasi 
a tau  penghapusan mengenai 
penyelenggaraan penyisihan dana 
yang diberikan sehubungan dengan 
pinjaman tersebut, atau hal-hal yang 
terkait dengan sub-sub dari salah 
satu hal-hal tersebut, dan dalam 
ayat ini ungkapan “pajak”, “utang”, 
“dana masyarakat”, “uang rakyat” 
dan “Pinjaman” tidak mencakup 
pajak yang dikenakan, utang yang 
dikeluarkan, dana atau uang yang 
disediakan atau pinjaman yang 
diajukan oleh otoritas lokal atau 
badan untuk tujuan lokal.

2. Untuk tujuan bagian 56, Rancangan 
Undang-undang dianggap ditolak 
oleh Senat jika
 a. tidak disahkan oleh Senat tanpa 

perubahan, atau
 b. disahkan oleh Senat dengan 

suatu perubahan yang tidak 
disetujui oleh Dewan Majelis.

3. Setiap kali jabatan Juru Bicara 
kosong atau Juru Bicara karena suatu 
alasan tidak dapat melaksanakan 

set iap tugas yang diberikan 
kepadanya oleh ayat (1) atau pasal 
55 atau 56, tugas tersebut akan 
dilaksanakan oleh Wakil Juru Bicara.

4. Sertifikat dari Juru Bicara atau 
Wakilnya yang diberikan berdasarkan 
bagian 55 atau 56 bersifat final 
dan penentu untuk semua tujuan 
dan tidak akan dipertanyakan di 
pengadilan manapun.

58.  PERSETUJUAN UNTUK 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

1. Sebuah Rancangan Undang-undang 
tidak akan menjadi Undang-Undang 
sampai Gubernur Jenderal telah 
mengiyakan hal tersebut atas nama 
Ratu dan atas nama otoritas Ratu dan 
telah ditandatangani dalam sebuah 
tanda persetujuan.

2. Berdasarkan pada ketentuan bagian 
55 dan 56, Rancangan Undang-
undang harus diajukan kepada 
Gubernur Jenderal untuk dimintai 
persetujuan jika, dan tidak akan 
dapat diajukan kecuali, telah 
disahkan oleh kedua Dewan baik 
tanpa perubahan atau dengan suatu 
perubahan sebagaimana yang telah 
disepakati oleh kedua Dewan.

3. Ketika Rancangan Undang-undang 
yang diajukan kepada Gubernur 
Jenderal untuk dimintai persetujuan, 
Gubernur akan menunjukkan bahwa 
ia memberikan persetujuan atau 
menahan persetujuan.

59.  SUMPAH SETIA

Tidak ada anggota dari masing-masing 
Dewan yang dapat mengambil bagian 
dalam siding Dewan kecuali dia telah 
mengambil sumpah setia dengan cara 
seperti yang ditentukan oleh undang-
undang yang berlaku di Barbados.
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BAGIAN 3

PEMANGGILAN, PENGUNDURAN 
DAN PEMBUBARAN

60.  SIDANG PARLEMEN

1. Setiap sesi Parlemen akan diadakan 
di suatu tempat dan dimulai pada 
saat yang ditentukan oleh Gubernur 
Jenderal.

2. Waktu untuk dimulainya setiap 
sesi Parlemen harus ditentukan 
sedemikian sehingga jangka waktu 
enam bulan tidak temasuk dalam 
waktu antara akhir satu sesi dan 
sidang pertama Parlemen dalam sesi 
berikutnya.

61.  PENGUNDURAN DIRI DAN 
PEMBUBARAN PARLEMEN

1 Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menter i ,  dapat   se t iap saat 
mengumumkan pengunduran 
Parlemen.

2. G u b e r n u r  J e n d e r a l ,  y a n g 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri, dapat setiap 
saat mengumumkan pembubaran 
Parlemen: Asalkan jika jabatan 
Perdana Menteri kosong dan 
Gubernur Jenderal menganggap 
bahwa tidak ada prospek dalam 
kemampuannya untuk menunjuk 
untuk jabatan tersebut dalam waktu 
yang wajar seseorang yang dapat 
membawa kepercayaan diri bagi 
mayoritas anggota Dewan Majelis, 
ia dapat membubarkan Parlemen.

3. berdasarkan pada ketentuan ayat (4), 
Parlemen, kecuali cepat dibubarkan, 
akan terus menjabat selama lima 
tahun sejak tanggal sidang pertama 
setelah suatu pembubaran dan 
kemudian akan tetap dibubarkan.

4. Setiap saat ketika Barbados sedang 
dalam situasi perang, Parlemen 
dapat memperpanjang jangka waktu 
lima tahun yang ditetapkan dalam 
ayat 83) selama tidak lebih dari 
dua belas bulan sekaligus: Asalkan 
keberadaan Parlemen tidak akan 
diperpanjang dalam ayat ini selama 
lebih dari dua tahun.

5. Jika, antara pembubaran parlemen 
dan pelaksanaan pemilihan umum 
anggota Dewan Majelis berikutnya, 
keadaan darurat muncul mengenai 
masalah ini sehingga, menurut 
pendapat Perdana Menteri, untuk 
i tu  d iper lukan  pemanggi lan 
kedua Dewan atau salah satu dari 
mereka sebelum pemilihan umum 
dapat diselenggarakan, Gubernur 
Jenderal, yang bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
dapat memanggil kedua Dewan  
Parlemen sebelumnya, dan Parlemen 
tersebut kemudian akan dianggap 
(kecuali untuk tujuan bagian 62) 
tidak dibubarkan tetapi dianggap 
(kecuali sebagaimana disebutkan 
di atas) dibubarkan pada tanggal 
pemungutan suara diadakan dalam 
pemilihan umum berikutnya.

62.  PEMILIHAN UMUM DAN 
PENUNJUKAN SENATOR

1. Setelah setiap pembubaran Parlemen 
Gubernur Jenderal menerbitkan surat 
perintah untuk pemilihan umum 
anggota Parlemen Majelis yang 
dapat dikembalikan dalam jangka 
waktu sembilan puluh hari dari 
pembubaran itu.

2. Sesegera mungkin setelah setiap 
pemilihan umum Gubernur Jenderal 
dapat melanjutkan berdasarkan 
bagian 36 pada pengangkatan 
Senator.
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BAB VI

KEWENANGAN EKSEKUTIF

63.  KEWENANGAN EKSEKUTIF 
BARBADOS

1. Kewenangan eksekutif Barbados 
berada di tangan Paduka.

2. Berdasarkan pada ketentuan 
konstitusi ini, otoritas eksekutif 
Barbados dapat dilaksanakan atas 
nama Ratu oleh Gubernur Jenderal 
baik secara langsung atau melalui 
petugas bawahannya.

3. Tidak ada ketentuan dalam bagian 
ini yang dapat mencegah parlemen 
dari pemberian tugas pada orang 
atau pihak berwenang lain selain 
Gubernur Jenderal.

64.  KABINET

1. Harus ada Kabinet Barbados yang 
terdiri dari Perdana Menteri dan 
tidak kurang dari lima orang menteri 
lain yang ditunjuk sesuai dengan 
ketentuan pasal 65.

2. Kabinet akan menjadi instrumen 
utama kebijakan dan ditugaskan 
berdasarkan arahan umum dan 
kontrol pemerintah Barbados dan 
karena itu bertanggung jawab secara 
kolektif kepada Parlemen.

65.  PENUNJUKAN MENTERI

1. Setiap kali Gubernur Jenderal 
memil ik i  kesempatan  untuk 
menunjuk Perdana Menteri ia, dengan 
bertindak sesuai kebijaksanaanya, 
dapat menunjuk anggota Dewan 
Majelis yang, dalam penilaiannya, 
merupakan orang yang paling 
mampu membawakan kepercayaan 
diri mayoritas anggota Dewan 
tersebut.

2. Para menteri diangkat oleh Gubernur 
Jenderal, sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri, dari para anggota 
dari kedua Dewan.

3. Subbagian (1) dan (2) akan berlaku 
dalam kaitannya dengan setiap 
periode antara pembubaran Parlemen 
dan hari di mana pemilu anggota 
Dewan majelis berikutnya jika 
Parlemen belum dibubarkan.

4. Penunjukan berdasarkan bagian 
ini harus dibuat oleh instrumen 
berdasarkan Persetujuan Publik 
(Public Seal).

66.  MASA JABATAN MENTERI

1. Jabatan Perdana Menteri akan 
menjadi kosong
a. jika ia berhenti menjadi anggota 

Dewan Majelis karena suatu 
alasan selain pembubaran 
Parlemen;

b. ketika, setelah pemilihan 
anggota  Dewan Maje l i s 
setelah suatu pembubaran 
Parlemen dan sebelum Dewan 
tersebut pertama kali bersidang 
setelahnya, Perdana Menteri 
diinformasikan oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak dalam 
kebijaksanaannya, bahwa 
Gubernur Jenderal akan segera 
menunjuk dia kembali sebagai 
Perdana Menteri atau menunjuk 
orang lain sebagai Perdana 
Menteri, atau

c. jika Gubernur Jenderal mencabut 
pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam ayat 
(2).

2. Jika resolusi Dewan Majelis yang 
telah menerima suara afirmatif 
d a r i  m a y o r i t a s  a n g g o t a n y a 
memutuskan bahwa penunjukan 
Perdana Menteri harus dicabut 



86

Barbados

dan Perdana Menteri dalam waktu 
tiga hari dari disahkannya resolusi 
tidak mengundurkan diri atau 
menyarankan Gubernur Jenderal 
untuk membubarkan Palemen, 
Gubernur Jenderal, oleh instrumen 
berdasarkan persetujuan publik, 
dapat mencabut penunjukan Perdana 
Menteri.

 3. Jabatan Menteri, selain jabatan 
Perdana Menteri, akan menjadi 
kosong
a. a t a s  p e n u n j u k a n  a t a u 

pengangkatan kembali sesorang 
ke jabatan Perdana Menteri;

b. jika penunjukan jabatannya 
dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri, 
dengan  in s t rumen  yang 
didasarkan pada persetujuan 
publik;

c. Jika, karena suatu alasan 
selain pembubaran Parlemen, 
ia berhenti menjadi anggota 
Dewan yang ia jabat pada 
tanggal pengangkatannya 
sebagai seorang Menteri; atau

d. jika dia bukan anggota dari 
setiap Dewan pada tanggal 
sidang pertama parlemen 
setelah pembubaran parlemen.

67.  TUGAS DAN FUNGSI 
PERDANA MENTERI DALAM 

KEADAAN TERTENTU 

1 Setiap kali Perdana Menteri tidak 
mampu, dengan alasan penyakit 
atau dia tidak berada di Barbados, 
untuk melakukan tugas jabatannya, 
Gubernur Jenderal dapat, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, memberikan 
kewenangan kepada Menteri lain 
yang merupakan anggota Dewan 
Majelis untuk melakukan tugas-

tugas yang diberikan kepada Perdana 
Menteri oleh Konstitusi ini (selain 
fungsi yang diberikan oleh ayat (3)).

2 Gubernur Jenderal dapat, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, mencabut 
kewenangan yang diberikan atas 
dasar bagian ini.

3 Kekuasaan yang diberikan pada 
Gubernur Jenderal oleh bagian 
ini harus dilaksanakan oleh dia, 
bertindak dalam kebijaksanaannya, 
jika menurutnya tidak praktis untuk 
mendapatkan saran dari Perdana 
Menteri karena sakitnya Perdana 
Menteri atau ketidak-hadirannya, dan 
dalam hal lain harus dilaksanakan 
oleh Gubernur Jenderal sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri.

68.  MENTERI SEMENTARA

1. Setiap kali seorang Menteri selain 
Perdana Menteri tidak mampu, 
dengan alasan penyakit  atau 
tidak berada di Barbados, untuk 
melaksanakan tugasnya jabatannya, 
Gubernur Jenderal dapat, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, menunjuk seorang 
anggota Senat atau Dewan Majelis 
untuk menjadi Menteri sementara 
dan memberinya wewenang untuk 
melaksanakan tugas jabatannya 
itu: Dengan catatan ayat ini akan 
berlaku dalam kaitannya dengan 
setiap periode antara pembubaran 
Parlemen dan hari dimana pemilu 
anggota Dewa Majelis berikutnya 
diadakan jika Parlemen belum 
dibubarkan.

2. Berdasarkan pada ketentuan pasal 
66 (3), seorang Menteri sementara 
akan menjabat sampai ia diberitahu 
oleh Gubernur Jenderal, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
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persetujuan publik, bahwa Menteri 
yang ia gantikan, karena alas an 
ketidakmampuan untuk melakukan 
tugas jabatannya, mampu melakukan 
tugas-tugas itu kembali atau sampai 
Menteri  tersebut melepaskan 
jabatannya.

3. Kewenangan yang diberikan kepada 
Gubernur Jenderal oleh bagian ini 
harus digunakan olehnya sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri.

69.  SUMPAH YANG DILAKUKAN 
PARA MENTERI

Perdana Menteri dan setiap Menteri 
lainnya wajib, sebelum memulai tugas 
jabatannya, mengambil sumpah setia 
di hadapan Gubernur Jenderal dan 
sumpah untuk melaksanakan tugas yang 
semestinya dalam bentuk yang ditetapkan 
dalam Jadwal Pertama.

70.  PIMPINAN KABINET

Perdana Menteri wajib, sejauh dapat 
dipraktekkan, menghadiri dan memimpin 
semua rapat Kabinet dan bila dia tidak 
hadir Menteri sejenis lainnya yang akan 
memimpin sebagaimana ditunjuk oleh 
Perdana Menteri.

71.  GUBERNUR JENDERAL 
HARUS MENDAPATKAN 
INFORMASI TENTANG 
MASALAH-MASALAH 

PEMERINTAH

Perdana Menteri wajib menjaga Gubernur 
Jenderal  sepenuhnya mengetahui 
tentang perilaku umum dari pemerintah 
Barbados dan memberi Gubernur Jenderal 
dengan informasi sedemikian sehingga 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
dalam kebijaksanaannya, dapat meminta 
sehubungan dengan masalah tertentu yang 
berkaitan dengan pemerintah Barbados.

72.  PENGALIHAN TANGGUNG 
JAWAB KEPADA MENTERI

1 Sesuai dengan ketentuan konstitusi 
ini, Gubernur Jenderal, yang 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri, dapat, dengan 
arahan secara tertulis, menetapkan 
kepada Perdana Menteri atau 
Menteri lainnya tanggung jawab 
atas suatu urusan dari Pemerintah, 
termasuk administrasi dari setiap 
departemen Pemerintah: Asalkan 
seorang Menteri lainnya (yang akan 
ditata oleh Jaksa Agung) harus diberi 
tugas sebagai penasehat hukum 
utama untuk Pemerintah.

2 Tidak ada keterangan dalam bagian 
ini yang akan memberdayakan 
Gubernur Jenderal memberikan 
otoritas kepada seorang Menteri 
untuk menjalankan kewenangan 
apapun atau untuk melimpahkan 
kewajiban yang diberikan atau 
dikenakan oleh Konstitusi atau 
undang-undang lainnya kepada 
Gubernur Jenderal atau orang atau 
otoritas selain Menteri tersebut.

73.  SEKRETARIS PARLEMENTER

1. Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, dapat, dengan instrumen 
yang didasarkan pada persetujuan 
publik, menunjuk beberapa orang 
Sekretaris dari para anggota dari dua 
Dewan Parlemen untuk membantu 
Menteri dalam debit atau tugsa 
mereka: Dengan catatan ayat ini akan 
berlaku dalam kaitannya dengan 
setiap periode antara pembubaran 
Parlemen dan hari dimana pemilu 
anggota Dewan Majelis berikutnya 
diselenggarakan jika Parlemen 
belum dibubarkan.



88

Barbados

2. Ketentuan pasal 66 (3) dan pasal 69 
berlaku untuk Sekretaris Parlemen 
sebagaiman berlaku untuk para 
Menteri.

74.  PEMIMPIN OPOSISI

1. Terdapat  seorang Pemimpin 
kelompok Oposisi yang diangkat 
oleh Gubernur Jenderal dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik.

2. Setiap kali Gubernur Jenderal 
memil ik i  kesempatan  untuk 
menunjuk seorang Pemimpin 
kelompok Oposisi ia dapat menunjuk 
anggota Dewan Majelis yang, dalam 
penilaiannya, merupakan yang 
paling mampu membawa dukungan 
mayoritas dari para anggota yang 
tidak mendukung pemerintah; atau 
jika tidak ada orang semacam itu, 
maka anggota Dewan itu yang, 
dalam penilaiannya, mendapatkan 
dukungan dari kelompok tunggal 
terbesar dari para anggota yang 
siap untuk mendukung seorang 
pemimpin: Dengan catatan ayat 
ini akan berlaku dalam kaitannya 
dengan setiap periode antara 
pembubaran Parlemen dan hari 
di mana pemilu anggota Dewan 
Majelis berikutnya diselenggarakan 
jika Parlemen belum dibubarkan.

3. Jabatan Pemimpin kelompok Oposisi 
akan menjadi kosong
a. Jika, setelah pemilihan anggota 

Dewan Majelis setelah setiap 
pembubaran Parlemen dan 
sebelum Dewan tersebut 
bersidang untuk kali pertama 
setelahnya, ia diinformasikan 
oleh Gubernur Jenderal bahwa 
Gubernur Jenderal akan segera 
menunjuk orang lain sebagai 
Pemimpin kelompok Oposisi;

b. jika ia berhenti menjadi anggota 
Dewan Majelis karena suatu 
alasan selain pembubaran 
Parlemen, atau

c. jika pengangkatannya dicabut 
berdasarkan ketentuan ayat (4).

4. Jika, menurut penilaian Gubernur 
Jenderal, Pemimpin Oposisi tidak 
lagi mampu untuk mendapatkan 
dukungan dari mayoritas pemerintah, 
atau, dalam beberapa kasus yang 
mungkin terjadi, dukungan dari 
kelompok tunggal terbesar dari 
anggota yang siap untuk mendukung 
salah satu pemimpin, Gubernur 
Jenderal dapat mencabut penunjukan 
pemimpin kelompok oposisi.

5. Dalam pelaksanaan tugasnya 
berdasarkan bagian ini Gubernur 
J e n d e r a l  h a r u s  b e r t i n d a k 
kebijaksanaan-Nya: Asalkan, kecuali 
selama jangka waktu seperti yang 
disebutkan dalam ayat (3) (a), jika 
Gubernur Jenderal menganggap 
bahwa itu diragukan apakah 
orang perintah pendukung seperti 
disebutkan dalam ayatm (2) ia dapat, 
dalam menentukan permintaan, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Juru Bicara.

75.  KEKOSONGAN PADA 
JABATAN PEMIMPIN OPOSISI

Selama setiap periode dimana terjadi 
kekosongan pada jabatan Pemimpin 
kelompok Oposisi dengan alasan bahwa 
tidak ada orang yang memenuhi syarat 
sesuai dengan Konstitusi ini untuk, dan 
mau menerima, penunjukan untuk jabatan 
tersebut, Gubernur Jenderal dapat
a. bertindak dengan kebijaksanaannya 

dalam menjalankan tugas apapun 
sehubungan dengan yang diberikan 
dalam Konst i tusi  ini  bahwa 
Gubernur Jenderal akan bertindak 



89

Barbados

sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi, dan

b. bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri dalam menjalankan 
tugas apapun sehubungan dengan 
yang diberikan dalam Konstitusi ini 
bahwa Gubernur Jenderal bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.

76.  DEWAN PENASIHAT

1. Terdapat Dewan Penasihat untuk 
Barbados yang terdiri dari orang-
orang tertentu sehingga Gubernur 
Jenderal, setelah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri, dapat 
menunjuk dengan instrumen yang 
didasarkan pada persetujuan publik.

2. D e w a n  P e n a s i h a t  m e m i l i k i 
wewenang dan tugas yang akan 
diberikan atau dikenakan atasnya 
oleh Konstitusi atau undang-undang 
lainnya.

3. Jabatan anggota Dewan Penasihat 
yang ditunjuk menurut pasal ini 
akan menjadi kosong
a. pada waktu berakhirnya lima 

belas tahun sejak tanggal 
pengangkatannya atau periode 
yang lebih pendek sebagaimana 
hal yang mungkin ditetapkan 
d a l a m  i n s t r u m e n  y a n g 
dengannya ia diangkat;

b. ketika ia mencapai usia tujuh 
puluh lima tahun, atau

c. jika pengangkatannya dicabut 
oleh Gubernur Jenderal, yang 
bertindak setelah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri, dengan 
instrumen yang didasarkan 
pada persetujuan publik.

77.  SIDANG DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat tidak akan dipanggil 
untuk bersidang kecuali oleh otoritas 
Gubernur Je.nderal yang bertindak 
dalam kebijaksanaannya.

2. Gubernur Jenderal, sejauh dapat 
dipraktekkan, akan menghadiri dan 
memimpin semua rapat Dewan 
Penasihat.

3. Berdasarkan pada ketentuan 
konstitusi ini, Dewan Penasihat 
dapat mengatur prosedurnya sendiri.

4. Pertanyaan apakah Dewan Penasihat 
telah melaksanakan secara sah setiap 
tugas yang diberikan kepadanya 
oleh Konstitusi ini tidak akan 
dipertanyakan dalam pengadilan.

78.  HAK PREROGATIF 
PENGAMPUNAN 

1. Gubernur Jenderal dapat, atas nama 
Ratu dan atas nama kepentingan 
Ratu
a. memberikan pengampunan 

kepada seseorang yang dihukum 
karena suatu pelanggaran 
terhadap hukum Barbados, 
baik gratis atau berdasarkan 
syarat-syarat yang sah;

b. memberikan kepada setiap orang 
penangguhan, baik terbatas atau 
untuk jangka waktu tertentu, 
dari pelaksanaan hukuman 
yang dikenakan pada seseorang 
karena kejahatan tersebut;

c. member ikan  ke r inganan 
hukuman yang dikenakan 
pada seseorang karena suatu 
kejahatan; atau

d.. memberikan keseluruhan 
atau sebagian hukuman yang 
dikenakan pada seseorang 
karena suatu pelanggaran atau 
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penalti atau denda sebaliknya 
karena Raja mempertimbangkan 
kejahatan tersebut.

2. G u b e r n u r  J e n d e r a l ,  d a l a m 
pelaksanaan kewenangan yang 
diberikan kepadanya oleh ayat 
(1) atau kekuasaan apapun yang 
diberikan kepadanya oleh undang-
undang lainnya untuk memeberikan 
hukuman atau denda kepada setiap 
orang selain Raja, dapat bertindak 
sesuai dengan saran dari Dewan 
Penasihat.

3. Apabila seseorang telah dijatuhi 
hukuman mat i  karena suatu 
pelanggaran terhadap hukum 
Barbados, Gubernur Jenderal dapat 
meminta laporan tertulis tentang 
kasus dari hakim pengadilan, 
bersama dengan informasi lain 
seperti informasi yang berasal dari 
catatan kasus atau di tempat lain 
karena Gubernur Jenderal mungkin 
membutuhkan, untuk diteruskan ke 
Dewan Penasihat sehingga Dewan 
Penasihat dapat menasehatinya 
pada pelaksanaan kewenangan 
yang diberikan kepadanya oleh ayat 
(1) dalam kaitannya dengan orang 
tersebut.

4. Kewenangan untuk mendapatkan 
informasi  memerlukan yang 
dianugerahkan kepada Gubernur 
Jenderal oleh ayat (3) harus 
dilakukan oleh dia atas rekomendasi 
dari Dewan Penasihat atau, dalam 
kasus dimana dalam penilaiannya 
terlalu mendesak untuk mengacu 
pada rekomendasi tersebut yang 
diperoleh dalam jangka waktu yang 
dia perlukan untuk bertindak, dalam 
kebijaksanaannya.

79.  PEMBENTUKAN JABATAN 
DAN TUGAS DIREKTUR 

PENUNTUT UMUM

1. Terdapat seorang Direktur Penuntut 
Umum yang jabatannya akan 
menjadi jabatan publik.

2. Direktur Penuntut Umum memiliki 
wewenang dalam setiap kasus 
dimana ia menganggap perlu-
a. u n t u k  m e n g a j u k a n  d a n 

melakukan proses pidana 
terhadap orang di hadapan 
pengadilan selain pengadilan 
militer sehubungan dengan 
pelanggaran terhadap hukum 
Barbados;

b.. untuk mengambil alih dan 
melanjutkan pemeriksaan 
p e r k a r a  t i n d a k  p i d a n a 
seperti yang mungkin telah 
dilembagakan oleh orang atau 
otoritas lain, dan

c. untuk menghentikan pada suatu 
tahap sebelum penghakiman 
disampaikan suatu persidangan 
pidana yang dilembagakan atau 
dilakukan oleh dirinya sendiri 
atau oleh orang atau otoritas 
lainnya.

3. Wewenang Direktur Penuntut Umum 
dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh 
dia secara pribadi atau melalui orang 
lain yang bertindak sesuai dengan 
instruksi umum atau khusus dari 
Direktur Penuntut Umum.

4. Kewenangan yang diberikan pada 
Direktur Penuntut Umum oleh 
ayat (b) dan (c) dari ayat (2) 
harus diberikan kepada dirinya 
dengan mengesampingkan orang 
atau otoritas lain: Dengan catatan, 
di mana orang atau otoritas lain 
telah melakukan proses pidana, 



91

Barbados

tidak ada keterangan dalam ayat 
ini yang akan mencegah penarikan 
siding tersebut oleh atau pada contoh 
orang atau otoritas tersebut dengan 
izin pengadilan.

5. Dalam pelaksanaan kewenangan 
yang diberikan kepadanya oleh 
bagian ini, Direktur Penuntut Umum 
tidak harus mengacu pada arahan 
atau kontrol dari orang atau otoritas 
lain.

6. Untuk keperluan bagian ini, setiap 
banding dari setiap determinasi 
dalam persidangan pidana di hadapan 
pengadilan, atau setiap kasus yang 
dinyatakan atau pertanyaan hukum 
yang disediakan untuk tujuan dari 
setiap proses tersebut, kepada 
Pengadilan, Ratu, atau Dewan akan 
dianggap menjadi bagian dari proses 
sidang tersebut.

7. Direktur Penuntut Umum tidak akan 
memulai tugas jabatannya sampai 
ia telah diambil dan mengucapkan 
sumpah setia dan sumpah untuk 
melaksanakan tugasnya yang 
semestinya dalam bentuk set kami 
pada Jadwal Pertama.

BAB VII

PERADILAN

BAGIAN I

 MAHKAMAH AGUNG

80.  PEMBENTUKAN MAHKAMAH 
AGUNG

1. Harus ada Mahkamah Agung 
Peradilan untuk Barbados, yang 
terdiri dari Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Banding, dengan suatu 

yurisdiksi, kewenangan dan otoritas 
tertentu sebagaimana yang akan 
diberikan kepada mereka masing-
masing oleh Pengadilan Konstitusi 
ini atau undang-undang lainnya.

2. Para hakim Mahkamah Agung 
akan menjadi Ketua dan sejumlah 
Hakim rendahan sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh Parlemen.

3. Tidak ada jabatan Hakim rendahan 
harus dihapuskan sementara ada 
pemegang substantif tersebut.

4. Mahkamah Agung akan menjadi 
pengadilan tinggi dokumen dan, 
kecuali jika ditentukan lain oleh 
Parlemen, akan memiliki semua 
kekuasaan pengadilan sejenis.

81.  PENUNJUKAN HAKIM

1. Hakim Ketua diangkat oleh Gubernur 
Jenderal, oleh instrumen yang 
didasarkan pada persetujuan publik, 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
pemimpin oposisi.

2. Hakim rendahan akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal, oleh instrumen 
yang didasarkan pada persetujuan 
publik, sesuai dengan saran dari 
Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum.

3. Kualifikasi untuk penunjukan 
sebagai Hakim harus sedemikian 
rupa sehingga dapat ditentukan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk 
saat ini: Dengan catatan orang yang 
telah ditunjuk sebagai Hakim dapat 
terus menjabat meskipun setiap 
variasi berikutnya dalam kualifikasi 
diresepkan demikian.
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82.  HAKIM PENGGANTI

1. Jika jabatan Hakim Agung kosong 
atau jika pemangku jabatan tersebut  
tengah melaksanakan tugas jabatan 
Gubernur Jenderal atau karena alasan 
lain yang tidak memungkinkan 
untuk dapat melakukan tugas 
jabatannya, maka, sampai seseorang 
telah ditunjuk untuk jabatan 
tersebut dan diasumsikan tugasnya 
atau, dalam beberapa kasus yang 
mungkin terjadi, sampai pemangku 
jabatan tersebut telah kembali 
melaksanakan tugas-tugasnya, tugas-
tugas tersebut harus dilaksanakan 
oleh seseorang yang memenuhi 
syarat menurut pasal 81 (3) untuk 
diangkat sebagai Hakim, sehingga 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri, dapat menunjuknya untuk 
bertindak sebagai Hakim Agung 
dengan instrumen yang didasarkan 
pada persetujuan publik.

2. Jika kantor dari Hakim rendahan 
kosong, atau jika salah seorang 
Hakim tersebut ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Hakim Agung 
atau untuk alasan apapun yang 
tidak memungkinkan untuk dapat 
melakukan tugas jabatannya, atau 
jika Ketua menyarankan Gubernur 
Jenderal bahwa keadaan urusan 
Mahkamah Agung membutuhkan hal 
tersebut, maka Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan saran 
dari Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum, dapat, dengan instrumen 
yang didasarkan pada persetujuan 
publik, menunjuk seseorang yang 
memenuhi syarat menurut pasal 81 
(3) untuk diangkat sebagai Hakim 
untuk bertindak sebagai Hakim, dan 
setiap orang yang ditunjuk akan terus 
bertugas hingga pengangkatannya 

dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan saran 
dari Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum.

3. Seseorang dapat ditunjuk sesuai 
dengan ketentuan bagian ini untuk 
bertindak sebagai Hakim Agung 
atau Hakim lainnya walaupun ia 
telah mencapai usia yang diperlukan 
oleh jabatan tersebut, sesuai dengan 
bagian 84 (1), yang akan ditinggalkan 
oleh pemegangnya.

4. Setiap orang yang ditunjuk dapat, 
walaupun periode pengangkatannya 
t e l a h  k e d a l u w a r s a  a t a u 
pengangkatannya telah dicabut, 
menjabat sebagai Hakim untuk 
tujuan memberikan penilaian atau 
melakukan hal lain dalam kaitannya 
dengan proses yang dimulai sebelum 
dia sementara dia sedang bertindak 
seperti itu.

83.  SUMPAH HAKIM

Seorang Hakim tidak akan memulai tugas 
jabatannya sampai ia telah diambil dan 
mengucapkan sumpah setia dan sumpah 
peradilan dalam bentuk yang ditetapkan 
dalam Jadwal Pertama.

84.  MASA JABATAN HAKIM

1. Sesuai dengan ketentuan bagian ini, 
seseorang yang memegang jabatan 
Hakim harus melepaskan jabatannya 
ketika ia mencapai usia enam 
puluh lima tahun: Dengan Catatan 
Gubernur Jenderal, bertindak 
dalam kasus Hakim Ketua atas 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
atau dalam kasus Hakim lainnya 
sesuai dengan saran dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum, dapat 
mengizinkan Hakim yang mencapai 
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usia enam puluh lima tahun untuk 
melanjutkan jabatannya sampai ia 
telah mencapai usia lanjut tersebut, 
tidak melebihi enam puluh tujuh 
tahun, sebagaimana telah disepakati 
antara Gubernur Jenderal dan Hakim 
itu.

2. Meskipun telah mencapai usia dimana 
telah ditetapka oleh ketentuan bagian 
ini untuk melepaskan jabatannya, 
seseorang dapat menjabat sebagai 
Hakim untuk tujuan memberikan 
penilaian atau melakukan hal lain 
dalam kaitannya dengan proses yang 
dimulai sebelum ia mencapai usia 
itu.

3. Seorang Hakim dapat diberhentikan 
dari jabatannya hanya karena 
k e t i d a k m a m p u a n  u n t u k 
melaksanakan tugas jabatannya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh, 
pikiran atau penyebab lainnya) atau 
karena kenakalan, dan tidak dapat 
diberhentikan kecuali sesuai dengan 
ketentuan ayat (4).

4. Seorang Hakim dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh Gubernur 
Jenderal, dengan instrumen yang 
didasarkan pada persetujuan 
publik, jika pertanyaan tentang 
pemberhentian dari jabatan Hakim, 
atas permintaan dari Gubernur 
Jenderal, yang dibuat berdasarkan 
ayat (5), telah dirujuk oleh Ratu 
kepada Komite Yudisial Dewan 
Penasihat  Ratu,  dan Komite 
Yudisial telah menyarankan Ratu 
bahwa Hakim tersebut seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya 
karena alas an ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

5. Jika Perdana Menteri (dalam kasus 
Ketua) atau Ketua Mahkamah 
Agung setelah berkonsultasi 

dengan Perdana Menteri (dalam 
kasus Hakim lainnya) memberi 
saran kepada Gubernur Jenderal 
bahwa permohonan pemberhentian 
seorang Hakim dari jabatannya 
dengan alasan ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan harus diselidiki, maka
a. Gubernur Jenderal  harus 

menunjuk pengadilan yang 
terdiri dari Ketua dan tidak 
kurang dari dua anggota lain 
yang dipilih oleh Gubernur 
Jenderal sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri (dalam 
kasus Hakim Ketua) atau 
Hakim Ketua (dalam kasus 
Hakim lainnya) dari kalangan 
orang yang memiliki atau telah 
menjabat sebagai Hakim yang 
memiliki yurisdiksi terbatas 
dalam masalah perdata dan 
pidana di beberapa bagian 
dari daerah Persemakmuran 
atau seorang Hakim yang 
memiliki yurisdiksi dalam 
proses banding dari sebuah 
pengadilan sejenis;

b. Pengadilan itu akan menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan menyarankan 
Gubernur Jenderal apakah ia 
harus meminta pertanyaan 
tentang pemberhentian Hakim 
yang harus dirujuk oleh Ratu 
kepada Komite Yudisial: dan

c. Jika pengadilan menyarankan 
demikian, maka Gubernur 
Jenderal akan meminta agar 
pertanyaan terus harus dirujuk 
sesuai dengan itu.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Jadwal 
Kedua berlaku dalam kaitannya 
dengan pengadilan yang ditunjuk 
dalam ayat (5).
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7. Jika pertanyaan pemberhentian 
seorang Hakim dari jabatannya telah 
dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk 
dalam ayat (5), Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri (dalam kasus 
Hakim Ketua) atau Hakim Kepala 
setelah Ketua telah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri (dalam 
hal terjadi Hakim lainnya), dapat 
menangguhkan Hakim tersebut dari 
melaksanakan tugas jabatannya.

 8. Setiap suspensi tersebut dapat 
sewaktu-waktu dicabut  o leh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri atau Ketua Mahkamah 
Agung (pada beberapa kasus 
yang mungkin terjadi), dan dalam 
beberapa hal tidak akan berlaku lagi
a.. jika pengadilan memberi saran 

kepada Gubernur Jenderal 
bahwa ia tidak harus meminta 
bahwa pertanyaan tentang 
pemberhentian Hakim dari 
jabatannya harus dirujuk oleh 
Ratu kepada Komite Yudisial: 
atau

b. Komite Yudisial memberi saran 
kepada Ratu bahwa Hakim 
tersebut tidak seharusnya 
dicopot dari jabatannya.

9. Ketentuan-ketentuan dalam bagian 
ini haruslah diterapkan tanpa 
mengurangi ketentuan pasal 82 (2)

BAGIAN 2

BANDING

85.  KONSTITUSI DARI 
PENGADILAN BANDING

1. Berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan ayat (2), Pengadilan 
Banding yang ditetapkan oleh Bagian 
1 dari Bab ini harus dilakukan oleh 

tiga orang Hakim yang bersidang 
bersama-sama.

2. Seorang Hakim tidak akan duduk 
sebagai Hakim dari Pengadilan 
Banding pada sidang banding
a. dari setiap keputusan yang 

diberikan oleh dirinya sendiri 
atau keputusan yang diberikan 
oleh pengadilan dimana ia 
duduk sebagai anggota, atau

b. bertentangan dengan keyakinan 
atau putusan hukum jika dia 
adalah hakim yang oleh atau 
dihadapannya si pemohon 
dihukum.

86.  PERATURAN BANDING 
LAINNYA

1. Terlepas dari apa yang terkandung 
dalam Bagian 1 dari Bab ini, 
Parlemen dapat membuat ketentuan
a. untuk menerapkan pengaturan 

yang dibuat, antara Pemerintah 
Barbados dan Pemerintah atau 
Pemerintah bagian lain dari 
wilayah Persemakmuran yang 
berkaitan dengan pembentukan 
pengadilan banding untuk 
digunakan bersama oleh 
Barbados dengan bagian 
a tau  bagian-bagian  dar i 
Persemakmuran, dan untuk 
sidang dan penentuan oleh 
suatu pengadilan banding 
dari putusan pengadilan di 
Barbados, atau

b. un tuk  pendengaran  dan 
penentuan banding dari putusan 
pengadilan di Barbados oleh 
pengadilan yang dibentuk 
untuk setiap bagian lain dari 
Persemakmuran.

2. Sebuah hukum yang d ibuat 
berdasarkan  aya t  (1 )  dapa t 
menetapkan bahwa yurisdiksi 
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yang diberikan kepada pengadilan 
seperti yang dimaksud pada ayat 
itu haruslah untuk pengecualian, 
secara keseluruhan atau sebagian, 
dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi 
yang didirikan oleh Bagian 1 dari 
Bab ini, dan selama periode ketika 
yurisdiksi diberikan sedemikian 
dengan mengesampingkan yurisdiksi 
seluruh Pengadilan Banding tersebut, 
Parlemen dapat menangguhkan 
ketentuan Bagian 1 tersebut yang 
mendirikan Pengadilan itu.

3. Dalam ayat (1) ekspresi “pengadilan 
di Barbados” meliputi Pengadilan 
Banding yang ditetapkan oleh 
Bagian 1 dari Bab ini.

87.  BANDING YANG BERKAITAN 
DENGAN HAK-HAK DASAR DAN 

KEBEBASAN

1. Sebuah banding ke Pengadilan 
Tinggi Banding akan berlangsung 
semestinya pada keputusan akhir dari 
Pengadilan Tinggi yang diberikan 
dalam pelaksanaan yurisdiksi yang 
diberikan kepada Pengadilan Tinggi 
oleh bagian 24 (yang berkaitan 
dengan  penegakan  hak -hak 
fundamental dan kebebasan).

2. B a n d i n g  a k a n  b e r l a n g s u n g 
semestinya kepada Yang Mulia Ratu 
di Dewan dari setiap keputusan yang 
diberikan oleh Pengadilan Banding 
dalam kasus tersebut.

3. Dalam bagian ini “Pengadilan Tinggi” 
berarti semacam pengadilan yang 
dapat diberikan dengan yurisdiksi 
untuk mendengar banding dari 
pengadilan di Barbados berdasarkan 
bagian 86 atau, jika pengadilan 
tersebut tidak ada, Pengadilan 
Banding ditetapkan oleh Bagian 1 
dari Bab ini.

88.  BANDING UNTUK RATU DI 
DEWAN DALAM KASUS LAIN

1. Parlemen dapat  memberikan 
pe rmohonan  band ing  un tuk 
berlangsung sejak
a. keputusan Pengadilan Banding 

ditetapkan oleh Bagian 1 dari 
Bab ini; atau

b. putusan pengadi lan  la in 
dalam pelaksanaan yurisdiksi 
yang diberikan oleh undang-
undang yang berlaku dalam 
penyelenggaraan bagian 86 
(1), untuk Yang Mulia Ratu 
di Dewan, baik dengan hak 
khusus atau dengan izin dari 
Pengadilan Tinggi tersebut atau 
pengadilan lainnya, sebagai 
kasus mungkin, dalam kasus 
seperti itu selain yang dimaksud 
dalam ayat 87 (2) sebagaimana 
ditetapkan oleh Parlemen.

2. Tidak ada keterangan dalam 
K o n s t i t u s i  i n i  y a n g  a k a n 
mempengaruhi hak dari Ratu untuk 
memberikan cuti khusus untuk 
mengajukan banding dari keputusan 
seperti yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PELAYANAN PUBLIK

BAGIAN 1

KOMISI PELAYANAN

89.  PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN KOMISI PELAYANAN 

PERADILAN DAN HUKUM

1. Terdapat Komisi Yudisial dan 
Layanan Hukum Barbados yang 
akan terdiri daribeberapa orang 
sebagai berikut-
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a. Kepala Kehakiman, yang akan 
menjadi Ketua;

b. Ketua Komisi Pelayanan Publik 
atau beberapa anggota lainnya 
dari Komisi Pelayanan Publik 
yang dicalonkan oleh Ketua 
untuk mewakili dia di setiap 
pertemuan Komisi Yudisial dan 
Layanan Hukum;

 c. tiga anggota lainnya (selanjutnya 
disebut “para anggota yang 
ditunjuk”) yang ditunjuk sesuai 
dengan ketentuan ayat (2).

2. Para anggota yang ditunjuk akan 
ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, 
dengan instrumen yang didasarkan 
pada persetujuan publik, yang 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan pemimpin Oposisi, di antara 
orang-orang yang sedang menjabat, 
atau pernah menjabat, sebagai hakim 
pengadilan yang memiliki yurisdiksi 
tak terbatas dalam masalah perdata 
dan pidana di beberapa bagian 
dari daerah Persemakmuran atau 
pengadilan yang memiliki yurisdiksi 
dalam hal banding dari pengadilan 
tersebut: Dengan catatan jika, setiap 
kali suatu kesempatan muncul 
untuk penunjukan anggota ditunjuk, 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas, 
merasa yakin bahwa tidak ada orang 
yang cocok atau yang sedang atau 
telah menjabata sebagai seorang 
hakim yang tersedia dan bersedia 
untuk diangkat, ia dapat menunjuk 
seseorang yang telah berhak untuk 
berpraktik di Barbados sebagai 
pengacara selama tidak kurang dari 
sepuluh tahun, tetapi tidak dalam 
praktek aktif sebagai pengacara.

3. Tidak akan ada orang yang  
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai anggota Komisi Yudisial 

dan Layanan Hukum jika ia adalah 
anggota dari kedua Dewan atau 
pejabat publik.

4. Berdasarkan pada ketentuan ayat 
(5), jabatan seorang anggota yang 
ditunjuk akan menjadi kosong
a. pada waktu  berakhirnya 

t iga tahun sejak tanggal 
pengangkatannya atau pada 
waktu sebelumnya seperti telah 
ditentukan dalam instrumen 
dimana ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota dari 
kedua Dewan atau pejabat 
publik atau ditunjuk untuk 
jabatan Ketua Mahkamah 
Agung atau Ketua Komisi 
Pelayanan Publik.

5. Keten tuan  pasa l  105  (yang 
berhubungan dengan pemberhentian 
dari jabatan) berlaku untuk jabatan 
seorang anggota yang ditunjuk, 
dan otoritas yang ditentukan untuk 
tujuan ayat (4) dari bagian tersebut 
akan menjadi Perdana Menteri dan 
untuk tujuan ayat (6) bagian itu akan 
menjadi Hakim Ketua.

6. Jika jabatan seorang ‘anggota yang 
ditunjuk’ kosong atau pemangku 
jabatan tersebut karena suatu 
alasan tidak dapat melakukan tugas 
jabatannya, Gubernur Jenderal, 
yang bertindak atas rekomendasi 
dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, dapat,  dengan instrumen 
yang didasarkan pada persetujuan 
publik, menunjuk orang yang 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai ‘anggota yang ditunjuk’ 
untuk memangku jabatan anggota 
tersebut; dan setiap orang yang 
ditunjuk dapat, berdasarkan pada 
ketentuan ayat (4) (b), terus bertugas 
sampai seseorang telah ditunjuk 
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untuk jabatan dimana ia bertugas dan 
telah memikul tugas tersebut, atau 
dalam beberapa kasus yang mungkin 
terjadi, pemegang obligasi kembali 
melaksanakan tugas-tugasnya 
atau sampai pengangkatannya 
sehingga hak untuk bertugas 
(sebagai pengganti) dicabut oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas.

7. Seorang ‘anggota yang ditunjuk’ 
tidak dapat, dalam jangka waktu 
satu tahun terhitung sejak tanggal 
dimana dia terakhir memegang 
atau menjabat sebagai pengganti 
‘anggota yang ditunjuk’, dipilih 
kembali untuk penunjukan untuk 
setiap wewenang jabatan untuk 
membuat pengangkatan yang 
diberikan oleh Konstitusi ini dalam 
Gubernur Jenderal yang bertindak 
atas rekomendasi atau sesuai dengan 
saran dari Komisi Yudisial dan 
Layanan Hukum.

90.  PEMBENTUKAN DAN KOMISI 
KOMISI PELAYANAN PUBLIK 

1. Harus ada Komisi Pelayanan 
Publik untuk Barbados yang terdiri 
dari Ketua dan tidak kurang dari 
tiga orang dan tidak lebih dari 
lima anggota lainnya, yang akan 
diangkat oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak atas rekomendasi 
dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, dengan instrumen yang 
didasarkan pada persetujuan publik.

2. Tidak akan ada orang yang 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai anggota Komisi Pelayanan 
Publik jika ia adalah anggota setiap 
Dewan atau pejabat publik.

3. berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan ayat (4), jabatan anggota 
Komisi Pelayanan Publik akan 
menjadi kosong
a. pada waktu  berakhirnya 

t iga tahun sejak tanggal 
pengangkatannya atau waktu 
sebelumnya seperti dapat 
ditentukan dalam instrumen 
dimana  ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota setiap 
Dewan atau pejabat publik.

4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 
105 (yang berhubungan dengan 
pemberhentian dari jabatan) berlaku 
bagi jabatan anggota Komisi 
Pelayanan Publik, dan untuk 
tujuan ayat (4) dan (6) dari bagian 
itu otoritas yang ditentukan akan 
menjadi Perdana Menteri kecuali 
bahwa, dalam kaitannya dengan 
anggota yang tidak menjabat, atau 
tidak pada waktu ia menggantikan, 
jabatan Ketua Komisi, otoritas yang 
ditentukan untuk tujuan tersebut ayat 
(6) akan menjadi pemegang jabatan 
Ketua.

5. Jika jabatan Ketua Komisi Pelayanan 
Publik kosong atau pemangku jabatan 
tersebut karena suatu alasan tidak 
dapat melakukan tugas jabatannya, 
kemudian, sampai seseorang telah 
diangkat dan telah memikul tugas 
jabatan itu atau sampai orang 
yang memegang jabatan tersebut 
telah kembali melaksanakan tugas-
tugasnya, sebagai kasus yang 
mungkin terjadi, tugas-tugas tersebut 
akan dilaksanakan oleh salah 
seorang anggota Komisi lainnya 
sebagaimana mungkin untuk waktu 
yang ditunjuk atas nama Gubernur 
Jenderal, yang bertindak berdasarkan 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.



98

Barbados

7. Jika jabatan anggota Komisi 
Layanan Publik selain Ketua lowong 
atau pemangku jabatan tersebut 
karena suatu alasan tidak dapat 
melaksanakan tugas jabatannya, 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi, dapat menunjuk 
orang yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai anggota Komisi 
untuk menggantikan jabatan anggota 
itu, dan setiap orang yang ditunjuk 
dapat, berdasarkan pada ketentuan 
ayat (3) (b), terus bertugas sampai 
seseorang telah ditunjuk untuk 
jabatan dimana ia bertugas dan 
telah memikul tugas tersebut, atau 
sebagai kasus mungkin, pemangku 
jabatan tersebut melaksanakan 
tugas-tugasnya kembali atau sampai 
pengangkatannya sehingga untuk hak 
untuk bertugas (sebagai pengganti) 
dicabut oleh Gubernur Jenderal yang 
bertindak sebagaimana disebutkan di 
atas.

8. Seorang anggota Komisi Pelayanan 
Publik tidak dapat, dalam jangka 
waktu satu tahun terhitung dengan 
tanggal  dimana dia terakhir 
memegang atau bertugas sebagai 
penggatti pada jabatan itu, dipilih 
kembali untuk penunjukan untuk 
setiap wewenang jabatan untuk 
membuat pengangkatan yang 
diberikan oleh Konstitusi ini dalam 
tindakan Gubernur Jenderal atas 
rekomendasi atau sesuai dengan 
saran dari Komisi Pelayanan Publik.

91.  PEMBENTUKAN DAN 
KOMPOSISI KOMISI LAYANAN 

KEPOLISIAN 

1. Harus  ada  Komis i  Layanan 
Kepolisian Barbados yang terdiri 

dari Ketua dan tidak kurang dari dua 
dan tidak lebih dari empat anggota 
lainnya, yang akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik.

2. Tidak ada orang yang akan 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai anggota Komisi Kepolisian 
jika ia adalah anggota setiap Dewan 
atau pejabat publik.

3. Berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan ayat (4), jabatan anggota 
dari Komisi Pelayanan Kepolisian 
akan menjadi kosong
a. pada waktu  berakhirnya 

t iga tahun sejak tanggal 
pengangkatannya atau pada 
waktu sebelumnya seperti dapat 
ditentukan dalam instrumen 
dimana ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota setiap 
Dewan atau pejabat publik.

4. Keten tuan  pasa l  105  (yang 
berhubungan dengan pemberhentian 
dari jabatan) berlaku bagi jabatan 
anggota  dar i  Dinas  Komis i 
Kepolisian, dan untuk tujuan ayat (4) 
dan (6) dari bagian itu otoritas yang 
ditentukan akan menjadi Perdana 
Menteri kecuali bahwa, dalam 
kaitannya dengan anggota yang 
tidak memegang, atau tidak pada 
waktu bertugas sebagai pengganti, 
jabatan Ketua Komisi, otoritas yang 
ditentukan untuk tujuan tersebut ayat 
(6) akan menjadi pemegang jabatan 
Ketua.

5. Jika jabatan Ketua Komisi Kepolisian 
Layanan kosong atau pemangku 
jabatan tersebut karena suatu alasan 
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tidak dapat melaksanakan tugas 
jabatannya, kemudian, sampai 
seseorang telah diangkat dan telah 
memikul tugas jabatan itu atau 
sampai orang yang memangku 
jabatan tersebut telah kembali 
melaksanakan tugas-tugasnya, 
sebagai kasus yang  mungkin 
terjadi, tugas-tugas tersebut harus 
dilaksanakan oleh salah seorang 
anggota Komisi sebagaimana 
mungkin untuk waktu yang ditunjuk 
atas nama Gubernur Jenderal, 
yang bertindak atas rekomendasi 
dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

6. Jika jabatan anggota Komisi 
Kepolisian selain Ketua kosong 
atau pemangku jabatan tersebut 
karena suatu alasan tidak dapat 
melaksanakan tugas jabatannya, 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi, dapat menunjuk 
orang yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai anggota Komisi 
untuk bertugas pada jabatan anggota 
itu, dan setiap orang yang ditunjuk 
dapat, berdasarkan pada ketentuan 
ayat (3) (b), terus bertugas sampai 
seseorang telah ditunjuk untuk 
jabatan dimana ia bertugas dan 
telah memikul tugas tersebut, atau 
sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
pemangku jabatan tersebut kembali 
melaksanakan tugas-tugasnya 
atau sampai pengangkatannya 
sehingga untuk hak untuk bertindak 
(sebagai pengganti) dicabut oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas.

7. Anggota Komisi Layanan Kepolisian 
tidak dapat, dalam jangka waktu satu 
tahun terhitung dari tanggal dimana 

dia terakhir memegang atau bertugas 
sebagai pengganti pada jabatan 
itu, dipilih kembali  untuk setiap 
wewenang jabatan untuk membuat 
pengangkatan yang diberikan oleh 
Konstitusi di Gubernur Jenderal 
yang bertindak atas rekomendasi 
atau sesuai dengan saran dari Komisi 
Layanan Kepolisian.

92.  TATA CARA KOMISI

1. Dalam kaitannya dengan Komisi 
yang dibentuk oleh Bab ini, 
Gubernur Jenderal, yang  bertindak 
sesuai dengan saran dari Komisi, 
dapat, dengan peraturan atau 
membuat sebuah prosedur sendiri 
dan, berdasarkan pada persetujuan 
dari Perdana Menteri, memberi 
kekuasaan dan memaksakan 
tugas pada setiap pejabat publik 
atau memberikan kewenangan 
kepada Pemerintah untuk tujuan 
pemberhentian beberapa tugas 
Komisi.

2. Pada setiap pertemuan dari Komisi 
yang dibentuk dengan Bab ini, 
kuorum akan terpenuhi jika tiga 
anggota yang hadir, dan, jika 
kuorum teroenuhi, Komisi tidak 
akan didiskualifikasi untuk transaksi 
bisnis dengan alasan kekosongan 
di antara para anggotanya atau 
ketidakhadiran anggota dan setiap 
sidang Komisi akan tetap berlaku 
walaupun beberapa orang yang tidak 
berhak hadir turut mengambil bagian 
di dalamnya.

3. Setiap pertanyaan yang diajukan 
untuk pengambilan keputusan pada 
setiap pertemuan dari Komisi yang 
dibentuk oleh Bab ini akan ditentukan 
oleh mayoritas suara anggota yang 
hadir dan memberikan suara, dan 
jika pada setiap pertanyaan tersebut 
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didapatkan suara yang seimbang, 
anggota yang menjadi pimpinan 
sidang memiliki dan memainkan 
suara penentu.

BAGIAN 2

PENGANGKATAN, 
PEMBERHENTIAN DAN 

KEDISIPLINAN PEJABAT PUBLIK

93.  PENGANGKATAN PEJABAT 
PERADILAN DAN HUKUM, dll.

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, kewenangan untuk membuat 
pengangkatan untuk jabatan dimana 
bagian ini berlaku dan kewenangan 
untuk memberhentikan serta 
melakukan kontrol kedisiplinan 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak (sebagai pengganti) 
pada jabatan tersebut dengan ini 
berada pada Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan saran 
dari Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum.

2. Bagian ini berlaku untuk jabatan 
publik sejenis (selain jabatan 
Direktur Penuntut Umum) untuk 
pengangkatan yang mensyaratkan 
seseorang untuk memiliki kualifikasi 
hukum sebagaimana dapat ditetapkan 
oleh Parlemen.

94.  PENGANGKATAN PEJABAT 
PUBLIK, dll.

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, kewenangan untuk melakukan 
pengangkatan untuk jabatan-jabatan 
publik dan kewenangan untuk 
memberhentikan serta melakukan 
kontrol kedisiplinan atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
tersebut dengan ini berada pada 

Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Pelayanan 
Publik Komisi.

2. Sebelum Komisi Pelayanan Publik 
menyarankan pengangkatan untuk 
setiap jabatan publik dari setiap 
orang yang memegang a tau 
bertindak (sebagai pemngganti) 
dalam wewenang jabatan untuk 
membuat pengangkatan yang 
diberikan oleh Konstitusi ini pada 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Dinas 
Yudisial dan Hukum, Komisi 
Kepolisian atau Komisi Pelayanan, 
maka Komisi Pelayanan Publik  ini 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum atau 
Kepolisian Komisi Pelayanan, 
sebagai kasus yang mungkin terjadi.

3. Ketentuan-ketentuan dalam bagian 
ini tidak berlaku dalam kaitannya 
dengan
a. jabatan setiap anggota staf 

pribadi Jenderal Gubernur;
b. setiap jabatan yang diatur oleh 

Pasal 92;
c. setiap jabatan di Kepolisian;
d. setiap jabatan yang diatur oleh 

Pasal 100;
e. jabatan Direktur Penuntut 

Umum, dan
f.. jabatan Auditor Umum.

95.  DELEGASI KEKUASAAN ATAS 
DASAR BAGIAN 94 

1. Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Komisi 
Pelayanan Publik, dapat, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, menyatakan 
bahwa, sampai batas tersebut dan 
berdasarkan pada kondisi seperti 
yang dapat ditentukan dalam 
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instrumen, kewenangan, selain 
kewenangan untuk memberhentikan 
dari  jabatan, yang diberikan 
kepadanya oleh bagian 94 (1), harus 
(tanpa mengurangi pelaksanaan 
kewenangan Gubernur Jenderal 
pada bagian itu) dapat diterapkan 
oleh satu atau lebih anggota Komisi 
Pelayanan Publik atau oleh pejabat 
public tersebut yang mungkin tidak 
ditentukan demikian.

2 .  Da lam se t i ap  kasus  d imana 
pengangka t an  ha ru s  d ibua t 
berdasarkan instrumen yang dibuat 
atas dasar bagian ini dan orang 
yang akan ditunjuk memegang atau 
bertindak (sebagai pengganti) dalam 
wewenang jabatan untuk membuat 
pengangkatan yang diberikan oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan nasihat dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum atau 
Kepolisian Komisi, orang yang 
diberdayakan oleh instrumen tersebut 
untuk membuat pengangkatan ini 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Layanan Yudisial dan Hukum atau 
Komisi Pelayanan Kepolisian, 
sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
sebelum membuat pengangkatan.

3. Di mana kekuatan untuk melakukan 
kontrol kedisiplinana atas pejabat 
te lah di lakukan berdasarkan 
instrumen yang dibuat berdasarkan 
bagian ini, petugas sehubungan 
dengan orang yang untuknya kontrol 
tersebut dilakukan mungkin akan 
berlaku untuk kasus yang dirujuk 
kepada Gubernur Jenderal dan 
kemudian tindakan disipliner yang 
diambil tidak akan berlaku lagi 
kecuali sejauh termasuk suspensi 
petugas dari melakukan tugas 
jabatannya dan kasus ini akan 
mengacu kepada Gubernur Jenderal 
kemudian akan mengambil tindakan 

sehubungan dengan petugas 
sebagaimana mungkin disarankan 
oleh Komisi Layanan Publik.

96.  PENGANGKATAN ANGGOTA 
KEPOLISIAN, dll.

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, kewenangan untuk membuat 
pengangkatan untuk jabatan di 
Kepolisian dan kewenangan untuk 
memberhentikan dan melakukan 
kontrol kedisiplinan atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
tersebut, dengan ini dipegang oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran Komisi Layanan 
Kepolisian.

2. Sebelum Komisi Layanan Kepolisian 
menyarankan pengangkatan untuk 
setiap jabatan di Kepolisian, 
setiap orang yang memegang atau 
bertindak (sebagai pengganti) dalam 
wewenang jabatan untuk membuat 
pengangkatan yang diberikan oleh 
Konstitusi ini pada Gubernur 
Jenderal, yang bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Yudisial 
dan Layanan Hukum Komisi atau 
Komisi Pelayanan Publik, maka 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Layanan Yudisial dan Hukum atau 
Komisi Layanan Kepolisian, sebagai 
kasus yang mungkin terjadi, sebelum 
membuat pengangkatan.

3. Di mana kekuatan untuk melakukan 
kontrol kedisiplinan atas pejabat 
te lah di lakukan berdasarkan 
instrumen yang dibuat atas dasar 
bagian ini, petugas sehubungan 
dengan orang yang untuknya kontrol 
tersebut dilakukan mungkin berlaku 
untuk kasus yang dirujuk kepada 
Gubernur Jenderal dan setelah 
itu yang tindakan kedisiplinan 
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yang diambil tidak akan berlaku 
lagi kecuali sejauh termasuk 
suspensi petugas dari melakukan 
tugas jabatannya dan kasus ini 
akan mengacu kepada Gubernur 
Jenderal sesuai, dan, berdasarkan 
pada ketentuan pasal 98, Gubernur 
Jenderal kemudian akan mengambil 
tindakan sehubungan dengan petugas 
sebagaimana mungkin disarankan 
oleh Komisi Pelayanan Publik.

97.  PENGANGKATAN ANGGOTA 
KEPOLISIAN, dll.

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, kewenangan untuk membuat 
pengangkatan untuk jabatan di 
Kepolisian dan kewenangan untuk 
memberhentikan dan melakukan 
kontrol kedisiplinan atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
tersebut, dengan ini dipegang oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran Komisi Layanan 
Kepolisian.

2. Sebelum Komisi Layanan Kepolisian 
menyarankan pengangkatan untuk 
setiap jabatan di Kepolisian, 
setiap orang yang memegang atau 
bertindak (sebagai pengganti) dalam 
wewenang jabatan untuk membuat 
pengangkatan yang diberikan oleh 
Konstitusi ini pada Gubernur 
Jenderal, yang bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Yudisial 
dan Layanan Hukum Komisi atau 
Komisi Pelayanan Publik, maka 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Layanan Yudisial dan Hukum atau 
Komisi Layanan Kepolisian, sebagai 
kasus yang mungkin terjadi, sebelum 
membuat pengangkatan

3. Parlemen dapat membuat ketentuan 
sehubungan dengan pelanggaran 

terhadap disiplin Kepolisian dan 
hukuman yang dapat dikenakan 
untuk setiap tindak pidana, dan 
kekuatan untuk melakukan kontrol 
kedisiplinan (termasuk kekuatan 
untuk memberhentikan seseorang 
dari jabatannya) atas anggota 
Kepolisian yang diberikan oleh 
atau berdasarkan pada ketentuan 
Bab ini harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan tersebut.

98.  DELEGASI KEKUASAAN ATAS 
DASAR BAGIAN 96

1. Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Komisi 
Layanan Kepolisian, dapat, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, menyatakan 
bahwa, sampai batas tertentu dan 
berdasarkan pada kondisi seperti 
yang dapat ditentukan dalam 
instrumen, kewenangan, selain 
kewenangan untuk memberhentikan 
dari  jabatan, yang diberikan 
kepadanya oleh bagian 96 (1) 
dalam kaitannya dengan jabatan-
jabatan di Kepolisian bawah pangkat 
Inspektur harus (tanpa mengurangi 
pelaksanaan kewenangan tersebut 
oleh Gubernur Jenderal pada bagian 
itu) dapat diterapkan oleh satu atau 
lebih anggota Komisi Kepolisian 
atau oleh petugas di Kepolisian yang 
tidak di bawah pangkat Inspektur 
sebagaimana ditentukan begitu.

2. Dalam set iap  kasus  d imana 
pengangka t an  ha ru s  d ibua t 
berdasarkan instrumen yang dibuat 
berdasarkan bagian ini dan orang 
yang akan ditunjuk memegang atau 
bertindak (sebagai pengganti) dalam 
wewenang jabatan untuk membuat 
pengangkatan yang dipegang oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
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sesuai dengan nasihat dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum atau 
Komisi Pelayanan Publik, orang yang 
diberdayakan oleh instrumen untuk 
membuat pengangkatan tersebut  
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Layanan Yudisial dan Hukum atau 
Komisi Pelayanan Publik, sebagai 
kasus yang mungkin terjadi, sebelum 
membuat pengangkatan.

3. Dimana kekuatan untuk melakukan 
kontrol kedisiplinan atas setiap 
anggota Kepolisian telah dilakukan 
berdasarkan instrumen yang dibuat 
berdasarkan bagian ini, anggota 
kepolisian sehubungan dengan orang 
yang untuknya kontrol tersebut 
dilakukan mungkin berlaku untuk 
kasus yang akan dirujuk kepada 
Gubernur Jenderal dan kemudian 
tindakan disipliner yang diambil 
tidak akan berlaku lagi kecuali 
sejauh termasuk suspensi anggota 
dari melakukan tugas jabatannya 
dan kasus ini akan mengacu kepada 
Gubernur Jenderal sesuai, dan, 
berdasarkan pada ketentuan pasal 
98, Gubernur Jenderal kemudian 
akan mengambil tindakan tersebut 
sehubungan dengan anggota 
kepolisian tersebut sebagaimana 
mungkin disarankan oleh Komisi 
Kepolisian.

99.  BANDING KE DEWAN 
PENASIHAT di MASALAH 

DISIPLIN

1 Sebelum Gubernur  Jendera l 
bertindak sesuai dengan saran dari 
setiap Komisi yang dibentuk oleh 
Bab ini bahwa setiap pejabat publik 
akan diberhentikan dari jabatannya 
atau bahwa hukuman apapun 
harus dikenakan pada dia dengan 
cara kontrol kedisiplinan, ia akan 
menginformasikan kepada petugas 

mengenai saran itu dan jika saran 
tersebut kemudian berlaku untuk 
kasus yang akan dirujuk ke Dewan 
Penasihat, Gubernur Jenderal tidak 
akan bertindak sesuai dengan saran 
itu, tetapi akan meneruskan kasus 
tersebut kepada Dewan Penasihat: 
Dengan catatan bahwa Gubernur 
Jenderal bertindak sesuai dengan 
saran dari Komisi, namun dapat 
menangguhkan petugas tersebut 
dari melakukan tugas jabatannya 
menunda penentuan perujukan 
kepada Dewan Penasihat.

2. Ketika perujukan dibuat untuk 
Dewan Penasihat berdasarkan 
ketentuan ayat (1), Dewan Penasihat 
akan mempertimbangkan kasus 
ini dan akan menyarankan kepada 
Gubernur Jenderal tindakan apa 
yang harus diambil sehubungan 
dengan petugas, dan Gubernur 
Jenderal kemudian akan bertindak 
Sesuai dengan saran tersebut.

100.  PENUNJUKAN SEKRETARIS 
TETAP DAN PEJABAT PUBLIK 

KHUSUS LAINNYA

1. Terlepas dari apa yang terkandung 
dalam ketentuan sebelumnya dari 
Bab ini
a. kecuali sebagaimana diatur 

dalam ayat (b), kewenangan 
untuk membuat pengangkatan 
untuk jabatan-jabatan yang 
diatur oleh bagian ini berada 
pada Gubernur Jenderal, yang 
bertindak atas rekomendasi 
dari Komisi Layanan yang 
tepat dilakukan setelah Komisi 
tersebut telah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri, dan

b. kewenangan untuk membuat 
pengangkatan untuk jabatan 
sekretaris permanen dengan 
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pemindahan dari jabatan lain 
dengan gaji yang sama berada 
pada Gubernur Jenderal, yang 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri.

2. Bagian ini berlaku untuk jabatan 
Sekretaris Kabinet, Sekretaris 
permanen, Komisaris Polisi, Kepala 
Perusahaan dan Kepala Personalia.

3. Dalam bagian ini “Komisi Layanan 
yang bersangkutan” berarti
a. dalam kaitannya dengan jabatan 

Komisaris f kantor Polisi, 
Komisi Layanan Kepolisian;

b. dalam kai tannya dengan 
setiap jabatan yang diatur 
oleh Pasal 93, yakni berkenaan 
dengan kewenangan untuk 
melakukan pemberhentian 
dan melaksanakan kontrol 
kedisiplinan atas setiap orang 
yang memegang atau bertindak 
(sebagai pengganti) pada 
jabatan Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, dan

c. dalam kaitannya dengan jabatan 
lainnya, Komisi Pelayanan 
Publik; “sekretaris permanen” 
berarti pejabat publik (baik 
sekretaris permanen yang 
bergaya atau tidak) yang, 
berdasarkan pada arahan umum 
dan kontrol dari seorang menteri, 
mengawasi setiap departemen 
pemer in t ah ,  dan ,  t anpa 
mengurangi keumumuman 
dari definisi tersebut di atas, 
termasuk Sekretaris Keuangan 
dan Pengacara Umum.

101.  PENGANGKATAN WAKIL 
KEPALA PERWAKILAN DI LUAR 
NEGERI DAN STAF BAWAHAN.

1. Kewenangan untuk membuat 
pengangkatan untuk jabatan 

yang diatur oleh bagian ini dan 
kewenangan untuk melakukan 
pemberhentian orang-orang yang 
memegang atau bertindak (sebagai 
pengganti) pada jabatan tersebut 
berada pada Gubernur Jenderal, yang 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri.

2. Sebelum mengajukan saran untuk 
tujuan bagian ini dalam kaitannya 
dengan setiap orang yang memegang 
jabatan publik selain jabatan yang 
diatur oleh bagian ini, Perdana 
Menteri harus berkonsultasi dengan 
Komisi Layanan yang bersangkutan.

3. Bagian ini berlaku untuk jabatan 
Duta Besar, Komisaris Tinggi atau 
perwakilan utama lainnya dari 
Barbados di negara lain atau yang 
terakreditasi untuk setiap organisasi 
internasional.

4. Sebelum Komisi Layanan Yudisial 
dan Hukum atau Komisi Pelayanan 
Publik menyarankan Gubernur 
Jenderal berdasarkan bagian 93 atau, 
sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
bagian 94 untuk menunjuk seseorang 
untuk suatu jabatan bawahan di luar 
negeri, Komisi harus berkonsultasi 
dengan sekre tar is  permanen 
(sebagaimana didefinisikan dalam 
bagian 99 (3)) dari departemen yang 
bertanggung jawab untuk urusan 
eksternal dari Barbados.

5. Dalam bagian ini “Komisi Layanan 
yang bersangkutan” berarti
a. dalam kaitannya dengan orang 

yang memegang jabatan di 
Kepolisian, Komisi Layanan 
Kepolisian;

b. dalam kaitannya dengan orang 
yang memegang jabatan yang 
diatur oleh Pasal 93, yakni 
berkenaan dengan kewenangan 



105

Barbados

untuk melakukan pemberhentian 
dan melaksanakan kontrol 
kedisiplinan atas setiap orang 
yang memegang atau bertindak 
(sebagai pengganti) pada 
jabatanitu, Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, dan

c. dalam kaitannya dengan orang 
lain, Komisi Pelayanan Publik, 
“jabatan bawahan di luar negeri 
“ berarti jabatan di staf petugas 
yang dimaksud dalam ayat 
(3) yang memberikan dana 
pensiun untuk tujuan hukum 
yang menyediakan pemberian 
pensiun karena jasa dalam 
pelayanan publik.

102.  PENGANGKATAN DIREKTUR 
PENUNTUT UMUM dll.

1. Direktur Penuntut Umum (di bagian 
ini disebut sebagai “Direktur”) 
diangkat oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak atas rekomendasi 
dari Komisi Layanan Yudisial dan 
Hukum, dengan instrumen yang 
didasarkan pada persetujuan publik.

2. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk memegang atau untuk 
bertindak (sebagai pengganti) 
pada jabatan Direktur kecuali ia 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Hakim.

3. Jika jabatan Direktur kosong atau 
jika pemangku jabatan tersebut 
karena suatu alasan tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, Gubernur 
Jenderal, yang bertindak atas 
rekomendasi dari Komisi Layanan 
Yudis ia l  dan Hukum,  dapat 
menunjuk seseorang untuk bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
Direktur, dan setiap orang yang 
ditunjuk dapat, berdasarkan pada 
ketentuan ayat (4), terus bertugas 

sampai seseorang telah ditunjuk 
untuk jabatan Direktur dan telah 
memikul tugas jabatan itu atau, 
sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
pemangku jabatan tersebut telah 
kembali melaksanaka tugas-tugasnya 
atau sampai pengangkatannya 
sehingga hak untuk bertindak 
(sebagai pengganti) dicabut oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas.

4. Berdasarkan pada ketentuan ayat 
(5), Direktur harus melepaskan 
jabatannya ketika ia mencapai 
usia enam puluh dua tahun: 
Dengan catatan Gubernur Jenderal 
yang bertindak atas rekomendasi 
dari Komisi Layanan Yudisial 
dan Hukum, dapat mengizinkan 
Direktur yang telah mencapai 
usia enam puluh dua tahun untuk 
melanjutkan jabatnnya sampai ia 
telah mencapai usia lanjut tersebut, 
yang tidak lebih dari enam puluh 
lima tahun, sebagaimana mungkin 
telah disepakati antara Gubernur 
Jenderal dan Direktur.

5. Ketentuan-ketentuan pasal 105 (yang 
berhubungan dengan pemberhentian 
dari suatu jabatan) berlaku untuk 
jabatan Direktur, dan otoritas yang 
ditentukan untuk tujuan ayat (4) 
dan (6) dari bagian tersebut adalah 
Komisi Layanan Yudisial dan 
Hukum.

103.  PENGANGKATAN AUDITOR 
UMUM.

1. Auditor Umum akan diangkat 
oleh Gubernur Jenderal, dengan 
instrumen yang didasarkan pada 
persetujuan publik, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Komisi 
Pelayanan Publik yang dibuat 
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setelah Komisi telah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri.

2. Jika jabatan Auditor Umum yang 
kosong atau pemangku jabatan 
tersebut karena suatu alasan tidak 
dapat melaksanakan tugasnya, 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas rekomendasi dari Komisi 
Pelayanan Publik yang dibuat 
setelah Komisi telah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri, dapat 
menunjuk orang untuk bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
Auditor Umum, dan setiap orang 
yang ditunjuk dapat, berdasarkan 
pada ketentuan ayat (3), terus jadi 
bertugas sampai seseorang telah 
ditunjuk untuk jabatan Auditor 
Umum dan telah memikul tugas 
jabatan tersebut atau, sebagai kasus 
yang mungkin terjadi, pemangku 
jabatan tersebut telah kembali 
melaksanakan tugas-tugasnya atau 
sampai pengangkatannya sehingga 
hak untuk bertindak (sebagai 
pengganti) dicabut oleh Gubernur 
Jenderal yang bertindak sebagaimana 
disebutkan di atas.

3. Berdasarkan pada ketentuan ayat (4), 
Auditor Umum harus melepaskan 
jabatnnya ketika ia mencapai usia 
enam puluh dua tahun.

4. Keten tuan  pasa l  105  (yang 
berhubungan dengan pemberhentian 
dari suatu jabatan) berlaku untuk 
jabatan Auditor  Umum, dan 
otoritas yang ditentukan untuk 
tujuan ayat (4) bagian akan menjadi 
Perdana Menteri atau Ketua Komisi 
Pelayanan Publik dan untuk tujuan 
ayat (6) dari bagian tersebut adalah 
Komisi Pelayanan Publik.

BAGIAN 3

PENSIUN

104.  PERLINDUNGAN HAK 
PENSIUN

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 104, 
undang-undang yang berlaku untuk 
hibah dan pembayaran kepada setiap 
petugas, atau kepada jandanya, 
anak-anaknya, tanggungan atau 
perwakilan pribadi, dari setiap 
pensiun, kompensasi, atau gratifikasi 
lainnya seperti tunjangan (di bagian 
ini dan bagian 104 disebut sebagai 
“penghargaan”) sehubungan dengan 
pengabdian jabatan tersebut pada 
jabatan publik harus berlaku pada 
tanggal yang bersangkutan atau 
undang-undang selanjutnya yang tak 
kalah menguntungkan bagi orang 
itu.

2. Dalam ayat (1) “tanggal yang 
bersangkutan” berarti
 a. dalam kai tannya dengan 

penghargaan yang diberikan 
sebelum 30 November 1966, 
tanggal dimana penghargaan 
itu diberikan;

b. dalam kai tannya dengan 
penghargaan yang diberikan 
atau yang akan diberikan pada 
atau setelah 30 November 1966 
atau sehubungan dengan orang 
yang merupakan pejabat publik 
sebelum tanggal tersebut, 29 
November 1966;

c. dalam kai tannya dengan 
penghargaan yang diberikan 
atau yang akan diberikan 
kepada atau sehubungan 
dengan orang yang menjadi 
pejabat publik pada atau setelah 
30 November 1966, tanggal 
dimana ia menjadi pejabat 
publik.
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3. Apabila seseorang berhak untuk 
melakukan pilihan berkenaan 
dengan mana dari dua hukum atau 
lebih yang berlaku dalam kasusnya, 
hukum ditentukan oleh dia dalam 
melaksanakan opsi tersebut harus, 
untuk tujuan bagian ini, dianggap 
lebih menguntungkan baginya 
daripada hukum atau undang-undang 
lainnya.

4. Penghargaan yang diberikan menurut 
hukum sehubungan dengan layanan 
dalam jabatan publik (tidak menjadi 
penghargaan yang biaya pada 
beberapa dana publik Barbados 
lainnya) dengan ini dibebankan pada 
Dana Konsolidasi.

5. Untuk keperluan bagian ini dan 
bagian 104, pengabdian sebagai 
Hakim dianggap menjadi layanan 
dalam pelayanan publik.

105.  PEMBERIAN DAN 
PEMOTONGAN PENSIUN, DLL.

1. Kewenangan untuk memberikan 
suatu penghargaan berdasarkan 
undang-undang  pensiun yang untuk 
saat ini berlaku di Barbados (selain 
penghargaan dimana, berdasarkan 
undang-undang itu, seseorang yang 
diberikan penghargaan tersebut 
memang berhak atasnya) dan, sesuai 
dengan ketentuan dalam kepentingan 
yang terkandung dalam undang-
undang tersebut, untuk menahan, 
mengurangi dalam jumlah atau 
menangguhkan penghargaan yang 
dibayar berdasarkan undang-undang 
tersebut dengan ini berada pada 
Gubernur Jenderal.

2. Berdasarkan pada ketentuan ayat (5) 
dan (6), kewenangan yang diberikan 
kepada Gubernur Jenderal oleh ayat 
(1) harus dilaksanakan oleh dia atas 

rekomendasi dari Komisi Pelayanan 
yang bersangkutan.

3. Komisi Pelayanan yang bersangkutan 
tidak akan merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
setiap penghargaan, dimana orang-
orang  yang menjabat atau pernah 
menjabat sebagai Hakim, Direktur 
Penuntut Umum atau Auditor Umum 
memenuhi syarat, tidak diberikan, 
atau bahwa setiap penghargaan 
yang dibayarkan kepada dia 
dipungut, dikurangi dalam jumlah 
atau ditangguhkan, dengan alasan 
bahwa ia telah bersalah karena 
suatu kesalahan kecuali ia telah 
diberhentikan dari jabatannya 
dengan alasan perilaku tersebut.

4. Pada bagian ini “Komisi Layanan 
yang bersangkitan” berarti:
a. dalam kasus penghargaan yang 

dapat diberikan atau dibayarkan 
kepada orang yang, pernah 
memegang jabatan publik, 
segera sebelum tanggal dimana 
ia berhenti untuk memegang 
jabatan publik yang bertugas 
i. sebagai Hakim;
ii. sebagai Direktur Penuntut 

Umum;
iii. pada suatu jabatan yang 

diatur oleh Pasal 93 
yang betrkenaan dengan 
k e w e n a n g a n  u n t u k 
melakukan pemberhentian 
dan melaksanakan kontrol 
kedisiplinan atas setiap 
orang yang memegang 
atau bertindak (sebagai 
pengganti) pada jabatan 
tersebut pada tanggal 
pelaksanaan kekuasaan 
y a n g  d i b e r i k a n 
sebagaimana disebutkan 
di atas, Komisi Layanan 
Yudisial dan Hukum.
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b. dalam kasus penghargaan yang 
dapat diberikan atau dibayarkan 
kepada orang yang, pernah 
menjadi pejabat publik, segera 
sebelum tanggal dimana dia 
berhenti untuk memegang 
jabatan publik, bertugas sebagai 
anggota dari Kepolisian, Dinas 
Komisi Kepolisian.

c. dalam hal Komisi Pelayanan 
Publik lainnya.

5. Dimana Komisi Layanan yang 
bersangkutan membuat rekomendasi 
kepada Gubernur Jenderal atas 
dasar bagian ini bahwa setiap 
penghargaan yang dapat diberikan 
berdasarkan undang-undang tentang 
pensiun berdasarkan pengabdian 
pada pelayanan  publik dari setiap 
orang tidak boleh diberikan, 
atau penghargaan tersebut setiap 
dibayarkan berdasarkan undang-
undang dalam hal layanan tersebut 
harus ditahan, dikurangi dalam 
jumlah atau ditangguhkan, Gubernur 
Jenderal wajib memberitahukan pihak 
yang terkait atau wakil pribadinya 
mengenai rekomendasi itu, dan jika 
orang yang bersangkutan kemudian 
menerapkan, atau, sebagai kasus 
yang mungkin terjadi, nya perwakilan 
pribadi kemudian menerapkan, 
untuk kasus yang dirujuk kepada 
Dewan Penasihat, Gubernur Jenderal 
juga akan meneruskan kasus tersebut 
kepada Dewan Penasihat.

6. Ketika perujukan/pengacuan dibuat 
kepada Dewan Penasihat berdasarkan 
ketentuan ayat (5), Dewan Penasihta 
akan mempertimbangkan kasus ini 
dan akan menyarankan Gubernur 
Jenderal apakah rekomendasi dari 
Komisi Layanan yang bersangkutan 
harus ditegaskan, terbalik atau 
diubah, dan Gubernur Jenderal 

kemudian akan bertindak sesuai 
dengan saran itu.

7. Dalam hal ini “undang-undang 
pensiun” bagian ini berarti setiap 
hukum yang terkait dengan hibah 
untuk setiap orang atau janda, anak-
anak, tanggungan atau perwakilan 
pribadi orang tersebut, tentang 
penghargaan untuk setiap orang, 
kompensasi pensiun, persen, atau 
lainnya seperti tunjangan sehubungan 
dengan pengabdian seseorang dalam 
jabatan publik.

BAGIAN 4

TAMBAHAN-TAMBAHAN

106.  PEMBERHENTIAN ORANG 
TERTENTU DARI JABATAN 

1. Dimana telah dijelaskan dalam 
Bab ini bahwa bagian ini berlaku 
bagi setiap jabatan, seseorang yang 
memegang suatu jabatan (di bagian 
ini disebut sebagai “petugas”) tidak 
akan diberhentikan dari jabatannya 
tersebut atau ditangguhkan dari 
pelaksanaan tugasnya kecuali sesuai 
dengan ketentuan dari bagian ini, 
dan otoritas yang ditentukan untuk 
tujuan ayat (4) atau ayat (6) dapat, 
dalam kaitannya dengan setiap 
jabatan, menjadi otoritas yang 
ditentukan untuk tujuan tersebut oleh 
ketentuan Bab ini dimana bagian ini 
diterapkan pada jabatan itu.

2. Petugas dapat  diberhent ikan 
dari jabatannya hanya karena 
k e t i d a k m a m p u a n  u n t u k 
melaksanakan tugas jawabanya 
(baik yang timbul dari kelemahan 
tubuh atau pikiran atau penyebab 
lainnya) atau kenakalan.

3. Petugas harus diberhentikan oleh 
Gubernur Jenderal jika pertanyaan 
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pemindahannya dar i  jabatan 
telah dirujuk ke pengadilan yang 
diangkat berdasarkan bagian ini 
dan pengadilan telah menyarankan 
Gubernur Jenderal  bahwa ia 
seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
karena kenakalan.

4. Jika otoritas yang ditentukan 
memberikan saran kepada Gubernur 
Jenderal bahwa pertanyaan mengenai 
pemberhentian pejabat dari suatu 
jabatan berdasarkan bagian ini harus 
diselidiki, maka-
a.. Gubernur Jenderal  harus 

menunjuk pengadilan yang 
terdiri dari Ketua dan tidak 
kurang dari dua anggota lainnya, 
yang dipilih oleh Gubernur 
Jenderal yang bertindak sesuai 
dengan saran dari Ketua, dari 
antara orang-orang yang sedang 
menjabat atau pernah menjabat 
sebagai hakim pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi tidak 
terbatas dalam masalah perdata 
dan pidana di beberapa bagian 
dari daerah Persemakmuran 
atau pengadilan yang memiliki 
yurisdiksi dalam hal banding 
dari pengadilan atau telah 
berhak untuk berpraktik di 
Barbados sebagai jaksa atau 
pengacara selama tidak kurang 
dari sepuluh tahun, dan

b. bahwa  pengad i l an  akan 
menyelidiki masalah dan 
melaporkan fakta-fakta tersebut 
kepada Gubernur Jenderal 
dan menyarankan Gubernur 
Jenderal apakah pejabat tersebut 
seharusnya diberhentikan atau 
tidak dari jabatannya karena 
ketidakmampuan sebagaimana 

d isebutkan d i  a tas  a tau 
kenakalan.

5. Ketentuan Jadwal Kedua berlaku 
untuk pengadilan yang ditunjuk 
berdasarkan bagian ini.

6. Jika pertanyaan memberhentikan 
seorang pejabat dari jabatannya 
telah dirujuk ke pengadilan di bawah 
bagian ini, Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari otoritas yang ditentukan, 
dapat menangguhkan petugas dari 
melakukan fungsi kantornya, dan 
apapun seperti suspensi dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
yang yang bertindak sebagaimana 
dimaksud di atas, dan dalam hal 
apapun tidak akan berlaku lagi jika 
pengadilan menyarankan Gubernur 
Jenderal bahwa pejabat tidak harus 
diberhentikan dari kantor.

107.  KOMISI PERLINDUNGAN 
DARI PROSES HUKUM, dll.

Pertanyaannya apakah
a. Komisi yang dibentuk oleh Bab 

ini secara sah melaksanakan setiap 
tugas yang diberikan kepadanya 
dengan atau berdasarkan Bab ini:

b. setiap orang secara sah telah 
melaksanakan setiap tugas lainnya 
yang didelegasikan kepadanya 
berdasakan ketentuan pasal 95 atau, 
sebagai kasus yang mungkin terjadi, 
bagian 97; 04

c. setiap anggota suatu Komisi atau 
orang atau otoritas lain secara sah 
telah melaksanakan tugas lainnya 
sehubungan dengan kerja Komisi 
atau dalam kaitannya dengan sebuah 
tugas seperti yang dimaksud dalam 
ayat (b), tidak akan ditanya ke dalam 
pengadilan.
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BAB IX

PEMBIAYAAN

108.  DANA GABUNGAN

Terdapat Dana Gabungan di dan untuk 
Barbados, berdasarkan pada ketentuan 
suatu undang-undang yang untuk saat 
ini berlaku di Barbados, yang didapatkan 
dari semua pendapatan dari Barbados.

109.  ANGGARAN

1. Menteri yang bertanggung jawab 
atas masalah keuangan harus, 
sebe lum akhi r  se t iap  tahun 
anggaran, mempersiapkan anggaran 
tahunan mengenai pendapatan dan 
pengeluaran untuk pelayanan publik 
untuk tahun anggaran berikutnya, 
yang harus diserahkan di hadapan 
Majelis.

2. Anggaran pengeluaran harus 
menunjukkan secara terpisah jumlah 
yang diperlukan untuk memenuhi 
pengeluaran wajib (sebagaimana 
dijelaskan dalam bagian 109 (7)) 
dan jumlah yang dibutuhkan untuk 
memenuhi pengeluaran lainnya yang 
diusulkan untuk dibayarkan dari 
Dana Gabungan.

110.  OTORISASI PENGELUARAN

1. Menteri yang bertanggung jawab 
atas masalah keuangan harus, 
sehubungan dengan setiap tahun 
anggaran, pada awal waktu yang 
tepat sebelum permulaan tahun 
anggaran, memperkenalkan di sidang 
Dewan Majelis suatu Rancangan 
Undang-undang tentang dana hibah 
yang mencakup, di bawah control 
kepala yang sesuai untuk beberapa 

layanan yang dibutuhkan, jumlah 
agregat yang telah diperkirakan yang 
diusulkan untuk dikeluarkan (selain 
dengan cara pengeluaran wajib) 
selama tahun anggaran tersebut.

2. Berdasarkan pada ayat s(4) dan 
(6), jumlah yang diputuskan pada 
anggaran belanja yang dibuat 
oleh Dewan Majelis sehubungan 
dengan tahun anggaran harus 
menggambarkan batasan dan jumlah 
pengeluaran publik selama tahun 
anggaran tersebut.

3. Dimana suatu jumlah diputuskan 
pada anggaran belanja yang dibuat 
oleh Dewan Majelis sehubungan 
dengan tahun anggaran dan pada 
akhir tahun itu ada keseimbangan 
yang tidak melampaui jumlah itu, 
keseimbangan itu akan berlaku lagi.

4. Menteri yang bertanggung jawab 
atas masalah keuangan mungkin, 
jika dibutuhkan, dari waktu ke 
waktu mempersiapkan anggaran 
pengeluaran tambahan yang harus 
diserahkan di hadapan dan dipilih 
oleh Dewan Majelis.

5. Dalam hal semua pengeluaran 
tambahan yang dipilih oleh Dewan 
Majelis berdasarkan ayat (4), 
Menteri yang bertanggung jawab 
atas masalah keuangan dapat, setiap 
saat sebelum akhir tahun anggaran, 
mengajukan kepada Dewan Majelis 
Rancangan Undang-undang Dana 
Hibah Tambahan yang mengandung, 
di bawah kontrol pihak yang 
berwenang, jumlah rata-rata yang 
dipilih  sedemikian rupa, dan akan, 
sesegera mungkin setelah akhir 
setiap tahun anggaran, mengajukan 
kepada Dewan Majelis Rancangan 
Undang-undang Dana Hibah akhir 
yang mengandung jumlah tersebut 
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yang belum dimasukkan dalam 
Rancangan Undang-undang Dana 
Hibah.

6. Bagian dari anggaran pengeluaran 
yang serahkan di hadapan Dewan 
Ma je l i s  yang  menun jukkan 
pengeluaran wajib tersebut tidak 
akan dipilih oleh Dewan, dan 
pengeluaran tersebut harus, tanpa 
kewenangan lebih lanjut dari 
Parlemen, dibayarkan dari Dana 
Gabungan.

7. Untuk keperluan bagian ini dan pasal 
108
a. “Tahun Anggaran” berarti 

setiap periode dua belas bulan 
yang dimulai dari 1 April setiap 
tahunnya atau tanggal lain 
yang mungkin ditentukan oleh 
Parlemen, dan

b. “Pengeluaran wajib” berarti 
pengeluaran yang dibebankan 
pada Dana Gabungan atau 
pada pendapatan umum dan 
aset Barbados berdasarkan 
ketentuan-ketentuan dalam 
Konstitusi ini atau undang-
undang lainnya yang untuk saat 
ini berlaku di Barbados.

111.  PENGELUARAN RAPAT DARI 
DANA KONSOLIDASI

Tidak ada jumlah yang akan dibayarkan 
dari dana Gabungan kecuali berdasarkan 
otoritas surat perintah atas nama Menteri 
yang bertanggung jawab atas masalah 
keuangan atau orang-orang yang diberi 
wewenang secara tertulis oleh dia, 
dan jumlah yang dikeluarkan tersebut 
harus diperuntukkan untuk menutupi 
pengeluaran publik yang disahkan 
berdasarkan pasal 109 atau, dalam kasus 
pengeluaran wajib, untuk tujuan yang 
ditentukan oleh undang-undang.

112.  UTANG PUBLIK

Utang publik Barbados, termasuk 
bunga atas utang itu, dana pembayaran 
pemerintah dan uang penebusan 
sehubungan utang dan biaya itu, serta 
biaya-biaya terkait dengan pengelolaan 
utang tersebut, dengan ini dibebankan 
pada Dana Gabungan.

113.  REMUNERASI GUBERNUR 
DAN PEJABAT PUBLIK 
TERTENTU LAINNYA

1. Para pemangku jabatan yang diatur 
oleh diberikan gaji seperti yang 
ditentukan oleh atau berdasarkan 
suatu undang-undang.

2. Gaji yang dibayarkan kepada para 
pemangku jabatan yang diatur oleh 
bagian ini dengan ini dibebankan 
pada dana Gabungan.

3. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan 
kepada pemangku suatu jabatan 
yang diatur oleh bagian ini dan 
hal-hal lain terkait pengabdiannya 
tidak akan diubah pada hal-hal yang 
merugikan setelah pengangkatannya, 
dan, untuk tujuan ayat ini, sejauh 
ketentuan jenis pengabdian setiap 
orang tergantung pada pilihan 
orang itu, jenis pengabdian yang 
ia pilih harus jenis yang lebih 
menguntungkan baginya daripada 
jenis lain yang mungkin telah ia 
pilih.

4. Bagian ini berlaku untuk jabatan 
Gubernur Jenderal, Hakim, Direktur 
Penuntut Umum, Auditor Umum, 
anggota yang ditunjuk oleh Komisi 
Yudisial dan Hukum dan anggota 
Komisi Pelayanan Publik serta 
Komisi Kepolisian.
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114.  PEMBENTUKAN JABATAN 
DAN TUGAS AUDITOR UMUM

1. Harus ada auditor Umum, yang 
jabatannya akan menjadi jabatan 
publik.

2. Laporan keuangan Mahkamah 
Agung, Senat, Dewan Majelis dan 
semua departemen dan jabatan-
jabatan pemerintahan (termasuk 
jabatan Kabinet, Dewan Penasihat, 
Komisi Pelayanan Yudisial dan 
Hukum, Komisi Pelayanan Publik 
dan Komisi Kepolisian tetapi tidak 
termasuk departemen Auditor 
Umum) harus, setidaknya sekali 
dalam setiap tahun, bisa diaudit 
dan dilaporkan oleh Auditor Umum 
yang, bersama staf bawahannya, 
setiap saat berhak untuk memiliki 
akses ke semua buku, catatan, 
formulir dan laporan yang berkaitan 
dengan rekening tersebut.

3. Auditor Umum wajib menyampaikan 
laporan itu yang dibuat berdasarkan 
ayat (2) kepada Juru Bicara (atau, 
jika jabatan Speaker kosong atau 
Juru Bicara karena suatu alasan 
tidak dapat melaksanakan tugas 
jabatannya, kepada Wakil Juru 
Bicara) yang selanjutnya akan 
menyerahkan laporan tersebut ke 
hadapan Dewan Majelis.

4. Dalam pelaksanaan tugas ini 
berdasarkan ketentuan ayat (2) dan 
(3), Auditor Umum tidak harus 
mengacu pada arahan atau kontrol 
dari orang atau otoritas lain.

5. Laporan keuangan departemen 
Auditor Umum harus diaudit dan 
dilaporkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab atas masalah 
keuangan dan ketentuan ayat (2) 
dan (3) berlaku dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan oleh Menteri 
yang berhubungan dengan tugas-
tugas yang diatur oleh mereka dalam 
kaitannya dengan audit dan laporan 
yang dibuat oleh Auditor Umum.

6. Tidak ada keterangan dalam bagian 
ini yang akan mencegah kinerja 
Auditor Umum dari
a. tugas lain seperti  dalam 

kaitannya dengan rekening 
Pemerintah dan rekening 
instansi pemerintahan lainnya 
serta badan-badan lain yang 
m e n g e l o l a  d a n a  p u b l i k 
di Barbados sebagaimana 
dapat ditetapkan oleh atau 
berdasarkan suatu undang-
undang yang  untuk saat ini 
berlaku di Barbados, atau

b. tugas lain dalam kaitannya 
dengan pengawasan dan 
pengendalian pengeluaran 
dari dana publik di Barbados 
sebagai mungkin ditentukan 
demikian.

BAB X

LAIN-LAIN DAN INTERPRETASI

115.  PENGANGKATAN

1. Apabila seseorang telah melepaskan 
suatu jabatan yang diatur berdasarkan 
Konstitusi ini (termasuk jabatan 
yang diatur berdasarkan bagian 41 
(1), 64 (1) dan 80 (2)) ia dapat, jika 
memenuhi syarat, berkesempatan 
untuk ditunjuk atau dipilih kembali 
untuk memegang jabatan tersebut 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini.

2. Dimana berdasarkan Konstitusi ini 
kewenangan tersebut dianugerahkan 
k e p a d a  s e t i a p  o r a n g  a t a u 
otoritas untuk membuat sebuah 
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pengangkatan untuk jabatan publik, 
seseorang dapat diangkat untuk 
jabatan tersebut ketika orang lain 
sedang izin cuti seraya menunggu 
pelepasan dari jabatannya, dan 
dimana dua atau lebih banyak 
orang memegang jabatan yang sama 
dengan alasan pengangkatan yang 
dibuat berdasarkan ayat ini, maka 
untuk keperluan setiap tugas yang 
diberikan kepada pemegang jabatan 
itu, orang terakhir yang ditunjuk 
dianggap sebagai satu-satunya 
pemegang jabatan.

3. Ayat (2) akan berlaku dalam 
kaitannya dengan jabatan Hakim 
jika jabatan tersebut merupakan 
jabatan publik

116.  PENGUNDURAN DIRI

1. Setiap orang yang ditunjuk atau 
dipilih untuk memegang suatu 
jabatan yang dibuat berdasarkan 
Konstitusi ini (termasuk jabatan 
yang dibuat menurut pasal 41 (1), 64 
(1) atau 80 (2), dapat mengundurkan 
diri dari jabatan itu dan, kecualu 
ditentukan lain oleh pasal 40 (3) atau 
45 (1), harus melakukannya dengan 
menulis atas nama dirinya dan 
ditujukan kepada orang atau instansi 
yang mengangkat dan memilihnya.

2. Pengunduran diri seseorang dari 
suatu jabatan seperti tersebut di 
atas yang ditandai dengan menulis 
surat atas nama dirinya akan berlaku 
saat penulisan yang menandakan 
pengunduran diri diterima oleh 
pihak atau otoritas yang dituju oleh 
surat itu atau oleh orang yang diberi 
kuasa oleh orang atau otoritas untuk 
menerimanya atau ditugaskan untuk 
membantu orang tersebut dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya.

117.  BERHENTI DARI JABATAN 
KARENA MENCAPAI UMUR YANG 

DITENTUKAN

Dimana berdasarkan Konstitusi ini 
seseorang diharuskan untuk melepaskan 
jabatan ketika ia mencapai usia yang 
ditentukan oleh atau berdasarkan 
ketentuan Konstitusi ini, tidak ada 
dari apa yang telah dilakukan olehnya 
dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut 
menjadi tidak berlaku dengan alasan 
hanya bahwa ia telah mencapai usia yang 
telah ditentukan.

118.  INT2ERPRETASI

1. Dalam Konstitusi ini: “Undang-
undang Parlemen” berarti hukum 
yang dibuat  oleh Par lemen, 
“Persemakmuran” berarti Barbados, 
negara yang diatur oleh Pasal 8 
dan setiap ketergantungan negara 
tersebut, “Dana Gabungan” berarti 
Dana gabungan yang diatur oleh 
bagian 107, “Majelis” berarti Senat 
atau Dewan Majelis, sebagimana 
dibutuhkan oleh konteks, “Hakim” 
berarti Ketua dan setiap Hakim lain 
dari Makamah Agung, “Undang-
undang” meliputi instrumen yang 
memiliki kekuatan hukum yang 
tidak tertulis dan suatu aturan 
hukum, “sumpah setia” berarti 
sumpah setia yang ditetapkan dalam 
Jadwal Pertama, “Parlemen” berarti 
Parlemen Barbados, “Kepolisian” 
berarti Komisi Layanan Kepolisian 
Barbados yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Kepolisian, 1961 
(a) ; “jabatan publik” berarti setiap 
jabatan yang digaji dalam pelayanan 
publik, “pejabat publik” berarti 
pemegang jabatan publik, termasuk 
orang yang ditunjuk untuk bertindak 
(sebagai pengganti) pada jabatan 
tersebut; “pelayanan publik” berarti 
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berdasarkan pada ketentuan ayat 
(7), pelayanan Mahkota dalam 
kapasitas sipil sehubungan dengan 
pemerintah Barbados,  “sesi” 
berarti, dalam kaitannya dengan 
Parlemen, sidang Parlemen yang 
dimulai ketika pertama kali bertemu 
setelah Konstitusi ini mulai berlaku 
atau setelah suatu penangguhan 
atau pembubaran Parlemen pada 
suatu waktu dan ketika parlemen 
dibubarkan tanpa penangguhan, 
“duduk” berarti, dalam kaitannya 
dengan sebuah Dewan, periode 
dimana Dwan tersebut terus 
menjabat tanpa penundaan dan kata 
ini juga mencakup setiap periode 
selama Dewan tersebut berada 
dalam komite, “Juru Bicara” dan 
“Wakil Ketua Juru Bicara” berarti 
anggota Dewan Majelis dari waktu 
ke waktu yang dipilih oleh Dewan 
tersebut untuk menjadi Juru Bicara 
atau Wakil Ketua Juru Bicara untuk 
Dewan tersebut. 

2. Untuk tujuan Konstitusi ini wilayah 
Barbados akan menyusun semua 
daerah yang berada di dalamnya 
segera sebelum 30 November 
1.966 bersama dengan daerah 
lain seperti dapat dinyatakan oleh 
Parlemen untuk membentuk bagian 
daripadanya.

3. Setiap acuan dalam Konstitusi 
ini untuk kewenangan membuat 
pengangkatan untuk suatu jabatan 
harus diartikan meliputi acuan untuk 
kewenanganmembuat pengangkatan 
pada promosi atau mutasi untuk 
jabatan itu dan kewenangan untuk 
menunjuk seseorang untuk bertindak 
atau melakukan tugas jabatan yang 
dalam sebuah periode dimana 
jabatan tersebut kosong atau 
dimana pemangku jabatan tersebut 

tidak mampu (baik karena alasan 
ketidakhadiran atau kelemahan fisik 
atau pikiran atau penyebab lainnya) 
untuk melaksanakan tugas-tugas 
tersebut.

4. Setiap acuan dalam Konstitusi ini 
untuk pemangku jabatan dengan 
hal-hal yang menunjuk jabatannya 
harus diartikan sebagai termasuk 
acuan untuk setiap orang selama 
waktu melakukan tugas jabatan itu 
secara benar.

5. Dimana oleh Konstitusi ini setiap 
orang diarahkan, atau kewenangan 
yang diberikan kepada setiap orang 
atau wewenang untuk menunjuk 
seseorang, untuk melakukan tugas 
suatu jabatan jika pemangku jabatan 
tersebut tidak dapat melaksanakan 
tugas-tugas tersebut, validitas dari 
pelaksanaan tugas-tugas oleh orang-
orang yang bertugas atau validitas 
dari suatu penunjukan yang dibuat 
dalam pelaksanaan kewenangan 
tersebut tidak akan di pertanyakan 
di pengadilan dengan alasan bahwa 
pemegang jabatan tersebut tidak 
dapat, atau pernah tidak dapat, 
melaksanakan tugasnya-tugasnya.

6. Untuk keperluan Konstitusi ini 
seseorang tidak boleh dianggap 
sebagai pemegang jabatan publik 
dengan sebuah alasan bahwa 
ia menerima uang pensiun atau 
tunjangan sejenis lainnya yang 
berkenaan dengan pelayanan publik.

7. Dalam Konstitusi ini acua untuk 
pelayanan publik tidak dapat 
ditafsirkan sebagai termasuk layanan
a. jabatan Gubernur Jenderal, 

Perdana Menteri atau Menteri 
lainnya, Sekretaris Parlemen, 
Pemimpin Oposisi, Presiden, 
Wakil Presiden atau anggota 
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Senat, Juru Bicara, Wakil Juru 
Bicara, atau anggota Dewan 
Majelis atau Dewan Penasihat;

b. jaba tan  anggota  Komis i 
Layanan Yudisial dan Hukum, 
Komisi Pelayanan publik atau 
Komisi Pelayanan Kepolisian;

c. jabatan anggota dari suatu dewan 
pengurus, atau badan sejenis 
lainnya (apakah dimasukkan 
atau tidak) yang ditetapkan 
oleh suatu undang-undang yang 
berlaku di Barbados, atau

d. kecuali ditentukan lain dalam 
Konstitusi ini, jabatan Hakim 
atau suatu jabatan pada staf 
pribadi Gubernur Jenderal.

8. acuan dalam Konstitusi ini dengan 
kewenangan untuk memberhentikan 
pejabat publik dapat diartikan 
sebagai termasuk acuan untuk setiap 
kewenangan yang diberikan oleh 
undang-undang untuk meminta atau 
mengizinkan pejabat tersebut untuk 
pensiun dari pelayanan publik: 
Asalkan
a. tidak ada keterangan dalam 

ayat ini yang dapat ditafsirkan 
sebagai pemberian pada setiap 
orang atau kekuatan otoritas 
untuk meminta Hakim atau 
Direktur Penuntut Umum atau 
Auditor Umum untuk pensiun 
dari pelayanan publik, dan

b. wewenang yang diberikan 
oleh suatu undang-undang 
untuk mengizinkan seseorang 
untuk pensiun dari pelayanan 
publik harus, dalam kasus 
setiap pejabat publik yang 
mungkin dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh beberapa 
orang atau otoritas selain 
Gubernur  Jenderal  yang 

bertindak sesuai dengan saran 
dari Komisi yang dibentuk 
oleh Konstitusi ini, berada 
pada Gubernur Jenderal yang 
bertindak atas rekomendasi dari 
Komisi Pelayanan Publik.

9. Dimana suatu kewenangan diberikan 
oleh Konstitusi ini untuk membuat 
proklamasi atau perintah atau untuk 
memberikan arahan, kewenangan 
tersebut harus diartikan meliputi 
kewenangan yang dapat dipraktikkan 
dengan cara yang sama seperti untuk 
mengubah atau mencabut setiap 
proklamasi, perintah, atau arahan.

10. Tidak ada ketentuan dalam Konstitusi 
ini bahwa setiap orang atau otoritas 
tidak harus tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang atau otoritas 
lainnya dalam melaksanakan tugas-
tugas yang ditetapkan berdasarkan 
Konstitusi ini akan ditafsirkan 
sebagai menghalangi pengadilan 
dari menerapkan yurisdiksi dalam 
kaitannya dengan pertanyaan 
apakah orang atau otoritas telah 
melaksanakan tugas-tugas tersebut 
sesuai dengan Konstitusi ini atau 
mungkin undang-undang lainnya.

11. Undang-undang Interpretasi 1966 
(a), sebagaimana telah diberlakukan 
pada  29 November 1966, dapat 
berlaku, dengan penyesuaian yang 
perlu, untuk tujuan menafsirkan 
Konstitusi ini dan sebaliknya 
dalam kaitan tersebut yang berlaku 
untuk tujuan menafsirkan, dan 
dalam kaitannya dengan suatu 
Undang-Undang Lembaga Legislatif 
Barbados yang ditetapkan setelah 
dimulainya Undang-Undang tersebut 
di atas.
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BAGIAN 34, 69, 79 (7), 83 DAN 117 (1)

TAMBAHAN PERTAMA 

Sumpah

Sumpah Setia 

Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan menjunjung kesetiaan sejati kepada Yang 
Mulia Ratu Elizabeth II, Ahli Waris dan para penggantinya sesuai dengan undang-
undang. Jadi semoga Tuhan membantu saya. 

Sumpah untuk pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya untuk jabatan Gubernur Jenderal

Saya bersumpah bahwa saya akan melayani Mulia Ratu Elizabeth II, Ahli Waris 
dan para penerusnya dengan sebaik-baiknya, pada jabatan Gubernur Jenderal. Jadi 
semoga Tuhan membantu saya.

Sumpah untuk pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya untuk jabatan Perdana Menteri 
atau Menteri lain atau sekretaris parlemen.

Saya yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri / Menteri / Sekretaris Parlemen, 
bersumpah bahwa saya akan melakukan yang terbaik dari penilaian saya, setiap saat 
ketika diperlukan, memberikan nasihat dan saran saya kepada Gubernur Jenderal (atau 
orang lain selama waktu melakukan jabatan  itu dengan benar) untuk pengelolaan 
yang baik untuk kepentingan publik Barbados, dan aku juga bersumpah bahwa saya 
tidak akan pada kondisi apapun, setiap saat apapun, membocorkan nasihat, saran, 
pendapat atau suara dari Menteri tertentu atau Sekretaris Parlemen dan saya tidak 
akan, kecuali dengan otoritas Kabinet dan sampai batas tertentu seperti mungkin 
diperlukan untuk manajemen yang baik untuk kepentingan Barbados, secara langsung 
atau tidak langsung membocorkan kepentingan, sidang Kabinet, dan sifat atau isi 
dari dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai Perdana Menteri / Menteri / 
Sekretaris Parlemen atau masalah yang menjadi pengetahuan saya dalam kapasitas 
saya sebagai tersebut dan bahwa dalam segala hal yang saya akan menjadi Perdana 
Menteri yang benar dan setia / Menteri / Sekretaris Parlemen, sehingga semoga 
Tuhan membantu saya.

Sumpah untuk pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya untuk jabatan Direktur 
Penuntut Umum.

Saya bersumpah bahwa saya akan melayani Mulia Ratu Elizabeth II, Ahli Waris dan 
para penerusnya dengan sebaik-baiknya, pada jabatan Direktur Penuntut Umum. Jadi 
semoga Tuhan membantu saya.

Sumpah Yudisial.

Saya bersumpah bahwa saya akan melayani Sovereign Our Lady Ratu Elizabeth II, 
Ahli Waris dan para penerusnya dengan sebaik-baiknya, pada kantor Ketua Mahkamah 
Agung/Hakim Mahkamah Agung dan saya akan memberikan hak untuk semua 
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orang mengikuti undang-undang dan tradisi Barbados tanpa adanya rasa takut atau 
keberpihakan, tebang pilih atau niat buruk. Maka semoga Tuhan membantu saya.

BAGIAN 84 (6) DAN 105 (5) 

TAMBAHAN KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN BERKAITAN DENGAN KEDUA 
PENGADILAN TERTENTU

1. Jika anggota majelis pengadilan meninggal atau mengundurkan diri dari 
jabatannya atau tidak mampu melaksanakan tugasnya, orang lain yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota sidang arbitrase dapat ditunjuk untuk 
menigisi posisinya.

2. Gubernur Jenderal dapat menunjuk seorang sekretaris ke pengadilan untuk 
merekam proses pengadilan dan secara umum untuk menjalankan tugas yang 
berhubungan dengan penyelidikan sebagaimana mungkin dinyatakan oleh 
pengadilan.

3. Jika anggota majelis pengadilan suara yang seimbang pada suatu pertanyaan yang 
muncul selama berlangsungnya pengadilan, Ketua Pengadilan dapat memiliki 
dan memberikan suara penentu.

4. Pengadilan dapat mengatur prosedurnya sendiri dan dapat membuat aturan-aturan 
untuk tujuan ini.

5. Tidak ada anggota sidang arbitrase yang harus bertanggung jawab untuk setiap 
tindakan atau gugatan untuk segala sesuatu yang dilakukan olehnya sebagai 
anggota majelis pengadilan.

6. Peradilan harus memiliki kekuasaan Mahkamah Agung untuk memanggil saksi, 
untuk meminta pembuatan dokumen dan memeriksa orang-orang yang bertugas 
untuk pembuatan dokumen tersebut dengan penyumpahan. Semua surat panggilan 
untuk kehadiran saksi atau produksi dokumen harus ditandatangani oleh salah 
satu anggota majelis pengadilan, dan sumpah dapat diberikan oleh salah satu 
anggota atau oleh sekretaris pengadilan.

7.

1. Semua orang yang dipanggil untuk menghadiri dan memberikan bukti atau 
untuk menghasilkan dokumen pada suatu sidang majelis pengadilan harus 
terikat untuk mematuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka dengan 
sepenuhnya dalam segala hal sebagai sebagaimana saksi terikat untuk 
mematuhi panggilan dari pengadilan yang dikeluarkan dari Mahkamah 
Agung, dan berhak atas beban yang sama seolah-olah mereka telah 
dipanggil, pada kasus Ratu, untuk menghadiri Mahkamah Agung pada 
pengadilan pidana, apakah hal yang sama akan diizinkan oleh pengadilan, 
namun pengadilan dapat tidak mengizinkan seluruh atau sebagian dari biaya 
tersebut pada suatu kasus yang dianggapnya sesuai/sama. Prosedur untuk 
pembayaran saksi tersebut sama, atau nyaris sama, dengan pembayaran 
saksi di Mahkamah Agung.
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2. Setiap orang yang menolak atau mengabaikan, tanpa sebab yang memadai, 
untuk menghadiri pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam surat 
panggilan yang ditujukan kepada dirinya, dan setiap orang yang menghadiri, 
tetapi meninggalkan penyelidikan tanpa izin dari pengadilan, atau menolak 
tanpa sebab yang cukup untuk menjawab, atau menjawab secara penuh 
dan memuaskan dari pengetahuan dan keyakinan terbaik yang ia miliki, 
semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh atau dengan persetujuan 
dari pengadilan, atau menolak atau menghilangkan tanpa sebab yang cukup 
untuk membawa dokumen (bukti) atau atas kehendaknya dan disebutkan 
atau dimaksud dalam pemanggilan yang ditujukan kepada dirinya, dan setiap 
orang yang pada di setiap sidang majelsi pengadilan sengaja menghina 
setiap anggota pengadilan atau sekretaris atau sengaja mengganggu proses 
sidang arbitrase akan dikenai sanksi yang tidak lebih dari lima ratus dolar 
untuk dipulihkan secara ringkas di hadapan seorang Hakim.

3. Seseorang yang memberikan bukti di hadapan pengadilan tidak dapat dipaksa 
untuk mengkritik dirinya sendiri, dan setiap orang tersebut, sehubungan 
dengan bukti-bukti yang dia berikan di hadapan pengadilan, berhak atas 
semua hak yang dimiliki oleh seorang saksi yang memberikan bukti di 
hadapan Mahkamah Agung sehubungan bukti yang diberikan olehnya di 
hadapan Pengadilan tersebut.

8. Orang yang berkaitan dengan penyelidikan berhak untuk diwakili pada proses 
penyelidikan oleh orang yang berhak untuk berpraktik di Barbados sebagai jaksa 
atau pengacara, dan orang lain yang bersangkutan dalam penyelidikan, dengan 
izin dari pengadilan, dapat diwakili dengan cara demikian.

9. Gubernur Jenderal dapat mengarahkan Komisaris Polisi sampai pada polisi 
bawahan untuk menghadiri majelis pengadilan guna menjaga ketertiban selama 
berlangsungnya pengadilan, dan untuk melayani surat panggilan terhadap saksi, 
dan melakukan tugas-tugas menteri seperti yang mungkin diarahkan oleh 
pengadilan.

10.

1. Gubernur Jenderal dapat mengarahkan

a. Gaji seperti apa, jika ada, yang harus dibayarkan kepada anggota 
majelis pengadilan dan sekretaris dan setiap orang lain yang bertugas 
sehubungan dengan proses pengadilan tersebut, dan

b. pembayaran atas biaya-biaya tambahan lainnya atas pelaksanaan 
penyelidikan atau pada setiap proses untuk setiap hukuman berdasarkan 
Jadwal ini.

2. Suatu jumlah yang diputuskan untuk dibayar berdasarkan sub-ayat 
sebelumnya dengan ini dibebankan pada Dana Gabungan.

3. sebuah persidangan tidak dapat dimulai untuk suatu hukuman berdasarkan 
Jadwal ini kecuali dengan arahan Direktur Penuntut Umum atau pengadilan. 
Pengadilan dapat memerintahkan sekretaris mereka, atau orang lain yang 
dinilai layak, untuk memulai dan mengadili proses untuk hukuman tersebut.
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Belarus

1. Nama Resmi : Republic of Belarus

2. Ibu Kota Negara : Minsk

3. Konstitusi : 24 November 1996, berlaku  efektif 27 November 
1996 

4. Bahasa Resmi : Belarusian  (Resmi), Russia (Resmi)

5. Bentuk Negara : Kesatuan

6. Sistem Pemerintahan : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Republik

8. Kepala Negara : Presiden. Dipilih melalui pemilihan umum untuk 
masa jabatan 5 tahun.

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri. Dipilih oleh Presiden.

10. Lembaga Legislatif : Natsionalnoye Sobranie yang terdiri dari dua kamar, 
yaitu Council of the Republic / Soviet Respubliki, 
terdiri dari 64 anggota untuk masa jabatan 4 
tahun dan Chamber of Representatives /Palata 
Pretsaviteley, terdiri 110 anggota.

11. Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung / Supreme Court (hakim agung 
dipilih oleh Presiden) dan Mahkamah Konstitusi / 
Constitutional Court.
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KONSTITUSI BELARUSIA

PEMBUKAAN

KONSTITUSI REPUBLIK BELARUSIA 1994 (dengan Perubahan dan Tambahan 
pada Referendum Republik 24 November 1996 dan 17 Oktober 2004)

Kami, Rakyat Republik Belarusia, berangkat dari beban tanggung jawab untuk 
masa sekarang dan masa depan Belarusia, mengakui diri sebagai subjek penuh dari 
masyarakat internasional dan menyatakan kepatuhan kami terhadap nilai-nilai yang 
sama bagi semua manusia, menyadari diri kami memiliki hak yang tak bisa dirampas 
untuk menentukan nasib sendiri, didukung oleh sejarah panjang perkembangan 
Belarusia sebagai sebuah bangsa, berjuang menegaskan hak-hak dan kebebasan setiap 
warga negara Republik Belarusia, yang ingin mempertahankan kewarganegaraan, 
landasan pemerintahan yang kokoh oleh rakyat dan negara yang berdasarkan hukum, 
dengan ini menerima dan memberlakukan Konstitusi ini sebagai Undang-Undang 
dasar Republik Belarusia.

Bagian I 

Dasar-Dasar Sistem Konstitusi

Pasal 1

Republik Belarusia adalah, Negara 
kesatuan, demokratis dan sosial yang 
berdasarkan aturan hukum. Republik 
Belarusia menerapkan pengawasan dan 
otoritas mutlak atas seluruh wilayahnya, 
dan akan menerapkan kebijakan dalam 
dan luar negeri yang independen. 
Republik Belarusia akan mempertahankan 
kemerdekaan dan integritas teritorial, 
sistem konstitusional, dan menjaga 
legalitas dan hukum dan ketertiban.

Pasal 2

Individu, hak-haknya, kebebasan dan 
jaminan untuk mewujudkannya adalah 
tujuan dan nilai tertinggi masyarakat 
dan Negara. Negara harus mengemban 
tanggung jawab terhadap warga negara 
untuk menciptakan kondisi untuk 
pengembangan identitas pribadi yang 
bebas dan bermartabat. Warga Negara 
mengemban tanggung jawab terhadap 
negara untuk melaksanakan tugas-

tugas  yang dikenakan kepadanya oleh 
Konstitusi tanpa boleh mengelak.  

Pasal 3

Rakyat menjadi satu-satunya sumber 
kekuasaan negara dan sumber kedaulatan 
di Republik Belarusia. Rakyat menjalankan 
kekuasaan mereka secara langsung 
melalui perwakilan dan badan-badan 
lainnya dalam bentuk dan dalam batas-
batas yang ditentukan oleh Konstitusi. 
Setiap tindakan yang bertujuan untuk 
mengubah sistem konstitusional dan 
merebut kekuasaan negara dengan cara 
paksa atau dengan cara yang melanggar 
undang-undang Republik Belarusia akan 
dikenai sanksi hukum.

Pasal 4

Demokrasi di Republik Belarusia akan 
dilaksanakan atas dasar keragaman 
politik, ideologi dan pandangan lembaga. 
Ideologi partai politik, agama atau 
asosiasi publik lainnya, kelompok-
kelompok sosial tidak diwajibkan bagi 
warga negara.
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Pasal 5

Partai politik dan asosiasi masyarakat lain 
yang bertindak dalam kerangka Konstitusi 
dan undang-undang Republik Belarusia, 
wajib berkontribusi guna memastikan 
dan mengekspresikan kemauan politik 
warga negara dan berpartisipasi dalam 
pemilihan umum. Partai-partai politik 
dan asosiasi publik lainnya berhak untuk 
menggunakan media massa pemerintah 
menurut prosedur yang ditentukan 
oleh undang-undang. Penciptaan dan 
kegiatan partai politik dan asosiasi publik 
lainnya yang bertujuan untuk mengubah 
sistem ketatanegaraan secara paksa, atau 
melakukan propaganda perang, kebencian 
sosial, etnis, agama dan ras, dilarang.

Pasal 6

Kekuasaan negara di Republik Belarusia 
dilaksanakan berdasarkan pada prinsip 
pembagian kekuasaan antara eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. Lembaga negara 
dalam batas-batas kekuasaan mereka, 
harus independen: mereka harus bekerja 
sama dan bertindak sesuai prinsip 
pengawasan dan keseimbangan.

Pasal 7

Republik Belarusia terikat oleh prinsip 
supremasi hukum. Negara dan semua 
lembaga dan pejabat wajib bekerja 
dalam batas-batas Konstitusi dan 
undang-undang yang berlaku. Apabila 
pemberlakuan undang-undang atau 
ketentuan khusus yang ada di bawah 
prosedur yang ditentukan dalam undang-
undang bertentangan dengan ketentuan 
Konstitusi, maka pemberlakuan itu 
dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. 
Pemberlakuan ketetapan lembaga-
lembaga negaraa harus dipublikasikan 
atau diumumkan secara resmi dengan 
cara-cara yang ditentukan undang-
undang.

Pasal 8

Republik Belarusia harus mengakui 
supremasi prinsip-prinsip universal 
yang diakui hukum internasional dan 
memastikan bahwa undang-undang 
sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. 
Republik Belarusia sesuai dengan prinsip 
hukum internasional dapat secara sukarela 
memasuki perkumpulan antarnegara dan 
menarik diri dari mereka. Kesimpulan 
dari perjanjian internasional yang 
bertentangan dengan Konstitusi tidak 
diperbolehkan.

Pasal 9

Wilayah teritorial Republik Belarusia 
adalah kondisi alamiah keberadaan 
dan batas spasial bagi rakyat untuk 
menentukan nasib sendiri, dan dasar 
bagi kemakmuran dan kedaulatan 
Republik Belarusia. Wilayah Belarusia 
harus bersatu dan tidak dapat dicabut. 
Wilayah teritorial itu dibagi atas daerah 
(oblasts), kabupaten, kota dan unit 
wilayah admistratif lainnya. Pembagian 
wilayah administrasi Negara ditentukan 
oleh undang-undang.

Pasal 10

Seorang warga negara Republik 
Belarusia akan dijamin perlindungan 
dan kewarganegaraannya baik di wilayah 
Belarusia maupun di luar Belarusia. 
Tidak seorang pun dapat dirampas 
kewarganegaraan Republik Belarusia atau 
hak untuk mengubah kewarganegaraannya. 
Seorang warga negara Republik Belarusia 
tidak dapat diekstradisi ke negara asing, 
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
internasional di mana Republik Belarusia 
adalah salah satu pihak yang ikut 
perjanjian. Kewarganegaraan dapat 
diperoleh atau hilang sesuai dengan 
undang-undang.
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Pasal 11

Warga negara asing dan orang tanpa 
kewarganegaraan di wilayah Belarusia 
akan menikmati hak-hak dan kebebasan 
dan melaksanakan tugas atas dasar 
persamaan dengan warga Republik 
Belarusia, kecuali dinyatakan khusus 
dalam Konstitusi, undang-undang dan 
perjanjian internasional.

Pasal 12

Republik Belarusia dapat memberikan 
hak suaka kepada orang-orang yang 
dianiaya di negara-negara lain atas 
keyakinan politik atau agama atau afiliasi 
etnis mereka.

Pasal 13

Harta benda dapat merupakan milik 
negara atau pribadi. Negara harus 
menjamin hak yang sama bagi semua 
warga untuk melakukan kegiatan 
ekonomi dan lainnya, selain yang 
dilarang oleh undang-undang, dan 
menjamin perlindungan yang sama dan 
kondisi yang sama untuk pengembangan 
segala bentuk kepemilikan. Negara harus 
mendorong pengembangan kerjasama. 
Negara harus menjamin bagi setiap 
orang kesempatan yang sama untuk 
secara bebas memanfaatkan kemampuan 
dan aset untuk bisnis dan jenis-jenis 
kegiatan ekonomi yang tidak dilarang 
oleh hukum. Negara harus mengatur 
kegiatan ekonomi atas nama individu 
dan masyarakat, dan harus memastikan 
arah dan koordinasi negara dan aktivitas 
ekonomi swasta untuk tujuan sosial. 
Kekayaan mineral, air, dan hutan adalah 
milik Negara secara ekslusif. Lahan 
untuk penggunaan pertanian adalah milik 
Negara. Undang-undang menentukan 
fasilitas-fasilitas yang menjadi milik 
negara saja, atau menentukan persyaratan 
khusus untuk peralihannya menjadi milik 
pribadi, atau memberikan Negara hak 

eksklusif untuk melakukan beberapa 
jenis kegiatan. Negara harus menjamin 
hak pekerja untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan perusahaan, organisasi dan 
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi 
dan meningkatkan standar hidup sosial 
dan ekonomi.

Pasal 14

Negara harus mengatur hubungan antar 
komunitas sosial, etnis dan lainnya 
atas dasar prinsip persamaan di depan 
hukum dan penghormatan hak-hak dan 
kepentingan mereka. Hubungan di bidang 
sosial dan tenaga kerja antar organ-organ 
manajemen negara, asosiasi pengusaha 
dan serikat pekerja dilaksanakan sesuai 
prinsip-prinsip kemitraan sosial dan 
interaksi.

Pasal 15

Negara harus memikul tanggung jawab 
untuk melestarikan warisan sejarah, 
budaya dan spiritual, dan pengembangan 
budaya dari semua komunitas etnis yang 
hidup di Republik Belarusia.

Pasal 16

Agama dan keyakinan harus sama di 
depan hukum. Hubungan antara organisasi 
Negara dan agama diatur dengan undang-
undang yang berkaitan dengan pengaruh 
mereka pada pembentukan tradisi 
spiritual, budaya dan keadaan orang 
Belarusia. Kegiatan organisasi, lembaga-
lembaga dan perwakilan konfesional, 
yang ditujukan untuk melawan kedaulatan 
Republik Belarusia, sistem konstitusional 
dan keharmonisan sipil, atau melibatkan 
pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasan 
warga negara serta menghambat eksekusi 
negara, masyarakat dan tugas keluarga 
dengan warganya atau merugikan 
kesehatan dan moralitas mereka adalah 
terlarang.
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Pasal 17

Bahasa Belarusia dan Rusia akan menjadi 
bahasa resmi Republik Belarusia

Pasal 18

Dalam kebijakan luar negerinya, Republik 
Belarusia berangkat dari prinsip-prinsip 
kesetaraan negara, bebas dari penggunaan 
kekerasan atau ancaman, tidak melanggar 
perbatasan, penyelesaian damai atas 
sengketa, tiada campur tangan dalam 
urusan internal negara lain dan prinsip-
prinsip lain yang diakui secara universal 
dan sesuai standar hukum internasional. 
Republik Belarusia berjanji pada diri 
sendiri untuk menjadikan wilayahnya 
menjadi sebuah Negara yang netral dan 
bebas nuklir. 

Pasal 19

Simbol-simbol Republik Belarusia 
sebagai negara yang berdaulat meliputi 
bendera nasional, lambang nasional dan 
lagu kebangsaan.

Pasal 20

Ibukota Republik Belarusia adalah kota 
Minsk. Status kota Minsk akan ditentukan 
oleh undang-undang.

Bagian II :

Individu, Masyarakat Dan Negara

Pasal 21

Perlindungan hak-hak dan kebebasan 
warga negara Republik Belarusia menjadi 
tujuan tertinggi dari negara. Setiap 
individu wajib atas hak untuk standar 
hidup yang bermartabat, termasuk 
makanan yang tepat, pakaian, perumahan 
dan juga peningkatan kondisi hidup yang 
diperlukan secara terus menerus.

Negara menjamin hak-hak dan kebebasan 
warga Belarusia yang dinyatakan dalam 
Konstitusi dan undang-undang, dan 

ditetapkan dalam kewajiban internasional 
negara.

Pasal 22

Semua orang harus sama di hadapan 
hukum dan berhak atas perlindungan 
yang sama tanpa diskriminasi atas hak 
dan kepentingan yang sah.

Pasal 23

Pembatasan hak pribadi dan kebebasan 
dapat diizinkan hanya dalam kasus 
yang ditentukan dalam undang-undang, 
untuk kepentingan keamanan nasional, 
ketertiban umum, perlindungan terhadap 
moral dan kesehatan masyarakat serta 
hak-hak dan kebebasan orang lain. Tidak 
seorang pun dapat menikmati keuntungan 
dan hak istimewa yang bertentangan 
dengan undang-undang.

Pasal 24

Setiap orang memiliki hak untuk hidup. 
Negara harus melindungi kehidupan 
individu terhadap segala bentuk tindakan 
melawan undang-undang. Sampai 
penghapusannya, hukuman mati dapat 
diterapkan sesuai dengan undang-undang 
sebagai hukuman atas kejahatan yang luar 
biasa dan hanya sesuai dengan putusan 
pengadilan.

Pasal 25

Negara harus melindungi kebebasan, 
keutuhan dan martabat  pribadi , . 
Pembatasan atau penolakan kebebasan 
pribadi dimungkinkan dalam kasus dan 
di bawah prosedur yang ditentukan 
dalam undang-undang. Seseorang yang 
telah ditahan berhak atas penyelidikan 
yudisial terkait legalitas penahanan atau 
penangkapannya. Tidak seorangpun dapat 
dikenakan penyiksaan atau perlakuan 
atau hukuman kejam, tidak manusiawi 
atau tidak bermartabat, atau dikenakan 
eksperimen medis atau lainnya tanpa 
persetujuan seseorang tersebut.
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Pasal 26

Tidak seorang pun dapat dinyatakan 
bersalah a tas  kejahatan kecual i 
kesalahannya terbukti berdasarkan 
prosedur yang ditetapkan dalam undang-
undang dan ditetapkan oleh putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum. Seorang tersangka tidak 
diwajibkan untuk membuktikan dirinya 
tidak bersalah.

Pasal 27

Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk 
menjadi saksi terhadap diri sendiri, 
anggota keluarga atau ahli waris. Bukti 
yang diperoleh dengan melanggar hukum 
tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas perlindungan 
dari tindakan melanggar hukum yang 
berkenaan dengan kehidupan pribadi 
seseorang, termasuk gangguan-gangguan 
pada privasi korespondensi seseorang, 
telepon dan komunikasi lainnya, dan 
pada kehormatan dan martabat seseorang.

Pasal 29

Hak rakyat untuk merasa aman di 
rumah mereka dan akibat-akibat 
sah lainnya dari keamanan ini harus 
dijamin. Tidak ada orang yang berhak, 
kecuali dalam kaitannya dengan 
hukum,  memasuki wilayah atau 
properti sah lainnya milik seseorang 
yang bertentangan dengan keinginan 
seseorang tersebut. 

Pasal 30

Warga Republik Belarusia berhak untuk 
bergerak bebas dan memilih tempat 
tinggal mereka dalam Republik Belarusia, 
meninggalkan dan kembali ke sana tanpa 
hambatan.

Pasal 31

Setiap orang berhak secara independen 
untuk menentukan sikap seseorang 
terhadap agama, untuk memeluk agama 
apapun secara individu atau bersama-
sama dengan orang lain, atau mengaku 
tidak sama sekali, untuk mengekspresikan 
dan menyebarkan keyakinan yang terkait 
dengan sikap seseorang terhadap agama, 
dan untuk berpartisipasi dalam tindakan 
ritual ibadah, keagamaan dan ritus, yang 
tidak dilarang oleh undang-undang.

Pasal 32

Pernikahan, keluarga, ibu, ayah, dan 
anak yang berada di bawah perlindungan 
negara. Saat mencapai usia dewasa, 
perempuan dan laki-laki berhak untuk 
memasuki pernikahan atas dasar sukarela 
dan memulai sebuah keluarga. Seorang 
suami dan istri harus sama dalam 
hubungan keluarga. Orang tua atau 
orang yang berperan sebagai orang tua 
berhak dan diharuskan membesarkan 
anak mereka dan mengurus kesehatan, 
perkembangan dan pendidikan anak-
anak mereka. Tidak ada anak yang 
boleh mengalami perlakuan kejam atau 
penghinaan atau dimanfaatkan untuk 
pekerjaan yang mungkin berbahaya 
bagi perkembangan fisik, mental atau 
moralnya. Anak-anak harus merawat 
orang tua atau orang-orang yang berperan 
sebagai orang tua dan memberikan 
mereka bantuan. Anak-anak dapat 
dipisahkan dari keluarga mereka tanpa 
persetujuan orang tua atau orang-orang 
yang berperan sebagai orang tua hanya 
apabila diputuskan dalam pengadilan, 
jika orang tua atau orang-orang yang 
berperan sebagai orang tua gagal dalam 
tugas mereka terhadap anak-anak mereka. 
Perempuan harus dijamin hak yang sama 
dengan laki-laki dalam kesempatan 
mereka untuk menerima pendidikan dan 
pelatihan kejuruan, promosi tenaga kerja, 



128

Republic of Belarus

sosial politik, budaya dan bidang kegiatan 
lainnya, serta dalam menciptakan kondisi 
keamanan kerja dan kesehatan. Orang-
orang muda dijamin haknya dalam 
perkembangan spiritual, moral dan fisik 
mereka. Negara harus menciptakan semua 
kondisi yang diperlukan untuk partisipasi 
bebas dan efektif dari orang-orang muda 
dalam pembangunan politik, sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat.

Pasal 33

Setiap orang dijamin kebebasannya untuk 
berpikir dan memeluk keyakinan dan 
mereka bebas berekspresi. Seseorang tidak 
boleh dipaksa untuk mengekspresikan 
keyakinan seseorang atau melarangnya. 
Tidak ada monopoli media massa oleh 
asosiasi negara, publik atau warga negara 
individu dan sensor tidak diizinkan.

Pasal 34

Warga Republik Belarusia harus dijamin 
haknya untuk menerima, menyimpan dan 
menyebarkan informasi tentang kegiatan 
badan-badan negara dan asosiasi publik 
yang dapat dipercaya dan tepat waktu, 
tentang kehidupan politik, ekonomi, 
budaya dan internasional, dan tentang 
keadaan lingkungan negara. Lembaga 
negara, asosiasi publik dan pejabat harus 
membiayai warga Republik Belarusia 
untuk kesempatan untuk membiasakan 
diri dengan materi yang mempengaruhi 
hak-hak dan kepentingan sah. Penggunaan 
informasi dapat dibatasi oleh undang-
undang dengan tujuan untuk menjaga 
kehormatan, martabat, kehidupan pribadi 
dan keluarga dari warga dan implementasi 
penuh dari hak-hak mereka.

Pasal 35

Kebebasan untuk mengadakan majelis, 
demonstrasi, pawai jalanan, dan protes 
yang tidak mengganggu hukum dan 
ketertiban atau melanggar hak-hak warga 

negara lain dari Republik Belarusia, harus 
dijamin oleh Negara. Prosedur untuk 
melakukan kegiatan di atas ditentukan 
oleh undang-undang.

Pasal 36

Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat. Hakim, pegawai Kantor 
Prokurator, staf dari badan urusan 
internal, Komite Pengawas Negara dan 
badan-badan keamanan, serta pelayan 
masyarakat tidak dapat menjadi anggota 
partai politik atau asosiasi publik lainnya 
yang mengejar tujuan-tujuan politik.

Pasal 37

Warga Republik Belarusia berhak untuk 
berpartisipasi dalam menyelesaikan 
masalah negara, baik secara langsung 
maupun melalui pemilihan wakil-wakilnya 
secara bebas. Partisipasi langsung warga 
dalam penyelenggaraan urusan masyarakat 
dan Negara harus dipastikan dengan 
diadakannya referendum, pembahasan 
rancangan undang-undang dan isu-isu 
penting nasional dan lokal, dan dengan 
cara lain yang ditentukan dalam undang-
undang. Dalam kasus yang ditentukan 
oleh undang-undang warga negara 
Republik Belarusia harus ambil bagian 
dalam pembahasan isu-isu negara dan 
kehidupan masyarakat melalui pertemuan 
republik dan lokal.

Pasal 38

Warga Republik Belarusia berhak untuk 
memilih secara bebas dan dipilih untuk 
badan-badan negara atas dasar asas 
universal, sederajat, langsung atau tidak 
langsung secara rahasia.

Pasal 39

Warga Republik Belarusia, sesuai dengan 
kemampuan dan keterampilannya, berhak 
atas akses yang sama untuk setiap jabatan 
dalam badan-badan negara.
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Pasal 40

Setiap orang berhak mengajukan tuntutan 
secara pribadi atau kolektif terhadap 
lembaga negara. Lembaga negara, serta 
pejabatnya, harus mempertimbangkan 
tuntutan apapun dan memberikan 
jawaban terkait substansi masalahnya 
dalam waktu yang ditentukan dalam 
undang-undang. Setiap penolakan untuk 
mempertimbangkan banding yang telah 
diajukan harus disahkan secara tertulis.

Pasal 41

Warga Republik Belarusia harus dijamin 
haknya untuk bekerja sebagai sarana 
aktualisasi diri individu yang paling 
berharga, yaitu hak untuk memilih 
jenis profesi dan pekerjaan dan bekerja 
sesuai dengan ketrampilan, kemampuan, 
pendidikan dan pelatihan kejuruan 
seseorang, dan dengan memperhatikan 
kebutuhan sosial, dan hak untuk kondisi 
kerja yang sehat dan aman. Negara harus 
menciptakan kondisi yang diperlukan 
untuk adanya lapangan pekerjaan bagi 
warganya. Ketika seseorang menganggur 
karena alasan-alasan yang berada di 
luar kendalinya, ia akan mendapatkan 
pelatihan dalam spesialisasi baru 
dan peningkatan kualifikasi dengan 
memperhatikan kebutuhan sosial, dan 
santunan pengangguran sesuai dengan 
undang-undang. Warga berhak atas 
perlindungan terhadap kepentingan 
ekonomi dan sosial mereka, termasuk 
hak untuk membentuk serikat buruh dan 
membuat kontrak kolektif (perjanjian), 
dan hak untuk mogok kerja. Kerja paksa 
dilarang, selain pekerjaan atau jasa 
yang ditentukan dalam putusan 80 dari 
pengadilan atau sesuai dengan undang-
undang tentang keadaan darurat atau 
darurat militer.

Pasal 42

Karyawan harus dijamin dalam hal 
pembagian hasil ekonomi yang adil dari 
kerja mereka sesuai dengan signifikansi 
kuantitas, kualitas dan sosial dari 
pekerjaan tersebut, tetapi tidak boleh 
kurang dari tingkat yang dapat menjamin 
mereka dan keluarga mereka hidup 
merdeka dan martabat. Perempuan dan 
laki-laki dan orang dewasa dan anak-
anak berhak atas upah yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 43

Orang yang bekerja berhak untuk liburan. 
Bagi karyawan, hak ini harus dijaga 
melalui ketentuan seminggu kerja tidak 
lebih dari 40 jam, jam kerja yang lebih 
pendek di malam hari dan penyediaan 
cuti tahunan dan hari libur mingguan.

Pasal 44.

Negara harus menjamin setiap hak harta 
benda dan akan memberikan kontribusi 
untuk akuisisi. Seorang pemilik harus 
memiliki hak untuk memiliki, menikmati 
dan menghabiskan aset baik secara 
individu atau bersama-sama dengan 
orang lain. Hak kepemilikan properti 
tanpa diganggu dan hak untuk mewarisi 
harta harus dilindungi oleh undang-
undang. Kekayaan yang diperoleh sesuai 
dengan undang-undang harus dijaga oleh 
Negara. Negara harus mendorong dan 
melindungi tabungan warga dan kondisi 
jaminan untuk pengembalian deposito. 
Pembekuan aset dapat diizinkan hanya 
dengan alasan kebutuhan masyarakat, 
di bawah kondisi dan prosedur yang 
ditentukan oleh undang-undang, dengan 
kompensasi nilai aset penuh dan tepat 
waktu yang dibekukan, dan sesuai dengan 
putusan dari pengadilan. Pelaksanaan 
hak properti tidak dapat bertentangan 
dengan manfaat sosial dan keamanan, 
atau membahayakan lingkungan atau 
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harta sejarah dan budaya, atau melanggar 
hak-hak dan kepentingan orang lain yang 
dilindungi secara hukum. 

Pasal 45

Warga Republik Belarusia harus dijamin 
hak untuk perawatan kesehatan, termasuk 
pengobatan gratis di layanan kesehatan 
negara. Negara harus membuat fasilitas 
perawatan kesehatan yang dapat diakses 
oleh semua warga negaranya. Hak 
warga negara Republik Belarusia untuk 
perawatan kesehatan juga harus dijamin 
dengan pengembangan pelatihan fisik 
dan olahraga, langkah-langkah untuk 
memperbaiki lingkungan, kesempatan 
untuk menggunakan perusahaan kebugaran 
dan perbaikan dalam keselamatan kerja.

Pasal 46

Setiap orang berhak untuk lingkungan 
yang kondusif dan kompensasi atas 
kehilangan atau kerusakan yang 
disebabkan oleh pelanggaran hak ini. 
Negara harus mengawasi pemanfaatan 
rasional sumber daya alam untuk 
melindungi dan memperbaiki kondisi 
hidup, dan untuk melestarikan dan 
memulihkan lingkungan.

Pasal 47

Warga Republik Belarusia harus dijamin 
haknya atas jaminan sosial di usia tua, 
dalam hal penyakit, cacat, hilangnya 
kemampuan untuk bekerja dan kehilangan 
pencari nafkah dan dalam kasus lainnya 
yang ditentukan dalam undang-undang. 
Negara harus memberikan perhatian 
khusus untuk veteran perang dan buruh, 
serta bagi mereka yang kehilangan 
kesehatan mereka dalam mempertahankan 
kepentingan public dan nasional. 

Pasal 48

Warga Republik Belarusia berhak untuk 
perumahan. Hak ini dapat dijamin 

melalui pembangunan oleh negara, dan 
perumahan pribadi dan bantuan bagi 
warga dalam memperoleh perumahan. 
Negara dan pemerintah lokal dapat 
memberikan perumahan gratis atau 
dengan harga yang terjangkau sesuai 
dengan undang-undang untuk warga yang 
membutuhkan perlindungan sosial. Tidak 
seorang pun dapat dirampas rumahnya 
secara sewenang-wenang.

Pasal 49

Setiap orang berhak atas pendidikan. 
Pendidikan umum, pendidikan menengah 
dan pendidikan teknis ketrampilan yang  
bebas dan mudah diakses harus dijamin. 
Pendidikan khusus dan pendidikan tinggi 
harus dapat diakses oleh semua orang 
sesuai dengan kemampuan masing-
masing individu. Semua orang dapat, 
atas dasar persaingan, mendapatkan 
pendidikan yang sesuai di lembaga 
pendidikan negara secara gratis.

Pasal 50

Setiap orang berhak untuk melestarikan 
afiliasi etnisnya, dan sebaliknya, tidak ada 
yang dapat dipaksa untuk menentukan 
atau menunjukkan afiliasi etnisnya. 
Penghinaan terhadap martabat etnis dapat 
dituntut secara hukum. Setiap orang 
berhak untuk menggunakan bahasa aslinya 
dan untuk memilih bahasa komunikasi. 
Sesuai dengan undang-undang, Negara 
harus menjamin kebebasan untuk memilih 
bahasa pendidikan dan pengajaran.

Pasal 51

Setiap orang berhak untuk ambil bagian 
dalam kehidupan budaya. Hak ini 
wajib dilindungi dengan aksesibilitas 
universal terhadap harta budaya dalam 
negeri dan dunia yang diselenggarakan 
negara dan masyarakat dan oleh 
pengembangan jaringan lembaga budaya 
dan pendidikan. Kebebasan kreativitas 
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artistik, ilmiah dan teknis dan pengajaran 
harus dijamin. Kekayaan intelektual 
harus dilindungi oleh undang-undang. 
Negara harus memberikan kontribusi 
pada pengembangan budaya, penelitian 
ilmiah dan teknis untuk kepentingan 
kepentingan umum.

Pasal 52

Semua orang di wilayah Republik 
Belarusia wajib mematuhi konstitusi dan 
undang-undang dan menghormati tradisi 
nasional.

Pasal 53

Setiap orang harus menghormati martabat, 
hak-hak, kebebasan dan kepentingan 
hukum orang lain.

Pasal 54

Setiap orang harus menjaga peninggalan 
sejarah, budaya dan spiritual dan harta 
nasional lainnya.

Pasal  55

Adalah tugas setiap orang untuk 
melindungi lingkungannya.

Pasal 56

Warga Republik Belarusia wajib 
berkontribusi terhadap pendanaan 
pengeluaran publik melalui pembayaran 
pajak negara, pembayaran iuran dan 
lainnya.

Pasal 57

Adalah tanggung jawab dan tugas 
suci setiap warga negara Republik 
Belarusia untuk membela Republik 
Belarusia. Prosedur yang mengatur 
dinas militer, dengan alasan dan kondisi 
untuk pembebasan dari dinas militer 
dan substitusi daripadanya oleh layanan 
alternatif harus ditentukan oleh undang-
undang.

Pasal 58

Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk 
melaksanakan tugas yang tidak ditentukan 
dalam Konstitusi Republik Belarusia 
dan hukum-hukumnya atau melepaskan 
hak-haknya.

Pasal 59

Negara harus mengambil semua langkah 
yang ada untuk menciptakan tatanan 
domestik dan internasional yang 
diperlukan untuk melaksanakan secara 
penuh hak-hak dan kebebasan warga 
negara Republik Belarusia yang ditentukan 
dalam Konstitusi. Lembaga negara, 
pejabat dan orang-orang lainnya yang 
telah dipercayakan untuk melaksanakan 
fungsi negara harus mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk melaksanakan 
dan menjaga hak-hak dan kebebasan 
individu. Badan-badan dan orang-orang 
harus bertanggung jawab atas tindakan 
melanggar hak-hak dan kebebasan 
individu.

Pasal 60

Setiap orang harus dijamin perlindungan 
hak dan kebebasannya oleh pengadilan 
yang berwenang, independen dan tidak 
memihak dalam periode waktu yang 
ditentukan dalam undang-undang. 
Untuk mempertahankan hak, kebebasan, 
kehormatan dan martabat mereka, warga 
berhak sesuai dengan undang-undang 
untuk memulihkan, melalui pengadilan, 
baik kerusakan properti dan kompensasi 
keuangan untuk cedera moral

Pasal 61

Setiap orang berhak sesuai dengan 
instrumen internasional yang diratifikasi 
oleh Republik Belarusia untuk menarik 
organisasi-organisasi internasional untuk 
membela hak-hak dan kebebasan mereka, 
asalkan semua sarana pembelaan hukum 
antarnegara yang tersedia telah habis.
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Pasal 62

Setiap orang memiliki hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum untuk 
melaksanakan dan membela hak-hak dan 
kebebasannya, termasuk hak seseorang 
untuk memanfaatkan, setiap saat, bantuan 
dari pengacara dan perwakilan lainnya di 
pengadilan, badan-badan negara lainnya, 
badan pemerintah daerah, perusahaan-
perusahaan, organisasi dan asosiasi 
masyarakat, dan juga dalam hubungan 
dengan para pejabat dan warga negara. 
Dalam kasus yang ditentukan dalam 
undang-undang, bantuan hukum harus 
diberikan dari dana publik. Penentangan 
terhadap pemberian bantuan hukum 
dilarang di Republik Belarusia.

Pasal 63

Pelaksanaan hak-hak pribadi dan 
kebebasan yang ditetapkan dalam 
Konstitusi ini dapat ditangguhkan hanya 
selama keadaan hukum darurat atau 
bela diri di bawah prosedur dan dalam 
batas-batas yang ditentukan dalam 
Konstitusi dan undang-undang. Dalam 
melaksanakan langkah-langkah khusus 
selama keadaan darurat, hak-hak yang 
ditentukan dalam Pasal 24, bagian ketiga 
dari Pasal 25 dan Pasal 26 dan 31 dari 
Konstitusi tidak dapat dibatasi.

Bagian III

Sistem Pemilihan. Referendum

Bab I

Sistem Pemilihan

Pasal 64

Pemilihan deputi dan orang-orang yang 
terpilih di dalam kantor negara oleh 
rakyat harus bersifat universal: warga 
negara Republik Belarusia yang telah 
mencapai usia 18 memenuhi syarat 
untuk memilih. Warga yang dianggap 
tidak mampu oleh pengadilan hukum 

atau ditahan di tempat kurungan sesuai 
dengan putusan pengadilan tidak dapat 
ambil bagian dalam pemilu. Orang-
orang yang terkait dengan hukuman 
pencekalan dan penahanan diseleksi di 
bawah prosedur yang ditentukan dalam 
hukum pidana tidak dapat ambil bagian 
dalam pemilu. Setiap batasan langsung 
atau tidak langsung pada hak suara warga 
dalam contoh lain tidak dapat diijinkan 
dan dikenai sanksi hukum. Kualifikasi 
usia deputi dan orang -orang yang 
terpilih untuk menduduki posisi negara 
akan ditentukan oleh undang-undang 
yang sesuai, kecuali ditentukan lain oleh 
Konstitusi ini.

Pasal 65

Pemilu harus bebas. Seorang pemilih 
dapat memutuskan secara pribadi apakah 
akan ambil bagian dalam pemilu dan 
untuk siapa memilih. Persiapan dan 
pelaksanaan pemilu harus terbuka dan 
di depan umum.

Pasal 66

Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip hak pilih yang sama. Pemilih 
harus memiliki jumlah suara yang sama. 
Kandidat yang berdiri untuk jabatan 
publik harus ambil bagian dalam pemilu 
atas dasar persamaan.

Pasal 67

Pemilihan deputi harus langsung. Deputi 
harus dipilih secara langsung oleh warga.

Pasal 68

Pemberian suara pada pemilihan harus 
rahasia. Pemantauan preferensi pemilih 
pada saat pemilihan sedang berlangsung 
adalah terlarang.

Pasal 69

Asosiasi publik, serikat buruh dan warga 
negara memiliki hak untuk mengajukan 
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kandidat untuk deputi sesuai dengan 
undang-undang.

Pasal 70

Pengeluaran yang terjadi dalam persiapan 
dan pelaksanaan pemilu harus ditutupi 
oleh Negara dalam batas-batas dari dana 
yang ditetapkan untuk tujuan itu. Dalam 
kasus yang ditentukan oleh undang-
undang, pengeluaran untuk persiapan dan 
pelaksanaan pemilihan dapat dilakukan 
dengan melibatkan asosiasi masyarakat, 
perusahaan, kantor, organisasi, dan 
masyarakat.

Pasal 71

Pemilihan dilakukan oleh komisi 
pemilihan umum, kecuali ditentukan 
lain dalam Konstitusi. Prosedur yang 
mengatur pelaksanaan pemilu akan 
ditentukan oleh undang-undang Republik 
Belarusia. Tidak ada pemilu yang 
diadakan selama keadaan darurat atau 
darurat militer.

Pasal 72

Penarikan kembali deputi harus dilakukan 
sesuai dengan yang ditentukan oleh 
undang-undang. Pemberian suara untuk 
penarikan kembali dari deputi harus 
dilakukan sesuai dengan yang ditentukan 
untuk pemilihan deputi, dan atas inisiatif 
tidak kurang dari 20 persen dari warga 
yang berhak untuk memilih dan penduduk 
di daerah yang sesuai. Alasan dan 
perintah untuk menarik seseorang dari 
anggota Dewan Republik ditentukan oleh 
undang-undang.

BAB 2
REFERENDUM (PLEBISIT)

Pasal 73

Referendum lokal dan Nasional dapat 
diadakan untuk menyelesaikan masalah 
penting Negara dan masyarakat.

Pasal 74

Referendum nasional dapat dilakukan atas 
prakarsa Presiden Republik Belarusia, 
serta atas prakarsa Dewan Republik atau 
Dewan Perwakilan Rakyat, yang diambil 
pada persidangan mereka yang terpisah 
oleh mayoritas penuh jumlah deputi 
masing-masing, atau atas prakarsa tidak 
kurang dari 450.000 warga berhak untuk 
memilih, termasuk tidak kurang dari 
30.000 warga dari masing-masing daerah 
(oblasts) dan kota Minsk. Presiden harus 
mengadakan referendum nasional setelah 
persetujuan oleh Dewan Republik dan 
Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan 
undang-undang, atau oleh warga sendiri. 
Tanggal referendum adalah selambat-
lambatnya tiga bulan sejak Presiden 
mengeluarkan dekrit untuk mengadakan 
referendum.

Keputusan yang diambil oleh referendum 
nasional harus ditandatangani oleh 
Presiden Republik Belarusia.

Pasal 75

Referendum Lokal dilaksanakan oleh 
badan perwakilan lokal yang relevan atas 
inisiatif mereka atau atas rekomendasi 
dari tidak kurang dari sepuluh persen dari 
warga yang berhak untuk memilih dan 
penduduk di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 76

Referendum dilakukan dengan cara 
universal, pemungutan suara yang bebas, 
sama dan rahasia. Warga Republik 
Belarusia yang memenuhi syarat memilih 
harus ambil bagian dalam referendum.

Pasal 77

Keputusan yang diambil oleh referendum 
dapat ditolak atau diubah hanya dengan 
cara referendum lain, kecuali ditentukan 
lain oleh referendum tersebut.
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Pasal 78

Prosedur yang mengatur pelaksanaan 
referendum nasional dan lokal dan daftar 
masalah yang tidak dapat diputuskan 
lewat referendum akan ditentukan oleh 
undang-undang Republik Belarusia.

Bagian IV 

Presiden, Parlemen. Pemerintahan, 
Pengadilan

Bab 3
Presiden Republik Belarusia

Pasal 79

Presiden Republik Belarusia menjadi 
Kepala Negara, penjamin Konstitusi 
Republik Belarusia, hak-hak dan 
kebebasan manusia dan warga negara. 
Presiden harus mewujudkan kesatuan 
bangsa, penerapan pedoman utama 
kebijakan dalam negeri dan luar negeri, 
mewakili Negara dalam hubungannya 
dengan negara-negara lain dan organisasi 
internasional. Presiden harus memberikan 
perlindungan kedaulatan Republik 
Belarusia, keamanan nasional dan 
keutuhan wilayah, menjamin stabilitas 
politik dan ekonomi, kontinuitas dan 
interaksi badan-badan kekuasaan negara, 
wajib menjaga intermediasi antara 
badan kekuasaan negara. Presiden dapat 
menikmati kekebalan, dan kehormatan 
dan martabat harus dilindungi oleh 
undang-undang.

Pasal 80

Setiap warga negara Republik Belarusia 
yang setidak-tidaknya berusia 35 tahun 
yang memenuhi syarat untuk memilih 
dan telah bertempat tinggal di Republik 
Belarusia untuk setidaknya sepuluh tahun 
sebelum pemilu dapat terpilih sebagai 
presiden.

Pasal 81

Presiden harus dipilih langsung oleh 
rakyat Republik Belarusia untuk masa 
jabatan lima tahun dengan pemilihan 
yang umum, bebas, setara, langsung 
dan rahasia. 

Calon presiden dicalonkan oleh warga 
negara Republik Belarusia dengan tanda 
tangan tidak kurang dari 100.000 pemilih 
telah dikumpulkan.

Pemilihan presiden dilaksanakan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat selambat-
lambatnya lima bulan dan harus 
dilakukan selambat-lambatnya dua bulan 
sebelum berakhir masa jabatan Presiden 
sebelumnya. Ketika kantor Presiden 
menjadi kosong, pemilu akan diadakan 
tidak lebih cepat dari 30 hari dan paling 
lambat 70 hari, dari hari di mana jabatan 
itu kosong.

Pasal 82

Pemilu dianggap telah berlangsung ketika 
lebih dari setengah warga Republik 
Belarusia pada daftar pemilih telah 
ambil bagian dalam penyerahan suara. 
Presiden dianggap terpilih di mana lebih 
dari setengah warga Republik Belarusia 
yang mengambil bagian dalam pemilihan 
umum memilih dia. Ketika tidak ada 
kandidat yang memperoleh jumlah 
suara yang diperlukan, dalam waktu 
dua minggu putaran kedua pemungutan 
suara dilakukan antara dua kandidat 
yang memperoleh suara terbanyak. Para 
calon presiden yang memperoleh lebih 
dari setengah suara pemilih yang ambil 
bagian dalam pemilihan putaran kedua 
akan dianggap terpilih. Prosedur yang 
mengatur pelaksanaan pemilihan presiden 
ditentukan oleh undang-undang Republik 
Belarusia.
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Pasal 83

Presiden akan menjabat setelah mengambil 
Sumpah berikut: “Dengan menerima 
jabatan Presiden Republik Belarusia, 
Saya bersumpah untuk setia melayani 
orang-orang Republik Belarusia, untuk 
menghormati dan melindungi hak-hak 
dan kebebasan manusia dan warga 
negara, untuk mematuhi dan melindungi 
Konstitusi Republik Belarusia, dan 
bertanggungjawab secara tegas dan 
sungguh-sungguh  terhadap tugas-tugas 
mulia yang telah diberikan kepada 
saya “. Sumpah harus diberikan dalam 
upacara pelantikan yang dihadiri oleh 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Republik, para hakim Mahkamah 
Konstitusi, Agung dan Pengadilan 
Ekonomi selambat-lambatnya dua bulan 
dari hari di mana Presiden terpilih. 
Kekuasaan Presiden sebelumnya akan 
berakhir saat Presiden-terpilih mengambil 
Sumpah.

Pasal 84

Presiden Republik Belarusia wajib: 
1) Mengadakan referendum nasional, 
2) Mengadakan pemilu rutin dan luar 

biasa untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Republik dan badan 
perwakilan daerah;

3) membubarkan dewan di parlemen 
sesuai dengan yang ditentukan oleh 
Konstitusi;

4) menunjuk enam anggota Komisi 
Sentral Republik Belarusia pada 
Pemilihan dan referendum nasional;

5) M e m b e n t u k ,  m e l e b u r  d a n 
mereorganisas i  Adminis t ras i 
kepresidenan Republik Belarusia, 
badan-badan lain dalam administrasi 
negara, serta dewan penasehat, 
dan badan-badan lain yang terkait 
dengan Kepresidenan;

6) menunjuk Perdana menteri Republik 
Belarusia dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat;

7) menentukan struktur Pemerintah 
Republik Belarusia, mengangkat 
dan memberhentikan wakil Perdana 
menteri, menteri dan anggota 
lain dari Pemerintah, mengambil 
keputusan tentang pengunduran diri 
pemerintah, atau anggotanya;

8) menunjuk dengan persetujuan 
Dewan Republik Ketua Mahkamah 
Konstitusi, pengadilan Agung dan 
Ekonomi dari antara para hakim 
pengadilan tersebut;

9) menunjuk dengan persetujuan Dewan 
Republik hakim Mahkamah Agung 
dan Ekonomi, Ketua Komisi Sentral 
Republik Belarusia pada Pemilihan 
dan referendum nasional, Prokurator 
Umum, Ketua dan anggota Dewan 
Pengurus dari Bank Nasional;

10) menunjuk enam anggota Mahkamah 
Konstitusi, dan hakim lainnya 
Republik Belarusia;

11) memberhentikan Ketua dan hakim 
Mahkamah Konstitusi, Agung dan 
Ekonomi, Ketua Komisi Sentral 
Republik Belarusia pada Pemilihan 
dan referendum nasional, Prokurator-
Umum, Ketua dan anggota Dewan 
Bank Nasional sesuai dengan 
peraturan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan pemberitahuan 
dari Dewan Republik;

12) mengangkat dan memberhentikan 
Ketua Komite Pengawas Negara;

13) menyampaikan pesan kepada orang-
orang Republik Belarusia tentang 
keadaan bangsa dan pedoman 
kebijakan dalam dan luar negeri;

14) menyampaikan pesan tahunan 
kepada Parlemen yang tidak terbuka 
untuk pembahasan di dalam sidang 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
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Dewan Republik; memiliki hak 
untuk ikut dalam sidang parlemen 
dan badan tersebut; menyampaikan 
pidato dan surat resmi ke Parlemen 
pada setiap waktu diminta;

15) memiliki hak untuk memimpin 
pertemuan di dalam Pemerintahan 
Republik Belarusia;

16) menunjuk pejabat terkemuka badan 
administrasi negara dan menentukan 
status mereka, menunjuk perwakilan 
resmi dari Presiden di Dewan 
Perwakilan Rakyat dan pejabat lain 
yang ditentukan undang-undang, 
kecuali ditentukan lain dalam 
Konstitusi;

17) menyelesaikan masalah mengenai 
pember ian  kewarganegaraan 
Republik Belarusia, penghentiannya 
dan pemberian suaka;

18) menetapkan hari libur negara 
dan tanggal merah, memberikan 
penghargaan negara, pangkat dan 
gelar;

19) memberikan grasi kepada warga 
yang dihukum.

20) m e l a k u k a n  n e g o s i a s i  d a n 
m e n a n d a t a n g a n i  p e r j a n j i a n 
internasional, mengangkat dan 
memberhent ikan  perwaki lan 
diplomatik Republik Belarusia di 
luar negeri dan pada organisasi 
internasional;

21) menerima mandat  dan surat 
pemberhentian dari perwakilan 
diplomatik di luar negeri;

22) dalam hal terjadi bencana alam, 
musibah, atau kerusuhan yang 
melibatkan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap sebagian rakyat 
atau organisasi yang membahayakan 
kehidupan masyarakat dan kesehatan 
atau membahayakan integritas 
teritorial dan eksistensi Negara, 
Presiden dapat menyatakan keadaan 

darurat  di  wilayah Republik 
Belarusia atau di daerah tertentu 
dan menyerahkan keputusan kepada 
Dewan Republik untuk disetujui 
dalam waktu tiga hari;

23) memiliki hak, dalam kasus yang 
ditentukan dalam undang-undang, 
untuk menunda atau menangguhkan 
pemogokan untuk jangka waktu 
tidak melebihi tiga bulan;

24)  Menandatangani surat-surat 
dan memiliki hak sebagaimana 
ditentukan oleh Konstitusi untuk 
mengembalikannya atau beberapa 
ketentuannya dengan keberatan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

25)  memiliki hak untuk menghapuskan 
peraturan-peraturan Pemerintah;

26) Melakukan pengawasan secara 
langsung atau melalui badan 
pengawasan hukum yang dibentuk 
secara khusus oleh badan-badan 
administrasi lokal atau pemerintahan 
sendiri dan memiliki hak untuk 
menangguhkan keputusan dewan 
deputi lokal, atau menghapuskan 
keputusan badan-badan eksekutif 
lokal dan badan-badan administratif 
di mana mereka tidak sesuai dengan 
persyaratan undang-undang;

27) Membentuk dan mengepalai Dewan 
Keamanan Republik Belarusia, dan 
mengangkat dan memberhentikan 
Sekretaris Negara Dewan Keamanan;

28) menjadi Komandan Angkatan 
Bersenjata Republik Belarusia, 
mengangkat dan memberhentikan 
Panglima Tertinggi Angkatan 
Bersenjata;

29) memaksakan, dalam hal ancaman 
militer atau serangan, darurat militer 
di wilayah Republik Belarusia dan 
mengumumkan mobilisasi umum 
atau sebagian dengan pengajuan 
dalam waktu 3 hari dari keputusan 
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yang diambil untuk persetujuan dari 
Dewan Republik;

30) menjalankan kekuasaan lain yang 
dipercayakan kepadanya oleh 
Konstitusi dan undang-undang.

Pasal 85

Presiden dapat mengeluarkan keputusan 
dan perintah atas dasar dan sesuai dengan 
Konstitusi yang bersifat wajib di wilayah 
Republik Belarusia. Dalam kasus yang 
ditentukan oleh konstitusi, Presiden 
dapat mengeluarkan keputusan yang 
memiliki kekuatan hukum. Presiden harus 
memastikan secara langsung atau melalui 
badan pelaksana keputusan, perintah, dan 
instruksi yang dibentuk secara khusus.

Pasal 86

Presiden tidak dapat memegang jabatan 
lain atau menerima imbalan uang selain 
gajinya, selain royalti untuk karya ilmu 
pengetahuan, sastra dan seni. Presiden 
harus menangguhkan keanggotaan partai 
politik dan asosiasi-asosiasi publik 
lainnya yang mengejar tujuan politik 
selama masa jabatannya.

Pasal 87

Presiden dapat mengajukan pengunduran 
dirinya setiap saat. Pengunduran diri 
Presiden dapat diterima oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Pasal 88

Presiden Republik Belarusia dapat 
diberhentikan dari jabatannya lebih 
awal ketika dia terus-menerus tidak 
mampu untuk melaksanakan tugasnya 
karena keadaan kesehatannya. Masalah 
pemberhentian Presiden harus diambil 
melalui resolusi Dewan Perwakilan 
Rakyat yang diterima oleh mayoritas 
tidak kurang dari dua pertiga dari 

anggota parlemen terpilih sebagaimana 
ditentukan oleh Konstitusi dan mayoritas 
tidak kurang dari dua pertiga penuh 
Komposisi sebagaimana ditentukan 
oleh Konstitusi Dewan Republik atas 
dasar temuan Komisi ad hoc yang 
dibentuk oleh lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat. Presiden dapat diberhentikan dari 
jabatannya karena tindakan pengkhianatan 
negara dan kejahatan berat lainnya. 
Keputusan untuk mengajukan tuntutan 
terhadap Presiden harus didukung oleh 
mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak kurang dari sepertiga dari jumlah 
deputi. Penyelidikan biaya tersebut harus 
dilaksanakan oleh Dewan Republik. 
Presiden dianggap diberhentikan dari 
jabatannya jika keputusan tersebut 
diadopsi oleh tidak kurang dari dua 
pertiga dari komposisi penuh dari Dewan 
Republik, dan tidak kurang dari dua 
pertiga dari Dewan Perwakilan Rakyat 
penuh. Kegagalan Dewan Republik dan 
Dewan Perwakilan Rakyat mengambil 
keputusan untuk memberhentikan 
Presiden dari jabatannya dalam waktu 
satu bulan sejak mulai diusulkan akan 
membuat usulan tersebut tidak valid. 
Langkah untuk memberhentikan Presiden 
dari jabatannya tidak dapat dimulai 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi dalam 
persidangan awal masa kerja Parlemen. 
Ketika Presiden diberhentikan sehubungan 
dengan tindakan kriminal, kasus ini 
harus diperiksa sesuai tuntutannya oleh 
Mahkamah Agung.

Pasal 89

Apabila jabatan Presiden kosong 
atau Presiden tidak mampu untuk 
melaksanakan tugasnya sebagaimana yang 
ditentukan oleh konstitusi, kekuasaan 
akan diserahkan kepada Perdana Menteri 
sampai Presiden terpilih disumpah. 



138

Republic of Belarus

Bab 4
Parlemen – Majelis Nasional

Pasal 90

Parlemen-Majelis Nasional adalah badan 
perwakilan dan legislatif Republik 
Belarusia. Parlemen terdiri dari dua 
badan –Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Republik.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 
110 deputi. Pemilihan deputi untuk 
Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan 
sesuai dengan undang-undang lewat 
pemilihan yang universal, setara, hak 
pilih bebas, langsung dan secara rahasia. 
Dewan Republik merupakan lembaga 
representasi teritorial. Dewan Republik 
terdiri dari delapan deputi dari setiap 
wilayah (oblast) dan kota Minsk, dipilih 
pada pertemuan deputi Dewan deputi 
lokal di tingkat dasar setiap daerah 
(oblast) dan kota Minsk dari kalangan 
mereka sendiri. Delapan anggota Dewan 
Republik diangkat oleh Presiden Republik 
Belarusia. Pemilihan untuk komposisi 
baru lembaga Parlemen ditetapkan 
selambat-lambatnya empat bulan dan 
diadakan selambat-lambatnya 30 hari 
sebelum berakhirnya kekuasaan Parlemen 
sebelumnya. Pemilu Luar Biasa untuk 
lembaga Parlemen diadakan dalam waktu 
tiga bulan sejak berakhirnya kekuasaan 
lembaga parlemen.

Pasal 92

Setiap warga negara Republik Belarusia 
yang telah mencapai usia 21 dapat 
menjadi deputi Dewan Perwakilan 
Rakyat.  Setiap warga negara Republik 
Belarusia yang telah mencapai usia 
30, dan yang telah menetap di wilayah 
daerah yang sesuai (oblast), atau kota 
Minsk tidak kurang dari lima tahun dapat 
menjadi anggota dari Dewan Republik. 

Seorang deputi dari Dewan Perwakilan 
Rakyat  melaksanakan kekuasaan 
seseorang di Dewan Perwakilan Rakyat  
secara profesional kecuali ditentukan 
oleh konstitusi. Seorang deputi Dewan 
Perwakilan Rakyat  secara bersamaan 
dapat menjadi anggota dari Pemerintah. 
Tidak seorangpun dapat sekaligus menjadi 
anggota dari kedua majelis Parlemen. 
Seorang anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak mungkin menjadi anggota 
dari deputi Dewan lokal. Seorang anggota 
Dewan Republik tidak mungkin sekaligus 
anggota dari Pemerintah. Tidak ada orang 
yang dapat melaksanakan tugas seseorang 
sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, atau anggota Dewan Republik 
dan sekaligus memegang jabatan Presiden 
atau hakim.

Pasal 93

Jangka waktu menjabat anggota parlemen 
adalah empat tahun. Wewenang Parlemen 
dapat diperpanjang oleh undang-undang 
hanya dalam hal perang. Sidang pertama 
parlemen setelah pemilu diajukan oleh 
Komisi Pemilihan Pusat dan referendum 
nasional dan harus diselenggarakan 
paling lambat 30 hari setelah pemilu. 
Hitungan mundur dari periode tiga 
puluh hari untuk berkumpul dan awal 
sesi pertama Dewan Perwakilan Rakyat 
mulai dari hari putaran kedua pemilihan 
untuk Parlemen baru. Jika putaran kedua 
pemilihan untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak dilaksanakan, maka mundur 
dari periode tiga puluh hari akan dimulai 
dari hari putaran pertama pemilihan 
umum di Republik Belarusia. Hitungan 
mundur dari periode tiga puluh hari untuk 
memulai dan mengadakan siding pertama 
Dewan Republik harus dimulai dari hari 
pertemuan pertama deputi dari Dewan 
deputi lokal tingkat dasar untuk pemilihan 
anggota Dewan Republik dari daerah 
(oblasts) atau kota Minsk. Kekuasaan 
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 



139

Republic of Belarus

Republik dapat diakhiri sebelum waktunya 
sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. 
Dengan berakhirnya kekuasaan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Republik, 
Presiden selanjutnya dapat mengambil 
keputusan untuk mengakhiri kekuasaan 
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 
Republik.

Pasal 94

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat diberhentikan secara prematur 
ketika ketidakpercayaan dinyatakan 
atau voting ketidakpercayaan diajukan 
kepada Pemerintah, atau ketika Dewan 
Perwakilan Rakyat gagal dua kali 
untuk memberikan persetujuan untuk 
penunjukan Perdana Menteri. Kekuasaan 
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 
Republik dapat dihentikan lebih awal 
sesuai dengan kesimpulan dari Mahkamah 
Konstitusi karena pelanggaran sistematis 
dan besar terhadap Konstitusi oleh 
lembaga parlemen. Keputusan untuk 
masalah ini akan diambil oleh Presiden 
setelah konsultasi resmi dengan para 
ketua parlemen. Lembaga dewan tidak 
dapat digabung dalam keadaan darurat 
atau darurat militer, dalam enam bulan 
terakhir dari masa jabatan Presiden, dalam 
proses pemberhentian dini  Presiden dari 
jabatannya. Lembaga dewan tidak dapat 
digabung dalam perjalanan tahun pertama 
sejak sidang pertama diadakan.

Pasal 95

Lembaga dewan harus menyelenggarakan 
sidang rutin dua kali setahun. Sidang 
pertama akan dibuka pada 2 Oktober, 
durasinya tidak boleh melebihi 80 hari. 
Sidang kedua akan dibuka pada tanggal 
2 April dan durasinya tidak boleh 
melebihi 90 hari. Jika 2 Oktober atau 
2 April adalah hari libur kerja, maka 
sidang akan dimulai pada hari berikutnya. 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Republik dapat dalam kasus kebutuhan 

mendesak menyelenggarakan sidang luar 
biasa dengan permintaan Presiden, atau 
inisiatif dari tidak kurang dari mayoritas 
dua-pertiga dari komposisi penuh setiap 
lembaga untuk agenda khusus. Sidang 
luar biasa ditetapkan melalui dekrit 
Presiden.

Pasal 96

Dewan Perwakilan Rakyat wajib 
memilih dari jajaran deputi Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat dan wakilnya. 
Dewan Republik harus memilih dari 
jajaran senator Ketua Dewan Republik 
dan deputi. Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Republik, wakil-
wakil mereka harus melakukan proses 
dan harus bertanggung jawab atas 
peraturan pelaksanaan lembaga. 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Republik harus memilih dari jajaran 
deputi panitia tetap dan badan-badan 
lain untuk rancangan undang-undang, 
memberikan pertimbangan awal untuk, 
dan menyiapkan isu-isu yang termasuk 
dalam yurisdiksi lembaga.

Pasal 97

Dewan Perwakilan Rakyat harus:
1) mempertimbangkan rancangan 

undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden atau diserahkan oleh tidak 
kurang dari 150 ribu warga Republik 
Belarusia, yang punya hak pilih, 
untuk membuat amandemen dan 
perubahan dalam Konstitusi dan 
memberikan interpretasinya;

2) mempertimbangkan rancangan 
undang-undang, termasuk pedoman 
kebijakan dalam dan luar negeri 
Republ ik  Belarus ia ,  doktr in 
militer, ratifikasi dan penolakan 
terhadap perjanjian internasional, 
konsep dasar dan prinsip-prinsip 
pelaksanaan hak, kebebasan dan 
kewajiban warga negaranya; 
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masalah kewarganegaraan, status 
orang asing dan orang-orang tanpa 
kewarganegaraan, hak-hak etnis 
minoritas: persetujuan anggaran 
republik dan penjelasan dalam 
pelaksanaannya; pengenaan pajak 
nasional dan bea, prinsip-prinsip 
kepemilikan, dasar-dasar jaminan 
sosial; pelanggaran hukum dan 
hal-hal lain yang ditentukan oleh 
undang-undang; prinsip-prinsip yang 
mengatur tenaga kerja dan lapangan 
kerja,perkawinan, keluarga, masa 
kanak-kanak, tanggung jawab ibu 
danayah, pendidikan, pengasuhan, 
budaya dan kesehatan masyarakat; 
perlindungan lingkungan dan 
pemanfaatan rasional sumber daya 
alam, penentuan prosedur untuk 
mengatasi masalah yang berkaitan 
dengan administrasi-s t ruktur 
teritorial Negara; pemerintahan lokal 
yang mandiri; administrasi peradilan 
dan status hakim; masalah tanggung 
jawab pidana dan amnesti; deklarasi 
perang dan pernyatan perdamaian; 
hukum militer dan keadaan darurat, 
penghargaan lembaga negara, 
penafsiran undang-undang;

3) mengusulkan pemilihan presiden;
4) memberikan persetujuan kepada 

Presiden mengenai penunjukan 
Perdana menteri;

5) mempertimbangkan laporan dari 
Perdana menteri tentang kebijakan 
Pemerintah dan menyetujui atau 
menolaknya; penolakan kedua atas 
kebijakan Pemerintah oleh Dewan  
d ianggap  sebaga i  ungkapan 
k e t i d a k p e r c a y a a n  t e r h a d a p 
pemerintah.

6) mempertimbangkan usulan Perdana 
menteri untuk mosi tidak percaya;

7) atas usulan tidak kurang dari sepertiga 
dari komposisi penuh Dewan 

Perwakilan Rakyat menunjukkan 
k e t i d a k p e r c a y a a n  t e r h a d a p 
Pemerintah; masalah tanggung 
jawab Pemerintah tidak mungkin 
dibicarakan dalam perjalanan 
setahun setelah persetujuan Program 
kebijakan pemerintah;

8) menerima pengunduran diri Presiden;
9) berhak dengan mayoritas komposisi 

penuh Dewan Perwakilan Rakyat 
un tuk  mene ruskan  t uduhan 
pengkhianatan atau beberapa 
kejahatan berat lainnya terhadap 
Presiden, atas dasar keputusan 
Dewan Republik dan dengan 
tidak kurang dari dua pertiga 
mayoritas komposisi penuh Dewan 
Perwakilan Rakyat mengambil 
keputusan untuk memberhentikan 
Presiden dari jabatannya; 

10) membatalkan perintah dari Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat mengambil 
keputusan tentang isu-isu lain yang 
ditentukan oleh konstitusi.

Pasal 98

Dewan Republik dapat:
1) menyetujui atau menolak rancangan 

undang-undang yang diadopsi 
oleh Dewan Perwakilan berkaitan 
dengan perubahan dan adendum 
Konstitusi, dan pada interpretasi 
Konstitusi, serta rancangan undang-
undang lainnya;

2) memberikan persetujuan untuk 
penunjukan oleh Presiden dari 
Ketua Mahkamah Konstitusi,Ketua 
dan hakim Mahkamah Agung, 
Ketua dan hakim Agung Ekonomi 
Pengadilan, Ketua Komisi Sentral 
Pemilihan dan referendum nasional, 
Prokurator Umum, Ketua dan 
anggota Bank National;

3) memilih enam hakim Mahkamah 
Konstitusi;
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4) memilih enam anggota Komisi Pusat 
pada Pemilihan dan referendum 
nasional;

5) mengembalikan keputusan Dewan 
deputi lokal yang tidak sesuai 
dengan undang-undang;

6) menerima resolusi pada pembubaran 
Dewan deputi lokal secara sistematis 
dan terang-terangan

7) memper t imbangkan  tuduhan 
pengkhianatan atau beberapa 
kejahatan serius lainnya yang 
diusulkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat terhadap Presiden dan 
mengambil keputusan tentang 
penyelidikan. Mengingat pentingnya 
bukti substansial dalam pengambilan 
keputusan untuk memberhentikan 
Presiden dari jabatannya dibutuhkan 
tidak kurang dari dua pertiga dari 
komposisi penuh Dewan Perwakilan 
Rakyat;

8) mempertimbangkan dekrit Presiden 
pada pengenalan keadaan darurat, 
darurat militer, umum atau mobilisasi 
parsial selambat-lambatnya tiga hari 
setelah pengajuan mereka dan 
mengambil keputusan yang tepat. 
Dewan Republik dapat mengambil 
keputusan tentang isu-isu lain yang 
ditentukan oleh konstitusi.

 
Pasal 99

Hak inisiatif legislatif merupakan milik 
Presiden, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Republik, Pemerintah, 
serta warga negara yang berhak memilih, 
dalam jumlah tidak kurang dari 50.000, 
dan diimplementasikan dalam Dewan 
Perwaki lan  Rakyat .  Pengesahan 
Randangan Undang-Undang yang 
dapat mengurangi sumber daya negara, 
atau meningkatkan pengeluaran dapat 
diperkenalkan di Dewan Perwakilan 
Rakyat hanya dengan persetujuan 

dari Presiden atau wakil Pemerintah 
yang ditunjuknya. Presiden atau wakil 
Pemerintah yang ditunjuknya berhak 
untuk mengajukan proposal di Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Republik 
berdasarkan urgensi pertimbangan 
rancangan undang-undang. Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Republik 
harus mempertimbangkan dalam hal yang 
terakhir dalam waktu sepuluh hari sejak 
penyerahan. Untuk permintaan Presiden 
atau persetujuannya Pemerintah, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Republik 
harus mengambil keputusan pada sidang 
mereka secara umum untuk rancangan 
undang-undang baik keseluruhan atau 
bagian dari itu, yang disampaikan 
oleh Presiden atau Pemerintah guna 
mempertahankan perubahan-perubahan 
yang diteruskan atau diterima oleh 
Presiden atau Pemerintah.

Pasal 100

Rancangan Undang-Undang apapun, 
kecuali dinyatakan khusus oleh Konstitusi, 
harus terlebih dahulu dipertimbangkan 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan 
kemudian di Dewan Republik. Sebuah 
Rancangan Undang-Undang kecuali 
dinyatakan khusus dalam Konstitusi, 
akan menjadi undang-undang setelah 
persetujuan oleh mayoritas suara dari 
komposisi penuh di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Republik. Surat 
perintah resmi yang diterima oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat akan dikirim ke 
Dewan Republik untuk dipertimbangkan 
dalam waktu lima hari, di mana harus 
dipertimbangkan dalam waktu tidak lebih 
dari dua puluh hari kecuali dinyatakan 
khusus dalam Konstitusi. Sebuah 
rancangan undang-undang dianggap telah 
disetujui oleh Dewan Republik dengan 
ketentuan bahwa suara mayoritas dari 
komposisi penuh dari Dewan Republik 
telah menyetujuai hal itu, atau jika dalam 
waktu dua puluh hari, dan dalam kasus 
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yang mendesak dalam waktu sepuluh 
hari sejak penyerahan, Dewan Republik 
gagal untuk mempertimbangkannya. Jika 
rancangan undang-undang tersebut ditolak 
oleh Dewan Republik, kedua lembaga 
dapat membentuk komisi konsiliasi secara 
terpisah untuk mengatasi perbedaan yang 
ada. Naskah rancangan undang-undang 
disusun oleh komisi konsiliasi diajukan 
untuk persetujuan kedua lembaga. Jika 
komisi damai gagal untuk merancang 
rancangan undang-undang kompromi, 
Presiden atau tugasnya Pemerintah dapat 
meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat 
mengambil keputusan akhir. Rancangan 
undang-undang dianggap telah diadopsi 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat jika tidak 
kurang dari dua pertiga komposisi penuh 
telah memilihnya. Sebuah rancangan 
undang-undang diadopsi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh 
Dewan Republik, atau dalam contoh yang 
ditentukan oleh pasal ini diadopsi oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan 
kepada Presiden untuk ditandatangani 
dalam waktu sepuluh hari. Jika Presiden 
setuju dengan Rancangan Undang-Undang 
tersebut, ia akan menandatanganinya. Jika 
Presiden tidak mengembalikan rancangan 
undang-undang dalam waktu dua minggu 
sejak pengajuan, ia dianggap telah 
ditandatangani oleh Presiden. Rancangan 
undang-undang itu tidak dianggap 
telah ditandatangani dan tidak berlaku 
jika gagal dikembalikan ke Parlemen 
karena akhir sidang. Jika Presiden tidak 
setuju dengan teks rancangan undang-
undang, ia akan mengembalikannya 
bersama-sama dengan keberatan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, yang harus 
mempertimbangkan keberatan Presiden 
dalam waktu tiga puluh hari. Jika 
rancangan undang-undang tersebut telah 
diterima Dewan Perwakilan Rakyat 
oleh tidak kurang dari dua-pertiga dari 
komposisi penuh, bersama-sama dengan 
keberatan Presiden dan dalam waktu lima 

hari harus disampaikan kepada Dewan 
Republik, harus mempertimbangkan 
untuk siding kedua dalam waktu dua 
puluh hari. Rancangan undang-undang 
tersebut dianggap telah disetujui jika tidak 
kurang dari dua pertiga dari komposisi 
penuh dari Dewan Republik telah 
memilih untuk itu. Rancangan Undang-
Undang, setelah Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Republik memutuskan 
keberatan Presiden, harus ditandatangani 
oleh Presiden dalam waktu lima hari. 
Rancangan Undang-Undang itu akan 
menjadi undang-undang jika tidak 
ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 
yang ditetapkan. Keberatan Presiden 
untuk ketentuan Rancangan Undang-
Undang, yang dikembalikan untuk 
sidang kedua, harus dipertimbangkan 
untuk urutan yang sama. Dalam hal 
ini, sebelum keputusan yang tepat dari 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Republik Rancangan Undang-Undang 
harus ditandatangani oleh Presiden dan 
menjadi undang-undang tanpa ketentuan 
yang telah ditolak oleh Presiden.

Pasal 101

Untuk usulan Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Republik dapat 
memakai undang-undang yang didukung 
oleh mayoritas komposisi penuh kedua 
lembaga, mendelegasikan kepadanya 
kekuasaan legislatif untuk mengeluarkan 
dekrit yang memiliki kekuatan hukum. 
Yang terakhir  akan menentukan 
subyek masalah dan jangka waktu 
kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan 
dekrit. Tidak akan ada pendelegasian 
wewenang Presiden untuk mengeluarkan 
dekrit yang memberikan perubahan 
dan adendum terhadap Konstitusi dan 
interpretasinya, perubahan dan addendum 
hukum kebijakan, persetujuan anggaran 
nasional dan penjelasan dari perubahan 
pelaksanaannya berkaitan dengan pemilu 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, 
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pembatasan hak konstitusional dan 
kebebasan warga negara. Undang-undang 
yang mendelegasikan kekuasaan legislatif 
kepada Presiden tidak akan mengizinkan 
dia merubah undang-undang tersebut, 
tidak juga mengizinkannya untuk 
mengadopsi peraturan yang berlaku surut.

Dalam kasus yang sangat mendesak, 
P r e s i d e n  s e c a r a  p r i b a d i  d a p a t 
memprakarsai  atau mengusulkan 
Pemerintah untuk mengeluarkan 
keputusan sementara yang memiliki 
kekuatan hukum. Jika keputusan 
dikeluarkan atas prakarsa Pemerintah, 
maka harus ditandatangani oleh Perdana 
Menteri. Keputusan sementara harus 
diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk persetujuan lebih lanjut dalam 
waktu tiga hari setelah diadopsi  dan 
kemudian ke Dewan Republik. Surat 
Keputusan ini berlaku jika keputusan 
sementara tidak ditolak oleh mayoritas 
tidak kurang dari dua pertiga suara dari 
komposisi penuh kedua lembaga. Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Republik 
dapat mengatur melalui isu undang-
undang yang muncul karena dekrit, yang 
telah dihapuskan.

Pasal 102

Para Deputi Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Republik memiliki 
kekebalan hukum dalam mengungkapkan 
pandangan mereka dan pelaksanaan 
kekuasaan mereka. Hal ini tidak dapat 
dituntut dengan tuduhan fitnah dan 
penghinaan. Selama periode melaksanakan 
kekuasaannya para deputi dan anggota 
Dewan Republik dapat ditangkap atau 
dirampas kebebasan pribadinya hanya 
dengan persetujuan terlebih dahulu dari 
lembaga yang sesuai atas tuntutan kasus 
pengkhianatan besar, atau kejahatan 
lainnya, serta penangkapan di tempat di 
mana kejahatan dilakukan. Sebuah kasus 
pidana yang melibatkan wakil Dewan 

Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan 
Republik harus diadili oleh Mahkamah 
Agung.

Pasal 103

Sidang lembaga dewan harus terbuka. 
Lembag a - l embag a  d ew an  demi 
kepentingan negara, dapat mengambil 
keputusan untuk mengadakan sidang 
tertutup oleh mayoritas komposisi penuh 
lembaga tersebut. Presiden, wakil-
wakilnya, Perdana menteri dan anggota 
Pemerintah harus mengadakan sidang di 
luar jadwal yang seharusnya sebanyak 
yang mereka anggap perlu. Pertemuan 
bulanan harus diadakan untuk waktu 
bertanya  kepada Pemerintah bagi deputi 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota 
Dewan Republik. Seorang deputi Dewan 
Perwakilan Rakyat, atau anggota Dewan 
Republik berhak untuk melakukan 
penyelidikan terhadap Perdana menteri 
atau anggota Pemerintah dan kepala 
badan-badan negara yang dibentuk 
atau dipilih oleh Parlemen. Permintaan 
tersebut harus dimasukkan ke dalam 
agenda dewan. Jawaban atas pertanyaan 
tersebut harus diberikan dalam waktu 
dua puluh hari dari sidang saat ini untuk 
urutan yang ditentukan oleh lembaga 
Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang dewan 
dianggap berkualitas jika tidak kurang 
dari dua pertiga dari jumlah wakil yang 
terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat 
atau anggota Dewan Republik yang 
hadir. Voting di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Republik harus 
terbuka dan dilakukan oleh wakil dari 
Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota 
Dewan Republik secara pribadi dengan 
suara ‘ya’ atau ‘tidak’ . Voting rahasia 
dilakukan hanya dalam hal  menangani 
isu-isu personal.

Pasal 104

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
harus dijalankan lewat undang-undang 
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atau ketetapan-ketetapan. Ketetapan 
Dewan Perwakilan Rakyat harus 
dilaksanakan berkenaan dengan masalah 
ketertiban dan pengawasan. Keputusan 
Dewan Republik harus dilaksanakan 
dalam bentuk ketetapan. Keputusan dari 
lembaga dewan dianggap telah diterima 
oleh mayoritas komposisi penuh di 
lembaga dewan kecuali dinyatakan 
khusus dalam Konstitusi. Undang-undang 
yang berkaitan dengan pedoman dasar 
kebijakan dalam negeri dan luar negeri 
Republik Belarusia dan doktrin militernya 
dianggap sama dengan kebijakan dan 
dianggap telah diterima dengan ketentuan 
bahwa mayoritas dua pertiga dari anggota 
parlemen terpilih dari kedua lembaga 
telah memilih mereka. Undang-undang 
harus diterbitkan segera setelah mereka 
tanda tangani dan akan menjadi berlaku 
sepuluh hari setelah publikasi mereka 
kecuali undang-undang menyatakan lain. 
Dekrit Presiden ini mulai berlaku pada 
urutan yang sama di dalamnya. Undang-
undang tidak dapat berlaku surut kecuali 
hal tersebut mengurangi atau mencabut 
tanggung jawab warga negara.

Pasal 105

Prosedur yang mengatur kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Republik, 
badan-badannya dan para deputi dan 
anggota Dewan Republik ditentukan 
oleh Peraturan kelembagaan, yang harus 
ditandatangani oleh Pimpinan dewan.

BAB 5

PEMERINTAH – DEWAN 
MENTERI 

REPUBLIK BELARUSIA

Pasal 106

Kekuasaan eksekutif di Republik Belarusia 
dilaksanakan oleh Pemerintah -Dewan 
Menteri Republik Belarusia- badan 
pusat administrasi negara. Pemerintah 

dalam aktivitasnya bertanggung jawab 
kepada Presiden Republik Belarusia dan 
bertanggung jawab kepada Parlemen 
Republ ik  Belarus ia .  Pemerintah 
menyerahkan kekuasaan kepada Presiden 
terpilih-Republik Belarusia. Pemerintah 
Republik Belarusia terdiri dari Perdana 
Menteri, deputi dan menteri. Para kepala 
badan pusat lainnya dari administrasi 
negara menjadi anggota Pemerintah. 
Perdana menteri diangkat oleh Presiden 
Republik Belarusia dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan 
untuk perintah ini diambil oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam waktu dua 
minggu sejak pencalonan Perdana 
menteri. Jika Dewan Perwakilan Rakyat 
menolak pencalonan Perdana menteri dua 
kali, Presiden dapat menunjuk langsung 
perdana menteri, dan membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan mengusulkan 
pemilu baru. Perdana menteri akan 
mengelola kegiatan Pemerintah. Perdana 
menteri harus: 
1) menge lo l a  s eca ra  l angsung 

k e g i a t a n  P e m e r i n t a h  d a n 
memegang tanggung jawab pribadi 
atas kegiatannya;

2) menandatangani peraturan-peraturan 
Pemerintah;

3) menyampaikan kepada Parlemen 
laporan tentang Program Pemerintah 
dalam waktu dua bulan setelah 
pengangkatannya, dan apabila  terjadi 
penolakan harus menyampaikan 
laporan kedua tentang Program 
Pemerintah dalam waktu dua bulan;

4) menginformasikan Presiden tentang 
pedoman dasar kegiatan Pemerintah, 
dan semua keputusan yang paling 
penting;

5) m e l a k s a n a k a n  f u n g s i  l a i n 
y a n g  b e r h u b u n g a n  d e n g a n 
organisasi dan kegiatan Pemerintah. 
Pemerintah atau setiap anggota di 
dalamnya berhak untuk mengajukan 
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pengunduran diri ke Presiden, jika ia 
dianggap tidak dapat melaksanakan 
tugas yang dipercayakan kepadanya. 
Pemerintah harus mengajukan 
pengunduran diri kepada Presiden 
jika Dewan Perwakilan Rakyat 
telah menyampaikan mosi tidak 
percaya kepada Pemerintah. Perdana 
menteri dapat meminta dari Dewan 
Perwakilan Rakyat mosi tidak 
percaya berkaitan dengan Program 
pemerintah atau masalah lainnya yang 
disampaikan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat. Jika suara ketidakpercayaan 
itu disahkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, Presiden berhak menerima 
pengunduran diri pemerintah, atau 
membubarkan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam waktu sepuluh hari, 
dan menyelenggarakan pemilihan 
baru.  J ika pengunduran dir i 
pemerintah ditolak maka ia harus 
tetap melaksanakan tugasnya. 
Pres iden  berhak  mengambi l 
keputusan tentang pengunduran 
diri pemerintah atas inisiatifnya 
sendiri ,  dan memberhentikan 
anggota Pemerintah. Dalam kasus 
pengunduran diri  Pemerintah 
Republik Belarusia atau penghentian 
kekuasaannya,  yang terakhir 
berdasarkan penugasan Presiden, 
harus terus menjabat sampai 
Pemerintah baru terbentuk.

Pasal 107

Pemerintah Republik Belarusia wajib: • 
mengelola sistem lembaga di bawahnya 
di dalam adminstrasi negara dan 
organ eksekutif lainnya, menjelaskan 
pedoman dasar, domestik dan politik 
luar negeri dan mengambil tindakan 
untuk pelaksanaannya; menjelaskan 
dan menyerahkan kepada Presiden 
untuk dipertimbangkan parlemen 
berikutnya dalam rangka pelaksanaan 

rancangan anggaran nasional, memastikan 
pelaksanaan kebijakan yang seragam 
di bidang ekonomi, keuangan, kredit 
dan moneter, dan kebijakan negara 
di bidang ilmu pengetahuan, budaya, 
pendidikan, perawatan kesehatan, 
ekologi, dan pemberian jaminan sosial 
untuk tenaga kerja, mengambil tindakan 
untuk mengamankan hak-hak dan 
kebebasan warga negara, melindungi 
kepentingan negara, keamanan dan 
pertahanan nasional, perlindungan hak 
milik, menjaga ketertiban umum dan 
menghapus kejahatan, bertindak atas nama 
pemilik properti yang berkaitan dengan 
asset-aset yang langka milik Republik 
Belarusia, dan melaksanakan manajemen 
negara, menjamin pelaksanaan konstitusi, 
undang-undang, dekrit, maklumat dan 
instruksi dari Presiden; pencabutan 
peraturan kementerian dan badan-badan 
sentral lain dari administrasi negara, 
menggunakan kekuasaan lainnya yang 
dipercayakan kepadanya oleh Konstitusi, 
undang-undang dan peraturan Presiden.

Pasal 108

Pemerintah Republik Belarusia dapat 
mengeluarkan peraturan, yang memiliki 
kekuatan mengikat di seluruh wilayah 
Republik Belarusia. Perdana menteri 
dapat mengeluarkan perintah yang berada 
di bawah wewenangnya. Kompetensi 
Pemerintah dan prosedur yang mengatur 
kegiatannya harus ditentukan berdasarkan 
Konstitusi dan Undang-Undang tentang 
Dewan Menteri Republik Belarusia.

BAB 6 
Pengadilan

Pasal 109

Pengadilan menjalankan kekuasaan 
peradilan di Republik Belarusia. 
Sistem peradilan harus didasarkan pada 
prinsip-prinsip batas-batas teritorial dan 
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spesialisasi. Sistem peradilan di Republik 
Belarusia ditentukan undang-undang. 
Pembentukan pengadilan khusus dilarang.

Pasal 110

Dalam mengelola pengadilan hakim harus 
independen dan tunduk hanya kepada 
undang-undang. Campur tangan dalam 
urusan peradilan tidak diperbolehkan dan 
dapat dikenakan tindakan hukum.

Pasal 111

Hakim tidak boleh terlibat dalam kegiatan 
usaha atau melakukan pekerjaan yang 
dibayar, selain mengajar dan penelitian 
ilmiah. Alasan untuk pemilihan hakim 
dan pemberhentian mereka ditentukan 
oleh undang-undang.

Pasal 112

Pengadilan harus menegakkan keadilan 
atas dasar konstitusi, undang-undang dan 
ketetapan-ketetapan lainnya yang diadopsi 
sesuai dengan itu. Jika, selama sidang 
kasus tertentu, pengadilan menyimpulkan 
bahwa pemberlakuan ketetapan tertentu 
bertentangan dengan Konstitusi, maka 
harus membuat keputusan yang sesuai 
dengan Konstitusi dan membuat, di bawah 
prosedur yang ditetapkan, isu apakah 
keputusan hukum yang dipertanyakan 
harus dianggap inkonstitusional.

Pasal 113

Perakara di pengadilan disidang secara 
kolegial, dan dalam kasus yang ditentukan 
dalam undang-undang, dapat dilakukan 
oleh hakim secara individual.

Pasal 114

Persidangan kasus di semua pengadilan 
harus terbuka. Sidang kasus dilakukan 
tertutup hanya diperbolehkan dalam 
kasus yang ditentukan dalam undang-
undang dan sesuai dengan semua aturan 
prosedur hukum.

Pasal 115

Keadilan harus diberikan dalam kasus 
permusuhan dan kesetaraan dari pihak 
yang terlibat dalam persidangan. Putusan 
pengadilan bersifat mengikat bagi semua 
warga negara dan pejabat. Para pihak 
dan orang-orang memiliki hak untuk 
mengajukan banding atas putusan, vonis 
dan keputusan pengadilan lainnya.

Pasal 116

Pengawasan konstitusionalitas atas 
keputusan Negara yang bersifat memaksa 
harus dilakukan oleh Mahkamah 
Kons t i tus i  Repub l ik  Be la rus ia . 
Mahkamah Konstitusi Republik Belarusia 
terdiri dari 12 hakim dari kalangan ahli 
yang sangat kompeten di bidang hukum 
dan memiliki gelar ilmiah. Enam Hakim 
Mahkamah Konstitusi diangkat oleh 
Presiden Republik Belarusia dan enam 
dipilih oleh Dewan Republik. Ketua 
Mahkamah Konstitusi diangkat oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan 
Republik. Masa kerja para anggota 
Mahkamah Konstitusi adalah 11 tahun, dan 
batas usia  adalah 70 tahun. Mahkamah 
Konstitusi berdasarkan rekomendasi dari 
Presiden Republik Belarusia, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Republik, 
Mahkamah Agung Republik Belarusia, 
Mahkamah Agung Ekonomi Republik 
Belarusia, Kabinet Menteri Republik 
Belarusia dapat menghasilkan keputusan 
tentang: 

kesesuaian hukum, ketetapan dan dekrit 
Presiden, perjanjian internasional, dan 
kewajiban lainnya dari Republik Belarusia 
dengan Konstitusi dan instrumen lain 
dari hukum internasional yang telah 
diratifikasi oleh Republik Belarusia; 
• kesesuaian instrumen organisasi 

antarnegara yang Republik Belarusia 
merupakan bagian didalamnya, 
dekrit Presiden Republik Belarusia 
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yang dikeluarkan untuk pelaksanaan 
undang-undang, konstitusi, undang-
undang, dekrit dan instrumen hukum 
internasional yang telah diratifikasi 
oleh Republik Belarusia, 

• kesesuaian perintah Dewan Menteri 
dan perintah dari Mahkamah Agung, 
Mahkamah Agung Ekonomi, 
Prokurator umum dengan Konstitusi, 
dan instrumen hukum internasional 
yang telah diratifikasi oleh Republik 
Belarusia, undang-undang, keputusan 
dan fatwa; 

• kesesuaian keputusan dari badan 
negara lainnya dengan Konstitusi, 
undang-undang dan keputusan serta 
undang-undang dan instrumen hukum 
internasional yang telah diratifikasi 
oleh Republik Belarusia. Keputusan 
atau ketentuan khusus yang berlaku 
yang inkonstitusional dianggap tidak 
valid sesuai dengan yang ditentukan 
oleh undang-undang. Dalam kasus 
yang ditentukan oleh konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi berkaitan 
dengan usulan Presiden dapat 
memberikan kesimpulan terhadap 
keberadaan kasus pelanggaran 
sistematis atau mencolok atas 
Konstitusi Republik Belarusia oleh 
lembaga Parlemen. Kompetensi, 
organisasi dan prosedur yang 
mengatur kegiatan Mahkamah 
Konstitusi ditentukan oleh undang-
undang.

Bagian V
Pemerintahan Lokal dan 
Pemerintahan Mandiri

Pasal 117

Warga melaksanakan pemerintahan 
daerah dan pemerintahan mandiri melalui 
dewan deputi, badan eksekutif dan 
administratif lokal, badan publik teritorial 
pemerintahan mandiri, referendum lokal, 

majelis dan bentuk lain dari partisipasi 
langsung dalam urusan negara dan 
masyarakat.

Pasal 118

Dewan lokal deputi dipilih oleh warga 
unit administrasi teritorial yang terkait 
untuk masa jabatan empat tahun.

Pasal 119

Para kepala eksekutif lokal dan badan-
badan administratif diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden Republik 
Belarusia atau sesuai dengan yang  
ditentukan oleh yang terakhir, dan 
pengangkatan mereka harus persetujuan 
dari Dewan Lokal Deputi.

Pasal 120

Dewan lokal deputi dan badan eksekutif 
dan administratif, dalam batas-batas 
kompetensi mereka, menyelesaikan 
masalah lokal, melanjutkan kepentingan 
nasional dan kepentingan rakyat yang 
tinggal di wilayah yang relevan, dan 
melaksanakan keputusan badan-badan 
negara yang lebih tinggi.

Pasal 121

Berikut ini termasuk dalam kompetensi 
eksklusif dari dewan lokal deputi: 
• persetujuan program pembangunan 

ekonomi dan sosial, dan anggaran 
dan kas lokal, 

• pengaturan pajak daerah dan bea 
sesuai dengan undang-undang;

• penentuan, dalam batas yang 
ditentukan oleh undang-undang,

• prosedur yang mengatur pengelolaan 
dan pelepasan aset kota,

• pelaksanaan referendum lokal.

Pasal 122

Dewan lokal deputi dan badan eksekutif 
dan administratif, atas dasar undang-
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undang yang berlaku, mengadopsi 
keputusan yang memiliki kekuatan hukum 
mengikat di wilayah yang bersangkutan. 
Kepu tusan  dewan  loka l  depu t i 
yang bertentangan dengan hukum 
boleh dihapus oleh badan-badan 
p e r w a k i l a n  y a n g  l e b i h  t i n g g i . 
Keputusan eksekutif lokal dan otoritas 
administratif yang bertentangan dengan 
hukum boleh dihapus oleh dewan deputi 
yang relevan, badan eksekutif dan badan-
badan administratif yang lebih tinggi dan 
Presiden Republik Belarusia.

Keputusan dewan lokal deputi dan badan-
badan eksekutif dan administratif mereka 
yang membatasi atau melanggar hak-hak 
sipil dan kebebasan dan kepentingan sah 
dari warga negara, dan kasus-kasus lain 
yang ditentukan dalam undang-undang, 
dapat dituntut di pengadilan.

Pasal 123

Ketika dewan lokal deputi secara 
sistematis atau terang-terangan melanggar 
ketentuan hukum, maka dapat dibubarkan 
oleh Dewan Republik. Alasan lain untuk 
pemberhentian dini kekuasaan dewan 
lokal deputi ditentukan oleh undang-
undang.

Pasal 124

Kompetensi dan prosedur yang mengatur 
pembentukan dan kegiatan badan-badan 
pemerintah daerah dan pemerintahan 
sendiri ditentukan oleh undang-undang.

Bagian VI
Kantor Kejaksaan– Komite Pengawas 

Negara

Bab 7
Kantor Kejaksaan 

Pasal 125

Jaksa Agung Republik Belarusia dan 
jaksa di bawahnya dipercayakan untuk 

mengawasi pelaksanaan yang ketat dan 
terpadu dari undang-undang, keputusan, 
peraturan dan pelaksanaan keputusan 
lainnya oleh para menteri dan badan-
badan lain di bawah Dewan Menteri, serta 
oleh perwakilan lokal dan badan eksekutif, 
perusahaan, organisasi, yayasan, asosiasi 
masyarakat, pejabat dan warga negara. 
Kantor kejaksaan melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang, 
pelaksanaan putusan pengadilan dalam 
kasus perdata, pidana dan tata negara 
sesuai dengan yang ditentukan oleh 
undang-undang, serta wajib melakukan 
pemeriksaan pendahuluan dan biaya 
dukungan negara di pengadilan.

Pasal 126

Jaksa Agung menjadi kepala lembaga 
kantor kejaksaan dengan sistem terpadu 
dan terpusat, dan diangkat oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Republik. 
Para jaksa penuntut umum di bawahnya 
diangkat oleh Jaksa Agung.

Pasal 127

Jaksa agung dan jaksa-jaksa yang 
ada di bawahnya harus independen 
dalam menjalankan kekuasaan mereka 
berdasarkan undang-undang. Jaksa agung 
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 128

Kompetensi, organisasi dan prosedur yang 
mengatur kegiatan lembaga kejaksaan 
ditentukan oleh undang-undang.

Bab 8
Komite Pengawas Negara

Pasal 129

Otoritas Pengawas harus memantau 
pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja negara, penggunaan harta 
kekayaan publik dan pelaksanaan 
peraturan Presiden, Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Pemerintah dan lembaga negara 
lainnya yang mengatur hubungan properti 
publik dan hubungan ekonomi, keuangan 
dan pajak.

Pasal 130

Komite Negara Pengawas dibentuk 
oleh Presiden. Ketua Komite Pengawas 
Negara diangkat oleh Presiden.

Pasal 131

Kompetensi, organisasi dan prosedur yang 
mengatur kegiatan Komite Pengawas 
Negara ditentukan oleh undang-undang.

Bagian VII:
Sistem Keuangan dan kredit Republik 

Belarusia

Pasal 132

Sistem keuangan dan kredit Republik 
Belarusia meliputi sistem anggaran, 
sistem perbankan, serta sumber-sumber 
keuangan non-anggaran, dana dari 
perusahaan, yayasan, organisasi, dan 
masyarakat. Kebijakan terpadu fiskal, 
pajak, kredit dan mata uang harus 
diberlakukan di wilayah Republik 
Belarusia.

Pasal 133

Sistem anggaran Republik Belarusia 
meliputi anggaran nasional dan anggaran 
daerah. Anggaran pendapatan akan 
diperoleh dari pajak yang ditentukan 
dalam undang-undang, pembayaran wajib 
lainnya, serta penerimaan lainnya. Belanja 
nasional ditanggung oleh anggaran 
pengeluaran. Sesuai dengan undang-
undang, dana non-anggaran dapat dibuat 
di Republik Belarusia.

Pasal 134

Prosedur untuk menyusun, menyetujui 
dan melaksanakan anggaran dan dana 
non-anggaran publik ditentukan oleh 
undang-undang.

Pasal 135

Laporan keuangan nasional harus 
diserahkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat  selambat-lambatnya lima bulan 
dari akhir tahun fiskal berjalan. Laporan 
keuangan daerah wajib disampaikan 
kepada dewan deputi yang terkait dalam 
waktu yang ditentukan dalam undang-
undang. Laporan keuangan nasional dan 
daerah wajib dipublikasikan.

Pasal 136

Sistem perbankan Republik Belarusia 
terdiri dari Bank Nasional Republik 
Belarusia dan bank lain. Bank Nasional 
wajib mengatur hubungan kredit 
dan sirkulasi moneter, menentukan 
prosedur untuk melakukan pembayaran 
dan memiliki hak eksklusif untuk 
mengeluarkan uang.

Bagian VIII
Penerapan Konstitusi Republik 
Belarusia dan Prosedur untuk 

Amandemen konstitusi

Pasal 137

Konstitusi harus memiliki kekuatan 
hukum tertinggi. Undang-undang, 
keputusan, perintah dan instrumen 
lainnya dari badan-badan negara harus 
diumumkan atas dasar, dan sesuai dengan 
Konstitusi Republik Belarusia. Ketika 
ada perbedaan antara undang-undang, 
keputusan atau peraturan dan konstitusi, 
maka yang berlaku Konstitusi. Ketika 
ada perbedaan antara keputusan atau 
peraturan dan undang-undang, undang-
undang berlaku karena kekuasaan untuk 
diberlakukannya keputusan atau peraturan 
diberikan oleh undang-undang.

Pasal 138.

Amandemen atau tambahan Konstitusi 
harus dipertimbangkan oleh Lembaga 
Dewan Perwakilan Rakyat atas prakarsa 
Presiden atau oleh tidak kurang dari 
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150.000 warga Republik Belarusia yang 
berhak memilih.

Pasal 139

Sebuah  undang-undang  ten tang 
amandemen atau tambahan Konstitusi 
dapat disahkan setelah telah diperdebatkan 
dan disetujui dua kali oleh kedua 
majelis parlemen dengan rentang waktu 
setidaknya ‘tiga bulan. Konstitusi 
tidak boleh diubah atau ditambah oleh 
Parlemen pada saat keadaan darurat atau 
enam bulan terakhir masa jabatan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Pasal 140

Konstitusi, undang-undang tentang 
perubahan dan tambahan, pada saat 
berlakunya undang-undang dan instrumen-
instrumen lain dalam interpretasi 
Konstitusi dianggap telah disahkan jika 
tidak kurang dari dua pertiga dari anggota 
parlemen terpilih dari kedua lembaga 
parlemen memberikan suara mendukung 
mereka. 

Konstitusi dapat diubah atau ditambah 
melalui referendum. Keputusan untuk 
mengubah atau menambah Konstitusi 
dengan cara referendum dianggap telah 
ditetapkan ketika mayoritas warga pada 
daftar pemilih telah memberikan suara 
mendukung.

Bagian I, II, IV, VIII Konstitusi dapat 
dipertimbangkan kembali hanya dengan 
cara referendum.

Bagian IX
Aturan Akhir dan Peralihan

Pasal 141

Konstitusi 1994 Republik Belarusia 
bersama-sama dengan perubahan dan 
tambahan, ditetapkan pada referendum 
nasional (Konstitusi sekarang) mulai 
ber laku pada har i  d i  mana dia 

diundangkan, terlepas dari ketentuan 
khusus daripadanya, memiliki kekuatan 
hukum memaksa di bawah prosedur 
dan pada waktu yang ditentukan dalam 
Konstitusi ini. Selanjutnya Undang-
undang Republik Belarusia “tentang 
Prosedur yang Mengatur Pemberlakuan 
Konstitusi Republik Belarusia” tidak 
berlaku lagi.

Pasal 142

Undang-undang, keputusan dan peraturan-
peraturan lain yang diterapkan dalam 
wilayah Republik Belarusia sebelum 
berlakunya Konstitusi ini berlaku di 
bagian-bagian tertentu selama tidak 
bertentangan dengan Konstitusi Republik 
Belarusia.

Pasal 143

Dalam waktu satu bulan dari berlakunya 
Undang-Undang Republik Belarusia 
Dewan Agung Republik Belarusia 
dan Presiden Republik Belarusia akan 
membentuk Dewan Perwakilan Rakyat 
dari kalangan deputi Dewan Agung yang 
dipilih pada tanggal referendum yang 
diadakan pada tahun 1996. Para deputi 
dari Dewan Agung Republik Belarusia 
melaksanakan kekuasaan mereka dalam 
jangka waktu yang ditetapkan oleh 
Konstitusi ini. Jangka waktu kekuasaan 
mereka dimulai dari hari di mana 
Konstitusi ini mulai berlaku.

Dewan Republik harus dibentuk sesuai 
dengan yang ditentukan dalam Pasal 91 
dari Konstitusi ini.

Jika dalam waktu yang ditetapkan Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak terbentuk karena 
perbedaan pendapat antara Presiden dan 
Dewan Agung, presiden sesuai dengan 
pasal 2 dan 3 dari Pasal 84 Konstitusi 
ini membubarkan Dewan Agung dan 
memerintahkan pemilihan baru ke 
Parlemen.
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Pasal 144

Presiden Republik Belarusia wajib 
melaksanakan kekuasaannya. Jangka 
waktu kekuasaannya akan dimulai dari 
hari di mana Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 145

Pemerintah Republik Belarusia harus 
melaksanakan tugas dan wewenang dari 
hari di mana Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 146

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Pemerintah dalam waktu dua bulan 
sejak Konstitusi ini mulai berlaku wajib 
membentuk badan yang ditugaskan 
melaksanakan kekuasaan sebagaimana 
ditentukan oleh konstitusi ini, kecuali 
ditentukan lain oleh bagian 3 dari Pasal 
143 Konstitusi ini.
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Belgium

1. Nama Resmi : Kingdom of Belgium

2. Ibu Kota Negara : Brussels

3. Konstitusi : 7 Februari 1831, di revisi pada 14 Juli 1993 dan 
Juni 2001

4. Bahasa Resmi : Belanda  (Resmi), Perancis (Resmi), Jerman (Resmi)

5. Bentuk Negara : Federal

6. Sistem Pemerintahan : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Monarki

8. Kepala Negara : Raja. 

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri. Dipilih oleh Monarki, atas 
persetujuan dari Parlemen.

10. Lembaga Legislatif  : Terdiri dari dua kamar, yaitu Senate, terdiri dari 71 
anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 40 anggota 
dipilih langsung melalui pemilihan umum dan 31 
anggota dipilih secara tidak langsung. Chamber of 
Deputies, terdiri 150 anggota yang dipilih melalui 
pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun.

11. Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung / Supreme Court of Justice.



155

Kingdom of Belgium

DAFTAR ISI

JUDUL I : FEDERASI, KOMPONEN, WILAYAH  ........................ Pasal 1-7

JUDUL II : WARGA NEGARA BELGIA DAN HAK-HAK 
 MEREKA  ....................................................................... Pasal 8-32

JUDUL III: KEKUASAAN
Bab 0 : Ketentuan Umum  ......................................................... Pasal 33-41
Bab I : Dewan Federal  .............................................................. Pasal 42-73
Bab II : Legislasi Federal  ......................................................... Pasal 74-84
Bab III : Raja Dan Pemerintah Federal  ...................................  Pasal 85-114
Bab IV : Komunitas, Daerah  ....................................................  Pasal 115-140
Bab V : Pencegahan Konflik Pengadilan Arbitrase  ................. Pasal 141-143
Bab VI : Kekuasaan Kehakiman  .............................................. Pasal 144-159
Bab VII : Dewan Negara, Yurisdiksi Administrasi  .................. Pasal 160-161
Bab VIII : Lembaga Provinsi Dan Komunal  ........................... Pasal 162-166

JUDUL IV : HUBUNGAN INTERNASIONAL  ............................. Pasal 167-169

JUDUL V : KEUANGAN ................................................................. Pasal 170-181

JUDUL  VI : TENTARA DAN POLISI  .......................................... Pasal 182-186

JUDUL VII : ATURAN UMUM  ...................................................... Pasal 187-194

JUDUL VIII : REVISI KONSTITUSI  ............................................. Pasal 195-198

JUDUL IX : SUKSESI, TRANSISI



156

Kingdom of Belgium



157

Kingdom of Belgium

Judul I

Federasi, Komponen, Wilayah

Pasal 1

Federal Negara

Belgia adalah negara federal terdiri dari 
Komunitas dan Daerah.

Pasal 2

Komunitas

Belgia terdiri dari tiga Komunitas: 
Komunitas Prancis, Komunitas Flandria, 
dan Komunitas berbahasa Jerman.

Pasal 3

Daerah

Belgia terdiri dari tiga Daerah: Daerah 
Walloon, Daerah Flemish, dan Daerah 
Brussels.

Pasal 4

Bahasa Daerah
(1) Belgia memiliki empat wilayah 

linguistik: Daerah berbahasa Prancis, 
Daerah berbahasa Belanda, Daerah 
Ibu Kota Brussels yang berbahasa 
Ganda, dan Daerah berbahasa Jerman.

(2) Setiap komune Kerajaan merupakan 
bagian dari salah satu wilayah 
linguistik.

(3) Batas-batas dari empat daerah 
linguistik hanya dapat diubah atau 
dimodifikasi oleh undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
setiap kelompok linguistik di Dewan 
Perwakilan Rakyat masing-masing, 
dengan syarat bahwa mayoritas 
anggota kelompok masing-masing 
berkumpul dan dari saat di mana 

total suara setuju yang diberikan 
oleh dua kelompok linguistik sama 
dengan setidaknya dua pertiga suara 
yang diberikan.

Pasal 5

Provinsi
(1) Daerah Walloon terdiri dari propinsi 

berikut: Walloon Brabant, Hainaut, 
Liege, Luxemburg, dan Namur. 
Daerah Flemish terdiri dari propinsi 
berikut: Antwerp, Flemish Brabant, 
Flanders Barat, Flanders Timur, dan 
Limburg.

(2) Secara hukum, wilayah ini dapat 
dibagi menjadi sejumlah besar 
provinsi, jika perlu.

(3) Undang-undang dapat melindungi 
wilayah ter tentu yang batas-
batasnya sudah dia tetapkan dari 
pembagian menjadi provinsi-provinsi, 
membuatnya bergantung langsung 
pada kekuasaan eksekutif federal, 
dan membuat mereka tunduk pada 
undang-undang mereka sendiri. 
Undang-undang ini harus diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4, ayat terakhir.

Pasal 6

Sub-Bagian Provinsi 

Sub-Bagian Provinsi hanya dapat 
dibentuk oleh undang-undang.

Pasal 7

Penetapan batas

Penentuan batas negara, provinsi, 
dan komune hanya dapat diubah atau 
dimodifikasi oleh undang-undang.

KONSTITUSI BELGIA
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Judul II

Warga Negara Belgia dan 

Hak-hak mereka

Pasal 8

Kewarganegaraan
(1) Kewarganegaraan Belgia diperoleh, 

dipertahankan, dan dihilangkan sesuai 
dengan aturan yang ditentukan oleh 
hukum perdata.

(2) Konstitusi dan undang-undang lainnya 
yang terkait hak-hak politik akan 
menentukan, terlepas dari judul ini, 
syarat-syarat yang diperlukan untuk 
pelaksanaan hak-hak tersebut.

(3) Dari paragraph kedua, hukum dapat 
disesuaikan dengan internasional 
belgia dan kewajiban supranasional, 
menetapkan hak untuk memilih warga 
Negara Uni Eropa yang bukan warga 
Negara Belgia.

(4) Hak untuk memilih sebagaimana 
dimaksud dalam paragraph sebelumnya 
dapat diperpanjang dengan undang-
undang untuk penduduk Belgia yang 
bukan warga Negara Anggota Uni 
Eropa, di bawah kondisi dan sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan 
dalam undang-undang tersebut. 

Pasal 9

Naturalisasi

Naturalisasi diberikan oleh kekuasaan 
legislatif federal.

Pasal 10

Persamaan
(1) Tidak ada perbedaan kelas di dalam 

Negara.
(2) Warga Belgia sama kedudukannya 

di depan hukum, mereka adalah 
satu-satunya yang memenuhi syarat 
untuk layanan sipil dan militer, tetapi 
untuk pengecualian yang bisa dibuat 

berdasarkan undang-undang untuk 
kasus-kasus khusus.

(3) Kesetaraan antara wanita dan pria 
dijamin. 

Pasal 11

Non-Diskriminasi, Minoritas

Penikmatan hak dan kebebasan yang 
diakui bagi Warga Belgia harus dijamin 
tanpa diskriminasi. Untuk tujuan ini, 
undang-undang dan keputusan secara 
khusus menjamin hak dan kebebasan 
ideologis dan filosofis kaum minoritas.

Pasal 11bis

Pasal 12

Kebebasan Pribadi 
(1) Kebebasan individu dijamin.
(2) Tidak seorang pun dapat diadili 

kecuali dalam hal sebagaimana 
ditentukan oleh undang-undang, dan 
dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang.

(3) Kecuali dalam kasus kejahatan yang 
tertangkap tangan, tak seorang pun 
dapat ditangkap, kecuali atas perintah 
hakim yang dibenarkan secara 
hukum, yang harus dilayani pada 
saat penangkapan, atau selambat-
lambatnya dalam waktu dua puluh 
empat jam.

Pasal 13

Hakim yang Sah

Tidak ada yang dapat dipisahkan, secara 
paksa, dari hakim di mana undang-
undang telah menugaskannya.

Pasal 14

Hukuman yang sah 

Tidak ada hukuman yang dapat dibuat 
atau diberikan kecuali sesuai dengan 
undang-undang.
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Pasal 14bis

Hukaman Mati

Hukuman mati dihapuskan. 

Pasal 15

Tempat Tinggal

Tempat kediaman tidak dapat diganggu 
gugat, tidak ada kunjungan ke kediaman 
individu dapat dilakukan kecuali dalam 
hal sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang dan dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang.

Pasal 16

Harta Benda 

Tidak seorang pun dapat dirampas hartanya 
kecuali dalam kasus pengambilalihan 
untuk kepentingan umum, dalam kasus-
kasus dan cara yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dan dengan kompensasi 
yang adil yang dibayarkan terlebih 
dahulu.

Pasal 17

Tidak ada Penyitaan 

Hukuman dengan penyitaan aset tidak 
dapat dilakukan.

Pasal 18

Hukuman Mati

Hukuman mati dihapuskan, tidak dapat 
diberlakukan kembali.

Pasal 19

Kebebasan Berekspresi

Kebebasan beribadah, kebebasan untuk 
melaksanakan ibadah, serta kebebasan 
untuk menunjukkan pendapat seseorang 
tentang segala hal, dijamin, kecuali 
untuk pelanggaran yang dilakukan ketika 
menggunakan kebebasan ini.

 

Pasal 20

Tidak ada Pemaksaan Agama 

Tidak seorang pun dapat diwajibkan 
untuk terlibat dengan cara apapun dalam 
tindakan dan upacara agama, atau untuk 
menghormati hari besar.

Pasal 21

Kompetensi Gereja, Pernikahan Sipil
(1) Negara tidak memiliki hak untuk 

campur tangan baik dalam nominasi 
atau dalam pendirian kependetaan 
agama apapun, atau melarang para 
pendeta untuk mematuhi atasan 
mereka, untuk mempublikasikan 
tindakan mereka, kecuali, dalam kasus 
terakhir, dengan mempertimbangkan 
tanggung jawab normal dalam hal 
pers dan publikasi.

(2) Pernikahan sipil  harus selalu 
mendahului pemberkatan perkawinan 
kecuali dalam kasus-kasus yang 
ditetapkan oleh undang-undang 
sebagaimana diperlukan.

Pasal 22

Pribadi
(1) S e t i a p  o r a n g  b e r h a k  u n t u k 

menghormati kehidupan pribadi dan 
keluarganya, kecuali dalam kasus-
kasus dan kondisi yang ditentukan 
oleh undang-undang.

(2) Undang-undang, keputusan, dan 
peraturan yang disinggung dalam Pasal 
134 memberi jaminan perlindungan 
hak ini.

Pasal 22 bis

Hak Anak
(1) Setiap anak berhak untuk dihormati 

integritas moral, fisik, mental, dan 
seksualnya.

(2) Setiap anak memiliki hak untuk 
mengekspresikan pandangannya 
dalam semua hal yang memengaruhi 
dirinya, pandangan anak yang 
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diberikan sesuai dengan usia.
(3) Setiap anak memiliki hak untuk 

mendapatkan manfaat dari tindakan 
dan fasilitas yang mempromosikan 
perkembangannya. 

(4) Dalam semua keputusan tentang 
anak-anak, kepentingan anak adalah 
pertimbangan utama. 

(5) Undang-undang, keputusan, dan 
peraturan yang disinggung dalam 
Pasal 134 memastikan hak-hak anak 
tersebut. 

Pasal 23

Martabat
(1) Setiap orang berhak untuk menjalani 

hidup sesuai dengan martabat manusia.
(2) Untuk tujuan ini, undang-undang, 

keputusan, dan peraturan yang 
disinggung dalam Pasal 134 menjamin, 
mempertimbangkan kewajiban, 
ekonomi, sosial, dan hak-hak budaya 
yang sesuai, dan menentukan kondisi 
untuk penerapannya.

(3) Hak-hak ini meliputi khususnya: 
1) hak atas pekerjaan dan pilihan 

bebas dari kegiatan profesional 
da lam kerangka kebi jakan 
ketenagakerjaan secara umum, 
yang bertujuan antara lain untuk 
memastikan tingkat kerja yang 
sudah stabil dan setinggi mungkin, 
hak untuk persyaratan kerja yang 
adil dan remunerasi yang adil, 
serta hak atas informasi, konsultasi 
dan negosiasi kolektif, 

2) hak atas jaminan sosial, pelayanan 
kesehatan dan sosial, bantuan 
kesehatan, dan hukum; 

3) hak untuk memiliki akomodasi 
yang layak; 

4) hak untuk menikmati perlindungan 
Lingkungan yang sehat; 

5) hak untuk menikmati pemenuhan 
budaya dan sosial.

6) Hak tunjuangan keluarga

Pasal 24

Pendidikan
(1.1) Pendidikan gratis, setiap tindakan 

pencegahan dilarang, penindakan 
atas pelanggaran hanya dapat diatur 
undang-undang atau keputusan.

(1.2) Komunitas menawarkan pilihan 
bebas kepada orang tua.

(1.3) Komunitas menyelenggarakan 
pendidikan netral. Netralitas berarti 
terutama terkait dengan konsepsi 
filosofis, ideologis, atau agama 
orang tua dan murid.

(1.4) S e k o l a h - s e k o l a h  y a n g 
diselenggarakan oleh otoritas 
publik menawarkan, sampai akhir 
masa wajib belajar, pilihan antara 
pengajaran salah satu agama yang 
diakui dan pengajaran moral non-
kongregasional.

(2) J ika suatu Komunitas ,  dalam 
kapasi tasnya sebagai  otor i tas 
p e n g o r g a n i s a s i a n ,  i n g i n 
mendelegasikan kompetensi kepada 
satu atau beberapa badan otonom, 
itu hanya dapat dilakukan dengan 
Keputusan yang diterima oleh dua 
pertiga suara mayoritas.

(3.1) Setiap orang berhak atas pendidikan 
dengan menghormati hak-hak 
dasar dan kebebasan. Akses ke 
pendidikan gratis sampai akhir 
wajib belajar.

(3.2) Semua siswa usia sekolah memiliki 
hak untuk pendidikan moral atau 
keagamaan atas biaya Komunitas.

(4) Semua murid atau siswa, orang tua, 
staf pengajar, atau institusi memiliki 
kedudukan yang sama di depan hukum 
atau keputusan. Undang-undang 
dan Keputusan mempertimbangkan 
perbedaan-perbedaan obyektif, 
terutama karakteristik dari masing-
masing otoritas pengorganisasian, 
yang membenarkan perlakuan yang 
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sesuai.
(5) Organisasi, pengakuan dan subsidi 

pendidikan oleh Komunitas diatur 
oleh undang-undang atau keputusan.

Pasal 25

Pers
(1) Pers bersifat bebas, sensor tidak dapat 

diterapkan, keamanan dari penulis, 
penerbit, atau pencetak tidak dapat 
dituntut.

(2) Ketika penulis dikenal sebagai 
warga Belgia dan tinggal di Belgia, 
baik penerbit, atau pencetak, atau 
distributor tidak dapat dituntut.

Pasal 26

Majelis
(1) Warga Belgia memiliki hak untuk 

berkumpul secara damai dan tanpa 
senjata, sesuai dengan undang-undang 
yang mengatur pelaksanaan hak 
ini, tanpa harus mendapat otorisasi 
sebelumnya.

(2) Ketentuan ini tidak berlaku untuk 
pertemuan di ruang terbuka, yang 
sepenuhnya tunduk pada peraturan 
polisi.

Pasal 27

Asosiasi

Warga Belgia memiliki hak untuk masuk 
ke dalam asosiasi atau kemitraan, hak 
ini tidak dapat dihadapkan kepada setiap 
tindakan pencegahan.

Pasal 28

Permohonan
(1) Setiap orang berhak untuk mengajukan 

petisi yang ditandatangani oleh satu 
orang atau lebih kepada otoritas 

publik.
(2) badan-badan bentukan sendiri dapat 

mengajukan petisi atas nama kolektif.
Pasal 29

Kerahasiaan Surat-surat
(1) Kerahasiaan surat tidak dapat 

diganggu gugat.
(2) U n d a n g - u n d a n g  m e n e n t u k a n 

perwakilan apa saja yang ditunjuk 
yang dapat melanggar kerahasiaan 
surat yang dipercayakan melalui 
layanan pos.

Pasal 30

Pilihan Bahasa

Penggunaan bahasa yang dipakai di 
Belgia bersifat pilihan, hanya undang-
undang yang dapat mengatur mengenai 
hal ini, dan hanya untuk tindakan-
tindakan otoritas publik dan persoalan 
hukum.

Pasal 31

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Tidak ada otorisasi yang diperlukan untuk 
mengambil tindakan hukum terhadap 
pegawai negeri sipil karena jabatan publik 
mereka, kecuali yang berkaitan dengan 
apa yang telah diputuskan mengenai 
menteri dan anggota pemerintahan 
Komunitas dan Daerah.

Pasal 32

Informasi

Setiap orang memiliki hak untuk 
berkonsultasi tentang dokumen-dokumen 
administratif dan mendapatkan salinannya, 
kecuali dalam kasus-kasus dan kondisi 
yang ditetapkan oleh undang-undang, 
keputusan, atau peraturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134.
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Judul III

Kekuasaan 

Bab 0

Ketentuan Umum

Pasal 33

Kedaulatan, Aturan Hukum 
(1) Semua kekuasaan berasal dari Bangsa.
(2) Kekuasaan dijalankan dengan cara-

cara yang ditetapkan oleh Konstitusi.

Pasal 34

Pengalihan Kedaulatan

 Pelaksanaan kekuasaan dapat 
diberikan, melalui perjanjian atau suatu 
undang-undang, kepada lembaga-lembaga 
publik internasional.

Pasal 35

Pihak berwenang
(1) Otoritas federal hanya memiliki 

kekuasaan dalam hal-hal yang 
secara resmi diberikan kepadanya 
oleh Konstitusi dan undang-undang 
yang harus dilakukan sesuai dengan 
Konstitusi itu sendiri.

(2) Komunitas dan Daerah, masing-
masing sesuai bidangnya, memiliki 
kekuatan untuk hal-hal lain, di 
bawah kondisi dan persyaratan yang 
ditetapkan oleh undang-undang. 
Undang-undang ini harus diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4, ayat terakhir.

Pasal 36

Kekuasaan Legislatif 

Kekuasaan legislatif federal diberikan 
secara kolektif oleh Raja, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan Senat.

Pasal 37

Kekuasaan Eksekutif 

Kekuasaan eksekutif federal, sebagaimana 
diatur oleh konstitusi, adalah milik Raja.

Pasal 38

Daerah Otonomi

Masing-masing Komunitas memiliki 
tugas-tugas yang diakui oleh Konstitusi 
atau oleh undang-undang yang dilakukan 
sesuai dengan konstitusi.

Pasal 39

Otonomi Daerah

Undang-undang memberikan kepada 
Badan Daerah yang dia bentuk dan 
yang terdiri dari wakil-wakil terpilih, 
kekuasaan untuk mengelola hal-hal yang 
ditentukannya, dengan pengecualian yang 
dimaksud dalam Pasal 30 dan 127 sampai 
129 dalam yurisdiksi dan menurut cara 
yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Yang terakhir ini harus diterima oleh 
suara mayoritas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4, ayat terakhir.

Pasal 39bis
(1) Kecuali untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan keuangan atau anggaran atau 
hal-hal yang diatur oleh mayoritas dua 
pertiga dari suara yang diberikan, hal-
hal yang secara eksklusif dikaitkan 
dengan badan-badan regional dapat 
menjadi subjek referendum di wilayah 
terkait.

(2) Aturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 menentukan prosedur dan 
pengaturan untuk referendum, dan 
diadopsi oleh mayoritas dua pertiga 
dari suara yang diberikan, dengan 
syarat mayoritas anggota Parlemen 
yang bersangkutan hadir. Sebuah 
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undang-undang yang disahkan oleh 
mayoritas seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir 
menetapkan persyaratan tambahan 
sehubungan dengan Daerah Ibu Kota 
Brussels.

Pasal 39ter

Ketentuan Peralihan

Undang-undang, keputusan, dan peraturan 
yang disinggung dalam Pasal 134 yang 
mengatur pemilihan untuk Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Komunitas atau 
Parlemen Daerah dan yang diundangkan 
kurang dari satu tahun sebelum tanggal 
berakhirnya masa legislative, mulai 
berlaku tidak lebih dari satu tahun setelah 
diundangkan. 

Pasal 40

Kekuasaan Mengadili
(1) Kekuasaan mengadili dijalankan oleh 

pengadilan dan persidangan.
(2) Ketentuan dan keputusan pengadilan 

dilakukan atas nama Raja. 

Pasal 41

Desentralisasi, Penundaan
(1) Kepentingan yang secara eksklusif 

bersifat kota atau provinsi diatur 
oleh dewan kota atau provinsi, 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
ditetapkan oleh Konstitusi. Namun, 
aturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 dapat menghapuskan 
institusi provinsi dalam implementasi 
undang-undang yang disahkan oleh 
mayoritas sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir. 
Dalam kasus seperti itu, aturan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
134 dapat menggantikannya dengan 

kolektivitas supra-kotamadya, dewan 
yang mengatur kepentingan supra-
kotamadya eksklusif sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh 
Konstitusi. Aturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 harus 
diadopsi oleh mayoritas dua pertiga 
dari suara yang diberikan, dengan 
syarat mayoritas anggota Parlemen 
yang bersangkutan hadir.

(2) Aturan yang dimaksud dalam Pasal 
134 mendefinisikan kompetensi, 
aturan kerja dan cara pemilihan badan 
teritorial intra-kota yang berwenang 
untuk mengatur hal-hal yang menjadi 
kepentingan kota.

(3) Badan-badan teritorial intra-kota ini 
dibuat di kota-kota dengan lebih dari 
100.000 penduduk mengikuti inisiatif 
dewan kota. Anggota mereka dipilih 
secara langsung. Dalam implementasi 
suatu undang-undang yang diadopsi 
o l eh  mayor i t a s  sebaga imana 
dijelaskan dalam Pasal 4, paragraf 
terakhir, undang-undang atau aturan 
federasi yang disebut dalam Pasal 
134 mengatur kondisi lain dan cara 
di mana badan teritorial intra-kota 
tersebut dapat dibuat.

(4) Undang-undang federasi ini dan 
aturan yang disebutkan dalam Pasal 
134 hanya dapat diadopsi oleh 
mayoritas dua pertiga suara yang 
diberikan, dengan syarat mayoritas 
anggota Parlemen yang bersangkutan 
hadir.

(5) Masalah-masalah kepent ingan 
kota, supra-kota atau provinsi 
dapat menjadi subjek referendum 
di kota, kolektivitas supra-kota 
atau provinsi yang bersangkutan. 
Aturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 mengatur prosedur dan 
pengaturan untuk referendum.



164

Kingdom of Belgium

Bab I

Dewan Federal 

Pasal 42

Perwakilan

Anggota dua dewan mewakili Bangsa, 
dan tidak hanya orang-orang yang 
memilih mereka.

Pasal 43

Kelompok Bahasa
(1) Untuk kasus yang ditentukan oleh 

konstitusi ini, anggota terpilih masing-
masing Dewan dibagi menjadi 
kelompok bahasa Prancis dan 
kelompok bahasa Belanda, dengan 
cara yang ditentukan oleh undang-
undang.

(2) Para senator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 (1) (2,4,7) membentuk 
kelompok Senat bahasa Prancis. Para 
senator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 (1) (1,3,6), membentuk 
kelompok Senat bahasa Belanda.

Pasal 44

Sidang
(1) Dewan bersidang setiap tahun pada 

hari Selasa kedua bulan Oktober, 
kecuali mereka telah dikumpulkan 
bersama-sama sebelumnya oleh Raja.

(2) Dewan bersidang setiap tahun selama 
sekurang-kurangnya empat puluh hari.

(3) Raja mengumumkan penutupan 
sidang.

(4) Raja memiliki hak untuk mengundang 
para anggota dewan untuk sidang luar 
biasa.

Pasal 45

Penundaan

Raja dapat menunda Dewan. Namun, 
penundaan tersebut  t idak dapat 

melebihi jangka waktu satu bulan, atau 
diperbaharui dalam sidang yang sama 
tanpa persetujuan dari Dewan.

Pasal 46

Alasan Pembubaran
(1) Raja hanya memiliki hak untuk 

membubarkan Dewan jika yang 
terakhir ini, dengan mayoritas mutlak 
dari anggota-anggotanya: 
7) jika menolak mosi kepercayaan 

Pemerintah federal dan tidak 
mengusulkan kepada Raja, dalam 
waktu tiga hari dari hari penolakan 
mosi, pengganti kepada Perdana 
Menteri;

8) atau menerima suatu mosi 
penolakan berkaitan dengan 
Pemerintah federal dan tidak 
secara bersamaan mengusulkan 
kepada Raja pengganti kepada 
Perdana Menteri.

(2) Mosi kepercayaan dan penolakan 
hanya dapat dipilih setelah penundaan 
empat puluh delapan jam setelah 
pengenalan mosi.

(3) Selain itu, Raja dapat,  dalam 
hal pengunduran diri pemerintah 
federal, membubarkan Dewan setelah 
menerima perjanjian yang dinyatakan 
oleh mayoritas mutlak dari anggota-
anggotanya.

(4) Tindakan pembubaran mengumpulkan 
pemilih dalam waktu empat puluh hari 
dan DPR dalam waktu dua bulan

(5) Dalam hal kedua Dewan dibubarkan 
sesuai dengan Pasal 195, Rumah 
tersebut diselenggarakan dalam waktu 
tiga bulan

(6) Dalam kasus pembubaran awal, 
istilah parlementer federal yang baru 
mungkin tidak melampaui hari ketika 
pemilihan pertama Parlemen Eropa 
setelah pembubaran ini diadakan.
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Pasal 47

Publisitas
(1) Sidang Dewan bersifat publik.
(2) Namun demikian, masing-masing 

Dewan dapat bertemu dalam sebuah 
komisi rahasia, atas permintaan 
pimpinan Dewan atau sepuluh 
anggota.

(3) Setelah itu dapat diputuskan, dengan 
mayoritas mutlak, jika sidang tentang 
subjek yang sama harus diadakan lagi 
di depan umum.

Pasal 48

Organisasi Sendiri

Setiap Dewan mengontrol kekuasaan 
anggotanya dan memutuskan setiap 
sengketa yang timbul pada hal ini.

Pasal 49

Rangkap Jabatan Horizontal

Tidak mungkin menjadi anggota dari 
kedua lembaga Dewan pada waktu yang 
sama.

Pasal 50

Rangkap Jabatan Menteri 

Setiap anggota dari salah satu dari dua 
lembaga Dewan, yang ditunjuk oleh 
Raja sebagai menteri dan yang menerima 
nominasi ini, berhenti untuk duduk di 
Dewan dan membutuhkan mandat lagi 
ketika Raja telah mengakhiri tugasnya 
sebagai menteri .  Undang-undang 
memberikan ketentuan penggantinya di 
Dewan yang bersangkutan.

Pasal 51

Rangkap Jabatan Pemerintah

Setiap anggota dari salah satu dari dua 
lembaga Dewan, yang ditunjuk oleh 
Pemerintah federal untuk setiap jabatan 
bergaji selain menteri dan yang menerima 

penunjukan, segera berhenti untuk duduk 
di Dewan dan dapat menerima jabatannya 
lagi berdasarkan pemilihan baru.

Pasal 52

Pimpinan Dewan

Pada setiap sidang, masing-masing 
Dewan menunjuk pimpinannya, wakil 
pimpinan dan membentuk komisi.

Pasal 53

Mayoritas, Kuorum
(1) Setiap resolusi yang dibuat oleh 

mayoritas mutlak suara, kecuali 
berkaitan dengan apa yang ditetapkan 
oleh peraturan Dewan berkaitan 
dengan pemil ihan umum dan 
presentasi.

(2) Jika suara terbagi dua, proposal yang 
diajukan untuk pembahasan ditolak.

(3) Tidak ada dari dua lembaga Dewan 
dapat mengambil resolusi sampai 
mayoritas anggotanya berada dalam 
sidang.

Pasal 54

Veto Kelompok, Prosedur Bel 
Peringatan 

(1) Dengan pengecualian dari masalah 
anggaran dan undang-undang yang 
memerlukan mayoritas khusus, mosi 
yang sah, yang ditandatangani oleh 
setidaknya tiga-perempat dari anggota 
salah satu kelompok bahasa dan 
diperkenalkan setelah penyerahan 
laporan dan sebelum pemungutan 
suara akhir dalam sidang publik, 
dapat menyatakan bahwa ketentuan 
sebuah rancangan undang-undang 
atau sebuah mosi dapat merusak 
hubungan antara Komunitas.

(2) Dalam hal ini, prosedur parlemen 
ditangguhkan dan mosi yang mengacu 
kepada Dewan Menteri yang, dalam 
waktu tiga puluh hari, memberikan 
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rekomendasinya tentang mosi 
tersebut dan mengundang Dewan 
untuk menyatakan pendapat tentang 
rekomendasi ini atau pada rancangan 
undang-undang atau mosi yang telah 
direvisi jika perlu.

(3) Prosedur ini hanya dapat diterapkan 
sekali oleh para anggota kelompok 
bahasa berkaitan dengan rancangan 
undang-undang atau mosi yang sama.

Pasal 55

Voting, Suara

Suara diberikan dengan cara berdiri 
atau tetap duduk atau dengan bersuara, 
sebagian besar undang-undang divoting 
dengan suara. Pemilihan dan presentasi 
calon dilakukan secara rahasia.

Pasal 56

Pertanyaan
(1) Dewan Masing-masing memiliki hak 

untuk bertanya.
(2) Atas permintaan lima belas anggota, 

Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah 
Komunitas atau Parlemen Daerah atau 
Raja, Senat dapat memutuskan dengan 
mayoritas mutlak suara diberikan, 
dengan setidaknya sepertiga suara 
diberikan di setiap kelompok bahasa, 
bahwa laporan informasi akan disusun 
mengenai masalah yang juga memiliki 
dampak pada kompetensi Komunitas 
atau Daerah. Laporan ini disetujui 
oleh mayoritas absolut dari suara 
yang diberikan, dengan setidaknya 
sepertiga suara diberikan di setiap 
kelompok bahasa

Pasal 57

Petisi
(1) Dilarang untuk mengajukan petisi 

kepada Dewan secara pribadi.
(2) DPR memiliki hak untuk mengirim 

kembali ke menteri petisi yang 

ditujukan kepadanya. Para menteri 
wajibmemberikan penjelasan tentang 
isi petisi tersebut, setiap kali Dewan 
membutuhkannya.

Pasal 58

Ganti Rugi 

Tidak ada anggota dari salah satu dari 
dua lembaga Dewan dapat dituntut atau 
ditangkap sehubungan dengan pendapat 
dan suara yang diberikan olehnya dalam 
melaksanakan tugasnya.

Pasal 59

Kekebalan
(1) Kecuali dalam kasus pelanggaran 

yang mencolok, tidak ada anggota 
dari salah satu House dapat, selama 
sesi dan dalam masalah pidana, secara 
langsung dirujuk atau dipanggil ke 
pengadilan atau ditangkap, kecuali 
dengan otorisasi dari House di mana 
ia adalah anggota

(2) Kecuali dalam kasus pelanggaran 
yang mencolok, langkah-langkah 
paksaan yang memerlukan intervensi 
hakim tidak dapat, selama sesi 
d a n  d a l a m  m a s a l a h  p i d a n a , 
dilembagakan terhadap anggota 
salah satu Dewan, kecuali oleh 
Presiden pertama pengadilan banding 
atas permintaan pengadilan. hakim 
yang kompeten. Keputusan ini harus 
dikomunikasikan kepada Presiden 
DPR yang bersangkutan

(3) Semua pencarian atau penyitaan 
yang dilakukan berdasarkan paragraf 
sebelumnya hanya dapat dilakukan di 
hadapan Presiden Dewan terkait atau 
anggota yang ditunjuk olehnya.

(4) Selama sesi tersebut, hanya petugas 
dari kantor kejaksaan umum dan 
petugas yang kompeten yang dapat 
melembagakan proses pidana terhadap 
seorang anggota Dewan.



167

Kingdom of Belgium

(5) Anggota yang berkepentingan dengan 
salah satu Dewan dapat pada setiap 
tahap permintaan penyelidikan 
yudisial selama sesi dan dalam 
masalah pidana bahwa House di mana 
ia adalah anggota menunda proses. 
Untuk mengabulkan permintaan 
ini, DPR yang bersangkutan harus 
memutuskan dengan suara mayoritas 
dua pertiga suara.

(6) Penahanan atau gugatan terhadap 
anggota salah satu dari dua lembaga 
Dewan ditangguhkan selama masa satu 
persidangan dan untuk seluruh masa 
sidang, jika Dewan memerlukannya.

Pasal 60

Peraturan

Setiap Dewan menentukan, melalui 
peraturan Dewan, cara melaksanakan 
tugas-tugasnya.

Bagian I

Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 61

Pemilihan Umum Langsung, 
Hak – Hak Pemilihan Umum

(1) Para anggota Dewan yang dipilih 
langsung oleh warga yang telah 
mencapai usia delapan belas tahun 
dan yang tidak termasuk dalam 
kategori pengecualian yang ditetapkan 
oleh undang-undang.

(2) Setiap pemilih memiliki hak untuk 
hanya satu suara.

Pasal 62

Konstituensi
(1) Pembentukan konstituensi diatur oleh 

undang-undang.
(2) Pemilihan dilakukan melalui sistem 

perwakilan proporsional yang 
ditentukan oleh undang-undang.

(3) Pemungutan suara adalah wajib dan 
rahasia. Ini berlangsung di komune, 
kecuali dalam kasus-kasus yang 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 63

Kursi
(1) Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 

seratus lima puluh anggota.
(2.1) Setiap peserta pemilihan umum 

memiliki kursi sebanyak jumlah 
anggota populasi yang terdiri dari 
beberapa pembagi federal, yang 
diperoleh dengan membagi jumlah 
penduduk Kerajaan dengan seratus 
lima puluh.

(2.2) Sisa kursi diberikan kepada peserta 
pemilihan umum yang memiliki 
surplus penduduk terbesar yang 
belum terwakili.

(3.1) Pembagian anggota  Dewan 
Perwakilan Rakyat di antara peserta 
pemilihan umum dialokasikan 
untuk penduduk oleh Raja.

(3.2) Ukuran populasi dari setiap peserta 
pemilihan umum ditentukan setiap 
sepuluh tahun oleh sensus atau 
dengan cara lain yang ditetapkan 
o leh  undang-undang .  Ra ja 
menerbitkan hasil dalam jangka 
waktu enam bulan.

(3.3) Selama tiga bulan dari publikasi 
ini, Raja menentukan jumlah kursi 
masing-masing yang diberikan 
kepada peserta pemilihan umum.

(3.4) Distribusi baru diterapkan pada 
pemilihan umum berikut.

(4.1) Undang-undang menentukan 
distrik pemilihan umum; tetapi 
juga menentukan kondisi yang 
dibutuhkan untuk menjadi pemilih 
serta pelaksanaan pemilihan umum.

(4.2) Namun, hukum menentukan 
aturan khusus dengan tujuan untuk 
melindungi kepentingan sah orang-
orang berbahasa Perancis dan 
Belanda di bekas provinsi Brabant.
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(4.3) Ketentuan yang menetapkan 
aturan khusus ini hanya dapat 
diamandemen oleh undang-undang 
yang disahkan oleh mayoritas 
sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 4, paragraf terakhir. 

Pasal 64

Kelayakan
(1) Untuk memenuhi syarat, seseorang 

harus: 1) menjadi warga Belgia; 2) 
memiliki hak-hak sipil dan politik, 3) 
telah mencapai usia dua puluh satu, 
4) secara hukum adalah penduduk di 
Belgia.

(2) Tidak ada syarat lain yang diperlukan.

Pasal 65

Masa Jabatan
(1) Para anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dipilih untuk lima tahun.
(2) Dewan diperbarui setiap lima tahun.
(3) Pemilihan untuk Dewan berlangsung 

pada hari yang sama dengan pemilihan 
Parlemen Eropa.

Pasal 66

Renumerasi
(1) Setiap anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat mendapat gaji tahunan dua 
belas ribu franc.

(2) Dalam batas negara, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mendapatkan 
hak untuk bepergian secara gratis 
dalam setiap jenis transportasi yang 
dioperasikan oleh otoritas public

(3) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat diberikan ganti rugi tahunan 
untuk dibebankan pada tunjangan 
yang mencakup biaya majelis ini.

(4) DPR menentukan jumlah yang dapat 
dikurangkan dari ganti rugi untuk 
membentuk kontribusi terhadap dana 
pensiun dan pensiun yang dianggap 
perlu untuk dibentuk.

Bagian II

Senat

Pasal 67

Kursi
(1) Senat terdiri dari enam puluh satu 

senator, yaitu: 
1) Dua puluh Sembilan senator 

ditunjuk oleh Parlemen Flemish 
dari antara anggota-anggotanya 
atau dari antara anggota kelompok 
Bahasa Belanda dari Parlemen 
Daerah Ibukota Brussels;

2) Sepuluh senator yang ditunjuk oleh 
dan di dalam Dewan Komunitas 
Prancis; 

3) Delapan senator dipilih dari 
anggota Parlemen Daerah Walloon;

4) Dua senator  di tunjuk dar i 
anggotanya oleh kelompok Bahasa 
prancis dari Parlemen Daerah 
Ibukota Brussels;

5) satu senator yang ditunjuk oleh 
dan di dalam Dewan Komunitas 
berbahasa Jerman, 

6) enam senator yang ditunjuk oleh 
senator yang dimaksud dalam ayat 
1)

7) empat senator yang ditunjuk oleh 
senator yang dimaksud dalam ayat 
2) dan 4).

(2.1) Setidaknya satu dari para senator 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) (1) pada hari pemilihan 
adalah penduduk sah di Daerah 
Dwi Bahasa Ibu Kota Brussels. 

(2.2) Tiga senator sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1)(2) adalah anggota 
kelompok linguistik Prancis 
dari Parlemen Daerah Ibu Kota 
Brussels. Sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1)(2), satu dari tiga 
senator harus bukan anggota 
Parlemen dari komunitas Prancis.

(3) Senat harus terdiri tidak lebih dari 
dua-pertiga senator dengan jenis 
kelamin yang sama.
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(4) Ketika daftar yang disebutkan dalam 
Pasal 68, ayat (2) tidak diwakili oleh 
senator masing-masing yang disebut 
dalam ayat (1)(1) atau dalam ayat 
(1)(2,3 atau 4), para senator disebut 
dalam ayat (1)(6) atau dalam ayat (1)
(7) dapat ditunjuk oleh anggota DPR 
yang telah dipilih dalam daftar yang 
disebutkan diatas.

Pasal 68

Keseimbangan Kelompok 
(1.1) Kursi Senat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67, ayat (1)(1) 
didistribusikan di antara daftar 
sesuai dengan sistem perwakilan 
proporsional yang ditentukan 
oleh hukum, dengan cara yang 
ditetapkan oleh hukum, berdasarkan 
penambahan jumlah penghitungan 
suara dari daftar yang diperoleh 
di distrik pemilihan yang berbeda 
pada pemilihan untuk Parlemen 
Flemish.

(1.2) Daftar yang penghitungan suaranya 
ditambahkan berdasarkan sub-
paragraf pertama hanya memenuhi 
syarat untuk dialokasikan kursi 
Senat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (1)(1) asalkan mereka 
telah memperoleh setidaknya satu 
kursi di Parlemen Flemish.

(1.3) K u r s i  S e n a t  s e b a g a i m a n a 
dimaksud dalam Pasal 67, ayat 
(1)(2) hingga (4) didistribusikan di 
antara daftar sesuai dengan sistem 
perwakilan proporsional yang 
ditentukan oleh hukum, dengan 
cara yang ditetapkan oleh hukum, 
berdasarkan penambahan jumlah 
suara dari daftar yang diperoleh 
di distrik pemilihan yang berbeda 
pada pemilihan untuk Parlemen 
di Wilayah Walloon dan jumlah 
suara dari daftar untuk kelompok 
bahasa Perancis yang diperoleh 

pada pemilihan untuk Parlemen 
Daerah Ibu Kota Brussels-Ibukota.

(1.4) Daftar yang penghitungan suara 
ditambahkan sesuai dengan sub-
paragraf ketiga hanya memenuhi 
syarat untuk dialokasikan kursi 
Senat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, ayat (1)(2) hingga (4) 
asalkan mereka telah memperoleh 
setidaknya satu kursi masing-
masing di Parlemen Komunitas 
Prancis, di Parlemen Walloon dan 
dalam kelompok linguistik Prancis 
dari Parlemen Daerah Ibu Kota 
Brussels.

(1.5) Undang-undang menentukan 
aturan untuk pengangkatan senator 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, ayat (1)(1) hingga 
(4), dengan pengecualian aturan 
terperinci yang, sesuai dengan 
undang-undang yang disahkan 
oleh mayoritas sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 4, paragraf 
terakhir, ditetapkan oleh Parlemen 
Komunitas, masing-masing untuk 
dirinya sendiri, oleh hukum 
gabungan. Undang-undang federasi 
ini harus disahkan oleh dua pertiga 
mayoritas suara, dengan syarat 
bahwa mayoritas anggota Parlemen 
yang bersangkutan hadir.

(1.6) Senator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67, ayat (1), (5) 
ditunjuk oleh Parlemen Komunitas 
berbahasa Jerman oleh mayoritas 
absolut dari para pemilih

(2.1) K u r s i  S e n a t  s e b a g a i m a n a 
dimaksud dalam Pasal 67, ayat 
(1),(6) hingga (7) didistribusikan 
di antara daftar sesuai dengan 
sistem perwakilan proporsional 
yang ditentukan oleh hukum, 
dengan cara yang ditetapkan oleh 
hukum, berdasarkan penambahan 
suara dihitung dari daftar yang 
diperoleh pada pemilihan untuk 
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Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem 
perwakilan proporsional yang 
disebutkan di atas adalah sistem 
yang dijelaskan dalam Pasal 
63, ayat 2 Konstitusi. Sebuah 
undang-undang yang disahkan oleh 
mayoritas seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir 
menentukan distrik pemilihan 
dimana suara dipertimbangkan 
untuk mendistribusikan kursi para 
senator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67, ayat (1),(6) dan 
(7) yang masing-masing dimiliki 
secara berurutan. untuk kelompok 
bahasa Belanda dan Perancis.

(2.2) Daftar hanya dapat dipertimbangkan 
untuk mendistribusikan kursi dari 
satu kelompok Bahasa.

(2.3) Hukum menentukan aturan untuk 
pengangkatan senator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67, ayat (1), 
(6) hingga (7).

Pasal 69

Kelayakan

Agar dapat dipilih atau ditunjuk sebagai 
senator seseorang harus:

1) menjadi warga Belgia;
2) menikmati hak-hak sipil dan politik;
3) telah mencapai usia delapan belas 

tahun;
4) secara hukum adalah penduduk di 

Belgia.

Pasal 70

Masa Jabatan
(1) Mandat para senator sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67, ayat (1),(1) 
hingga (5) berjalan dari hari ketika 
mereka mengambil sumpah di Senat 
dan berakhir, setelah pembaruan 
penuh dari Parlemen yang telah 
menunjuk mereka, pada hari ketika 
sesi pertama yang terakhir dibuka.

(2) Mandat para senator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67, ayat (1), 
(6 dan 7) berjalan dari hari ketika 
mereka mengambil sumpah di Senat 
dan berakhir pada hari ketika sesi 
pertama Dewan Perwakilan Rakyat 
setelah pembaruan lengkapnya adalah 
dibuka.

Pasal 71

Kompensasi
(1) Senator tidak menerima gaji.
(2) Mereka, bagaimanapun, memiliki 

hak untuk diberikan kompensasi atas 
pencairan apapun, kompensasi ini 
tetap empat ribu franc per tahun.

(3) Kompensasi yang diberikan kepada 
para senator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67, ayat (1)(1) hingga 
(4) ditetapkan oleh Komunitas atau 
Parlemen Daerah yang menunjuk 
mereka. Itu dibebankan ke Parlemen ini

(4) Kompensasi yang diberikan kepada 
senator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, ayat (1)(5) sama dengan 
kompensasi yang diberikan kepada 
senator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, ayat (1)(3) dan dibebankan 
ke Parlemen Komunitas berbahasa 
Jerman.

(5) Dalam batas-batas nasional, anggota 
Senat memiliki hak untuk bebas 
bepergian dengan semua alat 
transportasi yang dioperasikan atau 
kebobolan oleh otoritas publik.

Pasal 72

Keturunan Raja

Dihapus.

Pasal 73

Persidangan 

Setiap persidangan Senat yang terjadi 
di luar waktu sidang Dewan, secara 
otomatis batal.
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Bab II

Legislasi Federal 

Pasal 74

Kompetensi

Sebagai keberangkatan dari Pasal 36, 
kekuasaan legislatif federal secara 
bersama dilakukan oleh Raja dan oleh 
DPR untuk hal-hal lain selain yang 
dijelaskan dalam Pasal 77 dan 78.

Pasal 75

Inisiatif
(1) Setiap cabang kekuasaan legislatif 

f ede ra l  memi l ik i  hak  un tuk 
mengajukan undang-undang. Namun, 
Senat hanya dapat menggunakan hak 
ini sehubungan dengan hal-hal yang 
dijelaskan dalam Pasal 77.

(2) Sehubungan dengan hal-hal yang 
dijelaskan dalam Pasal 78, rancangan 
rancangan undang-undang yang 
diajukan kepada Dewan Inisiatif Raja 
diajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan kemudian dikirim ke 
Senat.

Pasal 76

Rancangan
(1) Suatu rancangan undang-undang dapat 

diterima oleh Dewan hanya setelah 
divoting pasal demi pasal.

(2)  Dewan memil iki  hak untuk 
mengubah dan membagi ayat-ayat 
dan amandemen yang diusulkan.

(3) Aturan prosedur DPR memberikan 
prosedur membaca kedua.

Pasal 77

Kompetensi Kedua Dewan
(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat 

sama-sama berkompeten sehubungan 
dengan: 

1) Pernyataan tentang revisi konstitusi 
dan untuk revisi konstitusi; 

2) ha l -ha l  yang  memer lukan 
penyelesaian oleh kedua Dewan 
legislatif berdasarkan Konstitusi;

3) undang-undang yang diterima 
suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir;

4) undang-undang yang berkaitan 
dengan institusi dan pendanaan 
komunitas berbahasa Jerman.;

5) Undang-undang yang berkaitan 
dengan pendanaan partai politik 
dan kontrol pengeluaran pemilu

6) undang-undang yang berkaitan 
dengan organisasi Senat dan status 
senator; 

(2) Undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
dapat menunjuk undang-undang 
dimana Dewan dan Senat sama-sama 
berkompeten 

Pasal 78

Draft Rancangan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat 

(1) Mengenai hal-hal lain selain yang 
dijelaskan dalam Pasal 74 dan 77, 
rancangan undang-undang ditetapkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 
kemudian diteruskan ke Senat.

(2) Atas permintaan setidaknya lima 
belas anggota Senat, Senat meneliti 
rancangan undang-undang. Permintaan 
ini dilakukan dalam waktu lima belas 
hari setelah menerima rancangan 
undang-undang.

(3) Senat dapat, dalam jangka waktu tidak 
melebihi enam puluh hari:
• memutuskan terhadap perubahan 

rancangan undang-undang;
• menetapkan rancangan undang-

u n d a n g  y a n g  m e n g i k u t i 
amandemen.
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(4) Jika Senat gagal untuk bertindak 
dalam kurun waktu yang ditetapkan, 
atau telah diberitahu Dewan mengenai 
keputusannya untuk tidak mengubah 
rancangan undang-undang, yang 
terakhir diteruskan ke Raja oleh 
Dewan.

(5) Apabila rancangan undang-undang 
telah diubah, Senat meneruskannya 
ke Dewan, yang kemudian membuat 
keputusan akhir: apakah rancangan 
undang-undang akan ditetapkan, atau 
apakah perubahan yang dibuat oleh 
Senat akan ditolak sebagian atau 
seluruhnya.

Pasal 79

Perubahan Baru

Dihapus.

Pasal 80

Rancangan Undang-undang 
Mendesak

Dihapus.

Pasal 81

Draft Rancangan Undang-undang 
dari Senat

Dihapus.

Pasal 82

Komisi Konsultasi 
(1) Komisi konsultasi parlemen terdiri 

dari anggota Dewan dan Senat atas 
dasar kesamaan kompetensi dalam 
menyelesaikan konflik yang timbul 
diantara dua lembaga Dewan dan 
dapat, dengan kesepakatan bersama, 
memperpanjang masa penyeleidikan 
yang diuraikan dalam Pasal 78 sampai 
dengan 81.

(2) Mengurangi perwakilan mayoritas 
baik oleh salah satu dari dua kelompok 
yang menyusun komisi, yang terakhir 

mengatur atas dasar dua pertiga 
mayoritas.

(3) Undang-undang akan menentukan 
komposisi dan fungsi komisi, di 
samping metode penghitungan periode 
waktu yang dijelaskan dalam Pasal 78 
sampai dengan 81.

Pasal 83

Spesifikasi

Semua mosi dan semua rancangan 
undang-undang harus menentukan apakah 
isinya merujuk kepada isu-isu yang 
dijelaskan dalam Pasal 74, 77, atau 78.

Pasal 84

Interpretasi Undang-undang 

Tafsiran otoritatif undang-undang tetap 
merupakan kompetensi dari konstitusi.

Bab III

Raja dan Pemerintah Federal

Bagian I

Raja

Pasal 85

Dinasti
(1) Kekuasaan konstitusional Raja 

diwariskan turun temurun melalui 
keturunan langsung, alami, dan 
sah dari H.M. Leopold, Georges, 
Chretien, Frederic of Saxony-Coburg, 
berdasarkan urutanurutan pewaris 
tahta.

(2) Penerus sebagaimana dijelaskan 
dalam ayat (1) boleh dicabut haknya 
atas mahkota, jika ia menikah tanpa 
persetujuan Raja atau, atau tanpa 
kehadiran Raja, atau tanpa persetujuan 
dari mereka yang menjalankan 
kekuasaan Raja sebagaimana yang 
ditentukan oleh Konstitusi ini.
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(3) Hilangnya hak tersebut hanya 
dapat dikembalikan oleh Raja, 
atau, jika tidak ada, oleh mereka 
yang menjalankan kekuasaan Raja 
sebagaimana yang ditentukan oleh 
konstitusi ini, dan dengan persetujuan 
dari kedua Dewan.

Pasal 86

Suksesi
(1) Jika idak ada keturunan HM Leopold, 

Georges, Chretien, Frederic of Saxony-
Coburg, Raja dapat menentukan 
penerusnya, dengan persetujuan 
Dewan, sedemikian rupa seperti yang 
ditentukan dalam Pasal 87.

(2) Jika tidak ada pencalonan yang 
d i lakukan  dengan  cara  yang 
disebutkan di atas, maka tahta akan 
menjadi kosong.

Pasal 87

Kerajaan Lain
(1) Raja tidak dapat sekaligus bertindak 

sebagai kepala negara lain tanpa 
persetujuan dari kedua lembaga 
Dewan.

(2) Kedua lembaga Dewan tidak dapat 
membahas hal ini kecuali dua pertiga 
anggotanya hadir, dan resolusi dapat 
ditetapkan hanya dengan suara 
mayoritas dua pertiga.

Pasal 88

Tanggung jawab

Raja tidak dapat diganggu gugat; menteri-
menterinyalah bertanggung jawab.

Pasal 89

Daftar Sipil

Daftar sipil selama masa pemerintahan 
masing-masing raja ditetapkan undang-
undang.

Pasal 90

Tugas Raja 
(1) Setelah kematian Raja, Dewan 

bertemu, paling lambat sepuluh hari 
setelah kematian Raja. Jika Dewan 
sebelumnya telah dibubarkan, dan 
jika pertemuan dalam hal pembubaran 
telah dilakukan untuk waktu sepuluh 
hari setelah kematian Raja, maka 
mantan Dewan harus kembali ke 
fungsi mereka sampai pembentukan 
kembali Dewan untuk menggantikan 
mereka .

(2) Dari saat kematian Raja dan sampai 
dengan  pengambi lan  sumpah 
oleh penggantinya, kekuasaan 
konstitusional Raja tersebut dilakukan, 
atas nama rakyat Belgia, oleh Dewan 
Menteri, dan di bawah tanggung 
jawab mereka.

Pasal 91

Usia Legal Raja, Sumpah
(1) Raja mencapai usia legalnya setelah 

genap berusia delapan belas tahun.
(2) Raja dapat naik takhta hanya 

setelah diambil sumpah berikut 
di hadapan kedua Dewan yang 
berkumpul bersama: “Aku bersumpah 
untuk mengamalkan konstitusi dan 
undang-undang rakyat Belgia, untuk 
mempertahankan kemerdekaan 
nasional dan integritas wilayah kami”.

Pasal 92

Perwalian Raja yang Belum Cukup 
Umur 

Apabila,  setelah kematian Raja, 
penggantinya masih berada di bawah 
umur, Kedua Dewan bertemu sebagai 
majelis tunggal, untuk tujuan suksesi 
dan perwalian.
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Pasal 93

Perwalian atas Raja yang 
Berhalangan

Apabila Raja tidak mampu memerintah, 
para menteri,  setelah mengamati 
ketidakmampuan ini, segera memanggil 
Dewan. Suksesi dan perwalian harus 
ditetapkan oleh Dewan yang bersidang 
bersama.

Pasal 94

Pemberian Perwalian 
(1) Perwalian dapat diberikan hanya pada 

satu orang.
(2) Seorang wali dapat memegang 

jabatan hanya setelah diambil sumpah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91.

Pasal 95

Kekosongan Tahta

Apabi la  takhta  kosong,  Dewan, 
yang bersidang sebagai satu majelis, 
memastikan perwalian sementara, sampai 
dikumpulkannya Dewan baru sepenuhnya. 
Pertemuan ini harus berlangsung dalam 
dua bulan. Dewan baru, yang bersidang 
sebagai satu majelis, memberikan 
perlindungan permanen bagi tahta yang 
kosong.

Bagian II

Pemerintah Federal

Pasal 96

Pembentukan Pemerintah
(1) Raja menunjuk dan memberhentikan 

menterinya.
(2) Pemerintah Federal menawarkan 

pengunduran dirinya kepada Raja 
apabila Dewan, oleh mayoritas 
mutlak anggotanya, menetapkan 
mosi ketidaksetujuan, mengusulkan 
kepada Raja pencalonan pengganti 

Perdana Menteri, atau mengusulkan 
kepada Raja pencalonan pengganti 
Perdana Menteri dalam waktu tiga 
hari dari penolakan mosi kepercayaan. 
Raja menyebutkan Nama-nama calon 
yang diusulkan sebagai Perdana 
Menteri, yang akan memegang 
jabatan saat Pemerintah federal yang 
baru disumpah. 

Pasal 97

Persyaratan untuk Pemerintah

Hanya Warga Belgia yang dapat menjadi 
menteri.

Pasal 98

Rangkap Jabatan Keluarga Kerajaan

Tidak ada anggota keluarga kerajaan yang 
boleh menjadi menteri.

Pasal 99

Komposisi Pemerintah
(1) Dewan Menteri meliputi paling 

banyak lima belas anggota.
(2) Dengan kemungkinan pengecualian 

Perdana Menteri, Dewan Menteri 
meliputi anggota yang berbahasa 
Prancis sebanyak anggota yang 
berbahasa Belanda.

Pasal 100

Pemerintah di Parlemen
(1) Menteri memiliki akses ke kedua 

lembaga Dewan dan harus didengar 
setiap kali mereka meminta.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
meminta kehadiran menteri. Senat 
dapat meminta kehadiran mereka 
untuk diskusi tentang suatu mosi 
atau rancangan undang-undang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 atau mosi atau rancangan undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 78, atau untuk menjalankan 
haknya untuk menyelidiki sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56. Untuk 
hal-hal lain, Senat dapat meminta 
kehadiran mereka.

Pasal 101

Tanggung Jawab, Kekebalan 
(1) Menteri bertanggung jawab di 

hadapan Dewan.
(2) Menteri Tidak dapat dituntut atau 

ditangkap karena pendapat yang 
diungkapkan dalam garis tugasnya.

Pasal 102

Tanggung Jawab Eksklusif

Dalam keadaan apapun perintah tertulis 
atau lisan dari Raja tidak mengurangi 
tanggung jawab menteri.

Pasal 103

Kontrol
(1) Para menteri diadili secara eksklusif 

oleh pengadilan banding atas 
pelanggaran yang diduga telah mereka 
lakukan dalam melaksanakan tugas 
mereka. Aturan yang sama berlaku 
dalam kasus pelanggaran yang diduga 
dilakukan oleh para menteri di luar 
pelaksanaan tugas mereka dan di mana 
mereka diadili selama pelaksanaan 
tugas mereka. Seperti halnya, Pasal 
59 dan 120 tidak berlaku.

(2) Hukum menentukan cara menindak 
mereka, baik ketika mereka dituntut 
dan ketika mereka diadili.

(3) Hukum menunjuk pengadilan banding 
yang memiliki yurisdiksi, yang 
duduk di banc, dan menentukan 
komposisinya. Putusan-putusan 
pengadilan banding dapat diajukan 
banding ke majelis Mahkamah Agung 

yang bersatu, yang tidak menyatakan 
manfaat perkara tersebut.

(4) Hanya jaksa penuntut umum ke 
pengadilan banding yang memiliki 
yurisdiksi yang dapat melembagakan 
dan memimpin proses pidana terhadap 
seorang Menteri

(5) Diperlukan otorisasi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk permintaan 
jaksa penuntut umum mana pun 
untuk merujuk menter i  yang 
bersangkutan ke pengadilan tertentu 
atau untuk memecatnya, untuk 
panggilan langsungnya ke pengadilan 
banding dan, kecuali dalam kasus 
pelanggaran yang mencolok, untuk 
penangkapannya

(6) Undang-undang menentukan prosedur 
yang harus diikuti ketika Pasal 103 
dan 125 keduanya berlaku.

(7) Grasi dapat diberikan kepada menteri 
yang dihukum sesuai dengan paragraf 
pertama hanya atas permintaan DPR.

(8) Undang-undang menentukan dalam 
kasus apa dan sesuai dengan aturan 
mana pihak yang dirugikan dapat 
melembagakan tindakan sipil.

Pasal 104

Sekretaris Negara
(1) Raja menunjuk dan memberhentikan 

Sekretaris Negara federal.
(2) Yang terakhir adalah anggota dari 

Pemerintah federal. Mereka bukan 
bagian dari Dewan Menteri. Mereka 
adalah deputi menteri.

(3) Raja menentukan posisi mereka dan 
batas-batas di mana mereka dapat 
terlibat dalam penandatanganan 
sebagai saksi.

(4) Ketentuan Konstitusi yang berlaku 
untuk menteri berlaku untuk Sekretaris 
Negara federal, dengan pengecualian 
Pasal 90 (2), 93, dan 99.
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Bagian III

Tanggung Jawab

Pasal 105

Kekuasaan Terbatas 

 Raja tidak memiliki kekuatan 
selain yang secara resmi diberikan oleh 
Konstitusi dan undang-undang khusus 
yang ditetapkan berdasarkan Konstitusi 
itu sendiri.

Pasal 106

Tanda Tangan sebagai Saksi 

Tidak ada tindakan Raja yang dapat 
bertindak tanpa tanda tangan seorang 
menteri sebagai saksi, yang, dalam 
melakukannya, bertanggung jawab atas 
dirinya sendiri.

Pasal 107

Tentara
(1) Raja menetapan dan memberikan 

pangkat dalam tentara.
(2) Dia menunjuk individu untuk fungsi 

administrasi umum dan urusan 
luar negeri, tetapi bagi mereka 
pengecualian yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

(3) Ia menunjuk individu untuk fungsi 
lain hanya berdasarkan ketentuan-
ketentuan tertentu dari undang-
undang.

Pasal 108

Pelaksanaan Undang-undang 

Raja menetapkan peraturan dan keputusan 
yang diperlukan untuk pelaksanaan 
undang-undang, tanpa memiliki kekuatan 
baik untuk menangguhkan hukuman 
itu sendiri, atau untuk membatalkan 
pelaksanaannya.

 

Pasal 109

Pengumuman

Raja menyetujui dan Mengumumkan 
undang-undang.

Pasal 110

Hak mengampuni

 Raja memiliki  hak untuk 
membatalkan atau mengurangi hukuman 
yang dijatuhkan oleh hakim, kecuali 
untuk hal-hal yang diatur untuk menteri 
dan anggota Komunitas dan Pemerintah 
Daerah.

Pasal 111

Batasan pengampunan

Raja tidak dapat mengampuni seorang 
menteri atau anggota Komunitas atau 
Pemerintah Daerah yang telah divonis 
Mahkamah Agung Banding, kecuali 
dengan permintaan tertulis dari Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan yang 
bersangkutan.

Pasal 112

Uang

Raja dapat membuat uang, sesuai dengan 
undang-undang.

Pasal 113

Gelar

R a j a  d a p a t  m e m b e r i k a n  g e l a r 
kebangsawanan, namun tetap tidak dapat 
memberikan hak istimewa kepada peraih 
gelar tersebut.

Pasal 114

Perintah Militer 

Raja dapat memberikan perintah militer 
dalam batas yang ditentukan oleh undang-
undang.
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Bab IV

Komunitas, Daerah

Bagian I

Badan-Badan

Sub-bagian I

Komunitas dan Dewan Daerah

Pasal 115

Dewan
(1.1) Terdapat Dewan Komunitas 

Prancis dan Dewan Komunitas 
Flandria, bernama Dewan Flemish, 
yang komposisi dan fungsinya 
ditentukan oleh undang-undang, 
ditetapkan oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, ayat terakhir.

(1.2) Terdapat Dewan Masyarakat 
berbahasa Jerman, yang komposisi 
dan fungsinya ditentukan oleh 
undang-undang.

(2) Dengan tidak mengurangi Pasal 137, 
badan regional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 terdiri dari Dewan 
Daerah masing-masing.

Pasal 116

Pemilihan
(1) Dewan terdiri dari wakil-wakil 

terpilih.
(2.1) Setiap Dewan Komunitas terdiri 

dari anggota yang dipilih secara 
langsung sebagai anggota Dewan 
Komunitas yang bersangkutan atau 
sebagai anggota Dewan Daerah.

(2.2) Terlepas dari penerapan Pasal 137, 
masing-masing Dewan Daerah 
terdiri dari anggota yang dipilih 
secara langsung sebagai anggota 
Dewan Daerah yang bersangkutan 
atau sebagai anggota Dewan 
Komunitas.

Pasal 117

Masa Jabatan
(1) Anggota-anggota Komunitas dan 

Parlemen Regional dipilih untuk 
periode lima tahun. Parlemen 
Komunitas dan Parlemen Regional 
dipilih kembali secara keseluruhan 
setiap lima tahun.

(2) Pemilihan untuk Parlemen Komunitas 
dan Regional berlangsung pada hari 
yang sama dan bertepatan dengan 
pemilihan untuk Parlemen Eropa.

(3) Dalam pelaksanaan undang-undang 
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 
118, ayat (2)(4), undang-undang 
gabungan atau aturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134, disahkan 
sesuai dengan Pasal 118, ayat (2)(4), 
dapat dikurangi dari paragraf pertama 
dan kedua.

Pasal 118

Undang-undang Pemilihan Umum 
(1) Pemilihan umum yang dijelaskan 

dalam Pasal 116 (2) serta komposisi 
dan fungsi Dewan yang ditetapkan 
oleh undang-undang. Namun untuk 
Dewan Komunitas berbahasa Jerman, 
undang-undang ini diterima oleh suara 
mayoritas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, ayat terakhir.

(2.1) Undang-undang, diterima oleh suara 
mayoritas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
menetapkan hal-hal relatif terhadap 
pemilihan umum, komposisi, dan 
fungsi Dewan Komunitas Prancis, 
dari Dewan Daerah Walloon dan 
Dewan Komunitas Flemish, yang 
diatur oleh Dewan masing-masing, 
baik dengan dekrit atau peraturan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134, sesuai dengan kasus 
yang ada. Keputusan dan peraturan 
ini sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 diterima oleh suara 
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mayoritas dua pertiga, dengan 
ketentuan bahwa mayoritas anggota 
Dewan yang bersangkutan hadir.

(2.2) Undang-undang sebagaimana 
dijelaskan dalam sub-paragraf 
pertama menentukan persyaratan 
mayoritas tambahan sehubungan 
dengan Parlemen Daerah Ibu Kota 
Brussels.

(2.3) Undang-undang menetapkan hal-hal 
yang berkaitan dengan pemilihan, 
komposisi dan fungsi Parlemen 
dari Komunitas berbahasa Jerman 
yang diatur oleh Parlemen ini oleh 
hukum gabungan. Undang-undang 
federasi ini diadopsi oleh dua 
pertiga mayoritas suara, asalkan 
mayoritas anggota Parlemen hadir

(2.4) Undang-undang seperti yang 
dijelaskan dalam sub-paragraf 
pertama atau ketiga, menurut kasus 
ini, dapat memberikan hak kepada 
Komunitas dan Parlemen Daerah 
untuk menentukan, masing-masing 
untuk dirinya sendiri, dengan 
undang-undang gabungan atau 
aturan yang disebutkan dalam 
Pasal 134, sesuai dengan kasus, 
durasi dari istilah yang mereka 
pilih dan tanggal pemilihan mereka. 
Undang-undang dan aturan federasi 
ini sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 diadopsi oleh mayoritas 
seperti yang dijelaskan dalam sub-
paragraf pertama hingga ketiga.

Pasal 119

Rangkap Jabatan

Mandat anggota Dewan tidak dapat 
rangkap dengan mandat seorang anggota 
Dewan. Juga, tidak dapat rangkap dengan 
mandat senator seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 67 (1.1), (1.2), (1.6), dan 
(1.7).

Pasal 120

Kekebalan

Semua anggota Dewan memperoleh 
kekebalan sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 58 dan 59.

Sub-bagian II

Pemerintahan Komunitas dan Daerah 

Pasal 121

Pemerintahan Komunitas 
(1.1) Ada Pemerintah Komunitas 

Prancis dan Pemerintah Komunitas 
Flandria, komposisi dan fungsinya 
ditetapkan oleh undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, ayat terakhir.

(1.2) Ada Pemerintah Komunitas 
berbahasa Jerman, komposisi dan 
fungsinya ditetapkan oleh undang-
undang.

(2) Dengan tidak melanggar Pasal 137, 
badan Daerah yang dijelaskan dalam 
Pasal 39 mencakup Pemerintah untuk 
masing-masing Daerah.

Pasal 122

Rangkap Jabatan

Anggota dari setiap pemerintah Komunitas 
atau Pemerintah Daerah dipilih oleh 
Dewan mereka.

Pasal 123

Remunerasi, Kekebalan Terbatas
(1) U n d a n g - u n d a n g  m e n e t a p k a n 

komposisi dan fungsi Pemerintah 
Komunitas dan Pemerintah Daerah. 
Tapi  untuk kasus Pemerintah 
Komunitas berbahasa Jerman, 
undang-undang ini diterima oleh suara 
mayoritas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, ayat terakhir.
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(2.1) Undang-undang, yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir, menentukan hal-hal relatif 
terhadap komposisi dan fungsi 
Pemerintah Komunitas Prancis, 
Pemerintah Daerah Walloon, dan 
Pemerintah Komunitas Flandria, 
yang diatur oleh Dewan masing-
masing, baik dengan dekrit atau 
peraturan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134, sesuai dengan 
kasus yang ada. Keputusan dan 
peraturan ini dijelaskan dalam 
Pasal 134 yang diterima oleh suara 
mayoritas dua pertiga, dengan 
ketentuan bahwa mayoritas anggota 
Dewan yang bersangkutan hadir.

(2.2) Hukum sebagaimana dijelaskan 
dalam sub-paragraf pertama 
menentukan persyaratan mayoritas 
tambahan sehubungan dengan 
Parlemen Daerah Ibu Kota 
Brussels.

(2.3) Undang-undang menetapkan hal-hal 
yang berkaitan dengan komposisi 
dan fungsi pemerintah Komunitas 
berbahasa Jerman yang diatur 
oleh Parlemen Komunitas ini oleh 
hukum gabungan. Undang-undang 
federasi ini diadopsi oleh dua 
pertiga mayoritas suara, asalkan 
mayoritas anggota Parlemen hadir.

Pasal 124

Kekebalan 

Tidak ada anggota dari Pemerintah 
Komunitas atau dari Pemerintah Daerah 
dapat dituntut atau ditangkap karena 
menyatakan pendapat atau suara di garis 
tugasnya.

Pasal 125

Tuntutan
(1) Anggota dari  Komunitas atau 

Pemerintah Daerah diadili secara 

eksklusif oleh pengadilan banding 
atas pelanggaran yang diduga telah 
mereka lakukan dalam menjalankan 
tugas mereka. Aturan yang sama 
berlaku dalam kasus pelanggaran 
yang diduga dilakukan oleh anggota 
masyarakat atau pemerintah daerah 
di luar pelaksanaan tugas mereka 
dan di mana mereka diadili selama 
pelaksanaan tugas mereka. Seperti 
halnya, Pasal 120 dan 59 tidak 
berlaku.

(2) Hukum menentukan cara menindak 
mereka, baik ketika mereka dituntut 
dan ketika mereka diadili.

(3) Undang-undang menunjuk pengadilan 
banding yang memiliki yurisdiksi, 
yang duduk di banc, dan menentukan 
komposisinya. Putusan pengadilan 
banding dapat diajukan banding 
ke majelis Mahkamah Agung yang 
bersatu, yang tidak menyatakan 
manfaat perkara tersebut.

(4) Hanya jaksa penuntut umum ke 
pengadilan banding yang memiliki 
yurisdiksi yang dapat melembagakan 
dan memimpin proses pidana terhadap 
anggota Komunitas atau Pemerintah 
Daerah.

(5) Otorisasi oleh Parlemen Komunitas 
atau Wilayah, masing-masing untuk 
masalah yang menjadi perhatiannya, 
diperlukan untuk setiap permintaan 
j aksa  penun tu t  umum un tuk 
merujuk anggota yang bersangkutan 
ke pengadilan tertentu atau untuk 
memecatnya, untuk pemanggilan 
langsung di hadapan pengadilan 
banding dan, kecuali dalam kasus 
pelanggaran yang mencolok, karena 
penangkapannya.

(6) Undang-undang menentukan prosedur 
yang harus diikuti ketika Pasal 103 
dan 125 berlaku dan ketika ada 
penerapan ganda Pasal 125.

(7) Grasi dapat diberikan kepada anggota 
Komunitas atau Pemerintah Daerah 
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yang dihukum sesuai dengan paragraf 
pertama hanya atas permintaan 
Komunitas atau Parlemen Regional 
yang bersangkutan.

(8) Undang-undang menentukan dalam 
kasus apa dan sesuai dengan aturan 
mana pihak yang dirugikan dapat 
melakukan tindakan perdata.

(9) Undang-undang yang disebutkan 
dalam artikel ini harus diadopsi oleh 
mayoritas seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir.

Pasal 126

Sekretaris Daerah Negara

Jabatan-jabatan Konstitusional anggota 
Pemerintah Daerah dan Komunitas, di 
samping undang-undang sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Pasal 125, ayat 
terakhir, berlaku untuk Sekretaris Daerah 
Negara.

Bagian II

Tanggung Jawab

Sub-bagian I

Tanggung Jawab Komunitas 

Pasal 127

Keputusan, Kompetensi
(1.1) Dewan Komunitas Prancis dan 

Belanda menetapkan lewat 
keputusan: 
1) isu-isu budaya, 
2) p e n d i d i k a n ,  d e n g a n 

pengecualian: 
a) penentuan awal dan akhir 

masa wajib belajar, 
b) standar minimum untuk 

pemberian ijazah 
c) atribusi pensiun;

3) kerjasama antar Komunitas, 
selain kerjasama internasional, 
t e r m a s u k  p e n y u s u n a n 

perjanjian untuk hal-hal yang 
dijelaskan dalam 1) dan 2).

(1.2) Undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir, menetapkan masalah-
masalah budaya yang dijelaskan 
dalam 1), jenis kerjasama yang 
diuraikan dalam 3), di samping 
persyaratan yang mengatur 
perjanjian internasional yang 
diuraikan dalam 3) .

(2) Keputusan ini memiliki kekuatan 
hukum dalam bahasa Prancis dan 
bahasa Belanda, serta lembaga-
lembaga yang didirikan di Daerah 
Ibu Kota Dwi Bahasa Brussels 
yang, karena kegiatan mereka, harus 
dianggap sebagai milik eksklusif 
Komunitas yang satu atau yang lain.

Pasal 128

Keputusan tentang Masalah-masalah 
Pribadi

(1.1) Dewan pemerintahan Komunitas 
Prancis dan Komunitas Flemish 
memerintah melalui keputusan 
terkait masalah-masalah pribadi, 
dan selain hal-hal yang termasuk 
dalam masalah pribadi tersebut, 
termasuk pula masalah kerja sama 
antar-komunal dan internasional, 
termasuk ratifikasi perjanjian.

(1.2) Undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir, menetapkan masalah-
masalah pribadi tersebut, di 
samping berbagai bentuk kerjasama 
dan ketentuan yang mengatur 
pengesahan perjanjian.

(2) Keputusan ini memiliki kekuatan 
hukum dalam bahasa Prancis dan 
bahasa Belanda daerah masing-
masing, serta lembaga-lembaga yang 
didirikan di Daerah Ibu Kota Dwi 
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Bahasa Brussels yang, karena kegiatan 
mereka, harus dianggap sebagai 
milik eksklusif Komunitas satu atau 
yang lain, kecuali undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 
ayat terakhir, membuat ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan 
lembaga-lembaga di Daerah Ibu Kota 
Dwi Bahasa Brussels.

Pasal 129

Keputusan tentang Bahasa
(1) Dewan Komunitas Prancis dan 

Belanda  memer in tah  mela lu i 
keputusan, kecuali masalah legislasi 
federal, tentang penggunaan bahasa 
untuk: 
1) urusan administrasi,
2) pendidikan di tempat di mana 

pendidikan tersebut berlangsung, 
disubsidi, dan diakui oleh otoritas 
publik;

3) hubungan sosial antara pengusaha 
dan karyawan mereka, dan 
pe ra tu ran  pe rusahaan  dan 
dokumen yang diperlukan oleh 
undang-undang dan peraturan.

(2) keputusan ini memiliki kekuatan 
hukum dalam bahasa Prancis dan 
bahasa Belanda di daerah masing-
masing kecuali untuk urusan: 
-  komune atau kelompok komune 

yang berdekatan dengan Daerah 
l a in  bahasa  dan  d i  mana 
undang-undang mengatur atau 
memungkinkan penggunaan 
bahasa lain di Daerah di mana 
mereka berada. Untuk komune, 
modifikasi dari aturan yang 
mengatur penggunaan bahasa 
seperti yang dijelaskan dalam (1) 
dapat dilakukan hanya melalui 
undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir;

- Terkait layanan yang melampaui 
bahasa Daerah di mana mereka 
berada; 

- Lembaga federal dan internasional 
yang ditunjuk oleh undang-
undang, kegiatan yang umum 
untuk lebih dari satu Komunitas.

Pasal 130

Dewan Komunitas Berbahasa Jerman 
(1.1) Dewan Komunitas berbahasa 

J e r m a n  m e m e r i n t a h  l e w a t 
keputusan dalam hal: 
1) isu-isu budaya, 
2) masalah pribadi, 
3) pendidikan, dalam batas-batas 

yang ditetapkan oleh Pasal 127 
(1) (1,2);

4) kerjasama antar Komunitas, 
juga kerjasama internasional, 
t e r m a s u k  p e r j a n j i a n 
internasional, untuk masalah 
yang dijelaskan dalam 1), 2), 
dan 3).

(5) Penggunaan bahasa untuk 
pendidikan di perusahaan yang 
dibuat, disubsidi, atau diakui 
oleh otoritas publik.

(1.2) Undang-undang menetapkan isu-isu 
budaya dan pribadi sebagaimana 
dijelaskan dalam 1) dan 2), di 
samping bentuk-bentuk kerja sama 
yang dijelaskan dalam 4) dan 
cara di mana perjanjian tersebut 
disimpulkan.

(2) Keputusan ini memiliki kekuatan 
hukum di wilayah bahasa Jerman.

Pasal 131

Non-Diskriminasi

Undang-undang menentukan langkah-
langkah yang dirancang untuk mencegah 
segala bentuk diskriminasi karena alasan 
ideologis atau filosofis.
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Pasal 132

Hak Inisiatif

Hak inisiatif milik Pemerintah Komunitas 
dan anggota Dewan Komunitas.

Pasal 133

Interpretasi

Penafsiran keputusan dengan suara 
otoritas adalah milik Dewan wilayah ibu 
kota Brussels, di sisi lain.

Sub-bagian II

Tanggung Jawab Daerah

Pasal 134

Keputusan Dewan Daerah 
(1) Undang-undang yang dijalankan atas 

dasar Pasal 39 menentukan kekuatan 
hukum aturan-aturan yang dibuat oleh 
organ-organ yang lahir dari undang-
undang tersebut terkait dengan hal-
hal yang ditentukan undang-undang 
tersebut.

(2) Undang-undang dapat mengalihkan 
kekuasaan untuk membuat keputusan 
yang berkekuatan hukum kepada 
organ-organ tersebut, dengan tanggung 
jawab dan dengan cara yang mereka 
tetapkan sendiri.

Sub-bagian III

Disposisi Khusus 

Pasal 135

Wilayah Ibu Kota Brussels 

Sebuah undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
menunjuk pihak berwenang di Daerah 
Ibu Kota Dwi Bahasa Brussels yang akan 
melakukan tanggung jawab-tanggung 
jawab yang tidak diberikan kepada 

Komunitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 128 (1).

Pasal 135bis

Sebuah undang-undang yang disahkan 
oleh mayoritas seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir dapat 
dikaitkan dengan Wilayah Brussels-
Capital, untuk wilayah dwibahasa 
Brussels-Capital, kekuatan yang belum 
ditugaskan ke Masyarakat dalam hal-hal 
yang disebut dalam Pasal 127 ayat (1),(1)
(3), sejauh hal ini terkait dengan hal-hal 
yang disebutkan dalam (1) tersebut di 
atas.

Pasal 136

Kelompok Bahasa di Ibu Kota 
Brussels

(1) Ada kelompok bahasa di Dewan 
Wilayah Ibu Kota Brussels, dan di 
antara badan-badan yang memerintah, 
yang dikualifikasi sesuai dengan 
masalah-masalah Komunitas terkait; 
komposisi, fungsi, dan tanggung 
jawab mereka, dan, tanpa melanggar 
Pasal 175, pembiayaan mereka, diatur 
oleh undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir.

(2) Badan pemerintah bersama-sama 
membentuk Persatuan Badan-badan 
Pemerintahan, bertindak sebagai 
badan konsultasi dan badan koordinasi 
antar-Komunitas.

Pasal 137

Dewan Komunitas Prancis dan 
Flemish 

Mempertimbangkan penerapan Pasal 39, 
Dewan Komunitas Prancis dan Flemish, 
dalam kaitannya dengan Pemerintah 
masing-masing, dapat melaksanakan 
tanggung jawab Pemerintah daerah 
Walloon dan Pemerintah Daerah Flemish, 
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sepanjang sesuai dengan persyaratan 
dan kondisi yang ditetapkan oleh 
undang-undang. Undang-undang ini 
harus diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
ayat terakhir.

Pasal 138

Tanggung Jawab Dewan Komunitas 
Prancis

(1) Dewan Komunitas Prancis, di satu 
sisi, dan Dewan Wilayah Walloon 
dan kelompok bahasa Prancis dari 
Dewan wilayah ibu kota Brussels, 
di sisi lain, dapat memutuskan atas 
kemauan umum dan masing-masing 
melalui keputusan, bahwa Dewan 
Daerah Walloon dan Pemerintah 
di Daerah berbahasa Prancis, dan 
Dewan Wilayah Ibu Kota Brussels 
dan badan yang mengatur di Daerah 
Ibu Kota Dwi Bahasa Brussels dapat 
melaksanakan, secara penuh atau 
sebagian, tanggung jawab Komunitas 
Prancis.

(2) Keputusan ini diterima oleh suara 
mayoritas dua pertiga dalam Dewan 
Komunitas Prancis, dan dengan 
mayoritas mutlak dalam Dewan 
Wilayah Walloon dan oleh kelompok 
bahasa Prancis dalam Dewan Wilayah 
Ibu Kota Brussels, dengan ketentuan 
bahwa mayoritas Dewan anggota 
atau para anggota kelompok bahasa 
yang bersangkutan hadir. Mereka 
dapat menyelesaikan tanggung 
jawab pembiayaan yang mereka 
rancang, dalam hubungannya dengan 
pemindahan pegawai, aset-aset, hak 
dan kewajiban yang berkaitan dengan 
hal tersebut.

(3) Tanggung jawab-tanggung jawab 
tersebut dilakukan, sesuai dengan 
kasus ini, baik melalui keputusan, 
perintah, atau peraturan.

 

Pasal 139

Dewan Jerman dan Walloon 
(1) Atas permintaan Pemerintah masing-

masing, Dewan Komunitas berbahasa 
Jerman dan Dewan Daerah Walloon, 
melalui keputusan, dapat memutuskan 
atas kemauan umum bahwa tanggung 
jawab Daerah Walloon dapat 
dilaksanakan secara keseluruhan 
atau sebagian oleh Dewan Komunitas 
berbahasa Jerman dan Pemerintah di 
Wilayah berbahasa Jerman.

(2) Ta n g g u n g  j a w a b  i n i  d a p a t 
di laksanakan,  dengan melihat 
kasusnya, baik melalui keputusan, 
perintah, atau peraturan.

Pasal 140

Keputusan Lembaga-lembaga
Berbahasa Jerman 

(1) Dewan komunitas berbahasa Jerman 
dan Pemerintah melaksanakan melalui 
keputusan dan peraturan semua 
tanggung jawab-tanggung jawab lain 
yang diamanatkan undang-undang.

(2) Pasal 159 berlaku bagi keputusan-
keputusan dan peraturan-peraturan 
tersebut.

Bab V

Pencegahan Konflik, Pengadilan 
Arbitrase

Bagian I

Pencegahan Konflik Kompetensi

Pasal 141

Pencegahan Konflik Tanggung Jawab

Undang-undang mengatur prosedur 
yang cenderung menimbulkan konflik 
antarhukum, keputusan, dan peraturan 
yang dijelaskan dalam Pasal 134, juga 
antara keputusan di antara mereka sendiri 
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dan peraturan-peraturan di antara mereka 
sendiri sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 134 

Bagian I

Di Mahkamah Konstitusi

Pasal 142

Pengadilan Arbitrasi, yakni 
Mahkamah Konstitusi

(1) Di Belgia terdapat Pengadilan Arbitrase 
yang komposisi, kompetensi, dan 
fungsinya ditetapkan oleh undang-
undang.

(2) Pengadilan ini mengatur melalui 
peraturan-peraturan dalam hal:
1) konflik-konflik sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 141;
2) pelanggaran melalui undang-

undang, keputusan, atau putusan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 Pasal 10, 11, dan 24;

3) berbagai pelanggaran melalui 
undang-undang, keputusan, atau 
melalui peraturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 
terhadap pasal-pasal konstitusional 
sebagaimana ditentukan oleh 
undang-undang.

(3) Pengadilan dapat diminta oleh otoritas 
yang ditunjuk oleh undang-undang, 
oleh setiap orang dengan kepentingan 
yang dibenarkan, atau, atas dasar 
keputusan sementara lewat yurisdiksi 
manapun.

(4) Pengadilan mengumumkan dengan 
putusan, dengan ketentuan dan sesuai 
dengan ketentuan yang ditentukan 
oleh hukum, pada setiap referendum 
yang dijelaskan dalam Pasal 39bis 
sebelum diorganisir.

(5) Dalam kasus-kasus, di bawah kondisi 
dan sesuai dengan ketentuan yang 
ditentukan, undang-undang dapat 
memberikan kompetensi kepada 
Pengadilan untuk menyatakan dengan 

putusan tentang banding yang diajukan 
terhadap keputusan yang dibuat oleh 
majelis legislatif atau badan-badannya 
mengenai kontrol pengeluaran pemilu 
yang terjadi dalam pemilihan untuk 
DPR.

(6) Undang-undang  yang dijelaskan 
dalam ayat (1), pada ayat (2), 3), dan 
ayat (3) diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, ayat terakhir.

Pasal 143

Pencegahan dan Penyelesaian Konflik 
Kepentingan

(1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab 
masing-masing, Pemerintah Federal, 
Komunitas, Daerah, dan Komisi 
Komunitas umum bertindak atas nama 
kepentingan loyalitas federal untuk 
mencegah konflik kepentingan.

(2) Senat membuat keputusan, atas dasar 
penilaian yang beralasan, tentang 
benturan kepentingan yang mungkin 
terjadi di antara berbagai badan 
melalui undang-undang, keputusan, 
atau peraturan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134, dalam kondisi 
dan sesuai dengan prosedur yang 
ditentukan oleh undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, ayat terakhir.

(3) Sebuah undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 4, ayat 
terakhir, akan mengatur prosedur 
yang dirancang untuk mencegah dan 
menyelesaikan konflik kepentingan 
antara pemerintah Federal, Komunitas, 
dan Pemerintah Daerah, dan antara 
Majelis Komisi Komunitas bersama.

(4) M e n g e n a i  p e n c e g a h a n  d a n 
penyelesaian konflik kepentingan, 
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undang-undang tanggal 9 Agustus 
1980 tentang reformasi kelembagaan 
tetap berlaku, tetapi tetap dapat 
dibatalkan, dilengkapi, dimodifikasi, 
atau diganti hanya oleh undang-
undang yang dijelaskan dalam ayat 
(2) dan (3).

Bab VI

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 144

Konflik Hak Sipil 
(1) Pengadilan memegang wewenang 

eksklusif sehubungan dengan konflik 
yang melibatkan masalah-masalah hak 
sipil.

(2) Namun, undang-undang tersebut dapat 
memberdayakan Dewan Negara atau 
pengadilan administrasi federal, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkannya, 
untuk memutuskan dampak dari 
keputusan mereka sehubungan dengan 
hukum perdata.

Pasal 145

Konflik Hak Politik 

Pengadilan memegang wewenang 
ekslusif sehubungan dengan konflik 
yang melibatkan hak-hak politik, dengan 
pengecualian yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

Pasal 146

Tidak Ada Pengadilan atau 
Mahkamah Luar Biasa

Dalam keadaan apa pun, tidak ada 
pengadilan atau yurisdiksi kontroversial 
dapat dibentuk selain hanya atas dasar 
undang-undang. Dalam denominasi apa 
pun, tidak ada komisi atau mahkamah 
luar biasa yang dapat dibuat.

 

Pasal 147

Pengadilan Kasasi
(1) Terdapat Pengadilan Kasasi untuk 

seluruh Belgia.
(2) Pengadilan ini tidak memiliki 

wewenang dalam hal-hal substansi 
untuk penghakiman menteri dan 
anggota Pemerintah Daerah dan 
Komunitas.

Pasal 148

Publisitas
(1) S i d a n g  p e n g a d i l a n  b e r s i f a t 

terbuka, kecuali akses publik dapat 
membahayakan moral atau tatanan. 
Dalam kasus ini, pengadilan yang 
rahasia tersebut harus dinyatakan 
dengan keputusan.

(2) Mengenai kesalahan politik atau pers, 
proses tertutup hanya dapat dilakukan 
atas dasar voting dengan suara bulat.

Pasal 149

Penilaian Beralasan

Semua penilaian harus beralasan. Mereka 
diungkapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 150

Juri

Juri didirikan untuk semua kasus pidana, 
di samping isu-isu kesalahan politik dan 
pers.

Pasal 151

Pencalonan Hakim
(1.1) H a k i m  i n d e p e n d e n  d a l a m 

m e n j a l a n k a n  k o m p e t e n s i 
yurisdiksinya. Jaksa penuntut umum 
independen dalam melakukan 
invest igas i  dan penuntutan 
individual, tanpa mengurangi 
hak menteri yang kompeten 
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untuk memerintahkan penuntutan 
dan untuk menentukan arahan 
yang mengikat tentang kebijakan 
kriminal, termasuk kebijakan 
investigasi dan penuntutan.

(1.2) Selain itu, Pemerintah Masyarakat 
dan Daerah memiliki hak, masing-
masing sejauh yang bersangkutan, 
untuk memerintahkan penuntutan 
mengenai hal-hal yang berada di 
bawah tanggung jawab mereka 
melalui Menteri sebagaimana 
dimaksud pada paragraf pertama. 
Undang-undang yang disahkan 
oleh mayoritas seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 4, paragraf 
terakhir menentukan cara mereka 
melaksanakan hak ini.

(1.3) Sebuah undang-undang yang 
d i s a h k a n  o l e h  m a y o r i t a s 
sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 4, paragraf terakhir mengatur 
partisipasi oleh Komunitas dan 
Daerah, dalam hal-hal yang berada 
di bawah tanggung jawab mereka, 
dalam penjabaran arahan yang 
dijelaskan dalam sub-paragraf 
pertama dan dalam perencanaan 
kebijakan keamanan, dan juga 
atas partisipasi wakil-wakil mereka 
dalam pertemuan-pertemuan 
Dewan Jaksa Penuntut Umum, 
sejauh pertemuan-pertemuan ini 
merujuk pada hal-hal yang sama.

(2.1) Ada satu Dewan Tinggi Keadilan 
untuk semua Belgia. Dalam 
melaksanakan kompetensinya, 
Dewan Tinggi  Kehormatan 
menghormati independensi yang 
dimaksud dalam ayat 1. 

(2.2) Dewan Tinggi Keadilan terdiri 
dari perguruan tinggi berbahasa 
Belanda dan perguruan tinggi 
berbahasa Prancis. Setiap perguruan 
tinggi terdiri dari jumlah anggota 
yang sama dan dibentuk dengan 
perwakilan yang sama, di satu 

sisi, para hakim dan pejabat kantor 
kejaksaan dipilih langsung oleh 
rekan-rekan mereka di bawah 
kondisi dan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum dan, di 
sisi lain tangan, dari anggota lain 
yang ditunjuk oleh Senat oleh 
mayoritas dua pertiga dari suara 
yang diberikan, di bawah kondisi 
yang ditetapkan oleh hukum.

(2.3) Di setiap perguruan tinggi, ada 
komite nominasi dan pengangkatan, 
serta komite penasihat  dan 
investigasi, yang dibentuk dengan 
perwakilan yang sama sesuai 
dengan ketentuan yang disebutkan 
dalam paragraf sebelumnya.

(2.4) U n d a n g - u n d a n g  t e r s e b u t 
menetapkan komposisi Dewan 
Tinggi Keadilan, perguruan tinggi 
dan komite-komite mereka, serta 
kondisi di mana dan cara mereka 
menjalankan kompetensi mereka.

(3.1) D e w a n  T i n g g i  K e a d i l a n 
menjalankan kompetensinya di 
bidang-bidang berikut: 
(1) Pencalonan calon untuk 

diangkat sebagai hakim, 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 4, paragraf pertama atau 
untuk penunjukan sebagai 
petugas kantor kejaksaan;

(2) Pencalonan kandidat untuk 
pengangkatan jabatan yang 
disebut dalam ayat 5, paragraf 
pertama dan ke posisi kepala 
kantor kejaksaan;

(3) Akses ke posisi hakim atau 
petugas kantor kejaksaan;

(4) pelatihan hakim dan petugas 
kantor kejaksaan;

(5) penyusunan profil umum untuk 
posisi yang disebut dalam poin 
ke-2;

(6) Menyuarakan saran dan 
proposal tentang operasi umum 
dan organisasi peradilan;
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(7) pengawasan  umum dan 
promosi penggunaan sarana 
kontrol internal;

(8) dengan mengesampingkan 
semua kompetensi disiplin dan 
kriminal:
• Penerimaan dan tindak 

lanjut pengaduan yang 
berkaitan dengan operasi 
peradilan;

• Melakukan penyelidikan 
tentang operasi peradilan

(3.2) Di bawah kondisi dan dengan 
cara yang ditentukan oleh hukum, 
kompetensi yang disebutkan dalam 
1 ° hingga 4 ° ditugaskan ke komite 
nominasi dan pengangkatan yang 
relevan, dan kompetensi yang 
dimaksud dalam poin 5 hingga 8 
ditugaskan pada penasihat yang 
relevan dan komite investigasi. 
Undang-undang menentukan 
kasus-kasus di mana dan cara 
di mana komite penunjukan dan 
penunjukan serta komite penasehat 
dan investigasi melaksanakan 
kompetensi mereka bersama-sama.

(3.3) Suatu hukum yang akan diadopsi 
oleh mayoritas seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 4, paragraf 
terakhir menentukan kompetensi 
lain dari Dewan ini.

(4.1) Hakim-hakim perdamaian dan 
hakim pengadilan dan Mahkamah 
Agung ditunjuk oleh Raja di bawah 
kondisi dan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum

(4.2) Penunjukan tersebut dilakukan 
atas nominasi yang beralasan oleh 
komite nominasi dan penunjukan 
yang relevan, oleh mayoritas dua 
pertiga sesuai dengan ketentuan 
yang ditentukan oleh hukum 
dan setelah evaluasi kualifikasi 
dan bakat.  Nominasi hanya 
dapat ditolak dengan cara yang 

ditentukan oleh hukum dan dengan 
justifikasi.

(4.3) Dalam hal penunjukan hakim 
banding atau hakim Mahkamah 
Agung, majelis umum pengadilan 
yang bersangkutan mengeluarkan 
pendapat yang beralasan dengan 
cara  yang d i tentukan o leh 
hukum, sebelum pencalonan 
yang disebutkan dalam paragraf 
sebelumnya.

(5.1) Presiden pertama Mahkamah 
A g u n g ,  p r e s i d e n  p e r t a m a 
pengadilan banding dan presiden 
pengadilan rendah ditunjuk untuk 
jabatan tersebut oleh Raja di bawah 
kondisi dan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum.

(5.2) Penunjukan tersebut dilakukan 
atas nominasi yang beralasan oleh 
komite nominasi dan penunjukan 
yang relevan, oleh mayoritas dua 
pertiga sesuai dengan ketentuan 
yang ditentukan oleh hukum dan 
setelah evaluasi kualifikasi dan 
bakat. Nominasi dapat ditolak 
hanya dengan cara yang ditentukan 
oleh hukum dan dengan justifikasi.

(5.3) Dalam hal pengangkatan untuk 
posisi presiden pertama Mahkamah 
Agung atau presiden pertama 
pengadilan banding, majelis umum 
pengadilan yang bersangkutan 
mengeluarkan pendapat yang 
beralasan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum, sebelum 
pencalonan sebagaimana dimaksud 
dalam paragraf sebelumnya.

(5.4) Presiden Mahkamah Agung, 
presiden Bagian pengadilan ini, 
presiden divisi pengadilan banding 
dan wakil presiden pengadilan 
rendah ditunjuk untuk posisi 
mereka oleh pengadilan dari tengah 
mereka di bawah kondisi dan 
dalam cara yang ditentukan oleh 
hukum.
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(5.5) Menyimpang dari ketentuan Pasal 
152, undang-undang ini menentukan 
jangka waktu penunjukan untuk 
posisi-posisi ini

(6) Dengan cara yang ditentukan oleh 
hukum, para hakim, petahana jabatan 
yang disebut dalam ayat 5, paragraf 
keempat dan petugas kantor kejaksaan 
umum harus dievaluasi.

Pasal 152

Status Hakim
(1) Hakim diangkat seumur hidup. 

Mereka pensiun pada usia yang 
ditentukan oleh undang-undang dan 
uang pensiun ditentukan oleh undang-
undang.

(2) Hakim Tidak bisa kehilangan 
jabatannya atau ditangguhkan kecuali 
oleh keputusan pengadilan.

(3) Pemindahan hakim hanya dapat 
dilakukan dengan persetujuannya dan 
setelah ditunjuk penggantinya.

Pasal 153

Administrasi Peradilan

Raja menunjuk dan memberhentikan 
pejabat kementerian publik yang 
membidangi pengadilan dan peradilan.

Pasal 154

Remunerasi 

Remunerasi jajaran anggota peradilan 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 155

Rangkap Jabatan, Pengadilan 
Banding

Hakim tidak dapat menduduki jabatan 
bergaji atas nama Pemerintah, kecuali 
jabatan ini dilaksanakan secara gratis 
dan tanpa adanya rangkap jabatan yang 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 156

Pengadilan Banding

Ada lima Pengadilan Banding di Belgia:

1) Pengadilan Banding Brussels, dengan 
yurisdiksi meliputi provinsi Walloon 
Brabant, Flemish Brabant, dan Daerah 
Ibu Kota Dwi Bahasa Brussels;

2) Pengadilan Banding Ghent, dengan 
yurisdiksi atas provinsi Flanders Barat 
dan Flanders Timur;

3) Pengadilan Banding Antwerpen, 
dengan yurisdiksi atas provinsi 
Antwerp dan Limburg;

4) Pengadilan Banding Provinsi Liège, 
Namur, dan Luxemburg;

5) dan Pengadilan Banding Mons, 
dengan yurisdiksi atas provinsi 
Hainaut.

Pasal 157

Pengadilan Militer, Pengadilan Niaga, 
dan Pengadilan Vokasional 

(1) Undang-undang khusus mengatur 
organisasi pengadilan militer, sebutan, 
hak dan kewajiban anggota-anggota 
pengadilan ini, dan durasi tugas-tugas 
mereka.

(2) Terdapat pengadilan niaga, di lokasi 
yang ditentukan oleh undang-undang. 
Organisasi mereka, atribusi, dan 
metode pencalonan anggota, serta 
durasi penugasan anggota mereka, 
dijelaskan dalam undang-undang.

(3) Undang-undang ini juga mencakup 
organisasi yurisdiksi kerja, sebutan 
mereka,  tata cara pencalonan 
anggotanya, dan durasi tugas-tugas 
mereka.

(4) Ada pengadilan untuk penegakan 
hukuman di tempat-tempat yang 
ditentukan oleh hukum. Undang-
undang menetapkan aturan untuk 
organisasi mereka, kekuatan mereka, 
cara anggota mereka ditunjuk serta 
masa jabatan anggota mereka.
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Pasal 157bis

Setiap modifikasi pada fitur-fitur penting 
dari reformasi mengenai penggunaan 
bahasa dalam masalah-masalah yudisial 
di distrik yudisial Brussels, serta setiap 
modifikasi pada fitur-fitur yang berkaitan 
dengan masalah ini dan mengenai kantor 
kejaksaan umum, Bench dan tingkat 
yurisdiksi, dapat hanya dibuat oleh 
undang-undang yang disahkan oleh 
mayoritas sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 4, paragraf terakhir.

Pasal 158

Konflik Sebutan 

Pengadilan Kasasi membuat keputusan 
dalam konflik sebutan dengan cara yang 
diatur oleh undang-undang.

Pasal 159

Aturan Hukum 

Pengadi lan dan peradi lan dapat 
menerapkan keputusan dan peraturan-
peraturan umum, provinsi, atau lokal 
sejauh hal ini sesuai dengan undang-
undang.

Bab VII 

Dewan Negara, Yurisdiksi 
Administrasi

Pasal 160

Dewan Negara
(1) Terdapat  satu Dewan Negara 

u n t u k  s e m u a  B e l g i a ,  y a n g 
komposisi, tanggung jawab, dan 
fungsinya ditentukan oleh undang-
undang. Namun, undang-undang 
m e m u n g k i n k a n  R a j a  u n t u k 
menetapkan prosedur sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang digambarkannya.

(2) Dewan Negara mengatur dengan 
kekuasaan sebagai  yur isdiksi 
administratif, dan memberikan 

pendapat dalam kasus-kasus yang 
ditentukan undang-undang.

(3) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan majelis umum Bagian Litigasi 
Administratif Negara Bagian yang 
mulai berlaku pada hari yang sama 
dengan paragraf ini hanya dapat 
diamandemen oleh undang-undang 
yang disahkan oleh mayoritas 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 
4, paragraf terakhir.

Pasal 161

Yurisdiksi Administratif

Dalam keadaan apa pun, tidak ada 
yurisdiksi administratif yang dapat 
dibentuk selain hanya atas dasar undang-
undang.

Bab VIII

Lembaga Provinsi dan Komunal

Pasal 162

Prinsip
(1) Lembaga Propinsi dan komunal diatur 

oleh undang-undang.
(2) Undang-undangnya menerapkan 

prinsip-prinsip berikut: 
1) pemilihan langsung anggota 

Dewan provinsi dan anggota 
Dewan komunal; 

2) penyerahan kepada Dewan 
provinsi dan komunal semua yang 
berkaitan dengan kepentingan 
provinsi atau komunal, tanpa 
melanggar pengesahan atas 
tindakan mereka dalam kasus 
itu dan mengikuti cara yang 
ditentukan oleh undang-undang; 

3) desentralisasi penyerahan terhadap 
lembaga provinsi dan komunal; 

4) publikasi pertemuan Dewan 
provinsi dan komunal dalam 
batas-batas yang ditetapkan oleh 
undang-undang; 
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5) publikasi rekening dan anggaran; 
6) intervensi terhadap otoritas 

yang mengawasi atau terhadap 
kekuasaan legislatif federal, 
untuk mencegah pelanggaran 
undang-undang atau merugikan 
kepentingan publik.

(3) Dalam penerapan undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
ayat terakhir, pengawasan organisasi 
dan penerapan administrasi dapat 
ditentukan oleh Dewan Komunitas 
atau Daerah.

(4) Dalam penerapan undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, ayat terakhir, keputusan atau 
perintah yang diuraikan dalam Pasal 
134 menetapkan syarat dan cara di 
mana beberapa propinsi atau komune 
dapat membentuk asosiasi atau 
bekerja sama. Namun, Pertemuan 
Dewan provinsi atau komunal untuk 
bermusyawarah bersama tidak 
diperbolehkan.

Pasal 163

Tanggung Jawab Bersama 
(1) Tanggung jawab yang dilaksanakan 

di Daerah Walloon dan Flemish 
oleh badan-badan provinsi terpilih 
dilakukan, di Daerah Ibu Kota Dwi 
Bahasa Brussels, oleh Komunitas 
Prancis dan Flemish, dan oleh Komisi 
Komunitas bersama, masing-masing 
sehubungan dengan hal-hal dalam 
yurisdiksi mereka dan berdasarkan 
Pasal 127 dan 128 dan, sehubungan 
dengan isu-isu lain, oleh Daerah ibu 
kota Brussels.

(2) Namun, undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
menetapkan kondisi di mana wilayah 
ibu kota Brussels atau semua lembaga 

yang anggota-anggotanya diacu 
oleh Pasal tersebut, melaksanakan 
tanggung jawab yang dijelaskan 
dalam ayat (1 ) yang tidak tergantung 
pada hal-hal yang dijelaskan dalam 
Pasal 39. Sebuah undang-undang 
yang diterima oleh mayoritas yang 
sama menetapkan penyerahan kepada 
lembaga-lembaga yang dimaksud 
dalam Pasal 136 dari seluruh atau 
sebagian dari tanggung jawab yang 
dijelaskan dalam ayat (1), tunduk 
pada hal-hal yang dijelaskan dalam 
Pasal 127 dan 128.

Pasal 164

Register

Penyusunan undang-undang sipil dan 
pemeliharaan data resmi secara eksklusif 
milik kewenangan otoritas komunal.

Pasal 165

Entitas perkotaan, Federasi Komune
(1.1) Undang-undang menciptakan 

entitas perkotaan dan federasi 
komune. Undang-undang ini 
menentukan organisasi mereka dan 
tanggung jawab mereka melalui 
penerapan prinsip-prinsip yang 
diuraikan dalam Pasal 162.

(1.2) Untuk setiap daerah perkotaan 
dan untuk setiap federasi terdapat 
Dewan dan komite eksekutif.

(1.3) Kepala komite eksekutif dipilih oleh 
dan di dalam Dewan; pemilihannya 
disahkan oleh Raja, undang-undang 
menetapkan statutanya.

(1.4) Pasal 159 dan 190 berlaku 
untuk aturan dan regulasi entitas 
perkotaan dan federasi komune.

(1.5) Batas-batas geografis entitas 
perkotaan dan federasi komune 
hanya dapat diubah atau diperbaiki 
atas dasar undang-undang.
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(2) Undang-undang menciptakan badan 
di mana setiap entitas perkotaan 
dan federasi komune terdekat dapat 
bertemu, sesuai dengan kondisi dan 
cara yang ditetapkan oleh undang-
undang, untuk pemeriksaan masalah 
umum yang bersifat teknis dalam 
wilayah kompetensi mereka masing-
masing.

(3) Beberapa federasi komune dapat 
bekerja sama atau mengasosiasikan 
dirinya dengan satu atau lebih entitas 
perkotaan sesuai dengan kondisi dan 
dengan cara yang ditentukan oleh 
undang-undang, untuk bersama-sama 
mengelola dan mengatur isu-isu 
dalam wilayah kompetensi masing-
masing. Dewan mereka tidak boleh 
terlibat dalam musyawarah bersama.

Pasal 166

Ibu Kota Brussels 
(1) Pasal 165 berlaku untuk entitas 

perkotaan dimana ibukota Kerajaan 
berada, dengan pengecualian entitas 
yang didirikan sesudahnya.

(2) Tanggung jawab entitas perkotaan di 
mana ibukota Kerajaan berada, dalam 
cara yang ditentukan oleh undang-
undang yang diterima oleh suara 
mayoritas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, ayat terakhir, dilakukan 
oleh badan-badan wilayah ibu kota 
Brussels yang dibuat berdasarkan 
Pasal 39.

(3) Badan-badan yang dijelaskan dalam 
Pasal 136: 
1) memiliki, untuk Komunitasnya 

masing-masing, tanggung jawab 
yang identik dengan kekuasaan 
untuk mengatur hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah 
budaya, pendidikan, dan pribadi, 

2) melaksanakan, untuk Komunitas 
masing-masing, tanggung jawab 
yang didelegasikan kepada mereka 

oleh Dewan Komunitas Prancis 
dan oleh Dewan Komunitas 
Flemish;

3) Bersama-sama menyelesaikan 
hal-hal yang diuraikan dalam poin 
(1) yang menjadi kepentingan 
bersama.

Judul IV

Hubungan Internasional

Pasal 167

Tanggung Jawab Bersama
(1.1) Ra j a  menge lo l a  hubungan 

internasional, tanpa mengurangi 
kesempatan Komunitas dan 
Daerah untuk terlibat dalam 
kerjasama internasional, termasuk 
menandatangani  per janj ian, 
untuk hal-hal yang jadi tanggung 
jawab mereka sebagaimana 
yang ditetapkan oleh dan dalam 
kaitannya dengan Konstitusi ini.

(1.2) Raja memerintahkan angkatan 
bersenjata,  dan menentukan 
keadaan perang dan penghentian 
permusuhan. Dia memberitahu 
Dewan segera setelah kepentingan 
dan keamanan Negara memerlukan 
perintah itu dan ia menambahkan 
pesan-pesan yang dianggap tepat.

(1.3) Pengalihan, pertukaran, dan 
penambahan wilayah teritorial 
hanya dapat dilakukan berdasarkan 
undang-undang.

(2) Raja menyetujui dan menandatangani 
perjanjian, dengan pengecualian yang 
dijelaskan dalam ayat (3). Perjanjian 
ini dapat berlaku hanya setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan.

(3) Pemerintah Daerah dan Komunitas 
yang di je laskan dalam Pasal 
menyetujui, dalam hal-hal yang terkait 
dengan mereka, perjanjian mengenai 
hal-hal yang berada dalam lingkup 
tanggung jawab dari Dewan mereka. 
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Perjanjian ini hanya dapat berlaku 
setelah mendapat persetujuan Dewan.

(4) Undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir, menentukan persyaratan 
untuk perjanjian internasional yang 
dijelaskan dalam ayat (3), dan 
perjanjian tersebut tidak secara 
eksklusif berkaitan dengan isu-
isu dalam kompetensi Daerah 
atau Komunitas atau oleh karena 
Konstitusi.

(5.1) Raja dapat membatalkan perjanjian 
yang disimpulkan sebelum 18 
Mei 1993 dan mencakup hal-hal 
yang dijelaskan dalam ayat (3) 
terkait kemauan umum dengan 
Pemerintah Daerah atau Komunitas 
yang bersangkutan.

(5.2) Raja membatalkan perjanjian 
tersebut jika Pemerintah Daerah 
atau Komunitas yang bersangkutan 
memintanya untuk melakukan hal 
tersebut. Sebuah undang-undang 
yang diterima oleh suara mayoritas 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, ayat terakhir, menetapkan 
prosedur jika terjadi perselisihan 
pendapat antara Pemerintah Daerah 
atau Komunitas yang bersangkutan.

Pasal 168

Informasi Parlemen 

Dewan harus diberitahu sejak awal 
negosiasi mengenai setiap revisi 
perjanjian pembentukan Komunitas Eropa 
di samping perjanjian dan peraturan 
yang mungkin telah mengubah atau 
melengkapi Komunitas Eropa. Mereka 
memberi pertimbangan tentang perjanjian 
yang akan dibuat sebelum ditandatangani.

Pasal 168bis
(1) Sehubungan dengan pemilihan 

Parlemen Eropa, undang-undang 

menentukan aturan khusus dengan 
maksud untuk melindungi kepentingan 
sah orang-orang berbahasa Prancis dan 
Belanda di bekas provinsi Brabant.

(2) Ketentuan yang menetapkan aturan 
khusus ini hanya dapat diamandemen 
oleh undang-undang yang disahkan 
oleh mayoritas sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir.

Pasal 169

Perwakilan Kekuasaan 

Dalam rangka menjamin penghormatan 
terhadap kewajiban internasional atau 
supranasional, otoritas sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 36 dan 37 dapat, 
dalam batas-batas yang ditetapkan 
oleh undang-undang, untuk sementara 
digantikan oleh badan-badan yang 
dijelaskan dalam Pasal 115 dan 121. 
Undang-undang ini harus diterima oleh 
suara mayoritas sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 4, ayat terakhir.

Judul V

Keuangan

Pasal 170

Pajak
(1) Pajak untuk kepentingan Negara 

hanya dapat dikenakan berdasarkan 
undang-undang.

(2.1) Pajak untuk kepentingan Komunitas 
atau Daerah hanya dapat dikenakan 
melalui keputusan atau peraturan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134.

(2.2) Undang-undang menentukan, 
sehubungan dengan pajak-pajak 
yang dijelaskan dalam ayat (1), 
pengecualian akan kebutuhan yang 
terbukti.

(3.1) Biaya atau pajak hanya dapat 
ditetapkan oleh provinsi dengan 
mengikuti keputusan Dewan.
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(3.2) S e b u a h  u n d a n g - u n d a n g 
menentukan, sehubungan dengan 
pajak yang dijelaskan dalam ayat 
(1), pengecualian akan kebutuhan 
yang terbukti.

(3.3) Undang-undang tersebut dapat 
memaksakan, seluruhnya atau 
sebagian,  pajak-pajak yang 
dimaksud dalam ayat (1).

(4.1) Tidak ada biaya atau pajak yang 
dapat dipungut oleh kabupaten 
kota, oleh federasi komune, 
maupun oleh komune kecuali 
dengan keputusan yang dibuat oleh 
Dewan mereka.

(4.2) Undang-undang menentukan, 
sehubungan dengan pajak yang 
di je laskan dalam ayat  (1) , 
pengecualian kebutuhan yang 
terbukti.

Pasal 171

Voting Tahunan tentang Pajak
(1) Pajak untuk kepentingan Negara, 

Komunitas, atau Daerah divoting 
secara tahunan.

(2) Peraturan penetapan pajak-pajak 
akan tetap berlaku selama satu tahun 
berikutnya jika peraturan tersebut 
tidak diperbaharui.

Pasal 172

Tidak ada Hak Istimewa
(1) Tidak ada hak istimewa berkaitan 

dengan pajak.
(2) Pembebasan atau pengurangan pajak 

tidak dapat ditetapkan kecuali dengan 
undang-undang.

Pasal 173

Tujuan Perpajakan

Kecuali untuk provinsi, pengairan, dan 
sistem drainase, dan untuk kasus-kasus 
yang secara resmi dikecualikan oleh 
undang-undang, keputusan dan peraturan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 
134, pajak dapat dikenakan pada warga 
negara hanya untuk kepentingan Negara, 
Komunitas, Daerah, entitas perkotaan, 
federasi komune atau komune.

Pasal 174

Anggaran belanja
(1) Setiap tahun, Dewan Perwakilan 

Rakyat mengatur persetujuan rekening 
Negara dan melakukan voting untuk 
Anggaran. Namun, Dewan dan Senat 
menetapkan alokasi masing-masing 
secara tahunan.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran 
negara harus dimasukkan dalam 
anggaran dan rekening Negara.

Pasal 175

Anggaran Komunitas 
(1) Undang-undang yang diterima 

oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
menetapkan metode pembiayaan 
untuk Komunitas Prancis dan untuk 
Komunitas Flandria.

(2) Dewan Komunitas Prancis dan 
Flemish memutuskan pengeluaran 
pemerintahan masing-masing dengan 
keputusan.

Pasal 176

Komunitas Berbahasa Jerman 
(1) Metode pembiayaan Komunitas 

berbahasa Jerman ditetapkan oleh 
undang-undang.

(2) Dewan Komunitas berbahasa Jerman 
memutuskan tentang pengeluaran 
u rusan  keuangannya  dengan 
keputusan.

Pasal 177

Anggaran Daerah
(1) Undang-undang yang diterima 

oleh suara mayoritas sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
memperbaiki metode pembiayaan 
untuk Daerah.

(2) Dewan Daerah menentukan, masing-
masing, penggunaan di mana alat-alat 
keuangan diterapkan, sesuai dengan 
ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 
134.

Pasal 178

Pemindahan Keuangan 

Dengan syarat dan ketentuan yang 
dijelaskan oleh undang-undang yang 
diterima oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat terakhir, 
Dewan Daerah Ibu Kota Brussels 
memindahkan, berdasarkan aturan yang 
dijelaskan dalam Pasal 134, alat-alat 
keuangan kepada Komisi Masyarakat 
bersama dan kepada Komisi Masyarakat 
Prancis dan Komisi Masyarakat Flemish.

Pasal 179

Uang Pensiun Hanya Diberikan 
Berdasarkan Undang-undang

Dalam keadaan apa pun pensiun atau 
bentuk kompensasi lainnya tidak dapat 
diberikan kecuali berdasarkan undang-
undang.

Pasal 180

Badan Audit Negara 
(1) Anggota dari Badan Audit Negara 

dicalonkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk masa jabatan yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Badan ini bertanggung jawab untuk 
pemeriksaan dan untuk likuidasi 
rekening administrasi umum dan 
untuk rekening akuntan yang bekerja 
untuk kas umum. Dia harus melihat 
bahwa tidak ada item anggaran 
yang terlewatkan dan bahwa tidak 
ada transfer berlangsung. Kantor ini 
juga mengawasi pelaksanaan terkait 

penetapan dan penerimaan pendapatan 
Negara, termasuk pengumpulan 
pajak. Dia menetapkan rekening 
untuk beragam administrasi Negara, 
dan bertanggung jawab, dalam hal 
ini, untuk mengumpulkan semua 
informasi yang diperlukan dan 
informasi akuntansi.

(3) Pengadilan ini diatur oleh hukum.
(4) Undang-undang dapat mempercayakan 

Pengadilan Audit dengan kontrol 
anggaran dan akuntans i  dar i 
Komunitas dan Daerah, serta badan-
badan kepentingan publik yang 
bergantung padanya. Hal ini juga 
dapat memungkinkan kontrol mereka 
untuk diatur oleh undang-undang 
federasi atau aturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134. Kecuali 
sejauh Komunitas berbahasa Jerman, 
hukum tersebut disahkan oleh 
mayoritas seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 4, paragraf terakhir .

(5) Undang-undang, undang-undang 
federasi, atau aturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 dapat 
m e m p e r c a y a k a n  t u g a s - t u g a s 
tambahan ke Pengadilan Audit. 
Setelah Pengadilan menyetujuinya, 
undang-undang federas i  a tau 
aturan yang disebutkan dalam 
Pasal 134 menetapkan biaya yang 
dibayarkan kepada Pengadilan 
untuk melaksanakan tugas-tugas ini. 
Tidak ada biaya yang harus dibayar 
untuk melaksanakan tugas yang 
sudah dilakukan Pengadilan untuk 
Komunitas atau Wilayah sebelum 
paragraf ini berlaku

Pasal 181

Remunerasi Pemimpin Agama dan 
Moral

(1) Negara memberikan imbalan dan 
pensiun kepada para pemimpin agama, 
jumlah yang diperlukan ini dimasukkan 
ke  da lam anggaran  tahunan .



195

Kingdom of Belgium

(2) Negara memberikan imbalan dan 
pensiun kepada perwakilan organisasi 
yang diakui oleh undang-undang 
sebagai pijakan memberikan bantuan 
moral yang sesuai dengan konsep 
filosofis non-agama, jumlah yang 
diperlukan dimasukkan ke dalam 
anggaran tahunan.

Judul VI

Tentara dan Polisi

Pasal 182

Rekruitmen Tentara

Metode perekrutan militer ditentukan 
oleh undang-undang. Undang-undang 
juga menetapkan hal-hal yang berkaitan 
dengan promosi, hak dan kewajiban 
personil militer.

Pasal 183

Kuota Militer

Kuota militer ditentukan setiap tahun. 
Undang-undang menetapkan kuota 
tersebut tetap berlaku selama satu tahun 
jika tidak diperbaharui.

Pasal 184

Kepolisian Negara

Organisasi dan kompetensi layanan 
kepolisian yang terintegrasi, terstruktur di 
dua tingkat, diatur oleh undang-undang. 
Ciri-ciri penting dari status anggota 
personel dari dinas kepolisian yang 
terintegrasi, terstruktur pada dua tingkat, 
diatur oleh undang-undang.

Pasal 185

Tidak ada Pasukan Asing

Dalam keadaan apa pun pasukan asing 
tidak dapat diterima dalam pelayanan 

Negara, atau menempati atau melintasi 
wilayah selain hanya atas dasar undang-
undang.

Pasal 186

Pencabutan Posisi

Personil militer dapat kehilangan posisi, 
penghargaan, dan pensiun hanya dengan 
cara-cara yang dijelaskan oleh undang-
undang.

Judul VII

Aturan umum

Pasal 187

Tidak ada Penangguhan Konstitusi

Konstitusi tidak mungkin ditangguhkan 
seluruhnya atau sebagian.

Pasal 188

Undang-undang Lama

Dari hari di mana Konstitusi ini 
diberlakukan, semua undang-undang, 
keputusan, ketentuan, peraturan, dan 
tindakan lainnya dihapus.

Pasal 189

Teks Mengikat 

Teks Konstitusi ini dibuat dalam Bahasa 
Prancis, bahasa Belanda, dan Bahasa 
Jerman.

Pasal 190

Kewajiban Publikasi Undang-undang 

Tidak ada undang-undang, keputusan, 
atau peraturan administrasi umum, baik 
provinsi maupun komunal, yang berlaku 
kecuali telah diterbitkan dengan cara-cara 
cara yang dijelaskan oleh undang-undang.
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Pasal 191

Perlindungan Asing

Semua orang asing di tanah Belgia 
mendapatkan perl indungan yang 
diberikan kepada orang-orang dan harta 
benda, kecuali bagi mereka yang diatur 
oleh undang-undang.

Pasal 192

Sumpah yang Sah secara Hukum

Tidak ada Sumpah yang dipaksakan 
selain berdasarkan undang-undang. 
Undang-undang menentukan kata-kata 
Sumpah.

Pasal 193

Warna, Lambang

Bangsa Belgia memakai warna merah, 
kuning, dan hitam, sedangkan Lambang 
Negara berbentuk Singa Belgia dengan 
Semboyan: Persatuan Melahirkan 
Kekuatan.

Pasal 194

Ibu Kota

Kota Brussels adalah ibukota Belgia dan 
markas besar Pemerintah federal.

Judul VIII

Revisi Konstitusi

Pasal 195

Deklarasi, Pembubaran, 
Debat Dewan Baru

(1) Kekuasaan legislatif federal memiliki 
hak untuk menyatakan revisi 
konstitusional tentang hal-hal yang 
diatur.

(2) Setelah pernyataan tersebut, dua 
Dewan tersebut dibubarkan dengan 
hak penuh.

(3) D u a  D e w a n  b a r u  k e m u d i a n 
dikumpulkan, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 46.

(4) Peraturan Dewan ini, sesuai dengan 
kemauan Raja, pada titik tersebut 
diajukan untuk direvisi.

(5) Dalam hal ini, Dewan dapat berdebat 
hanya jika dua-pertiga dari anggota 
masing-masing Dewan hadir, dan 
tidak ada perubahan dapat diterima 
kecuali dipilih oleh dua pertiga suara 
mayoritas.

Pasal 196

Pembatasan

Tidak ada revisi konstitusi dapat dilakukan 
atau diajukan selama masa perang atau 
ketika Dewan dicegah dari pertemuan 
dengan bebas di wilayah federal.

Pasal 197

Perwalian Tetap 

Selama masa perwalian, tidak ada 
perubahan dapat dilakukan terhadap 
Kons t i tus i  mengenai  kekuasaan 
konstitusional Raja dan Pasal 85-88, 91 
sampai 95, 106, dan 197.

Pasal 198

Perubahan Editorial 
(1) Berdasarkan persetujuan dengan Raja, 

Dewan Konstitusi dapat mengadaptasi 
urutan numerik pasal-pasal dan 
ayat-ayat Konstitusi, atau membagi 
Konstitusi menjadi judul, bagian, 
dan bab baru, memodifikasi istilah 
aturan yang tidak diajukan untuk 
direvisi agar mereka sesuai dengan 
terminologi disposisi baru, dan 
memastikan kesesuaian teks konstitusi 
dalam bahasa Prancis, Belanda, dan 
Jerman.

(2) Dalam hal ini, Dewan dapat bersidang 
hanya jika dua-pertiga dari anggota 
masing-masing Dewan hadir, dan 
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tidak ada perubahan dapat diterima 
kecuali dipilih oleh mayoritas dua 
pertiga.

Judul IX

Suksesi, Transisi

Bagian I

Aturan Suksesi
(1) Ketentuan Pasal 85 wajib untuk 

pertama kalinya berlaku untuk 
keturunan dari HRH Pangeran Albert, 
Felix, Humbert, Theodore, Kristen, 
Eugene, Marie, Pangeran Liege, 
Pangeran Belgia, dengan pengertian 
bahwa perkawinan HRH Putri Astrid, 
Josephine, Charlotte, Fabrizia, 
Elisabeth, Paola, Marie, Princess of 
Belgium, dengan Lorenz, Archduke 
Austria Timur, dimaksudkan untuk 
memperoleh persetujuan sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 85 (2).

(2) Sampai waktu tersebut, ketentuan 
tersebut tetap berlaku.

(3) Wewenang konstitusional Raja 
diwariskan turun temurun melalui 
keturunan langsung, alami, dan sah 
dari HM Leopold, George, Chretien, 
Frederic of Saxony-Coburg, dari 
laki-laki untuk laki-laki, berdasarkan 
urutan anak yang sulung dan dengan 
pengecualian permanen perempuan 
dan keturunan mereka.

(4) Hak untuk mahkota akan tercabut 
bagi setiap pangeran yang menikah 
tanpa persetujuan Raja, atau, jika 
raja berhalangan raja, persetujuan 
dari mereka yang melaksanakan 
wewenangnya sebagaimana ditetapkan 
oleh Konstitusi.

(5) Dia dapat, bagaimanapun, dibebaskan 
dari kekurangan ini oleh Raja, 
atau, jika raja berhalangan, oleh 
orang-orang yang melaksanakan 
wewenangnya sebagaimana diatur 
oleh Konstitusi, dengan ketentuan 
harus ada persetujuan dari dua Dewan.

Bagian II

Dihapus.

Bagian III

Pasal 125

Pasal 125 berlaku untuk peristiwa yang 
terjadi setelah 8 Mei 1993.

Bagian IV

Dihapus.

Bagian V

Dihapus.

Bagian VI

Transisi sampai 31 Desember 1994
(1) Dihapus
(2) Dihapus
(3.1) Personil dan aset provinsi Brabant 

akan terbelah antara provinsi 
Walloon Brabant, provinsi Flemish 
Brabant, Daerah ibu kota Brussels, 
pihak berwenang dan lembaga-
lembaga yang dijelaskan dalam 
Pasal 135 dan 136, di samping 
otoritas Federal, sesuai dengan 
ketentuan yang ditentukan oleh 
undang-undang yang diterima 
oleh suara mayoritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, ayat 
terakhir.

(3.2) Setelah pembaharuan berikutnya 
Dewan provinsi dan sampai saat 
pembagian ulang mereka, personil 
dan aset yang tersisa yang dimiliki 
bersama kesamaan harus dikelola 
bersama oleh provinsi Walloon 
Brabant, yaitu Flemish Brabant, 
dan oleh pejabat yang berwenang 
dari Daerah Ibu Kota Dwi Bahasa 
Brussels.

(4) Dihapus
(5) Dihapus
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Belize

1. Nama Resmi : Belize

2. Ibu Kota Negara : Belmopan

3. Konstitusi : 21 September 1981

4. Bahasa Resmi : Inggris (Resmi)

5. Bentuk Negara : Kesatuan

6. Sistem Pemerintahan : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Monarki

8. Kepala Negara : Ratu Elizabeth II, diwakilkan oleh seorang Gurbenur 
Jenderal yang dipilih oleh Monarki. Gurbenur 
Jenderal berwenang untuk membentuk kabinet atas 
saran dari Perdana Menteri.

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri. Dipilih oleh Gurbenur Jenderal.

10. Lembaga Legislatif  : National Assembly yang terdiri dari dua kamar, 
yaitu Senate, terdiri dari 12 anggota untuk masa 
jabatan 5 tahun. House of Representative, terdiri 
29 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum 
untuk masa jabatan 5 tahun.

11. Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung / Supreme Court. Ketua 
Mahkamah Agung dipilih oleh Gurbenur Jenderal 
atas saran dari Perdana Menteri.
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KONSTITUSI BELIZE

PEMBUKAAN

KAMI RAKYAT BELIZE

a. menegaskan bahwa Negara Belize didirikan atas prinsip-prinsip yang mengakui 
keagungan Tuhan, keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasa-kebebasan 
fundamental, posisi keluarga dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari manusia 
dan institusi yang bebas, martabat manusia dan hak-hak yang sama dan tidak 
dapat dicabut yang mana semua anggota keluarga yang diberkati oleh Pencipta 
mereka; 

b. menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial dan oleh karenanya percaya bahwa 
pengoperasian sistem ekonomi bisa mengakibatkan sumber-sumber bahan baku 
masyarakat didistribusikan untuk memenuhi barang yang diperlukan, percaya 
bahwa seharusnya menjadi bahan yang cukup untuk kehidupan semua rakyat 
Belize, percaya bahwa tenaga kerja tidak boleh dieksploitasi atau dipaksa oleh 
kepentingan ekonomi untuk mengoperasikan kondisi-kondisi yang tidak manusiawi 
tetapi seharusnya menjadi kesempatan untuk kemajuan pada dasar pengenalan 
kemampuan dan integritas manfaat, percaya bahwa perlindungan yang sama 
diberikan kepada anak-anak tanpa memperhatikan status sosial mereka, dan percaya 
bahwa sistem yang tepat dipastikan untuk memberikan pendidikan kesehatan pada 
dasar persamaan;

c. percaya bahwa keinginan rakyat membentuk dasar pemerintah dalam masyarakat 
yang demokratis di mana pemerintah secara bebas dipilih oleh pemilih dan semua 
orang dalam hal kapasitas mereka memainkan beberapa bagian dalam institusi-
institusi kehidupan nasional dan hal ini mengembangkan dan menjaga hal yang 
berkaitan dengan wewenang yang sepenuhnya ditetapkan berdasarkan hukum;

d. mengenali bahwa rakyat dan institusi tetap bebas hanya ketika kebebasan tersebut 
berdasarkan penghargaan kepada moral dan nilai-nilai spiritual dan pada peraturan 
hukum;

e. memerlukan kebijakan-kebijakan negara yang melindungi usaha perlindungan 
kesatuan, kebebasan, kedaulatan, dan integritas wilayah Belize; yang menghilangan 
hak istimewa ekonomi dan sosial dan perbedaan diantara warga negara Belize 
dari segi ras, warna, keyakinan, atau jenis kelamin; yang melindungi hak individu 
untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagian; yang melindungi hak individu pada 
kepemilikan properti pribadi dan hak untuk menjalankan usaha-usaha pribadi; 
yang melarang eksploitasi manusia oleh manusia atau oleh negara; yang menjamin 
sistem keamanan dan kesejahteraan yang tepat; yang melindungi lingkungan; yang 
memajukan perdamaian internasional, keamanan dan kerjasama diantara negara, 
pembentukan tatanan ekonomi dan sosial internasional yang layak di dunia yang 
berkaitan dengan hukum internasional dan kewajiban-kewajiban pakta diantara 
negara;
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f. menginginkan masyarakat yang mencerminkan dan menikmati prinsip-prinsip, 
keyakinan, dan kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya dan bahwa Konstitusi 
yang ada seharusnya mengabadikan dan membuat ketentuan-ketentuan untuk 
memastikan pencapaian yang sama di Belize;

SEHINGGA, SEKARANG ketentuan-ketentuan berikut ini mempunyai pengaruh 
sebagai Konstitusi tentang Belize:

BAB I

NEGARA DAN KONSTITUSI

 NEGARA
1.

(1) Belize menjadi negara demokratis 
yang berdaulat dari Amerika Tengah 
di wilayah Karibia.

(2) Belize terdiri dari daerah daratan 
dan laut yang didefinisikan dalam 
Perencanaan 1 ke Konstitusi ini, 
yang sebelum Hari Kemerdekaan 
merupakan koloni Belize

KONSTITUSI HUKUM TERTINGGI
2.

(1) Konstitusi ini merupakan hukum 
tertinggi Belize dan jika hukum lain 
tidak konsisten dengan Konstitusi ini 
hukum tersebut tidak berlaku karena 
ketidakkonsistenannya.

(2) Kata “hukum lain” yang muncul pada 
subseksi (1) diatas tidak mencakup 
hukum untuk mengubah salah satu 
ketentuan Konstitusi yang telah di 
sahkan oleh Majelis Nasional sesuai 
bagian dari 69 Konstitusi.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK-HAK 
MANUSIA FUNDAMENTAL  DAN 

HAK TENTANG KEBEBASAN 
HAK-HAK MANUSIA 

FUNDAMENTAL  DAN HAK 
TENTANG KEBEBASAN

3.

Karena setiap orang di Belize diberikan 
hak-hak asasi dan hak kebebasan yang 
fundamental bagi individu, yaitu hak, 
apapun ras, daerah asal, opini politik, 
warna, keyakinan atau jenis kelamin 
tetapi menghargai hak asasi manusia 
dan kebebasan orang lain dan untuk 
kepentingn publik, untuk masing-masing 
dan semua yang berikut ini, yaitu 
a. Kehidupan, kebebasan, keamanan 

orang tersebut, dan perlindungan 
undang-undang; 

b. Kemerdekaan hati nurani ekspresi dan 
ekspresi berorganisasi dan asosiasi; 

c. Perlindungan untuk kehidupan 
keluarganya, privasi personalnya, 
privasi rumahnya dan kepemilikan 
lain dan pengakuan martabat manusia; 
dan 

d. Perlindungan dari  pencabutan 
kepemilikan secara sewenang-
wenang.” Ketentuan-ketentuan ini 
hanya dibatasi jika hak-hak yang 
dinyatakan tersebut merugikan hak-
hak dan kebebasan orang lain atau 
merugikan kepentingan umum.

PERLINDUNGAN HAK UNTUK 
HIDUP

4.

(1) Seseorang tidak dicabut hak hidupnya 
secara sengaja yang selamat dari 
pelaksanaan vonis suatu pengadilan 
berkaitan dengan perkara pidana 
sesuai dengan hukum yang mana ia 
sudah dihukum.
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(2) Seseorang itdak dianggap dihukum 
pidana dalam pelanggaran pasal ini 
jika ia meninggal sebagai akibat dari 
penggunaan kekuatan yang cukup 
bisa dibenarkan yang sesuai dengan 
hukum:
a. untuk membela setiap warga 

negara dari kekerasan atau untuk 
pertahanan properti;

b. dalam rangka untuk mempengaruhi 
penangkapan yang sah atau untuk 
mencegah pelarian diri narapidana 
yang sah;

c. u n t u k  t u j u a n  m e n e k a n 
pemberontakan, kerusuhan atau 
pemberontakan, atau

d. untuk mencegah komisi oleh orang 
yang melaukan tindak pidana atau 
jika ia meninggal sebagai akibat 
dari tindakan hukum perang.

PERLINDUNGAN HAK TERHADAP 
KEBEBASAN PRIBADI

5.

(1) Seseorang tidak boleh dicabut dari 
keselamatan kebebasan pribadinya 
dapat disahkan oleh hukum di salah 
satu kasus berikut, yaitu: 
a. s e b a g a i  a k i b a t  d a r i 

k e t i d a k c o c o k a n n y a  u n t u k 
memohon atas tuduhan kriminal 
atau dalam pelaksanaan vonis 
hukuman atau perintah dari 
pengadilan, apakah pendiri untuk 
Belize atau beberapa negara lain 
sehubungan dengan tindak pidana 
sehingga ia dihukum karenanya;

b. dalam pelaksanaan perintah 
M a h k a m a h  A g u n g  d a r i 
Pengadilan Naik Banding yang 
menghukumnya atas penghinaan 
pada Mahkamah Agung atau 
Pengadilan Naik Banding atau 
pengadilan lain;

c. dalam pelaksanaan perintah 
pengadilan yang dibuat untuk 

m e n g a m a n k a n  p e m e n u h a n 
kewajiban ditujukan padanya 
oleh hukum;

d. untuk tujuan membawanya ke 
pengadilan dalam pelaksanaan 
perintah pengadilan;

e. karena kecurigaan padanya yang 
telah berkomitmen, atau akan 
melakukan suatu tindak pidana 
menurut hukum;

f. atas perintah pengadilan atau 
dengan persetujuan dari orang tua 
atau walinya, untuk pendidikan 
atau kesejahteraan selama periode 
berakhir selambat-lambatnya 
tanggal ketika ia mencapai usia 
delapan belas tahun;

g. untuk tujuan mencegah penyebaran 
dari infeksi penyakit menular;

h. dalam kasus orang yang patut 
diduga menjadi tidak waras, 
kecanduan obat-obatan atau 
alkohol, atau gelandangan, untuk 
tujuan perawatan atau pengobatan 
atau perlindungan atau masyarakat;

i. untuk tujuan mencegah seseorang 
ke Belize dengan tidak sah, 
atau untuk tujuan mempengaruhi 
pengusirannya, ekstradisi atau 
penghapusan lainnya yang sah 
dari Belize atau untuk tujuan 
menahannya sementara ia sedang 
masuk ke Belize dalam perjalanan 
ekstradisinya atau penghapusan 
sebagai seorang tahanan yang 
dihukum dari satu negara ke 
negara lain, atau

j. sampai batas yang penting dalam 
pelaksanaan perintah yang sah 
yang membutuhkan dia untuk 
tetap dalam area tertentu dalam 
Belize, atau melarangnya dari 
berada dalam wilayah tersebut, 
atau sampai batas yang cukup 
dibenarkan untuk pengambilan 
tindakan terhadapnya dengan 
maksud untuk pembuatan urutan 
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dari tujuh puluh dua jam setelah 
penangkapan atau penahanan.

(4) Apabila setiap orang dibawa ke 
pengadilan dalam pelaksanaan perintah 
atau pengadilan karena pelanggaran 
yang dilakukan atau setelah dicurigai 
karena ia telah atau sedang kejahatan, 
ia selanjutnya tidak akan ditahan 
sehubungan dengan pelanggaran 
tersebut atau penyelamatan dari 
pelanggarantersebut atas perintah dari 
pengadilan.

(5) Jika setiap orang ditangkap atau 
ditahan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) b. dari pasal ini tidak 
mencoba dalam waktu yang wajar, 
maka tanpa mengurangi proses lebih 
lanjut yang dapat diajukan terhadap 
dia, dia akan, kecuali dia dibebaskan, 
berhak untuk dijamin pada kondisi 
yang wajar.

(6) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah oleh orang 
lain berhak untuk mendapatkan 
kompensasi dari orang tersebut atau 
dari orang lain atau wewenang atas 
nama orang tersebut yang bertindak: 
Asalkan tidak ada orang yang harus 
bertanggung jawab atas setiap 
tindakan yang dilakukan dalam 
kinerja fungsi yudisial yang mana ia 
tidak akan bertanggung jawab terlepas 
dari ayat ini.

(7) Untuk tujuan ayat (1) a. dari pasal 
bagian ini seseorang yang dituntut 
pengadilan dengan karena tindak 
pidana dalam hal siapa pelanggaran 
khusus telah dikembalikan bahwa ia 
bersalah atas perbuatan atau kelalaian 
tetapi ia gila ketika ia melakukan 
tindakan tersebut atau membuat 
kelalaian dianggap sebagai orang yang 
telah dihukum karena melakukan 
tindak pidana dan penahanan dalam 
pelaksanaan perintah dari pengadilan.

tertentu atau berkaitan dengan 
perintah seperti itu setelah urutan 
tersebut dibuat, atau sampai batas 
yang cukup bisa dibenarkan untuk 
menahannya selama kunjungan 
apapun yang ia diizinkan untuk 
turut ambil bagian dari Belize yang 
mana kehadirannya sebaliknya 
akan melanggar hukum.

(2) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan berhak-
a. untuk diberitahu segera, dan 

dalam hal apapun tidak lebih dari 
empat puluh delapan jam setelah 
penangkapan atau penahanan, 
dalam bahasa yang ia pahami, dari 
alasan-alasan untuk penangkapan 
atau penahanan:

b. untuk berkomunikasi tanpa 
penundaan dan secara pribadi 
dengan seorang praktisi hukum 
pilihannya dan, dalam kasus 
di bawah umur, dengan orang 
tua atau walinya, dan memiliki 
kesempatan yang cukup untuk 
memberikan instruksi kepada para 
praktisioner hukum pilihannya:

c. untuk diberitahu segera setelah 
penangkapannya hak-haknya 
berdasarkan butir (b.) dari ayat: dan

d. untuk obat dengan cara habeas 
corpus (hak untuk diperiksa 
dimuka hakim) untuk menentukan 
keabsahan penahanannya.

(3) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan-
a. untuk tujuan membawanya ke 

pengadilan dalam pelaksanaan 
perintah pengadilan, atau

b. atas kecurigaan wajar karena 
ia telah atau sedang melakukan 
tindak kriminal dan yang tidak 
dibebaskan, ia harus dibawa ke 
pengadilan tanpa penundaan dan 
dalam hal apapun tidak lebih 
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penerjemah jika dia tidak dapat 
memahami bahasa yang digunakan 
di pengadilan. Dan kecuali dengan 
persetujuan sendiri sidang tidak 
akan berlangsung dan kecuali 
dengan persetujuannya sendiri 
sidang tidak akan berlangsung 
d a l a m  k e t i d a k h a d i r a n n y a 
kecuali ia melakukan sendiri 
kelanjutan pelanggaran dalam 
kehadirannya dan pengadilan telah 
memerintahkannya untuk dihapus 
dan sidang untuk dilanjutkan 
ketika ia tidak hadir: Asalkan 
sidang tersebut dapat berlangsung 
ketika ia tidak hadir dalam kasus 
tertentu yang mana hal ini 
sesuai dengan hukum di mana ia 
berhak untuk pemberitahuan yang 
memadai biaya dan tanggal, waktu 
dan tempat sidang dan kesempatan 
yang wajar atau tampil di depan 
pengadilan.

(4) Seseorang tidak akan dianggap bersalah 
karena melakukan pelanggaran pidana 
karena perbuatan atau kelalaian yang 
pada saat itu terjadi tidak dianggap 
sebagai pelanggaran, dan tidak 
dikenakan denda untuk setiap tindak 
pidana yang tingkat dan deskripsinya 
lebih tinggi dari hukuman maksimal 
yang mungkin telah dikenakan untuk 
pelanggaran karena pelanggaran pada 
saat itu ketika perbuatan tersebut 
dilakukan.

(5) Seseorang yang menunjukkan bahwa 
ia telah diadili oleh pengadilan yang 
berwenang karena melakukan tindak 
pidana dan baik dihukum ataupun 
dibebaskan tidak akan lagi diadili 
untuk pelanggaran itu atau untuk 
setiap tindak pidana yang lain jika 
ia bisa telah divonis di pengadilan 
untuk tindak pidana tersebut, yang 
selamat dari perintah pengadilan 
tinggi dalam proses banding atau 
meninjau pelanggaran tersebut yang 

PERLINDUNGAN HUKUM
6.

(1) Semua orang dianggap sama dialam 
hukum dan berhak untuk tidak 
didiskriminasi atas perlindungan 
hukum yang sama.

(2) Jika seseorang yang dianggap 
melakukan tindak pidana, kecuali 
anggapan tersebut dicabut, kasus 
ini harus diberikan pemeriksaan 
yang adil dalam waktu yang wajar 
oleh pengadilan independen dan 
tidak memihak yang ditetapkan oleh 
hukum.

(3) Setiap orang yang dituduh melakukan 
tindak kejahatan-
a. harus dianggap tidak bersalah 

sampai ia terbukti atau telah 
mengaku bersalah;

b. harus diberitahu segera setelah 
bisa dipraktekkan dalam bahasa 
yang ia pahami, dari sifat dan 
keterangan dari pelanggaran 
dituduhkan;

c. harus diberikan waktu dan 
fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaan:

d. akan diizinkan untuk membela 
diri di hadapan pengadilan secara 
pribadi atau atas biaya sendiri, 
oleh praktisi hukum pilihannya 
sendiri:

e. harus diberikan fasilitas untuk 
memeriksa secara langsung atau 
melalui perwakilan hukumnya 
saksi-saksi yang dipanggil oleh 
jaksa di pengadilan, dan untuk 
bisa hadir dan melaksanakan 
pemeriksaan saksi-saksi untuk 
bersaksi atas namanya sendiri di 
depan pengadilan dalam kondisi 
yang sama seperti kondisi yang 
berlaku pada saksi-saksi yang  
dipanggil oleh jaksa, dan

f. harus diizinkan untuk memiliki 
tanpa pembayaran bantuan 
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b. oleh hukum diberdayakan atau 
diharuskan untuk melakukan 
atas kepentingan pertahanan, 
keamanan publik atau ketertiban 
umum.

(10) Tidak ada yang terkandung atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
tertentu akan dianggap tidak konsisten 
atau bertentangan dengan
a. ayat (3) a. dari pasal ini pada 

tingkat di mana hukum tersebut 
yang dimasalahkan memaksakan 
pada setiap orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana yang 
menjadi beban untuk membuktikan 
fakta-fakta tertentu;

b. ayat (3) e. dari pasal ini pada tingkat 
di mana hukum tersebut yang 
dimasalahkan memberlakukan 
kondisi yang wajar yang harus 
puas jika saksi-saksi dipanggil 
untuk bersaksi atas nama seorang 
terdakwa dibayar diluar dari dana 
publik, atau

c. ayat (5) dari pasal ini pada 
tingkat di mana hukum tersebut 
memberikan wewenang kepada 
pengadilan untuk mencoba 
anggota dari kekuatan disiplin 
karena melakukan tindak pidana 
meskipun setiap percobaan dan 
keyakinan atau pembebasan 
dari anggota yang di bawah 
hukum disiplin kekuatan itu yang 
bagaimanapun juga pengadilan 
tersebut benar-benar mencoba 
anggota itu dan menuduhnya 
dengan mempertimbangkan vonis 
tertentu terhadapnya berdasarkan 
hukum disiplin.

(11) Dalam hal setiap orang yang ditahan 
secara sah ketentuan ayat (2) dan butir 
(d.) dan (e.) dari ayat (3) dalam pasal 
ini tidak berlaku dalam kaitannya 
dengan pengadilan dengan tuduhan 
melakukan tindak pidana di bawah 

berkaitan dengan keyakinan atau 
pembebasan.

(6) Seseorang yang mencoba untuk 
melakukan tindak pidana tidak akan 
dipaksa untuk memberikan bukti di 
pengadilan.

(7) Setiap pengadilan atau yang berwenang 
lainnya yang ditentukan oleh hukum 
untuk penentuan keberadaan atau 
tingkat hak sipil atau kewajiban harus 
ditetapkan oleh hukum dan harus 
independen dan tidak memihak; dan 
di mana pelanggaran dari penentuan 
tersebut ditetapkan oleh seseorang 
seperti di depan pengadilan atau 
yang berwenang lainnya, kasus ini 
harus diberikan pemeriksaan yang 
adil dalam waktu yang wajar.

(8) Kecuali dengan persetujuan dari 
semua pihak, semua pelanggaran 
setiap pengadilan dan pelanggaran 
untuk penentuan keberadaan atau 
hak sipil tertentu atau kewajiban di 
hadapan yang berwenang lainnya, 
termasuk pengumuman keputusan 
pengadilan atau yang berwenang 
lainnya, akan diadakan di masyarakat.

(9) Tidak ada dalam ayat (8) dari pasal 
ini akan mencegah pengadilan atau 
otoritas mengadili lain kecuali orang-
orang yang melakukan pelanggaran 
selain pihak-pihak dan para praktisi 
hukum yang mewakili mereka ketika 
pengadilan atau pejabat lainnya:
a. oleh hukum diberdayakan untuk 

melakukan dan dapat menganggap 
perlu atau bijaksana dalam 
situasi di mana publikasi justru 
akan merugikan kepentingan 
keadilan atau dalam pelanggaran-
pelanggaran atau kepentingan 
moralitas publik, kesejahteraan 
orang-orang yang berusia di 
bawah delapan belas tahun atau 
perlindungan kehidupan pribadi 
orang yang bersangkutan dalam 
pelanggaran tersebut, atau
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d. perburuhan yang diperlukan 
selama masa darurat publik atau 
dalam hal terjadi kecelakaan atau 
bencana alam yang mengancam 
kehidupan dan masyarakat yang 
sejahtera, pada tingkat di mana 
kebutuhan tenaga kerja tersebut 
cukup dibenarkan dalam keadaan 
dari situasi yang timbul atau ada 
selama periode tersebut atau 
sebagai akibat dari kecelakaan 
atau bencana alam untuk tujuan 
yang berkaitan dengan situasi itu.

PERLINDUNGAN DARI 
PENCARIAN DAN CATATAN  

YANG SEWENANG-WENANG
9.

(1) Kecuali dari persetujuannya sendiri, 
seseorang tidak akan dikenakan 
pencarian orang atau hartanya atau 
catatan oleh orang lain di tempat itu. 

(2) Tidak ada yang terkandung atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
pasal ini pada tingkat di mana hukum 
tersebut membuat ketentuan yang 
wajar-
a. yang diperlukan untuk kepentingan 

pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas publik, 
kesehatan masyarakat, kota dan 
negara, perencanaan pembangunan 
dan pemanfaatan sumber daya 
mineral atau pengembangan atau 
pemanfaatan setiap properti untuk 
tujuan yang bermanfaat bagi 
masyarakat; 

b. yang diperlukan untuk tujuan 
melindungi hak atau kebebasan 
orang lain; 

c. yang memberi  kewenangan 
pejabat atau agen Pemerintah, 
otoritas pemerintah daerah atau 
suatu badan hukum yang didirikan 

hukum yang mengatur disiplin orang-
orang yang ditahan tersebut.

(12) Dalam hal ini bagian “tindak pidana” 
berarti pelanggaran pidana menurut 
hukum.

PERLINDUNGAN DARI 
PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI

7.

Tidak seorang pun akan dikenakan 
penyiksaan atau hukuman yang tidak 
manusiawi atau merendahkan atau 
perlakuan lainnya.

PERLINDUNGAN DARI 
PERBUDAKAN DAN KERJA 

PAKSA
8.

(1) T i d a k  s e o r a n g  p u n  b o l e h 
diperbudakkan atau penghambaan.

(2) Tidak seorang pun wajib untuk 
melakukan kerja paksa.

(3) Untuk keperluan pasal ini, ungkapan 
“Kerja paksa” tidak termasuk-
a. perburuhan yang diperlukan 

sebagai konsekuensi dari vonis 
atau perintah dari pengadilan;

b. tenaga kerja yang dibutuhkan 
sementara ia ditahan secara sah 
yang, meskipun tidak diperlukan 
sebagai konsekuensi dari vonis atau 
perintah dari pengadilan, cukup 
diperlukan untuk kepentingan 
kesehatan atau untuk pemeliharaan 
tempat di mana ia ditahan;

c. perburuhan diperlukan dari anggota 
dari kekuatan disiplin sedang 
melakukan tugasnya sebagai atau, 
dalam kasus orang yang memiliki 
keberatan hati nurani untuk 
pelayanan sebagai anggota dari 
kekuatan angkatan laut, kekuatan 
militer atau militer, setiap tenaga 
kerja yang diperlukan oleh hukum 
untuk tampil sebagai pengganti 
pelayanan tersebut; atau
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a. untuk pengenaan pembatasan 
pergerakan atau tempat tinggal 
dalam Belize dari setiap orang 
atau hak setiap orang untuk 
meninggalkan Bel ize  yang 
diperlukan untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik atau 
ketertiban umum;

b. untuk pengenaan atau pembatasan 
pergerakan atau tempat tinggal 
dalam Belize atau hak untuk 
meninggalkan  Bel ize  a tau 
orang-orang pada umumnya 
atau kelompok orang dalam 
kepentingan pertahanan, keamanan 
pub l ik ,  ke t e r t i ban  umum, 
moralitas publik atau kesehatan 
umum atau yang sehubungan 
dengan hak untuk meninggalkan 
Belize, mengamankan yang sesuai 
dengan kewajiban internasional 
Pemerintah;

c. untuk pengenaan atau pembatasan, 
atas perintah pengadilan, pada 
gerakan atau tempat tinggal di 
dalam Belize atau orang atau hak 
setiap orang untuk meninggalkan 
Belize baik sebagai akibat 
darinya yang telah dianggap 
bersalah atas suatu tindak pidana 
menurut hukum atau untuk tujuan 
memastikan bahwa dia muncul di 
depan pengadilan di kemudian 
hari untuk diadili karena tindak 
pidana atau untuk permulaan 
perkara ke pengadilan atau perkara 
yang berkaitan dengan ekstradisi 
atau penghapusan yang sah dari 
Belize;

d. untuk pengenaan pembatasan pada 
kebebasan bergerak dari setiap 
orang yang bukan warga negara 
Belize;

e. untuk pengenaan pembatasan pada 
perolehan atau penggunaan oleh 
setiap orang pemilik tanah atau 
properti lainnya di Belize;

oleh hukum untuk kepentingan 
umum untuk masuk di tempat atau 
orang untuk memeriksa tempat-
tempat tersebut atau apapun 
yang ada untuk tujuan pajak, 
tarif, atau jatuh tempo atau untuk 
melaksanakan pekerjaan yang 
berhubungan dengan properti yang 
sah di tempat-tempat tersebut dan 
yang menjadi milik Pemerintah 
atau kepada yang berwenang 
atau badan hukum, yang mungkin 
sebagai kasus, atau 

d. yang memberi kewenangan, untuk 
tujuan menegakkan putusan atau 
perintah dari pengadilan dalam 
perkara perdata, pencarian dari 
orang atau kekayaan dengan 
perintah dari pengadilan atau 
catatan pada setiap lokasi dengan 
perintah tersebut.

PERLINDUNGAN DARI 
KEBEBASAN PERGERAKAN

10.

(1) Seseorang tidak boleh dicabut 
kebebasannya untuk bergerak, yaitu, 
hak untuk bergerak dengan bebas 
di seluruh Belize, hak untuk berada 
di setiap bagian dari Belize, hak 
untuk memasuki Belize, hak untuk 
meninggalkan Belize dan kekebalan 
dari pengusiran dari Belize.

(2) Setiap pembatasan kebebasan gerakan 
seseorang yang terlibat dalam 
penahanan yang sah menurut hukum 
tidak akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
pasal ini.

(3) Tidak ada yang terkandung atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
pasla ini pada tingkat di mana hukum 
tersebut membuat ketentuan yang 
wajar-
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atau kemanfaatan dari kelanjutan 
pembatasan tersebut ke instansi 
yang diperintahkan dan, kecuali 
ditentukan oleh hukum, otoritas 
tersebut diwajibkan untuk bertindak 
sesuai dengan rekomendasi tersebut.

PERLINDUNGAN DARI 
KEBEBASAN HATI NURANI

11.

(1) Kecuali dengan persetujuannya 
sendiri ,  seseorang t idak akan 
t e r h a m b a t  d a l a m  m e n i k m a t i 
kebebasan hati nuraninya, termasuk 
kebebasan berpikir dan beragama, 
kebebasan untuk mengubah agama 
atau kepercayaan dan kebebasan 
yang bersifat sendiri atau dengan 
komunitas bersama orang lain, dan 
baik di depan umum maupun secara 
pribadi, untuk menunjukkan dan 
menyebarkan agama atau kepercayaan 
dalam pengajaran ibadah, praktek dan 
ketaatan. 

(2) Kecuali dengan persetujuannya 
sendiri (atau, jika ia adalah orang 
yang berusia di bawah delapan belas 
tahun, persetujuan dari orang tua 
atau walinya) orang yang menghadiri 
setiap tempat pendidikan, ditahan 
dalam penjara atau institusi korektif 
atau mengabdi dalam angkatan laut, 
militer atau udara tidak wajib untuk 
menerima pelajaran agama atau 
ambil bagian atau menghadiri setiap 
upacara keagamaan atau ketaatan 
jika instruksi, upacara, atau ketaatan 
tersebut berhubungan dengan agama 
yang bukan agamanya sendiri. 

(3) Setiap komunitas agama yang diakui 
mempunyai hak, atas biaya sendiri 
untuk membangun dan memelihara 
tempat-tempat pendidikan dan untuk 
mengelola setiap tempat pendidikan, 
dan tidak ada masyarakat semacam 
itu harus dicegah dari memberikan 

f. untuk pengenaan pembatasan 
gerakan atau tempat tinggal 
dalam Belize atau hak untuk 
meninggalkan Belize dari jabatan 
apapun dalam pelayanan publik 
yang diperlukan untuk kinerja 
fungsi-fungsinya yang tepat;

g. untuk memberhentikan seseorang 
dari Belize dapat diadili atau 
dihukum di beberapa negara lain 
karena tindak pidana berdasarkan 
hukum negara lain atau untuk 
menjalani pidana penjara di 
beberapa negara lain dalam 
pelaksanaan vonis atau pengadilan 
yang berkaitan dengan tindak 
pidana berdasarkan hukum yang 
mana ia telah dihukum; atau

h. untuk pengenaan atau pembatasan 
atau hak setiap orang untuk 
meninggalkan Bel ize  yang 
diperlukan dalam rangka untuk 
m e n g a m a n k a n  p e m e n u h a n 
kewajiban dikenakan pada orang 
tersebut berdasarkan hukum.

(4) Apabila setiap orang yang kebebasan 
bergeraknya telah dibatasi berdasarkan 
ketentuan tersebut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3)a. dari pasal 
ini sehingga permintaan setiap saat 
selama periode pembatasan tersebut 
yang tidak lebih awal dari dua 
puluh satu hari setelah perintah 
itu dibuat atau tiga bulan setelah 
ia terakhir mengajukan permintaan 
tersebut, kasusnya akan ditinjau oleh 
pengadilan yang independen dan 
tidak memihak dipimpin oleh orang 
yang ditunjuk oleh Ketua dari antara 
orang-orang yang berasal dari praktisi 
hukum.

(5) Pada setiap tinjauan oleh pengadilan 
sedang dilakukan ayat (4) dari 
psal tentang kasus setiap orang 
yang kebebasan bergeraknya telah 
dibatasi, pengadilan dapat membuat 
rekomendasi mengenai kebutuhan 
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PERLINDUNGAN UNTUK BEBAS 
BEREKSPRESI

12.

(1) Kecuali dengan persetujuan sendiri, 
seseorang tidak akan terhambat dalam 
menikmati kebebasan berekspresi, 
termasuk kebebasan memiliki 
pendapat tanpa gangguan, kebebasan 
untuk menerima ide-ide dan informasi 
tanpa campur tangan, kebebasan untuk 
mengkomunikasikan gagasan dan 
informasi tanpa gangguan (apakah 
komunikasi adalah untuk masyarakat 
umum atau kepada orang atau 
kelompok orang) dan kebebasan dari 
campur tangan dengan korespondensi.

(2) Tidak ada yang terkandung atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
bagian ini pada tingkat di mana 
hukum tersebut membuat ketentuan 
yang wajar-
a. yang diperlukan untuk kepentingan 

pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas publik 
atau kesehatan masyarakat;

b. yang diperlukan untuk tujuan 
melindungi reputasi, hak dan 
kebebasan orang lain atau 
kehidupan pribadi orang yang 
bersangkutan dalam proses hukum, 
mencegah pengungkapan atau 
informasi yang diterima secara 
rahasia, memelihara administrasi 
atau operasi teknis televisi telepon, 
pos telegrafi, penyiaran  kabel, 
atau sarana komunikasi lainnya, 
pameran umum atau hiburan 
publik; atau

c. yang memaksakan pembatasan 
pada petugas dalam pelayanan 
publik yang diperlukan untuk 
kinerja fungsi mereka yang tepat.

pelajaran agama bagi orang-orang 
dari masyarakat bahwa di program 
dari setiap pendidikan yang diberikan 
oleh masyarakat bahwa apakah dalam 
penerimaan subsidi pemerintah atau 
bantuan bentuk keuangan lainnya 
yang dirancang untuk memenuhi 
seluruh atau sebagian biaya kursus 
seperti biaya pendidikan. 

(4) Seseorang tidak akan dipaksa untuk 
bersumpah yang bertentangan 
dengan agama atau kepercayaannya 
atau bersumpah dalam cara yang 
bertentangan dengan agama atau 
keyakinannya. 

(5) Tidak ada yang terkandung atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
atau bertentangan dengan pasal ini 
pada tingkat di mana hukum tersebut 
membuat ketentuan yang cukup 
diperlukan- 
a. untuk kepentingan pertahanan, 

keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat; 

b. untuk tujuan melindungi hak dan 
kebebasan orang lain, termasuk 
hak untuk mengamati  dan 
mempraktekkan agama apapun 
tanpa intervensi yang tidak diminta 
dari para anggota agama lain; atau 

c. untuk tujuan atau mengatur 
lembaga-lembaga pendidikan 
untuk kepentingan orang-orang 
yang menerima atau mungkin 
menerima instruksi di dalamnya. 

(6) Referensi dalam pasal ini untuk agama 
harus ditafsirkan termasuk referensi-
referensi untuk denominasi agama, 
dan ekspresi kognitif harus ditafsirkan 
dengan tepat.
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dengan privasinya, keluarganya, 
rumah, atau korespondensi, tidak juga 
ancaman terhadap kehormatan dan 
reputasinya. Kehidupan pribadi dan 
keluarga, rumah dan korespondensi 
pribadi setiap orang harus dihormati.

(2) Tidak ada yang terkandung didalamnya 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
pasal ini pada tingkat di mana hukum 
tersebut membuat ketentuan dari jenis 
yang ditentukan dalam ayat (2) pasal 
9 dari Konstitusi ini.

PERLINDUNGAN TERHADAP 
HAK UNTUK BEKERJA

15.

(1) Tidak seorang pun akan menolak 
kesempatan untuk mencari nafkah 
melalui pekerjaan yang ia bebas 
memilih atau menerimanya, baik 
dengan mengejar profesi atau pekerjaan 
atau terlibat dalam perdagangan atau 
bisnis, atau sebaliknya.

(2) Ini tidak akan konsisten dengan ayat 
(1) dari pasal ini untuk membutuhkan, 
sebagai syarat untuk memulai atau 
melanjutkan pekerjaan, pembayaran 
biaya profesional, biaya perdagangan 
atau izin usaha, atau tuduhan yang 
sama, atau kepemilikan atau biaya 
lisensi usaha atau kualifikasi.

(3) Tidak ada yang terkandung didalamnya 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
pasal ini pada tingkat di mana hukum 
tersebut membuat ketentuan yang 
wajar
a. yang diperlukan untuk kepentingan 

pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas publik 
atau kesehatan masyarakat;

b. yang diperlukan untuk tujuan 
melindungi hak atau kebebasan 
orang lain; atau

PERLINDUNGAN TERHADAP 
KEBEBASAN UNTUK 

BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
13.

(1) Kecuali dengan persetujuannya 
sendiri ,  seseorang t idak akan 
terhambat dalam menikmati kebebasan 
berkumpul dan berserikat, yaitu, 
haknya untuk berkumpul secara 
bebas dan bergaul dengan orang lain 
dan khususnya untuk membentuk 
atau bagian dari  perdagangan 
serikat atau asosiasi lainnya untuk 
melindungi kepentingannya atau 
untuk membentuk atau milik bagian 
dari partai politik atau asosiasi politik 
lainnya.

(2) Tidak ada yang terkandung didalamnya 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
pasal ini pada tingkat di mana hukum 
tersebut membuat ketentuan yang 
wajar-
a. yang diperlukan untuk kepentingan 

pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas publik 
atau kesehatan masyarakat;

b. yang diperlukan untuk tujuan 
melindungi hak atau kebebasan 
orang lain;

c. yang memaksakan pembatasan 
tentang jabatan dalam pelayanan 
publik yang diperlukan untuk 
kinerja fungsi-fungsi mereka yang 
tepat, atau

d. yang diperlukan untuk melarang 
setiap asosiasi keanggotaan atau 
yang dibatasi atas dasar ras atau 
warna.

PERLINDUNGAN TERHADAP 
HAK PRIBADI

14.

(1) Seseorang tidak boleh sewenang-
wenang atau melanggar hukum 
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berkaitan dengan orang-orang 
tersebut), yang berhubungan 
dengan pengadopsian, pernikahan, 
perceraian, pemakaman, peralihan 
harta kekayaan karena kematian 
atau hal-hal lainnya seperti yang 
mana hukum pribadi untuk orang-
orang yang mempunyai deskripsi 
tersebut; atau

d. di  mana orang-orang yang 
mempunyai deskripsi seperti 
yang disebutkan dalam ayat (3) 
pasal ini dapat diberlakukan untuk 
setiap kecacatatn atau pembatasan 
atau dapat diberikan hak istimewa 
atau keuntungan yang, dengan 
memperhatikan sifat dan keadaan 
khusus yang berkaitan dengan 
orang-orang tersebut atau kepada 
orang yang mempunyai deskripsi 
seperti lainnya, cukup dibenarkan.

(5) Tidak ada yang terkandung dalam 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten atau bertentangan dengan 
ayat (1) dari pasal ini pada tingkat 
membuat ketentuan sehubungan 
dengan standar atau kualifikasi (tidak 
menjadi standar atau kualifikasi 
khusus yang berkaitan dengan jenis 
kelamin, ras, tempat asal, opini politik, 
warna kulit atau kepercayaan) yang 
akan diperlukan atau setiap orang 
yang ditunjuk untuk atau bertindak 
di setiap kantor atau pekerjaan.

(6) Ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk 
apa pun yang tegas atau implikasi 
yang diperlukan berwenang untuk 
dilakukan oleh setiap ketentuan 
te rsebut  hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) atau ayat 
(5) dari bagian ini.

(7) Tid a k  ad a  y an g  t e r k an d u n g 
didalamnya atau dilakukan di bawah 
otoritas hukum apapun akan dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
atau pasal ini pada tingkat di mana 
hukum tersebut membuat ketentuan 

c. untuk pengenaan pembatasan hak 
untuk bekerja untuk setiap orang 
yang bukan warga negara Belize.

PERLINDUNGAN DARI 
DISKRIMINASI DENGAN ALASAN 

RAS DAN LAIN-LAIN
16.

(1) Sesuai dengan ketentuan ayat (4) 
(5) dan (7) dari bagian ini, hukum 
tidak akan membuat ketentuan yang 
diskriminatif baik dari dirinya sendiri 
maupun efeknya.

(2) Tunduk pada ketentuan ayat (6) (7) 
dan (8) dari bagian ini, tidak ada 
orang yang harus diperlakukan secara 
diskriminatif oleh setiap orang atau 
otoritas.

(3) Dalam pasal ini, istilah “diskriminasi” 
berarti mampu melakukan perlakuan 
yang berbeda untuk orang-orang yang 
berbeda disebabkan sepenuhnya atau 
sebagian dengan deskripsi masing-
masing menurut jenis kelamin, ras, 
tempat atau asal, opini politik, warna 
kulit atau kepercayaan di mana orang-
orang yang mempunyai deksripsi 
tersebut dianggap tidak mampu atau 
pembatasan yang mana orang lain 
dengan deskripsi tersebut tidak dibuat 
tunduk atau diberikan hak istimewa 
atau keuntungan yang tidak diberikan 
kepada orang lain dengan deskripsi 
tersebut.

(4) Ayat (1) pasal ini tidak berlaku hukum 
apapun sejauh ini sebagai hukum yang 
membuat ketentuan-
a. untuk apropriasi atau pendapatan 

masyarakat atau dana publik 
lainnya;

b. sehubungan dengan orang-orang 
yang bukan warga negara Belize;

c. un tuk  permohonan ,  da lam 
hal deskripsi apapun seperti 
disebutkan dalam ayat (3) dari 
pasal hukum ini (atau orang yang 
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hukum berkaitan dengan hukum 
yang memberikan otorisas 
pengambilan kepemilikan atau 
akuisisi;

iii) m e n e n t u k a n  j u m l a h 
kompensasi yang ia berhak 
atasnya, dan 

iv) menegakkan haknya atas 
kompensasi tersebut.

(2) Tidak ada dalam pasal ini yang tidak 
memberlakukan dengan alasan hanya 
bahwa ia mengijinkan mengambil 
kepemilikan harta atau akuisisi dari 
kepentingan atau hak atas properti-
a. Untuk membayar pajak, bea atau 

jatuh tempo;
b. dengan cara hukuman untuk 

pelanggaran hukum atau denda 
sebagai akibat dari pelanggaran 
hukum;

c. dengan cara mengambil sampel 
untuk tujuan hukum apapun;

d. sebagai suatu kejadian dari setiap 
deposit yang diperlukan untuk 
dibuat dengan Pemerintah dengan 
beberapa salinan setiap buku, 
majalah, surat kabar atau pekerjaan 
cetak lain yang diterbitkan di 
Belize;

e. ketika properti  terdiri  dari 
binatang, setelah pelanggaran 
yang ditemukan atau yang 
menyimpang;

f. sebagai insiden kontrak, sewa, 
hipotek, tagihan penjualan atau 
hak lainnya atau kewajiban yang 
timbul karena adanya kontrak;

g. dengan cara mewajibkan orang-
orang yang menjalankan bisnis 
di Belize untuk mendepositkan 
uang dengan Pemerintah atau 
instansi atau pemerintah untuk 
tujuan mengendalikan kredit atau 
investasi di Belize;

h. dengan cara memberikan hak dan 
administrasi kepercayaan akan 
harta kekayaan, properti musuh, 

yang mana orang-orang dari setiap 
deskripsi seperti yang disebutkan 
dalam ayat (3) dari pasal ini dapat 
dikenakan pembatasan pada hak-
hak dan kebebasan yang dijamin 
oleh pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 dari 
Konstitusi ini, menjadi pembatasan 
tersebut sebagaimana diberikan 
otoritas oleh pasal 9 (2), butir a., b. 
atau h. dari pasal 10 (3), pasal 11 (5), 
pasal 12 (2) atau pasal 13 (2), ketika 
ada kasus seperti itu.

(8) Tidak ada yang terkandung dalam ayat 
(2) dari pasal ini akan mempengaruhi 
kebijakan yang berkaitan dengan 
institusi, pelaksana, atau penghentian 
tindak perdata atau pidana di 
pengadilan yang dipegang oleh setiap 
orang atau di bawah ini Konstitusi 
atau hukum lainnya.

PERLINDUNGAN DARI 
PERAMPASAN HARTA 

KEKAYAAN
17.

(1) Properti dari deskripsi apapun tidak 
diambil paksa kepemilikannya dan 
kepentingan atau hak atas properti 
dari deskripsi apapun akan tidak 
diperoleh kecuali dengan paksa atau 
di bawah undang-undang yang-
a. mengatur prinsip-prinsip dengan 

cara di mana kompensasi yang 
wajar akan ditentukan dan 
diberikan dalam waktu yang 
sesuai, dan

b. mengamankan ke setiap orang 
yang mengklaim minat atau hak 
atas properti hak atau akses ke 
pengadilan untuk tujuan-
i) membangun minat atau hak 

(jika ada) 
ii) menentukan apakah mengambil 

kepemilikan atau akuisisi 
sepatutnya dilakukan untuk 
kepentingan umum sesuai 
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Asalkan tidak ada apa pun dalam ayat 
ini akan mempengaruhi hak pemilik 
tanah pribadi di mana setiap deposit 
minyak bumi ditempatkan untuk 
menerima royalty dari pemerintah, 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Perminyakan dan peraturan 
yang dibuat di bawahnya, yang 
ada pada saat dimulainya Belize 
Undang-Undang Dasar (Amandemen 
Keenam).

(4) Untuk tujuan ayat (3) diatas, makna 
“petroleum” dan “mineral” akan 
memiliki makna sebagaimana artinya 
atau dapat dianggap berasal dari 
hukum apa pun.

KETENTUAN-KETENTUAN 
UNTUK PERIODE DARI DARURAT 

PUBLIK
18.

(1) Dalam Bab ini “periode darurat 
publik” berarti setiap periode selama-
a. Belize terlibat dalam perang, atau
b. Ada pemberlakuan resolusi Majelis 

Nasional yang menyatakan bahwa 
lembaga-lembaga demokrasi di 
Belize terancam oleh subversi.

c. Ada resolusi Majelis Nasional 
yang berlaku menyatakan bahwa 
Lembaga-lembaga demokratis di 
Belize terancam oleh subversi.

(2) Gubernur-Jenderal dengan proklamasi 
yang akan diumumkan dalam Surat 
Kabar, bisa menyatakan bahwa 
keadaan darurat publik terjadi untuk 
tujuan dari Bab ini.

(3) Sebuah proklamasi yang dibuat oleh 
Gubernur Jenderal dalam ayat (2) 
dari pasal ini tidak berlaku kecuali 
berisikan pernyataan bahwa Gubernur 
Jenderal puas-
a. bahwa keadaan perang antara 

Belize dan Negara lain sudah 
dekat atau keadaan darurat publik 
telah muncul sebagai akibat dari 
terjadinya gempa, badai, banjir, 

milik orang yang meninggal, 
orang-orang tidak waras atau 
orang yang divonis atau dinyatakan 
pailit atau milik perusahaan atau 
masyarakat lainnya (baik berbadan 
hukum ataupun tidak) dalam 
proses sampai akhir; 

i. dalam pelaksanaan keputusan atau 
perintah dari pengadilan,

j. sebagai konsekuensi hukum 
sehubungan dengan keterbatasan 
tindakan;

k. dengan alasan karena dalam 
keadaan berbahaya atau berbahaya 
bagi kesehatan manusia, hewan 
atau tumbuhan;

l. untuk tujuan pemasaran properti 
dari deskripsi tersebut dalam 
kepentingan umum dari banyak 
orang lain yang berkewajiban 
untuk membuang properti itu; atau

m. begitu lama hanya sebagai 
jika diperlukan untuk tujuan 
pemeriksaan, investigasi, sidang, 
atau penyelidikan atau, dalam kasus 
tanah, melaksanakan di atas tanah-
i) pekerjaan konservasi tanah 

atau konservasi sumber daya 
alam lainnya; atau

ii) pembangunan pertanian atau 
perbaikan yang pemilik atau 
penghuni tanahnya telah 
diperlukan dan tanpa alasan 
yang masuk akal mempunyai 
penolakan yang sah atau gagal 
untuk melaksanakannya.

(3) Ayat (1) bagian ini tidak berlaku untuk 
minyak bumi,mineral dan zat yang 
menyertai, dalam kondisi apa pun, 
yang terletak di atau di bawah wilayah 
Belize (baik di bawah kepemilikan 
publik, pribadi, atau komunitas) atau 
Zona Ekonomi Eksklusif Belize, 
keseluruhan property di control dan 
di pegang secara eksklusif dipegang, 
dan akan selalu dianggap berada di 
tangan Pemerintah  Belize:
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melebihi dua bulan sejak tanggal 
resolusi mempengaruhi perpanjangan 
waktu, dan setiap resolusi tersebut 
dapat dicabut setiap saat dengan 
resolusi lebih lanjut.

(7) Sebuah resolusi Majelis Nasional 
untuk tujuan ayat (1) (c) dari pasal 
ini, dan resolusi Majelis Nasional 
memperpanjang atau mencabut setiap 
resolusi tersebut, tidak akan lulus jika 
tidak didukung oleh suara dua-pertiga 
dari anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang hadir dan memberikan 
suara.

(8) Setiap ketentuan dari pasal ini bahwa 
proklamasi atau resolusi berlaku lagi 
atau berhenti menjadi berlaku pada 
waktu tertentu tanpa mengurangi 
pembuatan proklamasi tersebut lebih 
lanjut atau resolusi apakah sebelum 
atau setelah waktu itu.

(9) Selama setiap periode darurat publik, 
ketentuan berikut akan berlaku-
a. G u b e r n u r  J e n d e r a l  d a p a t 

membuat peraturan seperti yang 
diperlukan atau bijaksana untuk 
mengamankan keselamatan publik, 
pertahanan Belize, pemeliharaan 
ketertiban umum dan penindasan 
pemberontakan, pemberontakan 
dan kerusuhan dan untuk menjaga 
pasokan dan layanan penting bagi 
kehidupan masyarakat ;

b. setiap peraturan seperti ini dapat 
memberdayakan wewenang atau 
orang-orang yang dapat ditentukan 
dalam peraturan untuk membuat 
perintah dan cerita untuk salah 
satu tujuan yang peraturan tersebut 
disahkan oleh ayat ini yang 
akan dibuat dan dapat memuat 
ketentuan insidental dan tambahan 
seperti yang diperlukan atau 
bijaksana untuk tujuan peraturan;

c. peraturan tersebut atau perintah 
atau aturan yang dibuat yang 
sedang melakukan peraturan 

kebakaran, terjangkitnya wabah 
penyakit, wabah penyakit menular, 
atau bencana serupa lainnya, atau

b. bahwa tindakan yang telah 
diambil atau diancam oleh orang 
atau badan orang-orang seperti 
alam dan pada skala yang luas 
yang cenderung membahayakan 
keselamatan umum atau untuk 
mencabut masyarakat,  atau 
sebagian besar dari masyarakat, 
dari persediaan atau pelayanan 
penting untuk kehidupan.

(4) Sebuah proklamasi yang dibuat dalam 
ayat (2) dari pasal ini dapat dibuat 
sehingga hanya berlaku untuk bagian 
Belize sebagaimana dapat ditentukan 
dalam proklamasi (dalam ayat ini 
disebut “daerah darurat”), di mana 
peraturan-peraturan kasus yang dibuat 
sesuai dengan ayat (9) dari pasal ini 
kecuali yang secara tersurat dalam 
peraturan-peraturan tersebut memiliki 
efek hanya di daerah darurat.

(5) Proklamasi yang dibuat oleh Gubernur 
Jenderal untuk tujuan yang sesuai 
dengan pasal ini-
a. kecuali sebelumnya dicabut, tetap 

berlaku untuk jangka waktu tidak 
melebihi satu bulan;

b. dapat diperpanjang dari waktu 
ke waktu oleh resolusi yang 
disahkan oleh Majelis Nasional 
untuk periode selanjutnya, tidak 
melebihi atas setiap perpanjangan 
jangka waktu dua belas bulan, dan

c. dapat dicabut setiap saat dengan 
resolusi Majelis Nasional.

(6) Sebuah resolusi Majelis Nasional 
lulus untuk tujuan ayat (1) (c) dari 
pasal ini akan tetap berlaku selama 
dua bulan atau dalam jangkat waktu 
yang lebih pendek seperti dapat 
ditentukan di dalamnya: Asalkan 
resolusi tersebut dapat diperpanjang 
dari waktu ke waktu oleh resolusi 
selanjutnya, setiap ekstensi tidak 



218

Belize

diberi informasi dalam bahasa 
yang ia pahami dari alasan di 
mana ia ditahan dan dilengkapi 
dengan pernyataan tertulis dalam 
bahasa Inggris menetapkan ihwal 
dasar tersebut;

b. tidak lebih dari empat belas hari 
setelah dimulainya penahanannya, 
pemberitahuan akan diumumkan 
melalui  Surat  Kabar  yang 
menyatakan bahwa ia telah ditahan 
dan memberikan keterangan 
dari ketentuan hukum di mana 
penahanannya telah ditetapkan;

c. tidak lebih dari satu bulan setelah 
dimulainya penahanannya dan 
selanjutnya selama penahanannya 
pada interval tidak lebih dari tiga 
bulan, kasusnya akan ditinjau oleh 
pengadilan yang independen dan 
tidak memihak yang ditetapkan 
oleh hukum dan dipimpin oleh 
orang yang ditunjuk oleh Ketua 
dari antara orang-orang yang 
merupakan praktisi hukum;

d. ia harus diberikan fasilitas yang 
memadai untuk komunikasi pribadi 
dan konsultasi dengan praktisi 
hukum pilihannya sendiri yang 
akan diizinkan untuk membuat 
representasi kepada pengadilan 
yang ditunjuk untuk meninjau 
kasus orang yang ditahan, dan

e. pada sidang kasusnya oleh 
pengadilan yang ditunjuk untuk 
meninjau kasusnya ia akan 
diizinkan untuk muncul secara 
pribadi atau untuk diwakili oleh 
seorang praktisi hukum pilihannya 
sendiri.

(2) Pada setiap tinjauan oleh pengadilan 
yang sedang melaksanakan pasal 
tetang kasus orang yang ditahan, 
p e n g a d i l a n  d a p a t  m e m b u a t 
rekomendasi mengenai kebutuhan atau 
manfaat melanjutkan penahanannya 
kepada yang berwenang ketika hal 

tersebut dapat mengubah atau 
menangguhkan pelaksanaan 
hukum apapun dan akan berlaku 
meskipun terdapat sesuatu yang 
tidak konsisten yang terkandung 
dalam hukum apapun;

d. dalam ayat ini, “hukum” tidak 
termasuk dalam Konstitusi atau 
ketentuan atau setiap undang-
undang yang mengubah Konstitusi 
ini atau ketentuan tersebut.

(10) Tidak ada yang terkandung 
didalamnya atau dilakukan di bawah 
otoritas hukum (termasuk peraturan 
yang dibuat dalam ayat (9) dari pasal 
ini) akan membantu untuk tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16 atau 17 dari Konstitusi 
ini sejauh hukum tersebut membuat 
dalam kaitannya dengan setiap 
periode penyediaan darurat publik, 
atau memberikan kewenangan untuk 
melakukannnya selama jangka waktu 
tersebut dari hal apapun, yang cukup 
dibenarkan dalam keadaan dan situasi 
yang timbul atau yang ada selama 
periode untuk tujuan yang berkaitan 
dengan situasi itu.

PERLINDUNGAN TERHADAP 
PENAHANAN ORANG  

BERDASARKAN HUKUM 
DARURAT

19.

(1) Ketika seseorang ditahan berdasarkan 
undang-undang yang memberi 
kewenangan selama periode darurat 
publik tindakan yang cukup dibenarkan 
untuk tujuan yang berkaitan dengan 
situasi yang ada di Belize selama 
periode ini, ketentuan berikut ini bisa 
berlaku, yaitu:
a. dengan kesiagaan bertindak yang 

wajar dan dalam kasus yang 
tidak lebih dari tujuh hari setelah 
dimulainya penahanannya, ia 
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termasuk Konstitusi ini: Asalkan 
Mahkamah Agung dapat menolak 
untuk melaksanakan kekuasaannya 
dalam ayat ini jika yakin bahwa 
sarana yang memadai dari ganti 
rugi atas pelanggaran yang 
dituduhkan atau telah tersedia 
untuk orang yang bersangkutan 
berdasarkan hukum lainnya.

(3) Jika dalam proses di pengadilan 
manapun (selain Pengadilan Tinggi 
atau Mahkamah Agung atau pengadilan 
militer) pertanyaan muncul mengenai 
pertentangan salah satu ketentuan 
pasal 3-19 termasuk Konstitusi ini, 
orang yang memimpin di pengadilan, 
dan jika ada pihak pada perkara 
permintaan, merujuk pertanyaan 
kepada Mahkamah Agung kecuali, 
menurut pendapatnya, timbulnya 
pertanyaan ini hanyalah sembrono 
atau menjengkelkan.

(4) Setiap orang yang dirugikan oleh 
penetapan Mahkamah Agung sesuai 
dengan psal ini dapat naik banding 
darinya ke Pengadilan Banding: 
Asalkan tidak ada banding dari 
penentuan untuk Mahkamah Agung 
sesuai dengan pasal ini yang menolak 
penerapan dengan alasan bahwa itu 
adalah sembrono atau menjengkelkan.

(5) Apabila pertanyaan yang diajukan 
kepada Mahkamah Agung yang 
sedang memberlakukan ayat (3) 
dari pasal ini, Mahkamah Agung 
harus memberikan keputusannya 
atas pertanyaan dan pengadilan yang 
muncul tentang penghilangan suaut 
kasus sesuai dengan yang keputusan 
tersebut atau, jika keputusan itu 
adalah subjek banding ke Pengadilan 
Tinggi atau Ratu di Dewan, sesuai 
dengan putusan kepada Pengadilan 
Tinggi atau yang sesuai dengan Ratu 
di Dewan.

(6) Meskipun validitas hukum pun 
menurut pasal 9 (2), 10 (3), 11 (5), 

itu diperintahkan, tetapi kecuali 
ditentukan oleh hukum, wewenang 
itu tidak wajib dilaksanakan sesuai 
dengan rekomendasi tersebut.

(3) Tidak ada yang terkandung dalam ayat 
(1) (d) atau ayat (1) (e) dari pasal ini 
harus ditafsirkan sebagai memberikan 
hak seseorang untuk perwakilan 
hukum dengan biaya umum.

PEMBERLAKUAN KETENTUAN-
KETENTUAN YANG BERSIFAT 

PERLINDUNGAN
20.

(1) Jika seseorang menuduh bahwa 
salah satu ketentuan dari pasal 3-19 
termasuk Konstitusi ini telah dan 
sedang atau mungkin bertentangan 
dalam hubungannya dengan orang 
tersebut (atau, dalam kasus orang 
yang ditahan, jika orang lain menuduh 
pelanggaran yang berkaitan dengan 
orang yang ditahan), kemudian, tanpa 
mengurangi tindakan lain sehubungan 
dengan masalah yang sama yang 
sah, orang tersebut (atau orang lain) 
mungkin berlaku kepada Mahkamah 
Agung untuk ganti rugi .

(2) Mahkamah Agung mempunyai 
yurisdiksi-original
a. untuk mendengar dan menentukan 

setiap permohonan yang dibuat 
o leh  se t i ap  o rang  sedang 
melakukan ayat (1) dari pasal 
ini, dan

b. untuk menentukan pertanyaan 
yang timbul dalam kasus setiap 
orang yang disebut yang sedang 
melaksanakan ayat (3) dari 
pasal ini, dan dapat membuat 
deklarasi dan perintah tersebut, 
mengeluarkan surat perintah 
tersebut dan memberikan arahan 
seperti itu mungkin dianggap tepat 
untuk tujuan menegakkan atau 
menjamin penegakan ketentuan-
ketentuan dari pasal 3 sampai 10 
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dalam kaitannya dengan persyaratan 
tertentu, termasuk kegagalan untuk 
memenuhi persyaratan itu, dan 
ekspresi kognitif harus ditafsirkan 
dengan sesuai; 
“pengadilan” berarti setiap pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi di Belize 
selain pengadilan yang ditetapkan 
oleh undang-undang disiplin, dan 
termasuk Ratu di Dewan dan di pasal 
4 dan 8 dari Konstitusi pengadilan 
yang ditetapkan oleh hukum disiplin; 
“hukum disiplin” berarti hukum yang 
mengatur disiplin setiap kekuatan 
disiplin; 
“kekuatan disiplin” berarti-
a. kekuatan angkatan laut militer atau 

udara;
b. Kepolisian;
c. layanan penjara, atau
d. angkatan/kekuatan lain atau 

layanan yang mungkin ditetapkan 
oleh Majelis Nasional, 
“praktisi hukum” berarti seseorang 
yang diakui dan terdaftar sebagai 
seorang pengacara-hukum sesuai 
dengan hukum Belize;
“anggota”, berkaitan dengan 
kekuatan disiplin, termasuk setiap 
orang yang tunduk kepada disiplin 
itu sesuai dengan hukum yang 
mengatur disiplin kekuatan tersebut

(2) Dalam kaitannya dengan setiap 
orang yang merupakan anggota dari 
kekuatan disiplin Belize, tidak ada 
yang terkandung didalamnya atau 
dilakukan di bawah wewenang hukum 
disiplin kekuatan yang akan dianggap 
tidak konsisten atau bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan dari 
Bab ini selain pasal 4, 7 dan 8 dari 
Konstitusi ini.

(3) Dalam kaitannya dengan setiap 
orang yang merupakan anggota dari 
kekuatan disiplin dari negara selain 
Belize yang secara sah berada di 
Belize, tidak ada yang terkandung 

12 (2), 13 (2) atau 16 (4) (d) dari 
Konstitusi ini, setiap tindakan atau hal 
yang dilakukan di bawah kewenangan 
hukum tersebut menjadi dianggap 
melanggar hukum jika tindakan 
tersebut atau hal ditunjukkan tidak 
akan cukup diperlukan dalam keadaan 
yang sebenarnya di mana hal itu 
dilakukan.

(7) Mahkamah Agung harus memiliki 
kekuatan seperti selain yang diberikan 
oleh pasal ini yang dapat diberikan 
atasnya oleh Majelis Nasional untuk 
tujuan memungkinkannya lebih 
efektif untuk melaksanakan yurisdiksi 
yang diberikan atasnya oleh pasal ini.

(8) Hakim Ketua dapat membuat aturan 
yang berkaitan dengan praktik dan 
prosedur dari Mahkamah Agung 
dalam kaitannya dengan yurisdiksi 
dan kekuasaan yang diberikan 
padanya oleh atau yang sesuai pasal 
ini (termasuk aturan sehubungan 
dengan waktu di mana penerapan 
dapat diajukan dan referensi harus 
dibuat ke Mahkamah Agung).

PERLINDUNGAN HUKUM-
HUKUM YANG ADA

21.

Tidak ada yang terkandung dalam undang-
undang yang berlaku segera sebelum Hari 
Kemerdekaan atau apapun dilakukan di 
bawah otoritas hukum tersebut untuk 
jangka waktu lima tahun setelah Hari 
Kemerdekaan akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau yang dilakukan 
bertentangan dengan salah satu ketentuan 
dari Bab ini.

INTERPRETASI DAN 
PENYELAMATAN

22.

(1) Dalam Bab ini, kecuali konteksnya 
mensyaratkan lain “bertentangan”, 
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atas ayat (1) atau (2) dari pasal ini, 
menjadi warga negara Belize pada 
Hari Kemerdekaan.

(4) Setiap orang yang telah lahir di 
luar Belize, segera sebelum Hari 
Kemerdekaan ia menjadi warga 
negara UK dan Koloni-Koloninya, 
jika salah satu dari kakek-neneknya 
menjadi warga negara Belize, atau 
akan menjadi warga negara Belize 
tetapi karena ia meninggal atau 
menolak untuk menjadi warga negara 
UK dan Koloni-Koloninya, yang 
merupakan warga negara Belize 
berdasarkan ayat (1) atau (2) dari 
pasal ini, menjadi warga negara Belize 
pada Hari Kemerdekaan: Asalkan 
seseorang tidak akan menjadi warga 
negara Belize berdasarkan ayat ini jika 
segera sebelum Hari Kemerdekaan 
ia memiliki kewarganegaraan dari 
negara selain UK.

(5) Setiap wanita, yang telah menikah 
dengan orang yang menjadi warga 
negara Belize, atau akan menjadi 
warga negara Belize tetapi karena 
ia meninggal atau menolak menjadi 
warga negara UK dan Koloni-
Koloninya, ia menjadi warga negara 
Belize berdasarkan ayat (1), (2), (3) 
atau (4) dari pasal ini, adalah warga 
negara UK dan Koloni-Koloninya 
segera sebelum Hari Kemerdekaan 
akan menjadi warga negara Belize 
pada Hari Kemerdekaan.

(6) Dalam bagian ini “UU Kebangsaan 
Inggris tahun 1948” meliputi setiap 
Undang-Undang Parlemen Inggris 
yang mengamandemen UU tersebut.

ORANG YANG LAHIR DI BELIZE 
PADA  ATAU SETELAH HARI 

KEMERDEKAAN
24.

Setiap orang lahir di Belize pada atau 
setelah Hari Kemerdekaan akan menjadi 

di atau dilakukan sesuai dengan 
wewenang disiplin hukum yang 
berlaku akan dianggap tidak konsisten 
atau bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dari Bab ini.

BAB III

KEWARGANEGARAAN ORANG 
YANG MENJADI WARGA NEGARA  

PADA HARI KEMERDEKAAN
23.

(1) Setiap orang yang, karena telah 
lahir di Belize, segera sebelum Hari 
Kemerdekaan menjadi warga negara 
UK dan Koloni-Koloninya akan 
menjadi warga negara Belize pada 
Hari Kemerdekaan.

(2) Setiap orang yang, tepat sebelum Hari 
Kemerdekaan adalah warga UK dan 
Koloni-Koloninys
a. telah menjadi warga negara 

berdasarkan Undang-Undang 
Kebangsaan Inggris tahun 1948 
a. berdasarkan alasan karena 
warga negara tersebut telah 
diperwarganegarakan di Belize 
sebagai subjek Inggris sebelum 
UU itu mulai berlaku; atau

b. telah tinggal di Belize menjadi 
warga  negara  berdasarkan 
a l a s a n  k a r e n a  i a  t e l a h 
d ipe rwarganegarakan  a t au 
terdaftar di bawah Undang-
Undang tersebut, akan menjadi 
warga negara Belize pada Hari 
Kemerdekaan.

(3) Setiap orang yang karena telah lahir 
di luar Belize segera sebelum Hari 
Kemerdekaan menjadi warga negara 
Kolonin-Kolinya, jika ayah atau 
ibunya menjadi warga negara Belize, 
atau akan menjadi warga negara 
tetapi karena ia meninggal atau ia 
menolak menjadi warga negara UK 
dan Koloni-Koloninya telah menjadi 
warga negara Belize berdasarkan 
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(2) Majelis Nasional akan menentukan 
dengan dasar hukum serta prosedur 
untuk membuat dan menentukan 
permohonan, dan kondisi-kondisi 
yang harus dipenuhi oleh orang-orang 
yang membuat permohonan, untuk 
pendaftaran atas dasar pasal ini.

(3) Seseorang terdaftar sebagai warga 
negara Belize menurut pasal ini akan 
menjadi warga negara Belize pada 
tanggal di mana ia didaftarkan.

MENGHINDARI RANGKAP 
WARGA NEGARA

27.

Setiap warga Belize, berdasarkan tindakan 
sukarelanya (selain pernikahan), yang 
memperoleh kewarganegaraan dari negara 
lain wajib, dengan pengaruh dari tanggal 
akuisisi tersebut, berhenti menjadi warga 
negara Belize.

LEGISLASI 
KEWARGANEGARAAN 

28.

(1) Majelis Nasional dapat membuat 
ketentuan, yang tidak bertentangan 
d e n g a n  B a b  i n i ,  d a l a m  h a l 
kewarganegaraan, termasuk penetapan 
untuk:
a) akuisisi kewarganegaraan Belize 

oleh orang yang tidak berhak 
atau yang tidak lagi memenuhi 
syarat untuk menjadi warga negara 
Belize atas dasar Bab ini;

b) mencabut kewarganegaraan Belize 
dari seseorang;

c) penolakan oleh orang dari 
kewarganegaraan Belize.

(2) Paragraf (A) dari ayat (1) dari bagian 
ini tidak akan ditafsirkan sebagai 
memungkinkan Majelis Nasional 
untuk membuat undang-undang untuk 
akuisisi kewarganegaraan Belize 
oleh siapa pun yang memberikan 
kontribusi besar bagi perekonomian 

warga negara Belize pada tanggal 
kelahirannya: 
Asalkan seseorang tidak menjadi warga 
negara Belize berdasarkan pasal ini jika 
pada saat kelahirannya-
a. tak satu pun dari orang tuanya yang 

menjadi warga negara Belize dan 
ayah atau ibunya memiliki kekebalan 
tersebut dari proses yang sesuai dan 
resmi seperti yang diberikan kepada 
utusan dari kekuatan berdaulat asing 
yang diberi kuasa ke Belize, atau

b. ayah atau ibunya adalah awarga 
suatu negara yang mana Belize 
berada dalam keadaan perang dan 
kelahirannya terjadi di tempat yang 
menjadi kekuasaan negara tersebut.

ORANG YANG LAHIR DI LUAR 
BELIZE PADA  ATAU SETELAH 

HARI KEMERDEKAAN
25.

Seorang yang lahir di luar Belize pada 
atau setelah hari kemerdekaan akan 
menjadi warga negara Belize pada tanggal 
dia dilahirkan jika pada tanggal tersebut 
ayah atau ibunya adalah warga Belize 
otherwise dibandingkan berdasarkan 
bagian ini atau ayat (3) atau (4) bagian 
23 dari Konstitusi ini.

REGISTRASI
26.

(1) orang-orang berikut ini, pada saat 
membuat permohonan pada waktu 
setelah Hari Kemerdekaan, bisa 
didaftarkan sebagai warga negara 
Belize-
a. setiap orang yang menikah dengan 

warga negara Belize;
b. setiap orang yang telah bertempat 

tinggal terus-menerus di Belize 
un tuk  j angka  wak tu  l ima 
tahun segera sebelum tanggal 
permohonannya.
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(4) Jika seseorang yang lahir di luar 
Belize menjadi warga negara Belize 
berdasarkan ketentuan Bagian ini, hak 
kewarganegaraan Belize tidak akan 
dianggap bertambah pada kondisi 
yang menimbulkan timbulnya hak 
tersebut tetapi kewarganegaraan 
tersebut akan dicari oleh orang 
yang berhak atau atas namanya 
dan diperoleh dengan hibah oleh 
Menteri sertifikasi yang tepat yang 
menegaskan kewarganegaraannya.

(5) Jika seseorang yang mengklaim 
kewarganegaraan melalui kelahiran, 
keturunan atau registrasi membuat 
aplikasi atau permintaan untuk 
memberikan kewarganegaraan, 
tinggal orang tersebut di Belize tidak 
akan dianggap ilegal berdasarkan 
ketentuan hukum apa pun selama 
dan hanya selama tinggal seperti 
itu. diperlukan untuk pembuangan 
permohonannya. Hak kediamannya, 
atau hak isterinya atau tanggungannya 
jika ada di bawah usia delapan belas 
tahun, tidak akan terpengaruh sambil 
menunggu permohonannya diajukan.

BAB IV

GUBERNUR JENDERAL

PEMBENTUKAN JABATAN  
30.

Harus ada seorang Gubernur-Jenderal 
Belize yang akan menjadi warga negara 
Belize ditunjuk oleh Ratu dan akan 
menjabat selama yang diinginkan oleh 
Raja dan yang akan menjadi wakil Ratu 
di Belize.

BERTINDAK GUBERNUR-UMUM

31.
(1) Selama periode ketika kantor 

Gubernur-Jenderal dalam keadaan 
kosong atau pemegang kantor 
Gubernur-Jenderal sedang tidak 

dan / atau kesejahteraan Belize atau 
yang telah memberikan layanan 
istimewa ke Belize.

INTERPRETASI
29.

(1) Untuk tujuan-tujuan dari Bab ini, 
seseorang yang lahir di atas kapal 
laut atau pesawat udara yang terdaftar, 
atau diluar negeri sebuah kapal atau 
pesawat udara yang tidak terdaftar 
dari pemerintah negara manapun, 
akan dianggap telah lahir di tempat 
di mana kapal atau pesawat udara 
terdaftar atau di negara itu.

(2) Setiap referensi dalam Bab ini 
dengan status nasional ayah dari 
seseorang pada saat orang itu lahir, 
dalam kaitannya dengan seseorang 
yang lahir setelah kematian ayahnya, 
dapat ditafsirkan sebagai referensi 
untuk status nasional ayah pada saat 
kematian sang ayah, dan di mana 
kematian yang terjadi sebelum Hari 
Kemerdekaan dan kelahiran terjadi 
pada atau setelah Hari Kemerdekaan 
status nasional yang akan dimiliki oleh 
ayahnya jika ia telah meninggal pada 
Hari Kemerdekaan akan dianggap 
menjadi status nasionalnya pada saat 
kematiannya.

(3) Tidak seorang pun berhak berdasarkan 
ketentuan Bagian ini untuk menjadi 
warga negara Belize atau diberikan 
kewarganegaraan Belize jika orang 
tersebut menunjukkan kesetiaan 
kepada atau merupakan warga negara 
dari suatu negara yang tidak mengakui 
kemerdekaan, kedaulatan atau 
integritas wilayah Belize: Asalkan 
Menteri dalam kebijaksanaannya dapat 
memberikan kewarganegaraan Belize 
kepada orang-orang yang termasuk 
dalam sub-bagian ini yang seharusnya 
berhak atas kewarganegaraan tersebut 
berdasarkan ketentuan pasal 23 dan 
25 Konstitusi ini.
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c. m e n d e r i t a  p e n y a k i t  y a n g 
dianggapnya akan berlangsung 
singkat, yang bertindak dengan 
penentuannya sendiri 
ia yang bertindak sesuai dengan 
nasihat dari Perdana Menteri, 
bis mengangkat, setiap orang di 
Belize untuk menjadi wakilnya 
selama ia t idak hadir atau 
menderita penyakit dan dalam 
kapasitas untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi jabatannya sebagai 
Gubernur-Jenderal sebagaimana 
dapat ditentukan dalam instrumen 
di mana ia ditunjuk.

(2) Kekuasaan dan wewenang Gubernur 
Jenderal tidak akan dipersingkat, 
diubah atau dengan cara apapun 
dipengaruhi oleh penunjukan deputi 
atas dasar pasal ini, dan tunduk pada 
ketentuan Konstitusi ini, deputi harus 
memenuhi dan mematuhi semua 
instruksi bahwa Gubernur Jenderal, 
yang bertindak dengan ketentuannya 
sendiri, dari waktu ke waktu bisa 
mengajukan kepadanya: Asalkan 
pertanyaan apakah seorang deputi 
telah memenuhi dan mengamati 
instruksi tersebut tidak boleh bertanya 
oleh pengadilan.

(3) Seseorang yang ditunjuk sebagai 
wakil/deputi menurut pasal ini akan 
melaksanakan penunjjukan itu untuk 
jangka waktu sebagaimana dapat 
ditentukan dalam instrumen di mana ia 
ditunjuk, dan pengangkatannya dapat 
dicabut setiap saat oleh Gubernur 
Jenderal, yang bertindak sesuai 
dengan nasihat dari Perdana Menteri.

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI 
GUBERNUR JENDERAL

34.

(1) Dalam pelaksanaan  tugasnya 
Gubernur-Jenderal harus bertindak 
sesuai dengan nasihat dari Kabinet 
atau Menteri yang atas dasra otoritas 

hadir dari Belize atau karena alasan 
lain tidak dapat melakukan fungsi 
jabatannnya, fungsi-fungsi tersebut 
harus dilaksanakan oleh orang yang 
ditunjuk oleh Ratu.

(2) Setiap orang seperti tersebut di atas 
juga harus terus melakukan fungsi 
jabatan sebagai Gubernur Jenderal 
atau orang lain yang memiliki hak 
sebelum melakukan fungsi jabatannya 
yang telah diberitahu kepadanya 
bahwa ia akan berasumsi atau 
melanjutkan fungsi-fungsi jabatannya 
tersebut.

(3) Pemegang kantor Gubernur-Jenderal, 
untuk tujuan dari pasal ini, tidak 
dianggap absen dari Belize atau tidak 
dapat melakukan fungsi jabatannya-
a. dengan alasan bahwa dalam hal 

ia berasal dari salah satu bagian 
Belize; atau

b. setiap saat ketika terdapat janji 
hidup dari deputi atas dasar pasal 
33 dari Konstitusi ini.

PENGAMBILAN SUMPAH 
OLEH GUBERNUR UMUM

32.

Seseorang yang d i tunjuk untuk 
memegang jabatan Gubernur Jenderal 
sebelum melaksanakan tugas jabatannya 
mengambil dan memberikan sumpah setia 
dan sumpah jabatan.

DEPUTI GUBERNUR JENDERAL
33.

(1) Setiap kali Gubernur Jenderal
a. Mempunyai kesempatan untuk 

absen dari kursi pemerintahan 
tetapi bukan dari Belize;

b. memiliki kesempatan untuk absen 
dari Belize untuk jangka waktu 
yang dianggapnya akan berdurasi 
pendek yang bertindak dalam 
ketentuannya sendiri, atau
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informasi kepada Gubernur-Jenderal yang 
mungkin ia minta sehubungan dengan 
masalah tertentu yang berkaitan dengan 
pemerintah Belize.

BAB V

EKSEKUTIF

KEWENANGAN EKSEKUTIF
36.

(1) kewenangan eksekutif Belize dipegang 
Ratu,

(2) Sesuai dengan ketentuan dari 
Konstitusi ini, otoritas eksekutif 
Belize dapat dilaksanakan atas nama 
Ratu oleh Gubernur Jenderal baik 
secara langsung atau melalui petugas 
bawahannya.

(3) Tidak ada dalam pasal ini akan 
mencegah Majelis Nasional dari 
pemberian fungsi-fungsi kepada orang 
atau pihak berwenang lain selain 
Gubernur Jenderal-.

PERDANA MENTRI
37.

(1) Harus ada Perdana Menteri Belize 
yang akan diangkat oleh Gubernur 
Jenderal-.

(2) Setiap kali Gubernur Jenderal memiliki 
kesempatan untuk menunjuk Perdana 
Menteri ia harus menunjuk seorang 
anggota DPR yang merupakan 
pemimpin dari partai politik yang 
memerintahkan dukungan dari 
mayoritas anggota Dewan itu; dan jika 
tidak ada partai politik yang memiliki 
mayoritas sepenuhnya, ia harus 
menunjuk seorang anggota dari DPR 
dihadapannya untuk memberikan 
dukungan dari mayoritas anggota 
DPR itu.

(3) Jika kesempatan muncul untuk 
membuat janji untuk jabatan Perdana 
Menteri sementara Majelis Nasional 

umum Kabinet kecuali dalam kasus-
kasus di mana ia diperlukan oleh 
Konstitusi atau hukum lainnya untuk 
bertindak sesuai dengan saran dari 
orang atau yang berwenang selain 
Kabinet atau setelah berkonsultasi 
dengan orang atau yang berwenang 
selain Kabinet atau atas dasar 
Konstitusi ini atau hukum lainnya.

(2) Setiap referensi dalam Konstitusi ini 
pada fungsi-fungsi dari Gubernur 
Jenderal harus ditafsirkan sebagai 
referensi untuk kekuasaan dan tugas 
dalam pelaksanaan kewenangan 
eksekutif Belize dan untuk setiap 
wewenang lain dan tugas yang 
diberikan atau dikenakan pada dia 
sebagai Gubernur Jenderal atau atas 
dasar Konstitusi atau hukum lainnya.

(3) Apabila berdasarkan Konstitusi ini 
Gubernur Jenderal diperlukan untuk 
melaksanakan fungsinya setelah 
berkonsultasi dengan orang atau 
wewenang yang mana ia tidak wajib 
melaksanakan fungsi yang sesuai 
dengan nasihat dari orang tersebut 
atau yang berwenang.

(4) Apabila berdasarkan Konstitusi 
ini Gubernur Jenderal diperlukan 
untuk melaksanakan fungsinya 
sesuai dengan nasihat atau setelah 
konsultasi dengan, setiap orang atau 
yang berwenang, pertanyaan apakah 
Gubernur Jenderal telah melaksanakan 
fungsi tersebut tidak akan ditanyakan 
oleh pengadilan.

MEMBERI INFORMASI KEPADA 
GUBERNUR-JENDERAL  

TENTANG MASALAH DARI 
PEMERINTAH

35.

Perdana Menteri harus selalu memberi 
informasi sepenuhnya kepada Gubernur 
Jenderal tentang pelaksanaan umum dari 
pemerintah Belize dan harus memberikan 
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KINERJA FUNGSI-FUNGSI 
PERDANA MENTERI SELAMA 

TIDAK ADA ATAU SAKIT
39.

(1) Setiap kali Perdana Menteri tidak 
hadir dari Belize atau dengan alasan 
sakit tidak dapat melakukan fungsi 
yang diberikan kepadanya sesuai 
dengan Konstitusi ini, fungsi-fungsi 
(selain fungsi yang diberikan oleh 
bagian ini) harus dilakukan-
a. oleh Wakil Perdana Menteri, atau
b. dengan tidak adanya Wakil 

Perdana Menteri atau jika ia juga 
tidak dapat melakukan fungsi-
fungsi tersebut, oleh Menteri lain 
seperti Gubernur-Jenderal yang 
bisa memberikan wewenang untuk 
tujuan tersebut.

(2) Waki l  Perdana Menter i  akan 
berhenti untuk melakukan fungsi 
Perdana Menteri ketika ia diberitahu 
oleh Gubernur Jenderal bahwa 
Wakil Perdana Menteri adalah 
untuk mengasumsikan atau untuk 
melanjutkan fungsi-fungsi tersebut.

(3) Seorang Menteri yang berwenang 
untuk melakukan fungsi-fungsi 
Perdana Menteri berdasarkan ayat 
(1) (b) bagian ini harus berhenti 
melakukan fungsi-fungsi tersebut 
ketika ia diberi tahu oleh Gubernur 
Jenderal bahwa Wakil Perdana Menteri 
akan mengambil alih, atau bahwa 
Perdana Menteri akan melanjutkan, 
fungsi-fungsi itu.

(4) Wewenang Gubernur Jenderal atas 
dasra pasal ini harus dilaksanakan 
olehnya sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri: Asalkan jika 
Gubernur-Jenderal, bertindak atas 
keputusannya sendiri, menganggap 
bahwa tidak praktis untuk memperoleh 
saran dari Perdana Menteri karena ia 
tidak ada atau sakit Perdana Menteri 

dibubarkan, maka tidak menahan 
ketentuan ayat (2) dari pasal ini, 
seseorang yang adalah anggota 
DPR dan Perdana Menteri dalam 
waktu tujuh hari tidak mengundurkan 
diri  dari  jabatannnya ataupun 
menyarankan Gubernur Jenderal 
untuk membubarkan Majelis Nasional.

(4) Jabatan Perdana Menteri juga akan 
menjadi kosong-
a. jika pemegang jabatan berhenti 

menjadi anggota DPR selain 
dengan alasan pembubaran Majelis 
Nasional;

b. berdasarkan pasal 59 (3) dari 
Konstitusi ini, jika ia diminta 
untuk berhenti menjalankan 
fungsinya sebagai anggota DPR, 
atau

c. jika ia diinformasikan oleh 
Gubernur Jenderal bahwa sesuai 
dengan ayat (2) atau (3) dari 
pasal ini Gubernur Jenderal akan 
mengangkatnya kembali sebagai 
Perdana Menteri atau menunjuk 
orang lain sebagai Perdana 
Menteri.

(5) Dalam pelaksanaan kekuasaan yang 
diberikan kepadanya atas dasar pasal 
ini Gubernur-Jenderal harus bertindak 
dalam sesuai dengan keputusannya 
sendiri.

WAKIL PERDANA MENTERI
38.

Gubernur-Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, menunjuk seorang Menteri 
sebagai Wakil Perdana Menteri yang 
dari waktu ke waktu Perdana Menteri 
bisa mewakilkan fungsi-fungsinya saat 
ia dapat menentukan.
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dibubarkan, maka menyimpang 
dari ketentuan ayat (2) dari pasal 
ini, seseorang yang adalah anggota 
DPR atau Senat segera sebelum 
pembubaran dapat ditunjuk sebagai 
Menteri.

(4) Jabatan Menteri pun akan menjadi 
kosong-
a. jika pemegang jabatan itu berhenti 

menjadi anggota DPR atau Senat 
selain dengan alasan pembubaran 
Majelis Nasional;

b. jika, berdasarkan pasal 59 (3) 
atau 64 (3) dari Konstitusi 
ini, ia diminta untuk berhenti 
melakukannya fungsi sebagai 
anggota DPR atau Senat;

c. jika Gubernur-Jenderal, yang 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri,  bisa 
mengarahkan;

d. j i k a  P e r d a n a  M e n t e r i 
mengundurkan diri dari jabatannya 
dalam waktu tujuh hari setelah 
resolusi karena tidak percaya 
kepada Pemerintah telah disahkan 
oleh DPR atau diberhentikan dari 
jabatannya menurut pasal 37 (4) 
dari Konstitusi ini, atau

e. mengenai penunjukan setiap orang 
ke kantor Perdana Menteri.

(4A)Paragraf (a) dan (b) dari ayat (4) 
bagian ini tidak berlaku untuk kantor 
Kejaksaan Agung di mana Jaksa 
Agung diangkat dari luar keanggotaan 
Dewan Majelis Nasional.

(5) Dalam bagian ini, “Menteri” berarti 
Menteri Pemerintah selain Perdana 
Menteri.

ALOKASI PORTOFOLIO UNTUK 
MENTERI

41.

(1) Gubernur-Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, dengan arahan-arahan secara 
tertulis, menetapkan ke Perdana 

dapat melaksanakan wewenang-
wewenang tersebut-
a. sesuai dengan saran dari Wakil 

Perdana Menteri, atau
b. jika ia juga menganggap tidak 

praktis untuk mendapatkan saran 
dari Wakil Perdana Menteri atas 
keputusannya sendiri.

MENTERI-MENTERI 
PEMERINTAH

40.

(1) Selain jabatan sebagai Perdana 
Menteri, harus ada jabatan lain 
seperti Menteri Pemerintah yang 
dibentuk oleh Majelis Nasional atau, 
tunduk pada ketentuan hukum yang 
ditetapkan oleh Majelis Nasional, oleh 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri.

(2) Pengangkatan ke kantor Menteri akan 
dilakukan oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri, dari antara anggota 
DPR dan Senat: Asalkan orang yang 
memegang jabatan Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Presiden Senat 
tidak dapat ditunjuk untuk kantor 
Menteri.
Asalkan lebih lanjut bahwa Kabinet 
terdiri dari a. tidak lebih dari dua 
pertiga Anggota terpilih partai yang 
memperoleh kursi mayoritas di 
Dewan Perwakilan Rakyat setelah 
diadakannya
a. pemilihan umum; dan
b. tidak lebih dari empat Senator.
Asalkan lebih lanjut, sesuai dengan 
bagian 42 (3) Konstitusi ini, warga 
negara Belize dapat ditunjuk sebagai 
Jaksa Agung tidak memandang orang 
itu adalah anggota Dewan Majelis 
Nasional atau tidak.

(3) Jika ada persamalahan muncul 
untuk membuat janji dengan jabatan 
Menteri sementara Majelis Nasional 
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Menteri atau tanggung jawab lain 
Menteri untuk setiap bisnis dari 
Pemerintah, termasuk administrasi 
dari setiap departemen Pemerintah: 
Asalkan tanggung jawab keuangan 
harus ditetapkan ke Menteri yang 
merupakan anggota DPR.

(2) Apabila Menteri yang dituduh 
bertanggung jawab atas departemen 
pemerintah, ia harus melaksanakan 
arahan umum dan kontrol atas 
departemen pemerintah tersebut.

PENGACARA UMUM
42.

(1) Jaksa Agung akan menjadi penasehat 
hukum utama untuk Pemerintah.

(2) Jabatan Jaksa Agung akan menjadi 
jabatan Menteri, dengan tanggung 
jawab untuk administrasi urusan 
hukum di Belize.

(3) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk memegang jabatan Jaksa 
Agung kecuali dia adalah orang 
yang setidaknya selama lima tahun 
telah berhak untuk praktek sebagai 
advokat di pengadilan yang memiliki 
yurisdiksi terbatas dalam masalah 
perdata dan pidana di beberapa 
bagian Persemakmuran atau di 
Republik Irlandia atau pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi di banding 
dari pengadilan tersebut.

(4) Jika seseorang memegang jabatan 
Jaksa Agung adalah untuk alasan 
apapun tidak dapat melakukan fungsi 
yang diberikan kepadanya oleh atau 
menurut hukum, fungsi-fungsi dapat 
dilakukan oleh orang lain seperti, 
menjadi orang yang memenuhi syarat 
sebagaimana disebutkan di atas 
(apakah orang itu adalah anggota dari 
salah satu Dewan Majelis Nasional 
atua bukan), sebagai Gubernur-

Jenderal, bisa bertindak langsung 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri.

(5) Perkara menurut hukum untuk atau 
melawan Negara harus diambil, 
dalam kasus perdata, atas nama Jaksa 
Agung-dan, dalam kasus persidangan 
pidana, atas nama Crown.

KINERJA FUNGSI MENTERI 
SELAMA TIDAK ADA ATAU SAKIT

43.

(1) Setiap kali seorang Menteri selain 
Perdana Menteri tidak hadir dari 
Belize atau berada dalam Belize 
namun dengan izin dari Gubernur 
Jenderal tidak melakukan fungsi 
jabatannya atau dengan alasan sakit 
tidak dapat melakukan fungsi-
fungsinya, Gubernur Jenderal dapat 
mengizinkan beberapa Menteri 
lainnya untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya atau dapat menunjuk 
anggota DPR atau Senat menjadi 
Menteri sementara perintah untuk 
melakukan fungsi-fungsi, dan Menteri 
yang dapat melakukan fungsi-fungsi 
sampai kewenangannya atau, sebagai 
kasus mungkin, pengangkatannya 
dicabut oleh Gubernur Jenderal 
atau dia mengosongkan kantor 
sebagai Menteri menurut pasal 40 
(4) Konstitusi ini.

(2) Wewenang Gubernur Jenderal-bawah 
bagian ini harus dilaksanakan olehnya 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri: Asalkan jika Gubernur-
Jenderal, bertindak atas keputusannya 
sendiri, menganggap bahwa tidak 
praktis untuk memperoleh saran 
dari karena Perdana Menteri untuk 
ketidakhadirannya karena sakit ia 
dapat melaksanakan kekuasaan 
tersebut sesuai dengan saran dari 
Wakil Perdana Menteri.
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KABINET
44.

(1) Harus ada Kabinet Menteri Belize 
yang terdiri dari Perdana Menteri dan 
Menteri lainnya.

(2) Kabinet akan menjadi instrument 
eksekutif utama kebijakan dengan 
arah umum dan kontrol Pemerintah 
dan bertanggung jawab secara kolektif 
kepada Majelis Nasional untuk setiap 
saran yang diberikan kepada Gubernur 
Jenderal-oleh atau di bawah otoritas 
umum Kabinet dan untuk segala 
sesuatu yang dilakukan oleh atau di 
bawah wewenang dari setiap Menteri 
dalam pelaksanaan jabatannya.

(3) Ketentuan ayat (2) pasal ini tidak 
berlaku dalam kaitannya dengan-
a. pengangkatan dan penghapusan 

dari kantor Menteri dan Wakil 
Menteri, tugas tanggung jawab 
kepada Menteri setiap menurut 
pasal 41 dari Konstitusi ini, 
atau otorisasi Menteri lain untuk 
melakukan fungsi dari Perdana 
Menteri selama ketidakhadiran 
atau penyakit, atau

b. pembubaran Majelis Nasional.
(4) Bila memungkinkan Perdana Menteri 

akan menghadiri dan memimpin 
semua rapat kabinet, pada pertemuan 
Kabinet dari mana Perdana Menteri 
tidak ada, setiap Menteri lain yang 
ditunjuk olehnya untuk tujuan harus 
memimpin.

WAKIL MENTERI
45.

(1) Gubernur-Jenderal, yang bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri,  Wakil Menteri dapat 
menunjuk dari antara anggota DPR 
atau Senat untuk membantu Menteri 
dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Kantor dari Wakil Menteri akan 
menjadi kosong-

a. jika pemegang kantor berhenti 
menjadi anggota DPR atau Senat 
selain dengan alasan pembubaran 
Majelis Nasional;

b. jika, berdasarkan pasal 59 (3) atau 
64 (3) dari Konstitusi ini, ia diminta 
untuk berhenti menjalankan fungsi 
sebagai anggota DPR atau Senat;

c. jika Gubernur Jenderal-, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri. sehingga mengarahkan;

d. j i k a  P e r d a n a  M e n t e r i 
mengundurkan diri dari kantor 
dalam waktu tujuh hari setelah 
resolusi tidak percaya Pemerintah 
telah disahkan oleh DPR atau 
diberhentikan dari jabatannya 
menurut  pasal  37 (4) dari 
Konstitusi ini, atau

e. mengenai penunjukan setiap orang 
ke kantor Perdana Menteri.

SUMPAH YANG DILAKUKAN 
OLEH MENTERI DAN LAIN-LAIN.

46.

Sebuah Menteri atau Wakil Menteri 
tidak akan melaksanakan tugas-tugasnya 
kecuali ia telah diambil dan berlangganan 
sumpah setia dan kantor.

PEMIMPIN OPOSISI 
47.

(1) Harus ada (kecuali pada saat-saat 
ketika tidak ada anggota DPR yang 
tidak mendukung pemerintah) menjadi 
Pemimpin Oposisi yang akan diangkat 
oleh Gubernur Jenderal-.

(2) Setiap kali ada kesempatan untuk 
penunjukan Pemimpin Oposisi 
Gubernur-Jenderal harus menunjuk 
anggota DPR yang tampaknya paling 
mungkin baginya untuk mendapatkan 
dukungan dari mayoritas anggota DPR 
yang melakukan tidak mendukung 
Pemerintah: atau, tidak ada anggota 
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DPR atau yang tampaknya dia untuk 
perintah dukungan tersebut, anggota 
DPR yang tampaknya dia untuk 
perintah dukungan dari kelompok 
tunggal terbesar dari anggota DPR 
yang tidak mendukung pemerintah.

(3) Jika kesempatan muncul untuk 
menunjuk  Pemimpin  Opos is i 
selama periode antara pembubaran 
Majelis Nasional dan hari di mana 
pemilihan berikutnya dari anggota 
DPR diadakan, janji dapat dibuat 
seolah-olah Nasional Majelis belum 
dibubarkan.

(4) Kantor Pemimpin Oposisi akan 
menjadi kosong-
a. jika pemegang kantor berhenti 

menjadi anggota DPR selain 
karena alasan adanya pembubaran 
Majelis Nasional;

b. berdasarkan pasal 59 (3) dari 
Konstitusi ini, ia diminta untuk 
berhenti menjalankan fungsi 
sebagai anggota DPR, atau

c. j ika ia  diberhent ikan oleh 
Gubernur-Jenderal sesuai dengan 
ketentuan ayat (5) dari pasal ini.

(5) Jika muncul kepada Gubernur 
Jenderal-bahwa Pemimpin Oposisi 
tidak lagi dapat perintah dukungan 
dari mayoritas anggota DPR yang 
tidak mendukung pemerintah atau (jika 
tidak ada anggota DPR tampaknya dia 
dapat perintah dukungan tersebut) 
yang dukungan dari kelompok tunggal 
terbesar DPR yang tidak mendukung 
pemerintah, ia akan menghapus 
Pemimpin Oposisi dari kantor.

(6) Sesuai dengan ketentuan pasal 61 (3) 
b. dari Konstitusi ini dalam setiap 
periode di mana ada kekosongan di 
kantor Pemimpin Oposisi, ketentuan 
konstitusi ini berisi persyaratan 
bahwa tindakan itu harus diambil 
sesuai dengan saran dari atau setelah 
berkonsultasi dengan, atau dengan 
persetujuan, Pemimpin Oposisi 

akan berlaku seolah-olah tidak ada 
ketentuan tersebut.

(7) Wewenang Gubernur Jenderal-bawah 
bagian ini harus dilaksanakan oleh 
dia sendiri dalam penghakiman yang 
disengaja nya.

SEKRETARIS TETAP
48.

Sesua i  dengan  pengarahan  dan 
pengawasan dari Menteri sesuai dengan 
pasal 41 (2) dari Konstitusi ini, setiap 
departemen pemerintah akan berada 
di bawah pengawasan seorang pejabat 
publik yang jabatannya dimaksud dalam 
Undang-Undang ini sebagai jabatan 
sekretaris permanen: Disediakan bahwa 
dua atau lebih departemen pemerintah 
dapat ditempatkan di bawah pengawasan 
seorang sekretaris permanen.

SEKRETARIS CABINET
49.

(1) Harus ada Sekretaris Kabinet yang 
kantornya akan menjadi jabatan 
publik.

(2) Sekretaris Kabinet, yang akan 
memiliki biaya dari Kantor Kabinet, 
hendaknya bertanggung jawab, yang 
sesuai dengan instruksi seperti yang 
diberikan kepadanya oleh Menteri 
Perdana, untuk mengatur bisnis 
untuk, dan menjaga waktu, Kabinet 
dan untuk menyampaikan keputusan 
Kabinet kepada orang yang tepat atau 
yang berwenang dan harus memiliki 
fungsi lain seperti Perdana Menteri 
dapat langsung.

PENGAWASAN DARI PENUNTUT 
UMUM

50.

(1) Harus ada Direktur Penuntut Umum 
yang jabatannya akan menjadi jabatan 
publik.
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(2) Direktur Penuntut Umum akan 
memiliki kuasa dalam setiap kasus di 
mana ia menganggap perlu sehingga 
untuk melakukan-
a. Untuk mengajukan dan melakukan 

proses pidana terhadap setiap orang 
sebelum pengadilan hukum (selain 
pengadilan militer) sehubungan 
dengan tindak pidana yang diduga 
telah dilakukan oleh orang itu;

b. untuk mengambil  al ih dan 
melanjutkan pemeriksaan perkara 
tindak pidana seperti yang telah 
dilembagakan atau dilakukan oleh 
orang lain atau yang berwenang, 
dan

c. untuk menghentikan pada setiap 
tahap sebelum vonis disampaikan, 
t i n d a k  p i d a n a  t e r s e b u t 
dilembagakan atau dilakukan 
oleh dirinya sendiri atau orang 
lain atau otoritas.

(3) Wewenang Direktur Penuntut Umum 
dalam ayat (2) dari pasal ini mungkin 
latihan dengan dia secara pribadi atau 
melalui orang lain yang bertindak dan 
sesuai dengan instruksi umum atau 
khusus.

(4) Kekuasaan yang diberikan pada 
Direktur Penuntut Umum oleh ayat 
(b) dan (c) dari ayat (2) dari pasal ini 
harus diberikan dalam dirinya dengan 
mengesampingkan orang lain atau 
yang berwenang: Asalkan mana orang 
lain atau otoritas telah melembagakan 
tindak pidana, tidak ada dalam ayat 
ini akan mencegah penarikan perkara 
tersebut atau contoh itu orang atau 
otoritas dan dengan izin pengadilan.

(5) Untuk keperluan pasal ini, setiap 
banding dari keputusan dalam perkara 
pidana sebelum pengadilan, atau hal 
apapun menyatakan atau pertanyaan 
hukum disediakan untuk tujuan dari 
setiap perkara tersebut, ke Pengadilan 
(termasuk Ratu di Dewan) dianggap 
menjadi bagian dari perkara tersebut: 

Asalkan wewenang diberikan pada 
Direktur Penuntut Umum oleh ayat (2) 
c. dari pasal ini tidak akan diterapkan 
dalam kaitannya dengan banding oleh 
terpidana dalam persidangan pidana 
atau setiap kasus dinyatakan atau 
pertanyaan hukum yang didapatka 
dari contoh orang tersebut.

(6) Sesuai dengan kekuasaan Jaksa Agung 
menurut pasal 42 (2) dari Konstitusi 
ini, dalam pelaksanaan kekuasaan 
diberikan kepadanya oleh ayat (2) dari 
pasal ini Direktur Penuntut Umum 
tidak dikenakan arah atau kontrol dari 
orang lain atau yang berwenang.

UNDANG-UNDANG 
KEPEGAWAIAN, DLL .

51.

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini dan hukum lainnya, 
Gubernur Jenderal merupakan jabatan 
untuk Belize, membuat janji untuk setiap 
jabatan tersebut dan mengakhiri setiap 
penunjukan tersebut.

HAK ISTIMEWA PENGAMPUNAN
52.

(1) Gubernur-Jenderal boleh-
a. memberikan pengampunan, baik 

bebasa ataupun tunduk pada 
kondisi yang sah, untuk setiap 
orang yang dihukum karena 
pelanggaran apapun;

b. memberikan kepada setiap orang 
tangguh, baik terbatas atau 
untuk jangka waktu tertentu, 
dari pelaksanaan hukuman yang 
dikenakan pada setiap orang untuk 
pelanggaran apapun;

c. menggantikan bentuk hukuman 
yang kurang menakutkan untuk 
setiap hukuman yang dikenakan 
p a d a  s e t i a p  o r a n g  u n t u k 
pelanggaran apapun, atau
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d. mengirimkan seluruh atau setiap 
bagian dari setiap hukuman yang 
dikenakan pada setiap orang untuk 
pelanggaran apapun atau hukuman 
atau denda jika karena Crown oleh 
karen pelanggaran tertentu.

(2) Wewenang Gubernur Jenderal-dalam 
ayat (1) pasal ini harus latihan olehnya 
sesuai dengan saran dari Dewan 
Pertimbangan Belize.

PROSEDUR MASALAH-MASALAH 
MODAL

53.

Di mana setiap orang telah hukuman mati 
(kecuali oleh oleh pengadilan militer) 
karena suatu pelanggaran, Jaksa Umum 
menyebabkan laporan kasus tertulis dari 
hakim pengadilan (atau Ketua Mahkamah 
Agung, jika Laporan dari cannotbe 
hakim diperoleh), bersama dengan 
informasi lain seperti yang diperoleh 
dari catatan kasus atau di tempat lain 
saat ia mungkin membutuhkan, yang 
akan dipertimbangkan pada pertemuan 
Dewan Pertimbangan Belize, sehingga 
Dewan dapat menyarankan Gubernur 
Jenderal apakah akan melaksanakan 
segala kekuasaannya menurut pasal 52 
(1) Konstitusi ini.

DEWAN PERTIMBANGAN BELIZE
54.

(1) Harus ada Dewan Penasihat Belize 
(selanjutnya disebut “Dewan”) yang 
terdiri dari anggota yang ditentukan 
dalam ayat (2).

(2) Dewan akan terdiri dari:-
a) Dua anggota  senior,  yang 

m e r u p a k a n  o r a n g - o r a n g 
berintegritas dan berkedudukan 
nasional tinggi, ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri; dan

b) Dua anggota  senior,  yang 
m e r u p a k a n  o r a n g - o r a n g 
berintegritas dan berkedudukan 
nasional tinggi, ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi; dan

c) Tiga anggota lain, yang merupakan 
orang-orang berintegritas dan 
berkedudukan nasional tinggi, 
ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri yang 
diberikan setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi.

(3) Subjek pada ketentuan ayat ini, anggota 
senior Dewan akan memegang jabatan 
hingga ia mencapai usia tujuh puluh 
lima tahun, kecuali ia pensiun dini 
dengan menulis dengan tanggannya 
sendiri yang ditujukan ke Gubernur-
Jenderal, atau dengan resolusi dari 
Dewan Perwakilan Rakyat didukung 
oleh dua pertiga anggota dari Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut, dia 
dinyatakan tidak dapat melaksanakan 
fungsi kantornya dengan alasan 
ketidakhadiran yang terus-menerus 
atau ketidakmampuan tubuh atau 
pikiran, atau melanggar ketentuan 
pasal 121 Konstitusi ini: 
Dengan ketentuan:-
(a) Anggota senior yang telah 

mencapai usia tujuh puluh 
lima tahun dapat ditujuk untuk 
melanjutkan bekerja di kantor 
hingga dia mencapai usia yang 
lebih tua seperti yang dijelaskan 
di surat penunjukannya.

(b) Setiap orang yang berintegritas 
dan kedudukan nasional yang 
tinggi yang pada saat permulaan 
bagian ini sekurang-kurangnya 
berusia tujuh puluh lima tahun 
dapat ditunjuk sebagai anggota 
senior dan dapat melanjutkan 
di kantor hingga dia mencapai 
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usia yang lebih tua seperti yang 
dijelaskan di surat penunjukannya.

(4) Seorang anggota Dewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) (c) bagian ini 
akan menjabat selama tiga tahun sejak 
tanggal pengangkatannya, kecuali ia 
pensiun dini dengan menulis dengan 
tanggannya sendiri yang ditujukan 
ke Gubernur-Jenderal, atau dengan 
resolusi dari Dewan Perwakilan 
Rakyat didukung oleh dua pertiga 
anggota dari Dewan Perwakilan 
Rakyat tersebut, dia dinyatakan tidak 
dapat melaksanakan fungsi kantornya 
dengan alasan ketidakhadiran yang 
terus-menerus atau ketidakmampuan 
tubuh atau pikiran, atau melanggar 
ketentuan pasal 121 Konstitusi ini

(5) Tidak seorang pun akan ditunjuk 
sebagai anggota Dewan Pertimbangan 
Belize kecuali dia adalah warga negara 
Belize, kecuali bahwa ia seorang 
anggota Dewan yang memegang atau 
telah menjabat sebagai hakim dari 
pengadilan tinggi yang tidak perlu 
menjadi warga Belize asalkan ia 
adalah warga negara Persemakmuran.

(6) Gubernur Jenderal akan menunjuk 
anggota senior dari Dewan untuk 
menjadi Ketua Dewan setiap tahun, 
dan dalam membuat penunjukkan 
tersebut, Gubernur Jenderal akan 
memastikan dalam kurun waktu 
empat tahun, tidak ada anggota senior 
yang menjadi ketua dua kali.

(7) Seorang anggota dewan, termasuk 
anggota senior, tidak boleh melakukan 
tugas-tugas kantornya kecuali dia telah 
mengambil sumpah atau menegaskan 
kesetiannya dan jabatan yang diatur 
dalam jadwal 3 Konstitusi ini.

(8) Fungsi Dewan Pertimbangan Belize 
adalah:-
a. untuk memberikan saran kepada 

Gube rnu r  J ende ra l  da l am 
menjalankan kekuasaannya 

berdasarkan pasal  52 dar i 
Konstitusi ini;

b. untuk melakukan tugas-tugas 
dan kewajiban lain tersebut 
sebagaimana diberikan atau 
dikenakan padanya oleh konstitusi 
atau hukum lainnya.

(9) Dalam menjalankan fungsinya, 
Dewan tidak akan tunduk pada arahan 
atau kontrol dari orang lain atau yang 
berwenang.

(10) Ketua atau bila tidak hadir, seorang 
anggota senior ditunjuk untuk tujuan 
tersebut oleh Gubernur-Jenderal, 
akan mengadakan seluruh pertemuan 
Dewan untuk mempertimbangkan 
hal-hal yang sesuai dengan Konstitusi 
ini atau hukum lain yang diminta 
Dewan untuk dipertimbangkan.

(11) Ketua atau bila tidak hadir, anggota 
senior ditunjuk untuk tujuan tersebut 
oleh Gubernur-Jenderal, akan 
memimpin dalam seluruh pertemuan 
Dewan.

(12) Sekalipun ada ayat (10) dan (11), 
dalam kasus dimana Dewan dihimpun 
untuk menghentikan tugasnya 
berdasarkan pasal 88,98,102,105, 
atau 109 dari Konstitusi ini, atau 
dimana Dewan bersidang untuk 
mendengar permohonan banding 
dari seorang petugas yang dimana 
pasal 106, 107, 110D atau 110F 
Konstitusi ini berlaku, Ketua harus 
memimpin pertemuan itu.

(13) Dimana dewan bersidang untuk 
mencopot ketua, beberapa orang 
yang menjabat atau pernah menjabat 
sebagai Hakim dari Pengadilan 
Tinggi akan ditunjuk oleh Gubernur 

(14) Dalam setiap pertemuan Dewan:-
a. Jumlah anggota minimum harus 

lima anggota;
b. Kepurusan akan diputuskan 

dari mayoritas suara dari 
anggota dewan yang hadir 
dan memberikan suaranya; dan
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c. Dalam hal suara terbagi rata 
dalam hal apa pun, Ketua atau 
anggota senior yang hadirakan 
memiliki suara kedua sebagai 
tambahan dari suara aslinya. 

(15) Dewan dapat membuat aturan 
untuk mengatur dan memfasilitasi 
performa dari fungsi Dewan dibawah 
Konstitusi atau hukum lainnya.

(16) Subjek dari aturan bagian ini, 
Dewan, dapat mengatur prosedurnya 
sendiri

(17) Dewan dapat, tunduk pada aturan 
bagian ini dan kepada aturan dari 
prosedur, bertindak tidak dengan 
kekosongan dalam keanggotaannya 
atau tidak adanya anggota mana pun.

(18) Pertanyaan apakah Belize Dewan 
Penasehat telah sah melakukan 
fungsi-fungsi yang dipercayakan 
kepadanya atau tidak oleh Konstitusi 
ini atau hukum lain tidak akan 
ditanyakan oleh pengadilan.

(19) Dalam empat bulan setelah akhir 
tahun, Dewan harus mempersiapkan 
dan menyerahkan laporan aktivitas 
pada tahun sebelumnya kepada 
Perdana Menteri, dan Perdana 
Menteri harus, dalam tiga bulan 
s e t e l a h  m e n e r i m a  l a p o r a n , 
mengajukan Salinan dari laporan 
tersebut ke Majelis Nasional.

(20) Dewan yang telah ada sebelum 15 
Januari, 2002:-
a. Harus dibubarkan pada 31 

Desember, 2001;
b. Dapat diperbolehkan oleh 

Gubernur-Jenderal, bertindak 
dengan saran dari Perdana 
Menteri, tidak mengikuti ayat (a) 
dari ayat ini, untuk melanjutkan 
peker jaannya setelah 31 
Desember 2001, hanya untuk 
menyelesaikan tugasnya yang 
belum selesai atau untuk dapat 
mengundurkan diri, sebelum 
tanggal 15 Januari 2002.

BAB VI

LEGISLATUR
PEMBENTUKAN LEGISLATUR

55.

Akan ada didalam dan untuk Belize 
seorang Legislatur yang terdiri dari 
Majelis Nasional yang terdiri dari dua 
Dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Senat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT
56.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, DPR terdiri dari delapan 
belas anggota yang akan dipilih 
dengan cara yang ditentukan oleh 
hukum.

(2) Jika ada orang yang bukan anggota 
DPR yang terpilih menjadi Ketua 
DPR, berdasarkan memegang kantor 
Ketua, akan menjadi anggota DPR 
di samping delapan belas anggota 
tersebut di atas.

(3) Majelis Nasional, yang sesuai dengan 
ketentuan pasal 90 dari Konstitusi 
ini, oleh hukum bisa meningkatkan 
jumlah anggota DPR.

KUALIFIKASI UNTUK SELEKSI 
SEBAGAI ANGGOTA

57.

Sesuai dengan ketentuan pasal 58 dari 
Konstitusi ini, seseorang harus memenuhi 
syarat untuk dipilih sebagai anggota DPR, 
dan tidak akan memenuhi syarat untuk 
dipilih jadi kecuali, jika dia-
a. adalah warga Belize dari usia delapan 

belas tahun atau ke atas, dan
b. telah tinggal di Belize untuk jangka 

waktu minimal satu tahun segera 
sebelum tanggal pencalonannya untuk 
pemilu.
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DISKUALIFIKASI UNTUK 
PEMILU SEBAGAI ANGGOTA.

58.

(1) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk dipilih sebagai anggota 
DPR yang :
a. berdasarkan tindakan sendiri, 

berada di bawah pengakuan 
kesetiaan, ketaatan atau kepatuhan 
terhadap kekuatan asing atau 
Negara;

b. sedang mengalami pailit, yang 
telah divonis atau dinyatakan 
bangkrut berdasarkan hukum 
yang berlaku di setiap bagian dari 
Persemakmuran;

c. adalah orang yang dianggap 
gila atau diputuskan tidak waras 
menurut hukum;

d. adalah terancam hukuman mati 
yang dijatuhkan kepadanya 
oleh pengadilan dalam setiap 
bagian dari Persemakmuran 
atau sedang menjalani hukuman 
penjara (dengan nama apapun 
juga) melebihi dua belas bulan 
yang dikenakan padanya oleh 
pengadilan atau sedang berada di 
bawah wewenang yang kompeten 
seperti vonis hukuman penjara 
eksekusi yang telah ditangguhkan;

e. didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR oleh hukum apapun dengan 
alasan memegang jabatan, atau 
melaksanakan fungsi-fungsinya 
yang melibatkan
(i) t a n g g u n g  j a w a b ,  a t a u 

dalam hubungannya dengan 
pelaksanaan pemilihan umum 
di manapun, atau

(ii) t a n g g u n g  j a w a b  a t a s 
penyusunan atau revisi dari 
setiap pendaftar pemilu;

f. didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR berdasarkan hukum apapun 
dengan alasan ia telah dihukum 

karena pelanggaran yang berkaitan 
dengan pemilu;

g. didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR menurut hukum karena
(i) memegang atau melaksanakan 

jabatan atau janji tertentu (baik 
secara individu atau dengan 
mengacu pada kelas jabatan 
atau penunjukan) oleh hukum 
tersebut;

(ii) miliknya untuk beberapa dari 
angkatan bersenjata Belize 
atau kepada kelas orang yang 
terdiri dalam setiap angkatan 
tersebut, atau

(iii) miliknya untuk angkatan 
kepolisian atau kepada kelas 
orang masuk dalam angkatan 
atau.

h. merupakan pihak, atau mitra dalam 
sebuah perusahaan atau direktur 
atau manajer sebuah perusahaan 
yang merupakan pihak, pada 
kontrak dengan Pemerintah atau 
karena pelayanan publik, dalam 
waktu satu bulan sebelum hari 
dari pemilu, dan belum dinyatakan 
didepan publik dan di surat kabar 
yang beredar di bagian pemilihan 
yang mana ia adalah kandidat 
yang menetapkan sifat kontrak 
dan minatnya, atau kepentingan 
setiap perusahaan atau firma, di 
dalamnya: 
Asalkan jika tampaknya Gubernur-
Jenderal, yang bertindak dengan 
keputusannya sendiri,  yang 
tepat untuk dilakukan, dengan 
perintah ia mengarahkan setiap 
diskualifikasi tersebut harus 
diabaikan untuk tujuan dari pasal 
ini, tetapi tidak ada perintah 
tersebut harus dilakukan jika 
perkara-perkara yang ada telah 
mulai mengajukan pertanyaan 
tentang hak anggota yang menjadi 
anggota DPR dengan alasan bahwa 
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ia didiskualifikasi berdasarkan 
paragraph ini.

(2) Untuk tujuan butir d. dari ayat (1) 
dari pasal ini-
a. dua atau lebih kalimat tentang 

penjara yang diperlukan untuk 
dilayani secara berurutan akan 
dianggap sebagai vonis terpisah 
jika ada kalimat melebihi jangka 
mereka akan dianggap sebagai 
satu kalimat, dan

b. akun tidak harus diambil dari 
hukuman penjara yang dikenakan 
sebagai alternatif atau kegagalan 
pembayaran denda.

(3) Jika pemilihan sela diadakan untuk 
mengisi kekosongan yang disebabkan 
oleh penarikan kembali anggota 
DPR berdasarkan undang-undang 
yang mengatur penarikan perwakilan 
terpilih, anggota yang dipanggil 
kembali atau yang mengundurkan 
diri sebagai akibat dari petisi untuk 
penarikan kembali akan tidak 
memenuhi syarat untuk mencalonkan 
diri untuk kursi di pemilihan sela.

KEPEMILIKAN JABATAN 
ANGGOTA.

59.

(1) S e t i a p  a n g g o t a  D P R  a k a n 
mengosongkan kursinya di DPR 
pada pembubaran Majelis Nasional 
berikutnya setelah terpilih.

(2) Seorang anggota DPR juga akan 
mengosongkan kursinya di DPR-
a. jika ia tidak hadir di DPR untuk 

periode tersebut dan dalam 
keadaan seperti dapat ditentukan 
dalam Tata Tertib DPR;

b. jika ia berhenti menjadi warga 
negara Belize;

c. tunduk pada ketentuan ayat (3) 
pasal ini, jika ada situasi muncul, 
jika ia bukan anggota DPR, yang 
akan menyebabkan dia harus 
didiskualifikasi karena pemilihan 

berdasarkan pasal 58 (1) dari 
Konstitusi ini; atau

d. jika ia akan menjadi pihak 
untuk setiap kontrak dengan 
Pemerintah atau atas rekening 
pelayanan publik, atau jika setiap 
perusahaan di mana dia adalah 
mitra atau perusahaan yang ia 
adalah direktur atau manajer 
akan menjadi seorang pihak 
untuk setiap kontrak tersebut, 
atau apakah ia akan menjadi 
mitra dalam sebuah perusahaan 
atau direktur atau manajer sebuah 
perusahaan yang merupakan pihak 
untuk setiap kontrak tersebut: 
Asalkan jika dalam keadaan itu 
akan tampak kepada mereka 
melakukan hal tersebut, DPR 
dengan resolusi bisa membebaskan 
setiap anggota dari mengosongkan 
jabatannya di bawah ketentuan 
ayat ini jika anggota tersebut, 
sebelum menjadi pesta untuk 
kontrak seperti disebutkan di 
atas atau sebelum atau sesegera 
mungkin setelah sebaliknya 
menjadi berkepentingan dalam 
kontrak tersebut (apakah sebagai 
mitra dalam perusahaan atau 
direktur atau manajer perusahaan), 
bisa mengungkapkan kepada 
DPR sifat kontrak tersebut dan 
minatnya atau kepentingan 
setiap perusahaan tersebut atau 
perusahaan yang ada di dalamnya.

e. Jika, setelah menjadi kandidat 
partai politik dan terpilih ke DPR 
sebagai kandidat partai politik itu, 
ia mengundurkan diri dari partai 
politik itu atau melewati batas.

f. Jika dia dipanggil kembali sebagai 
anggota DPR berdasarkan undang-
undang yang mengatur penarikan 
kembali wakil-wakil terpilih 
sebelum berakhirnya masa jabatan 
normal mereka.
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(3) a. Jika keadaan seperti yang dimaksud 
pada ayat c. ayat (2) dari pasal ini 
muncul karena setiap anggota 
DPR berada di bawah hukuman 
mati atau penjara, atau diputuskan 
tidak gila atau tidak waras, atau 
dinyatakan pailit, atau dihukum 
karena kejahatan yang berkaitan 
dengan pemilu, dan atau terbuka 
untuk anggota untuk mengajukan 
banding atas keputusan tersebut 
(baik dengan cuti atau otoritas 
pengadilan atau lainnya atau tanpa 
cuti tersebut), ia akan segera 
menjalankan fungsinya sebagai 
anggota DPR tetapi, tunduk pada 
ketentuan ayat ini, ia tidak akan 
mengosongkan jabatannya sampai 
berakhirnya jangka waktu tiga 
puluh hari setelahnya: 
Asalkan Ketua dari waktu ke waktu 
bisa memperpanjang periode itu 
untuk jangka waktu tiga puluh 
hari untuk memungkinkan anggota 
untuk mengejar banding terhadap 
keputusan, tetapi perpanjangan 
waktu i tu melebihi jumlah 
seratus lima puluh hari tidak 
akan diberikan tanpa persetujuan 
DPR, dan juga ditandai dengan 
resolusi DPR.

b. Jika pada penentuan banding, 
keadaan ini masih tetap berlanjut 
dan tidak ada banding lebih 
lanjut terbuka untuk anggota 
tersebut, atau jika, dengan alasan 
berakhirnya periode apapun 
untuk memasuki banding atau 
pemberitahuan bagiannya atau 
penolakan izin untuk banding 
atau untuk alasan lain, tidak lagi 
menjadi terbuka untuk anggota 
untuk banding, ia wajib segera 
mengosongkan jabatannya.

 c. Jika suatu saat sebelum anggota 
DPR mengosongkan jabatannya 
hal  tersebut  te tap  ter jadi , 

jabatannya tidak akan menjadi 
kosong pada berakhirnya jangka 
waktu sebagaimana dimaksud 
dalam butir a. dari pasal ini dan ia 
dapat melanjutkan kinerja fungsi-
fungsinya sebagai anggota DPR.

PROSEDUR DIMANA ANGGOTA 
MENGOSONGKAN KURSI 

KARENA MENGUNDURKAN DIRI 
ATAU BERPINDAH PARTAI

59A.

(1) Dimana seseorang mengundurkan diri 
dari keanggotaannya di partai politik 
dalam keadaan yang disebutkan 
dalam bagian 59 (2) (e), orang 
tersebut harus, dalam tujuh hari 
sejak pengunduran dirinya, memberi 
tau pimpinan partai yang berada di 
DPR tempat mencalonkan diri orang 
tersebut, dan pemimpin partai harus 
memberitahukan kepada Ketua DPR 
secara tertulis mengenai pengunduran 
diri tersebut.

(2) Dimana seseorang berpindah partai 
dalam keadaan yang disebutkan dalam 
bagian 59 (2)(e), pemimpin partai 
yang berada di DPR tempat kandidat 
tersebut mencalonkan diri harus, 
dalam tujuh hari sejak perpindahan 
partai tersebut dilakukan. Wajib 
memberi tahu kepada Ketua tentang 
anggota yang telah berpindah tanggan.

(3) Setelah menerima pemberitahuan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau (2), pembicara harus, 
apabila puas dengan kondisi yang 
disebutkan dalam bagian (59 (2)
(e) ada, buat deklarasinya di kursi 
DPR berikutnya setelah menerima 
pemberitahuan bahwa anggota 
tersebut tidak lagi menjadi anggota 
Dewan dengan alasan pengunduran 
diri atau berpindah partai, sesuai 
kasusnya.

(4) Dimana ada seseorang tunduk pada 
diskualifikasi dibawah ayat 59(2)
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(e) adalah Ketua, pemimpin partai 
politik di DPR sebagai kandidat yang 
Ketuanya dipilih sebagai anggota 
Dewan, ketika bertindak sesuai 
dengan ayat (1) atau (2), memberi 
tahu seseorang yang dipilih oleh DPR 
atas nama itu, dan orang tersebut 
dapat membuat deklarasi sesuai 
dengan ayat (3) bahwa Ketua tidak 
lagi menjadi anggota Dengan alasan 
penngunduran diri atau pindah partai, 
seperti kasus yang dapat terjadi.

(5) Dimana deklarasi telah dibuat sesuai 
dengan ayat (3) dimana seseorang 
telah meninggalkan posisinya 
sebagai anggota DPR dengan alasan 
pengunduran diri atau berpindah 
partai, orang tersebut:-
a. Dapat, dalam waktu dua puluh 

satu hari setelah deklarasi, 
mengajukan banding melawan 
deklarasi tersebut ke Mahkamah 
Agung, yang keputusannya dalam 
masalah ini sudah bulat;

b. Akan meninggalkan tugasnya 
sebagai anggota dari DPR tetapi, 
tunduk pada ayat (6), tidak akan 
meninggalkan kurisnya sampai 
putusan bandingnya keluar dari 
Mahkamah Agung

(6) Jika, dalam penetapan banding 
yang dibuat berdasarkan ayat (5)
(a), Mahkamah Agung memutuskan 
bahwa oranag tersebut mengundurkan 
diri dari partai politik atau pindah 
partai, sesuai dengan kasusnya, 
atau jika periode untuk mengajukan 
banding berdasarkan ayat (5) (a) 
berakhir sebelum orang tersebut 
mengajukan banding, ia harus segera 
mengosongkan kursinya.

(7) Pasal 59(2)(e) dan pasal ini akan 
berlaku pada seluruh anggota DPR 
yang ada pada atau setelah 23 Februari 
2001.

KETUA DAN WAKIL KETUA
60.

(1) Apabila DPR pertama kali bertemu 
se te lah  pemi lu  dan  sebe lum 
melanjutkan ke pengiriman urusan 
lain yang akan memilih seseorang 
untuk menjadi Ketua DPR, dan, jika 
jabatan Ketua menjadi kosong setiap 
saat sebelum pembubaran Majelis 
Nasional berikutnya, DPR sesegera 
mungkin bisa memilih orang lain 
untuk jabatan tersebut.

(2) Ketua harus berada di atas usia tiga 
puluh tahun dan dapat dipilih baik dari 
kalangan anggota DPR yang bukan 
Menteri atau dari kalangan orang-
orang yang bukan anggota DPR:
Asalkan orang yang bukan anggota 
DPR dari salah satu Dewan tidak 
dipilih sebagai Ketua jika-
a. dia bukan warga negara Belize, 

atau
b. d i a  a d a l a h  o r a n g  y a n g 

didiskualifikasi untuk pemilihan 
sebagai anggota DPR berdasarkan 
pasal 58 (1) dari Konstitusi ini.

(3) Apabila DPR pertama kali bertemu 
setelah setiap pemilu dan sebelum 
melanjutkan ke pengiriman urusan 
lain kecuali pemilihan Ketua, DPR 
harus memilih anggota DPR, yang 
bukan Menteri, untuk menjadi Ketua 
Wakil DPR, dan jika jabatan Wakil 
Ketua menjadi kosong pada setiap 
saat sebelum pembubaran Majelis 
Nasional berikutnya, DPR sesegera 
mungkin akan memilih anggota lain 
jabatan tersebut.

(4) Seseorang harus mengosongkan 
jabatan sebagai Ketua atau Wakil 
Ketua-
a. dalam kasus Ketua yang dipilih 

dari antara anggota DPR atau 
dalam kasus Wakil Ketua ¬
(i) jika dia berhenti menjadi 

anggota DPR, atau
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(ii) jika ia ditunjuk menjadi 
Menteri;

b. dalam kasus Ketua dipilih dari 
antara orang-orang yang bukan 
anggota DPR baik ¬
(i) atas setiap pembubaran Majelis 

Nasional;
(ii) jika dia berhenti menjadi 

warga negara Belize, atau
(iii) jika ada kondisi yang akan 

menyebabkan t imbulnya 
didiskualifikasinya untuk 
pemilihan sebagai anggota 
DPR berdasarkan pasal 58 (1) 
dari Konstitusi ini;

c. dalam kasus Wakil Ketua, jika ia 
terpilih menjadi Ketua.

(5) a. Jika, berdasarkan pasal 59 (3) 
dari Konstitusi ini, Ketua atau 
Wakil Ketua diperlukan untuk 
berhenti menjalankan fungsi 
sebagai anggota DPR ia juga 
akan berhenti menjalankan fungsi 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua, 
dan fungsi-fungsi tersebut, sampai 
ia mengosongkan kursinya di DPR 
atau melanjutkan kinerja fungsi 
jabatannya, akan dilakukan ¬
(i) dalam kasus Ketua, oleh Wakil 

Ketua atau, jika jabatan Wakil 
Ketua yang kosong, oleh 
anggota DPR tersebut tidak 
menjadi Menteri) sebagai DPR 
dapat memilih untuk tujuan 
tersebut;

(ii) dalam kasus Ketua wakil, 
oleh anggota tersebut dari 
DPR (tidak menjadi Menteri) 
sebagai DPR dapat memilih 
untuk tujuan tersebut.

b. Jika Ketua atau Wakil Ketua 
meresume k ine r ja  fungs i -
fungsinya sebagai anggota DPR, 
sesuai dengan ketentuan pasal 59 
(3) dari Konstitusi ini, ia juga akan 
melanjutkan kinerja fungsinya 
sebagai Ketua atau Wakil.

SENAT 
KOMPOSISI SENAT.

61.

(1) Senat terdiri dari delapan anggota 
(dalam Konstitusi ini disebut sebagai 
“Senator”) yang akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal-sesuai dengan 
ketentuan pasal ini.

(2) Asalkan jika ada orang yang bukan 
Senator terpilih menjadi Presiden 
Senat, berdasarkan memegang kantor 
Presiden, ia harus menjadi Senator 
di samping delapan anggota tersebut 
sesuai dengan ayat (1).

(3) Presiden Senat harus memberikan 
suara dalam hal kesetaraan suara 
dalam hal bisnis apa pun pada 
pertemuan Senat. Apabila Presiden 
Senat-
a.  Ada l ah  Sena t ,  d i a  akan 

mendapatkan suara asli tetapi 
tidak suara yang menentukan hasil 
pemilihan.

b.  Bukan Senat, dia tidak akan 
memiliki suara.

Ketika senat menentukan segala 
persoalan yang mengacu pada pasal 
61A (2)(d) dari konstitusi ini.

(4) dari duabelas Senator-
a. Enam diangkat oleh Gubernur 

Jenderal yang bertindak sesuai 
dengan saran dari  Perdana 
Menteri; dan

b. Tiga akan diangkat oleh Gubernur 
Jenderal sesuai saran Pemimpin 
Oposisi; dan

c. Satu akan diangkat oleh Gubernur-
Jenderal yang bertindak sesuai 
dengan saran Dewan Gereja 
Belize dan Asosiasi Gereja Injil; 
dan

d. Satu akan diangkat oleh Gubernur-
Jenderal yang bertindak sesuai 
dengan saran Rumah Dagang dan 
Industri Belize dan Biro Bisnis 
Belize; dan
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e. Satu akan diangkat oleh Gubernur-
Jenderal yang bertindak sesuai 
dengan saran Kongres Serikat 
Buruh Nasional dan Panitia Acara 
Masyarakat Sipil.

(5) Kedua Senator dimaksud pada ayat 
(2) b. pasal ini harus diangkat-
a. oleh Gubernur Jenderal yang 

bertindak sesuai dengan saran dari 
Pemimpin Oposisi; atau

b. jika jabatan Pemimpin Oposisi 
sedang kosong, maka-
(i) oleh Gubernur Jenderal yang 

bertindak sesuai dengan saran 
dari orang yang dipilih olehnya, 
dengan keputusannya sendiri, 
dalam rangka melaksanakan 
saran tersebut; atau

(ii) jika Gubernur-Jenderal, dalam 
penilaiannya sendiri yang 
disengaja itu, memutuskan 
untuk memilih dua orang 
tersebut, Gubernur Jenderal 
yang bertindak sesuai dengan 
sa ran  dar i  o rang-orang 
tersebut, masing-masing dari 
mereka akan memberikan 
nasihat kepadanya tentang 
penunjukan satu Senator.

KUALIFIKASI SEBAGAI 
ANGGOTA SENAT.

62.

Sesuai dengan ketentuan pasal 63 dari 
Konstitusi ini, seseorang harus memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
jika, dan tidak akan memenuhi syarat 
untuk diangkat jika ia, dia-
a. bukan warga Belize dari usia delapan 

belas tahun atau ke atas, dan
b. belum tinggal di Belize untuk jangka 

waktu minimal satu tahun segera 
sebelum tanggal pengangkatannya.

DISKUALIFIKASI UNTUK 
PENGANGKATAN SEBAGAI 

SENATOR.
63.

(1) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
yang:
a. karena tindakannnya sendiri, di 

bawah pengakuan kesetiaan, ia 
taat atau patuh terhadap kekuatan 
asing atau Negara, 

b. adalah anggota DPR;
c. dianggap pailit ,  yang telah 

divonis atau dinyatakan bangkrut 
b e r d a s a r k a n  h u k u m  y a n g 
berlaku di setiap bagian atau 
Persemakmuran;

d. adalah orang yang dianggap gila 
atau tidak waras menurut hukum;

e. sedang terancam hukuman mati 
yang dijatuhkan kepadanya oleh 
pengadilan dalam setiap bagian 
dari Persemakmuran atau menjalani 
hukuman penjara (dengan nama 
apapun juga) melebihi dua belas 
bulan dikenakan padanya oleh 
pengadilan atau diganti oleh 
pihak berwenang yang kompeten 
untuk beberapa kalimat lain 
yang dikenakan kepadanya oleh 
pengadilan tersebut, atau berada 
di bawah suatu hukuman penjara 
eksekusi yang telah ditangguhkan:

f. didiskualifikasi untuk keanggotaan 
DPR oleh hukum apapun dengan 
alasan ia sedang memegang jabatan 
dan melaksanakan fungsi-fungsi 
jabatannya yang melibatkan:
(i) t a n g g u n g  j a w a b  a t a u 

s e h u b u n g a n  d e n g a n 
pelaksanaan pemilu, atau

(ii) t a n g g u n g  j a w a b  a t a s 
penyusunan atau revisi dari 
setiap daftar pemilu;

g. didiskualifikasi untuk keanggotaan 
DPR berdasarkan hukum dengan 
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alasan ia telah dihukum karena 
pelanggaran yang berkaitan 
dengan pemilu;

h. didiskualifikasi untuk keanggotaan 
Senat menurut hukum berdasarkan:
(i) memegang atau menjalankan 

jabatan atau penunjukan 
yang ditentukan (baik secara 
individu ataupun dengan 
mengacu pada kelas jabatan 
atau penunjukan) oleh hukum 
tersebut;

(ii) harta miliknya pada berberapa 
dari angkatan bersenjata Belize 
atau kepada kelas orang yang 
terdiri dalam setiap angkatan 
tersebut, atau

(iii) harta miliknya pada angkatan 
kepolisian atau kepada kelas 
orang yang terdiri dalam setiap 
angkatan tersebut, atau

i. merupakan pihak, atau mitra 
dalam sebuah perusahaan atau 
direktur atau manajer sebuah 
perusahaan yang merupakan pihak, 
kontrak dengan Pemerintah atau 
atas rekening pelayanan publik, 
dan belum diungkapkan kepada 
Gubernur Jenderal sifat dari 
kontrak tersebut dan minatnya, 
atau kepentingan setiap perusahaan 
atau firma, di dalamnya: 
Asalkan jika muncul di hadapan 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
atas keputusannya sendiri, bahwa 
hal itu tepat untuk dilakukan, 
karena perintah ia menujukan 
setiap diskualifikasi tersebut yang 
bisa diabaikan untuk tujuan dari 
pasal ini.

(2) Untuk tujuan butir e. dari ayat (1) 
dari bagian ini-
a. dua atau lebih kalimat tentang 

penjara yang diperlukan untuk 
dilayani secara berurutan akan 
dianggap sebagai kalimat terpisah 
jika tidak ada kalimat melebihi 

dua belas bulan, tetapi jika salah 
satu dari kalimat tersebut melebihi 
panjang, kalimat tersebut akan 
dianggap sebagai satu kalimat, dan

b. tidak ada tanggungan yang harus 
diambil dari hukuman penjara 
yang dikenakan sebagai alternatif 
atau gagal pembayaran denda.

MASA JABATAN SENATOR
64.

(1) Setiap Senator mengosongkan 
kursinya di Senat pada pembubaran 
Majelis Nasional berikutnya setelah 
pengangkatannya.

(2) Senator A juga harus mengosongkan 
kursinya di Senat-
a. jika ia tidak hadir dari jabatannya 

di Senat untuk periode tersebut 
dan dalam keadaan seperti yang 
ditentukan dalam Tata Tertib 
Kedudukan Senat;

b. jika, dengan persetujuannya, ia 
dinominasikan sebagai calon untuk 
pemilihan Dewan Perwakilan 
Rakyat;

c. jika ia berhenti menjadi warga 
negara Belize;

d. tunduk pada ketentuan ayat (3) 
pasal ini, jika ada situasi muncul 
bahwa, jika ia tidak Senator, akan 
menyebabkan dia didiskualifikasi 
untuk penunjukan seperti itu 
berdasarkan pasal 63 (1) dari 
Konstitusi ini;

e. jika Gubernur-Jenderal, yang 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri dalam kasus 
Senator yang ditunjuk sesuai 
dengan saran itu, atau bertindak 
sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi dalam kasus Senator yang 
ditunjuk sesuai dengan saran 
tersebut, atau bertindak setelah 
berkonsultasi dengan Dewan 
Pertimbangan Belize dalam kasus 
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Senator yang ditunjuk setelah 
konsultasi tersebut, menyatakan 
kursi Senator tersebut kosong, atau

f. jika ia akan menjadi pihak untuk 
setiap kontrak dengan Pemerintah 
atau atas tanggungan pelayanan 
publik, atau jika setiap perusahaan 
di mana dia adalah mitra atau 
perusahaan yang ia adalah direktur 
atau manajernya menjadi sebuah 
pihak untuk kontrak tersebut, 
atau apakah ia akan menjadi 
mitra dalam sebuah perusahaan 
atau direktur atau manajer atau 
perusahaan yang merupakan pihak 
untuk kontrak tersebut: 
Asalkan jika dalam keadaan 
itu akan muncul dia menjadi 
begitu harus dilakukan, Gubernur-
Jenderal, bertindak dalam penilaian 
sendiri sengaja nya, mungkin 
membebaskan Senator apapun dari 
mengosongkan tempat duduknya 
di bawah ketentuan ayat ini jika 
seperti Senator wajib, sebelum 
menjadi pihak untuk kontrak 
seperti disebutkan di atas atau 
sebelum atau sesegera mungkin 
setelah menjadi tertarik dalam 
kontrak tersebut (apakah sebagai 
mitra dalam sebuah perusahaan 
atau direktur atau manajer 
perusahaan), mengungkapkan 
kepada Gubernur  Jendera l 
tentang sifat kontrak tersebut dan 
minatnya atau kepentingan setiap 
firma tersebut atau perusahaan di 
dalamnya.

(3) a. J ika keadaan sepert i  yang 
dimaksud pada butir d. ayat (2) 
bagian ini muncul karena Senator 
terancam hukuman mati atau 
penjara, atau diputuskan gila 
atau tidak waras, atau dinyatakan 

bangkrut, atau dihukum karena 
kejahatan yang berkaitan dengan 
pemilu, dan hal ini terbuka 
untuk Senator untuk mengajukan 
banding atas keputusan tersebut 
(baik dengan izin pengadilan atau 
yang wewenang lainnya tanpa 
cuti), ia wajib segera berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
Senator tetapi, dengan tunduk 
pada ketentuan ayat ini, dia tidak 
akan mengosongkan jabatannya 
sampai berakhirnya jangka waktu 
tiga puluh hari setelahnya:
Asalkan Presiden Senat dari waktu 
ke waktu memperpanjang periode 
itu untuk jangka waktu tiga puluh 
hari untuk memungkinkan Senator 
untuk mengejar banding terhadap 
keputusan tersebut, sehingga, 
bagaimanapun juga, perpanjangan 
waktu itu melebihi dalam jumlah 
seratus lima puluh hari tidak akan 
diberikan tanpa persetujuan dari 
Senat, ditandai oleh resolusi.

b. Jika salah satu penentuan banding, 
keadaan seperti ini terus berlanjut 
dan tidak ada banding lebih 
lanjut untuk Senator, atau jika, 
dengan alasan berakhirnya periode 
untuk memasuki banding atau 
pemberitahuan daripadanya 
atau penolakan dari izin untuk 
banding atau untuk alasan lain, 
tidak lagi terbuka untuk Senator 
untuk banding, ia wajib segera 
mengosongkan kursinya.

c. Jika setiap saat sebelum Senator 
mengosongkan kursinya, kurisnya 
tidak kosong pada berakhirnya 
jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam butir a. dari 
pasal ini dan ia dapat melanjutkan 
kinerja fungsi sebagai Senator.
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PENUNJUKAN SENATOR 
SEMENTARA

65.

(1) Gubernur-Jenderal dapat menyatakan 
Senator untuk menjadi sementara 
tidak mampu menjalankan fungsi 
sebagai Senator karena alasan sakit 
dan Senator tersebut kemudian tidak 
diperkenankan untuk menjalankan 
fungsi-fungsinya sampai ia dinyatakan 
oleh Gubernur Jenderal bahwa ia 
mampu menjalankan fungsi tersebut.

(2) Setiap kali Senator tidak mampu 
menjalankan fungsinya sebagai Senator 
dengan alasan ketidakhadirannya dari 
Belize atau berdasarkan ketentuan 
dari pasal 64 dalam Konstitusi ini 
atau karena alasan adanya pernyataan 
yang dibuat berdasarkan ayat tersebut 
di atas, Gubernur Jenderal dapat 
menunjuk seseorang yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
untuk menjadi anggota sementara 
Senat.

(3) Ayat (1) dan (2) dari pasal 64 
dalam Konstitusi ini akan berlaku 
dalam hubungannya dengan orang 
yang ditunjuk sebagai Senator atas 
dasar pasal ini yang berlaku dalam 
kaitannya dengan Senator yang 
ditunjuk sebagai Senator menurut 
pasal 61 (kecuali butir d. dari ayat 
(2) berlaku seolah-olah itu tidak 
diungkapkan untuk menjadi subyek 
ayat (3) dari pasal 64) dan janji yang 
dibuat berdasarkan pasal ini dalam hal 
apapun tidak berlaku lagi ketika orang 
yang ditunjuk tersebut diberitahukan 
oleh Gubernur Jenderal bahwa 
dalam keadaan terebut menimbulkan 
pengangkatannya berakhir.

(4) Dalam pelaksanaan wewenang-
wewenang yang diberikan kepadanya 
oleh pasal ini Gubernur-Jenderal harus 
bertindak:
a. sesuai dengan saran dari Perdana 

Menteri dalam kaitannya dengan 

janji untuk menjadi anggota 
sementara Senat di tempat dari 
Senator ditunjuk sesuai dengan 
butir a. ayat (2) pasal 61 dari 
Konstitusi ini

b. sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi dalam kaitannya dengan 
janji untuk sementara anggota 
Senat di tempat Senator yang 
ditunjuk sesuai dengan ayat b. 
ayat (2) dari pasal ini;

c. setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Pertimbangan Belize 
dalam hal lain.

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
66.

(1) Ketika pertama kali Senat bertemtu 
setelah pemilu dan sebelum pemilu 
tersebut berjalan ke pengiriman 
dari urusan lain, pemilihan ini akan 
memilih seseorang untuk menjadi 
Presiden Senat, dan juga memilih 
jabatan Presiden yang kosong setiap 
saat sebelum pembubaran Majelis 
Nasional berkutnya, Senat sesegera 
mungkin memilih orang lain untuk 
jabatan tersebut.

(2) Ketika pertama kali Senat bertemu 
setelah setiap pemilu dan sebelum 
melanjutkan ke pengiriman dari 
bisnis lain kecuali pemilihan Presiden, 
maka harus memilih Senator. Siapa 
yang tidak Menteri, untuk menjadi 
Wakil Presiden Senat: dan jika 
jabatan Wakil Presiden kosong setiap 
saat sebelum pembubaran Majelis 
Nasional berikutnya, Senat sesegera 
mungkin akan memilih Senator lain 
untuk kantor tersebut.

(3) Presiden dan Wakil Presiden harus 
di atas usia tiga puluh tahun dan 
Presiden bisa terpilih baik dari 
kalangan senator yang bukan Menteri 
ataupun dari kalangan orang-orang 
yang bukan anggota salah satu dari 
Dewan yang ada: Asalkan seseorang 
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yang bukan anggota dari salah satu 
dari Dewan yang ada tidak akan 
terpilih sebagai Presiden jika
a. dia bukan warga negara Belize, 

atau
b. d i a  a d a l a h  o r a n g  y a n g 

didiskualifikasi untuk pemilihan 
sebagai anggota DPR berdasarkan 
pasal 58 (1) dari Konstitusi ini.

(4) Seseorang harus mengosongkan 
jabatan Presiden atau Wakil Presiden 
Senat
a. Dalam kasus Presiden-

I. Atas set iap pembubaran 
Majelis Nasional;

II. Jika dia berhenti menjadi 
warga negara Belize; atau

III. Jika ada kondisi yang timbul 
yang dapat membuatnya di 
diskualifikasi pada pemilihan 
s e b a g a i  a n g g o t a  D P R 
berdasarkan pasal 58 (1) dari 
konstitusi ini.

b. Dalam kasus Wakil Presiden-
(i) jika dia berhenti menjadi 

Senator; atau
(ii) jika ia ditunjuk menjadi 

Menteri;
(5) a. Jika berdasarkan pasal 64 (3) 

dari Konstitusi ini, Presiden atau 
Wakil Presiden diperlukan untuk 
berhenti menjalankan fungsinya 
sebagai Senator ia juga akan berhenti 
menjalankan fungsi sebagai Presiden 
atau Wakil Presiden, jika kemungkinan 
ada kasus dan fungsi-fungsi tersebut 
dilakukan sampai ia mengosongkan 
kursinya di Senat atau resume kinerja 
fungsi jabatannya:
(i) dalam hal Presiden, oleh Wakil 

Presiden, jika jabatan Wakil 
Presiden sedang kosong, atau oleh 
Senator tersebut (tidak menjadi 
Menteri) sebagai Senat dapat 
memilih untuk tujuan tersebut;

(ii) dalam kasus Wakil Presiden, oleh 
Senator tersebut (tidak menjadi 

Menteri) sebagai Senat dapat 
memilih untuk tujuan tersebut.

b. Jika Presiden atau Wakil Presiden 
memulai kinerja fungsi-fungsinya 
sebagai Senator, sesuai dengan 
ketentuan pasal 64 (3) dari 
Konstitusi ini, ia juga akan 
melanjutkan kinerja fungsinya 
sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden, yang mungkin kasus ini 
bisa terjadi.

PANITERA MAJELIS NASIONAL 
MAJELIS

67.

1. Harus ada Panitera ke Majelis 
Nasional (yang akan menjadi Panitera 
kedua Dewan) dan Panitera Deputi 
dan asisten lainnya seperti mungkin 
diperlukan.

2. Majelis Nasional dapat secara 
hukum mengatur perekrutan dan 
ketentuan-ketentuan pelayanan orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KEWENANGAN DAN PROSEDUR 
DAYA UNTUK MEMBUAT HUKUM

68.

Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Majelis Nasional mungkin 
membuat undang-undang untuk tatanan 
perdamaian dan pemerintahan yang baik 
Belize.

PERUBAHAN KONSTITUSI
69.

(1) Majelis Nasional dapat mengubah 
salah satu ketentuan Konstitusi ini 
dengan cara yang ditentukan dalam 
ketentuan dari pasal ini.

(2) Sampai setelah pemilihan umum 
pertama yang diselenggarakan setelah 
Hari Kemerdekaan Rancangan 



245

Belize

Undang-undang  untuk mengubah 
salah satu dari ketentuan dalam 
Konstitusi ini tidak akan dianggap 
disahkan oleh Majelis Nasional 
kecuali pada pembacaan akhir di 
masing-masing Dewan. Rancangan 
Undang-undang  ini didukung oleh 
suara bulat dari suara dari semua 
anggota DPR tersebut.

(3) S ebuah  Rancangan  U ndang -
undang  untuk mengubah pasal ini, 
Perencanaan 2 dalam Konstitusi ini 
atau ketentuan-ketentuan Konstitusi 
ini ditetapkan dalam Perencanaan 
yang tidak akan dianggap disahkan 
oleh DPR kecuali pada pembacaan 
akhir di DPR Rancangan Undang-
undang  tersebut didukung oleh suara 
tidak kurang dari tiga-perempat dari 
semua anggota DPR.

(4) Rancangan Undang-undang  untuk 
mengubah salah satu ketentuan 
Konstitusi ini selain yang dimaksud 
pada ayat (3) dari pasal ini tidak 
akan dianggap disahkan oleh DPR 
kecuali pada pembacaan akhir di DPR 
Rancangan Undang-undang  yang 
didukung oleh suara tidak kurang dari 
dua pertiga dari semua anggota DPR.

(5) S ebuah  Rancangan  U ndang -
undang  untuk mengubah salah 
satu ketentuan Konstitusi ini yang 
dimaksud pada ayat (3) dari pasal ini 
tidak disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk persetujuannya kecuali 
telah ada selang waktu tidak kurang 
dari sembilan puluh hari antara 
pendahuluan dari Rancangan Undang-
undang  di DPR dan awal dari proses 
di DPR pada bacaan kedua Rancangan 
Undang-undang  tersebut.

(5A)Tunduk pada bagian 78 dan 79 
konstitusi ini, RUU untuk mengubah 
bagian II dari konstitusi tidak akan 
dianggap sah oleh Majelis Nasional 
kecuali apabila didukung oleh 
mayoritas Senat.

(6) a. Sebuah Rancangan Undang-undang  
untuk mengubah salah satu ketentuan 
Konstitusi ini tidak disampaikan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
persetujuannya kecuali jika disertai 
dengan surat keterangan dari Ketua 
ditandatangani olehnya bahwa 
ketentuan ayat (2), (3) atau (4 ) dari 
pasal ini, sebagai kasus mungkin, 
telah dipenuhi.
b. Sertifikat dari Ketua dalam ayat 

ini harus meyakinkan bahwa 
ketentuan ayat (2), (3) atau (4) dari 
pasal ini, jika kasus ini mungkin 
terjadi, telah dipenuhi dan tidak 
akan bertanya ke pengadilan 
hukum.

c. Dalam ayat ini,  jika orang 
memegang kantor Ketua adalah 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan fungsi jabatannya 
dan tidak ada orang lain yang 
menjalankan fungsi jabatan 
tersebut, referensi Ketua termasuk 
referensi ke Wakil Ketua.

(7) Dalam pasal ini dan Perencanaan 2 
Konstitusi ini, referensi ke salah satu 
dari ketentuan Konstitusi ini meliputi 
referensi untuk setiap undang-undang 
yang mengubah ketentuan-ketentuan 
tersebut.

(8) Dalam pasal ini, referensi untuk 
mengubah Konstitusi  ini  atau 
ketentuan daripadanya termasuk 
referensi:
a. untuk mencabut itu, dengan 

atau tanpa berlakunya kembali 
bagiannya atau pembuatan 
ketentuan yang berbeda sebagai 
pengganti darinya;

b. untuk memodifikasi, apakah 
dengan menghilangkan atau 
mengubah setiap ketentuannya 
atau memasukkan ketentuan 
tambahan di dalamnya atau 
sebaliknya, dan



246

Belize

c. untuk menangguhkan operasi 
untuk setiap periode atau setiap 
mengakhiri suspensi tersebut.

(9) Untuk menghilangkan keraguan, 
dengan ini  dinyatakan bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam pasal 
ini seluruhnya inklusif dan lengkap 
dan tidak ada batasan lain, baik 
substantive atau procedural, pada 
kekuatan Majelis Nasional untuk 
mengubah Konstitusi ini.

PERATURAN PROSEDUR DI 
MAJELIS NASIONAL DAN LAIN-

LAIN
70.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
dalam Konstitusi ini, masing-masing 
Dewan dapat membuat, mengubah 
atau mencabut Tata Tertib untuk 
peraturan dan tertib dari perkaranya 
sendiri dan pengiriman bisnis, dan 
lulus, dan penomoran Rancangan 
Undang-undang dan presentasi untuk 
sama kepada Gubernur Jenderal untuk 
persetujuan.

(2) Seorang Menteri harus diizinkan 
untuk menunjuk DPR yang ia bukan 
anggota tetapi tidak mempunyai hak 
suara di DPR itu.

SUMPAH YANG DILAKUKAN 
ANGGOTA MAJELIS NASIONAL.

71.

(1) Kecuali untuk tujuan memungkinkan 
pasal ini harus dipenuhi, tidak ada 
anggota DPR baik akan duduk atau 
suara di dalamnya, atau berhak untuk 
menerima gaji atau honorarium 
sehubungan dengan jabatannya sampai 
ia telah dibuat dan ditempatkan 
sebelum DPR yang sumpah setia dan 
kantor: Asalkan pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua dari DPR dan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Senat 
mungkin terjadi sebelum anggota 
DPR atau Senat  telah dibuat dan 
melakukan sumpah tersebut.

(2) Jika antara waktu ketika seseorang 
menjadi anggota DPR dan waktu 
ketika DPR, pertemuan berlangsung 
dari setiap komite yang mana Dewan 
yang orang tersebut adalah anggota, 
orang itu, untuk memungkinkan dia 
untuk menghadiri pertemuan dan 
ambil bagian dalam proses panitia, 
membuat dan berlangganan sumpah 
sebelum Ketua atau, jika Ketua tidak 
hadir dari Belize atau kantor Ketua 
kosong, sebelum Wakil Ketua, dan 
pembuatan dan berlangganan dari 
sumpah dengan cara tersebut akan 
cukup untuk semua tujuan dari bagian 
ini.

(3) Ketentuan ayat (2) dari pasal ini akan 
berlaku dalam hubungannya dengan 
orang yang menjadi anggota Senat 
yang berlaku dalam kaitannya dengan 
orang yang menjadi anggota DPR tapi 
seolah-olah referensi ke Ketua dan 
Wakil Ketua adalah referensi kepada 
Presiden dan Wakil Presiden.

KETUA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAN SENAT.

72.

(1) Ketua, atau dalam ketidakhadirannya 
Ketua Deputi, atau, jika keduanya 
tidak hadir, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (tidak menjadi Menteri) 
dipilih oleh DPR untuk memimpin 
setiap rapat DPR .

(2) Presiden, atau jika tidak hadir diganti 
oleh Wakil Presiden, atau, jika mereka 
berdua tidak hadir, seorang Senator 
(tidak menjadi Menteri) dipilih oleh 
Senat untuk memimpin pada setiap 
rapat Senat.

(3) Referensi dalam pasal ini untuk 
keadaan di mana Ketua, Wakil Ketua, 
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Presiden atau Wakil Presiden tidak 
hadir meliputi referensi untuk keadaan 
di mana jabatan Ketua, Wakil Ketua, 
Presiden atau Wakil Presiden sedang 
kosong.

MEMILIH
73.

(1) Kecuali yang ditentukan dalam 
Konstitusi ini, semua pertanyaan yang 
diajukan untuk mengambil keputusan 
di salah satu Dewan yang ada akan 
ditentukan oleh mayoritas suara 
anggota yang hadir dan memberikan 
suara.

(2) Seorang Ketua yang dipilih dari antara 
orang-orang yang merupakan anggota 
DPR atau Presiden terpilih dari antara 
orang-orang yang merupakan Senator 
atau anggota dari salah satu Dewan 
yang memimpin dalam Dewan terebut 
memiliki suara asli tetapi bukan suara 
pemilihannya.

(3) Seorang Ketua yang dipilih dari antara 
orang-orang yang bukan anggota yang 
sama-sama dibagi geraknya akan 
hilang.

(4) Jika ada pertanyaan di depan salah 
satu Dewan, suara para anggota dibagi 
rata, mosi harus hilang.

KEBEBASAN BERBICARA
74.

Tanpa mengurangi ketentuan yang dibuat 
oleh Majelis Nasional yang berkaitan 
dengan kekuasaan, hak istimewa dan 
kekebalan dari Senat atau DPR dan 
komite daripadanya, atau hak istimewa 
dan kekebalan dari para anggota dan para 
pejabat salah satu Dewan yang ada dan 
juga hak istimewa dan kekebalan orang-
orang lain yang terlibat dalam urusan 
salah satu Dewan yang ada atau komite 
daripadanya, tidak ada tindak pidana 
atau perdata yang dapat dilembagakan 

terhadap setiap anggota salah satu Dewan 
yang ada untuk kata-kata yang diucapkan 
sebelumnya, atau ditulis dalam sebuah 
laporan, salah satu Dewan atau komitenya 
atau dengan alasan dari hal atau tindakan 
yang dibawa olehnya dengan petisi, 
Rancangan Undang-undang, resolusi, 
gerak, atau sebaliknya.

VALIDITAS YURISDIKSI
75.

Sebuah Majelis tidak akan didiskualifikasi 
untuk transaksi bisnis dengan alasan 
kekosongan dalam keanggotaan darinya 
(termasuk kekosongan yang tidak penuh 
ketika DPR pertama kali dibentuk atau 
dibuat kembali setiap saat) dan setiap 
perkara-perkara yang ada di dalamnya 
akan valid walaupun beberapa orang 
tidak berhak sehingga untuk duduk dan 
memberikan suara di Dean atau ambil 
bagian dalam perkara tersebut.

QUORUM
76.

(1) Jika pada setiap rapat yang dilakukan 
oleh salah satu Dewan yang ada 
anggota Dewan yang hadir menarik 
perhatian orang yang memimpin rapat 
tersebut karena tidak adanya kuorum, 
setelah interval yang bisa ditentukan 
dalam Tata Tertib DPR, orang yang 
memimpin rapat tersebut memastikan 
bahwa kuorum DPR masih tidak 
mencukup, DPR harus ditunda.

(2) Untuk tujuan pasal ini:
a. korum DPR terdiri dari tujuh 

anggota DPR;
b. kuorum dari Senat terdiri dari tiga 

Senator;
c. orang yang memimpin rapat di 

DPR tidak dimasukkan dalam 
perhitungan apakah ada kuorum 
yang hadir di Majelis.
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USULAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DAN SEBAGAINYA.

77.

(1) Sebuah Rancangan Undang-undang 
selain Rancangan Undang-undang 
tentang uang dapat diperkenalkan di 
salah satu Dewan (DPR) yang ada. 
Rancangan Undang-undang tentang 
uang tidak akan diperkenalkan di 
Senat.

(2) Kecuali pada rekomendasi atau 
dengan persetujuan Kabinet, yang 
diberitahukan oleh Menteri, DPR 
tidak akan:
a. Meneruskan Rancangan Undang-

undang (termasuk amandemen 
Rancangan Undang-undang) yang, 
menurut pendapat orang yang 
memimpin, membuat ketentuan 
untuk salah satu tujuan berikut:
i. untuk memaksakan atau 

meningkatkan atau mengurangi 
atau menghapuskan pajak;

ii. untuk memaksakan atau 
meningkatkan setiap beban 
pada pendapatan atau dana 
lain dari Belize atau untuk 
mengubah beban tersebut selain 
dengan cara menguranginya; 
atau

iii. u n t u k  m e n g a t u r  a t a u 
membatalkan setiap utang 
Belize;

b. meneruskan gerakan tertentu 
(termasuk amandemen terhadap 
sebuah gerakan) efeknya, menurut 
pendapat orang yang memimpin 
yaitu membuat ketentuan untuk 
salah satu tujuan tersebut di atas; 
atau

c. menerima petisi yang menurut 
pendapat orang yang memimpin, 
menita ketentuan tersebut dibuat 
untuk salah satu tujuan tersebut 
di atas.

PEMBATASAN PADA WEWENANG 
SENAT SEPERTI DALAM 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG UAN

78.

(1) Jika Rancangan Undang-undang 
tentang uang, yang telah disahkan oleh 
DPR dan dikirim ke Senat setidaknya 
satu bulan sebelum akhir sidang, tidak 
disahkan oleh Senat tanpa perubahan 
dalam waktu satu bulan setelah 
itu dikirim ke Dewan, Rancangan 
Undang-undang tersebut, kecuali DPR 
memutuskan, disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal untuk disetujui 
walaupun Senat belum menyetujui 
Rancangan Undang-undang tersebut.

(2)  Akan ada pengesahan pada setiap 
Rancangan Undang-undang tentang 
uang ketika dikirim ke Senat dan 
surat keterangan dari Ketua yang 
ditandatangani olehnya bahwa 
itu adalah Rancangan Undang-
undang tentang uang; dan akan ada 
pengesahan pada setiap Rancangan 
Undang-undang tentang uang yang 
disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk disetujui untuk 
menjalankan ayat (1) dari pasal ini. 
Sertifikat/surat keterangan dari Ketua 
ditandatangani olehnya bahwa itu 
adalah Rancangan Undang-undang 
tentang uang dan bahwa ketentuan 
ayat tersebut telah dipenuhi.

PEMBATASAN PADA 
KEWENANGAN RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG SENAT 
SELAIN RANCANGAN UNDANG-

UNDANG TENTANG UANG.
79.

(1) Jika Rancangan Undang-undang 
selain Rancangan Undang-undang 
tentang uang disahkan oleh DPR 
dalam dua sidang berturut-turut 
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(apakah Majelis Nasional berakhir 
antara sidang-sidang tersebut) dan, 
setelah dikirim ke Senat di masing-
masing sidang setidaknya satu bulan 
sebelum akhir sidang, ditolak oleh 
Senat di masing-masing sidang, 
bahwa pada penolakan untuk kedua 
kalinya oleh Senat, kecuali DPR jika 
menyelesaikan, Rancangan Undang-
undang akan disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal untuk disetujui 
walaupun Senat belum menyetujui 
Rancangan Undang-undang tersebut: 
Asalkan ketentuan sebelumnya dari 
ayat ini tidak akan berlaku kecuali 
setidaknya enam bulan telah berlalu 
antara tanggal di mana Rancangan 
Undang-undang ini disahkan oleh 
DPR pada sidang pertama dan tanggal 
yang dilewatkan oleh Dewan di 
sidang kedua.

(2) Untuk  tu juan  dar i  pasa l  in i 
Rancangan Undang-undang yang 
dikirim ke Senat dari DPR dalam 
setiap sidang akan dianggap menjadi 
Rancangan Undang-undang sama 
seperti Rancangan Undang-undang 
sebelumnya yang dikirim ke Senat 
pada sidang sebelumnya jika ketika 
dikirim ke Senat, Rancangan Undang-
undang itu identik dengan Rancangan 
Undang-undang sebelumnya atau 
hanya berisi perubahan seperti yang 
sudah disertifikasi oleh Ketua yang 
penting untuk memperlihatkan waktu 
yang telah lewat, tanggal Rancangan 
Undang-undang sebelumnya atau 
untuk  mewaki l i  amandemen-
amandemen yang telah dibuat oleh 
Senat dalam Rancangan Undang-
undang sebelumnya di sidang 
sebelumnya.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat, jika 
dipandang tepat pada bagian Deqan 
tersebut tentang Rancangan Undang-
undang yang dianggap menjadi 
Rancangan Undang-undang yang sama 

seperti Rancangan Undang-undang 
sebelumnya yang dikirim ke Senat 
pada sidang sebelumnya, menyarankan 
amandemen tanpa memasukkan 
perubahan dalam Rancangan Undang-
undang tersebut, dan jika disetujui 
oleh Senat, amandemen tersebut harus 
diperlakukan sebagai amandemen yang 
dibuat oleh Senat dan disetujui oleh 
DPR, tetapi pelaksanaan kekuasaan ini 
adalah oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
atau mempengaruhi pelaksanaan 
pasal perkaitan dengan penolakan 
Rancangan Undang-undang di Senat.

(4) Akan disisipkan dalam setiap 
Rancangan Undang-undang yang 
diwakili kepada Gubernur Jenderal 
untuk disetujui untuk menjalankan 
pasal ini setiap amandemen yang 
disertifikasi oleh Ketua telah dibuat 
oleh Senat dalam Rancangan Undang-
undang tersebut pada sidang kedua 
dan disetujui oleh DPR.

(5) Tidak akan disahkan pada setiap 
Rancangan Undang-undang yang 
diajukan kepada Gubernur Jenderal 
untuk disetujui  dalam rangka 
menjalankan pasal ini, sertifikat Ketua 
yang ditandatangani oleh panitera 
bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
pasal ini telah dipenuhi.

KETENTUAN YANG TERKAIT 
DENGAN PASAL 77, 78 DAN 79.

80.

(1) Dalam pasal 77, 78 dan 79 dari 
Konstitusi ini, “Rancangan Undang-
undang tentang uang” berart i 
Rancangan Undang-undang publik 
yang menurut pendapat Ketua hanya 
berisi ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan semua atau 
salah satu dari hal-hal berikut, yaitu, 
pembebanan, pencabutan, remisi, 
perubahan atau peraturan perpajakan; 
pembebanan, untuk pembayaran 
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hutang atau tujuan keuangan lainnya, 
pembebanan biaya pada uang publik 
atau variasi atau pencabutan biaya 
tersebut, pemberian uang untuk 
Mahkota atau orang yang berwenang, 
atau variasi atau pencabutan dari 
setiap hibah tersebut, perampasan, 
penerimaan tahanan, investasi, isu atau 
audit rekening dana publik, pengibaran 
atau jaminan dari setiap pinjaman 
atau pembayaran daripadanya, atau 
pembentukan, perubahan, administrasi 
atau penghapusan menyelenggarakan 
penyisihan dana yang diberikan 
sehubungan dengan pinjaman tersebut, 
atau hal-hal kecil yang terkait dengan 
hal-hal tersebut, dan dalam ayat 
ini istilah “pajak”, “utang”, “uang 
rakyat” dan “kredit” tidak termasuk 
perpajakan yang dikenakan, hutang 
yang terjadi atau uang yang disediakan 
atau pinjaman yang diajukan oleh 
otoritas lokal atau pihak lain untuk 
tujuan lokal.

(2) Untuk tujuan dari pasal 79 dari 
Konstitusi ini Rancangan Undang-
undang dianggap ditolak oleh Senat 
jika:
a. Rancangan Undang-undang 

tidak disahkan oleh Senat tanpa 
perubahan; atau

b. Rancangan Undang-undang 
disahkan oleh Senat dengan setiap 
perubahan yang tidak disetujui 
oleh DPR.

(3) Setiap kali jabatan Ketua yang kosong 
atau karena alasan tertentu Ketua 
tidak dapat menjalankan fungsi-
fungsinya yang diberikan kepadanya 
oleh pasal 78 atau 79 dari konstitusi 
atau ayat (1) dari pasal ini, fungsi 
yang dapat dilakukan oleh Ketua 
Deputi.

(4) Sebuah sertifikat dari Ketua atau 
Wakil Ketua pada pasal 78 atau 79 
dari Konstitusi ini harus meyakinkan 

untuk semua tujuan dan tidak akan 
dipertanyakan di pengadilan hukum.

(5) Sebelum memberikan sertifikat 
apapun atas dasar pasal 78 atau 79 
dari Konstitusi, Ketua atau Wakil 
Ketua harus berkonsultasi dengan 
Jaksa Agung atau, jika Jaksa Agung 
tidak hadir dari kursi Pemerintah, 
anggota seperti Staf Kejaksaan 
Agung misalnya Jaksa Agung dapat 
menunjuk untuk tujuan itu.

CARA MELAKSANAKAN 
KEWENANGAN LEGISLATIF

81.

(1) Wewenang Majelis Nasional untuk 
membuat undang-undang itu harus 
di laksanakan oleh Rancangan 
Undang-undang yang disahkan oleh 
Senat dan DPR (atau dalam kasus-
kasus yang disebutkan dalam pasal 
78 atau 79 dari Konstitusi ini oleh 
DPR) dan disetujui oleh Gubernur 
Jenderal.

(2) Ketika Rancangan Undang-undang 
disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk disetujui sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi ini 
ia akan menunjukkan bahwa ia 
menyetujui atau bahwa ia menahan 
untuk menyetujuinya.

(3) Bila Gubernur Jenderal menyetujui 
Rancangan Undang-undang yang 
telah diserahkan kepadanya sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi ini, 
Rancangan Undang-undang ini 
akan menjadi hukum dan Gubernur 
Jenderal kemudian akan menyebabkan 
Rancangan Undang-undang itu akan 
diumumkan dalam Surat Kabar 
sebagai hukum.

(4) Tidak ada hukum yang dibuat oleh 
Majelis Nasional akan datang ke 
dalam pelaksanaan sampai Rancangan 
Undang-undang tersebut disetujui 
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oleh Gubernur Jenderal tetapi 
Majelis Nasional dapat menunda 
pelaksanaan setiap hukum dan dapat 
membuat undang-undang dengan efek 
retrospektif.

(5) Semua hukum yang dibuat oleh 
Majelis Nasional harus bergaya “UU”.

KATA-KATA DARI 
PEMBERLAKUAN UNDANG-

UNDANG
82.

(1) Dalam setiap Rancangan Undang-
undang yang disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal untuk disetujui, 
selain Rancangan Undang-undang 
yang disampaikan atas dasar pasal 78 
atau 79 dari Konstitusi ini, kata-kata 
berlakunya adalah sebagai berikut: 
“Jadilah itu diberlakukan, oleh dan 
dengan nasihat dan persetujuan dari 
DPR dan Senat dari Belize dan oleh 
otoritas yang sama, sebagai berikut: - 

(2) Dalam setiap Rancangan Undang-
undang yang disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal untuk persetujuan 
berdasarkan pasal 78 atau 79 dari 
Konstitusi ini, kata-kata berlakunya 
adalah sebagai berikut: 
“Jadilah itu diberlakukan, oleh dan 
dengan nasihat dan persetujuan dari 
DPR Belize sesuai dengan ketentuan 
pasal 78 (dari pasal 79) Konstitusi 
dan oleh otoritas yang sama, sebagai 
berikut: ¬

(3) Setiap perubahan dari kata-kata 
berlakunya Rancangan Undang-
undang  yang  d ibua t  sebaga i 
konsekuensi dari ketentuan ayat 
sebelumnya tidak akan dianggap 
sebagai amandemen Rancangan 
Undang-undang.

SIDANG LEGISLATUR, DLL
83.

(1) Ada sidang Majel is  Nasional 
setidaknya sekali dalam setiap tahun, 
dan setiap sidang akan diadakan di 
tempat tersebut dalam Belize dan 
akan mulai pada saat itu (tidak lebih 
dari enam bulan dari akhir sidang 
sebelumnya jika Majelis Nasional 
telah ditunda sementara hingga empat 
bulan dari akhir pasal tersebut, jika 
Majelis Nasional telah dibubarkan) 
sebagai Gubernur Jenderal harus 
menunjuk dengan pertanyaan yang 
diumumkan dalam Berita.

(2) Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 
(1) dari ]asal ini, Masing-masing rapat 
DPR diselenggarakan pada waktu dan 
tempat ketika Dewan menentukan 
dengan Tata Tertib Kerja: 
Asalkan sidang pertama Dewan 
setelah Majelis Nasional telah ditunda 
sementera atau dibubarkan dimulai 
pada waktu yang sama.

PENGUNDURAN DAN 
PEMBUBARAN BADAN 

LEGISLATIF
84.

(1) Gubernur Jenderal setiap waktu 
bisa menunda sementara atau 
membubarkan Majelis Nasional.

(2) Tunduk pada ketentuan ayat (3) 
dari pasal ini, Majelis Nasional, 
kecuali  dibubarkan lebih cepat, akan 
berlangsung selama lima tahun sejak 
tanggal sidang pertama DPR setelah 
pembubaran yang lain dan kemudian 
akan masih dibubarkan.

(3) Pada setiap saat ketika Belize sedang 
berperang, Majelis Nasional oleh 
hukum bisa memperpanjang jangka 
waktu lima tahun yang ditetapkan 
dalam ayat (2) dari pasal ini untuk 
tidak lebih dari dua belas bulan 
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pada satu waktu: Asalkan bahwa 
kehidupan Nasional Majelis tidak 
akan diperpanjang dalam ayat ini 
selama lebih dari dua tahun.

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan untuk 
membubarkan Majelis Nasional, 
Gubernur Jenderal harus bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri: Asalkan:
a. jika Perdana Menteri menyarankan 

pembubaran dan Gubernur 
Jenderal ,  bertindak dengan 
keputusannya sendiri, menganggap 
bahwa pemerintah Belize dapat 
dilakukan tanpa pembubaran dan 
bahwa pembubaran yang tidak 
akan berada dalam kepentingan 
Belize, ia mungkin, bertindak 
dalam penilaian sendiri sengaja 
nya, menolak untuk membubarkan 
Majelis Nasional;

b. j ika resolusi t idak percaya 
Pemerintah disahkan oleh DPR 
dan Perdana Menteri tidak dalam 
waktu tujuh hari mengundurkan diri 
atau menyarankan pembubaran, 
Gubernur Jenderal, bertindak 
dalam penilaian sendiri yang 
disengaja itu, dapat membubarkan 
Majelis Nasional, dan

c. jika kantor Perdana Menteri kosong 
dan Gubernur Jenderal bertindak 
dalam penghakiman sendiri 
sengaja, menganggap bahwa 
tidak ada prospek mampu dalam 
waktu yang wajar untuk membuat 
janji ke kantor itu, Gubernur 
Jenderal akan membubarkan 
Majelis Nasional .

(5) Jika, antara pembubaran Majelis 
Nasional dan pemilihan umum 
berikutnya berikutnya dari anggota 
DPR, keadaan darurat muncul 
dar i  a lam di  mana,  menurut 
pendapat Perdana Menteri, untuk 
itu diperlukan dua Dewan atau 

salah satu dari mereka yang akan 
dipanggil sebelum pemilihan umum 
dapat diselenggarakan, Gubernur 
Jenderal mungkin, dengan proklamasi 
diumumkan dalam Berita, memanggil 
dua Dewan dari Majelis Nasional 
sebelumnya dan bahwa Majelis 
Nasional tersebut dipertimbangkan 
(kecuali untuk tujuan Bagian 85 dari 
Konstitusi ini) tidak telah dibubarkan 
tetapi dianggap (kecuali sebagaimana 
disebutkan di atas) harus dibubarkan 
pada tanggal pemungutan suara 
diadakan dalam pemilihan umum 
berikutnya berikutnya.

(6) Selama periode antara pembubaran 
Majelis Nasional dan pengangkatan 
Perdana Menteri setelah pemilihan 
umum, pemerintah Belize akan terus 
dijalankan oleh Perdana Menteri 
dan Menteri lain dan Menteri Wakil 
Pemerintah.

PEMILIHAN UMUM DAN 
PENGANGKATAN SENATOR

85.

(1) Pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat akan diadakan 
dalam waktu tiga bulan setelah setiap 
pembubaran Majelis Nasional sebagai 
tindakan Gubernur Jenderal sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri 
harus mengangkat.

(2) Sesegera  mungkin setelah setiap 
pemilihan umum, Gubernur Jenderal 
akan melanjutkan menurut pasal 61 
dari konstitusi ini untuk pengangkatan 
Senator.

(3) Apabila kursi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat atau senator jatuh 
kosong selain karena alasan adanya 
pembubaran Majelis Nasional-
a. jika kursi kosong adalah bahwa 

anggota DPR, dengan pemilu tidak 
dapat dimintai; atau
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b. jika kursi kosong adalah bahwa 
Senator, janji harus dibuat, untuk 
mengisi  kekosongan dalam 
waktu tiga bulan dari terjadinya 
kekosongan kecuali Majelis 
Nasional cepat dibubarkan.

PENGAJUAN PERTANYAAN 
TENTANG KEANGGOTAAN 

MAJELIS NASIONAL.

86.

(1) Setiap pertanyaan apakah 
a. setiap orang telah secara sah 

terpilih sebagai anggota DPR atau 
sah ditunjuk sebagai Senator;

b. setiap anggota DPR atau Senator 
telah dikosongkan kursinya 
atau diperlukan, sesuai dengan 
ketentuan pasal 59 (3) atau bagian 
64 (3) Konstitusi ini, untuk 
berhenti untuk melaksanakan 
segala fungsi sebagai anggota 
DPR Perwakilan atau sebagai 
Senator; atau

c. setiap orang telah secara sah 
terpilih sebagai Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Presiden 
dari bentuk Senat di antara orang-
orang yang bukan anggota DPR 
atau Senator, atau, yang telah 
begitu terpilih, telah dikosongkan 
kantor Ketua atau Presiden,

akan ditetapkan oleh Mahkamah 
Agung sesuai dengan ketentuan 
undang-undang.

(2) Proses untuk menentukan pertanyaan 
dimaksud dalam ayat sebelumnya 
tidak akan dilembagakan kecuali 
dengan izin dari hakim Mahkamah 
Agung.

(3) Tidak ada banding yang terletak dari 
keputusan seorang hakim Mahkamah 
Agung mengabulkan atau menolak 
cuti untuk proses lembaga sesuai 
dengan ayat sebelumnya.

ORANG YANG TIDAK MEMENUHI 
SYARAT UNTUK MENDUDUKI 

DEWAN ATAU PEMILIH
87.

1. Setiap orang yang duduk atau 
memperoleh suara di salah satu 
Dewan mengetahui atau memiliki 
alasan yang masuk akal untuk 
mengetahui bahwa dia tidak berhak 
untuk melakukannya akan dikenakan 
denda tidak melebihi seratus dolar 
untuk setiap hari di mana ia begitu 
duduk atau suara di DPR itu

2. Hukuman yang dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikembalikan dengan 
tindakan di Mahkamah Agung atas 
perkara dari Jaksa Agung

KOMISI PEMILIHAN DAN BATAS 
PEMILIH

88.

(1) Akan ada Komisi Pemilihan dan Batas 
yang terdiri dari seorang ketua dan 
empat anggota lainnya yang akan 
menjadi orang-orang berintegritas dan 
berkedudukan nasional yang tinggi.

(2) Ketua dan dua anggota Komisi 
Pemilihan dan Batas akan ditunjuk 
oleh Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri yang diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, dan sisa dua anggota akan 
ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri yang diberikan 
dengan persetujuan dari Pemimpin 
Oposisi:
Asalkan dalam proses konsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi untuk 
penunjukan Ketua, Perdana Menteri 
akan menggunakan upaya terbaiknya 
untuk mengamankan persetujuan dari 
Pemimpin Oposisi.



254

Belize

(3) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi jika ia adalah anggota Majelis 
Nasional, atau jika ia memegang atau 
bertindak dalam jabatan publik.

(4) Jika ada anggota Komisi meninggal 
atau mengundurkan diri atau jika 
Jenderal Gubernur yakin bahwa setiap 
anggota tersebut telah menjadi tidak 
mampu melaksanakan fungsinya 
sebagai Umum Gubernur wajib, 
tunduk pada ketentuan pasal  ini, 
menunjuk orang lain di tempatnya.

(5) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pasal ini kantor dari anggota Komisi 
akan menjadi kosong. 
a. pada waktu berakhirnya lima tahun 

sejak tanggal pengangkatannya, 
atau

b. jika ada keadaan muncul bahwa, 
jika ia bukan anggota Komisi, akan 
menyebabkan dia didiskualifikasi 
untuk penunjukan seperti: Asalkan 
dalam ketidakhadirannya Ketua 
atau  salah satu anggota Komisi 
dari Belize atau ketidakmampuan 
untuk bertindak sebagai Ketua 
atau anggota dari Komisi seperti 
kasus mungkin Jenderal Gubernur 
dapat menunjuk orang lain untuk 
bertindak di tempatnya.

(6) Anggota Komisi dapat dicopot 
dari  jabatannya hanya karena 
ketidakmampuan untuk melaksanakan 
fungsi jabatannya (apakah timbul dari 
kelemahan pikiran atau tubuh atau 
karena berbagai sebab lainnya) atau 
untuk kelakuan buruk, dan tidak akan 
dihapus begitu saja kecuali sesuai 
dengan ketentuan bagian ini.

(7) Anggota Komisi dapat diberhentikan 
oleh Gubernur Jenderal jika Gubernur 
Jenderal yakin dari ketidakmampuan 
anggota untuk melaksanakan fungsi 
daripadanya (baik yang timbul dari 
kelemahan bentuk pikiran atau tubuh 
atau penyebab lainnya) atau karena 

kesalahan dalam kinerja fungsi-
fungsi.

(8) Jika Perdana Menteri mewakili 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
tentang pengapusan anggota Komisi 
di bawah bagian ini seharusnya 
diselidiki, lalu-
a. Gubernur Jenderal harus menunjuk 

masalah ini ke Dewan Penasihat 
Belize yang akan duduk di 
pengadilan dengan cara yang 
diatur dalam bagian 54 Konsitusi 
ini; dan

b. Dewan Penasihat Belize harus 
meneliti lebih dalam ke masalah 
ini dan laporan dari fakta kepada 
Gubernur Jenderal dan memberikan 
saran kepada Gubernur Jenderal 
mengenai apakah anggota komisi 
harus di hilangkan di pasal ini.

(9) Jika pertanyaan tentang penghapusan 
anggota komisi dari jabatan telah 
dirujuk ke Dewan Penasihat Belize 
di bawah ayat sebelumnya, Gubernur 
Jenderal dapat menangguhkan anggota 
tersebut dari melakukan fungsi-fungsi 
kantornya, dan penangguhan semacam 
itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh 
Gubernur Jenderal dan dalam hal 
apa pun akan berhenti berlaku jika 
Dewan Penasihat Belize memberi 
nasihat kepada Gubernur Jenderal 
bahwa anggota tersebut tidak boleh 
diberhentikan dari jabatannya.

(10) Jika kantor dari anggota Komisi 
kosong, atau anggota dengan alasan 
apa pun tidak dapat melakukan 
fungsi kantornya, Gubernur Jenderal 
dapat menunjuk orang lain dengan 
cara yang sama di mana anggota 
tersebut diangkat, untuk bertindak 
sebagai anggota Komisi, dan setiap 
orang yang ditunjuk akan, tunduk 
pada ketentuan ayat (6), (7), (8) dan 
(9) bagian ini, lalu terus bertindak 
sampai ia diberi tahu oleh Gubernur 
Jenderal bahwa keadaan yang 
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menyebabkan penunjukan itu tidak 
ada lagi.

(11) Seorang anggota Komisi tidak boleh 
masuk atas tugas-tugas kantornya 
kecuali dia telah mengambil dan 
berlangganan sumpah kesetiaan dan 
jabatan.

(12) Komisi dapat mengatur prosedurnya 
sendiri dan, dengan persetujuan 
Gubernur Jenderal ,  memberi 
kekuasaan atau memaksakan tugas 
pada setiap pejabat publik atau 
kewenangan Pemerintah untuk 
tujuan pemberhentian fungsinya.

(13) Komisi bertanggung jawab atas 
arahan dan pengawasan dari 
pendaftaran pemilih dan pelaksanaan 
pemilu, dan semua hal yang 
berhubungan dengannya.

(14) Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 
di bawah Konstitusi ini Komisi 
tidak akan tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang lain atau otoritas 
dan harus, konsisten dengan itu, 
bertindak sesuai dengan Representasi 
Ordonansi Rakyat 1978.

DIVISI PEMILU
89.

(1) Untuk tu juan dar i  pemil ihan 
anggota DPR, Belize dibagi menjadi 
delapan belas divisi pemilu, nama 
dan batas-batas yang  ditetapkan 
dalam Tambahan 1 ke Representasi  
Ordonansi Rakyat 1978.

(2) Setiap bagian pemilihan akan diwakili 
di Dewan Perwakilan Rakyat oleh 
salah satu anggota terpilih.

PENAMBAHAN DIVISI PEMILU.
90.

(1) Pemilihan dan Komisi Batas wajib, 
setelah mempertimbangkan distribusi 
penduduk seluruh Belize, membuat 

proposal dari waktu ke waktu untuk 
membagi Belize ke divisi pemilihan 
sedemikian rupa sehingga 
a. setiap divisi pemilu akan memiliki 

jumlah yang hampir sama suara 
orang yang memenuhi syarat 
untuk memilih, tetapi dalam kasus 
apapun harus memiliki tidak 
kurang dari dua ribu, tidak lebih 
dari tiga ribu, orang tersebut, dan

b. jumlah divisi pemilu harus tidak 
kurang dari delapan belas atau 
lebih dari dua puluh sembilan.

(2) Dalam menetapkan batas-batas divisi 
pemilu Komisi harus memperhatikan 
transportasi dan fasilitas lainnya dari 
divisi, dan fitur fisiknya.

(3) Usulan dari Komisi dibuat berdasarkan 
pasal ini harus diserahkan ke Majelis 
Nasional oleh Ketua Komisi, dan 
divisi pemilu ditentukan dalam 
proposal yang akan menjadi divisi 
pemilihan Belize untuk tujuan hukum 
apapun untuk waktu yang berkaitan 
dengan pemilihan anggota DPR 
saat dan tidak akan menjadi divisi 
pemilihan tersebut sampai, berlaku 
sebagai hukum oleh Majelis Nasional.

(4) Apabila jumlah anggota terpilih 
dari DPR telah mencapai dua puluh 
sembilan, Majelis Nasional wajib 
secara hukum memberlakukan 
ketentuan tersebut harus diikuti 
kemudian oleh Pemilihan dan Komisi 
Batas untuk mengusulkan kepada 
Majelis Nasional jumlah dan batas-
batas divisi pemilu yang mungkin 
tampak sesuai dengan Majelis 
Nasional di tempat ayat (1) dari 
bagian ini.

PEMBAGIAN ULANG DARI DIVISI 
PEMILU

91.

Setiap pembagian ulang divisi pemilihan 
dilakukan sesuai dengan pasal 90 dari 
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Konstitusi ini, sehubungan dengan 
pemilihan anggota DPR, akan mulai 
beroperasi pada pemilihan umum 
berikutnya diadakan setelah pembagian  
ulang tersebut dan tidak sebelumnya.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
SUARA

92.

Pada setiap  pemilu

a. setiap warga Belize yang telah 
mencapai usia delapan belas tahun 
atau dan yang memenuhi persyaratan 
Representasi Ordonansi Rakyat 1978 
berhak untuk memilih;

b. tidak ada orang yang berhak untuk 
lebih dari satu suara, dan

c. memberikan suara harus diberikan 
dalam surat  suara rahasia.

PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN 
LAIN-LAIN

93.

Tunduk dengan ketentuan pasal 88-92 
termasuk Konstitusi ini, ketentuan 
Ordonansi Perwakilan Rakyat tahun 1978 
berlaku untuk hak suara, pendaftaran 
pemilih, administrasi sistem pemilu, 
pelanggaran yang berkaitan dengan 
sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, dan 
semua hal yang berhubungan dengannya.

BAB VII

BADAN YUDIKATIF 

JABATAN HAKIM
93A

(1) Di setiap distrik peradilan Belize 
akan dibentuk sebuah “Pengadilan 
Yurisdiksi Ringkasan” yang akan 
memiliki dan melaksanakan yuridiksi 
criminal, dan “Pengadilan Distrik” 

yang akan memiliki dan melaksanakan 
yuridiksi sipil.

(2) Kekuasaan dan yurisdiksi Pengadilan 
Yurisdiksi Ringkas dan Pengadilan 
Distrik harus dari waktu ke waktu 
ditentukan oleh Majelis Nasional 
dengan undang-undang yang dibuat 
atas nama itu.

(3) Seorang hakim akan ditunjuk oleh 
Komisi Yudisial dan Layanan Hukum 
dan harus, tunduk pada hukum yang 
disahkan oleh Majelis Nasional, 
menjadi seorang pengacara hukum 
yang berkualifikasi.

(4) Seorang hakim yang merupakan 
seorang pengacara hukum yang 
berkualifikasi akan memiliki jaminan 
masa kerja dan, tergantung pada usia 
pensiun wajib bagi pejabat publik, 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
hanya karena ketidakmampuan untuk 
melakukan fungsi-fungsi kantornya 
(apakah timbul dari kelemahan 
pikiran) atau tubuh atau dari sebab 
lain) atau untuk kelakuan buruk. 

PEMBENTUKAN MAHKAMAH 
AGUNG DAN PENGADILAN 

BANDING
94.

Harus ada untuk Belize sebuah Mahkamah 
Agung dan Peradilan Pengadilan Banding.

MAHKAMAH AGUNG
95. 

(1) Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi 
asli terbatas untuk mendengar dan 
menentukan setiap proses perdata 
atau pidana berdasarkan hukum dan 
yurisdiksi tersebut dan kekuatan yang 
mungkin diberikan di atasnya oleh 
Konstitusi atau hukum lainnya.

(2) Para hakim Mahkamah Agung akan 
menjadi Hakim Agung dan jumlah 
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seperti hakim lain mungkin dari waktu 
ke waktu ditentukan oleh Majelis 
Nasional: Asalkan jabatan hakim 
tidak akan dihapuskan sementara ada 
pemegang substantif tersebut.

(3) Mahkamah Agung akan menjadi 
pengadilan tinggi catatan dan kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang, 
harus memiliki semua kekuasaan 
pengadilan semacam itu.

(4) Mahkamah Agung harus duduk di 
tempat-tempat seperti Ketua dapat 
menunjuk.

RUJUKAN PERSOALAN 
KONSTITUSIONAL KE 
MAHKAMAH AGUNG 

96.

(1) Sesuai dengan ketentuan bagian 
33 (2), 34 (4), 54 (16), 69 (6), 80 
(4) dan 123 (3) Konstitusi ini, di 
mana setiap pertanyaan mengenai 
penafsiran Konstitusi ini muncul 
dalam setiap pengadilan didirikan 
untuk Belize (lain bahwa Pengadilan 
Tinggi, Mahkamah Agung atau 
pengadilan militer) dan pengadilan 
berkeyakinan bahwa pertanyaan 
melibatkan pertanyaan substansial 
hukum, pengadilan harus merujuk 
pertanyaan untuk Mahkamah Agung.

(2) Apabila pertanyaan disebut Mahkamah 
Agung sedang melakukan bagian ini, 
Mahkamah Agung harus memberikan 
keputusannya atas pertanyaan 
dan pengadilan di mana muncul 
pertanyaan akan membuang kasus 
sesuai dengan keputusan itu atau, 
jika keputusan adalah subyek banding 
ke Pengadilan Banding dari Ratu di 
Dewan, sesuai dengan keputusan 
Pengadilan Banding atau, sebagai 
kasus mungkin, Ratu di Dewan.

(3) Di mana Mahkamah Agung atau 
Pengadilan Banding disita dari 
masalah resolusi yang melibatkan 

pertanyaan tentang interpretasi atau 
penerapan Perjanjian, Mahkamah 
Agung atau Pengadilan Banding, 
tergantung kasusnya, akan, jika 
mempertimbangkan bahwa keputusan 
tentang pertanyaan itu diperlukan 
untuk memungkinkannya memberikan 
putusan, merujuk pertanyaan itu ke 
Pengadilan Keadilan Karibia untuk 
penentuan sebelum memberikan 
putusan.

PENGANGKATAN ANGGOTA 

PENGADILAN BANDING
97.

(1) Hakim Ketua diangkat oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri diberikan 
se te lah  berkonsul tas i  dengan 
Pemimpin Oposisi.

(2) Hakim Mahkamah Agung selain 
Ketua diangkat oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Layanan Yudisial dan 
Hukum, bagian dari Komisi Pelayanan 
Publik dan dengan persetujuan dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

(3) Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai hakim 
Mahkamah Agung kecuali-

a. ia memenuhi syarat untuk praktek 
sebagai pengacara-hukum di dalam 
pengadilan-di Belize atau sebagai 
advokat di pengadilan di bagian 
lain dari Persemakmuran memiliki 
yurisdiksi terbatas baik dalam perkara 
perdata atau pidana atau hal-hal, dan

b. ia telah memenuhi syarat untuk tidak 
kurang dari lima tahun sehingga untuk 
berlatih sedemikian pengadilan.

(4) Apabila kantor Hakim Agung yang 
kosong atau Ketua Mahkamah 
Agung adalah untuk alasan apapun 
termasuk ketidakhadirannya bentuk 
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Belize mampu melaksanakan fungsi 
kantornya,  kemudian,  sampai 
seseorang telah diangkat dan telah 
diasumsikan fungsi kantor yang atau 
sampai orang yang memegang kantor 
yang telah kembali fungsi-fungsi, 
sebagai kasus mungkin, mereka akan 
dilaksanakan oleh pengadilan lain 
selain Hakim Agung, atau jika ada 
lebih dari satu per satu kemudian 
seperti hakim sebagai mungkin 
untuk sementara waktu ditunjuk atas 
nama yang oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak dengan cara yang ditentukan 
dalam ayat (1) dari bagian ini.

(5) Jika jabatan Hakim apapun selain 
Ketua yang kosong atau jika ada 
hakim tersebut ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Hakim Agung 
atau untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantor 
ini atau jika Ketua menyarankan 
Gubernur Jenderal bahwa keadaan 
bisnis di Mahkamah Agung sehingga 
membutuhkan, Gubernur Jenderal, 
bertindak dengan cara yang ditentukan 
dalam ayat (2) bagian ini, dapat 
menunjuk orang yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai hakim 
Mahkamah Agung untuk bertindak 
sebagai hakim dari pengadilan yang: 
Asalkan seseorang dapat bertindak 
sebagai hakim walaupun ia telah 
mencapai usia enam puluh dua tahun.

(6) Setiap orang yang ditunjuk dalam ayat 
(5) dari bagian ini untuk bertindak 
sebagai hakim, wajib, tunduk pada 
ketentuan ayat (4) dan (6) bagian 98 
dari Konstitusi ini, terus bertindak 
untuk periode pengangkatannya 
atau, jika tidak ada periode tersebut 
ditentukan, sampai pengangkatannya 
dicabut oleh Gubernur Jenderal: 
Asalkan, terlepas berakhirnya 
jangka waktu pengangkatannya atau 
pencabutan penunjukan, ia kemudian 

dapat terus bertindak sebagai hakim 
untuk begitu lama yang dianggap 
perlu untuk memungkinkan dia untuk 
memberikan penilaian atau melakukan 
hal lain dalam kaitannya dengan 
proses yang dimulai sebelum dia 
sebelumnya dalamnya.

MASA JABATAN ANGGOTA 
MAHKAMAH AGUNG 

98.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
berikut ini bagian, sebagai hakim 
Mahkamah Agung akan menjabat 
sampai ia mencapai usia enam puluh 
dua tahun: Asalkan 
a. ia dapat setiap saat mengundurkan 

diri kantornya, dan
b. Gubernur Jenderal-

i. Dalam kasus Ketua Hakim, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri yang 
diberikan setelah konsultasi 
dengan pemimpin oposisi; dan

ii. Dalam kasus Hakim Mahkamah 
Agung selain Ketua Hakim, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Komisi Yudisial dan 
Layanan Legal dan persetujuan 
dari perdana Menteri diberikan 
setelah konsultasi dengan 
pimpinan oposisi,

Dapat menunjuk seseorang berusia 
lebih dari enam puluh lima tahun 
sebagai Ketua Hakim Mahkamah 
Agung, atau dapat mempersilahkan 
seorang Hakim yang telah mencapai 
usia enam pulih lima tahun untuk 
melanjutkan pekerjaannya, hingga, 
dalam kasus, orang tersebut telah 
mencapai usia yang lebih tua tidak 
melebihi tujuh puluh lima tahun.

(2) Meskipun dia telah mencapai usia di 
mana ia diminta oleh atau di bawah 
bagian ini untuk mengosongkan 



259

Belize

kantornya, orang yang memegang 
kantor atau hakim Mahkamah 
Agung dapat terus di kantor begitu 
lama setelah mencapai usia tersebut 
sebagai mungkin diperlukan untuk 
memungkinkan dia untuk memberikan 
penilaian atau melakukan hal lain 
dalam kaitannya dengan melanjutkan 
yang dimulai sebelum dia sebelum ia 
mencapai usia itu.

(3) Seorang hakim di Mahkamah Agung 
dapat dihapus kantor hanya untuk 
bentuk ketidakmampuan untuk 
melakukan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh 
atau pikiran atau dari penyebab 
lainnya) atau untuk kenakalan, dan 
tidak akan begitu dihapus kecuali 
sesuai dengan ketentuan dari bagian 
ini.

(4) Seorang hakim Mahkamah Agung 
harus diberhentikan oleh Gubernur 
Jenderal kalau soal pemberhentian 
hakim dari kantor telah dirujuk 
ke  Dewan  Penas iha t  Be l i ze 
sesuai dengan ayat berikut semut 
berikutnya Belize Dewan Penasehat 
memiliki menyarankan Gubernur 
Jenderal bahwa hakim seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya karena 
ket idakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau kenakalan.

(5) Jika Gubernur Jenderal menganggap 
bahwa pertanyaan tentang menghapus 
hakim Mahkamah Agung-dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku harus diselidiki, maka ¬

a. Gubernur Jenderal akan rater hal 
tersebut kepada Belize Dewan 
Penasehat yang akan duduk sebagai 
pengadilan di bawah kapal Ketua 
anggota Dewan yang memegang atau 
telah menjabat sebagai hakim dari 
pengadilan tinggi yang tercatat dan 
yang telah diutus untuk bertindak 

dalam kapasitas oleh Gubernur 
Jenderal, dan

b. Dewan Penasihat Belize akan 
menyelidiki masalah dan melaporkan 
fakta-fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan menyarankan Gubernur 
Jenderal apakah hakim itu harus 
dihapus di bawah bagian ini.

(6) Jika pertanyaan menghapus hakim 
dari jabatan Mahkamah Agung telah 
dirujuk ke Belize Dewan Penasehat 
bawah ayat sebelumnya, Gubernur 
Jenderal dapat menangguhkan hakim 
dari melakukan Fungsi kantornya, dan 
setiap suspensi tersebut mungkin pada 
waktu dapat dicabut oleh Gubernur 
Jenderal dan dalam hal apapun tidak 
berlaku lagi jika Belize Dewan 
Penasehat menyarankan Gubernur 
Jenderal bahwa hakim  tidak harus 
dihapus dari kantor.

(7) J ika Dewan Penasihat  Belize 
menyarankan Gubernur Jenderal 
mengenai Hakim Mahkamah Agung 
harus dicopot dari jabatannya atau 
tidak, Gubernur Jenderal tidak boleh 
memberitahu Hakim secara tertulis.

(8) Kekuatan untuk mencopot Hakim 
Mahkamah Agung dari jabatannya 
untuk ketidakmampuannya untuk 
bekerja sesuai fungsi jabatannya 
atau untuk kelakuan buruk yang 
dilakukannya ada pada Gubernur 
Jenderal, bersikap sesuai dengan pasal 
ini.

SUMPAH YANG DIUCAPKAN 
ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG

99.

Hakim Mahkamah Agung tidak akan 
masuk pada tugas kantornya kecuali ia 
telah diambil dan berlangganan sumpah 
setia dan kantor.
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BANDING KE PENGADILAN 
BANDING

100.

(1) Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi 
te rsebut  dan kekuatan  untuk 
mendengar dan menentukan banding 
dalam masalah-masalah perdata dan 
pidana yang mungkin diberikan di 
atasnya oleh Konstitusi atau hukum 
lainnya.

(2) Hakim dari Pengadilan Tinggi 
(selanjutnya disebut sebagai “Hakim 
Banding”) akan menjadi Presiden 
dan sejumlah seperti Hakim lain 
sebagaimana dapat ditetapkan oleh 
Majelis Nasional: Asalkan kantor 
Pengadilan Banding tidak boleh 
dihapuskan sementara ada pemegang 
substantif kantor tersebut.

(3) Pengadilan Banding harus pengadilan 
unggul merekam dan menyimpan 
ditentukan lain oleh undang-undang, 
harus memiliki semua kekuasaan 
pengadilan semacam itu.

(4) Pengadilan Banding akan duduk di 
tempat-tempat seperti Presiden dapat 
menunjuk.

PENGANGKATAN ANGGOTA 
PENGADILAN BANDING

101.

(1) Hakim Banding diangkat oleh 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri 
diberikan setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi untuk 
periode sebagaimana dapat ditentukan 
dalam instrumen janji.
Dengan ketentuan dimana tidak ada 
periode yang dispesifikasi dalam 
instrument janji, penunjukan tersebut 
dianggap ada sampai-
a. Dalam hal instrumen penunjukan 

yang ada pada tanggal dimulainya 
Undang-Undang Dasar Konstitusi 

Belize (Amandemen Keenam), 
2008 -  satu tahun setelah 
dimulainya;

b. Dalam kasus instrumen penunjukan 
y a n g  d i k e l u a r k a n  s e t e l a h 
dimulainya Undang-Undang 
Konstitusi Belize (Amandemen 
Keenam), 2008 - satu tahun setelah 
tanggal penerbitan instrumen 
tersebut.

(2) Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Hakim 
Banding kecuali salah ¬
a. ia memegang atau telah menjabat 

sebagai hakim pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi terbatas 
dalam masalah perdata dan 
pidana di beberapa bagian dari 
Commonwealth atau pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi di 
banding dari pengadilan tersebut, 
atau

b. ia memenuhi syarat untuk praktek 
sebagai pengacara - di - hukum di 
pengadilan di Belize atau sebagai 
advokat di pengadilan di bagian 
lain dari Persemakmuran memiliki 
yurisdiksi terbatas baik dalam 
perkara perdata atau pidana atau 
hal-hal dan telah memenuhi syarat 
untuk jadi tidak kurang dari lima 
belas tahun.

(3) Setiap kekuatan dieksekusi oleh Hakim 
tunggal Banding dapat, setiap saat 
ketika tidak ada hadir hakim seperti 
di Belize dan mampu melakukan 
fungsi kantornya, dilaksanakan oleh 
hakim Mahkamah Agung seakan dia 
jadi Hakim Banding.

(4) Apabila kantor Presiden adalah kosong 
atau dia untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya, 
kemudian sampai beberapa orang 
lain telah ditunjuk untuk atau telah 
ditunjuk untuk bertindak, dan telah 
diasumsikan fungsi, kantor itu, atau 
sampai Presiden telah kembali fungsi-
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fungsi, sebagai kasus mungkin, 
fungsi-fungsi harus dilakukan oleh 
salah satu seperti Hakim lainnya 
Banding sebagai Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi dapat menunjuk untuk tujuan 
itu.

(5) Jika kantor Hakim Banding selain 
Presiden yang lowong, atau jika 
ada Justice tersebut ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Presiden, atau untuk 
alasan apapun tidak dapat melakukan 
fungsi kantornya, Gubernur Jenderal 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, dapat menunjuk seseorang 
yang memiliki  hukum seperti 
kualifikasi dan pengalaman saat 
ia, setelah berkonsultasi dengan 
Presiden, mungkin dianggap tepat 
untuk menjadi sementara Hakim 
Banding.

(6) Setiap orang yang ditunjuk dalam ayat 
(5) dari bagian ini menjadi sementara 
Hakim Banding akan menjabat 
sampai pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur Jenderal.

MASA JABATAN HAKIM 
PENGADILAN BANDING.

102.

(1) Sesuai dengan ketentuan bagian ini, 
kantor Hakim Banding akan menjadi 
kosong setelah berakhirnya periode 
pengangkatannya ke kantor itu atau 
jika ia mengundurkan diri kantornya.

(2) Hakim Banding dapat diberhentikan 
dar i  jabatannya hanya untuk 
ketidakmampuan untuk melaksanakan 
fungsi kantornya (baik yang timbul 
dari kelemahan tubuh atau pikiran 
atau penyebab lainnya) atau untuk 
kenakalan, dan tidak akan begitu 

dihapus kecuali sesuai dengan 
ketentuan bagian ini.

(3) Hakim Banding harus diberhentikan 
oleh Gubernur Jenderal kalau soal 
penghapusan hakim yang dari kantor 
telah dirujuk ke Dewan Penasihat 
Belize sesuai dengan ayat berikut 
berikutnya dan Belize Dewan 
Penasehat telah menasehati Gubernur 
Jenderal bahwa Hakim seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya karena 
ket idakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau kenakalan.

(4) A p a b i l a  G u b e r n u r  J e n d e r a l 
menganggap bahwa pertanyaan 
menghapus Kehakiman Banding dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku harus diselidiki, maka ¬
a. Gubernur Jenderal harus merujuk 

hal tersebut kepada Belize Dewan 
Penasehat yang akan duduk 
sebagai pengadilan di bawah 
kapal Ketua anggota Dewan yang 
memegang atau telah menjabat 
sebagai hakim dari pengadilan 
tinggi yang tercatat dan yang 
telah diutus untuk bertindak dalam 
kapasitas oleh Gubernur Jenderal, 
dan

b. Dewan Penasehat Belize akan 
m e n y e l i d i k i  m a s a l a h  d a n 
melaporkan fakta-fakta tersebut 
kepada Gubernur Jenderal dan 
menyarankan Gubernur Jenderal 
apakah hakim yang harus dihapus 
di bawah bagian ini.

(5) J i k a  p e r t a n y a a n  m e n g h a p u s 
Kehakiman Banding dari kantor telah 
dirujuk ke Belize Dewan Penasehat 
bawah ayat sebelumnya, Gubernur 
Jenderal pun menangguhkan Hakim 
dari melakukan fungsi kantornya, dan 
setiap suspensi tersebut dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur Jenderal 
dan dalam hal apapun tidak berlaku 
lagi jika Belize Dewan Penasehat 
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menyarankan Gubernur Jenderal 
bahwa Hakim tidak harus dihapus 
dari kantor.

(6) Jika Dewan Penasihat Belize memberi 
tahu Gubernur Jenderal bahwa 
keadilan Pengadilan Banding harus 
atau tidak dihapus dari jabatannya, 
Gubernur Jenderal harus memberi 
tahu Hakim secara tertulis.

(7) Kekuasaan untuk mengeluarkan 
Hakim Pengadilan Tinggi dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
untuk menjalankan fungsi-fungsi 
kantornya atau karena kelakuan buruk 
rompi di Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan bagian ini.

SUMPAH YANG DILAKUKAN 
OLEH HAKIM PENGADILAN 

BANDING
103.

Hakim Banding tidak akan masuk pada 
tugas kantornya kecuali ia telah diambil 
dan berlangganan sumpah setia dan 
kantor.

BANDING KEPADA YANG MULIA 
DI DI DEWAN

104.

(1) Banding akan berbaring dari keputusan 
Pengadilan Banding untuk Yang 
Mulia Ratu di Dewan sebagai hak 
dalam kasus berikut ¬
a. dalam persidangan perdata di mana 

masalah yang dipersengketakan 
pada banding ke Pengadilan 
Kehakiman Karibia bernilai tidak 
kurang dari $ 18.250 (atau jumlah 
lain yang ditentukan oleh Majelis 
Nasional), atau di mana banding 
melibatkan langsung atau tidak 
langsung klaim atau pertanyaan 
tentang properti atau hak atas nilai 
tersebut di atas;

b. dalam proses pembubaran atau 
pembatalan pernikahan;

c. dalam setiap proses perdata 
atau pidana yang melibatkan 
pertanyaan tentang interpretasi 
Konstitusi ini;

d. berkenaan dengan masalah di 
mana Konstitusi ini secara tegas 
mengatur banding dari keputusan 
Pengadilan Banding;

e. dalam setiap proses yang berkaitan 
dengan pelaksanaan yurisdiksi 
yang diberikan kepada Mahkamah 
Agung terkait dengan ganti rugi 
atas pelanggaran ketentuan 
Konstitusi ini untuk melindungi 
hak-hak dasar; dan

f. sehubungan dengan masalah lain 
yang ditentukan oleh hukum

(2) Banding akan berbaring dari keputusan 
Pengadilan Banding untuk Yang 
Mulia Ratu di Dewan dengan izin 
dari Pengadilan Tinggi dalam kasus 
berikut ¬
a. keputusan dalam proses perdata 

di mana menurut pendapat 
Pengadilan Tinggi pertanyaan 
yang terlibat dalam banding 
adalah salah satu yang dengan 
alasan pentingnya umum atau 
publik lain harus disampaikan 
kepada Yang Mulia di Dewan, dan

b. kasus lain seperti dapat ditetapkan 
oleh Majelis Nasional.

(3) Banding akan diajukan kepada Ratu di 
Dewan dengan cuti khusus Ratu dari 
setiap keputusan Pengadilan Banding 
dalam setiap hal, perdata pidana atau 
lainnya.

(4) Tidak ada dalam bagian ini berlaku 
untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
keputusan Pengadilan Banding, pada 
saat dimulainya Undang-Undang 
Konstitusi Belize (Amandemen 
Ketujuh), 2010, dinyatakan final oleh 
hukum apa pun.
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(5) Pengadilan Karibia akan, sehubungan 
dengan bandingnya dalam kasus apa 
pun, memiliki semua yurisdiksi dan 
kekuasaan yang dimiliki sehubungan 
dengan kasus tersebut oleh Pengadilan 
Banding.

(6) Dalam melaksanakan yurisdiksinya 
yang banding, Pengadilan Keadilan 
Karibia merupakan pengadilan yang 
unggul bagi Belize, dengan yurisdiksi 
dan wewenang seperti yang diberikan 
kepadanya oleh Perjanjian atau oleh 
Konstitusi ini atau hukum lainnya.

(7) Ketentuan-ketentuan dalam bagian ini 
tidak akan memengaruhi persidangan 
apa pun yang tertunda di hadapan 
Komite Yudisial Dewan Penasihat 
segera sebelum dimulainya Undang-
Undang Dasar Konstitusi Belize 
(Amandemen Ketujuh), 2010.

(8) Untuk  keper luan  bagian  in i , 
persidangan akan diperlakukan 
sebagai pending ketika cuti untuk 
mengajukan banding ke Komite 
Yudisial Dewan Privy telah diberikan.

(9) Setiap keputusan Komite Yudisial 
Dewan Privy yang pada tanggal 
dimulainya Undang-Undang Dasar 
Konstitusi Belize (Amandemen 
Ketujuh), 2010 telah diberikan, tetapi 
belum dipenuhi, dapat diberlakukan 
setelah dimulainya kata tersebut 
seolah-olah telah menjadi putusan 
Pengadilan Karibia.

(10) Dengan tunduk pada ketentuan 
sebelumnya dari  bagian ini , 
yurisdiksi Yang Mulia di Dewan 
untuk mendengarkan banding, 
aplikasi dan petisi dari Belize dengan 
ini dihapuskan dan semua referensi 
untuk “Yang Mulia di Dewan” atau 
“Dewan Penasihat” atau “Dewan 
Kehakiman” atau “Peradilan” 
Komite Dewan Penasihat “di mana 
pun terjadi dalam Konstitusi ini atau 
dalam hukum, peraturan, peraturan, 
perintah atau instrumen lain yang 

berlaku sebagai bagian dari hukum 
Belize, harus dibaca dan ditafsirkan 
sebagai referensi ke Pengadilan 
Kehakiman Karibia.

(11) Jika suatu saat setelah tanggal 1 
Juni 2010, Pengadilan Kehakiman 
Karibia tidak ada lagi atau tidak lagi 
menjalankan yurisdiksi bandingnya, 
bagian ini secara otomatis akan 
berhenti berlaku dan akan terbuka 
untuk Majelis Nasional untuk 
dibentuk oleh hukum. Pengadilan 
Banding terakhir untuk Belize, 
atau untuk menyatakan pengadilan 
banding daerah lainnya sebagai 
Pengadilan Banding terakhir untuk 
Belize.

BAB VIII
SUB-BAGIAN I: KOMISI 

PELAYANAN PUBLIK

KOMISI LAYANAN PUBLIK
105.

(1) Harus ada Belize Komisi Pelayanan 
Publik yang terdiri dari seorang Ketua 
dan dua belas anggota lain yang harus 
mencakup sebagai anggota ex officio 
Ketua dan hakim Mahkamah Agung 
yang ditunjuk oleh Ketua, Sekretaris 
Tetap Kementerian Pertahanan, 
Komandan Angkatan Pertahanan 
Belize, dan Komisaris Polisi.

(2) Ketua dan anggota lainnya dari 
Komisi, selain anggota ex officio, 
akan diangkat oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

(3) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi jika ia adalah anggota Majelis 
Nasional atau, kecuali sehubungan 
dengan anggota ex officio, jika ia 
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memegang atau bertindak dalam 
jabatan publik.

(4) Kecuali sehubungan dengan anggota 
ex officio, seseorang tidak boleh, 
sementara ia memegang atau bertindak 
di kantor atau anggota dari Komisi 
atau dalam jangka waktu dua tahun 
sejak tanggal di mana ia terakhir 
dipegang atau bertindak di kantor itu, 
memenuhi syarat untuk janji untuk 
setiap jabatan publik.

(5) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
bagian ini, kantor anggota Komisi 
akan menjadi kosong ¬
a. pada waktu berakhirnya tiga tahun 

sejak tanggal pengangkatannya 
atau waktu sebelumnya seperti, 
yang tidak kurang dari dua tahun, 
sebagaimana ditentukan dalam 
instrumen di mana ia diangkat, 
atau

b. jika ada keadaan muncul bahwa, 
jika ia bukan anggota Komisi, 
akan menyebabkan dia harus 
didiskualifikasi karena janji seperti 
itu.

(6) Anggota Komisi dapat diberhentikan 
dar i  jabatannya hanya untuk 
ketidakmampuan untuk melakukan 
fungsi kantornya (baik yang timbul 
kelemahan bentuk pikiran atau tubuh 
atau dari penyebab lainnya) atau 
untuk kenakalan, dan tidak akan 
begitu dihapus kecuali dalam sesuai 
dengan ketentuan dari bagian ini.

(7) Anggota Komisi harus dihapus 
kantor form oleh Gubernur Jenderal 
kalau soal penghapusan itu anggota 
dari kantor telah dirujuk ke Dewan 
Penasihat Belize sesuai dengan 
ayat berikut berikutnya dan Dewan 
Penasihat Belize telah menyarankan 
Gubernur Jenderal yang anggota 
yang seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

(8) Jika Perdana Menteri mewakili kepada 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
menghapus anggota Komisi di bawah 
bagian ini harus diselidiki, maka ¬
a. Gubernur Jenderal harus merujuk 

hal tersebut kepada Belize 
Dewan Penasehat yang akan 
duduk sebagai pengadilan di 
bawah kepemimpinan anggota 
Dewan yang memegang atau 
telah menjabat sebagai hakim dari 
pengadilan tinggi yang tercatat 
dan yang telah diutus untuk 
bertindak bahwa kapasitas oleh 
Gubernur Jenderal bertindak 
dalam penghakiman sendiri 
sengaja Nya, dan

b. Dewan Penasihat Belize akan 
m e n y e l i d i k i  m a s a l a h  d a n 
melaporkan fakta-fakta tersebut 
kepada Gubernur Jenderal dan 
menyarankan Gubernur Jenderal 
apakah itu anggota Komisi harus 
dihapus di bawah bagian ini.

(9) Jika pertanyaan menghapus anggota 
Komisi dari kantor telah dirujuk 
ke Belize Dewan Penasehat bawah 
ayat sebelumnya, Gubernur Jenderal 
dapat menghentikan anggota dari 
melakukan fungsi kantornya, dan 
setiap suspensi tersebut dapat setiap 
waktu dicabut oleh Gubernur Jenderal 
dan dalam hal apapun tidak berlaku 
lagi jika Belize Dewan Penasehat 
menyarankan Gubernur Jenderal 
bahwa anggota tidak harus dihapus 
dari kantor.

(10) Jika kantor dari anggota Komisi 
adalah kosong atau anggota adalah 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan fungsi kantornya, 
Gubernur Jenderal dapat menunjuk 
seseorang yang memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi untuk bertindak sebagai 
anggota Komisi, dan setiap orang 
yang ditunjuk wajib, tunduk pada 
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ketentuan ayat (6), (7), (8) dan 
(9) dari bagian ini, terus bertindak 
sampai ia diberitahu oleh Gubernur 
Jenderal bahwa situasi sehingga 
menimbulkan pengangkatan tidak 
ada lagi.

(11) Seorang anggota Komisi tidak boleh 
masuk atas tugas-tugas kantornya 
kecuali dia telah mengambil dan 
berlangganan sumpah kesetiaan dan 
jabatan.

(12) Komis i ,  da lam menja lankan 
fungsinya di bawah Konstitusi 
ini, tidak tunduk pada arahan atau 
kendali orang atau otoritas lain.

(13) Komisi dapat dengan peraturan 
membuat ketentuan untuk mengatur 
dan memfasilitasi kinerja fungsinya 
berdasarkan Konstitusi ini.

(14) Sesuai dengan ketentuan bagian ini, 
Komisi dapat mengatur prosedurnya 
sendiri.

(15) Setiap keputusan Komisi akan 
mensyaratkan persetujuan mayoritas 
dari semua anggota daripadanya dan, 
sesuai dengan aturan prosedurnya, 
Komisi dapat bertindak tidak tahan 
terhadap tidak adanya anggota 
selain Ketua: Asalkan dalam hal 
apapun sebelum Komisi, di mana 
suara dibagi sama rata, Ketua harus 
memiliki suara casting di samping 
suara aslinya.

PENGANGKATAN DAN 
SEBAGAINYA DARI PEGAWAI 

PUBLIK.
106.

(1) Kekuasaan untuk menunjuk orang-
orang untuk menahan atau bertindak 
di kantor-kantor dalam pelayanan 
publik (termasuk kekuasaan untuk 
mengkonfirmasi janji), dan, tunduk 
pada ketentuan pasal 111 dari 
Undang-Undang ini, kekuatan untuk 
melakukan kontrol disipliner atas 

orang-orang yang memegang atau 
bertindak dalam kantor tersebut dan 
kekuatan untuk menghapus orang 
tersebut dari kantor berada di tangan 
Komisi Pelayanan Publik dibentuk 
untuk setiap kasus seperti yang 
ditentukan dalam pasal 105 (11) dari 
Konstitusi ini.

(2) Dalam ayat (1) dari “pelayanan 
publik” bagian meliputi dinas militer, 
sebagaimana didefinisikan dalam 
bagian 105 (17) Konstitusi ini.

(3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Gubernur Jenderal 
dapat membuat peraturan tentang hal 
apapun yang berkaitan dengan ¬
a. perumusan skema perekrutan 

untuk pelayanan publik;
b. penentuan kode etik bagi pejabat 

publik;
c. penetapan gaji dan hak-hak 

istimewa;
d. prinsip-prinsip yang mengatur 

promosi dan mutasi PNS;
e. langkah-langkah untuk memastikan 

displicine, dan untuk mengatur 
pemberhentian dan pensiun dari 
PNS, termasuk prosedur yang 
harus diikuti;

f. prosedur pendelegasian wewenang 
oleh dan untuk pejabat publik, dan

g. umumnya untuk pengelolaan dan 
pengendalian pelayanan publik.

(4) Komisi Pelayanan Publik wajib, 
dalam menjalankan fungsinya di 
bawah bagian ini, akan diatur oleh 
peraturan yang dibuat dalam ayat (3) 
dari bagian ini.

(5) Komisi Pelayanan Publik mungkin, 
dengan arah secara tertulis dan tunduk 
pada kondisi seperti itu berpikir 
cocok, mendelegasikan salah satu 
kekuatannya dalam ayat (1) dari 
bagian ini untuk salah satu atau 
lebih anggota Komisi atau, dengan 
persetujuan Perdana Menteri, untuk 
setiap pejabat publik.
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(6) Ketentuan-ketentuan bagian ini tidak 
berlaku dalam kaitannya dengan 
kantor berikut, yang mengatakan ¬
a. setiap kantor yang diatur oleh 

Pasal 107 dari Konstitusi ini 
berlaku;

b. jabatan hakim Mahkamah Agung 
dan hakim Banding;

c. jabatan Auditor Umum;
d. jabatan Direktur Penuntut Umum, 

atau
e. setiap jabatan yang diatur oleh 

Pasal 110 dari Konstitusi ini 
berlaku.

(7) Tidak seorang pun akan ditunjuk 
berdasarkan bagian ini atau untuk 
bertindak di kantor apapun pada 
staf pribadi Jenderal Gubernur 
kecuali dengan persetujuan Gubernur 
Jenderal, bertindak dalam penilaian 
sendiri sengaja nya.

(8) Dicabut

PENGANGKATAN DARI 
SEKRETARIS TETAP DAN 

JABATAN LAIN 
107

(1) Bagian ini berlaku untuk kantor 
Komisaris Polisi, Komandan Belize 
Angkatan Pertahanan, Sekretaris 
Kabinet, Sekretaris permanen, kepala 
departemen pemerintah, setiap kantor 
untuk waktu yang ditunjuk oleh 
Komisi Pelayanan Publik sebagai 
kantor penasihat profesional kepala 
ke departemen pemerintah, setiap 
kantor Duta Besar, Komisaris Tinggi 
atau perwakilan utama lainnya dari 
Belize di setiap wilayah lain atau 
terakreditasi untuk setiap organisasi 
internasional dan setiap kantor lainnya 
yang ditunjuk oleh Komisi Pelayanan 
Publik.

(2) Kekuasaan untuk menunjuk orang-
orang untuk terus atau untuk 
bertindak di kantor yang bagian ini 

berlaku (termasuk kekuasaan untuk 
mengkonfirmasi janji) dan kekuatan 
untuk melakukan kontrol disipliner 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak di kantor tersebut dan 
kekuatan untuk menghapus orang-
orang tersebut dari kantor berada di 
tangan Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri.

DIREKTUR PENUNTUT UMUM
108.

(1) Direktur Penuntut Umum diangkat oleh 
Gubernur Jenderal bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Pelayanan 
Publik dan dengan persetujuan dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

(2) seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk janji untuk menahan 
atau bertindak di kantor Direktur 
Penuntut Umum kecuali ia memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai hakim 
Mahkamah Agung.

(3) Jika kantor Direktur Penuntut Umum 
yang kosong atau jika pemegang 
jabatan itu adalah untuk alasan 
apapun tidak dapat melaksanakan 
fungsi kantornya, Gubernur Jenderal 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Komisi Pelayanan Publik dan dengan 
persetujuan dari Perdana Menteri 
diberikan setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi, amy menunjuk 
seseorang untuk bertindak sebagai 
Direktur.

(4) Seseorang yang ditunjuk untuk 
bertindak di kantor Direktur Penuntut 
Umum wajib, tunduk pada ketentuan 
ayat (5), (7), (8) dan (9) dari bagian 
ini, sehingga berhenti bertindak ¬
a. ketika seseorang ditunjuk untuk 

memegang jabatan itu dan telah 
diasumsikan fungsi tersebut, atau 
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sebagai kasus mungkin, ketika 
orang yang di tempat ia bertindak 
resume fungsi kantor itu; atau

b. pada waktu sebelumnya seperti 
dapat ditentukan oleh ketentuan 
pengangkatannya.

(5) Sesuai dengan ketentuan ayat (6) dari 
bagian ini, Direktur Penuntut Umum 
harus mengosongkan kantornya ketika 
ia mencapai usia enam puluh tahun 
atau usia lain sebagaimana dapat 
ditentukan oleh Majelis Nasional, 
Asalkan hukum apapun disahkan 
oleh Majelis Nasional, sejauh mana 
ia mengubah usia yang ditentukan 
setelah seseorang telah ditunjuk 
untuk menjadi atau bertindak sebagai 
Direktur Penuntut Umum, tidak akan 
berlaku dalam kaitannya dengan 
orang itu kecuali ia persetujuan yang 
seharusnya mempunyai efek .

(6) Direktur Penuntut Umum dapat 
diberhentikan dari jabatannya hanya 
untuk ket idakmampuan untuk 
melakukan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan pikiran 
atau tubuh atau dari penyebab lainnya) 
atau untuk kenakalan, dan tidak akan 
begitu dihapus kecuali dalam sesuai 
dengan ketentuan dari bagian ini.

(7) Direktur Penuntut Umum harus 
diberhentikan oleh Gubernur Jenderal 
jika pertanyaan pemindahannya 
dari kantor telah dirujuk ke Dewan 
Penasihat Belize sesuai dengan 
ayat berikut berikutnya dan Belize 
Dewan Penasehat telah menyarankan 
Gubernur  Jendera l  bahwa ia 
seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

(8) Jika Perdana Menteri mewakili 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
pertanyaan menghilangkan Direktur 
Penuntut Umum di bawah bagian ini 
harus diselidiki, maka ¬

a. Gubernur Jenderal harus merujuk 
hal tersebut kepada Belize 
Dewan Penasehat yang akan 
duduk sebagai pengadilan di 
bawah kapal-Ketua dari anggota 
Dewan yang memegang atau 
telah menjabat sebagai hakim 
dari pengadilan tinggi yang 
tercatat dan yang telah diutus 
untuk bertindak dalam kapasitas 
yang oleh Gubernur Jenderal 
bertindak dalam penghakiman 
sendiri sengaja Nya, dan

b. Dewan Penasihat Belize akan 
m e n y e l i d i k i  m a s a l a h  d a n 
melaporkan fakta-fakta tersebut 
kepada Gubernur Jenderal dan 
menyarankan Gubernur Jenderal 
apakah ia harus dihapus di bawah 
bagian ini.

(9) Jika pertanyaan menghilangkan 
Direktur Kantor form Penuntut 
Umum telah dirujuk ke Belize 
Dewan Penasehat bawah ayat 
sebelumnya, Gubernur Jenderal dapat 
menghentikannya dari melakukan 
fungsi kantor ini dan setiap suspensi 
tersebut dapat setiap saat akan dicabut 
oleh Gubernur Jenderal dan dalam hal 
apapun tidak berlaku lagi jika Belize 
Dewan Penasehat menyarankan 
Gubernur Jenderal bahwa ia tidak 
harus dihapus dari kantor.

AUDITOR UMUM
109.

(1) Auditor Umum akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Pelayanan 
Publik dan dengan persetujuan dari 
Perdana Menteri diberikan setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

(2) Jika kantor Auditor Umum lowong 
atau jika pemegang jabatan itu 
adalah untuk alasan apapun tidak 
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dapat melaksanakan fungsi kantornya, 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Pelayanan 
Publik dan kecerdasan persetujuan 
tersebut untuk Perdana Menteri 
diberikan setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, dapat 
menunjuk seseorang untuk bertindak 
sebagai Auditor Umum.

(3) Seseorang yang ditunjuk untuk 
bertindak di kantor Auditor Umum, 
tunduk pada ketentuan ayat (4), (6), 
(7) dan (8) dari bagian ini, sehingga 
berhenti bertindak ¬
a. setelah seseorang diangkat untuk 

memegang jabatan itu dan telah 
diasumsikan fungsi tersebut, atau 
sebagai kasus mungkin, ketika 
orang yang di tempat ia bertindak 
resume fungsi kantor itu; atau

b. pada waktu sebelumnya seperti 
dapat ditentukan oleh ketentuan 
pengangkatannya.

(4) Berdasarkan ketentuan o ayat (5) 
dari bagian ini, Auditor Umum harus 
mengosongkan kantornya ketika ia 
mencapai usia enam puluh tahun 
atau usia lain sebagaimana dapat 
ditentukan oleh Majelis Nasional: 
Asalkan hukum apapun ditetapkan 
oleh Majelis Nasional, sejauh mana 
ia mengubah usia yang ditentukan 
setelah seseorang telah ditunjuk 
untuk menjadi atau bertindak sebagai 
Auditor Umum, tidak akan berlaku 
dalam kaitannya dengan orang 
itu kecuali ia persetujuan yang 
seharusnya memiliki efek.

(5) Auditor Umum dapat diberhentikan 
dar i  jabatannya hanya untuk 
ketidakmampuan untuk melakukan 
fungsi kantornya (baik yang timbul 
dari kelemahan pikiran atau tubuh 
atau dari gencatan lainnya) atau 
untuk kenakalan, dan tidak akan 
begitu dihapus kecuali sesuai dengan 
ketentuan bagian ini.

(6) Auditor Umum harus diberhentikan 
oleh Gubernur Jenderal jika pertanyaan 
pemindahannya dari kantor telah 
dirujuk ke Dewan Penasihat Belize 
sesuai dengan ayat berikut berikutnya 
dan Belize Dewan Penasehat telah 
menyarankan Gubernur Jenderal 
bahwa ia seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

(7) Jika Perdana Mentri mewakili kepada 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
menghapus Auditor Umum di bawah 
bagian ini harus diselidiki, maka ¬
a. Gubernur Jenderal harus merujuk 

hal tersebut kepada Belize 
Dewan Penasehat yang akan 
duduk sebagai pengadilan di 
bawah kepemimpinan anggota 
Dewan yang memegang atau 
telah menjabat sebagai hakim dari 
pengadilan tinggi yang tercatat 
dan yang telah diutus untuk 
bertindak bahwa kapasitas oleh 
Gubernur Jenderal bertindak 
dalam penghakiman sendiri 
sengaja Nya, dan

b. Dewan Penasihat Belize akan 
m e n y e l i d i k i  m a s a l a h  d a n 
melaporkan fakta-fakta tersebut 
kepada Gubernur Jenderal dan 
menyarankan Gubernur Jenderal 
apakah ia harus dihapus di bawah 
bagian ini.

(8) Jika pertanyaan menghapus Auditor 
Umum dari kantor telah dirujuk ke 
Belize Dewan Penasehat bawah ayat 
sebelumnya, Gubernur Jenderal dapat 
menghentikannya dari melakukan 
fungsi kantornya, dan setiap suspensi 
tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut 
oleh Gubernur Jenderal dan dalam hal 
apapun tidak berlaku lagi jika Belize 
Dewan Penasehat menyarankan 
Gubernur Jenderal bahwa ia tidak 
harus dihapus dari kantor.
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110. Dihapus
110A. Dihapus

PENGANGKATAN DAN LAIN-
LAIN, DARI PEJABAT POLISI 

JUNIOR 
110B.

(1) Kewenangan untuk menunjuk orang-
orang untuk menahan atau bertindak di 
setiap kantor di Kepolisian (termasuk 
kekuatan untuk mengkonfirmasi 
janji) di bawah pangkat Inspektur 
dan melakukan kontrol disipliner 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak di kantor tersebut 
dan untuk menghapus orang-orang 
dari jabatannya  berada di tangan 
Komisaris Polisi.

(2) Komisaris Polisi dapat, sesuai dengan 
kondisi yang ia anggap cocok, 
mendelegasikan salah satu kekuatan 
di bawah bagian ini, dengan arah 
secara tertulis, kepada pejabat lainnya 
dari Kepolisian.

SUB BAGIAN II: KOMISI 
LAYANAN KEAMANAN KOMISI 

LAYANAN KEAMANAN
110C

(1) Di Belize akan dibentuk Komisi 
Layanan Keamanan.

(2) Para anggota Komisi Layanan 
Keamanan akan ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal, berdasarkan 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
yang diberikan setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, dan terdiri 
dari:
a. Ketua Komisi Layanan Publik, 

yang akan menjadi anggota dan 
Ketua;

b. Mantan perwira senior departemen 
Kepolisian Belize;

c. Seorang mantan perwira senior 
Angkatan Pertahanan Belize;

d. Satu orang dicalonkan oleh 
Pemimpin Oposisi;

e. Satu orang dari sektor swasta.

PENGANGKATAN PETUGAS 
POLISI, ANGGOTA ANGKATAN 

PERTAHANAN BELIZE, DLL
110D

(1) Tunduk pada ketentuan bagian ini, 
kekuasaan untuk menunjuk orang 
untuk memegang atau bertindak di 
kantor dalam layanan keamanan, 
termasuk kekuatan untuk membuat 
janji, dan untuk berurusan dengan 
semua hal yang berkaitan dengan 
kondisi layanan dari petugas tersebut 
dan, tergantung pada ketentuan pasal 
111 Konstitusi ini, kekuatan untuk 
melakukan kontrol kedisiplinan atas 
orang yang memegang atau bertindak 
di kantor-kantor semacam itu dan 
kekuasaan untuk memindahkan orang-
orang tersebut harus masuk dalam 
Komisi Layanan Keamanan yang 
dibentuk berdasarkan bagian 110C 
Konstitusi ini.

(2) Dalam bagian ini “dinas keamanan” 
berar t i  d inas  d i  Depar temen 
Kepolisian Belize, Dinas Penjaga 
Pantai Nasional Belize, dan dinas 
militer sebagaimana didefinisikan 
dalam ayat (3) pasal ini: Asalkan 
ketentuan-ketentuan Bagian ini tidak 
berlaku kepada Komisaris Polisi, 
Komandan, Angkatan Pertahanan 
Belize atau Komandan, Layanan 
Penjaga Pantai Nasional Belize.

(3) Untuk keperluan bagian ini, “dinas 
militer” berarti dinas di Angkatan 
Pertahanan Belize atau di angkatan 
bersenjata, angkatan laut atau udara 
lainnya yang didirikan untuk Belize.

(4) Tunduk pada Sub-Bagian ini, setiap 
petugas yang memegang atau 
bertindak di kantor di dinas keamanan 
segera sebelum dimulainya bagian ini 
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akan terus memegang atau bertindak 
di kantor itu dan tunduk pada syarat 
dan ketentuan layanan yang sama 
seperti diperoleh segera sebelum 
dimulainya bagian ini.

(5) Komisi Layanan Keamanan dapat, 
dengan arahan tertulis dan tunduk 
pada kondisi yang dianggapnya 
sesuai, mendelegasikan salah satu 
kewenangannya berdasarkan ayat 
(1) bagian ini kepada satu atau lebih 
anggota Komisi Layanan Keamanan 
atau, dengan persetujuan dari Perdana 
Menteri, kepada Komisaris Polisi atau 
Komandan, Angkatan Pertahanan 
Belize atau Komandan, Layanan 
Penjaga Pantai Nasional Belize.

(6) Komisi Layanan Keamanan dapat, 
sesuai dengan ayat (5), memberi 
wewenang kepada Komisaris Polisi 
untuk mendelegasikan wewenang 
yang didelegasikan kepadanya di 
bawah ayat tersebut kepada anggota 
Departemen Kepolisian Belize di 
negara tersebut. pangkat Inspektur 
dan di atasnya, berkenaan dengan 
hal-hal yang memengaruhi anggota 
Departemen Kepolisian Belize dari 
pangkat Asisten Inspektur dan di 
bawahnya.

(7) Komisi Layanan Keamanan dapat, 
sesuai dengan ayat (5), berwenang. 
Komandan, Angkatan Pertahanan 
Belize,  untuk mendelegasikan 
wewenang yang didelegasikan 
kepadanya di bawah ayat itu kepada 
anggota Pertahanan Belize
i. Kekuatan pangkat Kapten dan di 

atasnya, sehubungan dengan hal-
hal yang memengaruhi anggota 
Angkatan Pertahanan Belize 
pangkat Letnan ke bawah.

ii. Komandan, Layanan Penjaga 
Pantai Nasional Belize, untuk 
mendelegasikan wewenang yang 
didelegasikan kepadanya di bawah 
ayat itu kepada anggota Layanan 

Penjaga Pantai Nasional Belize 
dari pangkat Letnan keatas, 
sehubungan dengan hal-hal yang 
mempengaruhi anggota Pantai 
Nasional Belize Layanan Penjaga 
pangkat Kepala Petugas Petty dan 
di bawah.

(8) Komandan,  Layanan Penjaga 
Pantai Nasional Belize, untuk 
mendelegasikan wewenang yang 
didelegasikan kepadanya di bawah 
ayat itu kepada anggota Layanan 
Penjaga Pantai Nasional Belize dari 
pangkat Letnan keatas, sehubungan 
dengan hal-hal yang mempengaruhi 
anggota Pantai Nasional Belize 
Layanan Penjaga pangkat Kepala 
Petugas Petty dan di bawah.

SUB-BAGIAN III: 
KOMISI YUDISIAL DAN 

PELAYANAN LEGAL 
KOMISI YUDISIAL DAN 

PELAYANAN LEGAL
110E.

(1) Di Belize akan dibentuk Komisi 
Layanan Hukum dan Peradilan.

(2) Anggota Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum diangkat oleh Gubernur 
Jenderal dan terdiri dari: -
a. Ketua Hakim, yang akan menjadi 

anggota dan Ketua;
b. Ketua Komisi Layanan Publik;
c. Pengacara Umum; dan
d. Presiden Asosiasi Pengacara 

Belize.
(3) Sesuai dengan ayat (2), tidak ada 

orang yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai anggota Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum jika ia 
adalah anggota Majelis Nasional, atau 
jika ia memegang atau bertindak di 
kantor publik mana pun.

(4) Tunduk pada ayat (2), seseorang 
tidak boleh, saat ia memegang atau 
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bertindak di kantor anggota Komisi 
Layanan Hukum dan Hukum atau 
dalam jangka waktu dua tahun 
terhitung sejak tanggal di mana ia 
terakhir kali diadakan atau bertindak 
di kantor itu, memenuhi syarat untuk 
diangkat ke kantor publik mana pun.

(5) Tunduk pada ketentuan bagian ini, 
kantor anggota Komisi Layanan 
Hukum dan Kehakiman akan kosong: 
-
a. Sebuah. pada saat berakhirnya 

t i g a  t a h u n  d a r i  t a n g g a l 
p e n g a n g k a t a n n y a  a t a u 
semacamnya waktu sebelumnya, 
karena tidak kurang dari satu 
tahun, seperti yang ditentukan 
dalam instrumen dimana dia 
ditunjuk; atau

b. Jika ada keadaan yang muncul itu, 
jika dia bukan anggota Peradilan 
dan Komisi Layanan Hukum, akan 
menyebabkan dia didiskualifikasi 
dalam penunjukan tersebut.

(6) Seorang anggota Komisi Layanan 
Hukum dan Kehakiman dapat 
diberhentikan dari jabatannya hanya 
karena ketidakmampuan untuk 
menjalankan fungsi-fungsi kantornya 
(apakah yang timbul dari kelemahan 
pikiran atau badan atau dari sebab 
lain) atau karena kelakuan buruk, dan 
tidak boleh demikian. dihapus kecuali 
sesuai dengan ketentuan bagian ini.

(7) Seorang anggota Komisi Layanan 
Hukum dan Kehakiman harus 
diberhentikan dari jabatannya oleh 
Gubernur Jenderal jika pertanyaan 
tentang penghapusan anggota tersebut 
dari jabatannya telah dirujuk ke 
Dewan Penasihat Belize sesuai 
dengan subbagian berikut berikutnya 
dan Belize Dewan Penasihat telah 
menyarankan Gubernur Jenderal 
bahwa anggota tersebut harus 
diberhentikan dari  jabatannya 
karena ketidakmampuan seperti 

yang disebutkan di atas atau karena 
kelakuan buruk.

(8) Jika Perdana Menteri mewakili 
Gubernur Jenderal bahwa masalah 
pemindahan anggota Komisi Layanan 
Hukum dan Kehakiman di bawah 
bagian ini harus diselidiki, maka-
a. Gubernur Jenderal akan merujuk 

masalah ini ke Dewan Penasihat 
Belize yang akan duduk sebagai 
pengadilan dengan cara yang 
disediakan dalam bagian 54 dari 
Konstitusi ini; dan

b. D e w a n  P e n a s i h a t  B e l i z e 
akan menyelidiki masalah ini 
dan melaporkan fakta-fakta 
daripadanya kepada Gubernur 
J e n d e r a l  a p a k a h  a n g g o t a 
Pengadilan tersebut dan Komisi 
Layanan Hukum harus dihapus 
berdasarkan bagian ini.

(9) Jika pertanyaan tentang penghapusan 
anggota Komisi Layanan Hukum dan 
Hukum dari kantor telah dirujuk ke 
Dewan Penasihat Belize di bawah 
ayat sebelumnya, Gubernur Jenderal 
dapat menangguhkan anggota dari 
melakukan fungsi kantornya, dan 
setiap penangguhan tersebut dapat 
setiap saat dicabut oleh Gubernur 
Jenderal dan dalam hal apa pun akan 
berhenti berlaku jika Dewan Penasihat 
Belize memberi tahu Gubernur 
Jenderal bahwa anggota tidak boleh 
dihapus dari kantor.

(10) Jika kantor anggota Komisi Yudisial 
dan Layanan Hukum kosong atau 
anggota dengan alasan apa pun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya, 
Gubernur Jenderal dapat menunjuk 
seseorang yang memenuhi syarat 
untuk ditunjuk sebagai anggota 
Komisi itu untuk bertindak sebagai 
anggota Komisi, dan siapa pun 
yang ditunjuk harus, tunduk pada 
ketentuan ayat (6), (7), (8) dan (9) 
bagian ini, terus bertindak sampai 
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ia diberitahukan oleh Gubernur 
Jenderal bahwa keadaan yang 
menyebabkan pengangkatan tersebut 
telah tidak ada lagi.

(11) Seorang anggota Komisi Layanan 
Hukum dan Peradilan tidak boleh 
masuk atas tugas-tugas kantornya 
kecuali dia telah mengambil dan 
berlangganan sumpah kesetiaan dan 
jabatan.

(12) Komisi Layanan Hukum dan 
Peradilan harus, dalam menjalankan 
fungsinya berdasarkan Konstitusi 
ini, tidak tunduk pada arahan atau 
kontrol orang atau otoritas lain.

(13) Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum dapat dengan peraturan 
membuat ketentuan untuk mengatur 
dan memfasilitasi kinerja fungsinya 
di bawah Konstitusi.

(14) Tunduk pada ketentuan bagian ini, 
Komisi Layanan Hukum dan Hukum 
dapat mengatur prosedurnya sendiri.

(15) Setiap keputusan Komisi Layanan 
Hukum dan Peradi lan harus 
mensyaratkan persetujuan mayoritas 
dari semua anggota di dalamnya dan, 
sesuai dengan aturan prosedurnya, 
Komisi Layanan Hukum dan 
Peradilan dapat bertindak terlepas 
dari tidak adanya anggota selain 
Ketua. :
Asalkan dalam masalah apa pun 
di hadapan Komisi Yudisial dan 
Layanan Hukum, di mana suara 
dibagi sama rata, Ketua akan 
memiliki suara casting di samping 
suara aslinya.

PENUNJUKKAN PETUGAS 
PENGADILAN DAN HUKUM, DLL

110F

(1) Tunduk pada ketentuan bagian ini, 
kekuatan untuk meninjau kesesuaian 
pelamar, dan untuk menunjuk orang 

untuk memegang atau bertindak di 
kantor dalam layanan peradilan dan 
hukum, termasuk kekuatan untuk 
membuat janji, promosi, transfer, 
untuk mengkonfirmasi janji, dan 
untuk menangani semua hal yang 
berkaitan dengan kondisi pelayanan 
pejabat peradilan dan hukum tersebut 
dan, sesuai dengan ketentuan pasal 
111 Konstitusi ini, kekuatan untuk 
melakukan kontrol disipliner terhadap 
orang yang memegang atau bertindak 
di kantor tersebut dan kekuatan 
untuk menghapus orang-orang dari 
jabatan akan diberikan kepada Komisi 
Layanan Hukum dan Peradilan yang 
didirikan di bawah pasal 110E dari 
Konstitusi ini.

(2) Dalam bagian ini, “layanan peradilan 
dan hukum” berarti layanan sebagai 
Panitera Umum, Wakil Panitera 
Umum, Panitera, Wakil Panitera, 
dan Asisten Panitera Mahkamah 
Agung, Panitera dan Wakil Panitera 
Pengadilan Tinggi, Ketua Hakim, 
Hakim, Perancang Hukum, Penasihat 
Revisi Hukum, Penasihat Parlemen, 
Penasihat Mahkota Senior, Penasihat 
Mahkota, Panitera dan Wakil Panitera 
Kekayaan Intelektual,  Asisten 
Panitera, Perusahaan dan Kantor 
Urusan Korporat, dan pos-pos lainnya 
yang memerlukan kualifikasi hukum 
sebagai Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, dapat dari waktu ke waktu 
berdasarkan Pesanan yang diterbitkan 
dalam Lembaran Berita, meresepkan.

(3) Setiap pejabat yang memegang atau 
bertindak di kantor dalam layanan 
hukum dan hukum segera sebelum 
dimulainya bagian ini akan terus 
memegang atau bertindak di kantor itu 
dan tunduk pada syarat dan ketentuan 
layanan yang sama seperti yang 
diperoleh segera sebelum dimulainya 
bagian ini
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(4) Komisi Layanan Hukum dan Yudisial 
dapat, dengan arahan tertulis dan 
tunduk pada kondisi yang dianggapnya 
tepat, mendelegasikan salah satu 
kewenangannya berdasarkan ayat 
(1) bagian ini kepada satu atau lebih 
anggota Komisi Layanan Hukum 
dan Hukum atau, dengan persetujuan 
Perdana Menteri, kepada pejabat 
publik mana pun yang merupakan 
pejabat hukum atau peradilan.

SUB-BAGIAN IV: 
BANDING DALAM KASUS 

DISIPLIN

BANDING DALAM KASUS 
DISIPLIN

111.

(1) Bagian ini berlaku untuk ¬
a. setiap keputusan dari Gubernur 

Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Komisi Pelayanan 
Publik, dalam kaitannya dengan 
pelayanan publik, atau keputusan 
dari Komisi Pelayanan Publik 
untuk menghapus pejabat publik 
(termasuk keputusan yang dibuat 
di tingkat banding dari atau 
mengkonfirmasikan keputusan 
set iap orang kepada s iapa 
kekuasaan yang didelegasikan 
menurut pasal 106 (5) dari 
Konstitusi);

b. keputusan dari setiap orang 
kepada siapa kekuasaan yang 
didelegasikan menurut pasal 106 
(5) dari Konstitusi ini untuk 
menghapus pejabat publik dari 
kantor atau untuk melakukan 
kontrol disipliner atas pejabat 
publik (tidak menjadi keputusan 
yang tunduk untuk menarik atau 
konfirmasi oleh Komisi Pelayanan 
Publik), dan

c. Dihapus
d. jika begitu disediakan oleh 

Majelis Nasional, setiap keputusan 
Komisaris Polisi dalam ayat (1) 
bagian dari 1.110 Konstitusi ini, 
atau dari seseorang kepada siapa 
kekuasaan yang didelegasikan 
dalam ayat (2) bagian tersebut, 
untuk menghapus polisi dari 
kantor atau untuk melakukan 
kontrol disipliner atas polisi.

(2) Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
bagian ini, banding diajukan kepada 
Dewan Penasihat Belize dari setiap 
keputusan yang bagian ini berlaku 
pada contoh dari pejabat publik dalam 
hal keputusan yang dibuat: Asalkan 
dalam kasus keputusan seperti yang 
dimaksud pada ayat (1) (c) bagian ini, 
banding akan terletak di atas tingkat 
pertama kepada Komisaris Polisi 
jika begitu disediakan oleh Majelis 
Nasional atau, jika tidak begitu 
diberikan, jika Komisaris sehingga 
membutuhkan.

(3) Setelah banding di bawah bagian 
ini Belize Dewan Penasehat dapat 
menegaskan atau disisihkan keputusan 
mengajukan keberatan atau mungkin 
membuat keputusan lain yang otoritas 
atau orang dari siapa banding terletak 
bisa membuat.

(4) Sesuai dengan ketentuan pasal 54 
dari Konstitusi ini, Belize Dewan 
Penasehat mungkin oleh peraturan 
membuat ketentuan untuk ¬
a. prosedur dalam banding di bawah 

bagian ini; atau
b. kecuali dari ketentuan ayat (2) 

keputusan ini bagian sehubungan 
pe jaba t  pub l ik  memegang 
kantor yang honorarium tidak 
melebihi jumlah sebagaimana 
dapat ditentukan oleh peraturan 
atau keputusan tersebut untuk 
melakukan kontrol disipliner, 
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selain keputusan untuk menghapus 
dari kantor, yang mungkin tidak 
begitu diresepkan.

(5) Peraturan yang dibuat berdasarkan 
bag ian  in i  mungkin ,  dengan 
persetujuan dari Perdana Menteri, 
memberi kekuasaan atau memaksakan 
tugas pada setiap pejabat publik atau 
otoritas apapun Pemerintah untuk 
tujuan pelaksanaan fungsi Belize 
Dewan Pertimbangan.

(6) Dalam bagian ini “pejabat publik” 
meliputi setiap orang yang memegang 
atau bertindak di sebuah kantor di 
dinas militer sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 105 (17) dari Konstitusi 
ini.

SUB-BAGIAN V: UNDANG-
UNDANG PENSIUN DAN 

PERLINDUNGAN HAK PENSIUN

UNDANG-UNDANG PENSIUN DAN 
PERLINDUNGAN HAK PENSIUN 

112.

(1) Undang-undang yang akan diterapkan 
sehubungan dengan manfaat pensiun 
yang diberikan kepada setiap orang 
sebelum Hari Kemerdekaan akan 
hukum yang berlaku pada tanggal 
tersebut tunjangan diberikan atau 
hukum yang berlaku di kemudian hari 
bahwa tidak kurang menguntungkan 
bagi orang itu.

(2) Undang-undang yang akan diterapkan 
sehubungan dengan manfaat pensiun 
(tidak menjadi manfaat yang ayat (1) 
dari bagian ini berlaku) harus ¬
a. sejauh manfaat  seluruhnya 

sehubungan dengan periode 
pelayanan sebagai pejabat publik 
yang dimulai sebelum Hari 
Kemerdekaan, menjadi hukum 
yang berlaku segera sebelum 
tanggal tersebut, dan

b. sejauh manfaat yang seluruhnya 
atau sebagian sehubungan dengan 
periode pelayanan sebagai pejabat 
publik yang dimulai setelah Hari 
Kemerdekaan, menjadi hukum 
yang berlaku pada tanggal periode 
itu untuk layanan dimulai. atau 
hukum yang berlaku di kemudian 
hari tidak kurang menguntungkan 
bagi orang itu.

(3) Apabila seseorang berhak untuk 
melaksanakan suatu pilihan untuk 
yang dari dua atau lebih hukum 
berlaku dalam kasusnya, hukum yang 
harus ia memilih, untuk tujuan bagian 
ini, dianggap lebih menguntungkan 
baginya daripada hukum atau undang-
undang.

(4) Semua manfaat pensiun wajib (kecuali 
sejauh mana, dalam kasus manfaat 
bawah Janda dan Yatim ‘Ordonansi 
Pensiun (a) atau berdasarkan hukum 
mengubah atau mengganti Ordonansi 
itu, mereka adalah biaya pada dana 
didirikan oleh Ordonansi itu atau 
oleh hukum dan sudah sewajarnya 
dibayarkan dari dana itu kepada orang 
atau otoritas kepada siapa jatuh tempo 
pembayaran) menjadi muatan pada 
pendapatan umum Belize.

(5) Dalam bagian ini, “manfaat pensiun” 
berarti setiap pensiun, kompensasi, 
atau gratifikasi lainnya seperti 
tunjangan untuk orang-orang dalam 
hal pelayanan mereka sebagai pejabat 
publik atau untuk para janda, anak-
anak, tanggungan atau perwakilan 
pribadi dari orang-orang tersebut 
dalam hal seperti layanan.

(6) Referensi di bagian ini untuk hukum 
sehubungan dengan manfaat pensiun 
termasuk (tanpa mengurangi umum 
mereka) referensi untuk hukum yang 
mengatur keadaan di mana manfaat 
tersebut dapat diberikan atau di 
mana pemberian manfaat tersebut 
dapat ditolak, yang hukum yang 
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mengatur keadaan di mana manfaat 
seperti yang telah diberikan dapat 
ditahan, dikurangi dalam jumlah 
atau ditangguhkan dan hukum yang 
mengatur jumlah manfaat tersebut.

GAJI DAN PEMOTONGAN GAJI 
DARI PENSIUN, DLL.

113.

(1) Kekuasaan untuk memberikan setiap 
penghargaan bawah setiap pensiun 
untuk saat ini berlaku di Belize (selain 
penghargaan yang, di bawah hukum 
itu, orang kepada siapa itu dibayarkan 
berhak sebagai hak) dan, sesuai 
dengan ketentuan dalam nama yang 
terkandung dalam undang-undang 
tersebut, untuk menahan, mengurangi 
dalam jumlah atau menangguhkan 
penghargaan dibayar berdasarkan 
hukum tersebut, berada di tangan 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Pelayanan 
Publik.

(2) Kekuasaan yang diberikan kepada 
Gubernur Jenderal oleh subbagian 
sebelumnya akan dilaksanakan 
olehnya-
a. Dalam hal petugas kepada siapa 

bagian 107 Konstitusi ini berlaku, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri;

b. dalam hal pejabat publik dalam 
layanan peradilan dan hukum 
yang kepadanya bagian 110F (1) 
Konstitusi ini berlaku, bertindak 
sesuai dengan saran Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum;

c. dalam hal pejabat publik dalam 
dinas keamanan kepada siapa 
bagian 110D Konstitusi ini 
berlaku, bertindak sesuai dengan 
saran Komisi Jasa Keamanan;

d. dalam kasus semua petugas 
lainnya, bertindak sesuai dengan 
saran dari Komisi Layanan Publik.

(3) Dalam bagian ini, “Undang-undang 
pension” berarti seluruh undang-
undang yang berkaitan dengan 
siapa pun, baik Janda, anak-anak, 
tanggungan, atau perwakilan pribadi 
orang tersebut, dari suatu penghargaan 
sehubungan layanan orang tersebut 
di kantor, dan termasuk instrument 
apapun yang dibuat berdasarkan 
hukum tersebut.

BAB IX
PEMBIAYAAN

PEMBENTUKAN KONSOLIDASI
PENDAPATAN DANA

114.

(1) Semua pendapatan atau uang lainnya 
yang dipelihara atau diterima oleh 
Belize (tidak menjadi pendapatan atau 
uang terhutang lainnya berdasarkan 
Konstitusi ini atau hukum lainnya 
ke beberapa dana publik lain yang 
dibentuk untuk tujuan tertentu) harus 
dibayar ke dalam dan membentuk satu 
Dana Pendapatan Konsolidasi.

(2) Tidak ada uang akan ditarik membentuk 
Dana Pendapatan Konsolidasi kecuali 
untuk memenuhi pengeluaran yang 
dibebankan pada Dana oleh Konstitusi 
atau hukum lainnya yang ditetapkan 
oleh Majelis Nasional atau di mana 
masalah tersebut uang telah disahkan 
oleh undang-undang apropriasi atau 
oleh hukum yang dibuat dalam 
penyelenggarakan bagian 116 dari 
Undang-Undang ini.

(3) Tidak ada uang akan ditarik bentuk 
apapun dana masyarakat selain Fun 
Pendapatan Konsolidasi kecuali isu 
tersebut uang telah diizinkan oleh 
hukum yang berlaku oleh Majelis 
Nasional.

(4) Tidak ada uang akan ditarik dari Dana 
Pendapatan Konsolidasi atau dana 
masyarakat lain kecuali dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum.
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KUASA DARI PENDAPATAN 
PENGELUARAN DARI 

PENGGABUNGAN DANA 
115. -

(1) Menteri yang bertanggung jawab 
atas keuangan harus menyiapkan 
dan berbaring sebelum o Gedung 
Perwakilan di setiap perkiraan 
tahun keuangan pendapatan dan 
pengeluaran Belize untuk tahun 
anggaran berikutnya berikut.

(2) Kepala jika pengeluaran yang 
terkandung dalam estimasi (selain 
pengeluaran dibebankan pada 
Dana Pendapatan Konsolidasi oleh 
Konstitusi atau hukum lainnya) 
harus dimasukkan dalam Rancangan 
Undang-undang, untuk menjadi tahu 
sebagai Rancangan Undang-undang 
Peruntukan, menyediakan untuk 
masalah dari Pendapatan konsolidasi 
Dana dari jumlah yang diperlukan 
untuk memenuhi bahwa pengeluaran 
dan perampasan tersebut jumlah untuk 
tujuan tertentu di dalamnya.

(3) Jika dalam sehubungan dengan tahun 
keuangan itu ditemukan-
a. bahwa jumlah cadangan umum oleh 

hukum perampasan untuk tujuan 
dalam mencukupi kebutuhan atau 
bahwa telah timbul untuk belanja 
untuk tujuan yang tidak ada nilai 
yang disesuaikan oleh hukum itu 
atau:

b. b a h w a  s e t i a p  u a n g  t e l a h 
dikeluarkan untuk tujuan yang 
melebihi jumlah cadangan umum 
untuk tujuan tersebut oleh hukum 
apropriasi atau untuk tujuan yang 
tidak ada nilai yang disesuaikan 
oleh hukum itu.
estimasi tambahan menunjukkan 
jumlah yang dibutuhkan atau 
menghabiskan harus diletakkan 
sebelum DPR dan kepala setiap 
pengeluaran tersebut harus 

dimasukkan dalam Rancangan 
Undang-undang Peruntukan 
tambahan.

KUASA PENGELUARAN DARI 
KENAIKAN PEMBERIAN

116. -

Setiap hukum yang berlaku oleh Majelis 
Nasional dapat membuat ketentuan di 
mana, jika hukum perampasan sehubungan 
dengan tahun keuangan, Menteri yang 
bertanggung jawab keuangan dapat 
memberikan wewenang penarikan uang 
membentuk Dana Pendapatan Konsolidasi 
untuk tujuan pengeluaran pertemuan 
yang diperlukan untuk melanjutkan 
jasa Pemerintah sampai berakhirnya 
empat bulan dari awal tahun anggaran 
atau masuk ke pengoperasian hukum 
apropriasi, mana yang lebih dahulu.

KEMUNGKINAN DANA
117.

(1) Setiap hukum yang berlaku oleh 
Majelis Nasional dapat menyediakan 
untuk pembentukan Dana Kontinjensi 
dan untuk otorisasi Menteri yang 
bertanggung jawab atas keuangan, jika 
puas bahwa telah timbul kebutuhan 
yang mendesak dan tak terduga untuk 
pengeluaran yang tidak ada ketentuan 
lain ada, untuk membuat uang muka 
dari Dana untuk memenuhi kebutuhan 
itu.

(2) Apabi la  muka apapun dibuat 
sesuai dengan ayat (1) pasal ini 
perkiraan tambahan harus disajikan 
dan Rancangan Undang-undang 
P e r u n t u k a n  t a m b a h a n  a k a n 
diperkenalkan secepat mungkin untuk 
tujuan menggantikan jumlah begitu 
maju.
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PEMBERIAN GAJI PEJABAT 
TERTENTU

118.

(1) Ada dibayarkan kepada pemegang 
kantor yang ini bagian berlaku gaji 
dan tunjangan tersebut seperti dapat 
ditentukan oleh atau berdasarkan 
undang-undang ditetapkan oleh 
Majelis Nasional.

(2) Gaji dan tunjangan yang ditetapkan 
dalam penyelenggarakan bagian 
ini sehubungan dengan pemegang 
kantor yang ini bagian berlaku 
akan dikenakan biaya pada Dana 
Pendapatan Konsolidasi.

(3) Gaji diresepkan sedang melakukan 
bagian ini  berkenaan dengan 
pemegang setiap kantor yang ini 
bagian berlaku dan persyaratan 
lain nya layanan (selain tunjangan 
yang tidak diperhitungkan dalam 
komputasi, berdasarkan hukum di 
nama itu, setiap pensiun dibayarkan 
sehubungan layanan ini di kantor itu) 
tidak akan diubah merugikan setelah 
pengangkatannya.

(4) Ketika gaji seseorang atau istilah 
lain dari layanan tergantung pada 
pilihan-Nya, gaji atau istilah yang 
ia memilih wajib, untuk tujuan ayat 
(3) dari bagian ini, dianggap lebih 
menguntungkan baginya daripada 
orang lain yang ia mungkin telah 
memilih.

(5) Bagian ini berlaku untuk kantor 
Gubernur Jenderal, Ketua, Hakim 
Banding, hakim Mahkamah Agung, 
anggota Dewan Pertimbangan Belize, 
anggota Komisi Pelayanan Publik, 
anggota Komisi Pemilihan dan Komisi 
Batas Direktur Penuntut Umum dan 
Auditor Umum.

(6) Anggaran yang disajikan oleh kantor 
Auditor Jenderal, Ombudsman, 
Kontraktor Umum, Komisi Pemilihan 
dan Batas, Komisi Integritas, Direktur 

Penuntutan Publik, Mahkamah 
Agung dan Pengadilan Banding akan 
diberikan panggilan prioritas pertama 
pada Dana Pendapatan Konsolidasi.

(7) Tidak ada dalam bagian ini akan 
ditafsirkan sebagai merugikan 
ketentuan pasal 112 dari Undang-
Undang ini.

HUTANG PUBLIK
119.

(1) Ada akan dibebankan pada dana 
pendapatan konsolidasi biaya utang 
semua yang belize bertanggung 
jawab.

(2) Untuk tujuan ini biaya bagian utang 
termasuk bunga, biaya dana tenggelam, 
pembayaran atau amortisasi utang, dan 
belanja semua sehubungan dengan 
peningkatan pinjaman pada keamanan 
Dana Pendapatan Konsolidasi dan 
layanan dan penebusan utang dibuat 
demikian.

BADAN PEMERIKSAAN 
KEUANGAN PUBLIK DAN LAIN-

LAIN.
120.

(1) Harus ada seorang Auditor Umum 
yang kantornya akan menjadi jabatan 
publik.

(2) Auditor Umum wajib-
a. memuaskan dirinya bahwa semua 

uang yang telah dialokasikan oleh 
Majelis Nasional dan dicairkan 
telah diterapkan untuk tujuan 
yang mereka sangat disesuaikan 
dan pengeluaran sesuai dengan 
otoritas yang mengatur itu, dan

b. setidaknya sekali dalam setiap audit 
tahun dan laporan tentang rekening 
publik Belize, semua akun perwira 
dan wewenang Pemerintah, semua 
akun pengadilan sebagai hukum di 
Belize, akun-akun Belize Dewan 
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Pertimbangan dan Komisi setiap 
dibentuk dengan Konstitusi dan 
rekening Panitera kepada Majelis 
Nasional.

(3) Auditor Umum dan setiap pejabat 
yang berwenang oleh dia akan 
memiliki akses ke semua buku, 
catatan, pengembalian, laporan dan 
dokumen lain yang menurutnya 
berhubungan dengan salah satu 
rekening dimaksud pada ayat (2) 
bagian ini.

(4) Auditor Umum akan menyerahkan 
laporan yang dibuat oleh dia sedang 
melakukan ayat (2) dari bagian ini 
kepada Menteri yang bertanggung 
jawab keuangan yang akan, selambat-
lambatnya tujuh hari setelah DPR 
pertama kali bertemu setelah ia 
telah menerima Laporan, berbaring 
sebelum DPR.

(5) Jika Menteri gagal untuk meletakkan 
laporan sebelum DPR sesuai dengan 
ketentuan ayat (4) dari bagian ini 
Auditor Umum wajib mengirimkan 
salinan laporan itu ke Ketua yang 
akan, sesegera mungkin, menyajikan 
mereka untuk DPR.

(6) Auditor Umum melaksanakan fungsi 
lain seperti dalam kaitannya dengan 
rekening Pemerintah atau rekening lain 
atau otoritas badan yang ditetapkan 
oleh hukum untuk kepentingan umum 
sebagaimana dapat ditetapkan oleh 
atau berdasarkan hukum ditetapkan 
oleh Majelis Nasional.

(7) Dalam pelaksanaan fungsi di bawah 
subbagian (2), (3), (4) dan (5) dari 
bagian ini, Auditor Umum tidak akan 
tunduk pada arahan atau kontrol dari 
orang lain atau otoritas.

(8) Jika Jendral Auditor gagal untuk 
menyampaikan laporan kepada 
Majelis Nasional sesuai dengan 
ayat (5) dari pasal ini, ia mungkin 
diharuskan untuk tampil dihadapan 

senat untuk menjawab kegagalannya 
untuk memenuhi persyaratan bagian 
ini.

(9) Senat dapat, jika dianggap layak 
dengan memperhatikan semua keadaan 
kasus, memperpanjang periode waktu 
di mana Auditor Jenderal akan 
menyerahkan laporannya.

(10) Di mana Auditor General gagal 
mengirimkan laporan dalam waktu 
yang ditentukan atau waktu yang 
diperpanjang seperti kasus-
i. Kegagalan tersebut dapat 

dianggap sebagai kegagalan 
oleh Auditor Jenderal dalam 
melaksanakan tugasnya di 
kantor, untuk tujuan pemindahan 
dari kantor sesuai dengan pasal 
109 (5); dan

ii. Senat akan meneruskan laporan 
tentang masalah tersebut 
kepada Perdana Menteri dengan 
rekomendasi seperti yang 
dianggap cocok oleh Senat.

BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

KODE ETIK
121.

(1) Orang kepada siapa bagian ini berlaku 
harus berperilaku sedemikian rupa 
tidak ¬
a. untuk menempatkan diri mereka 

dalam posisi di mana memiliki 
atau bisa memiliki konflik 
kepentingan;

b. berkompromi pelaksanaan wajar 
fungsi publik atau pejabat dan 
tugas;

c. untuk menggunakan kantor mereka 
untuk keuntungan pribadi;

d. untuk merendahkan kantor mereka 
atau posisi;

e. untuk memungkinkan integritas 
mereka dipertanyakan, atau
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f. membahayakan atau mengurangi 
rasa hormat, atau kepercayaan, 
integritas Pemerintah.

(2) Bagian ini berlaku kepada Gubernur 
Jenderal, anggota Majelis Nasional, 
anggota Dewan Pertimbangan Belize, 
anggota Komisi Pelayanan Publik, 
anggota Komisi Pemilihan dan 
Komisi Batas, pejabat publik, pejabat 
perusahaan hukum dan instansi 
pemerintah, dan petugas lainnya 
seperti dapat ditentukan oleh hukum 
yang berlaku oleh Majelis Nasional.

LAMBANG NASIONAL 
122.

Lambang nasional Belize yang ditentukan 
oleh Majelis Nasional.

WEWENANG PENGANGKATAN 
DAN MELAKUKAN 
PENGANGKATAN

123.

(1) Setiap referensi dalam Konstitusi 
ini untuk kekuatan untuk membuat 
janji untuk setiap jabatan publik 
harus diartikan meliputi referensi 
untuk kekuatan untuk membuat janji 
pada promosi dan transfer ke kantor 
itu dan kekuasaan untuk menunjuk 
seseorang untuk bertindak di kantor 
itu selama setiap periode yang itu 
kosong atau pemegang obligasi tidak 
dapat melakukan fungsi kantor itu.

(2) Dalam Konstitusi ini,  kecuali 
konteksnya menentukan lain, referensi 
ke pemegang kantor dengan istilah 
menunjuk kantornya harus ditafsirkan 
sebagai termasuk referensi untuk 
setiap orang yang untuk waktu yang 
sah bertindak atau melakukan fungsi 
kantor itu.

(3) Apabila oleh Konstitusi ini setiap 
orang diarahkan, atau kekuasaan yang 
diberikan kepada setiap orang atau 
wewenang untuk menunjuk seseorang, 

untuk bertindak atau melakukan fungsi 
kantor jika pemegang obligasi tidak 
dapat melakukan fungsi yang kantor, 
validitas dari setiap kinerja fungsi-
fungsi oleh orang jadi diarahkan atau 
dari setiap janji yang dibuat dalam 
latihan atau kekuasaan yang tidak 
akan disebut dalam pertanyaan dalam 
setiap pengadilan dengan alasan 
bahwa pemegang kantor tidak dapat 
melakukan fungsi kantor.

(4) Dimana oleh Konstitusi ini Gubernur 
Jenderal diharuskan untuk menunjuk 
seseorang untuk bertindak, atau 
menjalankan fungsi, kantor yang 
didirikan oleh Konstitusi ini atau 
kantor publik, baik bertindak dalam 
penilaiannya sendiri yang disengaja 
atau atas saran dari setiap orang, 
kuasa pengangkatan tersebut tidak 
akan dilaksanakan setelah Majelis 
Nasional dibubarkan sesuai dengan 
bagian 84 Konstitusi ini sebelum 
pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat.

PENGANGKATAN KEMBALI  DAN 
PENGANGKATAN BERSAMA

124.

(1) Apabila seseorang telah dikosongkan 
setiap kantor yang didirikan oleh 
Konstitusi ini, ia mungkin jika 
memenuhi syarat lagi akan ditunjuk 
atau dipilih untuk memegang jabatan 
itu sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini.

(2) Setiap kali pemegang setiap kantor 
dibentuk oleh atau di bawah Konstitusi 
ini, atau jabatan publik jika dibentuk, 
sedang cuti dari pelepasan adanya 
tertunda kantornya ¬
a. orang lain akan ditunjuk ke kantor 

itu, dan
b. orang itu harus, untuk tujuan setiap 

fungsi kantor yang, dianggap satu-
satunya pemegang kantor tersebut.
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PENYISIHAN DARI KANTOR
125.

(1) Referensi dalam Konstitusi ini dengan 
kekuasaan untuk menghapus bentuk 
pejabat publik kantornya harus 
ditafsirkan sebagai termasuk referensi 
untuk setiap kekuasaan yang diberikan 
oleh hukum apapun untuk meminta 
atau mengizinkan petugas itu untuk 
pensiun dari pelayanan publik dan 
kekuasaan atau hak untuk mengakhiri 
kontrak yang seseorang dipekerjakan 
sebagai petugas publik dan untuk 
menentukan apakah kontrak tersebut 
wajib atau tidak wajib diperbaharui: 
Asalkan tidak ada dalam ayat ini harus 
ditafsirkan sebagai pemberian pada 
setiap orang atau kekuatan wewenang 
untuk memerlukan hakim Mahkamah 
Agung atau Hakim Banding, Direktur 
Penuntut Umum, atau Auditor Umum 
untuk pensiun dari pelayanan publik.

(2) Setiap ketentuan Konstitusi ini 
bahwa kewenangan seseorang atau 
kekuasaan otoritas untuk menghapus 
setiap pejabat publik dari kantornya 
haruslah tanpa mengurangi kekuatan 
setiap orang atau wewenang untuk 
menghapuskan setiap kantor atau 
hukum menyediakan untuk pensiun 
wajib pejabat publik secara umum 
atau kelas pejabat publik pada usia 
yang ditentukan di dalamnya.

PENGUNDURAN DIRI
126.

(1) Seorang Senator atau anggota DPR 
dapat mengundurkan diri kursinya 
dengan menulis di bawah tangannya 
ditujukan kepada Presiden atau 
Ketua, sebagai kasus mungkin, dan 
pengunduran diri akan berlaku, dan 
kursi yang sesuai akan menjadi 
kosong , ketika tulisannya diterima, 
sebagai kasus mungkin, oleh ¬

a. Presiden atau Ketua;
b. jika kantor Presiden atau Ketua 

yang kosong atau Presiden atau 
Ketua adalah untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi 
kantornya dan tidak ada orang lain 
yang melakukan, Wakil Presiden 
atau Wakil Ketua, atau

c. jika kantor Wakil Presiden atau 
Wakil Ketua yang kosong atau 
Wakil Presiden atau Wakil Ketua 
adalah untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya 
dan tidak ada orang lain yang 
melakukan, Panitera ke Majelis 
Nasional.

(2) Presiden atau Wakil Presiden atau 
Ketua atau Wakil Ketua dapat 
mengundurkan diri kantornya dengan 
menulis di bawah tangannya ditujukan 
kepada Senat atau DPR, sebagai 
kasus mungkin, dan pengunduran 
diri akan berlaku, dan kantor sesuai 
akan menjadi kosong, Kimia tulisan 
tersebut diterima oleh Panitera kepada 
Majelis Nasional.

(3) Setiap orang yang telah ditunjuk untuk 
kantor ini didirikan oleh Konstitusi 
(selain kantor yang ayat (1) atau (2) 
dari bagian ini berlaku) atau kantor 
Menteri yang dibentuk berdasarkan 
Konstitusi ini dapat mengundurkan 
diri kantor yang oleh menulis dengan 
tangannya ditujukan kepada orang 
atau instansi yang dia diangkat dan 
pengunduran diri akan berlaku, dan 
kantor yang sesuai akan menjadi 
kosong-
a. pada saat itu atau pada tanggal 

tersebut (jika ada) sebagaimana 
ditetapkan dalam tulisan, atau

b. ketika menulis tersebut diterima 
oleh orang atau otoritas kepada 
siapa ditujukan atau oleh orang lain 
yang mungkin diberi wewenang 
untuk menerimanya, yang lebih 
kemudian: Asalkan pengunduran 
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dapat ditarik sebelum berlaku 
jika orang atau otoritas kepada 
siapa pengunduran diri ditujukan 
persetujuan atau pengunduran diri.

PENYELAMATAN WILAYAH 
MELALUI PENGADILAN

127.

Tidak ada ketentuan Konstitusi ini 
bahwa setiap orang atau otoritas tidak 
akan tunduk pada arahan atau kontrol 
dari orang lain atau otoritas dalam 
menjalankan setiap fungsi di bawah 
Konstitusi ini akan ditafsirkan sebagai 
menghalangi pengadilan dari yurisdiksi 
berolahraga dalam kaitannya dengan 
pertanyaan apakah orang atau otoritas 
telah melakukan fungsi-fungsi sesuai 
dengan Konstitusi ini atau hukum lain 
atau tidak harus melakukan fungsi-fungsi.

KEWENANGAN UNTUK 
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN 

INSTRUMEN DAN LAIN-LAIN
128. -

Di mana kekuasaan apapun diberikan 
oleh Konstitusi ini untuk membuat 
proklamasi apapun, regulasi, perintah 
atau aturan, atau untuk memberikan 
arahan atau instruksi, kekuasaan akan 
ditafsirkan sebagai termasuk kekuasaan, 
dan dapat dilakukan dengan cara seperti, 
untuk mengubah atau mencabut setiap 
proklamasi seperti , regulasi, ketertiban, 
aturan, arahan atau instruksi.

KONSULTASI
129.

(1) Apabila setiap orang atau otoritas 
diarahkan oleh konstitusi ini untuk 
melaksanakan fungsi apapun setelah 
berkonsultasi dengan orang lain atau 
otoritas, orang atau otoritas tidak 

wajib untuk melaksanakan fungsi 
yang sesuai dengan saran dari orang 
lain atau otoritas.

(2) Apabila setiap orang atau otoritas 
diarahkan oleh Konstitusi atau hukum 
lainnya untuk berkonsultasi orang 
lain atau otoritas sebelum mengambil 
keputusan atau tindakan, orang lain 
atau otoritas sebelum mengambil 
keputusan atau tindakan, orang lain 
atau otoritas harus diberi kesempatan 
sejati untuk mempresentasikan nya 
atau pandangan sebelum keputusan 
atau tindakan, sebagai kasus mungkin, 
diambil.

SEGEL NASIONAL 
130.

Harus ada segel nasional yang isi di 
atasnya akan ditetapkan oleh Majelis 
Nasional lewat resolusi.

INTERPRETASI
131.

(1) Dalam konsti tusi  ini ,  kecuali 
konteksnya mensyaratkan lain 
¬ “Belize” berarti wilayah darat 
dan laut yang ditetapkan dalam 
Tambahan 1 Konstitusi ini, “warga 
negara Persemakmuran “ memiliki 
arti seperti Majelis Nasional dapat 
meresepkan, “Pengadilan Tinggi” 
berarti Pengadilan Banding didirikan 
oleh Konstitusi ini, “Mahkota” 
berarti Mahkota di kanan Belize, 
“tahun keuangan” berarti dua belas 
bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Maret di setiap tahun atau pada 
tanggal lain yang dapat membentuk 
waktu ke waktu ditentukan oleh 
hukum yang berlaku oleh Majelis 
Nasional: “Lembaran” berarti Belize 
Lembaran Negara dan termasuk setiap 
lampirannya, “Pemerintah” berarti 
Pemerintah Belize, “DPR” berarti 
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DPR atau Senat konteks mungkin 
memerlukan; “ DPR “berarti DPR 
ditetapkan oleh Konstitusi ini,” Hari 
Kemerdekaan” berarti 21 September 
1981,” hukum “berarti setiap hukum 
yang berlaku di Belize atau bagian 
daripadanya, termasuk instrumen 
yang memiliki kekuatan hukum dan 
setiap aturan tak tertulis hukum, dan 
“halal” dan “sah” harus ditafsirkan 
sesuai, “Menteri” berarti Menteri 
pemerintah, “Majelis Nasional” 
berarti Nasional yang dibentuk dengan 
Konstitusi, “sumpah” kesetiaan dan 
kantor “berarti sumpah ditetapkan 
dalam Tambahan 3 Konstitusi ini, 
“Kepolisian” berarti Angkatan 
Belize Kepolisian, “Presiden” dan 
“Wakil Presiden” berarti orang yang 
bersangkutan memegang jabatan 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden 
Senat, “jabatan publik” berarti setiap 
kantor honor dalam pelayanan publik, 
“pejabat publik” berarti orang yang 
memegang atau bertindak di kantor 
publik; “pelayanan publik” berarti, 
tunduk pada ketentuan bagian ini, 
pelayanan mahkota dalam kapasitas 
sipil dalam hal Pemerintah; “Senat” 
berarti Senat Didirikan oleh Konstitusi 
ini, “sidang” berarti, dalam kaitannya 
dengan Majelis Nasional, persidangan 
DPR yang dimulai ketika pertama 
kali bertemu setelah pengunduran 
atau pembubaran Majelis Nasional 
pada setiap waktu dan mengakhiri 
ketika Majelis Nasional ditangguhkan 
atau dibubarkan tanpa ditangguhkan, 
“duduk” berarti, dalam kaitannya 
dengan Majelis Nasional, suatu 
periode di mana Majelis yang duduk 
terus menerus tanpa penundaan dan 
termasuk setiap periode selama DPR 
adalah dalam komite, “Ketua” dan 
“Wakil Ketua” berarti orang yang 
bersangkutan memegang jabatan 
sebagai Ketua dan Wakil Ketua 

DPR, “Mahkamah Agung” berarti 
Mahkamah Agung Peradilan didirikan 
oleh Konstitusi ini.

(2) Kecuali dalam bagian 63 (1) dan 71 
dari Konstitusi ini, referensi dalam 
Konstitusi ini ke anggota DPR atau 
ke Senator Senator atau tidak meliputi 
referensi untuk seseorang yang, 
menurut pasal 56 (2), adalah anggota 
DPR berdasarkan memegang kantor 
Ketua, atau yang, menurut pasal 
61 (1), adalah Senator berdasarkan 
memegang kantor Presiden.

(3) Dalam Konstitusi ini,  kecuali 
konteksnya menentukan lain, referensi 
ke kantor dalam pelayanan publik 
dapat ditafsirkan sebagai termasuk 
referensi ke kantor hakim Mahkamah 
Agung dan hakim Banding, kantor 
anggota Polri, dan kantor staf pribadi 
Jenderal Gubernur.

(4) Dalam Konstitusi ini,  kecuali 
konteksnya menentukan lain, referensi 
ke kantor dalam pelayanan publik 
tidak dapat ditafsirkan sebagai 
termasuk referensi ke kantor Perdana 
Menteri atau Menteri lainnya, Wakil 
Menteri, Ketua atau Wakil Ketua atau 
anggota DPR Perwakilan, Presiden 
atau Wakil Presiden atau anggota 
Senator dari Dewan Penasihat Belize, 
atau anggota yang dari setiap Komisi 
yang dibentuk oleh Konstitusi ini.

(4a) Dalam Konstitusi ini atau dalam 
Undang-undang lainnya, Undang-
undang, peraturan, peraturan, perintah 
atau instrumen lain yang berlaku 
sebagai bagian dari hukum Belize, 
referensi-
a. U n t u k  “ K e p o l i s i a n ”  a t a u 

“Kepol is ian”  akan digant i 
dengan kata-kata “Departemen 
Kepolisian” atau “Departemen”, 
sebagaimana halnya;

b. Untuk “Sekretaris Permanen” akan 
diganti dengan kata-kata “Pejabat 
Tertinggi Eksklusif”;
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c. kepada “Bagian Layanan Hukum 
dan Peradilan Komisi Layanan 
Publik” akan diganti dengan kata-
kata “Komisi Layanan Hukum dan 
Peradilan”.

(5) Untuk tujuan Konstitusi ini, seseorang 
t idak akan dianggap sebagai 
memegang jabatan publik dengan 
alasan hanya dari kenyataan bahwa 
ia berada dalam penerimaan pensiun 
atau tunjangan lainnya seperti dalam 
hal pelayanan di bawah mahkota.

(6) Kecuali ditentukan lain dalam 
Konstitusi ini, Ordonansi Interpretasi 
1980, berlaku segera sebelum Hari 
Kemerdekaan berlaku, dengan 
penyesuaian yang perlu, untuk tujuan 
menafsirkan Konstitusi ini.

BAB XI
KETENTUAN TRANSISI

INTERPRETASI BAGIAN INI
132.

Dalam bagian ini-

•	 “Undang-undang Dasar Konstitusi” 
berarti Ordonasi Konstitusi Honduras 
Inggris 1963;

•	 “Paten Surat” berarti Paten Surat 
Belize 1964 hingga 1979.

KEKUATAN TRANSISI 
KONSTITUSI

133.

Gubernur (sebagaimana didefinisikan 
untuk tujuan Paten Surat) bertindak 
setelah berkonsultasi dengan Perdana 
Menteri (sebagaimana didefinisikan) 
dapat sewaktu-waktu setelah bagian ini 
melakukan latihan apa pun dari kekuasaan 
yang diberikan kepada Gubernur Jenderal 
dengan bagian 134 ini. Konstitusi sejauh 
mungkin diperlukan atau perlu untuk 
memungkinkan Konstitusi berfungsi sejak 
Hari Kemerdekaan.

HUKUM YANG TELAH ADA
134.

(1) Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Bagian ini, undang-undang yang ada 
akan terlepas dari itu penempatan 
Paten Surat dan Ordonansi Konstitusi 
terus berlaku pada dan setelah Hari 
Kemerdekaan dan kemudian akan 
berlaku seolah-olah telah dibuat 
sesuai dengan Konstitusi ini tetapi 
mereka harus ditafsirkan dengan 
modifikasi, adaptasi, kualifikasi, 
dan pengecualian yang mungkin 
diperlukan untuk menyesuaikannya 
dengan Konstitusi ini.

(2) Apabila masalah apa pun yang harus 
ditentukan atau ditentukan di bawah 
Konstitusi ini oleh Majelis Nasional 
atau oleh otoritas atau orang lain 
apa pun ditentukan atau disediakan 
oleh atau di bawah hukum yang ada 
(termasuk amandemen hukum apa 
pun yang dibuat berdasarkan bagian 
ini) bahwa resep atau ketentuan sejak 
Hari Kemerdekaan berlaku (dengan 
modifikasi, adaptasi, kualifikasi 
dan pengecualian yang diperlukan 
untuk menyesuaikannya dengan 
Konstitusi ini) seolah-olah telah 
dibuat berdasarkan Konstitusi ini oleh 
Majelis Nasional atau sebagai kasus 
mungkin diminta oleh otoritas atau 
orang lain.

(3) Gubernur Jenderal dapat dengan 
Perintah yang diterbitkan dalam 
Lembaran Negara dalam waktu 
dua belas bulan setelah Hari 
Kemerdekaan membuat amandemen 
terhadap undang-undang yang ada 
(selain Konstitusi ini) sebagaimana 
diperlukan atau perlu untuk membawa 
undang-undang tersebut agar sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Konstitusi ini atau sebaliknya. untuk 
memberikan efek atau efek yang 
memungkinkan untuk diberikan 
kepada ketentuan tersebut.
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(4) Suatu Perintah yang dibuat berdasarkan 
bagian ini dapat diamandemen atau 
dicabut oleh majelis Nasional atau 
dalam kaitannya dengan hukum yang 
ada yang terkena dampaknya, oleh 
otoritas lain yang memiliki kekuatan 
untuk mengubah, mencabut atau 
mencabut hukum yang ada.

(5) Ketentuan-ketentuan pada bagian ini 
harus tanpa mengurangi kekuasaan 
yang diberikan oleh Konstitusi ini 
atau oleh hukum lain pada setiap 
orang atau otoritas untuk membuat 
ketentuan untuk masalah apa pun, 
termasuk amandemen atau pencabutan 
hukum yang ada.

(6) Dalam bagian ini, ungkapan “hukum 
yang ada” berarti segala Undang-
Undang Parlemen Inggris, Perintah 
Yang Mulia dalam Dewan, Ordonansi, 
peraturan, peraturan, ketertiban, atau 
instrumen lain yang segera berlaku 
sebagai bagian dari hukum Belize. 
sebelum Hari Kemerdekaan (termasuk 
hukum apa pun yang dibuat sebelum 
hari itu dan mulai beroperasi pada 
atau setelah hari itu).

GUBERNUR JENDERAL PERTAMA
135.

(1) Yang Mulia dapat sebelum Hari 
Kemerdekaan mengangkat Gubernur 
Jenderal pertama dari antara orang-
orang yang memenuhi  syarat 
berdasarkan pasal 23 Konstitusi ini 
untuk menjadi warga negara Belize 
pada Hari Kemerdekaan.

(2) Setiap pengangkatan tersebut mulai 
berlaku sejak Hari Kemerdekaan, dan 
orang yang ditunjuk tersebut akan 
memegang jabatan sesuai dengan 
pasal 30 Konstitusi ini.

KEKUATAN TRANSISI 
KONSTITUSI

136.

(1) Orang yang, segera sebelum Hari 
Kemerdekaan, memegang jabatan 
Perdana Menteri di bawah Paten 
Surat, sejak hari itu, akan memegang 
jabatan sebagai Perdana Menteri 
seolah-olah ia telah ditunjuk untuk 
itu berdasarkan pasal 37 Konstitusi 
ini.

(2) Orang-orang yang, segera sebelum 
Hari Kemerdekaan, memegang 
jabatan sebagai Menteri (selain 
Perdana Menteri) di bawah Paten 
Surat akan, sejak hari itu, memegang 
kantor-kantor serupa seolah-olah 
mereka telah ditunjuk untuk itu 
berdasarkan bagian 40 dari Konstitusi 
ini.

(3) Setiap orang yang memegang jabatan 
Perdana Menteri atau Menteri lain 
berdasarkan ayat (1) dan (2) bagian 
ini yang, segera sebelum Hari 
Kemerdekaan, berada di bawah Paten 
Surat yang bertanggung jawab atas 
bisnis atau departemen pemerintah, 
mulai dari hari itu, dianggap telah 
diberi tanggung jawab untuk bisnis 
atau departemen tersebut berdasarkan 
bagian 41 Konstitusi ini.

(4) Setiap orang yang memegang jabatan 
Perdana Menteri atau Menteri lain 
berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini 
dianggap telah memenuhi persyaratan 
pasal 46 Konstitusi ini.

MAJELIS NASIONAL
137.

(1) Orang-orang yang, segera sebelum 
Hari Kemerdekaan, adalah anggota-
anggota  dar i  mantan  Dewan 
Perwakilan Rakyat, sejak hari itu, 
akan dianggap telah dipilih sesuai 
dengan pasal 56 (1) Konstitusi ini 
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di masing-masing divisi pemilihan 
sesuai dengan divisi pemilihan dengan 
mana mereka dikembalikan ke mantan 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan akan 
memegang kursi mereka di Dewan 
Perwakilan Rakyat sesuai dengan 
ketentuan Konstitusi.

(2) Orang-orang yang, segera sebelum 
Hari Kemerdekaan, adalah anggota-
anggota Senat terdahulu, yang telah 
ditunjuk sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (a), (b) dan (c) bagian 9 
(2) Undang-undang Konstitusi, akan, 
sebagaimana dari Hari Kemerdekaan, 
dianggap telah diangkat ke Senat 
sesuai dengan bagian 61 Konstitusi 
ini, dan akan memegang kursi mereka 
di Senat sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi ini.

(3) Orang-orang yang dianggap terpilih 
menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat atau diangkat ke Senat 
berdasarkan ayat (1) dan (2) bagian ini 
dianggap telah memenuhi persyaratan 
pasal 71 Konstitusi ini.

(4) Orang-orang yang, segera sebelum 
Hari Kemerdekaan, adalah Ketua 
dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden dan Wakil 
Presiden dari mantan Senat akan, 
sejak Hari Kemerdekaan, dianggap 
telah terpilih masing-masing sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua Dewan. 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden dan Wakil Presiden Senat 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini dan akan memegang jabatan di 
sesuai dengan ketentuan tersebut. 

(5) Orang yang, segera sebelum Hari 
Kemerdekaan, adalah Pemimpin 
Oposisi di bekas Dewan Perwakilan 
Rakyat, mulai hari itu, akan dianggap 
telah ditunjuk sebagai Pemimpin 
Oposisi dalam mengejar bagian 47 
Konstitusi ini, dan akan memegang 
jabatan seperti itu sesuai dengan 
ketentuan Konstitusi ini.

(6) Perintah Tetap dari mantan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan mantan 
Senat yang berlaku segera sebelum 
Hari Kemerdekaan, sampai saat itu 
tiba. jika tidak diatur dalam bagian 
70 Konstitusi ini, menjadi Perintah 
Tetap masing-masing dari Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Senat, tetapi 
mereka harus ditafsirkan dengan 
modifikasi, adaptasi, kualifikasi, 
dan pengecualian yang mungkin 
diperlukan untuk menyesuaikannya 
dengan Konstitusi ini.

(7) Sekalipun ada sesuatu dalam bagian 
84 (2) Konstitusi (tetapi tunduk pada 
ayat (3) dari bagian itu), Majelis 
Nasional wajib, kecuali lebih cepat 
dibubarkan, berdiri dibubarkan pada 
30 November 1984 (artinya, lima 
tahun dari tanggal ketika dua Rumah 
mantan Majelis Nasional pertama kali 
bertemu setelah pembubaran terakhir 
Majelis itu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Konstitusi).

(8) Dalam bagian ini, ungkapan “mantan 
Majelis Nasional”, “mantan Dewan 
Perwakilan Rakyat”, dan “mantan 
Senat” masing-masing berart i 
Nasional Majelis, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Senat dibentuk oleh 
Undang-Undang Dasar Konstitusi

PEJABAT PUBLIK YANG ADA
138.

Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam 
Konstitusi ini setiap orang yang segera 
sebelum Hari Kemerdekaan memegang 
atau bertindak di kantor publik di 
bawah Paten Surat atau Undang-undang 
Konstitusi, sejak hari itu, akan terus 
memegang atau bertindak di kantor 
itu atau kantor terkait yang didirikan. 
oleh Konstitusi ini seolah-olah dia 
telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi ini dan seolah-olah dia telah 
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mengambil sumpah yang disyaratkan oleh 
Konstitusi ini atau hukum lain: 

Asalkan ada orang yang di bawah Paten 
Surat, Ordonansi Konstitusi atau apa pun 
hukum lain yang berlaku segera sebelum 
Hari Kemerdekaan diharuskan untuk 
mengosongkan kantornya pada akhir 
periode apa pun, kecuali sebelumnya 
dihapus sesuai dengan Konstitusi ini, 
mengosongkan kantornya pada saat 
berakhirnya periode itu.

MAHKAMAH AGUNG DAN 
PENGADILAN BANDING

139.

(1) Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Mahkamah Agung akan 
pada dan setelah Hari Kemerdekaan 
memiliki semua kekuasaan yang 
segera sebelum hari itu berada di 
tangan mantan Mahkamah Agung.

(2) Semua persidangan yang, segera 
sebe lum Har i  Kemerdekaan , 
sedang menunggu sebelum mantan 
Mahkamah Agung dapat dilanjutkan 
dan disimpulkan pada dan setelah hari 
itu di hadapan Mahkamah Agung.

(3) Setiap keputusan yang diberikan 
sebelum Hari Kemerdekaan oleh 
mantan Mahkamah Agung akan untuk 
tujuan penegakannya atau banding 
daripadanya memiliki efek pada dan 
setelah hari itu seolah-olah itu adalah 
keputusan Mahkamah Agung.

(4) Setiap banding dari Belize yang, 
segera sebelum Hari Kemerdekaan, 
sedang menunggu sebelum Pengadilan 
Banding dapat dilanjutkan dan 
diselesaikan pada dan setelah hari 
itu di hadapan Pengadilan Banding.

(5) Keputusan apa pun yang diberikan 

sebelum Hari Kemerdekaan oleh 
Pengadilan Tinggi akan untuk tujuan 
penegakannya atau banding apa 
pun daripadanya berlaku pada dan 
setelah hari itu seolah-olah itu adalah 
keputusan Pengadilan Tinggi.

(6) Dalam pasal ini-
•	 “Mantan Mahkamah Agung” 

be ra r t i  Mahkamah  Agung 
yang didirikan oleh Peraturan 
Konstitusi;

•	 “Mantan Pengadilan Banding” 
berarti  Pengadilan Banding 
yang didirikan oleh Peraturan 
Pengadilan Banding 1967.

PERUBAHAN BAGIAN INI
140.

(1) Majelis Nasional dapat mengubah 
salah satu ketentuan dari Bagian ini, 
selain yang disebutkan dalam ayat 
(2) bagian ini, dengan cara yang 
ditentukan dalam bagian 69 (4) 
Konstitusi ini.

(2) Majelis Nasional dapat mengubah 
bagian ini, ayat (1), (4) dan (7) pasal 
137, pasal 138 dan pasal 139 dari 
Konstitusi ini dengan cara ditentukan 
dalam ayat (3) dan (5) bagian 69 
Konstitusi ini.

(3) Ayat (7) dan (8) dari bagian 69 
Konstitusi ini berlaku untuk tujuan 
menafsirkan referensi dalam bagian 
ini untuk setiap ketentuan dari 
Bagian ini dan untuk perubahan dari 
ketentuan tersebut ketika mereka 
berlaku untuk tujuan menafsirkan 
referensi dalam bagian 69 Konstitusi 
ini dan dalam Jadwal 2 Perjanjian 
ini dengan ketentuan apa pun dari 
Konstitusi ini dan untuk perubahan 
ketentuan tersebut.
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BAB XII
PENCABUTAN DAN TANGGAL 

MULAI

PERMULAAN
141.

Konstitusi ini mulai berlaku pada Hari 
Kemerdekaan:

Asalkan pasal 133 dan 135 dari Konstitusi 
ini akan mulai berlaku segera.

PENCABUTAN
142.

Undang-undang yang diatur dalam 
Jadwal 4 dicabut dengan efek dari Hari 
Kemerdekaan

BAB XIII
KONTROL PEMERINTAH ATAS 

UTILITAS PUBLIK

INTERPRETASI
143.

Untuk tujuan bagian ini:-
•	 “Utilitas publik” berarti ketentuan dari 

layanan elektrik, telekomunikasi, dan 
air.

•	 “Pemberi Utilitas Publik” berarti—
a. PT. Listrik Belize, perusahaan yang 

tergabung dalam undang-undang 
perusahaan, atau penerusnya tanpa 
dipedulikan namanya;

b. PT. Telemedia Belize, perusahaan 
yang tergabung dalam undang-
u n d a n g  p e r u s a h a a n ,  a t a u 
penerusnya tanpa dipedulikan 
namanya; dan

c. P T.  L a y a n a n  A i r  B e l i z e , 
perusahaan yang tergabung dalam 
undang-undang perusahaan, atau 
penerusnya tanpa dipedulikan 
Namanya

•	 “Pemerintah” berarti Pemerintah 
Belize;

•	 “Kepemilikan Saham Pemerintah” 
akan dianggap termasuk saham yang 
dimiliki oleh Dewan Jaminan Sosial.

•	 “Kepemilikan dan kontrol mayoritas” 
berarti memegang tidak kurang dari 
lima puluh satu persen (51%) dari 
modal saham yang dikeluarkan dari 
penyedia utilitas public Bersama 
dengan mayoritas di Dewan Direksi, 
dan tidak adanya kekuatan veto 
atau lainnya. Hak-hak khusus yang 
diberikan kepada pemegang saham 
minoritas yang akan menghambat 
pemerintah untuk mengelola urusan 
penyedia utilitas public secara bebas 
dan tanpa Batasan.

KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN 
KONTROL UTILITAS PUBLIK

144.

(1) Dari dimulainya Undang-Undang 
Dasar Konstitusi Belize (Amandemen 
Kedelapan), 2011, Pemerintah akan 
memiliki dan mempertahankan 
setiap saat kepemilikan dan kontrol 
mayoritas penyedia utilitas publik; 
dan segala  keteras ingan dar i 
kepemilikan saham Pemerintah atau 
hak-hak lain, baik sukarela atau tidak 
sukarela, yang dapat merendahkan 
dari kepemilikan mayoritas dan 
kontrol Pemerintah atas penyedia 
utilitas publik akan sepenuhnya batal 
dan tidak berpengaruh terlepas dari 
apa pun yang terkandung dalam pasal 
20 atau ketentuan lain dari ketentuan 
ini. Konstitusi atau hukum atau aturan 
praktik lainnya:
Asalkan dalam hal Dewan Jaminan 
Sosial (“Dewan”) bermaksud untuk 
menjual seluruh atau sebagian 
kepemi l ikan  sahamnya  yang 
akan mengakibatkan kepemilikan 
saham Pemerintah (sebagaimana 
didefinisikan dalam bagian 143) jatuh 
di bawah 51% dari modal saham 
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yang dikeluarkan dari suatu penyedia 
utilitas publik, Dewan pertama-tama 
akan menawarkan untuk dijual kepada 
Pemerintah, dan Pemerintah akan 
membeli dari Dewan, sedemikian 
banyak kepemilikan saham yang 
diperlukan untuk mempertahankan 
kepemilikan mayoritas dan kontrol 
Pemerintah atas penyedia utilitas 
publik; dan setiap penjualan tersebut 
kepada Pemerintah akan valid dan 
efektif untuk semua tujuan.

(2) Setiap pemindahtanganan atau 
pengalihan kepemilikan saham 
Pemerintah yang bertentangan dengan 
ayat (1) di atas tidak akan memberi 
hak kepada penerima transfer atau 
orang lain selain pengembalian harga 
pembelian, jika dibayar

VALIDITAS PESANAN AKUISISI 
SEHUBUNGAN DENGAN PT 

LISTRIK BELIZE DAN PT 
TELEMEDIA BELIZE

145.

(1) Untuk menghilangkan keraguan, 
maka dideklarasikan bahwa akuisisi 
beberapa property oleh pemerintah 
dilakukan dibawah beberapa aturan 
tentang-
a. U n d a n g - u n d a n g  L i s t r i k , 

sebagaimana telah diubah, dan 
aturan listrik (Asumsi Kendali 
atas PT Listrik Belize), 2011 
(selanjutnya disebut sebagai 
“Perintah Pengadaan Listrik”); dan

b. Undang-undang Telekomunikasi 
Belize, sebagaimana telah diubah, 
dan aturan telekomunikasi (Asumsi 
kendali atas PT Telemedia Belize), 
2011 ( selanjutnya disebut sebagai 
“Perintah Pengadaan Telemedia”),

Dilakukan sebagaimana mestinya 
untuk tujuan public sesuai dengan 
hukum yang mengesahkan akuisisi 
property tersebut.

(2) Properti yang diperoleh berdasarkan 
ketentuan Perintah Pengadaan Listrik 
dan Perintah Akuisisi Telemedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas dianggap untuk menjamin 
secara absolut dan terus-menerus di 
Pemerintah bebas dari semua sitaan 
yang berlaku sejak tanggal dimulainya 
yang ditentukan dalam perintah 
tersebut

(3) Tidak ada dalam ketentuan sebelumnya 
dari bagian ini akan mengurangi hak 
setiap orang yang mengklaim minat 
atau hak atas properti yang diperoleh 
berdasarkan Perintah Pengadaan 
untuk menerima kompensasi yang 
wajar dalam waktu yang wajar sesuai 
dengan hukum yang mengesahkan 
akuisisi properti tersebut.

TAMBAHAN 1 DALAM 
KONSTITUSI:

DEFINISI BELIZE (PASAL 1)
(1) Teritori Belize terdiri atas pulau 

utama Belize dan pulau-pulau yang 
ada di sekelilingnya dan pulau-pulau 
karang kecil yang ada di dalam area 
yang dibatasi oleh Guatemala dan 
Meksiko dan batas luar laut Belize 
di deskripsikan sebagai berikut:
a. Batas dengan Guatemala adalah 

garis yang dibuat pada perjanjian 
antara Inggris Raya dan Guatemala 
pada 30 April 1959.

b. Batas dengan Meksiko adalah garis 
yang dibuat pada perjanjian antara 
Inggris Raya dengan Meksiko

c. Batas terluar laut teritorial Belize 
adalah batas yang disediakan oleh 
hukum yang diukur dari garis 
pangkal seperti yang mungkin 
telah ditentukan sebelum Hari 
Kemerdekaan  o leh  hukum 
atau lainnya, atau sebagaimana 
ditentukan setelahnya
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dan juga termasuk Kepulauan 
Turneffe, Cayes of Lighthouse Reef 
dan Glover Reef, bersama dengan 
semua pulau dan terumbu yang 
terkait, dan perairan yang berdekatan 
sejauh batas terluar laut teritorial yang 
memenuhi syarat untuk mereka.

(2) Area sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 dari Jadwal ini termasuk, 
tetapi tidak terbatas pada, Ambergris 
Caye, Caye Caulker, Kapel Caye, 
Long Caye, Caye Prancis, Caye St. 
George, Caye Sersan, Caye Goff, 
Caye Inggris, Caye Rendezvous Caye, 
Bluefield Range of Cayes, Southern 
Long Caye, Columbus Caye, Fly 
Range of Cayes, Tobacco Range of 
Cayes, Southern Water Caye, Carrie 
Bow Caye, Gladden Caye, Caye 
Sutra, Pompion Caye, Ranguana 
Range of Cayes, Sapodilla Range of 
Cayes, Snake Cayes, semua pulau 
dan caye yang terkait dengan cayes 
yang disebutkan di atas, dan semua 
caye lain yang terletak di dalam dan 
di sepanjang Barrier Reef.

TAMBAHAN 2 DALAM 
KONSTITUSI:

PERUBAHAN KONSTITUSI 
(PASAL 69)

Perubahan Konstitusi yang dimaksud 
dalam pasal 69(3)-
i. Bagian II;
ii. Pasal 55 sampai 60 (inklusif), 84, 85, 

88 sampai 93 (inklusif);
iii. Bagian VII;
iv. Pasal 52(2) 54, 108(7), dan (8), 109(6) 

dan (7), dan 111;
v. Pasal 105 dan 106.

TAMBAHAN 3 DALAM 
KONSTITUSI:

BENTUK SUMPAH DAN BENTUK 
PENEGASAN (PASAL 131(1))

Bentuk Sumpah
Sumpah Kesetiaan dan Jabatan

Saya, __________, bersumpah bahwa 
saya akan tetap setia terhadap Belize, 
dan akan menjunjung tinggi Konstitusi 
dan Undang-undang, dan saya akan 
dengan sungguh-sungguh, tidak memihak 
dan dengan segenap kemampuan saya 
menjalankan tugas-tugas saya sebagai 
[___] dan melakukan yang benar untuk 
semua orang yang bertanggung jawab tanpa 
rasa takut atau pilih kasih, kasih saying 
atau niat buruk. [Jadi tolong aku, Tuhan]

Bentuk Penegasan
Penegasan Kesetiaan dan Jabatan
Saya, __________, lakukan dengan 
sungguh-sungguh dan dengan tulus 
menegaskan dan menyatakan bahwa saya 
akan menanggung iman dan kesetiaan 
yang sejati kepada Belize, dan akan 
menegakkan Konstitusi dan hukum, 
dan bahwa saya akan dengan sungguh-
sungguh, tidak memihak dan dengan 
kemampuan terbaik saya melaksanakan 
tugas-tugas saya sebagai [___] dan 
melakukan yang benar untuk semua orang 
tanpa rasa takut atau pilih kasih, kasih 
saying atau niat buruk.

TAMBAHAN 4 DALAM 
KONSTITUSI:

PENCABUTAN

Ordonansi yang dicabut/referensi
Ordonansi Konstitusi Honduras Britania, 
1963. /No. 33/1963
Ordonans i  Kons t i tus i  Honduras 
(Amandemen), 1966/No. 23/1966
Ordonans i  Kons t i tus i  Honduras 
(Amandemen), 1970/No.9/1970
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Bermuda

1. Nama Resmi : Bermuda

2. Ibu Kota Negara : Hamilton

3. Konstitusi : 8 Juni 1968, amandemen tahun 1989 dan 2003

4. Bahasa Resmi : Inggris

5. Bentuk Negara : Kesatuan

6. Sistem Pemerintahan : Parlementer

7. Bentuk Pemerintahan : Monarkhi Konstitusional

8. Kepala Negara : Ratu Elizabeth II, diwakilkan oleh seorang Gurbenur

9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

10. Lembaga Legislatif : Bikameral; yang terdiri dari Senat (yang berjumlah 
11 anggota yang diangkat oleh Gubernur, Perdana 
Menteri, dan oposisi) dan the House of Assembly
(berjumlah 36 kursi yang dipilih langsung untuk 
masa jabatan 5 tahun)

11. Lembaga Yudikatif : Supreme Court; Court of Appeal; Magistrate Courts.Supreme Court; Court of Appeal; Magistrate Courts.Supr
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INSTRUMEN UNDANG-UNDANG KERAJAAN INGGRIS 

SI 1968 Nomor 182

KONSTITUSI BERMUDA

aturan TENTANG KONSTITUSI BERMUDA 1968

[Dibuat oleh Yang Mulia-dalam-Dewan di bawah Konstitusi Bermuda 1967 dari 
Inggris (judul 2 item 9)]

Kutipan dan Awal Mula 

(Pasal 1)

(1) Aturan ini dapat disebut sebagai 
Konstitusi Bermuda 1968.

(2) Aturan ini mulai berlaku pada 
tanggal 21 Februari 1968. [Tetapi 
2 Juni 1968 adalah “hari yang telah 
ditentukan”]

Penafsiran 

(Pasal 2)

(1) Dalam Aturan ini, “Konstitusi” 
berarti Konstitusi Bermuda yang 
ditetapkan dalam Tambahan 2 
untuk Saturn ini, “hari yang telah 
ditentukan” berarti hari kembalinya 
surat  perintah pemilu dalam 
pemilihan umum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 7 dari aturan 
yang ditentukan oleh Gubernur 
dengan proklamasi yang diumumkan 
dalam Lembar Negara, [2 Juni 1968 
ditetapkan oleh proklamasi SR 
Gubernur & O 55/1968] “instrumen 
yang ada” berarti instrumen yang 
dicabut oleh Pasal 3 dari aturan ini, 
“hukum yang ada” berarti setiap 
undang-undang (termasuk yang 
telah dicabut) yang dibuat sebelum 
hari ditentukan oleh legislatif yang 
dilantik sebagai anggota legislatif 

Bermuda dan berpengaruh sebagai 
bagian dari hukum Bermuda segera 
sebelum hari yang ditentukan [2 Juni 
1968 ] (apakah atau tidak mereka 
telah kemudian datang ke dalam 
operasi) dan setiap aturan, peraturan, 
perintah atau instrumen lain yang 
dibuat di mengikut undang-undang 
tersebut dan memiliki efek seperti 
itu.

(2) Ketentuan-ketentuan Pasal 102, 103 
dan 108 dari Konstitusi berlaku untuk 
tujuan menafsirkan pasal 1 sampai 
10 dari aturam ini dan sebaliknya 
dalam kaitan tersebut yang berlaku 
untuk tujuan menafsirkan dan dalam 
hubungannya dengan Konstitusi.

Pencabutan

(Pasal 3)

Instrumen yang ditetapkan dalam jadwal 
1 aturan ini dicabut dengan efek dari hari 
yang ditentukan [2 Juni 1968].

Pembentukan Konstitusi 

(Pasal 4)

Berdasarkan ketentuan ini aturan 
Konstitusi akan mulai berlaku pada hari 
yang telah ditentukan [2 Juni 1968].
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Undang-undang Yang Ada 

(Pasal 5)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, undang-undang yang 
ada akan berlaku pada dan setelah 
hari yang ditentukan [2 Juni 1968] 
seolah-olah mereka dibuat sesuai 
dengan Konstitusi ini dan harus 
dibaca dan ditafsirkan dengan 
modifikasi tertentu, adaptasi, 
kualifikasi dan pengecualian yang 
mungkin diperlukan untuk membawa 
mereka sesuai dengan Konstitusi ini.

(2) Gubernur dapat, atas perintah 
yang diumumkan dalam Lembar 
Negara, setiap saat dalam waktu 
dua belas bulan setelah dimulainya 
aturan ini membuat perubahan 
seperti dalam hukum yang ada yang 
mungkin tampak dia perlu atau 
bijaksana untuk membawa hukum 
itu ke dalam sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi atau untuk memberikan 
efek, atau memungkinkan efek 
yang akan diberikan, kepada mereka 
ketentuan, dan hukum yang ada akan 
berlaku sesuai dari tanggal tersebut 
(tidak menjadi awal dari hari yang 
ditentukan) sebagaimana ditentukan 
dalam aturan.

(3) Aturan yang dibuat di bawah 
Pasal ini dapat diubah atau dicabut 
oleh badan Legislatif atau, dalam 
kaitannya dengan hukum yang 
terpengaruh olehnya, oleh otoritas 
lain yang memiliki kewenangan 
untuk mengubah, mencabut atau 
membatalkan hukum yang ada.

(4) Apabila muncul masalah apapun 
yang ditentukan atau disediakan 
untuk keperluan Konstitusi oleh 
Badan Legislatif atau oleh pihak 
lain atau otoritas yang ditentukan 
atau disiapkan untuk kepentingan 
Konstitusi (termasuk amandemen 

terhadap hukum tersebut dibuat pada 
Pasal berikut ini) atau jika tidak 
ditentukan atau disiapkan untuk, 
segera akan ditentukan dikemudian 
hari, oleh atau berdasarkan instrumen 
yang ada, bahwa ketetapan atau 
ketentuan tersebut, terhitung sejak 
tanggal ketetapan, memiliki akibat 
seolah-olah itu telah dibuat untuk 
tujuan oleh Legislatif atau, sebagai 
kasus mungkin, oleh pihak lain atau 
otoritas.

(5) Ketentuan-ketentuan Pasal ini 
haruslah tanpa mengabaikan 
kewenangan yang diberikan oleh 
Konstitusi atau hukum lain atas 
setiap pihak atau wewenang untuk 
membuat ketentuan untuk hal 
apapun, termasuk perubahan atau 
pencabutan hukum yang ada.

(6) Untuk menghindari keraguan dengan 
ini dinyatakan bahwa tidak ada 
dalam Pasal 55 dari Konstitusi akan 
mempengaruhi daftar pemilih hidup 
berdasarkan hukum yang berlaku 
segera, sebelum ditafsirkan sebagai 
penerapan dalam kaitannya dengan 
setiap revisi berikutnya dari daftar 
tersebut.

Pejabat Lama 

(Pasal 6)

(1) Setiap pihak sebelum mendekati 
tanggal ketetapan [2 Juni 1968] tetap 
atau bertugas di setiap kantor yang 
ditentukan dalam Pasal ini, wajib 
mempersiapkan segala kebutuhan 
pada tanggal penetapan atau 
bertugas di kantor masing-masing, 
atau yang sesuai kantor sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi, dan 
telah disumpah sesuai peraturan atau 
penegasan berdasarkan Konstitusi: 
Asalkan setiap pihak yang menurut 
instrumen-instrumen yang berlaku 
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atau hukum yang ditentukan telah 
diminta untuk kantornya pada 
waktu berakhirnya setiap periode, 
atau sampai pada waktunya akan 
mengosongkan kantornya pada 
waktu berakhirnya jam kerja, atau 
telah memasuki waktu tersebut.

(2) Pasal ini berlaku untuk kantor 
Gubernur, hakim dari Mahkamah 
Agung dan Pengadilan Tinggi dan 
staf pribadi Gubernur dan jabatan 
publik.

(3) Ketentuan-ketentuan pasal ini harus 
tanpa mengurangi kewenangan 
setiap pihak atau wewenang untuk 
menghapuskan setiap kantor atau 
menghapus dari kantor setiap pihak 
yang memegang atau bertindak di 
kantor manapun.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
sebelum Tanggal Penetapan

(Pasal 7)

[Dihilangkan]

Penunjukan Pertama Sekretaris 
Eksekutif Dewan 

(Pasal 7A)

[Dihilangkan]

Aturan Tata Tertib Dewan Legislatif 
dan Majelis 

(Pasal 8)

[Transisional] [dihilangkan]

Proses hukum 

(Pasal 9)

[Transisi] [dihilangkan]

Peraturan untuk pensiun, 
kompensasi, dan Lain-lain Terkait 

Masalah Kepegawaian 

(Pasal 10)

[Transisi] [dihilangkan]

TAMBAHAN 1 

ATAS aturan PENCABUTAN 
INSTRUMENT 

Surat Resmi, tanggal 19 Januari 1888, 
yang sidahkan di bawah Segel Inggris 
Raya, yang merupakan kantor Gubernur 
dan Kepala Pemerintahan Kepulauan 
Bermuda atau Somers [Rev.III, p. 119]. 
Surat Resmi Bermuda (Amandemen) 
1.953 [S.I. 1.953 II, p. 2.777]. Surat 
Resmi Bermuda (Amandemen) 1955 
[S.I. 1.955 II, p. 3179]. Resmi Surat 
Bermuda 1.962 [S.I. 1962 I, p.1025]. 
Instruksi yang dikeluarkan di bawah 
Ketentuan Persetujuan Kerajaan dan 
stempel kepada Gubernur dan Kepala 
Pemerintahan Kepulauan Bermuda atau 
Somers pada tanggal 25 November 1915. 
Tambahan Instruksi yang dikeluarkan 
seperti tersebut di atas pada tanggal 9 
1.930 Juni. Instruksi tambahan yang 
dikeluarkan seperti tersebut di atas pada 
tanggal 30 Agustus 1943.

Instruksi tambahan yang dikeluarkan 
seperti tersebut di atas pada tanggal 16 
Mei 1953.

TAMBAHAN 2 

ATAS aturan KONSTITUSI 
BERMUDA

BAB I 

PERLINDUNGAN KEBEBASAN 
INDIVIDU DAN HAK ASASI
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Hak dasar dan kebebasan dari 
individual 

(Pasal 1)

Setiap orang di Bermuda berhak atas 
hak-hak dasar dan kebebasan individu, 
yang mengatakan, memiliki hak, ras 
apapun, tempat asal, opini politik, warna 
kulit, keyakinan atau jenis kelamin, 
tetapi dapat menghormati hak-hak 
dan kebebasan pihak lain dan untuk 
kepentingan umum, terkait setiap dan 
semua hal berikut, yaitu:
(A) hidup, kebebasan, keamanan pribadi 

dan perlindungan hukum;
(B) kebebasan hati nurani, berekspresi 

dan berkumpul dan berserikat, dan
(C) perlindungan pemilikan rumah 

dan harta benda lainnya dan dari 
perampasan kepemilikan sesuatu 
tanpa kompensasi,  ketentuan 
selanjutnya dari Bab ini akan 
berlaku untuk tujuan perlindungan 
dalam menjamin hak-hak dan 
kebebasan tersebut di atas tunduk 
pada pembatasan-pembatasan 
perlindungan itu sebagai yang 
terkandung dalam ketentuan-
ketentuan, batasan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa nikmat 
hak dan kebebasan tersebut oleh 
setiap individu tidak merugikan 
hak-hak dan kebebasan pihak lain 
atau kepentingan umum.

Perlindungan hak untuk hidup 

(Pasal 2)

(1) Tidak seorang pun akan dicabut 
secara sengaja kehidupannya, 
dijaga dalam pelaksanaan hukuman 
pengadilan sehubungan dengan 
tindak pidana yang telah menerima 
hukuman.

(2) Seseorang tidak akan dianggap 
sebagai telah terrampas hidupnya 
bertentangan dengan Pasal ini, 

jika ia meninggal sebagai akibat 
dari suatu perlakuan, sampai batas 
tersebut dan dalam keadaan yang 
diizinkan oleh hukum, kewenangan 
tersebut bisa dibenarkan:
(a) untuk membela setiap orang 

dari kekerasan atau untuk 
membela properti;

(b) untuk mempengaruhi ketentuan 
penangkapan yang sah atau 
untuk mencegah kaburnya 
pihak yang ditahan secara sah;

(c) u n t u k  t u j u a n  m e n e k a n 
pemberontakan, kerusuhan 
atau pemberontakan, atau

(d) untuk mencegah komisi oleh 
pihak tindak pidana, atau jika 
ia meninggal sebagai akibat 
dari tindakan hukum perang.

Perlindungan dari perlakuan tidak 
manusiawi 

(Pasal 3)

(1) Tidak seorang pun akan dikenakan 
penyiksaan atau pengobatan tidak 
manusiawi atau merendahkan atau 
hukuman.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh 
bahwa hukum yang bersangkutan 
kewenangan penderitaan dari 
deskripsi apapun hukuman yang sah 
di Bermuda segera sebelum datang 
ke pengoperasian Konstitusi ini [2 
Juni 1968].

Perlindungan dari perbudakan dan 
kerja paksa 

(Pasal 4)

(1) T i d a k  s e o r a n g  p u n  a k a n 
diselenggarakan di perbudakan atau 
penghambaan.
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(2) Tidak seorang pun wajib untuk 
melakukan kerja paksa.

(3) Untuk keperluan Pasal ini, “kerja 
paksa” tidak termasuk:

(a) tenaga kerja yang diperlukan dalam 
setiap konsekuensi dari vonis atau 
perintah pengadilan;

(b) tenaga kerja setiap diperlukan dari 
anggota dari angkatan disiplin 
sedang melakukan tugasnya sebagai 
atau, dalam kasus pihak yang 
memiliki keberatan hati nurani 
untuk layanan dalam angkatan darat, 
angkatan laut, atau udara militer, 
tenaga kerja setiap pihak yang 
diperlukan oleh hukum untuk tampil 
di tempat pelayanan tersebut;

(c) tenaga kerja yang dibutuhkan 
setiap pihak sementara ia ditahan 
secara sah bahwa, meskipun tidak 
diperlukan sebagai konsekuensi dari 
vonis atau perintah dari pengadilan, 
cukup diperlukan untuk kepentingan 
kesehatan atau untuk pemeliharaan 
tempat di mana ia ditahan; atau

(d) tenaga kerja setiap diperlukan selama 
periode darurat publik (artinya, masa 
yang diatur oleh Pasal 14 dari 
Konstitusi ini berlaku) atau dalam 
hal terjadi keadaan darurat atau 
bencana yang mengancam kehidupan 
atau kesejahteraan masyarakat, 
sejauh bahwa membutuhkan tenaga 
kerja tersebut cukup dibenarkan, 
dalam keadaan situasi yang timbul 
atau yang berlakuselama periode 
itu atau sebagai hasil dari darurat 
atau bencana lainnya, untuk tujuan 
berurusan dengan situasi itu.

Perlindungan dari penangkapan atau 
penahanan sewenang-wenang 

(Pasal 5)

(1) Tidak seorang pun akan dirampas 
kebebasan pribadinya dijamin dapat 

disahkan oleh hukum di salah satu 
kasus berikut:
(a) dalam pelaksanaan vonis 

atau perintah dari pengadilan, 
apakah  d id i r ikan  un tuk 
Bermuda atau beberapa negara 
lainnya, berkenaan dengan 
tindak pidana yang ia telah 
dihukum atau sebagai akibat 
dari  ketidak sempurnaan 
tuntutan atas tuduhan pidana;

(b) dalam pelaksanaan perintah 
pengadilan menghukumnya 
atas penghinaan terhadap 
pengadilan yang lain atau 
pengadilan atau mahkamah;

(c) dalam pelaksanaan perintah 
pengadilan yang dibuat dalam 
Ketetapan untuk mengamankan 
pemenuhan kewajiban yang 
dikenakan kepadanya oleh 
hukum;

(d) untuk tujuan membawa dia ke 
pengadilan dalam pelaksanaan 
perintah pengadilan;

(e) atas kecurigaan bahwa ia telah 
melakukan, yang melakukan, 
atau akan melakukan, tindak 
pidana;

(f) d a l a m  k a s u s  s e s e o r a n g 
yang belum mencapai usia 
duapuluhsatu tahun, di bawah 
perintah pengadilan atau 
dengan persetujuan dari orang 
tua atau walinya, untuk tujuan 
pendidikan atau kesejahteraan;

(g) un tuk  tu juan  mencegah 
penyebaran penyakit menular 
atau menular atau dalam kasus 
pihak yang tertular, atau patut 
diduga menjadi, tidak waras, 
kecanduan obat-obatan atau 
alkohol, atau gelandangan, 
untuk tujuan perawatan atau 
pengobatan atau perlindungan 
masyarakat;
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(h) un tuk  tu juan  mencegah 
m a s u k n y a  s e s e o r a n g 
berdasarkan ketetapan hukum 
Bermuda atau untuk tujuan 
mempengaruhi penghapusan 
pengusiran, ekstradisi atau 
lainnya yang sesuai hukum 
Bermuda i tu  pihak atau 
pengambilan proses yang 
berkaitan dengannya.

(2) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan harus diLembaran Negarahu 
sesegera mungkin, dalam bahasa 
yang ia mengerti, terhadap alasan 
penangkapan atau penahanan.

(3) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan dalam kasus seperti itu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) (d) atau (e) dari Pasal ini 
dan yang tidak dilepaskan akan 
ditahan tanpa penundaan sebelum 
pengadilan, dan jika ada orang yang 
ditangkap atau ditahan dalam kasus 
seperti itu seperti yang disebutkan 
dalam ayat tersebut (e) tidak 
mencoba dalam waktu yang wajar 
ia harus (tanpa mengurangi proses 
lebih lanjut yang dapat diajukan 
terhadapnya) akan dilepaskan baik 
tanpa syarat atau pada kondisi yang 
wajar, termasuk dalam kondisi 
tertentu seperti kondisi diperlukan 
untuk memastikan bahwa ia muncul 
di kemudian hari untuk diadili atau 
untuk proses awal ke pengadilan.

(4) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah oleh pihak 
lain berhak untuk itu kompensasi 
dari pihak lain.

(5) Setiap orang yang ditangkap berhak 
untuk diLembaran Negarahu, 
segera setelah ia dibawa ke kantor 
polisi atau tempat lain penahanan, 
hak-haknya seperti yang didefinisikan 
oleh hukum yang berlaku oleh 
Badan Legislatif untuk tetap diam, 

untuk mencari hukum saran, dan 
memiliki satu orang diinformasikan 
melalui telepon penangkapan dan 
keberadaannya.

Ketentuan Perlindungan Jaminan 
Hukum 

(Pasal 6)

(1) Jika seseorang dibebankan dengan 
tindak pidana, maka, kecuali 
tuduhan itu ditarik, kasus ini harus 
diberikan pemeriksaan yang adil 
dalam waktu yang wajar oleh 
pengadilan independen dan tidak 
memihak yang ditetapkan oleh 
hukum.

(2) Setiap orang yang dituduh melakukan 
tindak pidana:
(a) harus dianggap tidak bersalah 

sampai ia terbukti atau telah 
mengaku bersalah;

(b) harus diLembaran Negarahu 
segera sebagai cukup praktis, 
dalam bahasa yang ia mengerti 
dan secara rinci, dari sifat 
pelanggaran dikenakan;

(c) harus  d iber i  waktu  dan 
fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaannya;

(d) akan diizinkan untuk membela 
diri di hadapan pengadilan 
secara langsung atau, atas biaya 
sendiri, oleh perwakilan hukum 
pilihannya sendiri atau, di mana 
begitu disediakan oleh hukum 
apapun, oleh perwakilan hukum 
dengan mengorbankan publik;

(e) harus diberikan fasilitas untuk 
memeriksa secara langsung atau 
melalui perwakilan hukumnya 
saksi yang dipanggil oleh jaksa 
pengadilan, dan memperoleh 
kehadiran dan melaksanakan 
pemeriksaan saksi  untuk 
bersaksi atas nama sebelum 
pengadilan pada kondisi yang 
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sama seperti yang berlaku bagi 
saksi yang dipanggil oleh jaksa 
penuntut;

(f) harus diijinkan untuk memiliki 
tanpa pembayaran bantuan 
penerjemah jika dia tidak 
dapat  memahami bahasa 
yang digunakan di pengadilan 
muatan, dan

(g) wajib, bila dikenakan pada 
informasi atau dakwaan di 
Mahkamah Agung, memiliki 
hak untuk diadili oleh juri, 
dan, kecuali dengan persetujuan 
sendiri, sidang tidak akan 
menggantikannya ab-rasa, 
kecuali dia begitu melakukan 
dirinya di pengadilan untuk 
membuat kelanjutan proses 
di hadapannya praktis dan 
pengadilan telah memerintahkan 
dia untuk dihapus dan sidang 
untuk melanjutkan dalam 
ketidakhadirannya.

(3) Ketika seseorang mencoba untuk 
setiap tindak pidana, pihak yang 
dituduh atau pihak yang diberi kuasa 
oleh dia dalam nama yang akan, jika 
ia membutuhkan dan tergantung dari 
pembayaran biaya yang masuk akal 
seperti dapat ditentukan oleh hukum, 
harus diberikan dalam waktu yang 
wajar setelah penghakiman salinan 
untuk penggunaan terdakwa dari 
setiap catatan proses yang dibuat 
oleh atau atas nama pengadilan.

(4) Tidak ada pihak yang akan 
dianggap bersalah karena melakukan 
pelanggaran pidana karena perbuatan 
atau kelalaian yang tidak, pada saat 
itu terjadi, merupakan kejahatan 
tersebut, dan tidak ada hukuman 
dikenakan untuk setiap tindak pidana 
yang severer dalam derajat atau 
deskripsi dari hukuman maksimal 
yang mungkin telah dikenakan untuk 

pelanggaran bahwa pada saat ketika 
perbuatan tersebut dilakukan.

(5) Tidak ada pihak yang menunjukkan 
bahwa ia telah diadili oleh pengadilan 
yang berwenang untuk melakukan 
tindak pidana dan baik dihukum 
atau dibebaskan lagi akan diadili 
atas tindak pidana tersebut atau 
untuk tindak pidana lainnya yang 
ia bisa saja dihukum di pengadilan 
untuk itu pelanggaran, kecuali atas 
perintah pengadilan yang unggul 
dalam proses banding atau meninjau 
berkaitan dengan keyakinan atau 
pembebasan.

(6) Tidak seorangpun akan diadili 
atas tindak pidana yang jika ia 
menunjukkan bahwa ia telah 
diampuni untuk pelanggaran itu.

(7) Tidak ada pihak yang mencoba 
untuk melakukan tindak pidana akan 
dipaksa untuk memberikan bukti di 
pengadilan.

(8) Setiap pengadilan atau otoritas 
mengadili lain yang ditentukan 
oleh hukum untuk penentuan 
keberadaan atau luas hak sipil atau 
kewajiban harus ditetapkan oleh 
hukum dan harus independen dan 
tidak memihak, dan di mana proses 
untuk penentuan tersebut, ditetapkan 
oleh setiap pihak sebelum seperti 
pengadilan atau otoritas mengadili 
lainnya, kasus ini harus diberikan 
pemeriksaan yang adil dalam waktu 
yang wajar.

(9) Semua proses dilembagakan dalam 
setiap pengadilan untuk penentuan 
keberadaan atau luas hak sipil atau 
kewajiban, termasuk pengumuman 
keputusan pengadilan, tidak dapat 
dimintai di depan umum.

(10) Tidak ada dalam ayat (9) dari Pasal 
ini akan mencegah pengadilan 
dari tidak termasuk dari pihak 
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proses selain hal tersebut pihak dan 
perwakilan hukum mereka sampai 
batas seperti pengadilan
(a) dapat diberdayakan oleh hukum 

sehingga harus dilakukan dan 
dapat mempertimbangkan 
perlu atau bijaksana dalam 
situasi dimana publikasi justru 
akan merugikan kepentingan 
keadilan, atau di interlocu-tory 
proses atau untuk kepentingan 
moralitas publik, kesejahteraan 
orang-orang di bawah usia 
delapan belas tahun atau 
perlindungan kehidupan pribadi 
orang yang bersangkutan dalam 
proses, atau

(b) dapat  diberdayakan atau 
d iwa j ibkan  o leh  hukum 
untuk melakukannya untuk 
kepent ingan per tahanan, 
keamanan publik atau ketertiban 
umum.

(11) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan

(a) ayat (2) (a) dari Pasal ini sejauh 
hukum tersebut memaksakan 
pada setiap pihak yang dituduh 
melakukan tindak pidana beban 
untuk membuktikan fakta-fakta 
tertentu;

(b) ayat (2) (e) dari Pasal ini sejauh 
hukum tersebut menetapkan kondisi 
yang harus dipenuhi jika saksi 
dipanggil untuk bersaksi atas nama 
seorang terdakwa harus membayar 
pengeluaran mereka dari dana 
publik;

(c) ayat (5) dari Pasal ini sejauh hukum 
tersebut kewenangan pengadilan 
untuk mencoba anggota dari angkatan 
disiplin karena melakukan tindak 
pidana meskipun setiap percobaan 

dan keyakinan atau pembebasan 
dari anggota yang di bawah hukum 
angkatan disiplin yang, sehingga, 
bagaimanapun, bahwa pengadilan 
sehingga mencoba seperti anggota 
dan memvonis dia akan dalam 
hukuman dia untuk hukuman setiap 
memperhitungkan setiap hukuman 
diberikan kepadanya berdasarkan 
hukum disiplin.

(12) Dalam Pasal ini, “perwakilan 
hukum” berarti pihak yang berhak 
untuk praktik di Bermuda sebagai 
pengacara dan pengacara dari 
Mahkamah Agung.

Perlindungan rumah pribadi dan 
properti lainnya 

(Pasal 7)

(1) Kecuali dengan persetujuannya, tidak 
ada pihak yang akan diperbolehkan 
melakukan pencarian atau hartanya 
atau dimasuki oleh pihak lain di area 
pribadi.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan:
(a) yang cukup diperlukan:

(i) u n t u k  k e p e n t i n g a n 
pertahanan, keamanan 
p u b l i k ,  k e t e r t i b a n 
umum, moralitas publik, 
kesehatan masyarakat, 
kota dan perencanaan 
negara, pengembangan 
sumber daya mineral, 
atau pengembangan atau 
pemanfaatan properti 
lainnya sedemikian rupa 
untuk mempromosikan 
masyarakat manfaat; atau

(ii) untuk tujuan melindungi 
hak dan kebebasan pihak 
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lain, untuk mengaktifkan 
p e j a b a t  a t a u  a g e n 
Pemer in tah ,  o tor i tas 
pemerintah daerah atau 
suatu badan hukum yang 
didirikan berdasarkan 
hukum untuk kepentingan 
umum untuk masuk di 
tempat dari setiap pihak 
d i  untuk  memer iksa 
tempat-tempat tersebut 
atau di atasnya apapun 
untuk tujuan setiap pajak, 
tingkat atau ketertiban 
k a r e n a  a t a u  u n t u k 
melaksanakan pekerjaan 
yang berhubungan dengan 
properti  yang sah di 
tempat-tempat tersebut 
dan yang dimiliki oleh 
Pemerintah atau otoritas 
atau badan hukum, sebagai 
kasus mungkin, atau

(c) untuk mengotorisasi, untuk 
tujuan menegakkan putusan 
atau perintah dari pengadilan 
dalam proses sipil, pencarian 
dari pihak atau kekayaan 
dengan perintah pengadilan 
atau dimasuki pada setiap 
lokasi dengan perintah tersebut, 
kecuali  sejauh ketentuan 
tersebut atau, sebagai kasus 
tertentu, hal yang dilakukan di 
bawah kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

Perlindungan Kebebasan Keyakinan

(Pasal 8)

(1) Kecuali dengan persetujuannya, 
tidak ada pihak yang akan terhambat 
dalam menikmati kebebasan hati 
nurani, dan untuk keperluan Pasal 
ini meliputi kebebasan menyatakan 

kebebasan berpikir dan agama, 
kebebasan untuk mengubah agama 
atau kepercayaan dan kebebasan, 
baik sendiri atau dalam komunitas 
dengan pihak lain, dan keduanya di 
depan umum atau secara pribadi, 
untuk mewujudkan dan menyebarkan 
agama atau kepercayaan dalam 
ibadah, praktek mengajar, dan 
ketaatan.

(2) Kecuali dengan persetujuan (atau, 
jika ia adalah pihak yang belum 
mencapai usia dua puluh satu tahun, 
persetujuan dari walinya) tidak ada 
pihak menghadiri tempat pendidikan 
wajib untuk menerima pelajaran 
agama atau mengambil Pasal di atau 
menghadiri upacara keagamaan atau 
ketaatan jika instruksi, upacara atau 
ketaatan berhubungan dengan agama 
selain sendiri.

(3) Tidak ada komunitas keagamaan 
atau denominasi harus dicegah 
atau terhalang dalam memberikan 
p e n g a j a r a n  a g a m a  k e p a d a 
orang-orang bahwa komunitas 
atau denominasi dalam program 
pendidikan yang disediakan oleh 
komunitas atau denominasi apakah 
atau tidak itu masyarakat atau 
denominasi dalam penerimaan 
pemerintah manapun subsidi, hibah 
atau bentuk lain dari bantuan 
keuangan yang dirancang untuk 
memenuhi, secara keseluruhan 
atau sebagian, biaya kursus seperti 
pendidikan.

(4) Tidak seorang pun akan dipaksa 
untuk mengambil sumpah yang 
bertentangan dengan agama atau 
kepercayaan atau mengambil 
sumpah apapun dalam cara yang 
bertentangan dengan agama atau 
keyakinan.

(5) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
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hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan 
yang cukup diperlukan:
(a) dalam kepentingan pertahanan, 

keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, atau

(b) untuk tujuan melindungi hak 
dan kebebasan pihak lain, 
termasuk hak untuk mengamati 
dan mempraktekkan agama 
atau kepercayaan tanpa campur 
tangan yang tidak diminta dari 
orang-orang yang mengaku 
agama lain atau kepercayaan, 
kecuali  sejauh ketentuan 
tersebut atau, sebagai kasus 
mungkin, hal yang dilakukan di 
bawah kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

Perlindungan kebebasan berekspresi 

(Pasal 9)

(1) Kecuali dengan persetujuannya, 
tidak ada pihak yang akan terhambat 
dalam menikmati  kebebasan 
berekspresi, dan untuk keperluan 
Pasal ini  mengatakan bahwa 
kebebasan termasuk kebebasan 
memiliki pendapat dan untuk 
menerima dan memberi gagasan dan 
informasi tanpa campur tangan, dan 
kebebasan dari gangguan dengan 
korespondensi.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan:

(a) yang cukup diperlukan:
(i) u n t u k  k e p e n t i n g a n 

pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, 
moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, 
atau

(ii) untuk tujuan melindungi 
hak-hak, reputasi dan 
kebebasan pihak lain 
atau kehidupan pribadi 
orang yang bersangkutan 
dalam proses hukum, 
mencegah pengungkapan 
informasi yang diterima 
d a l a m  k e y a k i n a n , 
m e m p e r t a h a n k a n 
k e w e n a n g a n  d a n 
independensi pengadilan, 
mengatur telepon, telegrafi, 
posting, penyiaran, televisi 
atau sarana komunikasi 
lainnya atau mengatur 
pameran umum atau 
hiburan publik; atau

(b) yang menerapkan pembatasan 
terhadap pejabat publik atau 
guru, kecuali sejauh ketentuan 
tersebut atau, sebagai kasus 
mungkin, hal yang dilakukan di 
bawah kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

(3) Untuk tujuan ayat (b) dari ayat 
(2) dari Pasal ini sejauh ayat 
yang berhubungan dengan pejabat 
publik, “hukum” dalam ayat yang 
mencakup arah secara tertulis terkait 
pelaksanaan pejabat publik umum 
atau kelas apapun dari pejabat publik 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
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Perlindungan kebebasan berkumpul 
dan Berserikat 

(Pasal 10)

(1) Kecuali dengan persetujuannya, 
tidak ada pihak yang akan terhambat 
dalam menikmati  kebebasan 
berkumpul secara damai dan 
berserikat, yang mengatakan, haknya 
untuk berkumpul secara bebas dan 
bergaul dengan pihak lain dan 
khususnya untuk membentuk atau 
milik partai politik atau untuk 
membentuk atau milik serikat 
pekerja atau asosiasi lainnya untuk 
melindungi kepentingannya.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan:
(a) yang cukup diperlukan:

(i) u n t u k  k e p e n t i n g a n 
pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, 
moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat;

(ii) untuk tujuan melindungi 
hak dan kebebasan pihak 
lain, atau

(b) yang memaksakan pembatasan 
pada pejabat publik, kecuali 
sejauh ketentuan tersebut 
atau, sebagai kasus mungkin, 
hal yang dilakukan di bawah 
kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

(3) Untuk tujuan ayat (b) dari ayat (2) 
Pasal ini, “hukum” dalam ayat yang 
mencakup arah secara tertulis terkait 
pelaksanaan pejabat publik secara 
umum atau kelas pejabat publik 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Perlindungan kebebasan bergerak 

(Pasal 11)

(1) Kecuali dengan persetujuannya, 
tidak ada pihak yang akan terhambat 
dalam menikmati  kebebasan 
bergerak, artinya, hak untuk bergerak 
bebas di seluruh Bermuda, hak untuk 
berada di setiap bagian daripadanya, 
hak untuk masuk ke Bermuda dan 
kekebalan dari pengusiran darinya.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh bahwa 
hukum tersebut membuat ketentuan:
(a) untuk pengenaan pembatasan 

pada gerakan atau tinggal di 
Bermuda atau di sebelah kanan 
untuk meninggalkan Bermuda 
pihak pada umumnya atau 
kelompok orang yang cukup 
diperlukan:
(i) u n t u k  k e p e n t i n g a n 

pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, 
moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, 
atau

(ii) untuk tujuan melindungi 
hak-hak suatu kebebasan 
pihak lain, kecuali sejauh 
ketentuan tersebut atau, 
sebagai kasus mungkin, 
hal yang dilakukan di 
b a w a h  k e w e n a n g a n 
daripadanya menunjukkan 
t idak menjadi  cukup 
d i b e n a r k a n  d a l a m 
masyarakat demokratis;

(b) untuk menghilangkan seseorang 
dari Bermuda dapat diadili atau 
dihukum di beberapa negara 
lain untuk melakukan tindak 
pidana di bawah hukum negara 
itu atau menjalani hukuman 
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penjara di beberapa negara lain 
dalam pelaksanaan hukuman 
pengadilan sehubungan dengan 
tindak pidana berdasarkan 
hukum Bermuda yang ia telah 
dihukum;

(c) untuk pengenaan pembatasan 
pada gerakan atau tinggal di 
dalam Bermuda atau hak untuk 
meninggalkan Bermuda pejabat 
publik yang cukup diperlukan 
untuk tujuan memastikan 
kinerja yang tepat dari fungsi 
mereka;

(d) untuk pengenaan pembatasan 
pe rgerakan  a tau  t empa t 
tinggal dalam Bermuda dari 
setiap orang yang bukan 
milik Bermuda atau darinya 
pengecualian atau pengusiran 
orang-orang tersebut;

(e) untuk pengenaan pembatasan 
perolehan atau penggunaan 
oleh setiap pihak dari tanah atau 
properti lainnya di Bermuda;

(f) untuk pengenaan pembatasan, 
atas perintah pengadilan, pada 
gerakan atau tempat tinggal 
dalam Bermuda dari setiap 
pihak atau setiap hak seseorang 
untuk meninggalkan Bermuda 
baik sebagai akibat dari nya 
yang telah ditemukan bersalah 
atas suatu tindak pidana 
berdasarkan hukum Bermuda 
atau untuk tujuan memastikan 
bahwa dia muncul sebelum 
pengadilan di kemudian hari 
untuk diadili seperti tindak 
pidana atau untuk proses awal 
ke pengadilan atau proses 
yang berkaitan dengan mantan 
tradisi-nya atau penghapusan 
halal dari Bermuda, atau

(g) untuk pengenaan pembatasan 
hak  se t iap  orang  un tuk 
meninggalkan Bermuda yang 

cukup d iper lukan  untuk 
mengamankan pemenuhan 
kewajiban yang diberlakukan 
oleh hukum, kecuali sejauh 
ketentuan tersebut  a tau, 
sebagai kasus mungkin, hal 
tersebut dilakukan di bawah 
kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

(3) Untuk tujuan ayat (c) dari ayat (2) 
Pasal ini, “hukum” dalam ayat yang 
meliputi: arah secara tertulis terkait 
pelaksanaan pejabat publik secara 
umum atau kelas pejabat publik 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(4) Setiap pembatasan kebebasan 
gerakan seseorang yang terlibat 
dalam penahanan sah menurut 
hukum tidak akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini.

(5) Untuk keperluan Pasal ini, seseorang 
dianggap milik Bermuda jika orang 
tersebut:
(a) memiliki statusnya Bermudian;
(b) adalah warga Inggris dan 

Koloni berdasarkan hibah oleh 
Gubernur sertifikat naturalisasi 
bawah Kebangsaan Inggris dan 
Undang-undang Status Orang 
Asing 1914 [1.914 c.17] atau 
Kebangsaan Inggris UU 1.948 
[1948 c .56];

 [CATATAN oleh Kebangsaan 
Inggris UU 1.981 pasal 51 
tanpa mengurangi ayat (3) (c) 
daripadanya di setiap instrumen 
hukum Inggris yang dibuat 
sebelum 1 Januari 1983 “subjek 
Inggris” dan “warga negara 
Persemakmuran” memiliki arti 
yang sama dan dalam kaitannya 
dengan waktu setelah 1 Januari 
1983 berarti seseorang yang 
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memiliki status warga negara 
Persemakmuran di bawah 
undang-undang Kebangsaan 
Inggris 1981]

(c) adalah istri dari seseorang 
kepada siapa salah satu dari 
paragraf sebelumnya dari ayat 
ini berlaku tidak hidup terpisah 
dari orang tersebut di bawah 
keputusan pengadilan atau akta 
pemisahan; atau

(d) usia berada di bawah delapan 
belas tahun dan adalah anak, 
anak tiri atau anak angkat 
dengan cara yang diakui oleh 
hukum seseorang kepada siapa 
pun dari paragraf sebelumnya 
dari ayat ini berlaku.

Perlindungan dari diskriminasi atas 
dasar ras dan lain-lain

(Pasal 12)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
ayat (4), (5) dan (8) dari Pasal 
ini, hukum tidak akan membuat 
ketentuan yang diskriminatif 
baik dari dirinya sendiri maupun 
akibatnya.

(2) Tunduk pada ketentuan ayat (6), 
(8) dan (9) Pasal ini, tidak ada 
pihak yang harus diperlakukan 
secara diskriminatif oleh setiap 
pihak bertindak berdasarkan hukum 
tertulis atau dalam kinerja fungsi 
dari setiap jabatan publik atau 
otoritas publik.

(3) Dalam Pasal ini, istilah “diskriminasi” 
be ra r t i  a ffo rd ing  per lakuan 
yang berbeda untuk pihak yang 
berbeda disebabkan sepenuhnya 
atau sebagian dengan deskripsi 
masing-masing oleh ras, tempat 
asal, opini politik, warna kulit 
atau kepercayaan dimana orang-
orang dari satu deskripsi tersebut 

mengalami cacat atau pembatasan 
yang orang lain deskripsi tersebut 
tidak dibuat tunduk atau diberikan 
hak istimewa atau keuntungan yang 
tidak diberikan kepada pihak lain 
seperti deskripsi.

(4) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku 
hukum apapun sejauh ini sebagai 
hukum yang membuat ketentuan:
(a) untuk perampasan pendapatan 

atau dana lain dari Bermuda 
atau untuk pengenaan pajak 
(termasuk pengadaan biaya 
untuk pemberian lisensi);

(b) sehubungan dengan masuknya 
ke dalam atau pengecualian 
dari, atau pekerjaan, terlibat 
dalam bisnis apapun atau 
profesi, gerakan atau tinggal 
di dalam, Bermuda dari orang-
orang yang tidak termasuk ke 
Bermuda untuk tujuan Bagian 
II, Konstitusi ini;

(c) untuk aplikasi, dalam kasus 
orang-orang dari setiap deskripsi 
seperti yang disebutkan dalam 
ayat (3) dari Pasal ini (atau 
pihak terhubung dengan 
orang-orang tersebut) hukum 
sehubungan dengan adopsi, 
perkawinan pemakaman,, 
perceraian, pelimpahan properti 
pada kematian atau hal-hal 
lain seperti itu adalah hukum 
pribadi berlaku untuk orang-
orang dari deskripsi itu; atau

(d) dimana orang-orang dari 
setiap deskripsi seperti yang 
disebutkan dalam ayat (3) 
pasal ini dapat dikenakan untuk 
setiap cacat atau pembatasan 
atau dapat diberikan hak 
istimewa atau keuntungan 
yang, dengan memperhatikan 
sifat dan keadaan khusus yang 
berkaitan dengan mereka pihak 
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atau orang-orang dari setiap 
deskripsi seperti lainnya, 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

(5) Tidak ada yang terkandung dalam 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan ayat (1) dari Pasal ini sejauh 
bahwa ia memerlukan seseorang 
untuk memiliki statusnya Bermudian 
atau milik Bermuda untuk tujuan 
Pasal 11 dari Konstitusi ini atau 
memiliki kualifikasi lainnya (tidak 
menjadi kualifikasi khusus yang 
berkaitan dengan ras, tempat asal, 
pendapat politik, warna kulit atau 
kepercayaan) agar dapat diangkat 
untuk setiap kantor dalam pelayanan 
publik atau angkatan disiplin atau 
kantor manapun dalam pelayanan 
otoritas pemerintah daerah atau 
suatu badan hukum yang didirikan 
langsung oleh hukum apapun untuk 
umum tujuan.

(6) Ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk 
apa pun yang tegas atau implikasi 
yang diperlukan berwenang untuk 
dilakukan oleh setiap ketentuan 
tersebut hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) atau (5) 
dari Pasal ini.

(7) Sesuai dengan ketentuan ayat (8) dari 
Pasal ini, tidak ada pihak yang harus 
diperlakukan secara diskriminatif 
dalam hal akses ke salah satu 
dari tempat-tempat berikut yang 
masyarakat umum memiliki akses, 
yaitu, toko-toko, hotel, restoran, 
rumah makan, tempat berlisensi, 
tempat-tempat hiburan atau tempat-
tempat resort.

(8) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini untuk sejauh 

bahwa hukum tersebut membuat 
ketentuan dimana orang-orang 
dari setiap deskripsi seperti yang 
disebutkan dalam ayat (3) dari Pasal 
ini dapat dikenakan pembatasan 
pada hak-hak dan kebebasan yang 
dijamin oleh pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 
dari Konstitusi ini, menjadi seperti 
pembatasan sebagaimana diizinkan 
oleh Pasal 7 (2) (a), 8 (5), 9 (2), 10 
(2) atau 11 (2) (a), sebagai kasus 
mungkin.

(9) Tidak ada dalam ayat (2) Pasal ini 
akan mempengaruhi kebijakan yang 
berkaitan dengan perilaku, institusi 
atau penghentian perdata atau pidana 
di pengadilan apapun yang dipegang 
oleh setiap pihak atau di bawah ini 
Konstitusi atau hukum lainnya.

Perlindungan dari perampasan 
properti 

(Pasal 13)

(1) Tidak ada properti dari deskripsi 
apapun harus diambil  paksa 
kepemil ikan,  dan  t idak  ada 
kepentingan atau hak atas properti 
dari deskripsi apapun harus wajib 
diperoleh, kecuali jika kondisi 
berikut ini terpenuhi, yaitu:
(a) pengambilan kepemilikan 

atau akuisisi diperlukan atau 
mempercepat untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum, moralitas 
publik, kesehatan masyarakat, 
kota dan perencanaan negara 
atau pengembangan atau 
pemanfaatan setiap properti 
dengan cara seperti untuk 
m e m p r o m o s i k a n  p u b l i k 
manfaat atau sumur ekonomi 
kesejahteraan masyarakat, dan

(b) ada pembenaran yang masuk 
akal untuk menyebabkan setiap 
kesulitan yang mungkin akan 
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menimbulkan setiap pihak yang 
memiliki kepentingan atau hak 
atas properti, dan

(c) k e t e n t u a n  d i b u a t  o l e h 
hukum yang berlaku dengan 
pengambilan kepemilikan atau 
akuisisi:
(i) u n t u k  p e m b a y a r a n 

prompt kompensasi yang 
memadai, dan

(ii) mengamankan kepada 
setiap pihak yang memiliki 
kepentingan atau hak atas 
properti hak akses ke 
Mahkamah Agung, baik 
langsung atau banding 
dari pejabat lainnya, 
untuk penentuan minatnya 
atau kanan, legalitas 
pengambilan kepemilikan 
atau akuisisi kepentingan, 
harta atau hak, dan jumlah 
kompensas i  yang  ia 
berhak, dan untuk tujuan 
memperoleh pembayaran 
prompt kompensasi itu, 
dan

(d) memberikan kepada pihak dalam 
persidangan di Mahkamah 
Agung yang berkaitan dengan 
klaim seperti hak yang sama 
banding sebagaimana diberikan 
umumnya pihak perdata di 
Pengadilan yang duduk sebagai 
pengadilan yurisdiksi asli.

(2) Tidak ada yang terkandung dalam 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan ayat (1) Pasal ini:
(a) sejauh hukum tersebut membuat 

ketentuan untuk pengambilan 
kepemilikan atau akuisisi setiap 
properti, kepentingan atau hak:
(i) dalam kepuasan dari setiap 

pajak, tingkat atau karena;
(ii) dengan cara hukuman 

u n t u k  p e l a n g g a r a n 

terhadap hukum atau 
denda sebagai akibat 
dari pelanggaran hukum 
apapun;

(iii) sebagai insiden yang, sewa 
kepenghunian, hipotek, 
tagihan biaya, penjualan, 
janji atau kontrak;

(iv) dengan cara pengambilan 
sampel untuk keperluan 
hukum apapun;

(v) di mana properti terdiri dari 
binatang pada pelanggaran 
yang ditemukan atau yang 
menyimpang;

(vi) d a l a m  p e l a k s a n a a n 
penilaian atau perintah 
pengadilan;

(vii) dengan alasan karena 
dalam keadaan bobrok atau 
berbahaya atau berbahaya 
bagi kesehatan manusia, 
hewan atau tanaman;

(viii) sebagai konsekuensi 
hukum apapun sehubungan 
d e n g a n  r e s e p  a t a u 
keterbatasan tindakan, 
atau

(ix) begitu lama hanya sebagai 
mungkin diperlukan untuk 
tujuan setiap percobaan, 
penyelidikan pemeriksaan, 
atau penyelidikan atau, 
dalam kasus tanah, untuk 
keperluan melaksanakan 
a t a s n y a  p e k e r j a a n 
rek lamas i ,  d ra inase , 
konservasi tanah atau 
konservasi sumber daya 
alam lain atau pekerjaan 
y a n g  b e r h u b u n g a n 
dengan pembangunan 
pertanian atau perbaikan 
(menjadi pekerjaan yang 
berhubungan dengan 
p e m b a n g u n a n  a t a u 
perbaikan yang pemilik 
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atau penghuni tanah telah 
dibutuhkan, dan telah, 
tanpa alasan yang wajar dan 
halal, menolak atau gagal 
untuk melaksanakan), 
kecuali sejauh ketentuan 
tersebut atau, sebagai 
kasus mungkin, hal yang 
d i lakukan  d i  bawah 
kewenangan daripadanya 
m e n u n j u k k a n  t i d a k 
menjadi cukup dibenarkan 
d a l a m  m a s y a r a k a t 
demokratis; atau

(b) sejauh hukum tersebut membuat 
ketentuan untuk kepemilikan 
mengambil atau akuisisi salah 
satu properti berikut (termasuk 
minat atau hak atas properti), 
yang mengatakan:
(i) musuh properti;
(ii) m i l i k  o r a n g  y a n g 

meninggal, orang tidak 
waras atau orang yang 
belum mencapai usia 
tahun twentyone, untuk 
t u j u a n  a d m i n i s t r a s i 
u n t u k  k e p e n t i n g a n 
o r a n g - o r a n g  y a n g 
berhak atas kepentingan 
m e n g u n t u n g k a n  d i 
dalamnya;

(iii) milik seseorang divonis 
pa i l i t / bangkru t  a t au 
sua tu  badan  hukum 
dalam likuidasi, untuk 
tujuan administrasi untuk 
kepentingan para kreditur 
dari dalamnya subjek 
bangkrut atau badan hukum 
dan,, untuk kepentingan 
pihak lain yang berhak 
u n t u k  k e p e n t i n g a n 
menguntungkan dalam 
properti, atau

(iv) properti tunduk pada 
kepercayaan, untuk tujuan 

vesting properti pada 
pihak ditunjuk sebagai 
wali bawah instrumen 
menciptakan kepercayaan 
atau oleh pengadilan atau 
atas perintah pengadilan, 
untuk tujuan memberikan 
akibat kepercayaan.

(3) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
ayat (1) dari Pasal ini untuk sejauh 
bahwa hukum tersebut membuat 
ketentuan untuk pengambilan wajib 
kepemilikan di kepentingan umum 
dari setiap properti, atau akuisisi 
wajib untuk kepentingan umum 
dari kepentingan dalam atau hak 
atas properti, di mana properti itu, 
kepentingan atau hak dipegang oleh 
suatu badan hukum yang didirikan 
oleh hukum untuk kepentingan 
publik di mana tidak ada uang 
telah diinvestasikan lainnya dari 
nilai uang yang diperoleh dari dana 
publik. 

Ketentuan Waktu Perang atau 
Darurat 

(Pasal 14)

(1) Pasal ini berlaku untuk setiap 
periode ketika:
(a) Yang Mulia Ratu sedang 

berperang, atau
(b) ada berlaku pernyataan (di Pasal 

ini disebut sebagai “pernyataan 
darurat”) yang dibuat dalam 
ayat (3) dari Pasal ini.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan pasal 5, ketentuan pasal 
6 selain ayat (4) dan (6) dari 
padanya, atau ketentuan dari Pasal 7 
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sampai 12 (inklusif) dari Konstitusi 
sejauh hukum tersebut membuat 
dalam kaitannya dengan jangka 
waktu yang diatur oleh Pasal ini 
berlaku ketentuan, atau kewenangan 
kepada lakukan selama jangka 
waktu tersebut apa-apa, yang cukup 
dibenarkan dalam keadaan apapun 
situasi yang timbul atau yang 
berlakuselama periode untuk tujuan 
berurusan dengan situasi itu.

(3) Gubernur dapat, melalui pernyataan 
diumumkan dalam Lembaran 
Negara, menyatakan bahwa keadaan 
darurat ada untuk tujuan Pasal ini.

(4) Apabila setiap pernyataan darurat 
telah dibuat, salinannya harus 
secepat yang praktis diletakkan 
sebelum kedua Majelis, dan jika 
untuk alasan apapun Majelis tidak 
akan bertemu dalam waktu lima hari 
dari pembuatan bahwa pernyataan 
Gubernur wajib , oleh pernyataan 
diumumkan dalam Lembaran 
Negara, memanggil mereka untuk 
bertemu dalam jangka waktu tersebut 
dan mereka akan bertemu sesuai dan 
duduk pada hari yang ditunjuk oleh 
pernyataan dan akan terus duduk dan 
bertindak seolah-olah mereka telah 
ditunda atau untuk hari itu: Asalkan 
jika pernyataan darurat dibuat 
selama periode antara pembubaran 
Legislatif dan pemilihan umum 
berikutnya berikutnya:
(a) Majelis yang akan dipanggil 

seperti tersebut di atas akan 
menjadi Majelis sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 50 dari 
Konstitusi ini kecuali Gubernur 
meyakini bahwa ia akan praktis 
untuk mengadakan pemilihan 
yang dalam waktu tujuh hari 
dari pembuatan pernyataan 
darurat, dan

(b) jika Gubernur begitu puas, 
ia harus (bukan memanggil 

Majelis sehingga disebut untuk 
bertemu dalam waktu lima hari 
dari pembuatan pernyataan) 
memanggil Gedung Legislatif 
baru untuk memenuhi sesegera 
mungkin setelah diadakannya 
pemilu itu.

(5) Sebuah pernyataan darurat wajib, 
kecuali cepat dicabut oleh Gubernur, 
berhenti menjadi berlaku pada saat 
berakhirnya jangka waktu empat 
belas hari dimulai pada tanggal di 
mana itu dibuat atau periode yang 
lebih panjang seperti mungkin 
tersedia pada ayat (6) dari Pasal ini, 
tetapi tanpa mengurangi pembuatan 
lain pernyataan darurat pada atau 
sebelum akhir periode tersebut.

(6) Jika setiap saat sementara pernyataan 
keadaan darurat yang berlaku 
(termasuk waktu ketika sedang 
berlaku berdasarkan ketentuan ayat 
ini) resolusi yang disahkan oleh 
masing-masing Majelis menyetujui 
kelangsungannya berlaku untuk 
jangka waktu, tidak melebihi tiga 
bulan, dimulai pada tanggal di 
mana jika tidak akan berakhir, 
pernyataan akan, jika tidak lebih 
cepat dicabut, tetap berlaku untuk 
periode selanjutnya.

(7) Apabila seseorang secara sah ditahan 
sedang melakukan hanya seperti 
hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pasal ini:
(a) ia mungkin dari waktu ke 

waktu permintaan bahwa 
kasusnya akan ditinjau dalam 
ayat (b) dari ayat ini, tetapi, 
di mana ia telah mengajukan 
permintaan seperti itu selama 
masa penahanan itu, tidak 
ada permintaan berikutnya 
akan dilakukan selama periode 
tersebut sebelum berakhirnya 
enam bulan dari pembuatan 
permintaan sebelumnya, dan
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(b) di mana permintaan dibuat 
berdasarkan ketentuan ayat (a) 
dari ayat ini, kasus tersebut 
dalam waktu satu bulan 
dari pembuatan permintaan 
ditinjau oleh pengadilan yang 
independen dan tidak memihak 
yang ditetapkan oleh hukum 
dan dipimpin oleh pihak yang 
ditunjuk oleh Kepala Keadilan.

(8) Pada setiap review oleh pengadilan 
sedang  melakukan  aya t  (7) 
dari Pasal ini kasus pihak yang 
ditahan, pengadilan dapat membuat 
rekomendasi mengenai kebutuhan 
atau kemanfaatan melanjutkan 
penahanannya kepada otoritas 
dengan yang diperintahkan, tetapi, 
kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang, kewenangan tersebut tidak 
akan diwajibkan untuk bertindak 
sesuai dengan rekomendasi tersebut.

(9) Fungsi dianugerahkan kepada 
Gubernur dengan Pasal ini harus 
dilaksanakan oleh dia setelah 
berkonsultasi dengan Premier: 
Asalkan jika dalam penghakiman 
Gubernur itu tidak praktis baginya 
untuk berkonsultasi dengan Premier, 
fungsi-fungsi itu harus dilaksanakan 
oleh Gubernur bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya.

Penegakan hak-hak dasar 

(Pasal 15)

(1) Jika seseorang menuduh bahwa 
salah satu ketentuan di atas dalam 
Bab ini telah, sedang atau mungkin 
bertentangan dalam hubungannya 
dengan dia, maka, tanpa mengurangi 
tindakan lain sehubungan dengan 
masalah yang sama yang sah 
tersedia, pihak itu mungkin berlaku 
ke  Mahkamah Agung untuk 
mendapatkan ganti rugi.

(2) Mahkamah Agung  memi l ik i 
yurisdiksi tingkat pertama:
(a) u n t u k  m e n d e n g a r  d a n 

menentukan setiap aplikasi 
yang dibuat oleh setiap pihak 
sedang melakukan ayat (1) 
pasal ini, dan

(b) untuk menentukan pertanyaan 
yang timbul dalam kasus 
setiap pihak yang disebut 
dalam mengikut ayat (3) 
dari Pasal ini, dan dapat 
membuat perintah tersebut, 
mengeluarkan surat perintah 
tersebut dan memberikan 
arah seperti itu mungkin 
dianggap tepat untuk tujuan 
menegakkan atau menjamin 
penegakan ketentuan-ketentuan 
terdahulu dari Bab ini terhadap 
perlindungan dimana pihak 
yang bersangkutan berhak: 

 Asalkan Mahkamah Agung tidak 
menggunakan kekuasaannya dalam 
ayat ini jika yakin bahwa sarana 
yang memadai ganti rugi atau 
telah tersedia bagi pihak yang 
bersangkutan berdasarkan hukum 
lainnya.

(3) Jika dalam proses di pengadilan 
manapun yang didirikan untuk 
Bermuda selain Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Tinggi, pertanyaan 
muncul mengenai bertentangan setiap 
ketentuan terdahulu dalam Bab ini, 
pengadilan di mana pertanyaan telah 
muncul harus merujuk pertanyaan 
kepada Mahkamah Agung kecuali, 
menurut pendapatnya, meningkatkan 
pertanyaan hanyalah sembrono atau 
menjengkelkan.

(4) Banding akan berbaring sebagai hak 
kepada Pengadilan Banding dari 
keputusan final dari setiap aplikasi 
atau pertanyaan oleh Mahkamah 
Agung di bawah Pasal ini, dan 
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banding akan berbaring seperti hak 
untuk Yang Mulia Ratu di Dewan 
dari penentuan akhir oleh Pengadilan 
Banding dari banding dalam kasus 
seperti: Asalkan tidak ada banding 
akan berbohong dari tekad oleh 
Mahkamah Agung di bawah Pasal 
ini menolak aplikasi atas dasar 
bahwa itu adalah sembrono atau 
menjengkelkan.

(5) Legislatif mungkin oleh hukum 
memberikan kepada Mahkamah 
Agung kewenangan tersebut selain 
yang diberikan oleh Pasal ini mungkin 
tampak diperlukan atau diinginkan 
untuk tujuan memungkinkan 
Pengadilan lebih efektif untuk 
melaksanakan yurisdiksi diberikan 
atasnya oleh Pasal ini.

(6) Legislatif  dapat oleh hukum 
membuat, atau menyediakan untuk 
pembuatan, penyediaan sehubungan 
dengan praktek dan prosedur:
(a) Mahkamah Agung dalam 

kaitannya dengan yurisdiksi 
dan kekuasaan yang diberikan 
atasnya oleh atau di bawah 
Pasal ini;

(b) dari Mahkamah Agung atau 
Pengadilan Tinggi sehubungan 
dengan banding di bawah ini 
Pasal dari penentuan Mahkamah 
Agung atau Pengadilan Tinggi, 
dan;

(c) dari pengadilan lain dalam 
kaitannya dengan rujukan ke 
Mahkamah Agung dalam ayat 
(3) dari Pasal ini, termasuk 
ketentuan sehubungan dengan 
jangka waktu dimana aplikasi 
apapun, rujukan atau banding 
tersebut atau dapat dibuat atau 
dibawa.

Interpretasi 

(Pasal 16)

(1) Dalam Bab ini, kecuali dinyatakan 
secara tegas disediakan atau 
d i b u t u h k a n  o l e h  k o n t e k s : 
“bertentangan” dalam kaitannya 
dengan  pe r sya ra tan  apapun 
termasuk kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan itu, dan ekspresi 
kognitif harus ditafsirkan sesuai, 
“pengadilan” berarti pengadilan 
hukum yang memiliki yurisdiksi di 
Bermuda, termasuk Ratu di Dewan, 
tetapi kecuali dalam Pasal 2 dan 
4 dari Konstitusi ini, pengadilan 
dibentuk oleh atau di bawah hukum 
disiplin, “hukum disiplin” berarti 
hukum yang mengatur disiplin 
setiap angkatan disiplin; “angkatan 
disiplin” berarti:
(a) angkatan, laut atau udara 

militer;
(b) setiap kepolisian Bermuda;
(c) pelayanan penjara Bermuda, 

“anggota” dalam kaitannya 
dengan pihak mencakup 
angkatan disiplin yang, di 
bawah hukum yang mengatur 
disiplin yang berlaku, tunduk 
kepada disiplin itu.

(2) Dalam kaitannya dengan setiap 
pihak yang merupakan anggota 
dari angkatan disiplin dibesarkan di 
bawah hukum Bermuda, ada yang 
terkandung di atau dilakukan di 
bawah wewenang disiplin hukum 
yang berlaku akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan ketentuan Bab ini selain 
Pasal 2, 3 dan 4.

(3) Dalam kaitannya dengan setiap 
pihak yang merupakan anggota dari 
angkatan disiplin mengangkat selain 
sebagaimana disebutkan di atas dan 
sah tidak hadir di Bermuda terdapat 
dalam atau dilakukan di bawah 
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otoritas hukum disiplin angkatan 
yang akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau di bertentangan salah 
satu ketentuan dari Bab ini.

BAB II
GUBERNUR 

Gubernur

(Pasal 17)

(1) Harus ada Gubernur dan Kepala 
Pemerintahan Bermuda yang akan 
diangkat oleh Yang Mulia Ratu 
oleh Komisi berdasarkan Pedoman 
Sign nya dan stempel dan harus 
menduduki jabatannya selama 
kesenangan Ratu.

(2) Gubernur harus memiliki fungsi 
seperti yang diberikan padanya 
oleh atau di bawah ini Konstitusi 
atau hukum lainnya dan fungsi 
lainnya seperti Yang Mulia Ratu 
mungkin akan senang untuk 
menetapkan kepadanya, dan, tunduk 
pada ketentuan Undang-Undang ini 
dan setiap hukum dimana setiap 
fungsi tersebut diberikan, akan 
melakukan dan melaksanakan segala 
sesuatu yang termasuk ke kantornya 
(termasuk pelaksanaan setiap fungsi 
yang disajikan untuk dieksekusi 
dalam kebijaksanaan-Nya) sesuai 
dengan instruksi tersebut, jika ada, 
Yang Mulia Ratu mungkin dari 
waktu ke waktu melihat cocok untuk 
memberinya bawah Pedoman Sign 
nya dan meterai atau melalui Menteri 
Luar Negeri: Asalkan pertanyaan 
apakah Gubernur telah dalam hal 
mematuhi instruksi tersebut tidak 
boleh bertanya ke dalam pengadilan.

(3) Seseorang yang di tunjuk ke 
kantor Gubernur wajib, sebelum 
mengasumsikan fungsi kantor itu, 
membuat sumpah atau penegasan 

kesetiaan dan untuk eksekusi 
karena kantor itu dalam bentuk 
yang ditetapkan dalam Peraturan 
Konstitusi ini.

Jabatan Deputi Gubernur 

(Pasal 18)

(1) Harus ada Deputi Gubernur yang 
akan diangkat oleh Gubernur 
sedang melakukan instruksi yang 
diberikan oleh Yang Mulia Ratu 
melalui Menteri Luar Negeri dan 
harus menduduki jabatannya selama 
kesenangan Ratu.

(2) Jika kantor Wakil Gubernur lowong 
atau orang yang memegang jabatan 
yang bertindak di kantor Gubernur 
menurut pasal 19 dari Konstitusi 
ini atau karena alasan lain tidak 
dapat melakukan fungsi kantor 
Wakil Gubernur, maka Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
dapat menunjuk seseorang untuk 
bertindak sebagai Wakil Gubernur 
dan setiap orang tersebut akan terus 
bertindak hingga pengangkatannya 
dicabut oleh Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

Tugas Gubernur 

(Pasal 19)

(1) Selama periode apapun ketika kantor 
Gubernur kosong atau Gubernur 
Bermuda tidak hadir dari atau karena 
alasan lain tidak dapat melakukan 
fungsi kantornya:
(a) Wakil Gubernur; atau
(b) jika kantor Wakil Gubernur 

lowong atau Wakil Gubernur 
tidak hadir dari Bermuda 
atau karena alasan lain tidak 
dapat melakukan fungsi kantor 
Gubernur, orang seperti Yang 
Mulia Ratu dapat menunjuk 
atas nama bahwa dengan 
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instruksi  yang diberikan 
melalui Sekretaris Negara (di 
Pasal ini disebut sebagai “orang 
yang ditunjuk”), wajib, selama 
kesenangan Yang Mulia Ratu, 
bertindak di kantor Gubernur 
dan harus melaksanakan fungsi 
kantor yang sesuai.

(2) Sebelum mengasumsikan fungsi 
kantor Gubernur, Wakil Gubernur 
atau orang yang ditunjuk harus 
membuat sumpah atau afirmasi 
disutradarai oleh pasal 17 (3) 
Konstitusi ini dibuat oleh Gubernur.

(3) Wakil Gubernur tidak akan terus 
bertindak di kantor Gubernur setelah 
Gubernur telah memLembaran 
Negarahukan kepadanya bahwa ia 
akan berasumsi atau melanjutkan 
fungsi kantor itu dan pihak yang 
ditunjuk tidak akan terus bertindak 
di kantor bahwa setelah Gubernur 
atau Deputi Gubernur telah begitu 
diLembaran Negarahu dia.

(4) Gaji dan tunjangan dibayar oleh 
atau berdasarkan hukum ditetapkan 
oleh Badan Legislatif untuk setiap 
orang sementara ia bertindak di 
kantor Gubernur menurut pasal ini 
akan dikenakan biaya pada Dana 
Konsolidasi.

(5) Dalam Pasal ini “Gubernur” berarti 
pihak yang memegang jabatan 
Gubernur dan “Wakil Gubernur” 
berarti pihak yang memegang 
jabatan Wakil Gubernur.

Fungsi Deputi Gubernur 

(Pasal 19A)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
ayat (2) Pasal ini, Wakil Gubernur 
harus:
(a) membantu Gubernur dalam 

menjalankan tugasnya yang 
berkaitan dengan hal-hal yang 

dia bertanggung jawab di 
bawah Pasal 62 dari Konstitusi 
ini;

(b) membantu Gubernur dalam 
menjalankan fungsi seperti 
yang lain, karena fungsi dalam 
pelaksanaan yang Gubernur 
tidak berkewajiban untuk 
ber t indak sesuai  dengan 
saran dari beberapa pihak 
lain atau otoritas, seperti 
Gubernur, bertindak dalam 
kebijaksanaannya , mungkin 
mengarahkan, dan

(c) menjalankan fungsi lain, 
tidak bersifat menteri, sebagai 
(tunduk pada ketentuan Undang-
Undang ini dan hukum lainnya) 
dapat ditugaskan ke Wakil 
Gubernur, atas permintaan 
Premier, oleh Gubernur dalam 
bukunya kebijaksanaan.

(2) Gube rnu r,  be r t i ndak  da l am 
kebijaksanaan-Nya, mungkin dengan 
menulis di bawah tangannya, kuasa 
kepada Deputi Gubernur untuk 
berolahraga untuk dan atas nama 
Gubernur, tunduk pada pengecualian 
tersebut dan kondisi sebagai 
Gubernur yang dari waktu ke waktu, 
setiap atau semua fungsi dari kantor 
Gubernur.

(3) Wewenang dan wewenang Gubernur 
tidak akan terpengaruh oleh otoritas 
Deputi Gubernur dalam ayat (2) 
pasal ini dan, tunduk pada ketentuan 
Undang-Undang ini dan hukum 
apapun dimana fungsi apapun 
yang Wakil Gubernur berwenang 
melakukan yang diberikan, Wakil 
Gubernur harus sesuai dengan 
ins t ruks i  te rsebut  berka i tan 
dengan pelaksanaan fungsi yang 
sebagai Gubernur, bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya, dari waktu ke 
waktu alamat kepadanya: Asalkan 
pertanyaan apakah atau tidak 
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Deputi Gubernur telah dalam hal 
mematuhi instruksi tersebut tidak 
boleh bertanya ke dalam pengadilan 
hukum.

(4) Setiap otoritas yang diberikan dalam 
ayat (2) pasal ini dapat setiap saat 
dapat diubah atau dibatalkan oleh 
Yang Mulia Ratu oleh instruksi 
yang diberikan melalui Menteri 
Luar Negeri atau oleh Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
dengan menulis di bawah tangannya.

(5) Dalam ayat (2) pasal ini rujukan 
untuk setiap fungsi kantor Gubernur 
tidak termasuk rujukan untuk:
(a) fungsi dianugerahkan kepada 

Gubernur dengan Pasal ini, atau
(b) setiap fungsi dianugerahkan 

kepada Gubernur oleh Undang-
Undang Parlemen Inggris atau 
oleh aturan Ratu di Dewan 
atau instrumen lain yang dibuat 
di bawah setiap UU tersebut 
selain Bermuda Konstitusi 
Undang-Undang tahun 1967 
[judul 2 item 9].

Staf Pribadi dan pengeluaran 
Gubernur Jenderal 

(Pasal 20)

(1) Legislatif dapat, oleh hukum, 
meresepkan kantor yang untuk 
membentuk staf pribadi Gubernur, 
gaji dan tunjangan yang akan 
dibayarkan kepada anggota staf 
itu dan jumlah lainnya yang harus 
dibayar dalam hal dari pengeluaran 
melampirkan ke kantor Gubernur.

(2) Setiap gaji, tunjangan atau jumlah 
lain yang ditentukan dalam ayat (1) 
pasal ini harus menjadi muatan pada 
Dana Konsolidasi.

(3) Kewenangan untuk mengangkat 
untuk jabatan untuk waktu yang 
ditentukan dalam ayat (1) pasal 

ini sebagai kantor yang merupakan 
staf pribadi Gubernur, dan untuk 
m e n g h a p u s  d a n  m e l a k u k a n 
kontrol disipliner atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak 
sedemikian kantor, akan jadi 
kewenangan Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

Pelaksanaan Tugas Gubernur 

(Pasal 21)

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya 
Gubernur harus, tunduk pada 
ketentuan Pasal ini, mendapatkan 
dan bertindak sesuai dengan saran 
dari Kabinet atau Menteri bertindak 
di bawah otoritas umum Kabinet.

(2) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk 
pelaksanaan oleh Gubernur:
(a) setiap fungsi yang berkaitan 

dengan setiap usaha Pemerintah 
yang dia bertanggung jawab di 
bawah Pasal 62 dari Konstitusi 
ini;

(b) fungsi  apapun diberikan 
kepadanya oleh Konstitusi yang 
menyatakan akan dieksekusi 
oleh dia dalam kebijaksanaan-
Nya, atau sesuai dengan 
rekomendasi atau saran, atau 
setelah konsultasi dengan, 
setiap pihak atau otoritas selain 
Kabinet; atau

(c) fungsi  apapun diberikan 
kepadanya oleh undang-undang 
lain yang dinyatakan akan 
dieksekusi oleh dia dalam 
kebijaksanaan-Nya atau yang 
ia telah mendapat wewenang 
oleh hukum tersebut untuk 
pelaksanaan tanpa mendapatkan 
saran dari Kabinet.

(3) Apabila Gubernur adalah dengan 
Konstitusi ini atau hukum lain 
diarahkan untuk melaksanakan 
fungsi apapun sesuai dengan 
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rekomendasi dari setiap pihak atau 
otoritas, maka:
(a) sebelum ia bertindak sesuai 

dengan itu, dia mungkin, 
bertindak dalam kebijaksanaan-
N y a ,  s e k a l i  m e r u j u k 
rekomendasi yang kembali 
untuk dipertimbangkan kembali 
oleh pihak atau otoritas yang 
bersangkutan, dan

(b) jika pihak atau otoritas, setelah 
mempertimbangkan kembali 
rekomendasi asli berdasarkan 
ayat di atas, penggantinya 
rekomendasi yang berbeda, 
ketentuan ayat ini berlaku 
dengan rekomendasi yang 
berbeda karena mereka berlaku 
untuk rekomendasi aslinya.

(4) Apabila Gubernur adalah dengan 
Konstitusi ini atau hukum lain 
diarahkan untuk melaksanakan 
fungsi apapun setelah berkonsultasi 
dengan pihak atau otoritas selain 
Kabinet ia tidak wajib melaksanakan 
fungsi yang sesuai dengan saran dari 
orang atau otoritas.

(5) Apabila Gubernur telah memperoleh 
nasihat dari Kabinet atau Menteri 
mengenai  hal  apapun dalam 
mengikut ayat (1) dari Pasal ini, ia 
dapat bertindak selain sesuai dengan 
saran bahwa jika dalam penilaiannya 
perlu atau bijaksana sehingga untuk 
bertindak dalam kepentingan salah 
satu hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (a), (b), (c) dan (d) Pasal 
62 (1) dari Konstitusi ini.

(6) Apabila Gubernur adalah dengan 
Konstitusi ini atau hukum lain 
diarahkan untuk melaksanakan fungsi 
apapun sesuai dengan rekomendasi 
atau saran, atau setelah konsultasi 
dengan, setiap pihak atau otoritas, 
pertanyaan apakah ia telah dilakukan 
demikian bahwa fungsi tidak akan 
bertanya ke dalam pengadilan.

Kewenangan pengampunan dan Lain-
lain

(Pasal 22)

(1) Gubernur dapat, atas nama Ratu dan 
atas nama Ratu
(a) memberikan pengampunan, 

baik gratis atau tunduk pada 
kondisi  yang sah,  untuk 
setiap orang yang dihukum 
oleh pengadilan Bermuda 
pelanggaran terhadap hukum 
yang berlaku di Bermuda;

(b) memberikan kepada setiap 
orang tangguh, baik terbatas 
atau untuk jangka waktu 
tertentu, dari pelaksanaan 
hukuman yang dikenakan oleh 
suatu pengadilan pada orang 
untuk kejahatan tersebut;

(c) menggantikan bentuk yang 
k u r a n g  p a r a h  h u k u m a n 
yang dikenakan oleh seperti 
pengadilan untuk kejahatan 
tersebut, atau

(d) mengirimkan seluruh atau 
sebagian dari vonis apapun 
lewat pengadilan semacam 
itu untuk sebuah pelanggaran 
atau hukuman atau denda lain 
karena Yang Mulia Ratu karena 
kejahatan tersebut.

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan 
yang diberikan kepadanya oleh 
ayat (1) pasal ini, Gubernur harus 
bertindak setelah berkonsultasi 
dengan Komite yang dibentuk 
berdasarkan pasal 23 dari Konstitusi 
ini.

(3) Setiap kali seseorang telah dijatuhi 
hukuman mati oleh pengadilan 
Bermuda, selain peradilan militer, 
untuk pelanggaran terhadap hukum 
yang berlaku di Bermuda, Gubernur 
bertanggung memanggil hakim 
yang memimpin persidangan untuk 
membuat kepadanya laporan tertulis 
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dari kasus pelaku tersebut dan akan 
menyebabkan laporan tersebut, 
bersama dengan informasi lain 
seperti berasal dari catatan kasus 
atau tempat lain sebagai Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
mungkin membutuhkan, yang akan 
dipertimbangkan pada pertemuan itu 
Komite.

(4) Dalam hal ini “pengadilan Bermuda” 
termasuk Yang Mulia Ratu di Dewan 
dan pengadilan manapun yang 
memiliki yurisdiksi di Bermuda 
didirikan oleh atau berdasarkan 
Undang-Undang Parlemen Inggris.

Pendirian dan Tata Tertib Komite 
Penasehat 

(Pasal 23)

(1) Harus ada untuk Komite Penasehat 
Bermuda pada Hak Prerogative (di 
Pasal ini disebut sebagai “Komite”) 
yang terdiri dari:
(a) l ima anggota yang akan 

diangkat oleh Gubernur setelah 
berkonsultasi dengan Premier, 
dan

(b) [dihapus oleh Inggris SI 1969 
No 1310 diterbitkan di Bermuda 
sebagai GN 525/1979]

(2) Anggota diangkat oleh Gubernur 
dalam ayat (1) (a) dari Pasal ini 
diangkat oleh instrumen di bawah 
Seal Publik.

(3) Komite tidak akan dipanggil kecuali 
oleh otoritas Gubernur, bertindak 
dalam kebijakannya, dan Gubernur 
harus memimpin semua rapat 
Komite.

(4) Tidak ada bisnis akan ditransaksikan 
pada setiap pertemuan Komite 
kecuali ada setidaknya tiga anggota 
yang hadir.

(5) Kantor sebagai anggota Komite 
dari setiap anggota yang ditunjuk 
dalam ayat (1) (a) dari Pasal ini 
akan menjadi kosong:
(a) dalam kasus seseorang yang 

pada tanggal pengangkatannya 
adalah Menteri, jika ia berhenti 
menjadi seorang Menteri, atau

(b) jika Gubernur, bertindak setelah 
berkonsultasi dengan Premier, 
mencabut penunjukan sebagai 
anggota Komite.

(6) Sesuai dengan ayat (4) pasal ini, 
Komite tidak akan didiskualifikasi 
untuk transaksi bisnis dengan 
alasan apapun kekosongan dalam 
keanggotaan Komite dan validitas 
dari transaksi bisnis apapun oleh 
Komite tidak akan dipengaruhi oleh 
satunya alasan dari fakta bahwa 
beberapa orang yang tidak berhak 
untuk melakukannya menjadi bagian 
dalam proses.

(7) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Pasal ini, Komite dapat mengatur 
proses sendiri.

Kewenangan untuk Memanfaatkan 
Lahan 

(Pasal 24)

Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini dan hukum lainnya, 
Gubernur atau pihak yang diberi kuasa 
oleh dia dalam nama itu, nama Ratu dan 
atas nama Yang Mulia Ratu, mungkin, di 
bawah Seal Publik, membuat hibah dan 
disposisi dari tanah atau lainnya bergerak 
properti di Bermuda atau kepentingan 
dalam properti seperti yang diberikan 
kepada Ratu untuk tujuan Pemerintah 
dan dapat melaksanakan dalam kaitannya 
dengan harta atau kepentingan setiap 
kekuasaan lain yang sah dieksekusi 
oleh Ratu.
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Kewenangan untuk Membentuk 
Kantor dan Pengangkatan dan Lain-

lain 

(Pasal 25)

Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini dan hukum lainnya, 
Gubernur, atas nama Ratu dan atas nama 
Ratu, dapat:
(a) merupakan kantor untuk Bermuda 

dan mengangkat ,  yang akan 
diadakan selama kesenangan Yang 
Mulia Ratu, dalamnya, dan

(b) menghapus setiap pihak yang 
ditunjuk atau mengambil tindakan 
disipliner seperti lainnya dalam 
kaitannya dengan dia yang Gubernur 
anggap cocok.

BAB III
Badan Legislatif

Komposisi
Badan Legislatif Bermuda

(Pasal 26)

Legislatif Bermuda yang terdiri dari 
Yang Mulia Ratu, Senat dan Majelis 
Perwakilan.

Komposisi Senat

(Pasal 27)

(1) Senat terdiri dari sebelas anggota 
yang diangkat oleh Gubernur dengan 
instrumen bawah Seal Umum sesuai 
dengan ketentuan Pasal ini.

(2) Dari Senator;
(a) lima diangkat oleh Gubernur 

bertindak sesuai dengan saran 
dari Premier;

(b) tiga diangkat oleh Gubernur 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Pemimpin Oposisi, dan

(c) tiga diangkat oleh Gubernur 
bertindak dalam kebijaksanaan-
Nya.

Komposisi Majelis Perwakilan/DPR

(Pasal 28)

Majelis Perwakilan/DPRterdiri dari empat 
puluh anggota yang, seperti jumlah 
anggota sebagai hasil dari penerapan 
pasal 52 dari Konstitusi ini, dan anggota 
wajib, tunduk pada ketentuan Konstitusi 
ini, akan dipilih dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum apapun berlaku 
di Bermuda.

Kualifikasi untuk keanggotaan Senat 
dan Majelis Perwakilan/DPR

(Pasal 29)

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 dari 
Konstitusi ini, seseorang harus memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
atau terpilih sebagai anggota DPR jika 
Majelis, dan tidak akan memenuhi syarat 
untuk jadi diangkat atau dipilih kecuali, 
dia:
(a) adalah warga negara Inggris 

Persemakmuran (dalam arti Undang-
Undang Kebangsaan Inggris 1981) 
dari usia tahun twentyone atau ke 
atas, dan

(b) memiliki Status Bermudian, dan 
seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Majelis kecuali dia juga yang 
biasanya bermukim di Bermuda. 
[CATATAN oleh Undang-undang 
Kebangsaan Inggris 1981 pasal 
51 tanpa mengurangi ayat (3) (c) 
daripadanya di setiap instrumen 
hukum Inggris yang dibuat sebelum 
1 Januari 1983 “subjek Inggris” dan 
“warga negara Persemakmuran” 
memiliki arti yang sama dan dalam 
kaitannya dengan waktu setelah 
1 Januari 1983 berarti seseorang 
yang memiliki status warga negara 
Persemakmuran di bawah undang-
undang Kebangsaan Inggris 1981]
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Diskualifikasi Keanggotaan Senat dan 
Majelis Perwakilan/DPR

(Pasal 30)

(1) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Senator atau terpilih sebagai anggota 
DPR yang:
(a) adalah, berdasarkan tindakan 

sendiri ,  di  bawah setiap 
pengakuan kesetiaan, ketaatan 
atau kepatuhan terhadap 
kekuatan asing atau negara;

(b) telah diputuskan atau dinyatakan 
bangkrut berdasarkan undang-
undang yang berlaku di 
Bermuda dan belum habis;

(c) adalah pihak yang bersertifikat 
menjadi gila atau diputuskan 
tidak tidak waras menurut 
hukum yang ber laku  d i 
Bermuda;

(d) berada di bawah hukuman 
mati dijatuhkan kepadanya 
oleh pengadilan dalam setiap 
bagian dari Persemakmuran, 
atau menjalani  hukuman 
penjara (dengan nama apapun 
juga) melebihi dua belas bulan 
dikenakan pada dia oleh seperti 
pengadilan atau diganti oleh 
otoritas yang kompeten untuk 
beberapa vonis lain yang 
dikenakan pada dirinya oleh 
seperti pengadilan, atau berada 
di bawah suatu hukuman 
penjara eksekusi yang telah 
ditangguhkan;

(e) y a n g  d i d i s k u a l i f i k a s i 
karena keanggotaan Majelis 
Perwakilan/DPR berdasarkan 
hukum yang ber laku  d i 
Bermuda dengan alasan nya 
yang telah dihukum karena 
pelanggaran yang berkaitan 
dengan pemilu;

(f) memegang atau bertindak 
di kantor seorang hakim 
M a h k a m a h  A g u n g  a t a u 
Pengadilan Tinggi atau, tunduk 
pada ketentuan ayat (3) dari 
Pasal ini, setiap jabatan publik, 
atau melayani dalam kapasitas 
apa pun di angkatan bersenjata 
Mahkota yang ditetapkan 
untuk tujuan ayat ini oleh 
hukum ditetapkan oleh Badan 
Legislatif.

(2) Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Senator jika ia adalah anggota 
Dewan Majelis atau pihak untuk 
waktu yang dinominasikan, dengan 
persetujuannya, sebagai calon untuk 
pemilihan Dewan Majelis, dan 
seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk dipilih menjadi Anggota 
Dewan Majelis jika ia adalah seorang 
Senator.

(3) Legislatif  dapat oleh hukum 
menyediakan:
(a) b a h w a  s e s e o r a n g  t i d a k 

akan didiskualifikasi karena 
penunjukan sebagai Senator 
atau pemilihan sebagai anggota 
Dewan Majelis berdasarkan 
memegang nya atau bertindak 
dalam jabatan publik tertentu 
(baik secara individu atau 
dengan mengacu pada kelas 
jabatan) oleh hukum tersebut;

(b) bahwa seseorang dapat berdiri 
sebagai calon untuk pemilihan 
Dewan Majelis walaupun ia 
memegang atau bertindak 
dalam jabatan publik tertentu 
(dalam cara yang tersebut di 
atas) oleh hukum tersebut jika 
ia berjanji untuk melepaskan 
atau, sebagai kasus mungkin 
jadi, untuk berhenti bertindak 
di kantor bahwa jika ia terpilih 
sebagai anggota DPR itu, atau
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(c)  bahwa setiap kantor yang 
ditentukan (dalam cara yang 
tersebut di atas) oleh hukum 
tersebut,  menjadi  kantor 
honorarium yang dibayarkan, 
secara langsung atau tidak 
langsung, dari dana publik, 
tetapi yang tidak akan terlepas 
dari ketentuan hukum tersebut 
menjadi public kantor untuk 
keperluan Pasal ini, harus 
dianggap sebagai jabatan publik 
untuk tujuan itu.

(4) Setiap hukum yang dibuat dalam 
mengikut ayat (3) (b) dari Pasal ini 
mungkin berisi ketentuan insidental 
dan konsekuensial ,  termasuk 
ketentuan bahwa anggota yang 
telah diberikan seperti suatu usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
itu haruslah mampu mengambil 
nya kursi di DPR sampai ia telah 
memenuhi bahwa usaha dan harus 
mengosongkan tempat duduknya 
jika ia belum terpenuhi dalam 
waktu seperti ditentukan oleh hukum 
tersebut, dan untuk menghindari 
keraguan dengan ini menyatakan 
bahwa, di mana ketentuan dibuat 
sedang melakukan ayat (3) (c) dari 
Pasal ini berkenaan dengan setiap 
kantor, penyediaan juga dapat 
dibuat dalam mengikut ayat (3) (b) 
dari Pasal ini sehubungan kantor 
tersebut.

(5) Untuk tujuan ayat (1) (d) dari Pasal 
ini:
(a) dua atau lebih vonis penjara 

yang diperlukan untuk dilayani 
secara berurutan akan dianggap 
sebagai vonis terpisah jika 
ada vonis melebihi dua belas 
bulan, tetapi jika salah satu dari 
mereka vonis melebihi jangka 

bahwa mereka akan dianggap 
sebagai satu vonis, dan

(b) tidak ada akun harus diambil 
dari hukuman penjara yang 
dikenakan sebagai alternatif 
atau default pembayaran denda.

(6) Sesuai dengan pengecualian dan 
pembatasan sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh Badan Legislatif, 
seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Majelis jika ia memiliki 
kepentingan dalam setiap kontrak 
Pemerintah dan belum, dalam 
waktu tujuh hari dari pencalonannya 
sebagai calon dalam pemilihan, 
diungkapkan sifat kontrak dan 
minatnya di dalamnya dengan 
cara pemLembaran Negarahuan 
diumumkan dalam Lembaran 
Negara atau di kertas Lembaran 
Negara yang diterbitkan dan beredar 
di Bermuda.

(7) Sesuai dengan pengecualian dan 
pembatasan sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh Badan Legislatif, 
seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Senator jika ia memiliki kepentingan 
dalam setiap kontrak Pemerintah 
dan belum, setidaknya tujuh hari 
sebelum tanggal Penunjukan calon 
itu, diungkapkan sifat kontrak dan 
minatnya di dalamnya dengan 
cara pemLembaran Negarahuan 
diumumkan dalam Lembaran Negara 
atau di Gazzete yang diterbitkan dan 
beredar di Bermuda.

(8) Dalam ayat (6) dan (7) dari Pasal 
ini dan ayat (1) (f) dari “kontrak 
Pemerintah” berarti setiap kontrak 
yang dibuat dengan pemerintah atau 
dengan departemen pemerintah atau 
dengan seorang petugas dari kontrak 
pemerintah seperti.
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Masa Jabatan Anggota Senat dan 
Majelis

(Pasal 31)

(1) Kursi anggota DPR baik akan 
menjadi kosong:
(a) di atas pembubaran Legislatif;
(b) jika ia mengundurkan diri 

dengan menulis di bawah 
tangannya ditangani, dalam 
kasus Senator, kepada Presiden 
atau, dalam kasus anggota DPR 
dari Majelis, kepada Ketua;

(c) jika ia berhenti menjadi subjek 
Inggris atau memiliki statusnya 
Bermudian;
[CATATAN oleh Undang-
undang Kebangsaan Inggris 
1981 pasal 51 tanpa mengurangi 
ayat (3) (c) daripadanya di 
setiap instrumen hukum Inggris 
yang dibuat sebelum 1 Januari 
1983 “subjek Inggris” dan 
“warga negara Persemakmuran” 
memiliki arti yang sama dan 
dalam kaitannya dengan waktu 
setelah 1 Januari 1983 berarti 
seseorang yang memiliki status 
warga negara Persemakmuran 
di bawah undang-undang 
Kebangsaan Inggris 1981]

(d) jika ia tidak hadir dari sidang 
DPR untuk periode tersebut 
dan dalam keadaan seperti 
dapat ditentukan dalam aturan 
prosedur DPR;

(e) tunduk pada ketentuan ayat (2) 
Pasal ini, jika ada situasi muncul 
bahwa, jika ia bukan anggota 
DPR, akan menyebabkan 
dia didiskualifikasi untuk 
ap-pointment atau, sebagai 
kasus mungkin, Pemilihan hal 
tersebut berdasarkan sub (1) 
sampai (5) dari Pasal 30 dari 
Konstitusi ini atau hukum yang 
berlaku mengikut daripadanya.

(f) tunduk pada pengecualian 
dan pembatasan sebagaimana 
dapat ditetapkan oleh Badan 
Legislatif, jika ia memperoleh 
minat dalam setiap kontrak 
Pemer in t ah  dan  be lum, 
dalam waktu tujuh hari untuk 
memperoleh bunga yang, 
diungkapkan sifat kontrak 
dan minatnya di dalamnya 
dengan cara  diumumkan 
dalam Lembaran Negara yang 
diterbitkan dan beredar di 
Bermuda.

(1a) Senator A juga harus mengosongkan 
kursinya di Senat jika Gubernur, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Premier dalam kasus Senator 
ditunjuk sesuai dengan saran itu, 
atau bertindak sesuai dengan saran 
dari Pemimpin Oposisi dalam kasus 
Senator ditunjuk sesuai dengan saran, 
atau bertindak dalam kebijaksanaan-
Nya dalam kasus Senator ditunjuk 
oleh dia dalam kebijaksanaan-Nya, 
menyatakan kursi Senator tersebut 
kosong dengan menulis di bawah 
tangan Gubernur yang ditujukan 
kepada Presiden Senat.

(2) Jika keadaan seperti yang dimaksud 
pada ayat (1) (e) dari Pasal ini 
muncul karena setiap anggota DPR 
baik berada di bawah hukuman 
mati atau penjara, dinyatakan pailit, 
diputuskan tidak hilang ingatan atau 
diputuskan melakukan pelanggaran 
berkaitan dengan pemilihan umum 
dan terbuka untuk anggota untuk 
mengajukan banding atas keputusan 
tersebut (baik dengan izin pengadilan 
atau otoritas lain atau tanpa cuti 
tersebut), ia wajib segera berhenti 
menjalankan fungsi sebagai anggota 
DPR itu, tetapi, sesuai dengan ayat 
(3) dari Pasal ini, ia tidak akan 
mengosongkan tempat duduknya 
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sampai berakhirnya jangka waktu 
tiga puluh hari setelahnya: Asalkan 
Presiden dalam kasus Senator 
dan Ketua dalam kasus anggota 
Dewan Majelis mungkin , atas 
permintaan anggota, dari waktu 
ke waktu memperpanjang periode 
itu untuk jangka waktu tiga puluh 
hari untuk memungkinkan anggota 
untuk mengejar banding terhadap 
keputusan tersebut, sehingga, 
bagaimanapun, bahwa perpanjangan 
waktu melebihi dalam seratus 
lima puluh hari agregat tidak akan 
diberikan tanpa persetujuan, ditandai 
oleh resolusi, dari Majelis di mana 
ia menjadi anggota.

(3) Jika, pada penentuan banding, 
keadaan seperti tersebut di atas 
terus ada dan tidak ada banding 
lebih lanjut terbuka untuk anggota 
tersebut, atau jika, dengan alasan 
berakhirnya per iode apapun 
untuk memasuki banding atau 
pemLembaran Negarahuan darinya 
atau penolakan dari izin untuk 
banding atau karena alasan lain, 
tidak lagi menjadi terbuka untuk 
anggota untuk banding, ia wajib 
segera mengosongkan tempat 
duduknya.

(4) Jika suatu saat sebelum peserta 
mengosongkan keadaan kursinya 
seperti tersebut di atas berhenti 
untuk eksis, duduknya tidak akan 
menjadi kosong pada berakhirnya 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini dan ia dapat 
melanjutkan kinerja nya berfungsi 
sebagai anggota.

(5) Rujukan dalam Pasal ini kepada 
Presiden atau Ketua harus, jika 
kantor yang kosong atau pemegang 
obligasi tidak hadir dari Bermuda, 
ditafsirkan seolah-olah mereka 
adalah rujukan kepada Wakil 

Presiden atau Wakil Ketua, sebagai 
kasus mungkin memerlukan .

(6) Ketentuan-ketentuan ayat (1) 
pasal ini harus tanpa mengurangi 
ketentuan yang terdapat dalam 
hukum yang dibuat sesuai dengan 
ayat (b) pasal 30 (3) Konstitusi ini 
untuk liburan dengan anggota DPR 
Majelis dari kursinya.

Presiden dan Wakil Presiden Senat 
dan Ketua dan Wakil Ketua Majelis 

(Pasal 32)

(1) Pada duduk pertama setelah setiap 
pemilihan umum:
(a) Senat akan memilih Presiden 

dan Wakil Presiden dari antara 
anggotanya dan

(b) Dewan Majelis, harus memilih 
Ketua dan Wakil Ketua dari 
an ta ra  anggo tanya ,  dan 
pemilihan Presiden atau Ketua 
yang akan terjadi sebelum 
transaksi bisnis lain oleh 
Gedung bersangkutan.

(2) Kantor Presiden, Wakil Presiden, 
Ketua atau Wakil Ketua akan 
menjadi kosong jika pemegang 
daripadanya:
(a) berhenti menjadi anggota 

Senat atau Majelis Perwakilan, 
sebagai kasus mungkin;

(b) diperlukan, sesuai dengan 
ke ten tuan  pasa l  31  (2 ) 
Konstitusi ini, untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
semacam anggota; atau

(c) mengumumkan pengunduran 
diri dari kantornya ke Gedung 
yang ia adalah anggota atau 
mengundurkan diri dengan 
menulis di bawah tangannya 
ditangani, dalam kasus Presiden 
atau Ketua, ke Panitera Majelis 
itu atau, dalam kasus Wakil 



324

Bermuda

Presiden atau Wakil Ketua, 
kepada Presiden atau Ketua 
yang masing-masing;

(d) dalam kasus Wakil Presiden 
atau Wakil Ketua, jika ia 
terpilih menjadi Presiden atau 
Ketua.

(3) Jika kantor Presiden, Wakil Presiden, 
Ketua atau Wakil Ketua menjadi 
kosong untuk alasan apapun selain 
pembubaran Legislatif, Senat atau, 
sebagai kasus mungkin memerlukan, 
Majelis harus antara (kecuali 
Legislatif adalah cepat terlarut) 
memilih salah satu anggotanya 
untuk mengisi kekosongan di 
duduk berikutnya setelah terjadinya 
kekosongan atau sesegera mungkin 
sesudahnya.

Pengajuan Pertanyaan Tentang 
Keanggotaan Senat dan Majelis 

Perwakilan/DPR 

(Pasal 33)

(1) Mahkamah Agung mempunyai 
yurisdiksi untuk memeriksa dan 
memutuskan pertanyaan apakah
(a) setiap pihak telah sah ditunjuk 

sebagai Senator atau telah 
dikosongkan kursinya sebagai 
Senator atau diperlukan, sesuai 
dengan ketentuan pasal 31 (2) 
Konstitusi ini, untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
Senator;

(b) setiap pihak telah secara sah 
terpilih sebagai anggota DPR 
Majelis; atau

(c) setiap anggota Dewan Majelis 
telah dikosongkan kursinya 
seperti anggota atau diperlukan, 
sesuai dengan ketentuan pasal 
31 (2) Konstitusi ini, untuk 
berhenti menjalankan fungsi 
sebagai semacam.

(2) Permohonan kepada Mahkamah 
Agung untuk penentuan:
(a) pertanyaan pada ayat (a) dari 

ayat (1) pasal ini dapat dilakukan 
oleh Senator apapun atau oleh 
setiap pihak yang terdaftar di 
konstituensi manapun sebagai 
pemilih untuk keperluan pemilu 
atau oleh Jaksa Agung;

(b) pertanyaan dalam ayat (b) dari 
ayat yang dapat dilakukan oleh 
setiap pihak yang terdaftar 
sebagai pemilih seperti yang 
di  konst i tuensi  di  mana 
pemilu yang aplikasi berkaitan 
diadakan atau oleh pihak yang 
calon di konstituensi bahwa 
pada bahwa pemilihan atau 
oleh Jaksa Agung;

(c) pertanyaan berdasarkan ayat (c) 
dari ayat yang dapat dilakukan 
oleh setiap anggota Dewan 
Majelis atau oleh setiap pihak 
yang terdaftar sebagai pemilih 
untuk keperluan pemilihan di 
konstituensi dimana anggota 
tersebut dikembalikan atau yang 
Jaksa Agung, dan jika aplikasi 
tersebut dibuat oleh pihak lain 
selain Jaksa Agung, Jaksa 
Agung dapat campur tangan 
dan kemudian mungkin muncul 
atau diwakili dalam proses.

(3) Legislatif  dapat oleh hukum 
membuat, atau menyediakan untuk 
pembuatan, penyediaan sehubungan 
dengan
(a) keadaan dan cara di mana 

dan pengenaan kondisi yang 
memungkinkan aplikasi apapun 
dapat dibuat ke Mahkamah 
Agung untuk  penentuan 
pertanyaan di bawah Pasal 
ini, dan

(b) kekuasaan, praktik dan prosedur 
dari Mahkamah Agung terkait 
dengan aplikasi tersebut.
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(4) Banding akan berbaring sebagai hak 
ke Pengadilan Banding pada setiap 
keputusan akhir dari Mahkamah 
A g u n g  m e n e n t u k a n  s e p e r t i 
pertanyaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dari Pasal ini.

(5) Tidak ada banding akan berbaring 
dari setiap keputusan Pengadilan 
Banding dalam pelaksanaan dari 
yurisdiksi yang diberikan oleh 
ayat (4) pasal ini dan tidak ada 
banding akan berbaring dari setiap 
keputusan Mahkamah Agung dalam 
proses di bawah Pasal ini selain 
final Keputusan menentukan seperti 
pertanyaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dari Pasal ini.

(6) Dalam pelaksanaan tugasnya di 
bawah Pasal ini Jaksa Agung tidak 
akan tunduk pada arahan atau 
kontrol dari pihak lain atau otoritas.

Prosedur Kekuasaan Dan 
Kewenangan Untuk Membuat 

Undang-Undang 

(Pasal 34)

Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Legislatif dapat membuat 
hukum bagi pemerintah perdamaian, 
ketertiban dan baik Bermuda.

Cara Pelaksanaan Kekuasaan Untuk 
Membuat Undang-Undang 

(Pasal 35)

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan 
38 dari Konstitusi ini, kewenangan 
legislatif untuk membuat undang-
undang itu harus dilaksanakan 
lewat Rancangan Undang-undang 
yang disahkan kedua Majelis, 
baik tanpa perubahan atau dengan 
perubahan tersebut hanya sebagai 
yang disepakati oleh kedua Majelis, 

dan mengiyakan oleh Yang Mulia 
Ratu atau oleh Gubernur atas nama 
Ratu.

(2) Ketika Rancangan Undang-undang 
disajikan kepada Gubernur untuk 
persetujuan, ia akan menunjukkan 
bahwa ia sepakat atau bahwa ia 
menahan persetujuan atau bahwa 
ia cadangan Rancangan Undang-
undang karena arti kesenangan Ratu: 
Asalkan, kecuali dia telah disahkan 
oleh Sekretaris Negara ke dalamnya 
persetujuan, Gubernur bertanggung 
cadangan karena arti kesenangan 
Ratu setiap Rancangan Undang-
undang yang muncul padanya, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya:
(a) t i dak  kons i s t en  dengan 

kewajiban Ratu atau Pemerintah 
Ratu di Inggris terhadap negara 
lain atau kekuasaan atau 
organisasi internasional;

(b) akan mungkin merugikan hak 
prerogatif Ulasan Royal;

(c) akan dengan cara apapun 
bertentangan dengan atau tidak 
konsisten dengan ketentuan 
Konstitusi ini;

(d) untuk mempengaruhi setiap 
masalah yang dia bertanggung 
jawab di bawah Pasal 62 dari 
Konstitusi ini; atau

(e)  berhubungan dengan mata uang 
atau perbankan.

(3) Rancangan Undang-undang yang 
disetujui Yang Mulia Ratu akan 
menjadi hukum ketika Gubernur 
telah ditandai persetujuan tersebut 
oleh pernyataan diumumkan dalam 
Lembaran Negara.

(4) Dalam setiap Rancangan Undang-
undang yang disampaikan kepada 
Gubernur untuk persetujuan, selain 
Rancangan Undang-undang disajikan 
sebagai Pasal dari 37 atau Pasal 
38 dari Konstitusi ini, kata-kata 
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berlakunya adalah sebagai berikut: 
“Jadilah itu ditetapkan oleh Yang 
Mulia Ratu Most Excellent, oleh 
dan dengan nasihat dan persetujuan 
dari Senat dan Majelis Perwakilan/
DPR Bermuda, dan oleh otoritas 
yang sama, sebagai berikut:

(5) Dalam setiap Rancangan Undang-
undang yang disampaikan kepada 
Gubernur  untuk persetujuan 
berdasarkan pasal 37 atau pasal 
38 dari Konstitusi ini kata-kata 
berlakunya adalah sebagai berikut: 
“Jadilah itu ditetapkan oleh Yang 
Mulia Ratu Most Excellent, oleh dan 
dengan nasihat dan persetujuan dari 
Majelis Perwakilan/DPR Bermuda 
sesuai dengan ketentuan pasal 
37 (atau Pasal 38, sebagai kasus 
mungkin) Konstitusi Bermuda, dan 
oleh otoritas yang sama, sebagai 
berikut: “.

Pembatasan Berkaitan Dengan 
Pembatasan Keuangan Tertentu 

(Pasal 36)

(1) Senat tidak boleh
(a) melanjutkan pada set iap 

Rancangan Undang-undang 
keuangan, selain Rancangan 
Undang-undang keuangan 
yang dikirim dari Majelis 
Perwakilan/DPR, atau atas 
setiap perubahan Rancangan 
Undang-undang keuangan;

(b) melanjutkan pada set iap 
Rancangan Undang-undang 
lainnya, selain Rancangan 
Undang-undang dikirim sebagai 
disebutkan di atas, bahwa 
dalam pendapat pihak ketua, 
membuat ketentuan untuk salah 
satu tujuan berikut
(i) pembebanan, pencabutan 

atau perubahan perpajakan;

(ii) pengenaan, pencabutan 
atau perubahan biaya 
a p a p u n  p a d a  D a n a 
Konsolidasi atau dana 
publik lainnya Bermuda;

(iii) pembayaran, masalah 
atau penarikan dari Dana 
Konsolidasi atau dana 
publik lainnya Bermuda 
dari setiap uang tidak 
dikenakan bunga atau 
p e r u b a h a n  a p a p u n 
dalam jumlah tersebut, 
masalah pembayaran atau 
penarikan, atau

(iv) komposisi atau remisi 
dari setiap utang karena 
Pemerintah;

(c) melanjutkan setiap perubahan 
terhadap Rancangan Undang-
undang selain Rancangan 
Undang-undang keuangan 
yang, menurut pendapat pihak 
ketua, merupakan perubahan 
yang membuat ketentuan untuk 
salah satu tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (b) dari 
ayat ini atau amandemen 
ketentuan untuk setiap satu 
tujuan yang terkandung dalam 
Rancangan Undang-undang, 
atau

(d) melanjutkan pada setiap mosi 
(termasuk amandemen terhadap 
sebuah mosi) dengan akibat, 
menurut pendapat pihak ketua, 
akan membuat ketentuan untuk 
semua tujuan itu.

(2) Tidak ada dalam ayat (1) pasal ini 
dapat ditafsirkan sebagai mencegah 
Senat dari kembali Rancangan 
Undang-undang apapun ke Majelis 
Perwakilan/DPR dengan pesan 
merekomendasikan amandemen 
terhadap Rancangan Undang-undang 
yang dapat dipertimbangkan senat.
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(3) Kecuali pada rekomendasi dari 
Gubernur ditandai dengan Menteri, 
Majelis Perwakilan/DPR tidak boleh
(a) melanjutkan pada set iap 

Rancangan Undang-undang 
( t e r m a s u k  a m a n d e m e n 
Rancangan Undang-undang) 
yang, menurut pendapat pihak 
ketua, membuat ketentuan 
untuk salah satu tujuan berikut:
(i) untuk pengenaan pajak 

atau perubahan perpajakan 
selain dengan reduksi;

(ii) untuk pengenaan biaya 
a p a p u n  p a d a  D a n a 
Konsolidasi atau dana 
publik lainnya Bermuda 
atau perubahan dari setiap 
biaya tersebut selain 
dengan reduksi;

(iii) u n t u k  m a s a l a h , 
pembayaran atau penarikan 
dari Dana Konsolidasi 
atau dana publik lainnya 
Bermuda dari setiap uang 
tidak dikenakan bunga 
atau peningkatan apapun 
dalam jumlah seperti 
masalah, pembayaran atau 
penarikan, atau

(iv) untuk komposisi atau 
pengampunan utang setiap 
karena Pemerintah; atau

(b) bersidang terkait mosi apa pun 
gerakan (termasuk amandemen 
terhadap sebuah mosi) dengan 
akibat, menurut pendapat pihak 
ketua, akan membuat ketentuan 
untuk semua tujuan itu.

Pembatasan Kekuasaan Senat Untuk 
Rancangan Undang-Undang Selain 
Rancangan Undang-Undang Pajak 

(Pasal 37)

(1) Pasal ini berlaku untuk setiap 
R a n c a n g a n  U n d a n g - u n d a n g 

keuangan yang tidak Rancangan 
Undang-undang perpajakan.

(2) Jika ada Rancangan Undang-undang 
yang diatur oleh Pasal ini, yang 
telah disahkan oleh Dewan Majelis 
dan dikirim ke Senat setidaknya 
dua bulan sebelum akhir sesi, tidak 
disahkan oleh Senat dalam waktu 
dua bulan setelah itu dikirim ke 
Senat, Rancangan Undang-undang 
harus, kecuali Majelis Perwakilan/
DPR sebaliknya menyelesaikan, 
akan disampaikan kepada Gubernur 
untuk persetujuan walaupun Senat 
belum menyetujui Rancangan 
Undang-undang itu.

(3) Tidak akan dimasukkan dalam 
Rancangan Undang-undang yang 
diajukan ke Gubernur untuk 
persetujuan sedang melakukan 
ayat (2) Pasal ini amandemen itu 
yang disertifikasi oleh Ketua telah 
direkomendasikan oleh Senat dan 
disetujui oleh Dewan Majelis.

(4) Ada akan disahkan pada setiap 
Rancangan Undang-undang yang 
diatur oleh Pasal ini ketika dikirim 
ke Senat sertifikat dari Ketua 
ditandatangani olehnya bahwa 
itu adalah Rancangan Undang-
undang keuangan yang bukan 
merupakan Rancangan Undang-
undang perpajakan, dan ada akan 
disahkan pada setiap Rancangan 
Undang-undang yang diajukan ke 
Gubernur untuk persetujuan sedang 
melakukan ayat (2) dari Pasal ini 
sertifikat dari Ketua ditandatangani 
olehnya bahwa itu adalah Rancangan 
Undang-undang keuangan yang 
tidak Rancangan Undang-undang 
perpajakan dan bahwa ketentuan 
ayat (2) dan ( 3) Pasal ini telah 
dipenuhi.
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Pembatasan Kekuasaan Senat untuk 
Rancangan Undang-undang publik 

lainnya 

(Pasal 38)

(1) Pasal ini berlaku untuk setiap 
Rancangan Undang-undang publik 
selain Rancangan Undang-undang 
yang diatur oleh Pasal 37 dari 
Konstitusi ini berlaku.

(2) Jika ada Rancangan Undang-undang 
yang diatur oleh Pasal ini disahkan 
oleh Majelis Perwakilan/DPR dalam 
dua sesi berturut-turut (apakah 
atau tidak Legislatif dibubarkan 
antara sesi) dan, yang telah dikirim 
ke Senat di masing-masing sesi 
setidaknya satu bulan sebelum akhir 
sesi, ditolak oleh Senat di masing-
masing sesi, Rancangan Undang-
undang harus , pada penolakan 
untuk kedua kalinya oleh Senat, 
kecuali Majelis Perwakilan/DPR 
sebaliknya menyelesaikan, akan 
disampaikan kepada Gubernur 
untuk persetujuan meskipun bahwa 
Senat tidak menyetujui Rancangan 
Undang-undang: Asalkan ketentuan 
sebelumnya dari ayat ini tidak akan 
berlaku kecuali setidaknya dua belas 
bulan telah berlalu antara tanggal 
Rancangan Undang-undang tersebut 
disahkan oleh Dewan Majelis pada 
sesi pertama dan tanggal yang 
dilewatkan oleh majelis di sesi 
kedua.

(3) Untuk keperluan Pasal ini, Rancangan 
Undang-undang dianggap ditolak 
oleh Senat jika

(a) dalam kasus Rancangan Undang-
undang perpajakan, tidak disahkan 
oleh Senat, atau

(b) dalam hal terjadi Rancangan Undang-
undang lainnya, tidak disahkan oleh 
Senat tanpa perubahan, atau yang 
disahkan oleh Senat dengan setiap 

perubahan yang tidak disetujui oleh 
Dewan Majelis.

(4) Ada akan disahkan pada setiap 
Rancangan Undang-undang pajak 
ketika dikirim ke Senat sertifikat dari 
Ketua ditandatangani olehnya bahwa 
itu adalah Rancangan Undang-
undang perpajakan.

(5) Untuk  keper luan  Pasa l  in i , 
Rancangan Undang-undang yang 
dikirim ke Senat pada suatu sesi 
akan dianggap sebagai Rancangan 
Undang-undang yang sama sebagai 
R a n c a n g a n  U n d a n g - u n d a n g 
terdahulu yang dikirim ke Senat 
pada sesi sebelumnya jika, ketika 
dikirim ke Senat, dia sama identik 
dengan Rancangan Undang-undang 
lama atau hanya berisi perubahan 
yang disetujui oleh Ketua karena 
diperlukan untuk waktu yang telah 
berlalu sejak tanggal Rancangan 
Undang-undang lama itu diserahkan 
atau untuk mewakili perubahan yang 
telah dibuat atau direkomendasikan 
oleh Senat dalam Rancangan 
Undang-undang lama dalam sesi 
sebelumnya dan disetujui oleh 
Majelis Perwakilan/DPR.

(6) Majelis dapat, jika dipandang tepat 
pada bagian melalui Majelis itu yang 
dianggap Rancangan Undang-undang 
yang sama sebagai Rancangan 
Undang-undang lama dikirim 
ke Senat pada sesi sebelumnya, 
menyarankan amandemen tanpa 
memasukkan perubahan dalam 
Rancangan Undang-undang , dan 
setiap perubahan tersebut harus 
dipertimbangkan oleh Senat dan, 
jika disetujui oleh Senat, akan 
diperlakukan sebagai amandemen 
yang dibuat  oleh Senat  dan 
disetujui oleh Dewan Majelis, 
tetapi pelaksanaan kekuasaan ini 
oleh Majelis Perwakilan/DPR tidak 
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akan mempengaruhi penerapan Pasal 
ini dalam hal penolakan terhadap 
Rancangan Undang-undang oleh 
Senat.

(7) Tidak akan dimasukkan dalam 
Rancangan Undang-undang yang 
disampaikan kepada Gubernur 
untuk persetujuan dengan ketentuan 
dalam Pasal ini amandemen itu yang 
disertifikasi oleh Ketua telah dibuat 
atau direkomendasikan oleh Senat 
pada sesi kedua dan disetujui oleh 
Majelis Perwakilan/DPR.

(8) Akan disahkan setiap Rancangan 
Undang-undang yang diajukan ke 
Gubernur untuk persetujuannya yang 
harus disahkan dan ditandantangani 
oleh Ketua bahwa itu adalah 
Rancangan Undang-undang yang 
berlaku dan ketentuan Pasal ini telah 
dipenuhi.

Ketentuan yang berkaitan dengan 
Pasal 36, 37 dan 38 

(Pasal 39)

(1)  Dalam Pasal 36, 37 dan 38 ini 
“Rancangan  Undang-undang 
keuangan” Konstitusi berarti 
Rancangan Undang-undang publik 
yang, menurut pendapat Ketua, 
hanya berisi ketentuan-ketentuan 
yang berhubungan dengan semua 
atau salah satu dari hal-hal berikut, 
yang mengatakan
(a) pembebanan, pencabutan, 

r e mi s i ,  p e r u b ah a n  a t a u 
peraturan perpajakan;

(b) pengenaan, untuk pembayaran 
utang atau tujuan keuangan 
lainnya, biaya pada uang rakyat, 
atau variasi atau pencabutan 
biaya tersebut;

(c) pemberian uang untuk mahkota 
atau otoritas atau pihak, atau 
variasi atau pencabutan dari 
setiap hibah tersebut;

(d) p e r a m p a s a n  t e r s e b u t , 
penerimaan, tahanan, investasi, 
isu atau audit rekening dana 
publik;

(e) peningkatan atau jaminan 
p i n j a m a n  a p a p u n  a t a u 
pelunasan daripadanya, atau 
pembentukan, perubahan, 
administrasi atau penghapusan 
menyelenggarakan penyisihan 
dana diberikan sehubungan 
dengan pinjaman tersebut, atau

(f) bawahan hal-hal yang terkait 
dengan salah satu dari hal-hal 
tersebut di atas: dan dalam 
ayat ini ungkapan “pajak”, 
“utang”, “uang rakyat” dan 
“kredi t”  t idak  te rmasuk 
perpajakan yang dikenakan, 
utang yang dikeluarkan, uang 
yang disediakan atau pinjaman 
dibangkitkan oleh badan 
otoritas lokal untuk tujuan 
lokal.

(2) Dalam Pasal 37 dan 38 dari Konstitusi 
ini “Rancangan Undang-undang 
perpajakan” berarti Rancangan 
Undang-undang keuangan yang, 
menurut pendapat Ketua, berisi 
ketentuan untuk pengenaan pajak 
penghasilan, pajak keuntungan 
modal, pajak korporasi, pajak 
keuntungan , pajak warisan, retribusi 
modal atau real tugas atau membuat 
ketentuan untuk, remisi cesser, 
perubahan suspensi, atau peraturan 
dari setiap pajak tersebut, retribusi 
atau tugas.

(3) Setiap kali kantor Ketua yang kosong 
atau Ketua adalah untuk alasan 
apapun tidak dapat melaksanakan 
setiap fungsi yang diberikan 
kepadanya oleh ayat (1) atau (2) 
Pasal ini atau oleh Pasal 37 atau 
38 dari Konstitusi ini, fungsi yang 
mungkin dilakukan oleh Wakil 
Ketua.
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(4) Setiap sertifikat yang diberikan oleh 
Ketua atau Wakil Ketua bawah Pasal 
37 atau 38 dari Konstitusi ini harus 
final untuk semua tujuan dan tidak 
akan dipertanyakan di pengadilan 
manapun.

Sumpah setia 

(Pasal 40)

Tidak ada anggota DPR yang diizinkan 
untuk mengambil bagian dalam proses 
sidang Majelis (selain proses yang 
diperlukan untuk tujuan Pasal ini) 
sampai ia telah dibuat dan ditempatkan 
sebelum DPR bahwa sumpah atau 
janji setia dalam bentuk diatur dalam 
Peraturan ini Konstitusi: Asalkan bahwa 
pemilihan Presiden Senat atau pemilihan 
Ketua DPR dari Majelis mungkin terjadi 
sebelum para anggota Senat atau Majelis 
Perwakilan, sebagai kasus mungkin, telah 
membuat seperti sumpah atau janji.

Keabsahan Persidangan 

(Pasal 41)

Persidangan Majel is  t idak akan 
didiskualifikasi untuk transaksi bisnis 
dengan alasan Kekosongan keanggotaan 
daripadanya termasuk kekosongan tidak 
penuh ketika DPR pertama kali bertemu 
setelah setiap pemilihan umum), dan 
setiap proses di dalamnya berlaku 
walaupun beberapa pihak yang tidak 
berhak sehingga harus dilakukan duduk 
atau sebagai di DPR atau mengambil 
bagian dalam persidangan.

Pimpinan di Senat dan Majelis 
(Pasal 42)

(1) Pres iden Senat  a tau ,  da lam 
ketidakhadirannya, yang Wakil 
Presiden atau, jika mereka berdua 
tidak hadir, seorang Senator (tidak 

menjadi Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) dipilih oleh Senat untuk 
duduk yang akan memimpin pada 
setiap duduk dari Senat.

(2) Ketua atau, dalam ketidakhadirannya, 
para Wakil Ketua atau jika mereka 
berdua tidak hadir, anggota Dewan 
Majelis (tidak menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen) dipilih 
oleh DPR untuk duduk yang akan 
memimpin pada setiap duduk DPR.

(3) Rujukan di Pasal ini untuk keadaan 
dimana Presiden, Wakil Presiden, 
Ketua atau Wakil Ketua tidak hadir 
meliputi rujukan untuk keadaan 
di mana kantor Presiden, Wakil 
Presiden, Ketua atau Wakil Ketua 
yang kosong.

Kuorum 
(Pasal 43)

(1) Jika pada setiap duduk DPR baik 
setiap anggota DPR yang hadir 
menarik perhatian anggota ketua 
pada duduk tidak adanya kuorum 
dan, setelah interval seperti dapat 
ditentukan dalam aturan prosedur 
majelis, anggota memimpin di 
mengetengahkan duduk yang 
kuorum DPR masih tidak hadir, 
DPR harus ditunda.

(2) Untuk keperluan Pasal ini
(a) kuorum dari Senat terdiri dari 

Presiden atau ketua Senator dan 
empat senator lainnya, dan

(b) kuorum dari Majelis Perwakilan/
DPR terdiri dari ketua atau 
anggota Ketua lainnya dan 
empat belas anggota lain DPR.

Voting 
(Pasal 44)

(1) Kecuali ditentukan lain dalam 
Konstitusi ini atau aturan prosedur 
DPR dibuat sesuai dengan pasal 
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45 (2) Konstitusi ini, semua 
pertanyaan yang diajukan untuk 
pengambilan keputusan di majelis 
akan ditentukan oleh mayoritas 
suara dari daripadanya hadir dan 
memberikan suara anggota.

(2) Presiden atau anggota lainnya 
yang memimpin di Senat akan 
memiliki asli tapi tidak ada hak 
suara, dan dalam hal suara sama 
pada pertanyaan, gerak akan hilang.

(3) Ketua atau anggota lainnya yang 
memimpin di Majelis Perwakilan/
DPR tidak memiliki suara kecuali 
pada pertanyaan setiap suara sama-
sama dibagi, dalam hal ini ia harus 
memiliki dan melaksanakan suara 
penentu.

Aturan Tata Tertib 
(Pasal 45)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, tiap Majelis dapat 
membuat aturan prosedur untuk 
pelaksanaan peraturan dan tertib 
proses sendiri dan pengiriman 
pembahasan dan penomoran dari 
Rancangan Undang-undang dan 
penyajian yang sama untuk Gubernur 
untuk persetujuan.

(2) Aturan prosedur DPR yang dapat 
menetapkan bahwa aturan tidak akan 
ditangguhkan, atau bahwa prosedur 
biasa untuk pengiriman dari bisnis 
tidak akan meninggalkan dalam 
mendukung prosedur yang luar biasa 
diatur dalam aturan, jika seperti 
nomor anggota DPR sebagaimana 
ditentukan oleh objek aturan untuk 
suspensi atau keberangkatan.

Keistimewaan Majelis 
(Pasal 46)

Legis la t i f  mungkin oleh hukum 
menentukan dan mengatur hak-hak 

istimewa, kekebalan dan kekuasaan 
DPR baik dan anggota darinya, tapi 
tidak seperti hak istimewa, kekebalan 
atau kewenangan melebihi orang-orang 
dari Majelis Parlemen Inggris atau dari 
anggota darinya.

Larangan Kewenangan dalam Hal 
Undang-undag Terkait Saham 

Pemerintah 
(Pasal 47)

(1) Setiap hukum yang ditetapkan 
oleh Badan Legislatif yang telah 
mengiyakan oleh Gubernur dan 
yang tampaknya Pemerintah Ratu 
di Inggris untuk mengubah, untuk 
cedera pemegang saham, ketentuan 
yang berkaitan dengan setiap saham 
yang Pasal ini berlaku atau untuk 
melibatkan keberangkatan dari 
kontrak awal sehubungan dengan 
saham tersebut, dapat dianulir oleh 
Yang Mulia Ratu melalui Sekretaris 
Negara.

(2) Setiap kali hukum seperti itu 
telah dianulir oleh Yang Mulia 
Ratu Gubernur akan menyebabkan 
p e m L e m b a r a n  N e g a r a h u a n 
pelarangan tersebut yang akan 
diumumkan dalam Lembaran Negara 
dan hukum harus dibatalkan dengan 
akibat dari tanggal penerbitan 
pemLembaran Negarahuan itu.

(3) P a d a  p e n c a b u t a n  u n d a n g -
undang di bawah Pasal ini setiap 
diberlakukannya dicabut atau diubah 
oleh atau sedang melakukan hukum 
yang akan berlaku sejak tanggal 
pembatalan seolah-olah hukum 
yang belum dibuat, dan, kecuali 
sebagaimana ditentukan dalam 
sebelumnya ketentuan ayat ini, 
ketentuan pasal 38 (2) Interpretasi 
Undang-Undang 1889 [CATATAN 
Interpretasi Undang-Undang 1889 
dicabut dan diganti dengan Undang-
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Undang Interpretasi 1978 [judul 
1 item 1A]] akan berlaku untuk 
pembatalan itu karena mereka 
berlaku untuk pencabutan Undang-
undang Parlemen.

(4) Saham yang Pasal ini berlaku adalah 
saham membentuk seluruh atau 
sebagian dari utang publik Bermuda 
oleh kondisi isu yang disediakan 
Pasal ini berlaku untuk itu.

Sidang Legislatif 

(Pasal 48)

(1) Setiap sesi Legislatif akan diadakan 
di tempat tersebut dan akan dimulai 
pada saat seperti Gubernur dapat 
menunjuk dengan pernyataan 
diumumkan dalam Lembaran 
Negara.

(2) Waktu ditunjuk untuk dimulainya 
se t iap  ses i  Legis la t i f  harus 
sedemikian sehingga jangka waktu 
dua belas bulan tidak melakukan 
intervensi antara akhir satu sesi dan 
duduk pertama Legislatif dalam sesi 
berikutnya.

Penangguhan dan pembubaran 
Badan Legislatif 

(Pasal 49)

(1) Gubernur, bertindak sesuai dengan 
saran dari Premier, mungkin setiap 
saat, oleh pernyataan diumumkan 
d a l a m  L e m b a r a n  N e g a r a , 
mengundurkan atau membubarkan 
Legislatif: Asalkan

(a) jika Premier menyarankan Gubernur 
untuk membubarkan Legislatif 
d a n  G u b e r n u r  m e n g a n g g a p 
bahwa pemerintah Bermuda dapat 
dilakukan tanpa pembubaran dan 
bahwa pembubaran yang tidak 
akan berada dalam kepentingan 
Bermuda, Gubernur, bertindak dalam 

kebijaksanaan-Nya, dapat menolak 
untuk membubarkan Legislatif, dan

(b) jika kantor Premier yang kosong 
dan Gubernur menganggap bahwa 
tidak ada prospek nya mampu dalam 
waktu yang wajar untuk menunjuk ke 
kantor bahwa seseorang yang dapat 
perintah dukungan dari mayoritas 
anggota Dewan Majelis Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
dapat membubarkan Legislatif.

(2) Kecuali cepat dibubarkan, Legislatif 
harus berdiri dibubarkan pada 
berakhirnya lima tahun sejak 
tanggal duduk pertama setelah setiap 
pemilihan umum.

Pemanggilan Majelis Legislatif yang 
Telah Dibubarkan dalam Keadaan 

Darurat 

(Pasal 50)

Jika antara pembubaran Legislatif dan 
pemilihan umum berikutnya berikutnya, 
keadaan darurat muncul dari alam 
dimana, menurut pendapat Gubernur, 
perlu untuk dua Majelis yang akan 
dipanggil sebelum pemilihan umum dapat 
diselenggarakan, Gubernur mungkin, 
setelah berkonsultasi dengan Premier, 
dengan pernyataan diumumkan dalam 
Lembaran Negara, memanggil dua 
Majelis Legislatif sebelumnya, dan 
Legislatif yang tersebut dipertimbangkan 
(kecuali untuk tujuan pasal 51 (1) 
dari Konstitusi ini) tidak telah terlarut 
tetapi dianggap (kecuali sebagaimana 
disebutkan di atas) harus dibubarkan 
pada tanggal pemilihan umum berikutnya 
berikutnya diadakan.

Pemilihan Umum, Pemilihan dan 
Pengangkatan Anggota Senat 

(Pasal 51)

(1) Pemilihan umum anggota Dewan 
Majelis harus diselenggarakan pada 
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waktu tersebut dalam waktu tiga 
bulan setelah setiap pembubaran 
Legislatif sebagai Gubernur harus 
menunjuk dengan pernyataan 
diumumkan dalam Lembaran 
Negara.

(2) Setiap kali seseorang mengosongkan 
kursinya sebagai anggota DPR 
Majelis untuk alasan apapun selain 
pembubaran Badan Legislatif, 
pemilihan untuk mengisi lowongan 
harus diselenggarakan dalam 
waktu dua bulan setelah terjadinya 
kekosongan kecuali Legislatif adalah 
cepat dibubarkan atau tanggal 
Legislatif akan berdiri dibubarkan 
sesuai dengan ketentuan pasal 49 
(2) Konstitusi ini kurang dari empat 
bulan setelah terjadinya kekosongan 
tersebut.

(3) Sebagai sesegera mungkin setelah 
setiap pemilihan umum Gubernur 
tersebut wajib dilanjutkan menurut 
pasal 27 dari Konstitusi ini dengan 
penunjukan anggota Senat.

(4) Setiap kali seseorang mengosongkan 
kursinya sebagai Senator untuk 
alasan apapun selain pembubaran 
Legislatif, Gubernur bertanggung, 
sesegera mungkin, menunjuk 
seseorang untuk mengisi kekosongan 
di bawah paragraf yang sama Pasal 
27 (2) dari Konstitusi ini sebagai 
orang yang telah menjadi kursi 
kosong diangkat.

Konstituensi dan Hak Suara

Pembagian Wilayah Pemilihan 
Bermuda menjadi Dua Keanggotaan 

Konstituensi Tunggal 

(Pasal 52)

1. (1) Untuk keperluan pemilu, wilayah 
pemilihan Pembroke dibagi menjadi 
empat dan masing-masing konstituen 

dari delapan wilayah pemilihan 
Bermuda akan dibagi menjadi dua 
pemilih. seperti jumlah pemilih yang 
ditetapkan dalam ayat (3) dari Pasal 
ini, dan dalam menetapkan batas-
batas pemilih, batas-batas wilayah 
pemilihan dapat diabaikan untuk 
memastikan bahwa pemilih harus 
memuat, sejauh hal tersebut layak 
dipraktekkan, jumlah yang sama dari 
orang-orang yang memenuhi syarat 
untuk didaftarkan sebagai pemilih 
menurut pasal 55 dari Konstitusi ini.

1. (2)  Setiap pemilih akan dikembalikan 
pada anggota Majelis.

1. (3)  Untuk tujuan ayat (1) dari Pasal 
ini, jumlah tersebut dan wilayah 
pemilihan Bermuda akan menjadi 
batas-batas dari wilayah pemilihan 
yang hidup segera sebelum masuk 
ke operasi Konstitusi [2 Juni 1968]: 
pemilih untuk pertama kalinya 
akan dibentuk sesuai dengan 
ayat (3) sampai (6) dari Pasal 54 
Konstitusi ini atas dasar rekomendasi 
yang terkandung dalam laporan 
disampaikan oleh Komisi Batas 
Konstituen dalam ayat (1) (b) dari 
Pasal tersebut, dan jumlah dan batas-
batas dari konstituen selanjutnya 
akan ditinjau sesuai dengan Pasal 
tersebut. Dengan ketentuan bahwa 
Legislatif membolehkan dengan 
hukum yang mencakup tanah yang 
diperoleh kembali dalam batas-batas 
dari setiap wilayah pemilihan dan 
(tanpa mengurangi ketentuan pasal 
54 Konstitusi ini) dari setiap pemilih 
dalam wilayah pemilihan itu.

Komisi Batas Konstituen 

(Pasal 53)

(1) Suatu Komisi Batas Konstituen 
untuk Bermuda akan diangkat dari 
waktu ke waktu pada saat seperti 
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Gubernur, setelah konsultasi dengan 
Perdana Menteri dan Pemimpin 
Oposisi, dapat menentukan: Asalkan-
(a) Komisi pertama diangkat tidak 

lebih awal dari 20 Mei 1970 
atau paling lambat 20 Mei 
1974;

(b) setiap Komisi selanjutnya 
diangkat tidak kurang dari tiga 
atau lebih dari tujuh tahun dari 
tanggal Komisi sebelumnya 
menyampaikan laporan sesuai 
dengan ketentuan pasal 54 ini 
stitution Konstitusi.

(2) Suatu Komisi Batas Konstituen 
terdiri dari-
(a) seorang Ketua yang ditunjuk 

oleh Gubernur, bertindak dalam 
keleluasaannya; 

(b) anggota (di Pasal ini yang 
disebut sebagai “anggota 
peradilan”) ditunjuk oleh 
Gubernur, bertindak dalam 
keleluasaannya,  diantara 
orang-orang yang memegang 
atau telah menduduki jabatan 
peradilan tinggi;

(c) dua anggota yang ditunjuk oleh 
Gubernur, bertindak sesuai 
dengan dengan saran dari 
Perdana Menteri, di antara 
anggota dari  dua Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan

(d) dua anggota yang ditunjuk oleh 
Gubernur, bertindak sesuai 
dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi, di antara para anggota.

(3) Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Ketua 
atau anggota peradilan dari Komisi 
Batas Konstituen jika dia adalah 
anggota DPR atau pejabat publik 
lainnya.

(4) Ketua atau anggota peradilan dari 
Komisi Batas Konstituen Batas 
harus mengosongkan kantor-nya

(a) pada hari setelah tanggal 
penyerahan di bawah Pasal 54 
dari Konstitusi dari laporan 
Komisi :

(b) jika ada kondisi yang muncul, 
jika dia tidak seperti anggota 
Komisi, akan menyebabkan 
dia didiskualifikasi untuk 
pengangkatan seperti;

(c) j ika Gubernur,  bertindak 
d a l a m  w e w e n a n g n y a , 
mengarahkan bahwa dia harus 
diberhentikan dari jabatannya 
ka rena  ke t idakmampuan 
untuk melaksanakan fungsi 
daripadanya (baik yang timbul 
dari kelemahan tubuh atau 
pikiran atau penyebab lainnya) 
atau karena kelakuan buruk.

(5) Set iap anggota la innya dari 
Komisi Batas Konstituen harus 
mengosongkan kantornya—
(a) pada hari setelah tanggal 

penyerahan di bawah Pasal 54 
dari Konstitusi dari laporan 
oleh Komisi.

(b) jika dia berhenti menjadi 
anggota DPR ;

(c) jika pengangkatannya dicabut 
oleh Gubernur, bertindak, 
dalam kasus anggota yang 
ditunjuk dalam ayat (2) (c) 
Pasal ini, sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri atau, 
dalam kasus anggota yang 
ditunjuk menurut Pasal (2) (d), 
sesuai dengan Saran Pemimpin 
Oposisi.

(6) Sebuah Komisi Batas Konstituen 
dapat  mengatur  prosedurnya 
sendiri dan, dengan persetujuan 
dari Gubernur, memberi kekuasaan 
dan memaksakan tugas pada setiap 
pejabat publik atau pada setiap 
kewenangan Pemerintah untuk 
tujuan pemberhentian fungsinya.
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(7) Sebuah Komisi Batas Konstituen 
dapat bertindak meskipun beberapa 
kesempatan dalam keanggotaannya 
(termasuk beberapa kesempatan 
tidak penuh ketika pengangkatan 
anggota yang pertama kali dibuat) 
dan proses yang berlaku walaupun 
beberapa orang yang tidak berhak 
ikut serta ambil bagian dalamnya: 
Asalkan setiap keputusan Komisi 
memerlukan persetujuan dari tidak 
kurang dari tiga anggota Komisi.

(8) Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi di 
bawah Konstitusi ini, Komisi Batas 
Konstituen tidak akan tunduk pada 
pimpinan atau kontrol dari orang 
lain atau otoritas lain.

(9) Sesuai dengan ketentuan ayat (7) 
dari Pasal ini, setiap pertanyaan 
sebelum Komisi Batas Konstituen 
mungkin ditentukan oleh suara 
mayoritas dari anggota Komisi 
yang hadir dan memberikan suara: 
Asalkan dalam acara tersebut ada 
suara sama, Ketua harus memiliki 
dan wajib melaksanakan suara yang 
menentukan.

Peninjauan dan perubahan batas-
batas konstituensi 

(Pasal 54)

(1) Suatu Komisi Batas Konstituen wajib, 
sesegera mungkin melaksanakan 
setelah pengangkatannya, meninjau 
batas-batas konstituen ke mana 
wilaiayh pemilihan Bermuda 
Bermuda dibagi dan menyerahkan 
kepada Dewan Majelis laporan baik-
(a) yang menyatakan bahwa, dalam 

pendapat Komisi, tidak ada 
perubahan dalam batas-batas 
yang diperlukan, atau

(b) merekomendasikan perubahan 
batas-batas yang spesifik dalam 
laporan.

(2 )  Da lam menen tukan  apakah 
merekomendasikan atau tidak 
perubahan apapun dalam batas-batas 
konstituen, Komisi wajib-
 (a) tidak memperhatikan distribusi 

rasial pemilih dalam wilayah 
pemilihan atau konstituensi;

(b) mempertimbangkan batas-
batas alam dalam wilayah 
pemilihan atau konstituensi, 
dan (c) tunduk pada ketentuan 
pasal 52 (1) dari Konstitsi 
dan ketentuan-ketentuan 
sebelumnya dari pasal ini, 
memastikan bahwa konstituen 
akan mencakup, sejauh hal itu 
wajar dapat dilakukan, jumlah 
yang sama dari orang-orang 
yang memenuhi syara sebagai 
pemilih menurut pasal 55 dari 
Konstitusi ini: Asalkan tidak 
harus diambil dari populasi 
penduduk di setiap wilayah 
yang disewakan ke Amerika 
Serikat dalam upaya mencapai 
kesepakatan antara Pemerintah 
Inggris dan Amerika Serikat 
yang ditandatangani pada 
tanggal 27 Maret 1941 atau 
yang berdasarkan kekuatan 
h u k u m  a p a p u n  d a l a m 
kepemilikan Amerika Serikat 
untuk mengantisipasi sewa.

 (3) Sesegera mungkin setelah Komisi 
menyampaikan laporan dalam pasal 
(1) (b) dari Pasal ini, Perdana Menteri 
itu harus meletakkan sebelum 
Dewan Majelis untuk mendapatkan 
persetujuan draft perintah oleh 
Gubernur untuk memberikan efek, 
baik dengan atau tanpa modifikasi, 
untuk rekomendasi yang terkandung 
dalam laporan, dan draft yang dapat 
membuat ketentuan untuk setiap hal 
yang tampaknya Perdana Menteri 
yang kebetulan atau akibat pada 
ketentuan lain dari draft.
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 (4) Apabila setiap rancangan aturan 
diletakkan di bawah Pasal ini 
akan memberikan pengaruh pada 
setiap rekomendasi tersebut dengan 
modifikasi, Perdana Menteri itu 
harus menyerahkan ke Dewan 
Majelis bersama-sama dengan draft 
pernyataan alasan untuk modifikasi.

 (5) Jika mosi persetujuan setiap draft 
yang ditentukan di bawah Pasal ini 
ditolak oleh Dewan Majelis, atau 
ditarik dengan izin DPR itu, sebuah 
draft yang diubah harus diletakkan 
tanpa penundaan oleh Perdana 
Menteri sebelum DPR.

 (6) Jika draft yang diletakkan di bawah 
Pasal ini disetujui oleh resolusi 
Dewan Majelis, Perdana Menteri 
harus mengajukannya kepada 
Gubernur yang akan membuat 
perintah (yang akan diumumkan 
dalam Lembaran Negara) dalam 
hal draft, dan agar mulai berlaku 
setelah pembubaran Badan Legislatif 
berikutnya.

 (7) Pertanyaan tentang keabsahan 
dari perintah Gubernur mengaku 
akan dibuat di bawah Pasal ini 
dan membacakan bahwa draft 
daripadanya telah disetujui oleh 
resolusi Dewan Majelis tidak akan 
bertanya ke dalam pengadilan 
apapun kecuali dengan alasan bahwa 
tidak konsisten dengan ketentuan 
pasal 52 (1) dari Konstitusi ini.

Kualifikasi dan diskualifikasi pemilih 

(Pasal 55)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
ayat (2) pada Pasal ini, seseorang 
harus memenuhi syarat untuk 
didaftarkan sebagai pemilih untuk 
keperluan pemilihan di daerah 
pemilihan dan jika tidak memenuhi 
syarat  kecuali ,  pada tanggal 
kualifikasi, ia –

(a) a d a l a h  w a r g a  n e g a r a 
P e r s e m a k m u r a n  I n g g r i s 
(dalam arti Undang-Undang 
Kebangsaan Inggris 1981) 
yang telah mencapai usia 18 
tahun; [Ayat (a) diubah untuk 
memberi pengaruh pada 1989: 
Pasal 57 ayat 3 mulai 1 Januari 
1990]

(b) ia memiliki statusnya Bermudian 
atau, jika ia tidak memiliki 
status tersebut, terdaftar sebagai 
pemilih pada tanggal 1 Mei, 
1976; dan

(c) ia biasanya penduduk di daerah 
pemilihan tersebut.

[CATATAN oleh Undang-undang 
Kebangsaan Inggris tahun 1981 
pasal 51 tanpa mengurangi ayat (3) 
(c) dari padanya dalam instrumen 
Undang-undang yang dibuat sebelum 
1 Januari 1983 “subject Inggris” dan 
“warga negara Persemakmuran” 
memiliki arti yang sama dan dalam 
kaitannya dengan waktu setelah 
1 Januari 1983 berarti seseorang 
yang memiliki status dari warga 
Persemakmuran di bawah Undang-
undang Kebangsaan Inggris tahun 
1981]

(2) Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk didaftarkan sebagaimana 
disebutkan di atas yang memenuhi 
syarat tanggal—
(a) adalah terdaftar sebagai pemilih 

untuk tujuan pemilu di setiap 
daerah pemilihan lain; (b) 
adalah orang yang dinyatakan 
gila atau dinyatakan tidak 
waras menurut hukum yang 
berlaku di Bermuda;

(c) adalah yang didiskualifikasi 
untuk pendaftaran tersebut 
menurut hukum yang berlaku 
di Bermuda dengan alasan 
memenuhi syarat atau berada di 
bawah seperti hukuman penjara 
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(dengan istilah apapun juga) 
sebagaimana ditentukan oleh 
hukum tersebut, atau

(d) adalah yang didiskualifikasi 
untuk pendaftaran tersebut 
berdasarkan hukum tersebut 
dengan alasan pernah dihukum 
karena pelanggaran yang 
berkaitan dengan pemilu.

(3) Dalam Pasal ini “tanggal kualifikasi” 
berarti, dalam kaitannya dengan 
setiap orang, seperti tanggal yang 
ditetapkan oleh hukum sebagai 
tanggal dengan merujuk pada 
kualifikasi orang tersebut untuk 
pendaftaran yang harus dipastikan 
efektif untuk tujuan persiapan atau 
revisi dari daftar pemilih untuk 
pemilihan yang bersangkutan.

BAB IV
BADAN EKSEKUTIF 

Otoritas Kekuasaan 

(Pasal 56)

(1) Kewenangan Badan eksekutif 
Bermuda berada di tangan Paduka.

(2) Berdasarkan ketentuan Konstitusi 
ini, kewenangan badan eksekutif 
Bermuda dapat dilaksanakan atas 
nama Paduka oleh Gubernur, baik 
secara langsung atau melalui petugas 
bawahan.

(3) Tidak ada dalam Pasal ini yang akan 
mencegah Legislatif dari penyerahan 
tugas pada orang atau pihak lain 
selain Gubernur.

Kabinet

(Pasal 57)

(1) Harus ada Kabinet untuk Bermuda 
yang terdiri dari Perdana Mengeri 
dan, tunduk pada ketentuan pasal 64 
dalam Konstitusi ini, tidak kurang 

dari enam menteri lain selain yang 
ditunjuk sesuai dengan pasal 58 dari 
Konstitusi ini.

(2) Kabinet harus secara kolektif 
bertanggung jawab kepada Legislatif 
untuk setiap saran yang diberikan 
kepada Gubernur oleh atau di bawah 
otoritas umum Kabinet dan untuk 
semua hal yang dilakukan oleh atau 
di bawah wewenang Menteri apapun 
dalam pelaksanaan di kantornya.

(3) Ketentuan ayat (2) pasal ini tidak 
boleh menggunakan dalam kaitannya 
dengan-
(a) pengangkatan dan penghapusan 

dari  kantor Menteri  dan 
Sekretaris Parlemen, penugasan 
dari Menteri menurut pasal 
6 1  d a r i  K o n s t i t u s i  i n i 
dengan tanggungjawab untuk 
pelaksanaan setiap urusan 
Pemerintah, atau otorisasi 
Menteri lain untuk melakukan 
fungsi Perdana Menteri selama 
ketidakhadiran atau sakit;

(b) pengangkatan Anggota Senat 
di bawah ayat (a) Pasal 27 (2) 
Konstitusi ini, atau

(c) pembubaran Legislatif.

Pengangkatan Perdana Menteri 

(Pasal 58)

(1) Gubernur, bertindak berdasarkan 
wewenangnya, akan menunjuk 
sebagai Perdana Menteri dari Majelis 
yang menunjukkan padanya siapa 
paling mampu untuk memimpin 
kepercayaan yang diberikan oleh 
mayoritas anggota DPR itu.

(2) Para Menteri diangkat oleh Gubernur 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri dan, para Menteri, tidak 
kurang dari satu atau tidak lebih dari 
dua akan diangkat di antara Anggota 
Senat dan sisanya akan diangkat di 
antara anggota Majelis. 
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(3) Jika kesempatan muncul untuk 
mengangkat Menteri di antara 
pembuba ran  Leg i s l a t i f  dan 
pemungutan suara dalam pemilihan 
umum berikutnya, ketentuan-
ketentuan sebelumnya dari Pasal 
ini akan berlaku untuk tujuan itu 
seakan Legislatif belum dibubarkan..

d. (4) Seseorang tidak akan 
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai 
Menteri jika dia adalah Presiden atau 
Wakil Presiden dari Anggota Senat atau 
Ketua atau Wakil Ketua Majelis atau 
memegang atau bertindak dalam jabatan 
publik yang ditentukan dalam ayat (a) 
Pasal 30 (3) Konstitusi ini.

e. (5) Pengangkatan di bawah 
pasal ini harus dibuat oleh instrumen 
pemerintah di bawah Segel Publik.

Masa Jabatan Perdana Menteri dan 
lainnya 

(Pasal 59)

(1) Jika Majelis dengan suara mayoritas 
yang setuju dari semua anggota 
darinya melewati resolusi yang tidak 
memiliki kepercayaan Pemerintah, 
Gubernur wajib, dengan instrumen 
dibawah Sege Publik, mencabut 
pengangkatan Perdana Menteri: 
Asalkan sebelum melakukan 
Gubernur harus berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri dan dapat 
membubarkan Legislatif sesuai 
dengan ketentuan pasal 49 (1) dari 
Konstitusi ini malahan mencabut 
pengangkatan Perdana Menteri.

(2) Gubernur, bertindak menurut 
kewenangannya, dengan instrumen 
bawah Segel Publik boleh mencabut 
penunjukan Perdana Menteri jika 
sewaktu-waktu antara pemungutan 
suara dalam pemilihan umum dan 
sidang pertama Dewan Majelis 
setelah Gubernur memutuskan 

bahwa, akibat dari dari perubahan 
dalam keanggotaan Dewan Majelis 
menghasilkan dari pemilihan itu, 
Perdana Menteri tidak akan menjadi 
anggota DPR yang terbaik untuk 
memerintah kepercayaan dari 
mayoritas anggota nya.

(3) Kantor Menteri pun akan menjadi 
kosong—
(a) jika karena alasan apapun 

selain pembubaran Legislatif 
pemegang berhenti menjadi 
anggota DPR dimana ia adalah 
seorang anggota pada saat 
pengangkatan sebagai Menteri 
;

(b) jika, sesuai dengan ketentuan 
pasal 31 (2) dari Konstitusi, 
ia diminta untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
anggota DPR itu, atau

(c) jika ia terpilih menjadi Presiden 
atau Wakil Presiden dari Senat 
atau Ketua atau Wakil Ketua 
Majelis atau ditunjuk untuk 
atau bertugas dalam jabatan 
publik yang ditentukan dalam 
ayat (a) pasal 30 ( 3) Konstitusi 
ini.

(4) Kantor Menteri pun selain Perdana 
Menteri menjadi kosong-
(a) jika pengangkatannya ditambah 

d icabu t  o l eh  Gubernur, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri, dengan 
instrumen dibawah Segel 
Publik;

(b) setiap kali kantor Perdana 
Menteri menjadi kosong; atau

(c) jika dia tidak, pada saat 
dimulainya Sidang pertama 
Legislatif setelah pembubaran, 
anggota DPR yang mana dia 
adalah anggota pada saat 
pengangkatannya sebagai 
Menteri.
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Pelaksanaan Tugas Perdana Menteri 
Dalam Peristiwa-peristiwa Tertentu 

(Pasal 60)

(1) Setiap kali Perdana Menteri tidak 
hadir dari Bermuda atau tidak 
mampu dengan alasan sakit untuk 
melakukan fungsi yang diberikan 
kepadanya oleh Konstitusi ini, 
Gubernur boleh, dengan arah secara 
tertulis, memberi weweang pada 
Menteri lain yang diangkat di antara 
anggota Majelis untuk melakukan 
fungsi-fungsi (selain fungsi yang 
diberikan pada Perdana Menteri oleh 
ayat (2) dari pasal ini) dan Menteri 
dapat melakukan fungsi-fungsi 
sampai wewenangnya dicabut oleh 
Gubernur.

(2) Kekuasaan yang diberikan kepada 
Gubernur dengan pasal ini harus 
dilaksanakan olehnya sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri: Asalkan 
jika Gubernur menganggap bahwa 
tugas ini tidak praktis untuk 
mendapatkan saran Perdana Menteri 
karena ketidakhadirannya atau 
sakit Gubernur dapat menggunakan 
kekuasaan dalam wewenangnya.

Pelaksanaan tugas-tugas Menteri lain 
dalam Peristiwa-peristiwa Lain 

(Pasal 60A)

(1) Setiap kali seorang Menteri selain 
Perdana Menteri tidak mampu, 
dengan alasan sakit atau tidak 
adanya dari Bermuda atau absen 
dari tugasnya karena cuti, untuk 
melakukan fungsi kantornya, 
Gubernur dapat, secara tertulis—
(a) menunjuk seseorang yang 

merupakan anggota DPR sama 
dengan Menteri untuk menjadi 
Menteri sementara; atau

(b) menetapkan tanggung jawab 
atas kinerja fungsi Menteri 

kepada Menteri lain (termasuk 
Perdana Menteri), dan dapat 
menentukan periode untuk orang 
yang akan menjadi Menteri 
sementara atau untuk Menteri 
lain wajib melaksanakan fungsi 
Menteri itu: 

Asalkan, jika kesempatan muncul 
untuk pembuatan suatu pengangkatan 
pada ayat (a) antara pembubaran 
Legislatif dan pemilihan umum 
berikutnya, ketentuan-ketentuan 
sebelumnya dari pasal ini berlaku 
untuk tujuan seolah-olah Legislatif 
belum dibubarkan.

(2) Sesuai dengan ketentuan pasal 59 
(3) dan (4) dari Konstitusi ini-
(a) Menter i  sementara  akan 

menduduki jabatan itu, dan
(b) seorang Menteri yang ditugaskan 

untuk melakukan fungsi 
Menteri lain akan melakukan 
fungsi-fungsi tersebut, sampai 
dengan berakhirnya jangka 
waktu yang ditentukan dalam 
ayat (1) pasal ini atau, di 
mana periode tidak begitu 
ditentukan, sampai ia diberitahu 
oleh Gubernur secara tertulis 
bahwa ia akan berhenti untuk 
memegang jabatan itu atau 
untuk melakukan fungsi-fungsi 
tersebut.

(3) Kekuasaan yang diberikan pada 
Gubernur dengan pasal ini harus 
dilaksanakan olehnya sesuai dengan 
saran dari Perdana Menter.

Alokasi Tugas kepada Menteri 

(Pasal 61)

(1) Gubernur, bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri, mungkin 
dengan arahan secara tertulis-
(a) menugaskan Perdana Menteru 

atau Menteri lainnya dengan 
t a n g g u n g  j a w a b  u n t u k 
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melakukan (tunduk pada 
ketentuan Undang-Undang 
ini dan hukum lainnya) dari 
setiap urusan Pemerintah 
termasuk tanggung jawab 
untuk administrasi dari setiap 
departemen pemerintah;

(b) m en u n j u k  g a y a  d i m an a 
Menteri yang ditugaskan harus 
diketahui: Asalkan seorang 
Menteri diangkat di antara 
anggota Dewan Majelis akan 
dibebankan dengan tanggung 
jawab untuk keuangan dan harus 
ditata “Menteri Keuangan”.

(2) Tidak ada dalam pasal ini akan 
memberdayakan Gubernur untuk 
memberikan pada setiap otoritas 
Menter i  menja lankan se t iap 
kekuasaan atau melimpahkan 
kewajiban yang diberikan atau 
dikenakan oleh Konstitusi atau 
hukum lainnya pada Gubernur atau 
orang atau otoritas selain Menteri.

(3) Tanpa mengurangi sifat umum dari 
ayat (2) pasal ini, kecuali untuk 
tujuan mengirimkan pertanyaan yang 
berkaitan dengan hal-hal tersebut 
kepada Kabinet dan melakukan 
urusan pemerintah yang berkaitan 
dengan hal tersebut di DPR, seorang 
Menteri yang tidak akan dikenakan 
biaya di bawah Pasal ini dengan 
tanggung jawab untuk-
(a) masalah apapun yang Gubernur, 

bertindak dalam wewenangnya, 
bertanggung jawab pada pasal 
62 dari Konstitusi;

(b) pemberhentian oleh pengadilan 
Bermuda dari fungsi yudisial 
mereka;

(c) Inisiasi, pelaksanaan dan 
penghentian proses pidana;

(d) audit rekening Bermuda;
(e) pembuatan pengangkatan untuk 

kantor publik, pemberhentian 

atau control disipliner dari 
orang-orang yang memegang 
atau bertindak di kantor tersebut 
dan pemberian manfaat dalam 
kaitannya dengan pensiun dan 
gratifikasi sedang melakukan 
pasal 93 dari Konstitusi ini.

(4) Seorang Menteri  dibebankan 
dalam ayat (1) dari Pasal ini yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan 
setiap urusan Pemerintah dapat 
dibantu dalam melaksanakan 
tanggung jawab itu oleh dewan, 
komite atau badan serupa lainnya 
terdiri seluruhnya atau sebagian dari 
orang-orang yang bukan pejabat 
publik dan ditetapkan oleh hukum 
yang berlaku oleh Legislatif atau 
petunjuk tertulis yang diberikan oleh 
Menteri yang bersangkutan, dan 
badan tersebut harus memiliki seperti 
penasehat, konsultatif dan fungsi 
administratif yang dapat diberikan 
kepadanya oleh suatu undang-
undang atau arahan, namun, dalam 
pelaksanaan setiap fungsi tersebut, 
tubuh harus tunduk pada petunjuk 
dari Menteri yang bersangkutan.

(5) Apabi la  Menter i  yang te lah 
dibebankan dalam ayat (1) dari Pasal 
ini dengan tanggung jawab untuk 
administrasi dari setiap departemen 
pemerintah, Menteri wajib (tunduk 
pada ketentuan Konstitusi dan 
hukum lainnya) pelaksanaan arahan 
umum dan kontrol atas departemen 
itu, dan, tunduk pada arahan dan 
kontrol, department harus berada 
di bawah pengawasan seorang 
pejabat publik (yang kantornya 
dimaksud dalam Konstitusi ini 
sebagai kantor sekretaris permanen): 
Asalkan dua atau lebih departemen 
pemerintahan dapat ditempatkan di 
bawah pengawasan satu sekretaris 
permanen.
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Tanggung jawab Khusus Gubernur 

(Pasal 62)

(1) Gubernur,  be r t indak  sesua i 
wewenangnya, akan bertanggung 
jawab untuk melakukan (tunduk 
pada ketentuan Konstitusi ini dan 
hukum lainnya) dari setiap urusan 
pemerintah, termasuk administrasi 
setiap departemen pemerintah, 
dengan menghormati hal berikut ini-
(a) urusan eksternal;
(b) pertahanan, termasuk angkatan 

bersenjata;
(c) keamanan internal;
(d) polisi.

(2) Gubernur,  be r t indak  sesua i 
w e w e n a n g n y a ,  m u n g k i n 
dengan arahan secara tertulis 
mendelegasikan, dengan persetujuan 
terlebih dahulu dari Sekretaris 
Negara, kepada Perdana Menteri 
atau Menteri lain yang ditunjuk 
olehnya setelah berkonsultasi dengan 
Perdana Menteri semisal tanggung 
jawab untuk berbagai urusan yang 
ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini 
sebagai Gubernur mungkin berpikir 
sesuai degan kondisi sebagaimana 
yang ia tentukan.

Sekretaris Parlemen 

(Pasal 63)

(1) Gubernur, bertindak sesuai dengan 
saran dari  Perdana Menteri , 
mungk in  dengan  in s t rumen 
dibawah Segel Negara menunjuk 
Sekretaris Parlemen di antara para 
Anggota Senat dan, tunduk pada 
ketentuan pasal 64 dari Konstitusi 
ini, para anggota Dewan Majelis 
untuk membantu Menteri dalam 
pelaksanaan fungsi.

(2) Jika muncul kesempatan untuk 
mengangkat Sekretaris Parlemen 
antara pembubaran Legislatif dan 

pemungutan suara dalam pemilihan 
umum berikutnya ketentuan ayat (1) 
dari Pasal ini akan berlaku untuk 
tujuan itu seakan Legislatif belum 
dibubarkan.

(3) Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Sekretaris Parlemen jika ia adalah 
Presiden atau Wakil Presiden Senat 
atau Ketua atau Wakil Ketua Majelis 
atau memegang atau bertindak dalam 
jabatan publik ditentukan dalam ayat 
(A) Pasal 30 (3) Konstitusi ini.

(4) Ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 
59 dari Konstitusi ini berlaku 
dalam kaitannya dengan Sekretaris 
Parlemen yang berlaku dalam 
kaitannya dengan Menteri.

Pembatasan Pengangkatan dari 
Majelis Dewan 

(Pasal 64)

Jumlah Menteri dan Sekretaris Parlemen 
yang tergabung dalam Dewan Majelis 
tidak akan melebihi dua belas orang.

Pemanggilan Kabinet 

(Pasal 65)

Kabinet tidak akan dipanggil kecuali oleh 
otoritas Perdana Menteri.

Persidangan Kabinet 

(Pasal 66)

(1) Premier harus,  sejauh dapat 
dipraktekkan, menghadiri dan 
memimpin pada semua pertemuan 
Kabinet dan jika dia tidak bisa hadir, 
Menteri lain yang ditunjuk Perdana 
Menteri harus memimpin.

(2) Kabinet tidak akan didiskualifikasi 
untuk transaksi bisnis dengan 
alasan lowongan apapun dalam 
keanggotaan Kabinet (termasuk 
kekosongan tidak penuh ketika 
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Kabinet adalah pertama dibentuk 
atau dibentuk kembali setiap saat) 
dan keabsahan transaksi urusan 
Kabinet tidak akan terpengaruh 
oleh alasan hanya dari fakta bahwa 
beberapa orang yang tidak berhak 
untuk melakukannya menjadi bagian 
dalam proses.

Pemanggilan Seseorang ke Kabinet 

(Pasal 67)

Premier dapat memanggil  setiap 
Sekretaris Parlemen atau petugas publik 
untuk pertemuan Kabinet kapanpun, 
dalam pendapat Perdana Menteri, bisnis 
sebelum Kabinet membuat kehadirannya 
diinginkan.

Sumpah 
(Pasal 68)

Sebuah Menteri atau Sekretaris Parlemen 
tidak akan masuk pada fungsi kantornya 
kecuali ia telah dibuat sebelum Gubernur 
sumpah atau penegasan kesetiaan dan 
sumpah atau penegasan untuk eksekusi 
karena dari kantornya dalam bentuk 
yang ditetapkan dalam Tambahan untuk 
ini Konstitusi.

Sekretaris Kabinet 
(Pasal 69)

(1) Harus ada Sekretaris Kabinet yang 
kantornya akan menjadi jabatan 
publik.

(2) Sekretaris Kabinet harus bertugas 
di kantor Kabinet dan bertanggung 
jawab, sesuai dengan instruksi 
seperti dapat diberikan kepadanya 
oleh Premier, untuk mengatur 
bisnis untuk, dan menjaga menit 
dari, pertemuan Kabinet atau 
komit-tee daripadanya dan untuk 
menyampaikan kesimpulan yang 
dicapai pada pertemuan ke orang 

yang tepat atau otoritas, dan harus 
memiliki fungsi lain seperti Premier 
yang dari waktu ke waktu secara 
langsung.

(3) Sekretaris Kabinet untuk wajib-
(a) mengirimkan salinan kepada 

Gubernur semua dokumen yang 
diajukan untuk dipertimbangkan 
oleh Kabinet atau komitenya 
pada saat yang sama dengan 
kertas-kertas yang dikirimkan 
ke Menteri;

(b) menginformasikan Gubernur 
pemanggilan setiap pertemuan 
Kabinet atau komite Kabinet dan 
dari hal-hal yang akan dibahas 
pada setiap pertemuan Kabinet 
atau komite daripadanya pada 
saat yang sama sebagai Menteri 
begitu informasi, dan

(c) m e m b e r i k a n  G u b e r n u r , 
sesegera mungkin setelah 
setiap pertemuan Kabinet 
a t au  komi t enya  dengan 
salinan notulen pertemuan 
menunjukkan hal-hal yang 
dibahas dan kesimpulan yang 
dicapai dalam pertemuan 
tersebut.

Dewan Gubernur 
(Pasal 70)

(1) Harus ada Dewan Gubernur untuk 
tujuan mempertimbangkan hal-hal 
yang Gubernur bertanggung jawab 
menurut pasal 62 (1) dari Konstitusi 
ini.

(2) Dewan Gubernur terdiri dari-
(a) Gubernur, sebagai Ketua;
(b) Premier, dan
(c) tidak kurang dari dua atau lebih 

dari tiga menteri lainnya yang 
diangkat secara tertulis oleh 
Gubernur setelah berkonsultasi 
dengan Premier.
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(3) Dalam hal Gubernur Wakil Gubernur 
akan memimpin setiap pertemuan 
Dewan Gubernur.

(4) Seorang Menteri yang ditunjuk 
dalam ayat 2 (c) Pasal ini harus 
mengosongkan kursinya di Dewan 
jika-
(a) kantornya menjadi kosong di 

bawah Pasal 59 (3) atau (4) 
Konstitusi ini, atau

(b) Gubernur, bertindak setelah 
berkonsultasi dengan Premier, 
sehingga mengarahkan secara 
tertulis.

(5) Tidak ada dalam ayat (1) dapat 
ditafsirkan sebagai mewajibkan 
Gubernur untuk bertindak sesuai 
dengan saran dari Dewan dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya 
di bawah Pasal 62 (1).

(6) Gube rnu r,  be r t i ndak  da l am 
k e b i j a k s a n a a n - N y a ,  d a p a t 
memanggil rapat Dewan kapanpun 
ia berkeinginan untuk melakukannya 
dan akan memanggil pertemuan 
tersebut setiap kali permintaan 
Premier dia untuk melakukannya.

(7) Gubernur dapat-
(a) setelah berkonsultasi dengan 

Premier, memanggil setiap 
Menteri yang bukan anggota 
Dewan untuk menghadiri setiap 
pertemuan Dewan;

(b) memanggil orang lain untuk 
menghadiri pertemuan Dewan 
kapanpun ia berkeinginan untuk 
melakukannya.

(8) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Pasal ini, Dewan dapat mengatur 
prosedurnya sendiri.

(9) Sekretaris Kabinet akan menjadi 
Sekretaris Dewan.

Jaksa Agung 
(Pasal 71)

(1) Harus menjadi Jaksa Agung yang 
akan menjadi penasihat hukum 
utama Pemerintah.

(1A) Jaksa Agung berupa anggota DPR 
baik yang berhak untuk praktek 
sebagai pengacara di Bermuda, 
dalam hal ini ia diangkat oleh 
Gubernur sesuai dengan nasihat 
wakil Premier, atau publik petugas.

(2) Jaksa Agung memiliki kekuasaan, 
dalam setiap kasus di mana ia 
menganggap perlu sehingga untuk 
melakukan-
(a) u n t u k  m e n g a j u k a n  d a n 

melakukan proses pidana 
te rhadap orang sebelum 
pengadilan sipil Bermuda 
sehubungan dengan pelanggaran 
terhadap hukum yang berlaku 
di Bermuda;

(b) untuk mengambil alih dan 
melanjutkan pemeriksaan 
perkara tindak pidana seperti 
yang telah dilembagakan atau 
dilakukan oleh orang lain atau 
otoritas, dan

(c) untuk menghentikan, pada 
s e t i a p  t a h a p  s e b e l u m 
penghakiman disampaikan, 
setiap persidangan pidana 
tersebut dilembagakan atau 
dilakukan oleh dirinya sendiri 
atau orang lain atau otoritas.

(3) Wewenang Jaksa Agung dalam ayat 
(2)  Pasal ini dapat dilakukan oleh 
dia secara pribadi atau oleh petugas 
bawahan kepadanya bertindak dan 
sesuai dengan petunjuk umum atau 
khusus.

(4) Kekuasaan yang diberikan pada Jaksa 
Agung oleh ayat (b) dan (c) dari ayat 
(2) pasal ini harus diberikan dalam 
dirinya dengan mengesampingkan 
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orang lain: Asalkan, di mana orang 
lain atau otoritas telah mengadakan 
pengadilan pidana yang belum 
diambil alih dan dilanjutkan oleh 
Jaksa Agung berdasarkan ayat (b), 
tidak ada dalam ayat ini akan, 
kecuali setelah Jaksa Agung telah 
melaksanakan kekuasaannya di 
bawah kata ayat (b), mencegah 
penarikan yang proses oleh atau 
contoh dari orang atau otoritas dan 
dengan izin pengadilan.

(5) Untuk keperluan Pasal ini, setiap 
banding dari pemutusan dalam setiap 
persidangan pidana di pengadilan, 
atau setiap kasus dinyatakan atau 
pertanyaan hukum disediakan untuk 
tujuan persidangan apa pun, ke 
Pengadilan atau Yang Mulia di 
Dewan akan dianggap menjadi Pasal 
dari proses tersebut.

(6) Dalam pelaksanaan kekuasaan yang 
diberikan padanya oleh pasal ini, 
Jaksa Agung tidak akan tunduk pada 
arahan atau kontrol dari orang atau 
otoritas lain.

Direktur Penuntut Umum 

(Pasal 71 A)

Pada setiap saat kantor Jaksa Umum 
dipegang oleh anggota dari salah satu 
Dewan-
(a) akan ada Direktur Penuntut Umum 

yang kantornya akan menjadi jabatan 
publik;

(b) ketentuan Konstitusi ini akan berlaku 
seolah referensi di dalamnya ke 
Kejaksaan umum adalah referensi 
ke Direktur Penuntut Umum, yang 
mengatakan, ayat (2) sampai (6) 
dari Pasal 71, pasal 82 ( 4), pasal 
86, pasal 100 (5), pasal 104 (5), dan 
ayat 105 (3);

(c) pasal 93 (2) Konstitusi ini akan 
berlaku seolah-olah referensi 

dalamnya kepada Jaksa Agung 
termasuk referensi ke Direktur 
Penuntut Umum.

Pemimpin Oposisi 

(Pasal 72)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Pasal ini,  harus ada seorang 
Pemimpin Oposisi yang akan 
diangkat oleh Gubernur.

(2) Gubernur  menunjuk sebagai 
Pemimpin Oposisi-
(a) anggota Dewan Majelis yang, 

dalam pendapat Gubernur, 
adalah pemimpin dalam Majelis 
pihak oposisi yang jumlah 
kekuatannya di DPR lebih besar 
dari pihak oposisi lainnya, atau

(b) jika muncul kepada Gubernur 
bahwa tidak ada pihak tersebut 
tetapi bahwa ada anggota DPR 
Majelis yang akan diterima 
sebagai Pemimpin Oposisi 
oleh mayoritas anggota DPR 
yang bertentangan dengan 
Pemerintah, anggota itu.

(3) Setiap kali kantor Pemimpin Oposisi 
yang kosong karena bahwa Gubernur 
berkeyakinan bahwa tidak ada 
anggota Majelis yang dapat ia tunjuk 
sesuai dengan ketentuan ayat (2) dari 
Pasal ini-
(a) fungsi dianugerahkan kepada 

Gubernur dengan ayat (b) pasal 
27 (2) Konstitusi ini harus 
dilakukan oleh dia setelah 
berkonsultasi dengan para 
pemimpin di Majelis partai-
partai oposisi yang jumlah di 
DPR yang terbesar ;

(b) fungsi yang diberikan kepada 
Gubernur dengan pasal 53 (1) 
Konstitusi ini harus dilakukan 
oleh dia setelah berkonsultasi 
dengan Premier dan para 
pemimpin tersebut di atas; dan
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(c) fungsi dianugerahkan kepada 
Gubernur dengan ayat (d) 
Pasal 53 (2) dan, dalam setiap 
kasus di mana, tapi untuk 
ketentuan ayat ini, maka akan 
dieksekusi sesuai dengan saran 
dari Pemimpin Oposisi, fungsi 
diberikan kepadanya oleh ayat 
(c) pasal 53 (5) Konstitusi ini 
harus dilakukan olehnya sesuai 
dengan saran seperti dapat 
diberikan kepadanya bersama 
oleh para pemimpin tersebut 
di atas.

(4) Jika suatu saat antara pemungutan 
suara dalam pemilihan umum 
dan pembubaran berikut Badan 
Legislatif berikutnya Gubernur 
merasa puas bahwa, jika kantor 
Pemimpin Oposisi yang kemudian 
kosong, ia akan menunjuk dalamnya 
seseorang selain orang tersebut 
kemudian memegang jabatan itu, 
Gubernur bertanggung mencabut 
penunjukan Pemimpin Oposisi.

(5) Kantor Pemimpin Oposisi juga akan 
menjadi kosong-
(a) jika karena alasan apapun selain 

pembubaran Badan Legislatif 
pemegang kursi di sana tidak 
lagi menjadi anggota Dewan 
Majelis; atau

(b) jika pemegang obligasi ditunjuk 
sebagai Premier.

(6) Dalam Pasal ini, “partai oposisi” 
berarti sekelompok anggota DPR 
dalam oposisi Majelis kepada 
Pemerintah yang dipersiapkan untuk 
mendukung salah satu dari mereka 
sebagai pemimpin mereka.

(7) Dalam pelaksanaan fungsi di bawah 
Pasal ini Gubernur harus bertindak 
dalam kebijaksanaan.

BAB V
BADAN YUDIKATIF 

Mahkamah Agung 

(Pasal 73)

(1) Harus ada Mahkamah Agung untuk 
Bermuda yang memiliki yurisdiksi 
tersebut dan kekuasaan yang dapat 
diberikan atasnya oleh Konstitusi 
dan hukum lainnya.

(2) Para hakim Mahkamah Agung 
akan menjadi Ketua dan jumlah 
Hakim rendahan sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh hukum Legislatif: 
Asalkan kantor Hakim rendahan 
tidak boleh, tanpa persetujuannya, 
harus  dihapuskan pada saat 
kelanjutan jabatannya.

(3) Hakim Ketua harus merupakan 
orang yang memenuhi syarat untuk 
ditunjuk berdasarkan ayat (5) pasal 
ini dan diangkat oleh Gubernur, 
dengan instrumen bawah Seal Publik, 
bertindak setelah berkonsultasi 
dengan Premier yang pertama kali 
harus berkonsultasi dengan Oposisi 
Pemimpin.

(4) Hakim junior dari Mahkamah Agung 
harus memenuhi syarat sebagaimana 
disebutkan di atas orang-orang dan 
diangkat oleh Gubernur, dengan 
instrumen di bawah Segel Negara 
Umum, setelah berkonsultasi dengan 
Ketua.

(5) Kualifikasi untuk ditunjuk sebagai 
hakim Mahkamah Agung harus 
sedemikian rupa dapat ditentukan 
oleh hukum yang berlaku oleh 
Legislatif: Asalkan orang yang telah 
ditunjuk sebagai hakim Mahkamah 
Agung dapat terus di kantor 
meskipun setiap Variasi berikutnya 
dikualifikasi sesuai ketentuan.

(6) Setiap kali Gubernur, bertindak 
setelah berkonsultasi dengan Hakim 
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Agung, merasa puas bahwa keadaan 
bisnis di Mahkamah Agung sehingga 
membutuhkan, ia mungkin, bertindak 
sebagai dimaksud di atas, menunjuk 
seseorang, yang memiliki kualifikasi 
dan pengalaman hukum seperti saat 
ia mungkin dianggap yang tepat, 
menjadi Asisten Kehakiman dengan 
syarat dan kondisi pelayanan saat 
yang ia pikir cocok, dan setiap 
Keadilan Asisten akan memiliki 
semua kekuasaan Hakim bungsu: 
Asalkan jumlah Hakim Asisten 
memegang kantor setiap saat tidak 
melebihi seperti nomor sebagai 
Legislatif mungkin oleh resep 
hukum.

(7) Referensi dalam Pasal 30 (1), 76 dan 
103 dari konstitusi untuk seorang 
hakim dari Mahkamah Agung 
dapat ditafsirkan sebagai termasuk 
merujuk ke Pembantu Kehakiman.

Masa Jabatan hakim Mahkamah 
Agung 

(Pasal 74)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
b e r i k u t  P a s a l  i n i ,  s e o r a n g 
hakim Mahkamah Agung harus 
mengosongkan kantornya ketika 
ia mencapai usia enam puluh lima 
tahun Asalkan-
(a) Gubernur dapat mengizinkan 

seorang hakim yang mencapai 
usia enam puluh lima tahun 
untuk melanjutkan di kantor 
sampai ia telah mencapai usia 
lanjut tersebut, tidak melebihi 
us ia  tu juh puluh tahun, 
sebagaimana telah disepakati 
antara Gubernur dan hakim itu; 
dan

(b) seorang hakim yang telah 
mencapai usia di mana ia akan 
mengosongkan kantor dalam 
ayat ini dapat terus di kantor 

untuk periode yang dianggap 
perlu untuk memungkinkan dia 
untuk memberikan penilaian 
atau melakukan hal lain untuk 
setiap proses hukum dimulai 
sebelum dirinya sebelum ia 
mencapai usia itu.

(2) Seorang hakim dari Mahkamah 
Agung  dapa t  d ibe rhen t ikan 
dari jabatannya hanya untuk 
k e t i d a k m a m p u a n  u n t u k 
melaksanakan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh 
atau pikiran atau penyebab lainnya) 
atau untuk kelakuan buruk, dan tidak 
akan begitu dihapus kecuali dalam 
sesuai dengan ketentuan ayat (3) 
dari Pasal ini.

(3) Seorang hakim dari Mahkamah 
Agung harus diberhentikan oleh 
Gubernur dengan instrumen bawah 
Seal Umum jika pertanyaan tentang 
penghapusan hakim yang dari kantor 
memiliki, atas permintaan Gubernur, 
dibuat dalam mengikut ayat (4 ) dari 
Pasal ini, telah dirujuk oleh Yang 
Mulia kepada Komite Yudisial dari 
Dewan Penasihat Ratu di bawah 
Pasal 4 dari Undang-Undang Komite 
Yudisial 1.833 atau berlakunya lain 
yang memungkinkan Yang Mulia 
dalam nama itu, dan Komite Yudisial 
telah menasihati yang Mulia bahwa 
hakim seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku yang melanggar.

(4) Apabila Gubernur menganggap 
bahwa pertanyaan menghapus 
seorang hakim Mahkamah Agung dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
atau perilaku buruk tersebut di atas 
harus diselidiki, maka-
(a) Gubernur akan menunjuk 

pengadilan, yang akan terdiri 
dari Ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lain dipilih 
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oleh Gubernur dari antara 
orang-orang yang memegang 
atau telah menduduki jabatan 
peradilan tinggi;

(b) pengadilan harus menyelidiki 
masalah dan melaporkan 
fakta-fakta tersebut kepada 
Gubernur dan menyarankan 
Gubernur atau apakah ia harus 
meminta pertanyaan tentang 
penghapusan hakim yang harus 
dirujuk oleh Yang Mulia kepada 
Komite Yudisial, dan

(c) jika pengadilan sehingga 
menyarankan, Gubernur akan 
meminta pertanyaan itu harus 
dirujuk sesuai.

(5) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Komisi Penyelidikan 1.935 
[title 28 butir 19] dari Bermuda 
sebagai berlaku segera sebelum 
datang ke operasi ini Konstitusi 
[2 Juni 1968] wajib, tunduk pada 
ketentuan Pasal ini, berlaku sebagai 
hampir yang mungkin dalam 
kaitannya dengan pengadilan ditunjuk 
berdasarkan ayat (4) Pasal ini atau, 
dalam konteks dapat meminta, 
kepada anggota daripadanya yang 
berlaku dalam kaitannya dengan 
Komisi atau Komisioner diangkat 
berdasarkan Undang-Undang itu.

(6) Jika pertanyaan menghapus seorang 
hakim dari Mahkamah Agung dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan 
dalam ayat (4) Pasal ini Gubernur 
dapat menangguhkan hakim dari 
melakukan fungsi jabatannya, dan 
setiap suspensi tersebut dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur, dan akan 
dalam hal apapun tidak berlaku lagi-
(a) jika pengadilan menyarankan 

Gubernur bahwa ia tidak harus 
meminta bahwa pertanyaan 
tentang penghapusan hakim 
dari kantor harus dirujuk oleh 

Yang Mulia kepada Komisi 
Yudisial; atau

(b) j i k a  K o m i t e  Yu d i s i a l 
menyarankan Yang Mulia 
bahwa hakim tidak seharusnya 
dicopot dari jabatannya.

(7) Kekuasaan yang diberikan kepada 
Gubernur dengan Pasal ini harus 
dilaksanakan oleh dia bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

Hakim Sementara Mahkamah Agung 

(Pasal 75)

(1) Jika kantor Hakim Agung yang 
kosong, atau jika pemegang obligasi 
adalah untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya, 
kemudian, sampai beberapa orang 
lain telah ditunjuk untuk, dan telah 
diasumsikan fungsi, bahwa kantor 
, atau sampai pemegang jabatan 
yang telah kembali fungsi-fungsi, 
sebagai kasus mungkin, seperti 
salah satu Hakim rendahan atau 
orang lain yang memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai hakim 
Mahkamah Agung sebagai Gubernur 
dapat, setelah berkonsultasi dengan 
Premier, menunjuk untuk tujuan 
itu harus bertindak di kantor Ketua 
Mahkamah Agung.

(2) Jika kantor dari Hakim rendahan 
yang kosong, atau jika ada hakim 
tersebut bertindak sebagai Hakim 
Agung, atau untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi 
kantornya Gubernur, bertindak 
setelah berkonsultasi dengan Ketua 
Mahkamah Agung, dapat menunjuk 
seseorang, yang memiliki kualifikasi 
dan pengalaman hukum seperti saat 
ia dianggap tepat, untuk bertindak 
sebagai Hakim rendahan.

(3) Seseorang dapat ditunjuk dalam ayat 
(1) atau ayat (2) Pasal ini walaupun 



348

Bermuda

ia telah mencapai usia enam puluh 
lima tahun.

(4) Setiap orang yang ditunjuk pada 
Pasal ini untuk bertindak sebagai 
Hakim rendahan akan, kecuali 
ia diberhentikan dari jabatannya 
di  bawah pasal  sebelumnya, 
terus bertindak untuk periode 
pengangkatannya atau, jika periode 
i tu t idak ditentukan, sampai 
pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur, yang bertindak setelah 
berkonsultasi dengan Ketua: Asalkan 
orang yang pengangkatannya 
sehingga untuk bertindak telah 
kedaluwarsa atau sudah dicabut 
mungkin, dengan izin dari Gubernur, 
bertindak setelah berkonsultasi 
dengan Kepala Mahkamah sehingga 
bertindak untuk periode yang 
dianggap perlu untuk memungkinkan 
dia memberikan penilaian atau 
melakukan hal lain dalam kaitannya 
untuk melanjutkan temuan yang 
telah dimulai sebelum dia.

Sumpah yang Harus Diucapkan 
Hakim Mahkamah Agung 

(Pasal 76)

Sebelum masuk pada fungsi kantornya, 
setiap hakim dari Mahkamah Agung 
wajib membuat dan berlangganan 
sebelum Gubernur, atau orang lain 
yang berwenang dalam nama itu oleh 
Gubernur, sumpah atau penegasan 
kesetiaan dan untuk eksekusi karena 
dari kantornya di bentuk yang ditetapkan 
dalam Tambahan Konstitusi ini.

Pengadilan Banding 
Pembentukan Pengadilan Banding

(Pasal 77)

(1) Harus ada Pengadilan Banding untuk 
Bermuda yang memiliki yurisdiksi 

tersebut dan kekuasaan yang dapat 
diberikan atasnya oleh Konstitusi 
dan hukum lainnya.

(2) Para hakim dari Pengadilan Banding 
akan menjadi Presiden dan sejumlah 
seperti Hakim Banding, karena tidak 
kurang dari dua, sebagaimana yang 
ditetapkan Badan legislatif: Asalkan 
kantor Kehakiman suatu Banding 
tidak boleh, tanpa persetujuannya 
dihapuskan selama kelanjutan 
jabatannya.

(3) Para hakim Pengadilan Banding 
diangkat oleh Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dengan 
instrumen bawah Seal Publik, untuk 
periode seperti dapat ditentukan 
dalam instrumen masing-masing 
pengangkatannya.

(4) Seseorang harus memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai hakim 
Pengadilan Banding jika, dan tidak 
akan memenuhi syarat untuk diangkat 
jadi kecuali, ia memegang atau telah 
menduduki jabatan peradilan tinggi.

(5) Seorang hakim dari Mahkamah 
Agung dapat melaksanakan salah 
satu kewenangan seorang hakim 
tunggal dari Pengadilan Tinggi 
sampai batas yang ditetapkan badan 
legislatif.

Masa Jabatan Hakim Pengadilan 
Banding

(Pasal 78)

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
berikut Pasal ini, kantor hakim 
dari Pengadilan Tinggi menjadi 
kosong pada saat habisnya periode 
pengangkatannya ke kantor itu.

(2) Seorang hakim dari Pengadilan Tinggi 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
hanya untuk ketidakmampuan untuk 
melaksanakan fungsi kantornya 
(baik yang timbul dari kelemahan 
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tubuh atau pikiran atau penyebab 
lainnya) atau untuk kelakuan buruk, 
dan tidak akan begitu dihapus 
kecuali sesuai dengan ketentuan ayat 
(3) dari Pasal ini.

(3) Seorang hakim dari Pengadilan 
Tinggi harus diberhentikan oleh 
Gubernur dengan instrumen bawah 
Seal Umum jika pertanyaan tentang 
penghapusan hakim yang dari kantor 
memiliki, atas permintaan Gubernur, 
dibuat dalam mengikut ayat ( 4) 
Pasal ini, telah dirujuk oleh Yang 
Mulia kepada Komite Yudisial dari 
Dewan Penasihat Ratu di bawah 
Pasal 4 dari Undang-Undang Komite 
Yudisial 1.833 atau tindakan yang 
memungkinkan Yang mulia Ratu 
dalam nama itu, dan Komite Yudisial 
menasihatkan Yang Mulia bahwa 
hakim seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku yang salah.

(4) Apabila Gubernur menganggap 
bahwa pertanyaan menghapus 
seorang hakim dari Pengadilan 
Banding dari jabatannya karena 
ketidakmampuan tersebut di atas 
atau perilaku salah harus diselidiki, 
maka-
(a) Gubernur akan menunjuk 

pengadilan, yang akan terdiri 
dari Ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lain dipilih 
oleh Gubernur dari antara 
orang-orang yang memegang 
atau telah menduduki jabatan 
peradilan tinggi;

(b) pengadilan harus menyelidiki 
masalah dan melaporkan 
fakta-fakta tersebut kepada 
Gubernur dan menyarankan 
Gubernur atau apakah ia harus 
meminta pertanyaan tentang 
penghapusan hakim yang harus 

dirujuk oleh Yang Mulia kepada 
Komite Yudisial, dan

(c) jika pengadilan sehingga 
menyarankan, Gubernur akan 
meminta pertanyaan itu harus 
dirujuk sesuai.

(5) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Komisi Penyelidikan 1.935 
[title 28 butir 19] dari Bermuda 
sebagai berlaku pemberlakuan 
Konstitusi [2 Juni 1968] ini 
wajib, tunduk pada ketentuan ini, 
menerapkan sedekat mungkin dalam 
kaitannya dengan pengadilan yang 
ditunjuk dalam ayat (4) Pasal ini 
atau, karena konteks mungkin 
memerlukan, untuk anggotanya 
yang berlaku dalam kaitannya 
dengan Komisi atau Komisaris 
yang ditunjuk berdasarkan Undang-
Undang itu.

(6) Jika pertanyaan menghapus seorang 
hakim dari Pengadilan Banding dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan 
dalam ayat (4) Pasal ini Gubernur 
dapat menangguhkan hakim dari 
jabatannya dari kantor ini, dan 
apapun seperti suspensi dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur, dan akan 
dalam hal apapun tidak berlaku lagi-
(a) jika pengadilan menyarankan 

Gubernur bahwa ia tidak harus 
meminta bahwa pertanyaan 
tentang penghapusan hakim 
dari kantor harus dirujuk oleh 
Yang Mulia kepada Komisi 
Yudisial; atau

(b) j i k a  K o m i t e  Yu d i s i a l 
menyarankan Yang Mulia 
bahwa hakim tidak seharusnya 
dicopot dari jabatannya.

(7) Kekuasaan yang diberikan kepada 
Gubernur dengan Pasal ini harus 
dilaksanakan oleh dia bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.
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Hakim Sementara Pengadilan 
Banding

(Pasal 79)

(1) Jika kantor Ketua Pengadilan 
Banding yang kosong,  a tau 
jika pemegang obligasi adalah 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan fungsi kantornya, 
kemudian, sampai beberapa orang 
lain telah ditunjuk untuk, dan telah 
diasumsikan fungsi, bahwa kantor, 
atau sampai pemegang obligasi telah 
diasumsikan fungsi-fungsi, sebagai 
kasus mungkin, seperti salah satu 
Hakim Banding atau orang lain yang 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai hakim Pengadilan Banding 
sebagai Gubernur, bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya, dapat menunjuk 
untuk tujuan itu harus bertindak di 
kantor Presiden.

(2) Jika kantor Hakim Banding yang 
kosong, atau jika ada Pengadilan 
B a n d i n g  b e r t i n d a k  s e b a g a i 
Presiden, atau untuk alasan apapun 
tidak dapat menjalankan fungsi 
kantornya Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, mungkin 
menunjuk seseorang yang memiliki 
kualifikasi hukum tersebut dan 
pengalaman, setelah berkonsultasi 
dengan Presiden, pada saat yang 
mungkin dianggap tepat untuk 
bertindak sebagai Hakim Banding.

(3) Setiap orang yang ditunjuk pada 
Pasal ini untuk bertindak sebagai 
Hakim Banding akan, kecuali 
ia diberhentikan dari jabatannya 
di bawah Pasal sebelumnya, 
terus bertindak untuk periode 
pengangkatannya atau, jika tidak 
ada periode tersebut ditentukan, 
sampai pengangkatannya dicabut 
oleh Gubernur, bertindak dalam 
kebi jaksanaan-Nya:  Asalkan 
orang yang pengangkatannya 

sehingga untuk bertindak telah 
kedaluwarsa atau sudah dicabut 
mungkin, dengan izin dari Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
sehingga terus bertindak untuk 
periode yang mungkin diperlukan 
untuk memberikan penilaian atau 
melakukan hal lainnya di kaitannya 
dengan persidangan yang dimulai 
sebelum dia sebelumnya dalamnya.

Sumpah Yang Harus Diambil Oleh 
Hakim Pengadilan Banding

(Pasal 80)

Sebelum masuk pada fungsi kantornya 
setiap hakim Pengadilan Tinggi wajib 
membuat dan berlangganan sebelum 
Gubernur, atau orang lain yang berwenang 
dalam nama itu oleh Gubernur, sumpah 
atau penegasan kesetiaan dan untuk 
pelaksanaan tempo kantornya dalam 
bentuk yang ditetapkan dalam Tambahan 
Konstitusi ini.

BAB VI
PELAYANAN PUBLIK

Umum
Komisi Pelayanan Publik

(Pasal 81)

(1)  Harus ada Komisi Pelayanan Publik 
untuk Bermuda yang terdiri dari 
seorang Ketua dan empat anggota 
lainnya.

(2)  Anggota Komisi Pelayanan Publik 
harus ditunjuk oleh Gubernur, 
dengan instrumen bawah Seal 
P u b l i k ,  b e r t i n d a k  s e t e l a h 
berkonsultasi dengan Premier yang 
pertama kali harus berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, untuk 
periode tersebut, tidak menjadi 
kurang dari tiga atau lebih dari 
lima tahun, sebagaimana ditentukan 
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dalam instrumen masing-masing 
pengangkatannya.

(3)  Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
anggota Komisi Pelayanan Publik 
jika ia adalah anggota DPR baik 
atau pejabat publik.

(4)  Seseorang tidak boleh, sementara ia 
memegang atau bertindak di kantor 
anggota Komisi Pelayanan Publik 
atau dalam jangka waktu lima tahun 
terhitung dengan tanggal di mana dia 
terakhir dipegang atau bertindak di 
kantor itu, memenuhi persyaratan 
untuk pengangkatan atau bertindak 
dalam jabatan publik.

(5)  Kantor dari  anggota Komisi 
Pelayanan Publik akan menjadi 
kosong-
(A)  pada waktu berakhirnya jangka 

waktu yang ditentukan dalam 
instrumen dimana ia diangkat;

(B)  jika ia menjadi anggota DPR 
baik, atau

(C)  jika ia diberhentikan dari 
jabatannya sesuai dengan 
ketentuan ayat (6) dari Pasal ini.

(6)  Anggota Komisi Pelayanan Publik 
akan kembali dipindahkan dari 
kantor oleh Gubernur jika Gubernur, 
bertindak dalam petimbangannya, 
yak in  bahwa ia  seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya 
karena ketidakmampuan untuk 
melaksanakan fungsi daripadanya 
(apakah timbul dari kelemahan 
tubuh atau pikiran atau penyebab 
lainnya) atau untuk kelakuan buruk.

(7)  Selama masa ketika pertanyaan 
tentang menghapus anggota dari 
Komisi Pelayanan Publik dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas 
atau untuk kelakuan buruk sedang 
disel idiki  oleh,  atau sedang 
melakukan arah yang diberikan 

olehGubernur, bertindak dalam 
k e b i j a k s a n a a n - N y a ,  d a p a t 
menangguhkan anggota yang dari 
melakukan fungsi kantornya.

(8)  Setiap kali kantor Ketua Komisi 
Pelayanan Publik adalah kosong 
atau pemegang obligasi adalah 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan fungsi kantornya, salah 
satu seperti anggota lain dari

Layanan Publik Komisi sebagai Gubernur, 
yang bertindak setelah berkonsultasi 
dengan Premier, dapat menunjuk 
harus bertindak di kantor Ketua.

(9)  Jika kantor dari anggota Komisi 
Layanan Publik selain Ketua adalah 
kosong atau pemegang obligasi 
bertindak sebagai Ketua atau untuk 
alasan apapun tidak dapat melakukan 
fungsi jabatannya, Gubernur, 
bertindak setelah konsultasi dengan 
Premier, dapat menunjuk orang yang 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai anggota Komisi untuk 
bertindak sebagai anggota Komisi, 
dan setiap orang yang ditunjuk 
harus, tunduk pada ketentuan ayat 
(5) konstitusi, terus jadi bertindak 
sampai ia diberitahu oleh Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
bahwa situasi sehingga menimbulkan 
pengangkatan tidak ada lagi.

Pengangkatan dan Lain-lain terhadap 
Pejabat Publik 

(Pasal 82)

(1)  Berdasarkan ketentuan dari Konstitusi 
ini, kewenangan mengangkat untuk 
jabatan publik, dan untuk menghapus 
atau melaksanakan pendisiplinan 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak di kantor tersebut, 
dipegang oleh Gubernur bertindak 
sesuai dengan rekomendasi dari 
Komisi Pelayanan Publik.
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(2)  Sebelum Komisi Pelayanan Publik 
merekomendasikan kepada Gubernur 
penunjukan seseorang ke kantor 
sekretaris permanen atau kepala 
departemen pemerintahan setelah 
Berkonsultasi dengan Perdana 
Menteri.

(3)  Legislatif  dapat oleh hukum 
membuat, atau menyediakan untuk 
pembuatan, penyediaan sehubungan 
dengan pelanggaran terhadap disiplin 
setiap kepolisian atau layanan 
penjara Bermuda dan hukuman yang 
dapat dikenakan untuk setiap tindak 
pidana, dan daya untuk melakukan 
kontrol  dis ipl iner  ( termasuk 
kekuasaan untuk menghapus 
seseorang dari kantor) atas anggota 
dari setiap angkatan atau layanan 
penjara berada di tangan Gubernur, 
bertindak sesuai dengan rekomendasi 
dari Komisi Pelayanan Publik, 
oleh Pasal ini harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan tersebut 
berkaitan dengan kewenangan 
atau layanan yang bersangkutan.

(4)  Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak 
berlaku dalam kaitannya dengan-
(A)  kantor Jaksa Agung; Komisaris 

Polisi, Wakil Komisaris Polisi 
dan Auditor;

(B)  setiap kantor yang diatur oleh 
Pasal 89 dari Konstitusi ini 
berlaku; atau

(C)  kantor Sekretaris Kabinet 
kecuali sebagai kewenangan 
menghormati untuk menghapus 
a tau  melakukan  kont ro l 
disipliner atas orang yang 
memegang atau bertindak di 
kantor itu.

Pendelegasian Kekuasaan Gubernur 

(Pasal 83)

(1)  Gubernur, bertindak sesuai dengan 
saran dari Komisi Pelayanan 

Publik, mungkin oleh peraturan 
delegasi, sampai batas tersebut 
dan tunduk pada kondisi seperti 
dapat ditentukan dalam peraturan, 
kekuasaan dipegang dia dengan 
pasal 82 dari Konstitusi ini (selain 
kekuasaan dalam kaitannya dengan 
kantor sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan (4) (c) tersebut kepada 
Ketua Komisi atau pejabat publik 
seperti mungkin begitu ditentukan.

(2)  Kecuali peraturan yang dibuat di 
bawah Pasal ini menyatakan lain, 
setiap kekuasaan yang didelegasikan 
oleh peraturan tersebut dapat 
dijalankan oleh setiap orang 
yang kepadanya kekuasaan itu 
didelegasikan tanpa mengacu kepada 
Komisi Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Tugas Komisi Pelayanan 
Publik

(Pasal 84)

(1)  Tidak ada urusan yang akan 
dibahas pada setiap pertemuan 
publik Komisi Pelayanan kecuali 
dengan kehadiran Ketua dan tidak 
kurang dari dua anggota lainnya dari 
Komisi.

(2)  Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
aya t  (1 )  pasa l  in i ,  Komis i 
Pelayanan Publik dapat bertindak 
walaupun terjadi kekosongan dalam 
keanggotaan atau tidak adanya 
anggota dan proses yang berlaku 
walaupun beberapa orang yang tidak 
berhak sehingga untuk jangan ikut 
ambil bagian di dalamnya.

(3)  Setiap pertanyaan yang diajukan 
untuk pengambilan keputusan pada 
setiap pertemuan Komisi harus 
ditentukan oleh mayoritas suara 
anggota yang hadir dan voting, dan 
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jika pada setiap pertanyaan tersebut 
suara sama-sama dibagi Ketua harus 
memiliki dan memberikan suara.

(4) A p a b i l a  K o m i s i  P e l a y a n a n 
Publik adalah pertemuan untuk 
mempertimbangkan penunjukan 
setiap orang untuk kantor di 
Kepolisian (selain kantor Komisaris 
Polisi atau Wakil Komisaris Polisi) 
atau penghapusan, atau pelaksanaan 
kontrol disipliner, setiap orang yang 
memegang atau bertindak atas 
nama jabatan tersebut, Komisaris 
Polisi berhak untuk menghadiri 
dan menyampaikan pandangannya 
tentang hal tersebut kepada Komisi 
Pelayanan Publik.

(5) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Gubernur, bertindak 
setelah berkonsultasi dengan Premier 
dan Komisi Pelayanan Publik, 
mungkin oleh peraturan membuat 
ketentuan untuk mengatur dan 
memfasilitasi kinerja Komisi yang 
fungsinya ditentukan oleh Konstitusi 
ini, termasuk (tanpa mengurangi sifat 
umum dari kewenangan sebelumnya) 
ketentuan untuk mengikuti salah satu 
dari hal-
(A)  k e k u a s a a n  d a n  t u g a s 

memaksakan pada setiap 
pejabat publik atau kewenangan 
Pemerintah untuk tujuan 
memfasilitasi kinerja Komisi;

(B)  perlindungan dan hak-hak 
anggota Komisi Pelayanan 
Publik sehubungan dengan 
pelaksanaan fungsi dan hak 
istimewa komunikasi ke dan 
dari Komisi dan anggotanya 
dalam kasus hukum yang 
dilanjutkan;

(C)  definisi dan pengadilan tindak 
pidana dalam kaitannya dengan 
fungsi Komisi dan pengenaan 
hukuman untuk pelanggaran 

tersebut: Asalkan hukuman 
tersebut melebihi denda sebesar 
seribu dua ratus dolar atau 
penjara untuk jangka waktu satu 
tahun penjara atau keduanya.

(6) Sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini dan dari setiap peraturan 
yang dibuat dalam ayat (5) dari Pasal 
ini, Komisi Pelayanan Publik dapat 
mengatur prosedurnya sendiri.

(7) Sesuai dengan ketentuan ayat (5) dari 
Pasal ini dan setiap peraturan yang 
dibuat di bawahnya, dalam kinerja 
fungsinya dibawah Konstitusi ini 
Komisi Pelayanan Publik tidak akan 
tunduk pada arahan atau kontrol dari 
orang atau otoritas lain.

Kantor-kantor Khusus 

(Pasal 85)

[Dihapus oleh UK SI Tahun 1973 Nomor 
233].

Pengangkatan dan lain-lain dari 
Jaksa Agung 

(Pasal 86)

(1)  Kewenangan untuk mengangkat 
Jabatan Jaksa Agung dipegang 
oleh Gubernur bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya.

(2)  Sesuai dengan ketentuan berikut Pasal 
ini, Jaksa Agung mengosongkan 
kantornya ketika ia mencapai usia 
enam puluh lima tahun: Asalkan 
Gubernur,  ber t indak sete lah 
berkonsultasi dengan Premier, dapat 
mengizinkan Jaksa Agung yang 
mencapai usia enam puluh lima 
tahun untuk melanjutkan jabatannya 
sampai ia mencapai usia lanjut 
tersebut, tidak melebihi usia tujuh 
puluh tahun, sebagaimana telah 
disepakati antara Gubernur dan 
bahwa Jaksa Agung .
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(3)  Jaksa Agung dapat diberhentikan 
dari jabatannya hanya untuk 
k e t i d a k m a m p u a n  u n t u k 
melaksanakan fungsi daripadanya 
(baik yang timbul dari kelemahan 
tubuh atau pikiran atau penyebab 
lainnya) atau untuk kelakuan buruk, 
dan tidak akan begitu dihapus 
kecuali sesuai dengan ketentuan ayat 
(4) dari Pasal ini.

(4)  Jaksa Agung dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh Gubernur jika 
pertanyaan pemindahannya dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan 
yang ditunjuk dalam ayat (5) pasal ini 
dan pengadilan telah menyarankan 
Gubernur bahwa dia seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya karena 
ketidakkemampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau karena 
kelakuan buruk.

(5)  Jika Gubernur, bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya, menganggap 
b a h w a  p e r t a n y a a n  t e n t a n g 
menghapus Jaksa Agung dari 
kantor karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas 
atau untuk kelakuan buruk harus 
diselidiki, atau jika Premier atau 
Hakim Agung setelah berkonsultasi 
dengan Premier mewakili kepada 
Gubernur bahwa pertanyaan itu 
harus diselidiki, maka-

(A)  Gubernur akan menunjuk pengadilan, 
yang akan terdiri dari Ketua dan 
tidak kurang dari dua anggota lain 
dipilih oleh Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dari 
antara orang-orang yang memegang 
atau telah berpengalaman tinggi di 
bidang hukum dan

(B)  pengadilan yang akan menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur dan 
menyarankan Gubernur apakah Jaksa 
Agung seharusnya diberhentikan dari 

jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
karena kelakuan buruk.

(6)  Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Komisi Penyelidikan 1.935 
[Judul 28 butir 19] dari Bermuda 
sebagai berlaku segera sebelum 
datang ke operasi ini Konstitusi 
[2 Juni 1968] wajib, tunduk pada 
ketentuan Pasal ini, menerapkan 
sedekat mungkin dalam kaitannya 
dengan pengadilan yang ditunjuk 
dalam ayat (5) dari Pasal ini atau, 
sesuai konteksnya, kepada anggota 
daripadanya yang berlaku dalam 
kaitannya dengan Komisi atau 
Komisaris yang ditunjuk berdasarkan 
Undang-Undang itu.

(7)  Jika masalah memberhentikan 
Jaksa Agung dari kantor telah 
dirujuk ke pengadilan dalam 
ayat (5) dari Pasal ini, Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-
Nya, dapat menangguhkan Jaksa 
Agung dari melakukan fungsi 
kantornya , dan setiap suspensi 
tersebut dapat sewaktu-waktu 
dicabut oleh Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dan 
dalam hal apapun tidak berlaku 
lagi jika pengadilan menyarankan 
Gubernur bahwa Jaksa Agung tidak 
dapat diberhentikan dari kantornya.

(8)  Referensi dalam ayat (2) sampai (7) 
dari Pasal ini kepada Jaksa Agung 
tidak meliputi referensi untuk orang 
yang ditunjuk untuk bertindak di 
kantor Jaksa Agung selama periode 
apapun ketika jabatan itu kosong 
atau pemegang obligasi adalah tidak 
dapat melakukan fungsi daripadanya, 
dan pengangkatan orang tersebut 
dapat dicabut oleh Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
pada setiap saat sebelum berakhirnya 
periode tersebut.
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Pengangkatan Komisaris dan Deputi 
Komisaris Polisi        

(Pasal 87)

Kekuasaan untuk mengangkat untuk 
jabatan Komisaris Polisi dan Wakil 
Komisaris Polisi dan untuk menghapus 
atau melakukan kontrol disiplin atas orang-
orang yang memegang atau bertindak 
dalam kantor-kantor tadi dipegang oleh 
Gubernur setelah berkonsultasi dengan 
Komsi Pelayanan Publik.

Pengangkatan Dan Lain-Lain Dari 
Auditor 

(Pasal 88)

(1)  Kewenangan untuk mengangkat 
untuk jabatan Auditor Umum 
dipegang oleh Gubernur bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

(2)  Sesuai dengan ketentuan berikut Pasal 
ini, Auditor Umum mengosongkan 
kantornya ketika ia mencapai usia 
enam puluh lima tahun: Asalkan 
Gubernur,  ber t indak sete lah 
berkonsultasi dengan Premier, dapat 
mengizinkan seorang Auditor Umum 
yang mencapai usia enam puluh lima 
tahun untuk melanjutkan jabatannya 
sampai ia telah mencapai usia lanjut 
tersebut, tidak melebihi usia tujuh 
puluh tahun, sebagaimana telah 
disepakati antara Gubernur dan 
Auditor Umum.

(3)  Auditor Umum dapat diberhentikan 
dari jabatannya hanya untuk 
k e t i d a k m a m p u a n  u n t u k 
melaksanakan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari ketidakmampuan 
tubuh atau pikiran atau penyebab 
lainnya) atau untuk kelakuan buruk, 
dan tidak akan begitu dihapus 
kecuali sesuai dengan ketentuan ayat 
(4) dari Pasal ini.

(4)  Auditor Umum harus diberhentikan 
oleh Gubernur jika Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-
Nya, yakin bahwa ia seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya karena 
ketidakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau untuk 
kelakuan buruk.

(5)  Dalam periode ketika masalah 
menghapus Auditor Umum dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas 
atau karena kelakuan buruk 
harus diselidiki oleh, atau sedang 
dilakukan sesuai arah yang diberikan 
oleh Gubernur, Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dapat 
menangguhkan Auditor Umum dari 
pelaksanaan fungsi jabatannya.

(6)  Referensi dalam ayat (2) sampai (5) 
dari Pasal ini untuk Auditor Umum 
tidak meliputi referensi untuk orang 
yang ditunjuk untuk bertindak dalam 
dari Jabatan Auditor Umum selama 
periode apapun ketika itu kosong 
atau pemegang obligasi adalah tidak 
dapat melakukan fungsi daripadanya, 
dan pengangkatan orang tersebut 
dapat dicabut oleh Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya, 
pada setiap saat sebelum berakhirnya 
periode tersebut.

Pengangkatan Dan Lain-Lain Dari 
Hakim Dan Pejabat Hukum Lainnya 

Untuk Pengadilan 

(Pasal 89)

(1)  Kekuasaan untuk mengangkat untuk 
jabatan yang Pasal ini berlaku dan 
untuk menghapus atau melakukan 
kontrol disipliner atas orang yang 
memegang atau bertindak dalam 
kantor-kantor tersebut dipegang 
oleh Gubernur setelah berkonsultasi 
dengan Ketua.
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(2)  Pasal ini berlaku untuk kantor 
hakim, anggota dari pengadilan sipil 
lainnya bawahan kepada Mahkamah 
Agung dan pendaftar Mahkamah 
Agung atau Pengadilan Tinggi dan 
petugas lainnya dari pengadilan 
sipil Bermuda yang wajib memiliki 
kualifikasi hukum sebagaimana 
ditetapkan oleh dewan Legislatif.

Pengangkatan Sekretaris Kabinet 

(Pasal 90)

(1)  Kewenangan untuk mengangkat 
untuk jabatan Sekretaris Kabinet 
dipegang oleh Gubernur bertindak 
sesuai dengan rekomendasi dari 
Premier.

(2)  Setiap kali kesempatan muncul 
untuk mengangkat di bawah Pasal 
ini Komisi Pelayanan Publik harus 
menyampaikan kepada daftar 
Premier pejabat publik yang muncul 
untuk Komisi yang akan memenuhi 
syarat untuk pengangkatan dan 
Premier harus merekomendasikan 
kepada Gubernur seseorang yang 
namanya muncul dalam daftar itu.

Pensiun
Penerapan undang-undang pensiun 

(Pasal 91)

(1)  Sesuai dengan ketentuan Pasal 
93 Konstitusi ini, undang-undang 
yang akan diterapkan pada hibah 
dan pembayaran kepada petugas 
apapun, atau jandanya, anak-anak, 
tanggungan atau perwakilan pribadi, 
dari setiap pensiun, atau lain seperti 
tunjangan (di Pasal ini dan Pasal 92 
dan 93 dari Konstitusi ini disebut 
sebagai “penghargaan”) sehubungan 
dengan pelayanan yang petugas di 
kantor publik harus yang berlaku 
pada hari yang bersangkutan atau 

hukum selanjutnya tidak kurang 
menguntungkan  orang  yang 
bersangkutan.

(2)  Untuk keperluan Pasal ini hari yang 
relevan-

(A)  dalam kaitannya dengan penghargaan 
yang diberikan sebelum tanggal 
Konstitusi ini datang ke dalam 
operasi, hari di mana penghargaan 
itu diberikan;

(B)  dalam kaitannya dengan penghargaan 
yang diberikan atau yang akan 
diberikan pada atau setelah tanggal 
dimana Konstitusi ini diberlakukan 
atau sehubungan seseorang yang 
adalah seorang pejabat publik 
sebelum tanggal tersebut, hari segera 
sebelum tanggal tersebut;

(C)  dalam kaitannya dengan penghargaan 
yang diberikan atau yang akan 
diberikan kepada atau sehubungan 
dengan orang yang pertama kali 
menjadi pejabat publik pada atau 
setelah tanggal Konstitusi ini datang 
ke dalam operasi, hari di mana dia 
menjadi pejabat publik.

(3)  Untuk keperluan Pasal ini, sejauh 
hukum dapat diterapkan untuk 
penghargaan tergantung pada pilihan 
orang atau dalam hal siapa yang 
diberikan atau yang akan diberikan, 
hukum yang ia memilih akan diambil 
untuk menjadi lebih menguntungkan 
baginya daripada hukum lain yang 
ia mungkin telah memilih.

Pensiun dan lain-lain yang 
dibebankan pada Dana Konsolidasi 

(Pasal 92)

Penghargaan diberikan berdasarkan 
hukum apapun untuk saat ini berlaku di 
Bermuda wajib antara (kecuali sejauh 
mereka adalah muatan pada beberapa 
dana lainnya dan mestinya dibayarkan 
dari dana itu kepada orang kepada siapa 
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pembayaran jatuh tempo) dikenakan 
biaya dan dibayar keluar dari Dana 
Konsolidasi.

Pemberian dan pemotongan pensiun 
dan lain-lain 

(Pasal 93)

(1)  Kekuasaan untuk memberikan setiap 
penghargaan berdasarkan hukum 
pensiun untuk saat ini berlaku di 
Bermuda (selain penghargaan yang, 
di bawah hukum itu, orang kepada 
siapa itu dibayarkan sebagai hak) dan, 
sesuai dengan ketentuan dalam nama 
hukum tersebut, untuk menambah 
mengurangi dalam jumlah atau 
menangguhkan penghargaan dibayar 
berdasarkan hukum tersebut harus 
dilakukan Gubernur.

(2)  kekuasaan yang diberikan kepada 
Gubernur dengan ayat (1) pasal ini 
harus dilakukan oleh dia-
(A)  dalam kebijaksanaan-Nya 

dalam kasus penghargaan 
dibayar terkait layanan dari 
setiap orang yang, karena 
telah menjadi pejabat publik, 
itu, segera sebelum tanggal 
di mana ia berhenti untuk 
memegang jabatan publik, 
melayani sebagai-
(i) Wakil Gubernur;
(ii) s eo rang  hak im da r i 

Mahkamah Agung;
(iii) s eo rang  hak im da r i 

Pengadilan Banding;
(iv) Jaksa Agung;
(v) Auditor; atau
(vi) anggota dari staf pribadi 

Gubernur;
(B)  setelah berkonsultasi dengan 

Komisi Pelayanan Publik dalam 
kasus penghargaan dibayarkan 
sehubungan dengan orang 
yang, karena telah menjadi 
pejabat publik, itu, segera 

akan-kedepan tanggal tersebut 
di atas, menjabat sebagai 
Komisaris Polisi atau Wakil 
Komisaris Polisi atau di setiap 
kantor yang diatur oleh Pasal 89 
dari Konstitusi ini berlaku, dan

(C)  sesuai dengan rekomendasi dari 
Komisi Pelayanan Publik dalam 
hal lain.

(3)  Dalam hal ini “hukum pensiun” 
berarti setiap hukum yang terkait 
dengan hibah untuk setiap orang, atau 
janda, anak-anak, tanggungan atau 
perwakilan pribadi orang tersebut, 
dari penghargaan sehubungan 
dengan jasa orang tersebut dalam 
masyarakat kantor.

BAB VI A
Ombudsman 

(Pasal 93 A)

(1)  Harus ada Ombudsman untuk 
Bermuda.

(2)  Gubernur, atas saran dari Premier 
setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi akan menunjuk 
Ombudsman, dengan instrumen 
bawah Seal Publik.

(3)  Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Ombudsman jika ia atau telah dalam 
tiga tahun sebelumnya 
(A)  Senator atau anggota Dewan 

Majelis; atau
(B)  pemegang setiap kantor dalam 

partai politik.
(4)  Kantor Ombudsman akan menjadi 

kosong 
(A)  pada waktu berakhirnya jangka 

waktu yang ditentukan dalam 
instrumen dimana ia diangkat;

(B)  jika ia mengundurkan diri 
kantornya dengan menulis di 
bawah tangannya ditujukan 
kepada Gubernur;
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(C)  jika ia menjadi Senator atau 
anggota Dewan Majelis atau 
pemegang setiap kantor dalam 
partai politik, atau

(D)  j ika Gubernur,  bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, 
mengarahkan bahwa dia harus 
diberhentikan dari jabatannya 
ka rena  ke t idakmampuan 
untuk melaksanakan fungsi 
daripadanya (baik yang timbul 
dari kelemahan tubuh atau 
pikiran atau c lainnya ause) 
atau untuk kelakuan buruk, 
atau bertentangan dengan ayat 
(5) dari Pasal ini.

(5)  Sesuai  dengan pengecual ian 
seperti Gubernur, bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya,  mungkin 
wewenang oleh arah secara tertulis, 
Ombudsman tidak akan tahan di 
setiap kantor lain honor baik dalam 
pelayanan publik atau sebaliknya, 
atau terlibat dalam pekerjaan untuk 
hadiah lainnya dari tugas kantornya.

(Pasal 93 B)

(1)  Ombudsman harus memiliki fungsi 
tersebut dan yurisdiksi sebagaimana 
dapat ditentukan oleh hukum.

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, 
Ombudsman tidak akan tunduk 
pada arahan atau kontrol dari 
orang lain atau otoritas “Pembasan 
laporan ini di DPR hari ini akan 
memungkinkan untuk debat luas. 
Sementara rancangan ini terletak 
pada DPR meja selama reses 
musim panas. Hal ini diusulkan, 
tunduk pada perubahan selanjutnya, 
memperdebatkan perubahan ketika 
Majelis bersidang kembali di musim 
gugur. Harus amandemen diadopsi, 
Keputusan di Dewan akan berusaha 
untuk memberikan efek terhadap 
perubahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Dana Konsolidasi

(Pasal 94)

Semua pendapatan atau uang lainnya 
yang dipelihara atau diterima oleh 
atau untuk tujuan Pemerintah (tidak 
menjadi pendapatan atau uang lainnya 
yang dibayarkan oleh atau menurut 
hukum ke dalam beberapa dana lainnya 
dibentuk untuk tujuan tertentu atau 
yang mungkin, oleh atau berdasarkan 
hukum, dipertahankan oleh otoritas 
yang menerima mereka untuk tujuan 
membiayai pengeluaran otoritas yang) 
harus dibayar ke dalam dan membentuk 
Dana Konsolidasi.

Penarikan uang dari Dana 
Konsolidasi atau Dana umum lainnya 

(Pasal 95)

(1)  Tidak ada uang akan ditarik dari 
Dana Konsolidasi kecuali pada 
otoritas surat di bawah tangan 
dari Menteri Keuangan: Asalkan 
mana, menurut pendapat Gubernur, 
bertindak dalam kebijaksanaan-
Nya, uang yang diperlukan untuk 
memungkinkan dia untuk melepaskan 
tanggung jawabnya untuk pertahanan 
Bermuda, keamanan internal atau 
polisi, uang tersebut dapat ditarik 
dari Dana Konsolidasi baik-
(A)  pada otoritas surat perintah 

di bawah tangan Menteri 
Keuangan; atau

(B)  pada otoritas surat di bawah 
tangan Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya.

(2)  waran ada akan dikeluarkan oleh 
Menteri Keuangan untuk tujuan 
memenuhi pengeluaran apapun 
kecuali-
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(A)  pengeluaran tersebut telah 
disahkan untuk tahun keuangan 
saat yang penarikannya adalah 
untuk mengambil tempat-
(i)  o leh  undang-undang 

Peruntukan; atau
(ii)  oleh perkiraan tambahan 

disetujui oleh resolusi 
Majelis;

(B)  pengeluaran tersebut telah 
d i sahkan  sesua i  dengan 
ketentuan pasal  97 dar i 
Konstitusi ini; atau

(C)  itu adalah pengeluaran (dalam 
Bab ini  disebut  sebagai 
“pengeluaran hukum”) yang 
d i b e b a n k a n  p a d a  D a n a 
Konsolidasi oleh Konstitusi 
ini atau oleh hukum lainnya.

(3)  Tidak ada uang akan ditarik dari 
setiap dana masyarakat selain Dana 
Konsolidasi kecuali isu tersebut 
uang telah disahkan oleh atau di 
bawah hukum apapun.

Otorisasi pengeluaran 

(Pasal 96)

(1) M e n t e r i  K e u a n g a n  a k a n 
mempersiapkan dan menyerahkan ke 
Majelis sesegera mungkin sebelum 
pemberlakukan rancangan anggaran 
pendapatan dan pengeluaran 
Bermuda untuk tahun tersebut: 
Asalkan, jika Legislatif dibubarkan 
kurang dari tiga bulan sebelum 
dimulainya setiap tahun keuangan, 
perkiraan untuk tahun yang mungkin 
diletakkan sebelum DPR sesegera 
mungkin setelah dimulainya tahun 
itu.

(2)  Kepala pengeluaran yang terkandung 
dalam estimasi (selain pengeluaran 
wajib) harus dimasukkan dalam 
Rancangan Undang-undang dikenal 
sebagai Rancangan Undang-undang 
Peruntukan yang akan diperkenalkan 

ke Majelis untuk menyediakan 
masalah dari Dana Konsolidasi 
dari jumlah yang diperlukan untuk 
memenuhi bahwa pengeluaran dan 
perampasan tersebut jumlah dengan 
tujuan yang ditetapkan di dalamnya.

(3)  Jika dalam sehubungan dengan tahun 
keuangan itu ditemukan-
(A)  bahwa jumlah cadangan umum 

oleh hukum Peruntukan untuk 
tujuan apapun tidak cukup 
atau bahwa kebutuhan telah 
timbul untuk belanja untuk 
tujuan yang tidak ada nilai 
yang disesuaikan oleh hukum 
itu; atau

(B)  bahwa setiap uang telah 
dikeluarkan untuk tujuan 
yang melebihi jumlah yang 
dialokasikan untuk tujuan itu 
oleh hukum Peruntukan atau 
untuk tujuan yang tidak ada 
nilai yang disesuaikan oleh 
hukum itu, perkiraan tambahan, 
menunjukkan jumlah yang 
dibutuhkan atau menghabiskan, 
harus diletakkan sebelum 
Majelis.

(4)  Apabila sehubungan dengan tahun 
keuangan setiap perkiraan tambahan 
telah diletakkan sebelum Majelis 
sesuai dengan ketentuan ayat (3) dari 
Pasal ini dan disetujui oleh solusi 
Majelis itu, Rancangan Undang-
undang Peruntukan pelengkap wajib, 
sesegera mungkin setelah akhir 
tahun itu, diperkenalkan ke Majelis 
itu untuk menyediakan perampasan 
ke tujuan yang dimaksud dari jumlah 
yang disertakan dalam perkiraan 
tersebut yang telah dikeluarkan 
untuk tahun itu.

(5)  Apabila sehubungan dengan uang 
tahun keuangan telah ditarik dari 
Dana Konsolidasi pada otoritas 
surat perintah yang dikeluarkan 
oleh Gubernur berdasarkan syarat 
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ke Pasal 95 (1) dari Konstitusi 
ini, Menteri Keuangan wajib, 
jika keadaan kasus mengharuskan 
demikian, menyebabkan pernyataan 
pengeluaran sehubungan dengan 
uang tersebut harus dipersiapkan 
dan diletakkan sebelum Majelis.

Otorisasi pengeluaran untuk 
Pembiayaan 

(Pasal 97)

Jika hukum Peruntukan sehubungan 
dengan tahun keuangan belum akan mulai 
beroperasi pada awal tahun anggaran, 
Dewan Majelis oleh resolusi mungkin 
memberdayakan Menteri Keuangan untuk 
mengesahkan penarikan uang dari Dana 
Konsolidasi untuk memenuhi pengeluaran 
yang diperlukan untuk melakukan 
tugas Pemerintah sampai berakhirnya 
empat bulan dari awal tahun anggaran 
atau masuk ke pengoperasian hukum 
Peruntukan, mana yang lebih dahulu.

Dana Sementara 

(Pasal 98)

(1)  Legislatif dapat oleh hukum membuat 
ketentuan untuk menetapkan dana 
kontinjensi dan untuk otorisasi 
Menteri Keuangan untuk membuat 
kemajuan dari dana bahwa jika 
ia yakin bahwa ada kebutuhan 
mendesak dan tak terduga untuk 
pengeluaran yang ada ketentuan lain 
ada.

(2)  Bila muka apapun terbuat dari dana 
kontinjensi perkiraan tambahan 
wajib, sesegera mungkin, diletakkan 
sebelum Majelis untuk tujuan 
otorisasi penggantian jumlahnya 
begitu maju.

Utang publik

(Pasal 99)

(1)  biaya utang Semua yang Bermuda 
bertanggung jawab akan biaya pada 
Dana Konsolidasi.

(2)  Untuk keperluan Pasal ini, biaya 
utang termasuk bunga, biaya dana 
cadangan, pembayaran utang atau 
amortisasi dan semua pengeluaran 
sehubungan dengan peningkatan 
kredit pada keamanan pendapatan 
Bermuda atau Dana Konsolidasi 
dan layanan dan pembayaran utang 
dibuat.

Remunerasi pejabat tertentu 

(Pasal 100)

(1)  Ada dibayarkan kepada pemegang 
kantor yang Pasal ini berlaku 
gaji atau remunerasi lainnya dan 
seperti pinjaman sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh atau di bawah 
hukum yang berlaku oleh badan 
legislatif.

(2) remunerasi dan tunjangan yang 
dibayarkan kepada pemegang 
kantor-kantor akan dikenakan biaya 
pada Dana Konsolidasi.

(3)  Remunerasi ditetapkan berdasarkan 
Pasal  in i  berkenaan dengan 
pemegang setiap kantor tersebut 
dan persyaratan lain nya layanan 
(selain tunjangan yang tidak 
diperhitungkan dalam komputasi, 
di bawah hukum apapun dalam 
nama itu, setiap pensiun dibayar 
sehubungan pelayanannya di kantor 
itu) tidak akan diubah merugikan 
setelah ap pointment-nya.

(4)  Apabila remunerasi seseorang atau 
istilah lain dari layanan tergantung 
pada pilihan-Nya, remunerasi atau 
istilah yang ia memilih akan, untuk 
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tujuan ayat (3) pasal ini, dianggap 
lebih menguntungkan baginya 
daripada yang lain yang ia mungkin 
telah memilih.

(5)  Pasal ini berlaku untuk kantor 
Gubernur, Kepala Pengadilan, 
bungsu Hakim, Ketua Pengadilan 
Tinggi, Hakim Banding, Ketua atau 
anggota lain dari Komisi Pelayanan 
Publik, Jaksa Agung, Auditor, dan 
Ketua dan yudisial anggota dari 
Komisi Pemilihan Batas.

Auditor

(Pasal 101)

(1)  Harus ada Auditor yang kantornya 
akan menjadi jabatn publik .

(2)  Laporan keuangan Senat, Majelis, 
semua departemen pemerintahan dan 
kantor (termasuk Komisi Pelayanan 
Publik) dan semua pengadilan 
Bermuda akan diaudit dan dilaporkan 
setiap tahun oleh Auditor, dan untuk 
tujuan itu Auditor atau orang yang 
diberi wewenang oleh dia atas 
namanya memiliki akses ke semua 
buku, catatan, dan dokumen hasil 
lain yang berkaitan dengan rekening 
tersebut.

(3)  Auditor harus menyampaikan 
laporan nya dibuat di bawah ayat (2) 
dari Pasal ini kepada Ketua Dewan 
Majelis yang akan menyebabkan 
mereka harus diletakkan sebelum 
DPR, dan Auditor juga harus 
mengirimkan salinan setiap laporan 
kepada Gubernur dan Presiden Senat 
dan Presiden akan menyebabkan 
salinan yang dikirim kepadanya 
untuk diletakkan sebelum Senat.

(4)  Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi di 
bawah ketentuan Pasal ini, Auditor 
tidak akan tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang lain atau otoritas.

BAB VIII
TAMBAHAN

Interpretasi

(Pasal 102)

(1) Dalam Konstitusi ini, kecuali konteks 
menentukan atau mensyaratkan lain 
“pemilu” berarti pemilihan anggota 
atau anggota Majelis, “tahun 
keuangan” berarti periode dua belas 
bulan yang dimulai pada hari pertama 
bulan Januari dalam setiap tahun 
atau hari lainnya seperti Legislatif 
mungkin meresepkan, “Lembaran” 
berarti publikasi seperti mungkin 
untuk waktu yang ditunjuk oleh 
Gubernur untuk menjadi publikasi 
di mana pemberitahuan Pemerintah 
yang diterbitkan oleh otoritas dan 
termasuk melengkapi hal tersebut 
di mana pemberitahuan Pemerintah 
diterbitkan, “Pemerintah” berarti 
Pemerintah Bermuda, “Gubernur” 
adalah Gubernur dan Panglima 
Angkatan Bersenjata Bermuda, 
“kantor pengadilan tinggi” berarti 
kantor hakim pengadilan memiliki 
unlimited yurisdiksi dalam masalah 
perdata dan pidana di beberapa Pasal 
dari Persemakmuran atau pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi di banding 
dari pengadilan tersebut; “Majelis” 
berarti Senat atau Majelis, karena 
konteks mungkin memerlukan, 
“hukum” meliputi setiap instrumen 
memiliki kekuatan hukum dan 
setiap aturan tak tertulis hukum, dan 
“halal” dan “sah” harus ditafsirkan 
sesuai, “Legislatif” berarti Legislatif 
yang dibentuk dengan Konstitusi 
ini, “Kepolisian” berarti Kepolisian 
Bermuda dibentuk sesuai dengan 
k e t e n t u a n  U n d a n g - U n d a n g 
Kepolisian 1951 Bermuda atau 
hukum mengubah atau mengganti 
bahwa UU [UU Kepolisian 1974 
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judul 10 item 21]; “jabatan publik 
“ berarti, sesuai dengan ketentuan 
pasal 103 dari Undang-Undang 
ini, sebuah jabatan bergaji untuk 
melayani publik, “pejabat publik” 
berarti pemegang jabatan publik, 
dan mencakup orang yang ditunjuk 
untuk bertindak dalam jabatan 
publik, “Segel Publik” berarti Segel 
Umum Bermuda, “pelayanan publik” 
berarti pelayanan Mahkota dalam 
kapasitas sipil sehubungan dengan 
pemerintah Bermuda, “sesi” berarti, 
dalam kaitannya dengan Majelis, 
sidang-sidang Majelis yang dimulai 
ketika pertama kali bertemu setelah 
setiap pemilu atau pengunduran dari 
Legislatif dan mengakhiri ketika 
Legislatif tersebut ditangguhkan 
atau dibubarkan tanpa penangguhan, 
“duduk” berarti, dalam kaitannya 
dengan majelis, periode di mana 
majelis yang duduk terus menerus 
tanpa penundaan dan mencakup 
setiap periode selama DPR dalam 
komite.

(2)  Dalam Konstitusi ini, kecuali 
ditentukan atau dikehendaki lain 
oleh konteks-
(A)  referensi untuk pemegang kantor 

dengan masa jabatan yang 
ditentukan harus ditafsirkan 
sebagai termasuk merujuk 
setiap orang yang bertindak 
di kantor itu atau, sejauh 
kekuasaannya, melakukan 
fungsi itu Kantor;

(B)  referensi untuk fungsi Gubernur 
harus ditafsirkan sebagai 
referensi untuk kekuasaan 
dan tugas dalam pelaksanaan 
kewenangan eksekutif Bermuda 
dan setiap kekuasaan lain atau 
tugas diberikan atau dikenakan 
pada dia sebagai Gubernur atau 
oleh atau di bawah Konstitusi 
ini atau hukum lainnya.

(3)  Untuk tujuan Konstitusi  ini , 
seseorang dianggap memiliki status 
Bermudian
(A)  dalam kasus seseorang yang 

memiliki status itu pada tanggal 
Konstitusi ini datang ke dalam 
operasi di bawah hukum itu 
berlaku di Bermuda, jika ia 
belum kehilangan statusnya di 
bawah hukum itu atau hukum 
kemudian mengubah atau 
menggantikan hukum yang 
yang tak kalah menguntungkan 
baginya, dan

(B)  d a l a m  k a s u s  s e s e o r a n g 
yang memperoleh status itu 
pada tanggal apapun setelah 
Konstitusi ini datang ke dalam 
operasi, jika ia tidak kehilangan 
status itu berdasarkan hukum 
yang berlaku pada tanggal ia 
peroleh atau hukum kemudian 
mengubah atau mengganti 
h u k u m  y a n g  t a k  k a l a h 
menguntungkan baginya.

(4)  Undang-undang Interpretasi 1889 
berlaku, dengan penyesuaian yang 
perlu, untuk tujuan menafsirkan 
Konstitusi ini dan bijak dalam kaitan 
tersebut yang berlaku untuk tujuan 
menafsirkan dan sebaliknya dalam 
kaitannya dengan Undang-undang 
Parlemen Inggris. [CATATAN 
Interpretasi UU 1889 itu telah 
dibatalkan dan digantikan oleh 
Undang-Undang Interpretasi 1978 
[judul 1 item 1A]]

Rujukan ke kantor publik 

(Pasal 103)

(1) Dalam Konstitusi ini, referensi ke 
kantor publik tidak dapat ditafsirkan 
sebagai termasuk-
(A)  referensi ke kantor Presiden 

atau Wakil Presiden Senat 
atau Senator, Ketua, Wakil 
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Ketua atau anggota Dewan 
Majelis, Premier atau Menteri 
lainnya, Sekretaris Parlemen 
atau Pemimpin Oposisi;

(B)  kecual i  di  Pasal  61,  91 
dan 93 dari Konstitusi ini, 
referensi ke kantor seorang 
hakim Mahkamah Agung atau 
Pengadilan Tinggi atau, tunduk 
pada ketentuan yang dibuat 
sesuai dengan ayat (c) pasal 
30 (3 ) Konstitusi ini, setiap 
anggota staf pribadi Gubernur;

(C)  referensi untuk kantor anggota 
Komisi Pelayanan Publik, 
suatu Komisi Pemilihan Batas 
atau Komite Penasehat pada 
Prerogative Mercy;

(D)  referensi untuk kantor anggota 
dari setiap dewan lainnya, 
dewan, komite atau badan 
se jen is  l a innya  (apakah 
disatukan atau tidak) yang 
didirikan oleh atau di bawah 
hukum apapun, kecuali sejauh 
Legislatif menyatakan lain, atau 
dari badan tersebut didirikan 
oleh petunjuk yang diberikan 
menurut pasal 61 (2) Konstitusi 
ini;

(E)  kecuali  sejauh Legislatif 
mungkin oleh hukum jika 
resep, referensi ke kantor setiap 
karyawan setiap badan hukum 
yang didirikan secara langsung 
oleh hukum untuk kepentingan 
umum yang tidak tunduk pada 
hukum apapun, pada arahan 
atau kontrol oleh Gubernur atau 
Menteri apapun dalam kinerja 
fungsinya selain arahan untuk 
kebijakan yang harus diikuti 
oleh tubuh itu.

(2)  Untuk kepentingan Konstitusi ini, 
seseorang tidak boleh dianggap 
sebagai memegang jabatan publik 
dengan alasan hanya bahwa ia 

adalah dalam penerimaan pensiun 
atau tunjangan lainnya seperti dalam 
hal pelayanan di bawah mahkota.

Pengangkatan 

(Pasal 104)

(1)  Apabila seseorang telah dikosongkan 
setiap kantor (termasuk kursi di 
salah satu Dewan) didirikan oleh 
Konstitusi ini, dia mungkin, jika 
memenuhi syarat, lagi ditunjuk atau 
dipilih atau dipilih untuk memegang 
jabatan itu sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi ini.

(2)  Apabila kekuasaan yang diberikan 
oleh Konstitusi ini kepada setiap 
orang untuk mengangkat untuk 
suatu jabatan , seseorang mungkin 
menunjuk ke kantor itu, walaupun 
beberapa orang lain mungkin 
memegang kantor itu, ketika orang 
lain pada cuti pelepasan jabatan itu, 
dan di mana dua atau lebih orang 
yang memegang kantor yang sama 
dengan alasan pengangkatan yang 
dibuat dalam mengikut ayat ini, 
maka, untuk tujuan fungsi apapun 
diberikan kepada pemegang jabatan 
yang orang terakhir yang diangkat 
ke kantor yang dianggap sebagai 
satu-satunya pemegang kantor.

(3)  Dalam Konstitusi ini, kecuali 
ditentukan atau dikehendaki lain 
oleh konteks, setiap referensi untuk 
kewenangan untuk mengangkat ke 
setiap jabatan publik harus ditafsirkan 
sebagai mencakup kekuasaan untuk 
promosi dan transfer ke kantor itu 
dan kekuasaan untuk menunjuk 
seseorang untuk bertindak di kantor 
bahwa selama periode apapun ketika 
itu kosong atau pemegang obligasi 
tidak mampu (baik karena alasan 
ketiadaan atau kelemahan tubuh atau 
pikiran atau penyebab lainnya) untuk 
melakukan fungsi kantor itu.
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(4)  Apabila oleh Konstitusi ini setiap 
orang diarahkan, atau kekuasaan 
yang diberikan kepada setiap orang 
atau wewenang untuk menunjuk 
seseorang, untuk bertindak di kantor 
jika pemegang obligasi tidak dapat 
melakukan fungsi jabatan itu, 
validitas setiap kinerja fungsi-fungsi 
oleh orang sehingga diarahkan atau 
dari pengangkatan yang dibuat 
dalam pelaksanaan kekuasaan 
yang tidak akan disebut dalam 
pertanyaan di pengadilan dengan 
alasan bahwa pemegang kantor tidak 
dapat melakukan fungsi kantor.

(5)  Menyimpang dari ketentuan lain 
dari Konstitusi ini, seseorang dapat 
diangkat ke kantor-
(A)  hakim Mahkamah Agung;
(B)  Jaksa Agung; atau
(C)  A u d i t o r ,  u n t u k  j a n g k a 

sebagaimana dapat ditentukan 
dalam instrumen pengangkatan, 
dan kantor dari orang yang 
ditunjuk harus menjadi kosong 
pada hari di mana istilah yang 
ditentukan berakhir.

Pemecatan dari Jabatan 

(Pasal 105)

(1)  Referensi dalam Konstitusi terhadap 
kewenangan untuk menghapus 
pejabat publik dari kantornya 
harus ditafsirkan sebagai termasuk 
referensi untuk setiap kekuasaan 
yang diberikan oleh hukum apapun 
untuk meminta atau mengizinkan 
petugas itu untuk pensiun dari 
pelayanan publik dan kekuasaan 
atau hak untuk mengakhiri kontrak 
yang seseorang dipekerjakan 
sebagai petugas publik dan untuk 
menentukan apakah kontrak tersebut 
akan atau tidak akan diperbarui.

(2)  Setiap ketentuan Konstitusi ini 
yang memberikan kewenangan 

kepada seseorang untuk menghapus 
setiap pejabat publik dari kantornya 
ha rus l ah  t anpa  mengurang i 
kewenangan setiap orang atau 
otoritas untuk menghapuskan setiap 
kantor atau hukum menyediakan 
untuk pensiun wajib pejabat publik 
atau kelas pejabat publik pada usia 
yang ditentukan di dalamnya.

(3)  Jika kondisi apapun muncul bahwa, 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, memerlukan Gubernur untuk 
menghapus hakim Mahkamah 
Agung atau Pengadilan Tinggi 
atau Jaksa Agung atau Auditor 
dari kantor untuk ketidakmampuan 
un tuk  melaksanakan  fungs i 
kantornya , Gubernur, bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, dapat 
melakukan penghapusan tersebut 
baik dengan mengabaikan petugas 
itu atau dengan mengharuskan dia 
untuk pensiun.

(4)  Setiap kekuasaan yang diberikan oleh 
hukum apapun untuk mengizinkan 
petugas yang disebutkan dalam ayat 
(3) dari Pasal ini untuk mendapatkan 
pensiun sebelum tanggal dimana, 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
i n i ,  d i a  d i h a r u s k a n  u n t u k 
mengosongkan jabatannya akan 
berada di tangan Gubernur dalam 
bertindak dalam kebijaksanaan-Nya.

Pengunduran diri 
(Pasal 106)

(1)  Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 
31 (1) dan 32 (2) Konstitusi ini, 
setiap orang yang ditunjuk untuk 
atau bertindak di setiap kantor yang 
didirikan oleh Konstitusi ini dapat 
mengundurkan diri dari kantor itu 
dengan menulis di bawah tangannya 
ditujukan kepada orang dengan siapa 
ia diangkat.
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(2)  Pengunduran diri setiap orang dari 
setiap kantor tersebut (termasuk 
setiap kursi di DPR baik) dengan 
menulis di bawah tangannya 
ditangani sesuai dengan Konstitusi 
ini kepada orang lain mulai berlaku 
pada saat penulisan menandakan 
pengunduran diri tersebut diterima 
oleh orang lain.

Pengecualian dari yurisdiksi 
pengadilan 
(Pasal 107)

Tidak ada ketentuan Konstitusi ini 
bahwa setiap orang atau otoritas 
tidak akan tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang lain atau otoritas 
dalam menjalankan setiap fungsi di 
bawah Konstitusi ini akan ditafsirkan 
sebagai menghalangi pengadilan dari 
menjalankan hubungan yurisdiksi untuk 
setiap pertanyaan apakah orang atau 
otoritas telah melaksanakan fungsi-
fungsinya sesuai dengan Konstitusi ini.

Kekuasaan untuk mengubah dan 
mencabut instrumen dan lain-lain

(Pasal 108)

Di mana kekuasaan yang diberikan 
Konstitusi ini untuk membuat proklamasi, 
aturan, aturan atau peraturan atau untuk 
memberikan arahan, kekuasaan harus 
diartikan meliputi kewenangan yang 
dijalankan dengan cara yang sama 
untuk mengubah atau mencabut setiap 
proklamasi, aturan, aturan, peraturan atau 
arahan tersebut.
aturan Konstitusi Bermuda (Amandemen) 
2001
Dibuat 18 Juli 2001
Disampaikan di depan Parlemen 30 Juli 
2001 
Mulai berlaku 21 Agustus 2001
Dalam Pengadilan di Buckingham Palace, 

18 Juli 2001
Mengetahui,
Yang Mulia Ratu di Dewan
Yang Mulia, berdasarkan dan dalam 
pelaksanaan kekuasaan yang berada di 
tangan-Nya, yang tersebut dengan ayat 
1 Undang-Undang Konstitusi Bermuda 
1967 [1] dan semua kekeuasaan lain 
yang memungkinkan Nya dengan nama 
itu, bersedia, oleh dan dengan saran dari 
Dewan Penasihat Ratu, menetapkan, 
dan dengan ini memerintahkan, sebagai 
berikut:

Kutipan, Penyusunan dan Awal 
dimulai 

1.

(1)  aturan ini dapat disebut sebagai aturan 
Konstitusi Bermuda (Perubahan) 
2001 dan dapat ditafsirkan sebagai 
satu dengan aturan Konstitusi 
Bermuda 1968 [2] (selanjutnya 
disebut “ aturan Utama “).

(2) aturan Utama dan aturan ini dapat 
disebut bersama-sama sebagai aturan 
Konstitusi Bermuda 1968-2001.

(3)  Dalam Rangka ini, “Konstitusi” 
berarti Konstitusi ditetapkan dalam 
Tambahan 2 ke aturan Utama.

(4)  aturan ini mulai berlaku pada tanggal 
21 Agustus 2001.

Rekomendasi untuk Konstituensi 
beranggota tunggal

2.

(1)  Meskipun pasal 54 dari Konstitusi, 
ketentuan berikut akan berlaku dalam 
kaitannya dengan Komisi Konstituen 
Batas pertama ditunjuk sesuai 
dengan pasal 53 dari Konstitusi 
setelah tanggal Keputusan ini mulai 
berlaku.

(2)  Seorang Konstituen Batas Komisi 
yang ditunjuk wajib, sesegera 
mungkin setelah penunjukannya, 
menyiapkan dan menyampaikan 
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k e p a d a  G u b e r n u r  l a p o r a n 
merekomendasikan nomor, yang 
tidak kurang dari dua puluh atau 
lebih dari empat puluh, dan batas-
batas daerah pemilihan di mana 
Bermuda harus dibagi dengan 
maksud untuk setiap konstituensi 
tersebut kembali satu anggota ke 
Majelis.

(3)  Dalam mempersiapkan laporannya 
dalam ayat (2) Pasal ini Komisi 
harus memastikan bahwa konstituen 
harus memuat, sejauh ini cukup 
praktis, jumlah yang sama orang-
orang yang memenuhi syarat untuk 
didaftarkan sebagai pemilih menurut 
pasal 55 dari Konstitusi sebagaimana 
telah diubah oleh Keputusan ini, dan 
dengan berbuat demikian Komisi 
(A)  h a r u s  m e n g a m b i l  t i d a k 

memperhitungkan distribusi 
rasial pemilih dalam Bermuda;

(B)  wajib mempertimbangkan fitur 
geografis dan batas-batas alam 
dalam Bermuda;

(C)  dapat mengabaikan batas-batas 
paroki, dan

(D)  harus memastikan, sejauh ini 
cukup praktis, bahwa konstituen 
masing-masing unit berdekatan.

(4)  Untuk tujuan pembuangan fungsinya, 
Komisi akan mengundang pandangan 
dari anggota masyarakat dan dapat 
meminta nasihat seperti dianggap 
perlu.

(5)  Gubernur wajib segera mengirimkan 
kepada Menteri Luar Negeri laporan 
yang disampaikan kepadanya oleh 
Komisi dalam ayat (2) Pasal ini, 
bersama-sama dengan catatan setiap 
perdebatan di Majelis pada laporan 
yang termasuk gerak disetujui 
oleh DPR dalam kaitannya dengan 
laporan.

(6)  Pasal 53 dari Konstitusi berlaku 
untuk tujuan Pasal ini, kecuali 

bahwa dalam ayat (4) (a) dan (5) 
(a) referensi untuk Pasal 54 dari 
Konstitusi akan berlaku seolah-olah 
mereka referensi dengan ayat (2) 
dari Pasal ini.

Perubahan Pasal 2 Konstitusi

3.  Pasal 2 (1) Konstitusi diubah dengan 
menghapus kata “menyimpan dalam 
pelaksanaan hukuman pengadilan 
sehubungan dengan tindak pidana 
yang ia telah dihukum”.

Perubahan Pasal 3 Konstitusi

4.  Pasal 3 dari Konstitusi diubah 
dengan menghapus ayat (2).

Perubahan Pasal 22 Konstitusi

5.  Pasal 22 dari Konstitusi diubah 
dengan menghapus ayat (3).

Perubahan Pasal 29 Konstitusi

6.  Pasal 29 (a) Konstitusi diubah 
dengan menggantikan kata “ warga 
negara Persemakmuran (dalam arti 
Undang-undang Kebangsaan Inggris 
1981)” untuk kata “subjek Inggris”.

Perubahan Pasal 55 Konstitusi

7.  Pasal 55 dari Konstitusi diubah dalam 
ayat(1) dengan mengganti ayat (a) 
sebagai berikut: “(a) adalah warga 
negara Persemakmuran (dalam arti 
Undang-undang Kebangsaan Inggris 
1981) yang telah mencapai delapan 
belas tahun;”.

Perubahan Sebutan Sekretaris 
Parlemen dalam Konstitusi

8.  Pasal 42, 63, 64, 67, 68 dan 103 
dari, dan untuk Tambahan, konstitusi 
diubah dengan menggantikan 
kata “Menteri Muda” untuk kata 
“Sekretaris Parlemen” dimanapun 
terjadi.
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Perubahan Sebutan Auditor dalam 
Konstitusi

9.  Pasal 82, 88, 93, 100, 101, 104 dan 
105 dari Konstitusi diubah dengan 
menggantikan kata “Auditor Umum” 
untuk “Auditor” kata mana pun itu 
terjadi.

Penambahan Bab Baru VIA untuk 
Konstitusi

10. Bab baru berikut dan pasalnya 
dimasukkan dalam Konstitusi setelah 
pasal 93:

BAB VI A 
OMBUDSMAN

Ombudsman 

93A.

(1)  Harus ada Ombudsman untuk 
Bermuda.

(2)  Gubernur,  ber t indak setelah 
berkonsultasi dengan Premier yang 
pertama kali harus berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, akan, 
melalui instrumen bawah Seal 
Publik, menunjuk Ombudsman.

(3)  Tidak seorang pun akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai 
Ombudsman jika ia atau telah dalam 
tiga tahun sebelumnya:
(A)  Senator atau anggota, atau calon 

dikonfirmasi untuk pemilihan, 
Majelis; atau

(B)  pemegang setiap kantor dalam 
partai politik.

(4)  Kantor Ombudsman akan menjadi 
kosong:
(A)  pada waktu berakhirnya jangka 

waktu yang ditentukan dalam 
instrumen dimana ia diangkat;

(B)  jika ia mengundurkan diri 
kantornya dengan menulis di 
bawah tangannya ditujukan 
kepada Gubernur;

(C)  jika ia menjadi Senator atau 
anggota, atau calon dikonfirmasi 
untuk pemilihan, Majelis atau 
pemegang setiap kantor dalam 
partai politik, atau

(D)  j ika Gubernur,  bertindak 
dalam kebijaksanaan-Nya, 
mengarahkan bahwa dia harus 
diberhentikan dari jabatannya 
ka rena  ke t idakmampuan 
untuk melaksanakan fungsi 
kantornya (baik yang timbul 
dari kelemahan tubuh atau 
pikiran atau penyebab lainnya) 
atau untuk kelakuan buruk, atau 
bertentangan dari ayat (5) dari 
Pasal ini.

(5)  Sesuai dengan pengecualian seperti 
Govenor tersebut, bertindak dalam 
kebijaksanaan-Nya,  mungkin 
wewenang oleh arah secara tertulis, 
Ombudsman tidak akan memegang 
jabatan lain honor baik dalam 
pelayanan publik atau sebaliknya, 
atau terlibat dalam pekerjaan untuk 
hadiah selain tugas kantornya.

(6)  Pasal 103 (1) (b) dari Konstitusi ini 
akan berlaku seolah-olah referensi 
untuk Ombudsman disisipkan 
setelah referensi untuk hakim dari 
Mahkamah Agung atau Pengadilan 
Tinggi, dan pasal 93 (2) (a ) 
Konstitusi ini akan berlaku seolah-
olah referensi untuk Ombudsman 
disisipkan setelah referensi untuk 
hakim Pengadilan Banding.

Tugas Ombudsman

93B.

(1)  Ombudsman harus memiliki fungsi 
tersebut dan yurisdiksi sebagaimana 
dapat ditentukan oleh hukum.

(2)  Dalam pelaksanaan fungsi dan 
yurisdiksi, Ombudsman tidak akan 
tunduk pada arahan atau kontrol dari 
orang lain atau otoritas.
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(3)  Ombudsman harus tidak memiliki 
yurisdiksi untuk menyelidiki 
pertanyaan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi apapun oleh 
Gubernur atau Deputi Gubernur yang 
di bawah Konstitusi ini tidak akan 
bertanya ke dalam oleh pengadilan. 

Ketentuan Peralihan 

11.  Setiap orang yang, segera sebelum 
hari di mana Keputusan ini mulai 
berlaku, memegang atau bertindak 
di kantor Sekretaris Parlemen atau 

Auditor wajib, dan setelah hari itu, 
terus memegang atau bertindak di 
kantor Menteri Muda atau Auditor 
Umum, sebagai kasus mungkin, 
seolah-olah ia telah ditunjuk 
untuk menahan atau bertindak di 
dalamnya sesuai dengan Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan ini.



Konstitusi 
Bosnia dan Herzegovina
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Bosnia dan Herzegovina

1. Nama Resmi  :  Bosnia and Herzegovina
2. Ibu Kota Negara  :  Sarajevo
3. Konstitusi  :  14 Desember 1995
4. Bahasa Resmi  :  Serbo-Croatia (Resmi)
5. Bentuk Negara  :  Federal
6. Sistem Pemerintahan  :  Presidensil
7. Bentuk Pemerintahan  :  Republik
8. Kepala Negara  :  Presiden. Terdapat 3 anggota gabungan 

kepresidenan yang terdiri dari Bosniak, 
Serb dan Croat, yang dipilih secara 
bergantian untuk masa jabatan 4 tahun. 
Ketiga anggota kepresidenan tersebut 
dipilih melalui pemilihan umum.

9. Kepala Pemerintahan  :  President of the Council of Ministers
10. Lembaga Legislatif  :  The Parliamentary Assembly / Skupština 

yang terdiri dari dua kamar, yaitu, House 
of Peoples or Vijeće Naroda yang terdiri 
dari 15 anggota dan National House of 
Representatives or Vijeće Općina terdiri 42 
anggota yang dipilih melalui pemilihan 
umum. 

11. Lembaga Yudikatif : Mahkamah Konstitusi / Constitutional 
Court. Terdiri dari 9 hakim Konstitusi
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DAFTAR ISI

PEMBUKAAN

BOSNIA HERZEGOVINA  ....................................................................  Pasal 1

HAK |ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR  ....................  Pasal II

TANGGUNG JAWAB DAN HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA- 
LEMBAGA BOSNIA DAN HERZEGOVINA  .....................................  Pasal III

MAJELIS PARLEMEN  ..........................................................................  Pasal IV

KEPRESIDENAN  ...................................................................................  Pasal V

MAHKAMAH KONSTITUSI ................................................................  Pasal VI

BANK SENTRAL  ..................................................................................  Pasal VII

UANG  .....................................................................................................  Pasal VIII

KETENTUAN UMUM  ..........................................................................  Pasal IX
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KONSTITUSI
BOSNIA DAN HERZEGOVINA

PEMBUKAAN

Berdasarkan pada penghormatan terhadap martabat, kebebasan, dan kesetaraan 
manusia, Ditujukan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, toleransi, dan 
rekonsiliasi, Diyakini bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang demokratis dan 
prosedur yang adil akan menghasilkan hubungan yang damai dalam suatu masyarakat 
yang majemuk, Berkeinginan untuk memajukan kesejahteraan umum dan pertumbuhan 
ekonomi melalui perlindungan hak milik pribadi dan mendorong ekonomi pasar, 
Dipandu oleh Tujuan dan Prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ditujukan untuk 
kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik Bosnia dan Herzegovina 
berdasarkan hukum internasional, Bertekad untuk menjamin penghormatan penuh 
atas hukum humaniter internasional, Terinspirasi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak  dalam 
bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Deklarasi Hak-hak minoritas baik dari 
segi Bangsa atau Etnis, maupun Agama dan Bahasa, serta instrumen-instrumen hak 
asasi manusia lainnya, Mengingat Prinsip-prinsip Dasar yang disepakati di Jenewa 
pada 8 Sep 1995, dan di New York pada 26 Sep 1995, bangsa Bosnia, Kroasia, 
dan Serbia, sebagai masyarakat konstituen (bersama dengan bangsa lainnya), dan 
warga Bosnia dan Herzegovina dengan ini menetapkan bahwa Konstitusi Bosnia 
dan Herzegovina adalah sebagai berikut:

Pasal 1
Bosnia Herzegovina

Ayat I
Keberlangsungan

Republik Bosnia dan Herzegovina, 
nama resmi yang selanjutnya akan 
disebut “Bosnia dan Herzegovina,” akan 
melanjutkan keberadaannya secara hukum 
di bawah hukum internasional sebagai 
sebuah negara, dengan struktur internal 
yang dimodifikasi sebagaimana diatur di 
sini dan dengan batas-batas yang sekarang 
diakui secara internasional. Republik ini 
akan tetap menjadi Anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan sebagai Bosnia dan 
Herzegovina akan mempertahankan atau 

mengajukan keanggotaan organisasi 
dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa 
dan organisasi internasional lainnya.

Ayat  2
Prinsip-prinsip Demokrasi

Bosnia dan Herzegovina adalah negara 
demokrasi, yang akan beroperasi di bawah 
aturan hukum dan dengan pemilihan 
umum yang bebas dan demokratis.

Ayat 3
Komposisi

Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua 
Entitas, Federasi Bosnia dan Herzegovina 
dan Republika Srpska (selanjutnya 
disebut ‘Entitas-entitas).
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Ayat 4
Pergerakan Komoditas

Jasa. Modal dan Orang. Akan ada 
kebebasan bergerak di seluruh Bosnia dan 
Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina 
dan Entitas tidak akan menghalangi 
kebebasan penuh pergerakan orang, 
barang, layanan, dan modal di seluruh 
Bosnia dan Herzegovina. Entitas lain 
harus membuat kontrol pada batas antara 
Entitas.

Ayat 5
Ibu kota

Ibu Kota Bosnia dan Herzegovina adalah 
Sarajevo.

Ayat 6 
Simbol

Bosnia dan Herzegovina memiliki 
simbol-simbol sebagaimana diputuskan 
oleh Majelis Parlemen dan disetujui oleh 
Presiden.

Ayat 7
Kewarganegaraan

 
K e w a r g a n e g a r a a n  B o s n i a  d a n 
Herzegovina, yang diatur oleh Majelis 
Parlemen, dan kewarganegaraan masing-
masing Entitas, yang diatur oleh Entitas 
masing-masing, dengan ketentuan bahwa:
(a) Semua warga dari setiap entitas 

akan menjadi warga Bosnia dan 
Herzegovina.

(b) Tidak seorang pun yang akan dicabut 
dari kewarganegaraan Bosnia dan 
Herzegovina atau kewarganegaraan 
entitas secara sewenang-wenang 
atau sehingga membiarkan dia tanpa 
kewarganegaraan. Tidak seorang pun 
dapat kehilangan kewarganegaraan 
Bosnia dan Herzegovina atau 

kewarganegaraan entitas atas dasar 
apapun seperti jenis kelamin, ras, 
warna kulit, bahasa, agama, politik 
atau keyakinan lainnya, asal-usul 
sosial atau kebangsaan, hubungan 
dengan kelompok minoritas, properti, 
kelahiran, atau status lainnya.

(c) Semua orang yang merupakan 
warga negara Republik Bosnia 
dan Herzegovina segera sebelum 
berlakunya Konstitusi ini adalah 
warga Bosnia dan Herzegovina. 
Kewarganegaraan seseorang yang 
memperoleh kewarganegaraan 
setelah 6 April 1992 dan sebelum 
berlakunya Konstitusi ini akan diatur 
oleh Majelis Parlemen.

(d) Warga Bosnia dan Herzegovina 
dapat memiliki kewarganegaraan 
negara lain, dengan syarat terdapat 
perjanjian bilateral, yang disetujui 
oleh Majelis Parlemen sesuai dengan 
Pasal IV (4) (d), antara Bosnia 
dan Herzegovina dan negara yang 
bersangkutan. Orang-orang yang 
memiliki kewarganegaraan ganda 
ini dapat memilih di Bosnia dan 
Herzegovina dan ‘Entitas-entitas’ 
hanya jika Bosnia dan Herzegovina 
adalah negara tempat tinggal mereka.

(e) Warga Bosnia dan Herzegovina 
yang berada di luar negeri akan 
menikmati perlindungan dari Bosnia 
dan Herzegovina. Setiap Entitas 
dapat mengeluarkan paspor Bosnia 
dan Herzegovina kepada warga 
negaranya sebagaimana diatur oleh 
Majelis Parlemen. Bosnia dan 
Herzegovina dapat mengeluarkan 
paspor untuk warga yang tidak diberi 
paspor oleh suatu Entitas. Harus 
ada sebuah daftar pusat dari semua 
paspor yang dikeluarkan oleh Entitas 
dan oleh Bosnia dan Herzegovina.
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Pasal II
Hak Azasi Manusia dan

Kebebasan Dasar 

Ayat 1
Hak Asasi Manusia

Bosnia dan Herzegovina dan kedua 
Entitas harus memastikan tingkat tertinggi 
dari hak asasi manusia yang diakui secara 
internasional dan kebebasan dasar. Untuk 
itu, harus terdapat Komisi Hak Asasi 
Manusia untuk Bosnia dan Herzegovina 
sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 
pada Persetujuan Kerangka Umum.

Ayat 2
Standar International

Hak dan kebebasan yang diatur dalam 
Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak 
Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar 
dan Protokol wajib akan berlaku secara 
langsung di Bosnia dan Herzegovina. Hal 
ini harus menjadi prioritas di atas semua 
hukum lainnya.

Ayat 3
Uraian Hak-hak

Semua orang di dalam wilayah Bosnia 
dan Herzegovina akan menikmati hak 
asasi manusia dan kebebasan mendasar 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di 
atas, yang meliputi:
(a) Hak untuk hidup.
(b) Hak untuk  t idak  mengalami 

penyiksaan atau perlakuan tidak 
manusiawi atau perlakuan atau 
hukuman yang merendahkan.

(c) Hak untuk tidak akan dijerumuskan 
pada praktik perbudakan, atau 
penghambaan atau kerja paksa.

(d) Hak atas kebebasan dan keamanan 
pribadi.

(e) Hak atas pemeriksaan yang adil 
dalam masalah perdata dan pidana, 
dan hak-hak lain yang berkaitan 
dengan proses pidana.

(f) Hak untuk memiliki kehidupan 
pribadi dan keluarga, rumah, dan 
korespondensi.

(g) Kebebasan berpikir, hati nurani, dan 
agama

(h) Kebebasan berekspresi.
(i) Kebebasan untuk melakukan 

perkumpulan secara damai dan 
kebebasan untuk berasosiasi dengan 
orang lain.

(j) Hak untuk menikah dan untuk 
membentuk keluarga.

(k) Hak atas properti.
(l) Hak atas pendidikan
(m) Hak atas kebebasan berpindah dan 

bertempat tinggal.

Ayat 4 
Non-Diskriminasi

Kenikmatan hak dan kebebasan yang 
diatur dalam Pasal ini atau dalam 
perjanjian internasional yang tercantum 
dalam Lampiran I Konstitusi ini harus 
dijamin untuk semua orang di Bosnia 
dan Herzegovina tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun seperti jenis kelamin, ras, 
warna kulit, bahasa, agama, politik atau 
keyakinan lainnya, asal-usul sosial atau 
kebangsaan, hubungan dengan kelompok 
minoritas, properti, kelahiran, atau status 
lainnya.

Ayat 5
Pengungsi Dan Orang-orang terusir

Semua pengungsi dan orang terlantar 
memiliki hak untuk kembali ke rumah 
asal mereka secara bebas. Mereka 
memiliki hak, sesuai dengan Lampiran 
7 untuk Persetujuan Kerangka Kerja 
Umum, untuk mendapatkan kembali 
properti yang dirampas dari mereka 
dalam permusuhan sejak tahun 1991 
dan diberi kompensasi untuk suatu harta 
benda yang tidak dapat dikembalikan 
kepada mereka. Setiap komitmen atau 
pernyataan yang berkaitan dengan harta 
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benda tersebut yang dibuat atas dasar 
paksaan dinilai batal dan tidak berlaku.

Ayat 6 
Implementasi

B o s n i a  d a n  H e r z e g o v i n a ,  d a n 
semua pengadilan, badan, organisasi 
pemerintahan, dan sarana-sarana yang 
dioperasikan oleh atau dalam ‘Entitas-
entitas’, berlaku dan sesuai dengan hak 
asasi manusia dan kebebasan mendasar 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
di atas.

Ayat 7
Perjanjian Internasional

Bosnia dan Herzegovina akan tetap 
menjad i  bagian  dar i  per jan j ian 
internasional yang tercantum dalam 
Lampiran I Konstitusi ini.

Ayat 8
Kerjasama

Semua pihak berwenang di Bosnia dan 
Herzegovina akan bekerja sama dengan 
dan menyediakan akses tidak terbatas 
terhadap: setiap mekanisme pemantauan 
hak asas i  manusia  dalam skala 
internasional  yang dibentuk untuk Bosnia 
dan Herzegovina, badan-badan pengawas 
yang dibentuk oleh salah satu perjanjian 
internasional yang tercantum dalam 
Lampiran I Konstitusi ini, Pengadilan 
Internasional untuk Bekas Yugoslavia 
(dan khususnya harus memenuhi perintah 
yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 29 
dari Statuta Pengadilan), dan organisasi 
lainnya yang diberikan oleh Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 
dengan mandat yang menyangkut hak 
asasi manusia atau hukum kemanusiaan.

Pasal III
Tanggung Jawab dan Hubungan 
antara Lembaga-lembaga Bosnia 
dan Herzegovina dan ‘Entitas-

entitas’

Ayat 1
Tanggung Jawab Lembaga Bosnia 

dan Herzegovina
Hal-hal berikut merupakan tanggung 
jawab lembaga-lembaga Bosnia dan 
Herzegovina:

(a) Kebijakan luar negeri.
(b) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
(c) Kebijakan Bea Cukai.
(d) Kebijakan moneter sebagaimana 

diatur dalam Pasal VII.
(e) Keuangan dari lembaga-lembaga dan 

kewajiban internasional Bosnia dan 
Herzegovina.

(f) Imigrasi, pengungsi, dan suaka 
kebijakan dan regulasi.

(g) penegakan hukum pidana International 
dan antar-Entitas, termasuk hubungan 
dengan Interpol.

(h) Pendirian dan pengoperasian fasilitas 
komunikasi umum dan internasional.

(i) Peraturan transportasi antar-Entitas.
(j) Kontrol lalu lintas udara.

Ayat 2
Tanggung Jawab Entitas-entitas

(a) ‘Entitas-entitas’ memiliki hak untuk 
membangun hubungan paralel khusus 
dengan negara-negara tetangga sesuai 
dengan kedaulatan dan keutuhan 
wilayah dari Bosnia dan Herzegovina.

(b) Setiap Entitas akan menyediakan 
semua bantuan yang diperlukan 
k e p a d a  p e m e r i n t a h  B o s n i a 
d a n  H e r z e g o v i n a  u n t u k 
memungkinkannya menghormati 
kewajiban internasional Bosnia dan 
Herzegovina, dengan ketentuan 
bahwa kewajiban keuangan yang 
dikeluarkan oleh salah satu Entitas 
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tanpa persetujuan dari yang lainnya 
sebelum pemilihan Majelis Parlemen 
dan Kepresidenan Bosnia dan 
Herzegovina menjadi tanggung 
jawab Badan itu, kecuali bila 
kewajiban tersebut diperlukan untuk 
melanjutkan keanggotaan Bosnia dan 
Herzegovina dalam sebuah organisasi 
internasional.

(c) ‘Entitas-entitas’ harus menciptakan 
lingkungan yang aman bagi semua 
orang dalam yurisdiksi masing-
masing, dengan mempertahankan 
lembaga penegak hukum sipil yang 
beroperasi sesuai dengan standar 
yang diakui secara internasional 
dan dengan menghormati hak 
asasi manusia yang diakui secara 
internasional dan kebebasan mendasar 
yang dimaksud dalam Pasal II di atas, 
dan dengan mengambil langkah-
langkah lain yang sesuai.

(d) Masing-masing Entitas juga dapat 
membuat perjanjian dengan negara-
negara dan organisasi internasional 
dengan persetujuan dari Majelis 
Parlemen. Majelis Parlemen dapat 
memberikan pernyataan dengan 
berdasar pada hukum bahwa beberapa 
jenis perjanjian tidak memerlukan 
persetujuan tersebut.

Ayat 3
Hukum dan Tanggung Jawab 
Entitas-entitas dan Lembaga-

lembaga 
a) Semua fungsi pemerintahan dan 

kekuasaan yang tidak secara tegas 
ditetapkan dalam Konstitusi ini 
untuk lembaga-lembaga Bosnia 
dan Herzegovina, maka akan jadi 
lembaga-lembaga untuk Entitas.

b) Entitas dan setiap sub-bagiannya akan 
sepenuhnya mematuhi Konstitusi ini, 
yang melampaui ketentuan yang 
tidak konsisten dari hukum Bosnia 

dan Herzegovina dan dari konstitusi 
dan hukum Entitas, dan dengan 
keputusan lembaga Bosnia dan 
Herzegovina. Prinsip-prinsip umum 
hukum internasional harus menjadi 
bagian integral dari hukum Bosnia 
dan Herzegovina

Ayat 4
Koordinasi

Lembaga Kepresidenan dapat memutuskan 
untuk memfasilitasi koordinasi antar-
Entitas mengenai hal-hal yang tidak 
berada dalam tanggung jawab Bosnia 
dan Herzegovina sebagaimana diatur 
dalam Konstitusi ini, kecuali sebuah 
Entitas menyatakan keberatan dalam 
kasus tertentu.

Ayat 5
Tanggung Jawab Tambahan

(a) Bosnia dan Herzegovina akan 
bertanggung jawab untuk hal-hal lain 
seperti yang disepakati oleh ‘Entitas-
entitas’, yang diatur dalam Lampiran 
5 sampai 8 untuk Persetujuan 
Kerangka Kerja Umum, atau 
diperlukan untuk menjaga kedaulatan, 
keutuhan wilayah, kemerdekaan 
politik, dan kualitas internasional 
Bosnia dan Herzegovina, sesuai 
dengan pembagian tanggung jawab 
antara lembaga-lembaga Bosnia dan 
Herzegovina. Lembaga tambahan 
dapat didirikan jika diperlukan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
tersebut.

(b) Dalam waktu enam bulan dari 
berlakunya Konstitusi ini, ‘Entitas-
entitas’ harus memulai negosiasi 
dengan maksud untuk memasukkan 
urusan-urusan lainnya ke dalam 
tanggung jawab lembaga-lembaga 
Bosnia dan Herzegovina, termasuk 
pemanfaatan sumber daya energi dan 
proyek-proyek kerjasama ekonomi.
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Pasal IV
Majelis Parlemen

Majelis Parlemen memiliki dua majelis: 
Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Ayat 1
Dewan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri 15 
Delegasi, dua-pertiga dari Federasi 
(termasuk lima warga Kroasia dan 
lima warga Bosnia) dan sepertiga dari 
Republika Srpska (lima Serbia).

(a) Delegasi Kroasia dan Bosnia yang 
ditunjuk dari Federasi masing-masing 
harus dipilih oleh Delegasi Kroasia 
dan Bosnia untuk Dewan Rakyat 
Federasi. Delegasi dari Republika 
Srpska akan dipilih oleh Dewan 
Nasional Republika Srpska.

(b) Sembilan anggota Dewan Rakyat 
memenuhi sebuah kuorum, asalkan 
dihadiri oleh setidaknya tiga delegasi 
Bosnia, tiga delegasi Kroasia, dan 
tiga Delegasi Serbia.

Ayat 2
Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 
42 Anggota, dua-pertiga terpilih dari 
wilayah Federasi, sepertiga dari wilayah 
Republika Srpska.

(a) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
harus dipilih secara langsung dari 
Entitas mereka sesuai dengan 
undang-undang pemilihan umum 
yang akan diterapkan oleh Majelis 
Parlemen. Pemilihan pertama harus 
berlangsung sesuai dengan Lampiran 
3 kepada Persetujuan Kerangka 
Umum.

(b) Mayoritas dari seluruh anggota yang 
terpilih untuk DPR akan memenuhi 
sebuah kuorum.

Ayat 3 
Prosedur

(a) Setiap Majelis harus dipanggil untuk 
bersidang di Sarajevo tidak lebih dari 
30 hari setelah pemilihannya.

(b) Setiap Majelis, berdasarkan suara 
mayoritas, harus mengadopsi aturan 
internal dan memilih dari para 
anggotanya satu orang Serbia, satu 
Bosnia, dan satu Kroasia untuk 
menjabat sebagai Ketua dan Wakil 
Ketua, dengan posisi Ketua bergiliran 
di antara tiga orang yang dipilih.

(c) Semua undang-undang memerlukan 
persetujuan dari kedua Majelis.

(d) Semua keputusan di kedua Majelis 
harus diambil oleh mayoritas dari 
mereka yang hadir dan memilih. 
Para Delegasi dan Anggota harus 
melakukan upaya terbaik mereka 
untuk melihat bahwa mayoritas 
mencakup setidaknya sepertiga dari 
suara Delegasi atau Anggota dari 
wilayah masing-masing Entitas. Jika 
suara mayoritas tidak mencakup 
sepertiga dari suara Delegasi atau 
Anggota dari wilayah masing-masing 
Entitas, Ketua dan Wakil Ketua 
akan melakukan pertemuan sebagai 
sebuah komisi dan berusaha untuk 
memperoleh persetujuan dalam 
waktu tiga hari dari pemilihan suara. 
Jika upaya tersebut gagal, keputusan 
harus diambil berdasarkan suara 
mayoritas dari mereka yang hadir 
dan memberikan suara, dengan 
ketentuan bahwa suara tidak-setuju 
tidak mancakup dua-pertiga atau 
lebih dari Delegasi atau Anggota 
terpilih dari setiap Entitas.

(e) Keputusan yang diusulkan oleh 
Majelis Parlemen dapat dinyatakan 
merusak kepentingan vital rakyat 
Bosnia, Kroasia, atau Serbia oleh 
secukupnya mayoritas Delegasi 
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Bosnia, Kroasia, atau Serbia yang 
dipilih sesuai dengan ayat 1 (a) 
di atas. Usulan keputusan tersebut 
memerlukan persetujuan mayoritas 
dari Delegasi Bosnia, Kroasia, dan 
Serbia pada  Dewan Rakyat yang 
hadir dan memberikan suara.

(f) Jika mayoritas Delegasi Bosnia, 
Kroasia, atau Serbia menolak seruan 
ayat (e), Ketua Dewan Rakyat harus 
segera memanggil rapat Komisi 
Bersama yang terdiri dari tiga 
Delegasi, masing-masing dipilih 
oleh Delegasi Bosnia, Kroasia, dan 
Serbia, untuk mengatasi masalah 
tersebut. Jika Komisi gagal untuk 
melakukannya dalam waktu lima 
hari, hal tersebut akan dirujuk 
ke Mahkamah Konstitusi, yang 
dalam proses yang dipercepat akan 
meninjau masalah tersebut untuk 
ketertiban prosedural.

(g) Dewan Rakyat dapat dibubarkan 
oleh Presiden atau oleh DPR 
sendiri, asalkan keputusan DPR 
untuk membubarkan disetujui oleh 
mayoritas yang mencakup mayoritas 
Delegasi setidaknya dua dari warga 
Bosnia, Kroasia, atau Serbia. Namun 
Dewan Rakyat yang terpilih dalam 
pemilihan umum pertama setelah 
berlakunya Konstitusi ini tidak dapat 
dibubarkan.

(h) Keputusan Majelis Parlemen tidak 
akan berlaku sebelum publikasi.

(i) Kedua Dewan harus menerbitkan 
catatan lengkap pertimbangan mereka 
dan, kecuali dalam keadaan luar 
biasa sesuai dengan aturan mereka, 
melakukan perundingan terbuka.

(j) Para Delegasi dan Anggota tidak 
dikenai tanggung jawab pidana atau 
perdata atas setiap tindakan yang 
dilakukan dalam lingkup tugasnya 
di Majelis Parlemen.

Ayat 4
Kekuasaan 

Parlemen memiliki tanggung jawab 
untuk:
(a) M e m b e r l a k u k a n  p e r a t u r a n 

p e r u n d a n g - u n d a n g a n  y a n g 
diperlukan untuk melaksanakan 
keputusan Kepresidenan atau untuk 
melaksanakan tanggung jawab 
Majelis di bawah Konstitusi ini.

(b) Membuat keputusan mengenai 
sumber dan jumlah pendapatan untuk 
kepentingan operasional lembaga-
lembaga Bosnia dan Herzegovina 
serta kewajiban internasional Bosnia 
dan Herzegovina.

(c) Menyetujui anggaran untuk lembaga-
lembaga Bosnia dan Herzegovina.

(d) Memutuskan apakah akan menyetujui 
ratifikasi perjanjian atau tidak.

(e) Hal-hal lain yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugasnya atau 
yang ditugaskan kepadanya oleh 
kesepakatan ‘Entitas-entitas’.

Pasal V
Kepresidenan

Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina 
terdiri dari tiga Anggota: satu orang 
Bosnia dan satu orang Kroasia, masing-
masing dipilih langsung dari wilayah 
Federasi, dan satu orang Serbia yang 
dipilih langsung dari wilayah Republika 
Srpska.

Ayat 1
Pemilihan Umum Dan Syarat-

syaratnya
(a) Anggota Kepresidenan harus dipilih 

secara langsung di setiap Entitas 
(dengan masing-masing pemilih 
memberikan suara untuk mengisi 
satu kursi di Kepresidenan) sesuai 
dengan undang-undang pemilihan 
umum yang diadopsi oleh Majelis 
Parlemen. Pemilihan pertama harus 
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berlangsung sesuai dengan Lampiran 
3 Persetujuan Kerangka Umum. 
Setiap kekosongan dalam kursi 
kepresidenan akan diisi dari Entitas 
yang relevan sesuai dengan undang-
undang yang akan diadopsi oleh 
Majelis Parlemen.

(b) Masa jabatan Anggota Kepresidenan 
yang terpilih pada pemilihan pertama 
adalah dua tahun; masa jabatan 
Anggota yang kemudian terpilih 
adalah empat tahun. Para Anggota 
dapat dipilih kembali sebanyak satu 
kali dan kemudian tidak dapat dipilih 
lagi selama empat tahun.

Ayat 2
Prosedur

(a) Anggota  Kepres idenan  akan 
menentukan aturan prosedurnya 
sendiri, yang akan memberikan 
pemberitahuan yang memadai tentang 
semua pertemuan Kepresidenan.

(b) Para Anggota Kepresidenan harus 
menunjuk salah seorang dari mereka 
sebagai seorang Ketua. Untuk masa 
jabatan pertama Kepresidenan, Ketua 
dipilih dari Anggota yang menerima 
jumlah suara terbanyak. Setelah itu, 
metode pemilihan Ketua, baik dengan 
cara rotasi atau cara lainnya, akan 
ditentukan oleh Majelis Parlemen, 
sesuai dengan Pasal IV (3).

(c) Anggota Kepresidenan harus berusaha 
untuk menetapkan semua Keputusan 
Kepresidenan (yaitu, hal-hal yang 
menyangkut masalah-masalah yang 
timbul berdasarkan Pasal III (1) 
(a)-(e)) dengan konsensus. Namun 
keputusan tersebut dapat, sesuai 
dengan ayat (d) di bawah ini, diadopsi 
oleh dua Anggota ketika semua 
upaya untuk mencapai konsensus 
telah gagal.

(d) Seorang Anggota Kepresidenan yang 
tidak setuju dapat menyatakan bahwa 
Keputusan Kepresidenan merusak 

kepentingan vital Entitas dari wilayah 
di mana ia terpilih, asalkan ia 
melakukannya dalam waktu tiga 
hari dari tindakan adopsi. Putusan 
tersebut harus segera dilimpahkan 
kepada  Majelis Nasional Republika 
Srpska, jika deklarasi itu dibuat 
oleh Anggota dari wilayah itu, dan 
kepada Dewan Rakyat Federasi 
Delegasi Bosnia, jika deklarasi itu 
dibuat oleh Anggota Bosnia; atau 
kepada Dewan Rakyat Federasi 
Delegasi Kroasia, jika deklarasi itu 
dibuat oleh Anggota Kroasia. Jika 
deklarasi tersebut dikonfirmasi oleh 
suara dua-pertiga dari orang-orang 
tersebut dalam waktu sepuluh hari 
dari pelimpahan, maka Keputusan 
Kepresidenan yang ditentang tersebut 
tidak akan berlaku.

Ayat 3
Kekuasaan

Anggota Kepresidenan memiliki tanggung 
jawab untuk:
(a) Melaksanakan kebijakan luar negeri 

Bosnia dan Herzegovina.
(b) Menunjuk duta besar dan perwakilan 

internasional lainnya dari Bosnia 
dan Herzegovina, tidak lebih dari 
dua-pertiga di antaranya dapat dipilih 
dari wilayah Federasi.

(c) Mewakili Bosnia dan Herzegovina 
dalam organisasi atau lembaga-
lembaga internasional dan Eropa 
ser ta  mendaftar  keanggotaan 
dalam organisasi dan lembaga-
lembaga sejenis di mana Bosnia 
dan Herzegovina belum tergabung 
sebagai anggota.

(d) Menegosiasi, melaporkan, dan, 
dengan persetujuan dari Majelis 
Parlemen, meratifikasi perjanjian dari 
Bosnia dan Herzegovina.

(e) Melaksanakan keputusan dari Majelis 
Parlemen.
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(f) Mengusulkan, atas rekomendasi dari 
Dewan Menteri, anggaran tahunan 
kepada Majelis Parlementer.

(g) Melaporkan, sesuai permintaan, tetapi 
tidak kurang dari setiap tahun, kepada 
Majelis Parlemen pengeluaran oleh 
anggota kepresidenan.

(h) Melakukan koordinasi seperlunya 
dengan organisas i -organisas i  
internasional dan non-pemerintah di 
Bosnia dan Herzegovina.

(i) Melakukan fungsi lain yang mungkin 
diperlukan untuk melaksanakan 
tugasnya, sebagaimana fungsi yang 
mungkin ditugaskan oleh Majelis 
Parlemen, atau disetujui oleh ‘Entitas-
entitas’.

Ayat 4
Dewan Menteri

Anggota kepresidenan dapat mencalonkan 
Ketua Dewan Menteri, yang akan 
menjabat dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.  Ketua harus 
mencalonkan seorang Menteri Luar 
Negeri, seorang Menteri untuk mengurusi 
Perdagangan Luar Negeri, dan Menteri 
lain yang mungkin diperlukan, yang akan 
menjabat dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

(a) Ketua dan para Menteri harus 
membentuk Dewan Menteri, dengan 
tanggung jawab untuk melaksanakan 
kebijakan dan keputusan Bosnia 
dan Herzegovina di beberapa 
bidang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal III (1), (4), dan (5) 
dan melaporkan kepada Majelis 
Parlementer (termasuk, setidaknya 
setiap tahun, pengeluaran Bosnia dan 
Herzegovina).

(b) Tidak lebih dari dua-pertiga dari 
semua Menteri dapat ditunjuk dari 
wilayah Federasi. Ketua juga dapat 
mencalonkan wakil menteri (yang 
tidak harus berasal dari masyarakat 

konstituen yang sama seperti menteri 
mereka), yang akan menjabat dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.

(c) Dewan Menteri harus mengundurkan 
diri jika sewaktu-waktu ada mosi 
tidak-percaya oleh Majelis Parlemen.

Ayat 5 
Komite Tetap

(a) Setiap anggota Kepresidenan, 
berdasarkan jabatannya, memiliki 
kewenangan komando sipil atas 
angkatan bersenjata. Setiap Entitas 
t idak boleh mengancam atau 
menggunakan kekerasan terhadap 
Entitas lainnya, dan dalam situasi 
apapun, setiap angkatan bersenjata 
masing-masing Ent i tas  t idak 
diperkenankan memasuki atau tinggal 
di dalam wilayah Entitras lain tanpa 
persetujuan dari pemerintah yang 
terakhir dan anggota kepresidenan 
Bosnia dan Herzegovina. Semua 
angkatan bersenjata di Bosnia 
dan Herzegovina akan beroperasi 
secara konsisten dengan menjunjung 
kedaulatan dan keutuhan wilayah dari 
Bosnia dan Herzegovina.

(b) Anggota Kepresidenan dapat memilih 
Komite Tetap Urusan Militer 
untuk mengkoordinasikan kegiatan 
angkatan bersenjata di Bosnia 
dan Herzegovina. Para Anggota 
Kepresidenan dapat menjadi anggota 
Komite Tetap.

Pasal VI 
Mahkamah Konstitusi

Ayat 1 
Komposisi

Mahkamah Konstitusi Bosnia dan 
Herzegovina memiliki sembilan anggota.
(a) Empat anggota akan dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Federasi, 
dan dua anggota dipilih oleh Majelis 
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Republika Srpska. Tiga anggota 
lainnya akan diseleksi oleh Ketua 
Pengadilan HAM Eropa setelah 
berkonsultasi dengan Kepresidenan.

(b) Hakim merupakan ahli hukum yang 
bermoral tinggi. Setiap pemilih yang 
memenuhi syarat dapat menjabat 
sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. 
Para hakim yang dipilih oleh Ketua 
Pengadilan HAM Eropa tidak 
boleh berasal dari warga Bosnia 
dan Herzegovina atau dari negara 
tetangga.

(c) Masa jabatan hakim pada awal 
mula ditunjuk adalah lima tahun, 
kecuali mereka mengundurkan diri 
atau dikeluarkan karena suatu alasan 
oleh konsensus para hakim lainnya. 
Hakim yang telah ditunjuk untuk 
pertama kalinya tidak dapat dipilih 
untuk pengangkatan kembali. Hakim 
yang kemudian ditunjuk kembali 
dapat menjabat sampai usia 70, 
kecuali mereka mengundurkan diri 
atau dikeluarkan karena suatu alasan 
oleh konsensus para hakim lainnya.

(d) Untuk penunjukan yang dibuat lebih 
dari lima tahun setelah pengangkatan 
awal hakim, Majelis Parlemen dapat 
memberikan berdasarkan hukum 
metode seleksi yang berbeda dari 
tiga hakim yang dipilih oleh Ketua 
Pengadilan HAM Eropa.

Ayat 2 
Prosedur

(a) Mayoritas dari semua anggota 
Pengadilan wajib memenuhi kuorum.

(b) Pengadilan harus menetapkan aturan 
pengadilannya sendiri dengan 
mayoritas dari semua anggota. 
Pengadilan dapat menyelenggarakan 
sidang publik dan memberikan alasan 
untuk keputusannya, yang akan 
dipublikasikan.

Ayat 3 
Yurisdiksi

Mahkamah Konstitusi akan menjunjung 
Konstitusi ini.

(a) Mahkamah Konstitusi mempunyai 
y u r i s d i k s i  e k s k l u s i f  u n t u k 
memutuskan sengketa yang timbul di 
bawah Konstitusi ini antara ‘Entitas-
entitas’ atau antara Bosnia dan 
Herzegovina dan satu atau beberapa 
Entitas, atau antara lembaga-lembaga 
di Bosnia dan Herzegovina, yang 
meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- Apakah keputusan Entitas untuk 

membangun hubungan paralel 
khusus dengan negara tetangga 
konsisten dengan Konstitusi ini 
atau tidak, termasuk ketentuan 
mengenai  kedaulatan dan 
keutuhan wilayah dari Bosnia 
dan Herzegovina.

- Apakah ketentuan atau hukum 
Entitas sesuai dengan Konstitusi 
ini.

Perselisihan dapat dilimpahkan hanya 
oleh seorang anggota Kepresidenan, 
oleh Ketua Dewan Menteri, oleh 
Ketua atau Wakil Ketua dari setiap 
dewan dalam Majelis Parlemen, 
oleh seperempat anggota dari setiap 
dewan dalam Majelis Parlemen, 
atau oleh seperempat anggota dewan 
legislatif dari sebuah Entitas.

(b) Mahkamah Konstitusi juga memiliki 
yurisdiksi banding atas masalah di 
bawah Konstitusi ini yang timbul 
dari keputusan pengadilan lainnya 
di Bosnia dan Herzegovina.

(c) Mahkamah Konstitusi mempunyai 
yurisdiksi atas masalah dilimpahkan 
oleh sebuah pengadilan di Bosnia 
dan Herzegovina mengenai apakah 
suatu hukum, yang pada validitasnya 
keputusannya tergantung, sesuai 
dengan Konstitusi ini, dengan 
Konvensi Eropa untuk Hak Asasi 
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Manusia dan Kebebasan mendasar 
dan Protokolnya, atau dengan hukum-
hukum Bosnia dan Herzegovina, atau 
mengenai keberadaan atau ruang 
lingkup aturan umum hukum publik 
internasional yang berkaitan dengan 
keputusan pengadilan.

Ayat 4
Kabupaten Brcko Bosnia Dan 

Herzegovina
Distrik Brcko Bosnia dan Herzegovina, 
yang ada di bawah kedaulatan Bosnia dan 
Herzegovina dan jatuh di bawah tanggung 
jawab lembaga-lembaga Bosnia dan 
Herzegovina yang timbul dari Konstitusi, 
yang wilayahnya secara bersama dimiliki 
oleh Entitas, akan menjadi pemerintahan 
mandiri lokal unit dengan lembaga sendiri, 
hukum dan peraturan, dan kekuasaan 
dan undang-undang yang ditetapkan 
akhirnya dalam keputusan Pengadilan 
Arbitrase untuk Perselisihan tentang 
Garis Batas Antar Entitas di Wilayah 
Brcko. Hubungan antara Distrik Brcko 
Bosnia dan Herzegovina dan lembaga-
lembaga Bosnia dan Herzegovina dan 
Entitas dapat secara tambahan ditentukan 
oleh undang-undang yang disahkan 
oleh Majelis Parlemen Bosnia dan 
Herzegovina.

Mahkamah Konstitusi Bosnia dan 
Herzegovina akan memiliki yurisdiksi 
untuk memutuskan setiap perselisihan 
sehubungan dengan perlindungan status 
dan kekuasaan yang ditetapkan dari 
Distrik Brcko di Bosnia dan Herzegovina 
yang muncul berdasarkan Konstitusi 
ini dan keputusan Pengadilan Arbitrase 
antara Entitas atau Entitas dan Distrik 
Brcko Bosnia dan Herzegovina atau 
antara Bosnia dan Herzegovina dan 
Distrik Brcko Bosnia dan Herzegovina.

Setiap perselisihan semacam itu dapat 
dirujuk oleh mayoritas perwakilan Majelis 
Distrik Brcko di Bosnia dan Herzegovina 

termasuk setidaknya seperlima dari 
anggota yang dipilih dari setiap orang 
konstituen.

Ayat 5 
Keputusan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 
final dan mengikat

Pasal VII 
Bank Sentral

Terdapat Bank Sentral Bosnia dan 
Herzegovina, yang akan menjadi otoritas 
tunggal untuk mengeluarkan mata uang 
dan kebijakan moneter di seluruh Bosnia 
dan Herzegovina.

Ayat 1
Tanggung jawab Bank Sentral akan 
ditentukan oleh Majelis Parlemen. Namun 
selama enam tahun pertama setelah 
berlakunya Konstitusi ini bank ini tidak 
dapat memperpanjang kredit dengan 
menciptakan uang, beroperasi dalam hal 
ini sebagai dewan mata uang, setelah 
itu, Majelis Parlemen dapat memberikan 
otoritas tersebut kepada Bank Sentral ini.

Ayat 2
Dewan Pengurus pertama Bank Sentral 
akan terdiri dari seorang Gubernur yang 
ditunjuk oleh Dana Moneter International, 
setelah berkonsultasi dengan anggota 
Kepresidenan, dan tiga orang anggota 
yang ditunjuk oleh anggota Kepresidenan, 
dua dari federasi (satu Bosnia, satu 
Kroasia, yang akan berbagi satu suara) 
dan satu dari Republika Srpska, semuanya 
akan menjabat dalam jangka enam tahun. 
Gubernur, yang tidak boleh berasal dari 
warga negara Bosnia dan Herzegovina 
atau Negara tetangga, dapat membuat 
suara penentu pada Dewan Pimpinan.

Ayat 3
Setelah itu, Dewan Pimpinan Bank 
Sentral Bosnia dan Herzegovina terdiri 
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dari lima orang yang ditunjuk oleh 
Presiden untuk masa jabatan enam 
tahun. Dewan akan menunjuk, di antara 
anggotanya, seorang Gubernur untuk 
jangka waktu enam tahun.

Pasal VIII 
Uang 

 
Ayat 1

Majelis Parlemen harus, setiap tahunnya, 
pada usulan Kepresidenan, mengadopsi 
anggaran yang meliputi pengeluaran yang 
diperlukan untuk melaksanakan tanggung 
jawab beberapa lembaga Bosnia dan 
Herzegovina dan kewajiban internasional 
Bosnia dan Herzegovina.

Ayat 2
Jika anggaran tersebut tidak diadopsi 
pada waktu yang telah ditentukan, 
anggaran untuk tahun sebelumnya harus 
digunakan untuk jadi dasar sementara.

Ayat 3
Federasi harus menyediakan dua pertiga, 
dan Republika Srpska sepertiga, dari 
pendapatan yang dibutuhkan oleh 
anggaran, kecuali jika pendapatan 
dinaikkan sebagaimana ditentukan oleh 
Majelis Parlemen.

Pasal IX
Ketentuan Umum

Ayat 1
Tidak seorang pun yang sedang menjalani 
hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan 
Internasional untuk Bekas Yugoslavia, 
dan tidak seorang pun yang berada di 
dalam dakwaan oleh Pengadilan dan 
yang telah gagal untuk mematuhi perintah 
untuk tampil di hadapan Pengadilan, dapat 
berdiri sebagai kandidat atau memegang 
suatu posisi dalam masyarakat, pemilihan, 
atau jabatan public lainnya di wilayah 
Bosnia dan Herzegovina.

Ayat 2
Kompensasi bagi orang-orang yang 
memegang jabatan di lembaga Bosnia 
dan Herzegovina tidak dapat dikurangi 
selama masa jabatan masih berlaku.

Ayat 3
Para pejabat yang ditunjuk untuk beberapa 
posisi di lembaga-lembaga Bosnia dan 
Herzegovina harus mewakili rakyat 
Bosnia dan Herzegovina secara umum.

Pasal X 
Amendemen

Ayat 1
Prosedur Amendemen

Konstitusi ini dapat diubah oleh keputusan 
Majelis Parlemen, termasuk dua-pertiga 
dari mayoritas mereka yang hadir dan 
memberikan suara di Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Ayat 2
Hak Asasi Manusia dan 

Kebebasan Dasar 
Amendemen atas Konstitusi ini tidak 
dapat menghilangkan atau mengurangi 
hak-hak dan kebebasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal II dari Konstitusi 
ini atau mengubah paragraf ini.

Pasal XI
Aturan Peralihan

Transisi yang menyangkut pengaturan 
jabatan publik, hukum, dan hal-hal 
lainnya telah ditetapkan dalam Lampiran 
II Konstitusi ini.

Pasal XII
Berlakunya

1. Konstitusi ini mulai berlaku pada saat 
penandatanganan Perjanjian Kerangka 
Kerja Umum sebagai tindakan 
konstitusional yang mengubah dan 
menggantikan Konstitusi Republik 
Bosnia dan Herzegovina.
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2. Dalam waktu tiga bulan sejak 
berlakunya Konstitusi ini, Entitas akan 
mengubah konstitusi masing-masing 
untuk memastikan kesesuaiannya 
dengan Konstitusi ini sesuai dengan 
Pasal III (3) (b).

Lampiran I
Perjanjian Hak Asasi Manusia 

Tambahan Diterapkan Di Bosnia 
Dan Herzegovina

1. Konvensi 1948 tentang Pencegahan 
dan Penghukuman Kejahatan 
Genosida.

2. 1949 Konvensi Jenewa I-IV tentang 
Perlindungan Para Korban Perang, 
dan Protokol Jenewa I-II 1977.

3. Konvensi 1951 yang berkaitan dengan 
Status Pengungsi dan Protokol 1966 
di dalamnya.

4. Konvensi 1957 tentang Kebangsaan 
Wanita Menikah.

5. Konvensi 1961 tentang Pengurangan 
Statelessness.

6. Konvensi  Internasional  1965 
tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial.

7. 1966 Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik dan 
Protokol Opsional 1966 dan 1989.

8. 1966 Kovenan tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya.

9. Konvensi 1979 tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan.

10. Konvensi 1984 terhadap Penyiksaan 
dan Perlakuan atau Hukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat.

11. Konvensi Eropa 1987 tentang 
Pencegahan  Peny iksaan  dan 
Perlakuan atau Hukuman yang 
Tidak Manusiawi atau Merendahkan 
Martabat.

12. Konvensi 1989 tentang Hak-Hak 
Anak.

13. Konvensi  Internasional  1990 
tentang Perlindungan Hak-Hak 
Semua Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya.

14. Piagam Eropa 1992 untuk Bahasa 
Daerah atau Bahasa Minoritas.

15. Konvensi Kerangka 1994 untuk 
Perlindungan Minoritas Nasional.

Lampiran II
Pengaturan Peralihan

Ayat 1
Komisi Bersama Sementara

(a) Partai-partai dengan ini membentuk 
Komisi Bersama Sementara dengan 
mandat untuk membahas masalah-
masalah praktis yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Konstitusi 
Bosnia dan Herzegovina dan 
Perjanjian Kerangka Umum beserta 
lampirannya, dan untuk membuat 
rekomendasi dan usulan.

(b) Komisi Bersama Sementara terdiri 
dari empat orang dari Federasi, 
tiga orang dari Republika Srpska, 
dan satu wakil dari Bosnia dan 
Herzegovina.

(c) Rapat  Komisi  dipimpin oleh 
Perwakilan Tinggi atau wakilnya. 

Ayat 2
Keberlangsungan Hukum

Semua undang-undang, peraturan, dan 
aturan hukum prosedur yang berlaku 
dalam wilayah Bosnia dan Herzegovina 
ketika Konstitusi mulai berlaku akan 
tetap berlaku sejauh tidak bertentangan 
dengan Konstitusi, sampai ditentukan lain 
oleh suatu badan pemerintah Bosnia dan 
Herzegovina yang berwenang.
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Ayat 3
Pengadilan dan Proses Administratif
Semua proses di pengadilan atau badan 
administratif yang beroperasi di wilayah 
Bosnia dan Herzegovina ketika Konstitusi 
mulai berlaku harus dilanjutkan atau 
dipindahkan ke pengadilan atau lembaga 
lainnya di Bosnia dan Herzegovina sesuai 
dengan undang-undang yang mengatur 
kompetensi pengadilan atau lembaga 
tersebut.

Ayat 4
Kantor Pemerintahan

Sampai digantikan oleh perjanjian atau 
hukum yang berlaku, kantor-kantor  
pemerintahan, lembaga-lembaga, dan 
badan-badan lainnya di Bosnia dan 
Herzegovina akan terus beroperasi sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku.

Ayat 5
Perjanjian

Setiap perjanjian yang diratifikasi oleh 
Republik Bosnia dan Herzegovina 
antara 1 Januari 1992 dan berlakunya 
Konstitusi ini akan diungkapkan kepada 
para Anggota Kepresidenan dalam waktu 
15 hari dari perkiraan jabatan mereka, 
setiap perjanjian yang tidak diungkapkan 
akan ditolak. Dalam waktu enam bulan 
setelah Majelis Parlemen pertama kali 
bersidang, atas permintaan dari setiap 
anggota Kepresidenan, Majelis Parlemen 
akan mempertimbangkan apakah akan 
menolak suatu perjanjian atau tidak.



Konstitusi 
B u l g a r i a
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Bulgaria

1. Nama Resmi : Republic of Bulgaria
2. Ibu Kota Negara :  Sofia
3. Konstitusi :  12 Juli 1991
4. Bahasa Resmi :  Bulgaria (Resmi)
5. Bentuk Negara : Kesatuan
6. Sistem Pemerintahan :  Parlementer
7. Bentuk Pemerintahan :  Republik
8. Kepala Negara :  Presiden yang dipilih melalui 

pemilihan umum untuk masa jabatan 
5 tahun

9. Kepala Pemerintahan :  Perdana Menteri yang dinominasikan 
oleh Presiden dan dipilih oleh 
Parlemen

10. Lembaga Legislatif :  Majelis Nasional yang terdiri dari 
240 anggota yang dipilih melalui 
pemilihan umum untuk masa jabatan 
4 tahun

11. Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 
Agung Kasasi, Mahkamah Agung 
Administrasi
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KONSTITUSI BULGARIA

PEMBUKAAN

Kami, para Anggota Majelis Agung Nasional Ketujuh, dipandu oleh keinginan kami 
untuk mengekspresikan kehendak rakyat Bulgaria, dengan menjanjikan kesetiaan 
kami kepada nilai-nilai kemanusiaan universal: kebebasan, perdamaian, humanisme, 
kesetaraan, keadilan dan toleransi; dengan menjunjung tinggi hak, martabat dan 
keamanan individu sebagai prinsip paling atas, dalam kesadaran akan tugas yang 
tidak dapat dibatalkan, yakni untuk menjaga integritas nasional dan negara Bulgaria, 
dengan ini mengumumkan tekad kami untuk menciptakan sebuah negara sosial yang 
demokratis dan berasaskan kedaulatan hukum, dengan mendirikan Konstitusi ini.

Bab Satu 

Prinsip-prinsip Dasar

Pasal 1

(1) Bulgaria adalah sebuah republik 
dengan  bentuk  pemer in tahan 
parlementer.

(2) Seluruh kekuasaan negara berasal 
dari rakyat. Rakyat akan menjalankan 
kekuasaan ini secara langsung dan 
melalui badan-badan yang dibentuk 
oleh Konstitusi ini. 

(3) Tidak ada bagian dari rakyat, tidak 
ada partai politik atau organisasi-
organisasi lainnya, baik lembaga 
negara ataupun individu, yang dapat 
merebut ekspresi kedaulatan rakyat.

Pasal 2

(1) Republik Bulgaria adalah negara tidak 
terpisahkan dengan pemerintahan 
lokal yang mandiri. Tidak satu pun 
wilayah teritorial otonom yang bisa 
berdiri di dalamnya.

(2) Keutuhan wilayah Republik Bulgaria 
tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 3

Bulgaria adalah bahasa resmi Republik.

Pasal 4

(1) Republik Bulgaria adalah negara yang 
berasaskan pada kedaulatan hukum. 
Hal ini diatur oleh konstitusi dan 
Undang-undang negara.

(2) Republik Bulgaria harus menjamin 
kehidupan, martabat, dan hak-hak 
individu dan akan menciptakan kondisi 
yang kondusif bagi perkembangan 
individu dan masyarakat sipil bebas.

(3) R e p u b l i k  B u l g a r i a  h a r u s 
berpartisipasi dalam membangun 
dan mengembangkan Uni Eropa.

Pasal 5 

(1) Konstitusi adalah hukum tertinggi, 
dan tidak ada hukum lain yang dapat 
menentangnya.

(2) Ketentuan-ketentuan Konstitusi ini 
akan berlaku secara langsung.

(3) Tidak seorangpun dapat dihukum 
karena melakukan atau t idak 
melakukan sesuatu yang pada 
saat dilakukan tidak menimbulkan 
kejahatan.

(4) Setiap instrumen internasional yang 
telah diratifikasi oleh prosedur yang 
ditetapkan secara konstitusional, 
diundangkan, dan mulai berlaku 
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sehubungan dengan Republik Bulgaria, 
harus dianggap sebagai bagian dari 
undang-undang dalam negeri Negara. 
Mereka akan menggantikan setiap 
peraturan domestik yang menetapkan 
sebaliknya.

(5) Semua tindakan legislatif akan 
diundangkan dan akan mulai berlaku 
tiga hari setelah tanggal diundangkan, 
kecuali bila dipertimbangkan lain oleh 
undang-undang itu sendiri.

Pasal 6

(1) Semua orang dilahirkan bebas dan 
sama dalam martabat dan hak-hak.

(2) Semua warga negara* memiliki 
kedudukan yang sama di hadapan 
hukum. Tidak ada hak istimewa 
atau pembatasan hak atas dasar ras, 
kebangsaan, identitas etnis, jenis 
kelamin, asal, agama, pendidikan, 
pendapat, afiliasi politik, status pribadi 
atau sosial, atau status properti.
* Istilah “warga negara” mengacu 

pada semua individu yang 
diberlakukan oleh Konstitusi ini.

Pasal 7

Negara harus bertanggung jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh keputusan 
atau tindakan tidak sah pada bagian dari 
badan-badan dan pegawai pemerintahan.

Pasal 8

Kekuasaan negara dibagi antara cabang-
cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Pasal 9

(1) A n g k a t a n  b e r s e n j a t a  h a r u s 
menjamin kedaulatan, keamanan, 
dan  kemandir ian  daerah  dan 
akan mempertahankan integritas 
teritorialnya.

(2) Aktivitas angkatan bersenjata harus 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 10

Semua pemilihan dan referendum 
nasional dan lokal harus dilakukan atas 
dasar hak pilih yang universal, setara, 
dan langsung dengan pemilihan rahasia.

Pasal 11

(1) Aktivitas politik di Republik Bulgaria 
akan didirikan pada prinsip pluralitas 
politik. 

(2) Tidak ada partai politik atau ideologi 
yang dapat diproklamasikan atau 
ditegaskan sebagai partai atau ideologi 
negara.

(3) Semua pihak harus memfasilitasi 
pembentukan dan ekspresi kemauan 
politik warga negara. Prosedur yang 
berlaku untuk pembentukan dan 
pembubaran partai politik dan kondisi 
yang berkaitan dengan aktivitas 
mereka dibentuk oleh undang-undang. 

(4) Tidak ada partai politik yang 
berdasarkan ikatan etnis, ras, atau 
agama, tidak pula partai yang mencari 
perampasan kekerasan dari kekuasaan 
negara.

Pasal 12

(1) Perkumpulan warga negara dapat 
melakukan pertemuan untuk memenuhi 
dan melindungi kepentingan mereka.

(2) Perkumpulan warga Negara termasuk 
serikat buruh, tidak dapat bertujuan 
politik, dan tidak pula terlibat dalam 
kegiatan politik yang berada dalam 
domain partai-partai politik.

Pasal 13

(1) Mempraktikkan agama apapun tidak 
dibatasi.

(2) Lembaga-lembaga agama harus 
terpisah dari negara.

(3) Kristen Ortodoks Timur dianggap 
sebagai agama tradisional di Republik 
Bulgaria.
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(4) Lembaga keagamaan dan keyakinan 
keagamaan dan kemasyarakatan tidak 
boleh digunakan untuk tujuan-tujuan 
politik.

Pasal 14

Keluarga, ibu, dan anak akan mendapatkan 
perlindungan dari negara dan masyarakat

Pasal 15

Republik Bulgaria harus menjamin 
perlindungan dan reproduksi lingkungan, 
konservasi alam kehidupan dalam segala 
variasinya, dan pemanfaatan yang sehat 
terhadap sumber daya alam Negara dan 
sumber daya lainnya.

Pasal 16

Pekerjaan dijamin dan dilindungi oleh 
Undang-undang.

Pasal 17

(1) Hak kepemilikan harta kekayaan 
dan harta warisan harus dijamin dan 
dilindungi oleh undang-undang.

(2) Harta kekayaan yang dimaksud adalah 
harta benda pribadi dan publik.

(3) Harta kekayaan pribadi tidak bisa 
diganggu gugat.

(4) Rezim yang berhak atas harta 
kekayaan negara dan kota ditetapkan 
oleh Undang-undang.

(5) Pengambilalihan harta benda secara 
paksa atas nama kebutuhan negara dan 
kota hanya akan berlaku berdasarkan 
hukum, dengan ketentuan bahwa 
tanpa pengambilalihan, kebutuhan 
tersebut tidak dapat dipenuhi, dan 
setelah kompensasi yang adil telah 
ditetapkan sebelumnya.

Pasal 18

(1) Negara memiliki hak kepemilikan 
eksklusif atas kekayaan bawah tanah, 

pesisir pantai, jalan nasional, serta atas 
perairan, hutan, dan taman nasional, 
dan cagar alam dan arkeologi yang 
ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Negara menggunakan hak berdaulat 
dalam prospek pengembangan, 
pemanfaatan, perlindungan, dan 
pengelolaan lempengan dasar benua, 
zona ekonomi lepas pantai, dan 
sumber mineral, biologi, dan energi 
di dalamnya.

(3) Negara menggunakan hak berdaulat 
terkait dengan frekuensi radio dan 
posisi orbit geostasioner yang diberikan 
oleh kesepakatan internasional untuk 
Republik Bulgaria.

(4) Monopoli Negara atas kereta api 
transportasi, pos nasional dan jaringan 
telekomunikasi, penggunaan energi 
nuklir, pembuatan produk radioaktif, 
persenjataan, bahan peledak, dan 
zat-zat beracun yang kuat dapat 
ditetapkan oleh Undang-undang.

(5) Kondisi dan prosedur dimana negara 
harus memberikan konsesi atas unit 
properti dan lisensi untuk kegiatan 
yang disebutkan dalam dua paragraf 
sebelumnya harus ditetapkan oleh 
Undang-undang.

(6) Negara memanfaatkan dan mengelola 
semua aset negara untuk kepentingan 
warga dan masyarakat.

Pasal 19

(1) Perekonomian Republik Bulgaria 
didasarkan pada inisiatif ekonomi 
bebas.

(2) Negara harus menetapkan dan 
menjamin kondisi hukum yang 
sama untuk kegiatan ekonomi bagi 
semua warga negara dan badan 
hukum dengan mencegah setiap 
penyalahgunaan status monopoli 
dan persaingan yang tidak sehat dan 
dengan melindungi konsumen.
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(3) Seluruh investasi dan kegiatan 
ekonomi oleh warga Bulgaria, 
warga asing dan badan-badan usaha 
mendapat perlindungan hukum.

(4) Undang-undang harus menetapkan 
kondisi yang menguntungkan untuk 
mendirikan koperasi dan bentuk-
bentuk hubungan lainnya antara warga 
negara dengan badan usaha dalam 
mengejar kesejahteraan ekonomi dan 
sosial.

Pasal 20 

Negara harus menciptakan kondisi yang 
menguntungkan untuk pengembangan 
yang seimbang dari berbagai daerah 
dalam Negeri dan membantu badan dan 
kegiatan teritorial melalui kebijakan 
fiskal, kredit, dan investasi.

Pasal 21

(1) Tanah, sebagai aset utama negara, 
akan mendapatkan perlindungan 
khusus pada bagian dari negara dan 
masyarakat.

(2) Lahan yang baik untuk ditanami 
akan digunakan untuk keperluan 
pertanian saja. Setiap perubahan untuk 
beberapa tujuan akan diperbolehkan 
hanya dalam keadaan luar biasa, 
ketika kebutuhan telah terbukti, dan 
dengan persyaratan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 22

(1) Warga negara asing dan badan hukum 
asing dapat memperoleh properti 
atas tanah di bawah kondisi yang 
terjadi setelah aksesi Bulgaria ke Uni 
Eropa, atau berdasarkan perjanjian 
internasional yang telah diratifikasi, 
diumumkan dan mulai berlaku untuk 
Republik Bulgaria, serta melalui 
warisan berdasarkan pelaksanaan 
undang-undang.

(2) Undang-undang yang meratifikasi 
perjanjian internasional sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus 
diadopsi oleh mayoritas dua pertiga 
dari semua anggota Parlemen.

(3) Rezim pertanahan harus dibentuk oleh 
undang-undang.

Pasal 23

Negara harus menetapkan kondisi yang 
menguntungkan bagi perkembangan 
yang bebas bagi ilmu pengetahuan, 
pendidikan, dan seni, dan akan membantu 
pengembangan tersebut. Hal ini akan 
mengatur konservasi dari seluruh 
monumen sejarah dan budaya nasional.

Pasal 24

(1) Republik Bulgaria akan melaksanakan 
kebijakan luar negeri sesuai dengan 
prinsip-prinsip dan norma-norma 
hukum internasional.

(2) Kebijakan luar negeri Republik 
Bulgaria akan menjadikan keamanan 
nasional dan kemerdekaan negara, 
kesejahteraan, kebebasan, dan 
pemenuhan dan hak-hak dasar warga 
negara Bulgaria, dan peningkatan 
suatu tatanan internasional yang adil.

Bab Dua

Hak dan Kewajiban Dasar Warga 
Negara

Pasal 25

(1) Seorang warga Bulgaria adalah setiap 
orang yang lahir dari setidaknya 
satu orang tua yang memiliki 
kewarganegaraan Bulgaria, atau lahir 
di wilayah Republik Bulgaria, jika dia 
tidak berhak atas kewarganegaraan lain 
dari segi asal-usul. Kewarganegaraan 
Bulgaria selanjutnya dapat diperloleh 
melalui proses naturalisasi.

(2) Seseorang yang memiliki asal-
usul Bulgaria akan memperoleh 
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kewarganegaraan Bulgaria melalui 
prosedur difasilitasi.

(3) Tidak seorang pun yang dapat 
dilepaskan dari kewarganegaraan 
Bulgaria yang diperoleh melalui 
kelahiran.

(4) Tidak ada warga negara Republik 
Bu lga r i a  yang  akan  d icabu t 
kewarganegaraannya atau diekstradisi 
ke negara lain.

(5) Setiap warga negara Bulgaria yang 
berada luar negeri mendapatkan 
jaminan perlindungan dari Republik 
Bulgaria.

(6) Syarat dan prosedur untuk memperoleh 
pe les ta r i an ,  a t au  keh i l angan 
kewarganegaraan Bulgaria ditetapkan 
oleh undang-undang.

Pasal 26

(1) Terlepas dari tempat mereka berada, 
semua warga negara Republik 
Bulgaria berhak mendapatkan semua 
hak dan kewajiban yang berasal dari 
Konstitusi ini.

(2) Warga negara asing yang berada 
di  Republ ik  Bulgar ia  berhak 
mendapatkan semua hak dan kewajiban 
yang berasal dari Konstitusi ini, 
kecuali hak-hak dan kewajiban yang 
untuk itu disyaratkan oleh Konstitusi 
ini atau oleh hukum lain adanya 
kewarganegaraan Bulgaria.

Pasal 27

(1) Warga negara asing yang berada 
secara hukum di negara ini tidak 
akan diusir atau diekstradisi ke 
negara lain yang tidak sesuai dengan 
keinginan mereka, kecuali sesuai 
dengan ketentuan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Republik Bulgaria akan memberikan 
suaka kepada orang asing yang dianiaya 
karena pendapat mereka atau kegiatan 

dalam membela hak-hak dan kebebasan 
yang diakui secara internasional.

(3) Syarat dan prosedur untuk pemberian 
suaka ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk hidup. Setiap 
kejahatan terhadap kehidupan manusia 
harus dihukum sebagai kejahatan yang 
paling berat.

Pasal 29

(1) Tidak seorang pun dapat dikenai 
penyiksaan atau perlakuan kejam, 
tidak manusiawi, atau merendahkan, 
atau asimilasi paksa.

(2) Tidak seorangpun dapat dikenakan 
eksperimen medis, ilmiah, atau 
lainnya tanpa persetujuan tertulis 
secara sukarela.

Pasal 30

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan 
pribadi dan tidak dapat diganggu gugat.

(2) Tidak seorangpun dapat ditahan 
atau menjadi sasaran pemeriksaan, 
pencarian atau pelanggaran lain 
terhadap ketenangan pribadinya 
kecuali pada kondisi dan dengan cara 
yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(3) Otoritas negara bebas untuk menahan 
warga hanya dalam keadaan mendesak 
yang secara tegas diatur oleh Undang-
undang, dan harus segera memberitahu 
otoritas peradilan sesuai. Kekuasaan 
kehakiman akan memerintah pada 
legalitas penahanan dalam 24 jam 
berikutnya.

(4) Setiap orang berhak atas bantuan 
hukum dari saat penahanan atau dari 
saat menerima tuntutan.

(5) Setiap orang berhak untuk menemui 
kuasa hukumnya secara pribadi. 
Kerahasiaan komunikasi tersebut 
tidak dapat diganggu gugat.
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Pasal 31

(1) Siapapun yang dituntut dengan suatu 
tindakan kejahatan harus dibawa 
ke pengadilan dalam waktu yang 
ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa 
untuk mengaku bersalah, dan tidak 
ada yang akan dihukum hanya 
berdasarkan pengakuan.

(3) Seorang terdakwa dianggap tidak 
bersalah sampai terbukti sebaliknya 
oleh putusan akhir.

(4) Hak-hak terdakwa tidak akan dibatasi 
melampaui apa yang diperlukan untuk 
keperluan pengadilan yang adil.

(5) Narapidana harus ditahan dalam 
kond i s i  yang  kondus i f  bag i 
pelaksanaan hak-hak dasar mereka 
yang tidak dibatasi berdasarkan 
hukuman mereka.

(6) Hukuman penjara harus dilaksanakan 
hanya pada fasilitas yang ditetapkan 
oleh Undang-undang.

(7) Tidak akan ada batasan untuk 
penuntutan dan pelaksanaan hukuman 
atas kejahatan terhadap perdamaian 
dan kemanusiaan.

Pasal 32

(1) Privasi warga negara tidak dapat 
diganggu gugat.  Setiap orang 
berhak atas perlindungan dari setiap 
gangguan ilegal di dalam urusana 
pribadi atau keluargnya dan dari 
gangguan-gangguan pada martabat, 
reputasi dan kehormatannya.

(2) Tidak seorangpun yang boleh 
dibuntuti, difoto, difilmkan, direkam, 
atau dikenai perbuatan serupa lainnya 
tanpa pengetahuan atau terlepas dari 
adanya ekspresi ketidaksetujuannya, 
kecuali jika tindakan tersebut 
diizinkan oleh undang-undang.

Pasal 33

(1) Tempat tinggal tidak dapat diganggu 
gugat. Tidak ada yang diperbolehkan 
masuk atau tinggal di dalam rumah 
tanpa persetujuan penghuninya, 
kecuali dalam kasus-kasus secara 
tegas diatur oleh undang-undang.

(2) Memasuki rumah atau tinggal di dalam 
tanpa persetujuan dari penghuninya 
atau tanpa izin dari otoritas pengadilan 
dapat diperbolehkan hanya untuk 
tujuan mencegah kejahatan yang akan 
terjadi atau kejahatan yang sedang 
berlangsung, untuk menangkap 
seorang penjahat, atau pada tingkat 
kebutuhan yang sangat ekstrim.

Pasal 34

(1) K e b e b a s a n  d a n  k e r a h a s i a a n 
korespondensi dan semua komunikasi 
lainnya tidak dapat diganggu gugat.

(2) Pengecualian untuk ketentuan ini 
diperbolehkan hanya dengan izin dari 
kekuasaan kehakiman untuk tujuan 
menemukan atau mencegah kejahatan 
serius.

Pasal 35

(1) Setiap orang bebas untuk memilih 
tempat tinggal dan memiliki hak untuk 
melakukan perpindahan di wilayah 
negara dan untuk meninggalkan 
negara itu. Hak ini hanya dapat 
dibatasi berdasarkan Undang-undang 
atas nama keamanan nasional, 
kesehatan masyarakat, serta hak-hak 
dan kebebasan warga negara lainnya.

(2) Setiap warga negara Bulgaria berhak 
untuk kembali ke negara Bulgaria.

Pasal 36

(1) Mempelajari dan menggunakan bahasa 
Bulgaria adalah hak dan kewajiban 
setiap warga negara Bulgaria.
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(2) Warga negara yang bahasa ibunya 
bukan bahasa Bulgaria berhak untuk 
mempelajari dan menggunakan bahasa 
mereka sendiri di samping kewajiban 
mempelajari bahasa Bulgaria.

(3) Situasi di mana hanya bahasa resmi 
harus digunakan ditetapkan oleh 
Undang-undang.

Pasal 37

(1) Kebebasan hati nurani, kebebasan 
berpikir, dan memilih agama dan 
pandangan keagamaan atau atheis 
tidak dapat diganggu gugat. Negara 
wajib membantu pemeliharaan 
toleransi dan penghormatan di antara 
orang para pemeluk dari denominasi 
yang berbeda, dan di antara pemeluk 
agama dan atheis.

(2) Kebebasan hati nurani dan agama tidak 
boleh dipraktekkan bila merugikan 
keamanan nasional, ketertiban umum, 
kesehatan masyarakat dan moral, atau 
hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 38

Tidak ada seorangpun yang dianiaya 
atau dibatasi  hak-haknya karena 
pandangannya, dan juga tidak boleh 
dipaksa untuk memberikan informasi 
tentang pandangan diri sendiri atau 
pandangan orang lain. 

Pasal 39

(1) S e t i a p  o r a n g  b e r h a k  u n t u k 
menge luarkan  pendapa t  a tau 
mempublikasikan melalui kata-kata, 
tertulis atau lisan, suara, atau gambar, 
atau dengan cara lain.

(2) Hak ini tidak boleh digunakan untuk 
merugikan hak dan reputasi orang 
lain, atau untuk hasutan perubahan 
paksa dari tatanan konstitusional 
ditetapkan, perbuatan kejahatan, atau 
hasutan permusuhan atau kekerasan 
terhadap siapa pun.

Pasal 40

(1) Pers dan media informasi massa 
lainnya bebas dan tidak dikenakan 
penyensoran.

(2) Suatu keputusan pada atau penyitaan 
barang cetakan atau media informasi 
akan diizinkan hanya melalui aturan 
kuasa kehakiman dalam kasus 
perambahan pada suatu kesusilaan 
umum atau hasutan tentang perubahan 
paksa dari tatanan konstitusional yang 
telah ditetapkan, tindakan kriminal, 
atau hasutan kekerasan terhadap siapa 
pun. Sebuah suspensi perintah akan 
kehilangan kekuatannya jika tidak 
diikuti dengan penyitaan dalam waktu 
24 jam

Pasal 41

(1) Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, dan menyebarkan 
informasi. Hak ini tidak boleh 
dilakukan dengan mengorbankan hak 
dan reputasi orang lain, atau merugikan 
keamanan nasional, ketertiban umum, 
kesehatan masyarakat, dan moralitas.

(2) Warga  nega ra  be rhak  un tuk 
memperoleh informasi dari badan-
badan dan lembaga negara pada setiap 
bentuk masalah kepentingan mereka 
yang bukan merupakan rahasia negara 
atau resmi dan tidak mempengaruhi 
hak-hak orang lain.

Pasal 42

(1) Setiap warga negara di atas usia 
18 tahun, dengan pengecualian 
bagi mereka yang ditempatkan di 
bawah pelarangan peradilan atau 
menjalani hukuman penjara, bebas 
untuk memilih pemerintah negara dan 
daerah dan memberikan suara dalam 
referendum.

(2) P e n g a t u r a n  d a n  t a t a  c a r a 
penyelenggaraan pemilihan umum 
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dan referendum ditetapkan oleh 
undang-undang.

(3) Pemilihan untuk Anggota Parlemen 
Eropa dan partisipasi warga Uni 
Eropa dalam pemilihan untuk otoritas 
lokal akan diatur oleh undang-undang.

Pasal 43

(1) Seluruh warga negara memiliki hak 
untuk mengadakan perkumpulan yang 
damai dan tidak bersenjata untuk 
pertemuan dan manifestasi.

(2) Tata  cara  mengorganis i r  dan 
m e n g a d a k a n  p e r t e m u a n  d a n 
manifestasi harus ditetapkan oleh 
Undang-undang.

(3) Tidak ada pemberitahuan wajib 
kepada pemerintah kota untuk 
pertemuan yang diadakan di dalam 
ruangan.

Pasal 44

(1) Seluruh warga negara bebas untuk 
berasosiasi.

(2) Tidak ada organisasi yang dapat 
bertindak untuk merugikan kedaulatan 
negara dan integritas nasional, 
atau kesatuan bangsa, dan tidak 
juga dapat menghasut permusuhan 
rasial, nasional, etnis, atau agama 
atau pelanggaran atas hak-hak dan 
kebebasan warga negara, tidak ada 
organisasi yang dapat menetapkan 
struktur klandestin atau paramiliter 
atau berusaha untuk mencapai tujuan 
melalui kekerasan.

(3) Undang-undang harus menetapkan 
organisasi mana yang harus mematuhi 
pendaf ta ran ,  p rosedur  un tuk 
penghentian mereka, dan hubungan 
mereka dengan negara.

Pasal 45

Seluruh warga negara memiliki hak untuk 
mengajukan keluhan, usulan, dan petisi 
dengan otoritas negara.

Pasal 46

(1) Perkawinan adalah persatuan bebas 
antara seorang pria dan seorang 
wanita. Hanya perkawinan sipil yang 
dinyatakan resmi.

(2) Suami isteri memiliki hak dan 
kewaj iban  yang  sama da lam 
perkawinan dan keluarga.

(3) Bentuk perkawinan, syarat dan 
prosedur untuk kesimpulan dan 
terminasi, dan semua hubungan 
pribadi dan material antara suami-istri 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 47

(1) Pihak yang membesarkan dan 
mengasuh anak-anak sampai mereka 
mencapai usia hukum adalah hak dan 
kewajiban orang tua mereka dan harus 
dibantu oleh negara.

(2) Ibu akan menjadi tanggung jawab 
negara dan harus diberi jaminan cuti 
sebelum dan sesudah melahirkan, 
bebas perawatan kebidanan, kondisi 
kerja yang dikurangi, dan bantuan 
sosial lainnya.

(3) Anak-anak yang lahir di luar nikah 
memiliki hak yang sama dengan 
mereka yang lahir dalam pernikahan.

(4) Anak-anak terlantar akan mendapatkan 
perlindungan dari  negara dan 
masyarakat.

(5) Syarat dan prosedur untuk pembatasan 
atau penangguhan hak-hak orang 
tua harus ditetapkan oleh Undang-
undang.

Pasal 48

(1) Warga  nega ra  be rhak  un tuk 
mendapatkan pekerjaan. Negara harus 
berhati-hati untuk memberikan syarat 
untuk melaksanakan hak ini.

(2) Negara harus menciptakan kondisi 
yang menguntungkan bagi pelaksanaan 
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hak untuk bekerja bagi penyandang 
cacat fisik atau mental.

(3) Setiap orang bebas untuk memilih 
pekerjaan dan tempat kerja.

(4) Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk 
melakukan pekerjaan.

(5) Pekerja dan karyawan berhak untuk 
memperoleh suasana tempat kerja 
yang nyaman dan tidak berbahaya, 
jaminan pembayaran minimum dan 
gaji untuk pekerjaan yang sebenarnya 
di lakukan,  dan berhak untuk 
beristirahat dan pergi, sesuai dengan 
syarat dan prosedur yang ditetapkan 
oleh Undang-undang.

Pasal 49

(1) Para Pekerja dan karyawan bebas 
untuk membentuk organisasi dan 
aliansi serikat pekerja untuk membela 
kepentingan mereka berkaitan dengan 
pekerjaan dan jaminan sosial.

(2) Para  pengusaha  bebas  untuk 
membentuk asosiasi dalam membela 
kepentingan ekonomi mereka.

Pasal 50

Para Pekerja dan karyawan memiliki 
hak untuk mogok dalam membela 
kepentingan kolektif ekonomi dan sosial 
mereka. Hak ini dapat dilaksanakan 
sesuai dengan syarat dan prosedur yang 
ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 51

(1) Warga negara berhak atas jaminan 
sosial dan bantuan kesejahteraan.

(2) Negara wajib memberikan jaminan 
sosial bagi pengangguran sementara 
sesuai dengan syarat dan prosedur 
yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(3) Para orang lanjut usia yang tidak 
memiliki kerabat dan tidak mampu 
menghidupi diri sendiri,  serta 
penyandang cacat fisik dan mental 

akan mendapatkan perlindungan 
khusus dari negara dan masyarakat.

Pasal 52

(1) Warga negara memiliki hak untuk 
asuransi kesehatan yang menjamin 
mereka atas perawatan medis yang 
terjangkau, dan pelayanan kesehatan 
gratis sesuai dengan syarat dan 
prosedur yang ditetapkan oleh 
Undang-undang.

(2) Perawatan medis warga akan dibiayai 
dari anggaran negara, oleh majikan, 
melalui skema asuransi kesehatan 
pribadi dan kolektif, dan dari sumber 
lain sesuai dengan syarat dan prosedur 
yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(3) Negara wajib melindungi kesehatan 
w a rg a  d a n  m e m p r o m o s i k a n 
pengembangan  o lah raga  dan 
pariwisata.

(4) Tidak seorangpun dapat dikenakan 
perawatan medis secara paksa atau 
tindakan sanitasi kecuali dalam 
kondisi yang ditetapkan oleh Undang-
undang.

(5) Negara berhak melakukan kontrol 
atas semua fasilitas medis dan atas 
produksi dan perdagangan obat-
obatan, zat biologis aktif, dan 
peralatan medis.

Pasal 53

(1) Setiap orang berhak atas pendidikan.
(2) Keharusan bersekolah sampai dengan 

usia 16 tahun bersifat wajib.
(3) Pendidikan dasar dan menengah di 

sekolah negeri dan kota adalah gratis. 
Dalam keadaan yang ditetapkan oleh 
Undang-undang, lembaga pendidikan 
tinggi wajib memberikan pendidikan 
gratis.

(4) Lembaga pendidikan tinggi dapat 
memiliki otonomi akademik.
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(5) Warga negara dan organisasi bebas 
untuk mendirikan sekolah sesuai 
dengan syarat dan prosedur yang 
ditetapkan oleh Undang-undang. 
Pendidikan yang mereka berikan harus 
sesuai dengan persyaratan dari negara.

(6) Negara harus memajukan pendidikan 
dengan membuka dan memberikan 
pendanaan bagi sekolah, dengan 
mendukung siswa dan mahasiswa 
yang cakap, dan dengan memberikan 
kesempatan untuk pelatihan kerja 
dan pelatihan kembali. Hal ini akan 
menjadi acuan semua jenis dan tingkat 
pendidikan.

Pasal 54

(1) S e t i a p  o r a n g  b e r h a k  u n t u k 
memanfaatkan bagi dirinya sendiri 
nilai-nilai nasional dan universal 
kebudayaan manusia dan untuk 
mengembangkan budaya sendiri 
sesuai dengan identitas etnis, yang 
harus diakui dan dijamin oleh 
Undang-undang.

(2) Kreativitas Artistik, ilmiah, dan 
teknologi harus diakui dan dijamin 
oleh Undang-undang.

(3) Negara harus melindungi semua 
kreativitas, hak cipta, dan hak-hak 
terkait.

Pasal 55

Warga negara memiliki hak untuk 
lingkungan yang sehat dan menguntungkan 
sesuai dengan standar dan norma yang 
ditetapkan. Mereka harus melindungi 
lingkungan.

Pasal 56

Setiap orang memiliki hak untuk 
mendapatkan pembelaan hukum apabila 
hak-haknya atau kepentingannya yang 
sah dilanggar atau terancam. Dia berhak 
untuk didampingi oleh penasihat hukum 
saat tampil di hadapan lembaga negara.

Pasal 57

(1) Hak-hak sipil yang fundamental tidak 
dapat ditarik kembali. 

(2) Hak tidak dapat disalahgunakan, 
dan tidak dapat dilaksanakan bila 
merugikan hak atau kepentingan 
hukum orang lain.

(3) Setelah pernyataan perang, darurat 
mil i ter,  atau keadaan darurat 
pelaksanaan hak-hak sipil individu 
mungkin sementara dibatasi oleh 
undang-undang, kecuali untuk hak-hak 
yang ditetapkan oleh Pasal 28, Pasal 
29, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), 
Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 37.

Pasal 58

(1) Se luruh  warga  negara  harus 
memperhatikan dan melaksanakan 
konstitusi dan undang-undang. 
Mereka harus menghormati hak-hak 
dan kepentingan hukum orang lain.

(2) Kewajiban yang ditetapkan oleh 
konstitusi dan undang-undang tidak 
dapat dikalahkan atas dasar keyakinan 
agama atau lainnya.

Pasal 59

(1) Membela negara menjadi tugas dan 
masalah kehormatan setiap warga 
negara Bulgaria. Pengkhianatan 
tingkat tinggi terhadap negara harus 
dihitung sebagai kejahatan dan 
kegentingan yang sangat serius dan 
harus dihukum dengan hukuman yang 
seberat-beratnya.

(2) Pelatihan warga negara untuk 
membela negara harus ditetapkan 
oleh undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap warga harus membayar pajak 
dan bea yang ditetapkan oleh Undang-
undang secara proporsional dari 
penghasilan dan properti mereka.
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(2) Setiap konsesi pajak atau pajak 
tambahan harus ditetapkan oleh 
Undang-undang.

Pasal 61

Warga harus membantu negara dan 
masyarakat dalam kasus bencana alam 
atau lainnya, pada syarat dan dengan cara 
yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Bab Tiga
Majelis Nasional

Pasal 62

(1) Majelis Nasional diberikan wewenang 
legislatif dan melakukan kontrol 
parlemen.

(2) Majelis Nasional memiliki anggaran 
independen.

Pasal 63

Majelis Nasional terdiri dari 240 orang 
anggota.

Pasal 64

(1) Majelis Nasional dipilih untuk masa 
jabatan empat tahun.

(2) Dalam hal perang, permusuhan 
bersenjata, atau keadaan darurat 
lainnya yang terjadi selama atau 
setelah berakhirnya masa jabatan 
Majel is  Nasional ,  mandatnya 
a k a n  d i p e r p a n j a n g  s a m p a i 
dengan berakhirnya keadaan.

(3) Pemilihan Majelis Nasional yang 
baru harus diadakan dalam waktu dua 
bulan sejak berakhirnya mandat yang 
sebelumnya.

Pasal 65

(1) Setiap warga negara Bulgaria yang 
tidak memegang kewarganegaraan 
lain, berada di atas usia 21, tidak di 
bawah larangan hukum, dan tidak 
menjalani hukuman penjara berhak 
untuk pemilihan Majelis Nasional.

(2) Calon yang akan menempati kursi 
Majelis  Nasional  yang masih 
memegang suatu jabatan negara 
harus mengundurkan diri setelah 
pendaftaran pencalonannya.

Pasal 66

Legitimasi pemilihan dapat diperdebatkan 
di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan 
prosedur yang ditetapkan oleh Undang-
undang.

Pasal 67

(1) Anggota Majelis Nasional akan 
mewakili tidak hanya konstituen 
mereka, tetapi juga seluruh bangsa. 
Tidak satu anggota pun yang disumpah 
untuk memenuhi mandat wajib.

(2) Anggota Majelis Nasional akan 
bertindak atas dasar konstitusi dan 
undang-undang dan sesuai dengan 
hati nurani dan keyakinan mereka.

Pasal 68

(1) Anggota Majelis Nasional tidak boleh 
menempati pos negara lainnya, dan 
tidak boleh terlibat dalam kegiatan 
lain yang dinyatakan oleh undang-
undang sebagai tidak sesuai dengan 
status Anggota Majelis Nasional.

(2) Anggota Majelis Nasional yang 
terpilih sebagai menteri akan berhenti 
menjabat sebagai Anggota Majelis 
selama masa jabatannya sebagai 
menteri. Selama periode itu, dia wajib 
diganti di Majelis Nasional dengan 
cara yang ditetapkan oleh Undang-
undang.

Pasal 69

Anggota Majelis Nasional tidak akan 
dikenai tanggung jawab pidana atas 
pendapat atau suara mereka di Majelis 
Nasional.
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Pasal 70

(1) Anggota Majelis Nasional kebal dari 
penahanan atau penuntutan pidana 
kecuali untuk perbuatan-perbuatan 
kejahatan, dan dalam hal demikian 
izin dari Majelis Nasional atau, di 
antara proses sidang, dari Ketua 
Majelis Nasional, diperlukan. Tidak 
dibutuhkan izin apabila seorang 
anggota ditahan karena melakukan 
tindak kejahatan yang serius, Majelis 
Nasional atau, di dalam proses 
sidang, Ketua Majelis Nasional, harus 
diberitahukan segera.

(2) Tidak diperlukan izin untuk memulai 
penuntutan pidana ketika Anggota 
Majelis Nasional telah memberikan 
persetujuannya secara tertulis.

Pasal 71

Majelis Nasional akan menetapkan 
honorarium Anggota.

Pasal 72

(1) Hak prerogatif Anggota akan berakhir 
sebelum berakhirnya masa jabatannya 
pada salah satu kejadian berikut: 
1. pengunduran diajukan ke hadapan 

Majelis Nasional;
2. penegakan hukuman penjara untuk 

kejahatan yang disengaja, atau 
dari hukuman penjara tidak dapat 
ditangguhkan;

3. adanya ketidakcocokan atau tidak 
memenuhi syarat.

4. Meninggal dunia.
(2) Kasus-kasus sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1 dan angka 2 memerlukan 
resolusi Majelis Nasional; kasus 
nomor 3 memerlukan putusan oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Pasal 73

Majelis Nasional diatur dan bertindak 
sesuai dengan Konstitusi dan aturan 
internalnya sendiri.

Pasal 74

Majelis Nasional adalah badan yang 
bertindak secara permanen. Badan ini 
bebas untuk menentukan waktu resesnya.

Pasal 75

Majelis Nasional yang baru terpilih akan 
bersidang untuk sesi pertama di hadapan 
Presiden Republik dalam waktu satu 
bulan setelah pemilihan tersebut. Jika 
Presiden tidak dapat melakukannya, maka 
harus diselenggarakan oleh seperlima dari 
Anggota Majelis Nasional.

Pasal 76

(1) Sesi pertama dari Majelis Nasional 
akan dibuka oleh Anggota senior yang 
hadir.

(2) Pada sesi pertama Anggota harus 
bersumpah sumpah sebagaimana 
berikut: “Saya bersumpah atas nama 
Republik Bulgaria untuk mematuhi 
konstitusi dan hukum negara dan di 
semua tindakan saya akan dipandu 
oleh kepentingan rakyat. Saya telah 
disumpah. “

(3) Majelis Nasional akan memilih pada 
sesi yang sama seorang Ketua dan 
seorang Wakil Ketua.

Pasal 77

(1) Ketua Majelis Nasional harus: 
1. mewakili Majelis Nasional;
2. mengusulkan agenda untuk setiap 

sidang;
3. membuka ,  memimpin  dan 

menutup sidang Majelis Nasional 
dan menjaga proses tertib;

4. membuktikan dengan tanda 
tangannya isi dari undang-undang 
yang telah disahkan oleh Majelis 
Nasional;

5. menyebarluaskan semua resolusi, 
deklarasi, dan pernyataan yang 
telah disahkan oleh Majelis 
Nasional;
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6. mengatur kontak internasional 
Majelis Nasional.

(2) Wakil Ketua Majelis Nasional akan 
membantu Ketua dan melaksanakan 
kegiatan yang diserahkan olehnya.

Pasal 78

Majelis Nasional akan dipanggil untuk 
bersidang oleh ketuanya:
1. atas inisaitifnya sendiri;
2. atas permintaan seperlima anggotanya;
3. atas permintaan presiden;
4. atas permintaan Dewan Menteri.

Pasal 79

(1) Majelis Nasional akan memilih komite 
tetap dan ad hoc dari anggotanya.

(2) Komite tetap akan membantu 
kerja Majelis Nasional dan wajib 
melaksanakan kontrol parlemen atas 
namanya. (3) Komite khusus dipilih 
untuk melakukan penyelidikan dan 
investigasi.

Pasal 80

Setiap pejabat atau warga negara yang 
dipanggil oleh komisi parlemen wajib 
untuk bersaksi dan menyiapkan setiap 
dokumen yang dibutuhkan.

Pasal 81

(1) Majelis Nasional akan membuka 
sidangnya dan menetapkan resolusi 
ketika lebih dari setengah Anggota 
hadir. 

(2) Majelis Nasional dapat menetapkan 
undang-undang dan aturan lainnya 
oleh mayoritas lebih dari satu-setengah 
dari Anggota yang hadir, kecuali bila 
mayoritas penuh diperlukan oleh 
konstitusi.

(3) Pemungutan suara bersifat pribadi 
dan terbuka, kecuali jika Konstitusi 
membutuhkan atau Majelis Nasional 
memutuskan pemungutan suara secara 
rahasia.

Pasal 82

Sidang Majelis Nasional bersifat terbuka. 
Majelis Nasional dengan pengecualian 
dapat memutuskan untuk mengadakan 
sidang tertutup.

Pasal 83

(1) Menteri harus bebas untuk menghadiri 
sidang Majelis Nasional dan komite 
parlemen. Mereka harus diberikan 
p r io r i t a s  da l am member ikan 
pernyataan kepada Anggota.

(2) Majelis Nasional dan komite parlemen 
harus bebas untuk meminta menteri 
untuk menghadiri sidang mereka dan 
menjawab pertanyaan.

Pasal 84

Majelis Nasional bertugas untuk:
1. mengusulkan ,  mengubah dan 

membatalkan undang-undang
2. menetapkan anggaran negara dan 

laporan anggaran;
3. menetapkan pajak dan menentukan 

besaran pajak negara;
4. menjadwalkan pemilihan untuk 

Presiden Republik;
5. m e n e t a p k a n  r e s o l u s i  p a d a 

penyelenggaraan referendum nasional;
6. mengangkat dan memberhentikan 

Perdana Menteri dan, berdasarkan 
mosinya, para anggota Dewan 
Menteri, melakukan perubahan dalam 
pemerintahan berdasarkan mosi dari 
Perdana Menteri;

7. membentuk, mengubah dan menutup 
kementerian berdasarkan mosi dari 
Perdana Menteri;

8. memilih dan memberhentikan 
Gubernur Bank Nasional Bulgaria 
dan kepala lembaga lainnya yang 
dibentuk oleh undang-undang;

9. menyetujui perjanjian pinjaman 
negara;
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10. menyatakan deklarasi perang dan 
keputusan damai;

11. M e n y e t u j u i  p e n y e b a r a n  d a n 
penggunaan angkatan bersenjata 
Bulgaria di luar perbatasan negara, 
dan pengerahan pasukan asing di 
wilayah negara atau persimpangan 
mereka di wilayah itu;

12. berdasarkan mosi dari Presiden atau 
Dewan Menteri, memperkenalkan 
hukum militer atau keadaan darurat di 
seluruh atau sebagian wilayah negara;

13. memberikan amnesti;
14. mmbuat perintah dan medali;
15. menetapkan libur resmi;
16. mengadakan dengar  pendapat 

dan menyetujui laporan tahunan 
Mahkamah Agung Kasasi, Mahkamah 
Agung Administratif, dan Jaksa 
Penuntut Umum, yang diajukan 
oleh Dewan Yudisial Agung, tentang 
penerapan undang-undang dan tentang 
kegiatan pengadilan, Kantor Kejaksaan 
dan badan-badan investigasi. Majelis 
Nasional dapat mengadakan dengar 
pendapat dan menyetujui laporan-
laporan lain dari Jaksa Penuntut 
Umum tentang kegiatan-kegiatan 
Kantor Kejaksaan tentang penerapan 
hukum, perang melawan kejahatan 
dan implementasi kebijakan kriminal;

17. mengadakan dengar pendapat dan 
menyampaikan laporan tentang 
kegiatan badan-badan, seluruhnya 
atau sebagian ditunjuk oleh Majelis 
Nasional, yang diatur oleh undang-
undang.

Pasal 85

(1) Majelis Nasional akan meratifikasi 
atau mengakhiri, berdasarkan undang-
undang, semua perjanjian internasional 
yang: 
1. bersifat politik atau militer;

2. berhubungan dengan partisipasi 
R e p u b l i k  B u l g a r i a  d a l a m 
organisasi internasional;

3. mempermasalahkan perbatasan 
Republik Bulgaria; 

4. berisi kewajiban keuangan; 
5. mempertimbangkan partisipasi 

negara dalam arbitrase atau proses 
hukum internasional;

6. berkenaan dengan hak asasi 
manusia yang mendasar; 

7. mempengaruhi tindakan hukum 
atau memerlukan undang-undang 
yang baru agar dapat ditegakkan;

8. secara tegas mensyaratkan 
ratifikasi;

9. berunding dengan kekuatan Uni 
Eropa sesuai Konstitusi ini.

(2) Undang-undang yang meratifikasi 
perjanjian internasional sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) angka 9 
harus diadopsi oleh mayoritas dua 
pertiga dari semua anggota Parlemen.

(3) Perjanjian yang disahkan oleh Majelis 
Nasional dapat diamendemen atau 
diakhiri hanya dengan prosedur yang 
mereka bangun atau sesuai dengan 
norma hukum internasional yang 
diakui secara universal.

(4) Kesimpulan dari suatu perjanjian 
internasional yang memerlukan 
amendemen Konstitusi harus didahului 
dengan pengesahan amandemen 
tersebut.

Pasal 86

(1) Majelis Nasional dapat mengeluarkan 
undang-undang, resolusi, deklarasi, 
dan pernyataan.

(2) Undang-undang dan resolusi yang 
disahkan oleh Majelis Nasional akan 
mengikat semua badan negara, semua 
organisasi, dan semua warga negara.
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Pasal 87

(1) Setiap Anggota Majelis Nasional 
atau Dewan Menteri berhak untuk 
mengajukan suatu rancangan undang-
undang.

(2) Rancangan Undang-Undang Anggaran 
Negara disusun dan diajukan oleh 
Dewan Menteri.

Pasal 88

(1) Rancangan undang-undang harus 
dibaca dan ditetapkan berdasarkan 
pemungutan suara dua kali, selama sesi 
yang berbeda. Dengan pengecualian, 
Majelis Nasional dapat memutuskan 
untuk memegang dua surat suara 
selama satu sesi.

(2) Semua aturan lain Majelis Nasional 
memerlukan pemungutan suara 
tunggal.

(3) Setiap aturan yang ditetapkan akan 
diundangkan dalam Lembaran Negara 
dalam waktu 15 hari dari pengesahan 
undang-undang tersebut.

Pasal 89

(1) Sebuah mosi tidak percaya di dalam 
Dewan Menteri  membutuhkan 
dukungan setidaknya seperlima dari 
para Anggota Majelis Nasional. 
Untuk bisa ditetapkan, mosi tersebut 
memerlukan mayoritas atau lebih dari 
setengah suara dari seluruh Anggota 
Majelis Nasional.

(2) Jika Majelis Nasional memilih tidak 
percaya pada Perdana Menteri atau 
Dewan Menteri, Perdana Menteri 
harus menyerahkan pengunduran diri 
jabatannya.

(3) Jika Majelis Nasional menolak 
mosi tidak percaya dari Dewan 
Menteri, mosi berikutnya untuk suara 
tidak percaya dengan alasan yang 
sama tidak akan dilakukan sebelum 
berakhirnya enam bulan.

Pasal 90

(1) Anggota Majelis Nasional berhak 
untuk menjawab pertanyaan dan 
interpelasi kepada Dewan Menteri 
dan menteri individu yang ditugaskan 
untuk merespon.

(2) Sebuah mosi oleh seperlima dari 
Anggota Majelis Nasional dibutuhkan 
untuk mengubah interpelasi menjadi 
sebuah perdebatan di mana resolusi 
akan ditetapkan.

Pasal 91

(1) Majelis Nasional akan membentuk 
Kantor  Audit  Nasional  untuk 
mengontrol pelaksanaan anggaran.

(2) Pengaturan, wewenang, dan prosedur 
bertindak Kantor Audit Nasional 
ditetapkan oleh undang-undang.

Bab Empat

Presiden Republik

Pasal 92

(1) Presiden adalah kepala negara. Ia 
harus mewujudkan kesatuan bangsa 
dan akan mewakili negara dalam 
hubungan internasional.

(2) Presiden dibantu dalam tindakannya 
oleh seorang Wakil Presiden.

Pasal 93

(1) Presiden dipilih langsung oleh pemilih 
untuk jangka waktu lima tahun 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

(2) Setiap warga negara kelahiran 
Bulgaria yang telah mencapai usia 
40 tahun dan memenuhi syarat untuk 
terpilih menjadi anggota Majelis 
Nasional, dan telah tinggal di negara 
ini selama lima tahun sebelum pemilu 
berhak untuk menjadi Presiden.

(3) Untuk dapat dipilih, seorang calon 
membutuhkan lebih dari satu-setengah 
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suara yang sah, dengan ketentuan 
bahwa lebih dari setengah dari 
semua pemilih yang berhak telah 
memberikan suara mereka dalam 
pemilu.

(4) Apabila tidak ada calon Presiden 
terpilih, pemilihan suara tambahan 
diadakan dalam waktu tujuh hari antara 
dua kandidat teratas. Pemenangnya 
adalah calon yang memenangkan 
mayoritas suara.

(5) Pemilihan presiden akan diadakan 
tidak lebih dari tiga bulan dan tidak 
kurang dari dua bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan Presiden 
yang masih menjabat (incumbent).

(6) Mahkamah Konstitusi wajib memutus 
setiap permohonan terhadap keabsahan 
pemilihan presiden dalam waktu satu 
bulan setelah pemilu.

Pasal 94

Wakil Presiden dipilih pada waktu yang 
sama dan pada daftar kandidat yang 
sama dengan Presiden, dengan syarat 
dan prosedur yang sama.

Pasal 95

(1) Presiden dan Wakil  Presiden 
memenuhi syarat untuk hanya satu 
kali pemilihan untuk jabatan yang 
sama.

(2) Presiden dan Wakil Presiden tidak 
dapat menjabat sebagai Anggota 
Majelis Nasional atau terlibat dalam 
aktivitas negara lain, publik atau 
ekonomi lainnya, dan mereka juga 
tidak boleh berpartisipasi dalam 
kepemimpinan partai politik.

Pasal 96

Presiden dan wakil presiden bersumpah 
di hadapan Majelis Nasional sebagaimana 
yang telah ditetapkan pada Pasal 76 
ayat (2).

Pasal 97

(1) Kekuasaan Presiden atau Wakil 
Presiden akan berakhir sebelum 
selesai masa jabatannya pada salah 
satu kejadian berikut: 
1. pengunduran diri yang disampaikan 

di hadapan Mahkamah Konstitusi; 
2. ketidakmampuan tetap yang 

disebabkan oleh penyakit berat; 
3. sesuai dengan Pasal 103; 
4. meninggal dunia.

(2) Dalam kasus merujuk pada nomor 
1 dan nomor 2, hak istimewa dari 
Presiden atau Wakil Presiden harus 
ditangguhkan oleh Mahkamah 
Kons t i tus i  yang  mene tapkan 
keberadaan kondisi masing-masing.

(3) Dalam kasus merujuk pada ayat 
(1), Wakil Presiden memikul tugas 
Presiden sampai berakhirnya masa 
jabatan.

(4) Apabila Wakil Presiden tidak mampu 
memikul tugas Presiden, hak prerogatif 
Presiden harus ditanggung oleh Ketua 
Majelis Nasional sampai pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden yang 
baru. Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden akan diadakan dalam waktu 
dua bulan.

Pasal 98

Presiden Republik bertugas:
1. men jadwa lkan  pemi lu  un tuk 

Majelis Nasional dan untuk badan 
otonom pemerintah daerah dan akan 
menetapkan tanggal referendum 
nasional sesuai dengan resolusi 
Majelis Nasional;

2. memberikan pernyataan kepada 
bangsa dan Majelis Nasional;

3. membuat perjanjian internasional 
dalam keadaan yang ditetapkan oleh 
undang-undang;

4. mengundangkan undang-undang;
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5. berdasarkan mosi dari Dewan Menteri, 
menentukan batasan unit-unit wilayah 
administratif dan pusatnya;

6. berdasarkan mosi dari Dewan Menteri, 
mengangkat dan memberhentikan 
kepala misi diplomatik dan permanen 
Republik Bulgaria di organisasi 
in te rnas iona l ,  dan  mener ima 
kepercayaan dan surat-surat penarikan 
kembali dari perwakilan diplomatik 
asing untuk negara ini;

7. mengangkat dan memberhentikan 
pejabat negara dari jabatan selain 
jabatan kepemerintahan, sebagaimana 
ditetapkan oleh undang-undang;

8. memberikan penghargaan dan medali;
9. m e n g a b u l k a n ,  m e l a k u k a n 

pemulihan, memberikan keringanan, 
d a n  m e l a k u k a n  p e n a r i k a n 
kewarganegaraan Bulgaria;

10.  memberikan suaka;
11.  menggunakan hak untuk mengampuni;
12.  membatalkan utang kepada negara 

yang tidak tertagih;
13.  memberi nama monumental dan 

komunitas dari kepentingan nasional;
14. menginformasikan Majelis Nasional 

mengenai masalah mendasar dalam 
hak prerogatifnya.

Pasal 99

(1) Setelah konsultasi dengan kelompok 
parlemen, Presiden harus menunjuk 
calon Perdana Menteri yang dicalonkan 
oleh partai pemegang jumlah kursi 
tertinggi di Majelis Nasional untuk 
membentuk pemerintahan.

(2) Apabila calon Perdana Menteri gagal 
untuk membentuk pemerintahan 
dalam waktu tujuh hari, Presiden 
akan mempercayakan tugas ini 
kepada calon Perdana Menteri yang 
dicalonkan oleh kelompok parlemen 
terbesar kedua.

(3) Apabila calon Perdana Menteri 
baru juga gagal untuk membentuk 
pemerintahan dalam jangka waktu 
yang ditetapkan oleh ayat sebelumnya, 
Presiden akan mempercayakan tugas 
kepada calon Perdana Menteri yang 
dicalonkan oleh salah satu kelompok 
parlemen kecil.

(4) Apabila konsultasi terbukti sukses, 
Presiden akan meminta Majelis 
Nasional untuk memilih calon Perdana 
Menteri.

(5) Bila tidak didapatkan kesepakatan 
mengenai pembentukan pemerintah, 
Presiden harus menunjuk pemerintah 
sementara, membubarkan Majelis 
Nasional dan menjadwalkan pemilu 
baru dalam jangka waktu yang 
ditetapkan oleh Pasal 64 ayat (3). 
Tindakan Presiden pada pembubaran 
Maje l i s  Nas ional  juga  harus 
menetapkan tanggal pemilihan umum 
baru.

(6) Prosedur untuk membentuk pemerintah 
yang didasarkan oleh ayat sebelumnya 
lebih lanjut berlaku dalam kasus yang 
dipertimbangkan dalam Pasal 111 ayat 
(1).

(7) Dalam kasus dipertimbangkan oleh 
ayat (5) dan ayat (6), Presiden tidak 
akan membubarkan Majelis Nasional 
selama tiga bulan terakhir dari masa 
jabatannya. Seandainya parlemen 
gagal untuk membentuk pemerintahan 
dalam jangka waktu yang ditetapkan, 
Presiden harus menunjuk pemerintah 
sementara.

Pasal 100

(1) Presiden adalah Panglima Tertinggi 
Kepala Angkatan Bersenjata Republik 
Bulgaria.

(2) P r e s i d e n  m e n g a n g k a t  d a n 
memberhentikan komandan tertinggi 
Angkatan Bersenjata dan memberikan 
semua pangkat militer yang lebih 
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tinggi berdasarkan mosi dari Dewan 
Menteri.

(3) Presiden memimpin Dewan Konsultasi 
Keamanan Nasional, status yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

(4) Presiden wajib mengumumkan 
mobilisasi  umum atau parsial 
berdasarkan mosi dari Dewan Menteri 
yang sesuai dengan undang-undang.

(5) Presiden mengumumkan keadaan 
perang dalam kasus serangan 
bersenjata melawan Bulgaria atau 
kapanpun t indakan mendesak 
diperlukan berdasarkan suatu 
komitmen internasional ,  a tau 
mengumumkan darurat militer atau 
kondisi darurat negara lain setiap kali 
Majelis Nasional tidak dalam sesi dan 
tidak dapat dipanggil untuk bersidang. 
Majelis Nasional kemudian harus 
dipanggil untuk segera bersidang 
untuk mendukung keputusan tersebut. 

Pasal 101

(1) Dalam istilah yang ditetapkan oleh 
Pasal 88 ayat (3), Presiden bebas 
untuk mengembalikan rancangan 
undang-undang bersama dengan 
motifnya kepada Majelis Nasional 
untuk perdebatan lebih lanjut, yang 
tidak boleh diingkari.

(2) Bagian baru dari rancangan undang-
undang te rsebut  memer lukan 
mayoritas suara lebih dari setengah 
dari semua anggota Majelis Nasional.

(3) Mengikuti penerimaan rancangan 
undang-undang oleh Majelis Nasional, 
Presiden akan mengumumkan 
rancangan undang-undang tersebut 
dalam waktu tujuh hari setelah 
diterimanya.

Pasal 102

(1) Dengan adanya hak prerogatif di 
tangan presiden, Presiden dapat 

mengeluarkan keputusan, pernyataan, 
dan pesan.

(2) K e p u t u s a n  P r e s i d e n  h a r u s 
ditandatangani oleh Perdana Menteri 
atau menteri yang bersangkutan.

(3) Penandatanganan tidak diperlukan 
untuk keputusan yang berkaitan 
dengan: 
1. Penunjukan pemerintah sementara;
2. Pengangkatan calon Perdana 

Menteri;
3. Pembubaran Majelis Nasional;
4. Pengembalian undang-undang 

kepada Majelis Nasional untuk 
pembahasan lebih lanjut;

5. Pengaturan dan cara kerja kantor 
Kepresidenan dan penunjukan staf 
mereka;

6. P e n j a d w a l a n  p e m i l u  a t a u 
referendum;

7. Pengumuman undang-undang.

Pasal 103

(1) Presiden dan Wakil Presiden tidak 
bertanggung jawab atas tindakan 
yang dilakukan dalam melaksanakan 
tugasnya, kecuali untuk pengkhianatan 
tingkat tinggi, atau pelanggaran 
konstitusi.

(2) Pemakzulan membutuhkan mosi yang 
tidak kurang dari seperempat dari 
semua Anggota Majelis Nasional dan 
akan berlaku jika didukung oleh lebih 
dari dua-pertiga dari Anggota.

(3) Pemakzulan terhadap Presiden 
atau Wakil Presiden harus diadili 
oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
waktu satu bulan setelah pengajuan 
pemakzulan. Seandainya Mahkamah 
Konstitusi menghukum Presiden 
atau Wakil Presiden yang melakukan 
pengkhianatan tingkat tinggi, atau 
pelanggaran konstitusi, hak prerogratif 
Presiden atau Wakil Presiden harus 
ditangguhkan.
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(4) Tidak seorangpun dapat menempatkan 
Presiden atau Wakil Presiden dalam 
tahanan, dan tidak akan mengajukan 
tuntutan pidana terhadap mereka.

Pasal 104

Presiden bebas untuk menyerahkan tugas 
kepada Wakil Presiden yang ditetapkan 
secara perogratif oleh Pasal 98 angka 7, 
angka 9, angka 10, dan angka 11.

Bab Lima 

Dewan Menteri

Pasal 105

(1) Dewan Menteri akan memimpin 
pelaksanaan kebijakan negara dalam 
dan luar negeri berdasarkan Konstitusi 
dan undang-undang.

(2) Dewan Menteri harus menjamin 
ketertiban umum dan keamanan 
nasional serta akan melaksanakan 
pedoman yang menyeluruh atas 
administrasi negara dan Angkatan 
Bersenjata.

(3) D e w a n  M e n t e r i  h a r u s 
menginformasikan Majelis Nasional 
tentang masalah-masalah mengenai 
kewajiban Republik Bulgaria yang 
dihasilkan dari keanggotaannya di 
Uni Eropa.

(4) K e t i k a  b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m 
penyusunan dan pengadopsian 
instrumen Uni Eropa, Dewan Menteri 
harus menginformasikan Majelis 
Nasional terlebih dahulu, dan harus 
memberikan penjelasan terperinci atas 
tindakannya.

Pasal 106

Dewan Menteri  harus mengelola 
pelaksanaan anggaran negara; mengatur 
pengelolaan aset negara; menyimpulkan, 
mengkonfirmasi, atau mengakhiri 
perjanjian internasional ketika diberi 

wewenang untuk melakukannya oleh 
undang-undang.

Pasal 107

Dewan Menteri akan membatalkan setiap 
aturan yang tidak sah dan tidak tepaty ang 
ditetapkan oleh seorang menteri.

Pasal 108

(1) Dewan Menteri terdiri dari Perdana 
Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan 
para menteri.

(2) Perdana Menteri akan memimpin, 
mengkoordinasikan, dan memikul 
tanggung jawab untuk keseluruhan 
kebijakan pemerintah. Ia dapat 
mengangkat dan memberhentikan 
wakil menteri.

(3) Setiap anggota Dewan Menteri akan 
memimpin kementerian, kecuali 
apabila Majelis Nasional memutuskan 
sebaliknya. Setiap menteri akan 
mempertanggungjawabkan tindakan-
tindakannya sendiri.

Pasal 109

Para anggota Dewan Menteri harus 
bersumpah di hadapan Majelis Nasional, 
dengan sumpah yang ditetapkan oleh 
Pasal 76 ayat (2).

Pasal 110

Pemilik hak untuk pemilihan Dewan 
Menteri adalah setiap warga negara 
Bulgaria yang memenuhi syarat untuk 
terpilih menjadi anggota Majelis Nasional.

Pasal 111

(1) Kekuasaan Dewan Menteri akan 
berakhir pada salah satu kejadian 
berikut: 
1. Mosi tidak percaya dari Dewan 

Menteri atau Perdana Menteri,
2. Pengunduran diri dari Dewan 

Menteri atau Perdana Menteri,
3. Kematian Perdana Menteri.
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(2) Dewan Menteri wajib menyerahkan 
pengunduran diri sebelum Majelis 
Nasional yang baru terpilih.

(3) Jika salah satu di atas terjadi, Dewan 
Menteri akan terus bertugas sampai 
pemilihan Dewan baru Menteri.

Pasal 112

(1) Dewan Menteri bebas untuk meminta 
mosi percaya Majelis Nasional 
dalam kebijakan secara keseluruhan, 
deklarasi program-programnya, atau 
mengenai masalah-masalah tertentu. 
Sebuah resolusi membutuhkan 
mayoritas lebih dari separuh suara 
para Anggota Majelis Nasional yang 
hadir.

(2) Jika Dewan Menteri gagal untuk 
mendapatkan mosi percaya yang 
diharapkan tersebut, Perdana Menteri 
akan menyerahkan pengunduran diri 
pemerintah.

Pasal 113

(1) Seorang anggota Dewan Menteri 
tidak dapat terus bertugas atau 
terlibat dalam kegiatan yang tidak 
sesuai dengan status Anggota Majelis 
Nasional.

(2) Majelis Nasional bebas menentukan 
setiap pos atau kegiatan lain di mana 
anggota dari Dewan Menteri tidak 
boleh memegang atau terlibat masuk.

Pasal 114

Berdasarkan dan dalam pelaksanaan 
undang-undang, Dewan Menteri akan 
mengadopsi keputusan, tata cara, 
dan resolusi. Dewan Menteri dapat 
mengeluarkan peraturan melalui dekrit.

Pasal 115

Seorang menteri dapat mengeluarkan 
aturan, peraturan, petunjuk, dan perintah.

Pasal 116

(1) Pegawai negeri dapat menjadi 
pelaksana kehendak dan kepentingan 
bangsa. Dalam melaksanakan tugas, 
mereka harus dibimbing sepenuhnya 
oleh undang-undang dan harus netral 
secara politik.

(2) Syarat-syarat untuk pengangkatan dan 
pemberhentian pegawai negeri dan 
kondisi di mana mereka harus bebas 
untuk menjadi anggota partai politik 
dan serikat buruh, serta menggunakan 
hak mereka untuk mogok harus 
ditetapkan oleh undang-undang.

Bab Enam

Peradilan

Pasal 117

(1) Peradilan harus melindungi hak dan 
kepentingan yang sah semua warga 
negara, badan hukum, serta negara.

(2) Peradilan bersifat independen. Dalam 
melaksanakan fungsinya, para hakim, 
penilai pengadilan, jaksa, dan hakim 
penyidik hanya taat kepada undang-
undang.

(3) Peradilan harus memiliki anggaran 
yang independen.

Pasal 118

Semua kekuasaan kehakiman dilaksanakan 
atas nama rakyat.

Pasal 119 

(1) Pengadilan dikelola oleh Mahkamah 
Agung Kasasi, Mahkamah Agung 
Administrasi, pengadilan banding, 
pengadilan daerah, pengadilan militer, 
dan pengadilan kabupaten.

(2) Pengadilan khusus dapat dilaksanakan 
berdasarkan undang-undang.

(3) Tidak ada pengadilan yang luar biasa.
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Pasal 120

(1) Pengadilan wajib mengawasi legalitas 
undang-undang dan tindakan dari 
badan-badan administrasi.

(2) Warga negara dan badan hukum 
bebas untuk menentang tindakan 
a d m i n i s t r a t i f  a p a p u n  y a n g 
memengaruhi mereka, kecuali yang 
tercantum secara tegas oleh undang-
undang.

Pasal 121

(1) Pengadilan harus menjamin kesetaraan 
dan kesamaan kesempatan kepada 
para pihak dalam proses persidangan 
untuk menghadirkan kasus mereka.

(2) Proses peradilan harus memastikan 
penegakan kebenaran.

(3) Semua pengadilan akan melakukan 
proses persidangan mereka di depan 
umum, kecuali terdapat ketentuan lain 
dalam undang-undang.

(4) Semua keputusan pengadilan harus 
beralasan.

Pasal 122

(1) Warga negara dan badan hukum 
dapat memiliki hak bantuan hukum 
di semua tahap persidangan.

(2) Prosedur untuk mendapatkan nasihat 
hukum ditetapkan oleh undang-
undang.

Pasal 123

Penilai pengadilan akan berpartisipasi 
dalam proses persidangan dalam kasus-
kasus tertentu yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

Pasal 124

Kasasi Mahkamah Agung melakukan 
pengawasan tertinggi peradilan berkenaan 
dengan ketepatan dan kesetaraan 
penerapan hukum oleh semua pengadilan.

Pasal 125

(1) Administrasi Mahkamah Agung 
melakukan pengawasan tertinggi 
peradilan berkenaan dengan ketepatan 
dan kesetaraan penerapan hukum 
dalam keadilan administratif.

(2) Mahkamah Agung Administrasi 
memutus semua keberatan terhadap 
legalitas tindakan Dewan Menteri 
dan menteri-menteri, serta tindakan-
tindakan lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

Pasal 126

(1) Struktur kantor kejaksaan harus sesuai 
dengan yang ada pada pengadilan.

(2) Jaksa Agung mengawasi legalitas dan 
memberikan bimbingan metodologis 
untuk semua jaksa lainnya.

Pasal 127

Kantor Kejaksaan harus menjamin bahwa 
legalitas hukum terpantau:
1. d e n g a n  d e n g a n  m e m i m p i n 

penyel id ikan  dan  mengawasi 
legalitasnya;

2. dapat melakukan penyelidikan;
3. dengan mengajukan tuntutan terhadap 

tersangka kriminal dan mendukung 
tuntutan dalam kasus yang dapat 
didakwa; 

4. dengan mengawasi penegakan 
hukuman dan tindakan paksaan 
lainnya;

5. dengan bertindak untuk pembatalan 
semua tindakan yang melanggar 
hukum;

6. dengan ikut serta dalam gugatan 
perdata dan administrasi setiap kali 
diharuskan oleh hukum.

Pasal 128

Hakim penyidik harus berada dalam 
sistem peradilan. Mereka harus melakukan 
investigasi terhadap kasus-kasus pidana 
yang ditentukan oleh hukum.
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Pasal 129

(1) Hakim, jaksa, dan hakim penyidik 
dipilih, dipromosikan, diturunkan 
pangkatnya,  dimutasikan, dan 
diberhentikan oleh Majelis Hakim dan 
Majelis Jaksa dari Dewan Yudisial 
Agung masing-masing.

(2) Ketua Mahkamah Agung Kasasi, 
Ketua Mahkamah Agung Administrasi 
dan Jaksa Agung akan diangkat dan 
dibebaskan oleh Presiden Republik 
atas usulan oleh Dewan Yudisial 
Agung untuk masa jabatan tujuh 
tahun dan tidak akan memenuhi syarat 
untuk masa jabatan kedua. Presiden 
tidak dapat menolak penunjukan atau 
pembebasan atas usulan yang diulang.

(3) Setelah menyelesaikan masa jabatan 
lima tahun sebagai hakim, jaksa 
atau hakim penyidik, dan setelah 
pengesahan, dengan keputusan dari 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa 
dari Dewan Yudisial Agung masing-
masing, para hakim, jaksa, dan hakim 
penyidik akan menjadi tidak dapat 
dilepas dari jabatannya. Mereka, 
termasuk orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2) harus dibebaskan dari 
kantor hanya atas:
1. penyelesaian usia 65 tahun;
2. pengunduran diri;
3. putusan yang memiliki kekuatan 

res judicata untuk hukuman 
perampasan kebebasan karena 
pelanggaran pidana yang dilakukan 
dengan sengaja;

4. ketidakmampuan permanen secara 
fakta untuk melakukan tugas 
mereka selama lebih dari satu tahun;

5. pelanggaran serius atau pengabaian 
sistematis atas tugas resmi mereka, 
serta tindakan yang merusak 
martabat peradilan.

(4) [ Ay a t  i n i  t e l a h  d i n y a t a k a n 
inkonstitusional oleh Mahkamah 
Konstitusi]

(5) Dalam hal pemberhentian dari 
jabatan berdasarkan ayat (3) angka 
2 dan angka 4, hal yang tidak dapat 
dilepaskan akan dipulihkan setelah 
penunjukan berikutnya ke kantor 
hakim, jaksa penuntut atau hakim 
penyidik.

(6) Kepala badan peradilan, kecuali yang 
merujuk pada ayat (2), harus diangkat 
untuk jangka waktu 5 tahun dan 
memenuhi syarat untuk mandat kedua.

Pasal 130

(1) Dewan Yudisial Agung terdiri dari 
25 orang anggota. Duduk di atasnya 
sebagai ex officio adalah Ketua 
Mahkamah Agung Kasasi, Ketua 
Mahkamah Agung Administrasi, dan 
Jaksa Agung.

(2) Pengacara aktif yang memiliki 
profesionalitas dan integritas moral 
yang tinggi dengan setidaknya 15 
tahun pengalaman profesional berhak 
untuk pemilihan Dewan Yudisial 
Agung selain anggota ex officio.

(3) Sebelas anggota Dewan Yudisial 
Agung dipilih oleh Majelis Nasional 
oleh mayoritas dua pertiga dari 
perwakilan nasional dan sebelas akan 
dipilih oleh badan-badan peradilan. 
Anggota Dewan Yudisial Agung akan 
dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 
130a ayat (3) dan ayat (4) serta sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

(4) Anggota Dewan Yudisial Agung 
yang terpilih akan menjabat selama 
lima tahun. Mereka tidak dapat 
dipilih dalam pemilihan ulang yang 
dilaksanakan langsung setelah masa 
jabatan mereka berakhir.

(5) [Ayat ini telah dicabut]
(6) [Ayat ini telah dicabut]
(7) [Ayat ini telah dicabut]
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(8) Mandat anggota Dewan Yudisial 
Agung yang terpilih akan berakhir 
pada salah satu dari kejadian berikut:
1. pengunduran diri;
2. putusan akhir pengadilan untuk 

kejahatan yang dilakukan;
3. ket idakmampuan permanen 

secara de facto untuk melakukan 
tugasnya selama lebih dari satu 
tahun;

4. pemberhentian disiplin dari 
jabatannya atau kehilangan hak 
untuk menggeluti profesi atau 
aktivitas hukum.

(9) Dalam hal pemutusan mandat anggota 
terpilih dari Dewan Yudisial Agung, 
anggota baru dari kuota yang sama 
akan dipilih yang akan memegang 
jabatan sampai berakhirnya mandat.

Pasal 130a

(1) Dewan Yudis ia l  Agung akan 
melaksanakan kekuasaannya melalui 
Pleno, Majelis Hakim, dan Majelis 
Jaksa. 

(2) Pleno terdiri dari semua anggota 
Dewan Yudisial Agung. Pleno Dewan 
Yudisial Agung akan:
1. menyetujui rancangan anggaran 

peradilan;
2. mengadopsi keputusan untuk 

mengakhiri mandat anggota 
terpilih dari Dewan Yudisial 
Agung berdasarkan kondisi Pasal 
130 ayat (8);

3. mengatur kualifikasi hakim, jaksa, 
dan hakim penyidik;

4. memutuskan masalah organisasi 
yang umum bagi peradilan;

5. mengadakan  aud iens i  dan 
menerima laporan tahunan 
berdasarkan Pasal 84 angka 16;

6. mengelola harta benda peradilan 
yang tidak bergerak;

7. mengajukan usulan kepada 
P r e s i d e n  R e p u b l i k  u n t u k 
penunjukan dan pemberhentian 

Ketua Mahkamah Agung Kasasi, 
K e t u a  M a h k a m a h  A g u n g 
Administrasi, dan Jaksa Agung;

8. melaksanakan kewenangan lain 
sebagaimana didefinisikan oleh 
undang-undang.

(3) Majelis Hakim dari Dewan Yudisial 
Agung terdiri dari 14 anggota dan 
termasuk Ketua Mahkamah Agung 
Kasasi dan Mahkamah Agung 
Administrasi, enam anggota yang 
dipilih langsung oleh para hakim 
dan enam anggota yang dipilih oleh 
Majelis Nasional.

(4) Majelis Jaksa dari Dewan Yudisial 
Agung terdiri dari 11 anggota dan 
termasuk Jaksa Agung, empat anggota 
yang dipilih langsung oleh para jaksa, 
satu anggota dipilih langsung oleh 
hakim penyidik dan lima anggota 
yang dipilih oleh Majelis Nasional.

(5) Majelis masing-masing bertindak 
dalam domain profesionalnya harus 
melakukan fungsi-fungsi berikut:
1. mengangkat, mempromosikan, 

memindahkan, dan membebaskan 
dari jabatan para hakim, jaksa, dan 
hakim penyidik;

2. membuat pengesahan berkala bagi 
para hakim, jaksa, hakim penyidik, 
dan kepala administrasi di otoritas 
pengadilan dan akan memutuskan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
perolehan dan pemulihan yang 
tidak dapat dipindahkan;

3. menjatuhkan sanksi disiplin 
atas penurunan pangkat dan 
pembebasan dari jabatannya bagi 
hakim, jaksa, hakim penyidik, 
dan kepala administrasi di otoritas 
pengadilan;

4. mengangkat dan memberhentikan 
kepala administrasi di otoritas 
pengadilan;

5. menyelesaikan hal-hal yang 
berkaitan dengan organisasi 
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pelaksanaan sistem otoritas 
pengadilan masing-masing;

6. menggunakan kewenangan lain 
sebagaimana didefinisikan oleh 
undang-undang

Pasal 130b

(1) Rapat pleno Dewan Yudisial Agung 
diketuai oleh Menteri Kehakiman. 
Menteri tidak akan mengambil bagian 
dalam pemungutan suara.

(2) Majelis Hakim dari Dewan Yudisial 
Agung akan diketuai oleh Ketua 
Mahkamah Agung Kasasi. Majelis 
Jaksa di Dewan Yudisial Agung 
akan diketuai oleh Jaksa Agung. 
Menteri Kehakiman dapat menghadiri 
pertemuan tetapi tidak akan mengambil 
bagian dalam pemungutan suara.

(3) Inspektur Jenderal dapat menghadiri 
rapat-rapat Pleno Dewan Yudisial 
Agung dan rapat-rapat Majelis Hakim 
dan Majelis Jaksa dari Dewan Yudisial 
Agung tetapi tidak akan mengambil 
bagian dalam pemungutan suara.

Pasal 130c

Menteri Kehakiman akan:
1. mengusulkan rancangan anggaran 

peradilan dan menyerahkannya 
kepada Dewan Yudisial Agung;

2. [Ayat ini telah dicabut]
3. dapat  membuat  usulan untuk 

pengangkatan, promosi, penurunan 
pangkat, pemindahan dan pembebasan 
dari jabatan hakim, jaksa, dan hakim 
penyidik;

4. berpartisipasi dalam organisasi 
kualifikasi para hakim, jaksa, dan 
hakim penyidik.

5. [Ayat ini telah dicabut]

Pasal 131

[Pasal ini telah dicabut]

Pasal 132

(1) Ketika menjalankan fungsi yudisial, 
para hakim, jaksa, dan hakim 
penyidik tidak akan menanggung 
tanggung jawab perdata atau pidana 
atas tindakan resmi mereka atau 
atas tindakan yang diberikan oleh 
mereka, kecuali jika tindakan yang 
dilakukan merupakan pelanggaran 
yang disengaja dan tidak dapat 
diperkirakan

(2) [Ayat ini telah dicabut]
(3) [Ayat ini telah dicabut]
(4) [Ayat ini telah dicabut]

Pasal 132a

(1) Inspektorat akan dibentuk untuk 
Dewan Yudisial Agung yang terdiri 
dari kepala inspektur dan sepuluh 
inspektur.

(2) Kepala inspektur dipilih oleh Majelis 
Nasional oleh mayoritas dua pertiga 
Anggota untuk masa jabatan lima 
tahun.

(3) Para inspektur harus dipilih oleh 
Majelis Nasional untuk masa jabatan 
empat tahun sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan dalam ayat (2).

(4) Kepala inspektur dan inspektur dapat 
dipilih kembali, namun tidak untuk 
dua mandat berturut-turut.

(5) Anggaran Inspektorat akan diadopsi 
oleh Majelis Nasional dalam kerangka 
anggaran peradilan.

(6) Inspektora t  harus  memeriksa 
pelaksanaan otoritas peradilan 
tanpa memengaruhi independensi 
para hakim, juri, jaksa, dan hakim 
penyidik dalam melaksanakan tugas 
mereka. Inspektorat harus melakukan 
pemeriksaan terhadap integritas dan 
konflik kepentingan para hakim, 
jaksa, dan hakim penyidik, deklarasi 
harta benda mereka, serta untuk 
memastikan tindakan apa pun yang 
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merusak martabat peradilan dan 
pelanggaran independensi hakim, 
jaksa, dan hakim penyidik. Inspektur 
Jenderal dan para inspektur harus 
independen dan hanya akan mematuhi 
undang-undang saat menjalankan 
tugasnya.

(7) Inspektorat akan bertindak secara ex 
officio atas prakarsa warga negara, 
badan hukum atau badan-badan 
negara, termasuk hakim, jaksa, dan 
hakim penyidik.

(8) Inspektorat harus menyerahkan 
laporan tahunan tentang kegiatannya 
kepada Dewan Yudisial Agung.

(9) Inspektorat harus mengirimkan sinyal, 
usulan, dan laporan kepada badan-
badan negara lain, termasuk badan 
peradilan yang kompeten. Inspektorat 
harus memberikan informasi publik 
tentang kegiatannya.

(10) Kondisi dan prosedur yang berlaku 
untuk pemilihan dan pemberhentian 
dari jabatan kepala inspektur dan 
para inspektur, serta organisasi 
dan kegiatan Inspektorat harus 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 133

Organisasi dan aktivitas Dewan Yudisial 
Agung, pengadilan, kejaksaan, dan 
hakim penyidik, status hakim, jaksa, 
dan hakim penyidik, syarat dan prosedur 
pengangkatan dan pemberhentian hakim, 
penilai pengadilan, jaksa, dan hakim 
penyidik, serta perwujudan tanggung 
jawab mereka harus ditetapkan oleh 
undang-undang.

Pasal 134

(1) Organisasi advokat harus bebas, 
berdiri sendiri, dan otonom. Organisasi 
advokat akan membantu warga negara 
dan badan hukum dalam membela hak 
dan kepentingan mereka secara sah.

(2) Organisasi ,  prosedur kegiatan 
organisasi  advokat ditetapkan 
berdasarkan undang-undang.

Bab Tujuh

Pemerintahan Daerah dan 
Adminstrasi Daerah

Pasal 135

(1) Wilayah Republik Bulgaria dibagi 
menjadi kotamadya dan daerah. 
Pembagian wilayah dan hak-hak 
istimewa dari ibukota dan kota-kota 
besar lainnya ditetapkan oleh undang-
undang.

(2) Unit-unit administratif daerah lainnya 
dan badan-badan otonom pemerintah 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 136

(1) K o t a m a d y a  m e r u p a k a n  u n i t 
administrasi dasar daerah yang pada 
tingkat ini otonomi pemerintahan dapat 
dipraktikkan. Warga negara dapat 
berpartisipasi dalam pemerintahan 
kotamadya, baik melalui badan-badan 
pemerintahan lokal yang mereka 
pilih maupun secara langsung, yakni 
melalui referendum atau rapat umum 
rakyat.

(2) Batas kotamadya ditetapkan setelah 
referendum rakyat.

(3) Sebuah kotamadya akan menjadi 
sebuah badan hukum.

Pasal 137

(1) Kotamadya bebas untuk membentuk 
asosiasi guna mencari solusi dalam 
masalah biasa. 

(2) Undang-undang harus menetapkan 
kondisi yang kondusif bagi hubungan 
antar kota.

Pasal 138

Badan otonom pemerintah dalam 
sebuah kotamadya adalah sebuah dewan 
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pemerintahan kota yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat untuk jangka waktu 
4 tahun dengan sebuah prosedur yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 139

(1) Walikota adalah pemimpin eksekutif 
pada kotamadya. Ia dipilih secara 
langsung dalam jangka waktu 4 tahun 
oleh rakyat atau oleh dewan kota 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang.

(2) Dalam aktivitasnya, seorang walikota 
dipandu oleh undang-undang, 
peraturan dewan kota, dan keputusan 
dari rakyat 

Pasal 140

Sebuah kotamadya berhak memiliki 
kekayaan kota yang akan digunakan 
untuk kepentingan masyarakat wilayah.

Pasal 141

(1) Sebuah kotamadya dapat memiliki 
anggaran sendiri.

(2) Sumber pendapatan tetap sebuah 
kotamadya ditetapkan oleh undang-
undang.

(3) Dewan kota menentukan ukuran pajak 
daerah dalam kondisi dengan prosedur 
dan dalam kerangka yang ditetapkan 
oleh undang-undang.

(4) Dewan kota menentukan ukuran biaya 
lokal berdasarkan prosedur yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

(5) Negara harus memastikan pekerjaan 
normal kotamadya melalui alokasi 
anggaran dan cara lain.

Pasal 142

Daerah merupakan sebuah unit teritorial 
administratif untuk pelaksanaan kebijakan 
daerah, pelaksanaan pemerintahan negara 
pada tingkat lokal, dan memastikan 

keterpaduan antara kepentingan nasional 
dan lokal.

Pasal 143

(1) Setiap daerah dipimpin oleh seorang 
gubernur daerah yang dibantu oleh 
pemerintah daerah.

(2) Seorang gubernur daerah diangkat 
oleh Dewan Menteri.

(3) G u b e r n u r  d a e r a h  m e n j a m i n 
pelaksanaan kebijakan negara, 
perlindungan terhadap kepentingan 
nasional, hukum dan ketertiban 
umum, serta harus melaksanakan 
kontrol administratif.

Pasal 144

Badan-badan pusat negara dan perwakilan 
mereka di daerah harus melakukan 
kontrol terhadap legalitas aturan-aturan 
badan pemerintah daerah hanya ketika 
diberi wewenang untuk melakukannya 
oleh undang-undang.

Pasal 145

Dewan kota diberikan kebebasan untuk 
menggugat suatu peraturan di hadapan 
pengadilan yang melanggar hak-haknya.

Pasal 146

Pengaturan dan prosedur dari badan 
administrasi otonom dan administrasi 
daerah ditetapkan oleh undang-undang.

Bab Delapan

Mahkamah Konstitusi

Pasal 147

(1) Mahkamah Konstitusi terdiri dari 
12 orang hakim, sepertiga dari 
mereka dipilih oleh Majelis Nasional, 
sepertiga diangkat oleh Presiden, 
dan sepertiga dipilih oleh rapat 
gabungan para hakim dari Mahkamah 
Agung Kasasi dan Mahkamah Agung 
Administrasi.
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(2) Para hakim Mahkamah Konstitusi 
akan dipilih atau diangkat untuk 
jangka waktu sembilan tahun dan 
tidak dapat memenuhi syarat untuk 
pemilihan atau penunjukan kembali. 
Susunan Mahkamah Konstitusi akan 
diperbarui setiap tiga tahun dari kuota 
masing-masing, dengan urutan rotasi 
yang ditetapkan oleh undang-undang.

(3) Para hakim Mahkamah Konstitusi 
adalah para ahli hukum yang memiliki 
profesionalitas dan integritas moral 
yang tinggi dengan setidaknya 15 
tahun pengalaman profesional.

(4) Para hakim Mahkamah Konstitusi 
melalui proses pemungutan suara 
rahasia memilih seorang Ketua 
Mahkamah untuk jangka waktu tiga 
tahun.

(5) Status seorang hakim Mahkamah 
Konstitusi tidak sesuai dengan mandat 
perwakilan, jabatan negara atau 
publik, keanggotaan dalam partai 
politik atau serikat buruh, atau dengan 
menjalankan bisnis komersial yang 
bebas, atau pekerjaan lainnya.

(6) Seorang hakim Mahkamah Konstitusi 
memiliki imunitas yang sama dengan 
Anggota Majelis Nasional.

Pasal 148

(1) Mandat dari hakim Mahkamah 
Konstitusi akan berakhir pada salah 
satu kejadian berikut:
1. berakhirnya masa jabatan;
2. pengunduran diri yang disampaikan 

kepada Mahkamah Konstitusi;
3. pelaksanaan hukuman penjara 

berkekuatan hukum tetap untuk 
tindak pidana yang disengaja;

4. ketidakmampuan tetap yang telah 
berlangsung selama lebih dari satu 
tahun;

5. ketidaksesuaian dengan jabatan 
atau kegiatan berdasarkan Pasal 
147 ayat (5);

6. meninggal dunia.
(2) Mahkamah Konstitusi akan mencabut 

imunitas hakim atau menetapkan 
ketidakmampuannya secara nyata 
untuk melakukan tugasnya dengan 
pemungutan suara secara rahasia yang 
memerlukan mayoritas setidaknya 
dua-pertiga suara dari semua hakim.

(3) Apabila mandat seorang hakim 
Konstitusi berakhir, hakim yang baru 
dari kuota yang sama akan diangkat 
atau dipilih dalam satu bulan.

Pasal 149

(1) Mahkamah Konstitusi wajib: 
1. memberikan interpretasi konstitusi 

yang mengikat; 
2. memutus konsti tusionali tas 

undang-undang dan peraturan 
lainnya yang disahkan oleh 
Majelis Nasional dan peraturan 
Presiden; 

3. memutus sengketa kewenangan 
antara Majelis Nasional, Presiden, 
dan Dewan Menteri, dan antara 
badan pemerintahan daerah yang 
mandiri dan cabang eksekutif 
pemerintah pusat; 

4. memutus kesesuaian antara 
Kons t i tus i  dan  pe r j an j i an 
internasional yang dibuat oleh 
Republik Bulgaria sebelum 
dirat i f ikasi ,  dan mengenai 
kesesuaian antara undang-undang 
domestik dengan norma-norma 
yang diakui secara universal 
dalam hukum internasional dan 
perjanjian internasional di mana 
Bulgaria merupakan salah satu 
pihaknya;

5. memutus mengenai keberatan 
terhadap konstitusionalitas partai 
politik dan asosiasi;
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6. memutus mengenai keberatan 
terhadap legalitas pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden; 

7. memutus mengenai keberatan 
terhadap legalitas pemilihan 
Anggota Majelis Nasional;

8. memutus mengenai pemakzulan 
oleh Majelis Nasional terhadap 
Presiden atau Wakil Presiden.

(2) Tidak ada kewenangan Mahkamah 
Konstitusi yang dapat diberikan atau 
ditangguhkan oleh undang-undang.

Pasal 150

(1) Mahkamah Konstitusi bertindak atas 
inisiatif dari tidak kurang seperlima 
dari semua anggota Dewan Nasional, 
Presiden, Dewan Menteri, Mahkamah 
Agung Kasasi, atau Jaksa Agung. 
Keberatan terhadap kewenangan 
berdasarkan ayat 1 angka (3) dari 
pasal-pasal sebelumnya dapat diajukan 
juga oleh Dewan Pemerintah Kota.

(2) Jika ditemukan ketidaksesuaian 
antara sebuah undang-undang 
dengan Konstitusi, maka Mahkamah 
Agung Kasasi atau Mahkamah 
Agung Administrasi akan menunda 
persidangan pada suatu perkara 
dan merujuk masalah tersebut pada 
Mahkamah Konstitusi.

(3) Ombudsman dapat mengajukan kepada 
Mahkamah Konstitusi permohonan 
untuk menyatakan inkonstitusional 
suatu undang-undang yang melanggar 
hak asasi manusia dan kebebasan. 

(4) Dewan Asosiasi Advokat Tertinggi 
dapat mengajukan kepada Mahkamah 
Kons t i tus i  pe rmin taan  un tuk 
menyatakan sebagai Undang-Undang 
yang inkonstitusional yang melanggar 
hak dan kebebasan warga negara.

Pasal 151

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi 
memerlukan mayoritas lebih dari 
setengah suara dari semua hakim.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi harus 
diumumkan dalam Lembaran Negara 
dalam waktu 15 hari dari tanggal 
dikeluarkannya putusan tersebut. 
Putusan mulai berlaku tiga hari setelah 
pengundangannya. Setiap tindakan 
yang didapati inkonstitusional maka 
tidak berlaku lagi sejak tanggal 
putusan berkekuatan hukum.

(3) Suatu bagian dari undang-undang 
yang tidak dinyatakan inkonstitusional 
akan tetap berlaku.

Pasal 152

Pengaturan dan tata cara persidangan 
Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh 
undang-undang.

Bab Sembilan

Amandemen Konstitusi

Adopsi Konstitusi Baru

Pasal 153

Majelis Nasional bebas untuk mengubah 
semua ketentuan Konstitusi kecuali 
ketentuan-ketentuan mengenai hak 
prerogatif dari Majelis Agung Nasional.

Pasal 154

(1) Inisiatif untuk mengajukan rancangan 
undang-undang amendemen konstitusi 
merupakan hak seperempat dari 
para Anggota Majelis Nasional dan 
Presiden.

(2) R a n c a n g a n  u n d a n g - u n d a n g 
amendemen harus diperdebatkan 
oleh Majelis Nasional tidak kurang 
dari satu bulan dan tidak lebih dari 
tiga bulan dari tanggal rancangan 
undang-undang tersebut diajukan.
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Pasal 155

(1) Amendemen konstitusi memerlukan 
mayoritas tiga perempat suara dari 
semua anggota Majelis Nasional 
dalam tiga surat suara pada tiga hari 
yang berbeda.

(2) Rancangan undang-undang yang telah 
diterima kurang dari tiga perempat 
tetapi lebih dari dua-pertiga suara 
dari seluruh Anggota memenuhi 
syarat untuk pengajuan ulang setelah 
tenggang waktu yang tidak kurang 
dari dua bulan dan tidak lebih dari 
lima bulan. Agar pengajuan baru 
tersebut dapat disahkan, rancangan 
u n d a n g - u n d a n g  m e m e r l u k a n 
mayoritas dua-pertiga suara dari 
seluruh Anggota.

Pasal 156

Amendemen Konstitusi ditandatangani 
dan diumumkan dalam Lembaran Negara 
oleh Ketua Majelis Agung Nasional dalam 
waktu tujuh hari setelah pengesahan 
tersebut.

Pasal 157

Majelis Agung Nasional terdiri dari 400 
orang anggota yang dipilih berdasarkan 
pemilu dengan prosedur yang telah 
ditetapkan.

Pasal 158

Majelis Agung Nasional:
(1) mengadopsi konstitusi baru;
(2) menyelesaikan setiap perubahan 

dalam wilayah Republik Bulgaria 
dan meratifikasi setiap instrumen 
internasional yang mempertimbangkan 
perubahan tersebut;

(3) menyelesaikan setiap perubahan 
dalam bentuk struktur negara atau 
bentuk pemerintahan;

(4) menyelesaikan setiap perubahan Pasal 
5 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 57 

ayat (1) dan ayat (3) dari Konstitusi 
ini;

(5) menyelesaikan setiap perubahan pada 
Bab Sembilan Konstitusi.

Pasal 159

(1) Hanya Presiden atau setidaknya 
setengah dari Anggota Majelis 
Nasional Agung yang memiliki hak 
untuk mengajukan rancangan undang-
undang amendemen sesuai dengan 
Pasal sebelumnya.

(2) Rancangan konstitusi baru atau 
amendemen yang diusulkan terhadap 
Konstitusi yang ada, dan rancangan 
undang-undang yang memperkenalkan 
suatu perubahan dalam wilayah 
negara sesuai dengan Pasal 158 harus 
diperdebatkan oleh Majelis Nasional 
tidak kurang dari dua bulan dan 
selambat-lambatnya lima bulan dari 
tanggal rancangan undang-undang 
tersebut diajukan.

Pasal 160

(1) Resolusi oleh Majelis Nasional yang 
mengumumkan pemilu untuk Majelis 
Agung Nasional mensyaratkan 
mayoritas dua-pertiga suara dari 
seluruh Anggota.

(2) Presiden harus menjadwalkan 
pemilihan untuk Majelis Agung 
Nasional dalam waktu tiga bulan dari 
resolusi Majelis Agung Nasional yang 
disahkan.

(3) Mandat Majelis Nasional akan 
berakhir dengan diadakannya pemilu 
untuk Majelis Agung Nasional.

Pasal 161

Untuk mengesahkan suatu rancangan 
undang-undang, Majelis Agung Nasional 
memerlukan mayoritas dua pertiga suara 
dari seluruh Anggota, dalam tiga surat 
suara pada tiga hari yang berbeda.
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Pasal 162

(1) Majelis Agung Nasional membuat 
resolusi hanya pada rancangan 
undang-undang amendemen konstitusi 
yang telah dipilih.

(2) Dalam kondisi darurat, Majelis 
Agung Nasional dapat lebih lanjut 
melaksanakan tugasnya sebagai 
Majelis Nasional.

(3) Hak  p re roga t i f  da r i  Maje l i s 
Agung Nasional berakhir setelah 
menyelesaikan semua hal yang telah 
dipilih. Presiden kemudian akan 
menjadwalkan pemilihan dengan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. 

Pasal 163

Undang-Undang Majelis Agung Nasional 
ditandatangani dan diumumkan dalam 
Lembaran Negara oleh Ketua Majelis 
dalam waktu tujuh hari setelah pengesahan 
UU tersebut.

Bab Sepuluh

Lambang, Lencana, Bendera, Lagu 
Kebangsaan, dan Ibukota

Pasal 164
L a m b a n g  R e p u b l i k  B u l g a r i a 
menggambarkan singa emas pada sebuah 
perisai berwarna merah gelap.

Pasal 165
Lencana negara menggambarkan lambang 
Republik Bulgaria.

Pasal 166
Bendera Republik Bulgaria adalah tiga 
warna: putih, hijau, dan merah yang 
berjajar secara horizantal dari atas ke 
bawah.

Pasal 167
Untuk penempatan lencana negara dan 
pengibaran bendera nasional ditetapkan 
oleh undang-undang.

Pasal 168
Lagu kebangsaan Republik Bulgaria 
adalah “Mila Rodino”

Pasal 169
Ibukota Republik Bulgaria adalah Kota 
Sofia.

Ketentuan Peralihan dan Penutup 

Pasal 1

(1) M a h k a m a h  A g u n g  N a s i o n a l 
akan membubarkan diri setelah 
dikeluarkannya peraturan baru dari 
Konstitusi. 

(2) Mahkamah Agung Nasional akan terus 
menjabat sebagai Majelis Nasional 
sampai pemilihan Majelis Nasional 
yang baru. Dalam masa jabatan ini, 
Mahkamah Agung Nasional akan 
menetapkan rancangan undang-undang 
untuk pemilihan Majelis Nasional 
yang baru, Presiden, Badan Daerah 
Otonom, dan rancangan undang-
undang lainnya. Mahkamah Konstitusi 
dan Dewan Yudisial Agung ditetapkan 
dalam masa jabatan yang sama.

(3) Anggota Majelis Nasional, Presiden, 
Wakil Presiden, dan para anggota 
Dewan Menteri wajib mengucapkan 
sumpah yang dibuat oleh Konstitusi 
ini pada sesi pertama Majelis Nasional 
setelah berlakunya Konstitusi ini.

Pasal 2

Sementara  menunggu pemil ihan 
Mahkamah Agung Kasasi dan Mahkamah 
Agung Administrasi, hak prerogatif 
mereka sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) 
dan Pasal 147 ayat (1) Konstitusi akan 
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 
Republik Bulgaria.

Pasal 3

(1) Ketentuan undang-undang baru 
berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Konstitusi.
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(2) Dalam waktu satu tahun dari mulai 
berlakunya Konstitusi ini, Majelis 
Nasional akan mencabut ketentuan-
ketentuan dari undang-undang yang 
ada yang belum dibatalkan berdasarkan 
kekuatan langsung dari Konstitusi 
sesuai dengan Pasal 5 ayat (2).

(3) Undang-undang yang secara tegas 
diperlukan oleh Konstitusi ini harus 
disahkan oleh Majelis Nasional dalam 
waktu tiga tahun.

Pasal 4

Pengaturan pengadilan yang dibentuk 
oleh Konstitusi mulai berlaku setelah 
disahkannya undang-undang struktural 
dan prosedural baru dalam jangka waktu 
yang ditetapkan oleh Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Hakim, jaksa, dan hakim penyidik akan 
menjadi pejabat tetap jika dalam waktu 
tiga bulan dari pembentukannya Dewan 
Yudisial Agung tidak memutuskan bahwa 
mereka tidak memiliki kemampuan 
profesional yang diperlukan.

Pasal 6

Sementara menunggu pengesahan 
undang-undang baru mengenai Televisi 
Nasional Bulgaria, Radio Nasional 
Bulgaria, dan Kantor Berita Bulgaria, 
Majelis Nasional akan menjalankan 
hak prerogatif yang berada di Majelis 
National sehubungan dengan lembaga-
lembaga nasional tersebut.

Pasal 7

(1) Pemilihan umum Majelis Nasional 
dan badan otonom pemerintah daerah 
harus diadakan dalam waktu tiga 
bulan dari pembubaran diri Majelis 
Agung Nasional. Tanggal pemilu 
akan dijadwalkan oleh Presiden sesuai 
dengan hak prerogatifnya berdasarkan 
Pasal 98 angka 1 Konstitusi ini.

(2) Pemilu untuk Presiden dan Wakil 
Presiden harus diadakan dalam 
waktu tiga bulan dari pemilu Majelis 
Nasional.

(3) Sementara menunggu pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, tugas 
mereka yang diatur oleh Konstitusi 
akan dilaksanakan oleh Ketua 
(Presiden) dan Wakil Ketua (Wakil 
Presiden).

Pasal 8

Pemerintah harus terus menjalankan 
tugasnya menurut Konstitusi ini sampai 
pembentukan pemerintahan baru.

Pasal 9 

Konstitusi ini mulai berlaku pada 
hari Konstitusi ini diumumkan dalam 
Lembaran Negara oleh Ketua Majelis 
Nasional Agung, dan akan menggantikan 
Konstitusi Republik Bulgaria pada 
tanggal 18 Mai 1971 (diundangankan 
dalam Lembaran Negara Nomor 39/1971; 
diamendemen dalam LN No. 6/1990, 
29/1990, 87/1990, 94/1990, 98/1990, 
dikoreksi dalam LN No. 98/1990).

Ketentuan Peralihan dan Penutup 
(SG 85/03)

Pasal 4

(1) Dalam waktu tiga bulan sejak 
berlakunya Undang-Undang yang 
mengubah dan menambah Konstitusi 
Republik Bulgaria, Majelis Nasional 
akan mengesahkan undang-undang 
yang terkait dengan pelaksanaan 
amendemen dan suplemen ini.

(2) Dalam waktu tiga bulan sejak 
berlakunya Pasal 1 angka 3 Dewan 
Yudisial Agung akan menunjuk kepala 
badan-badan peradilan.

Pasal 5

Kepala badan peradilan yang, sampai 
berlakunya Undang-Undang ini, telah 
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menduduki jabatan administratif masing-
masing selama lebih dari 5 tahun, dapat 
diangkat ke posisi yang sama hanya untuk 
satu mandat lagi.

Pasal 6

Para hakim, jaksa penuntut dan hakim 
investigasi yang pada saat berlakunya 
Undang-Undang ini belum menyelesaikan 
masa jabatan 3 tahun pada posisi masing-
masing, akan menjadi tidak dapat 
diberhentikan berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini.

Pasal 7

Pasal 1 angka 3 mulai berlaku pada 1 
Januari 2004.

Ketentuan Akhir (SG 18/05)

Pasal 7

Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal mulai 
berlakunya Perjanjia   n mengenai Aksesi 
Republik Bulgaria ke Uni Eropa dan tidak 
berlaku untuk perjanjian internasional 
yang ditemukan.

Ketentuan Akhir (SG 12/07)
Pasal 12

Majelis Nasional akan membuat undang-
undang yang mengacu pada penerapan 
amandemen dan suplemen ini dalam 
waktu satu tahun setelah berlakunya 
Undang-Undang yang Mengubah dan 
Melengkapi Konstitusi Republik Bulgaria.

Pasal 13
Ayat 1 dan Ayat 2 mulai berlaku sejak 
1 Januari 2008.

Ketentuan Peralihan dan 
Akhir (SG 100/15)

Pasal 9
Dalam waktu tiga bulan sejak berlakunya 
Undang-Undang ini, Majelis Nasional 
harus membuat Undang-Undang yang 
berkaitan dengan penerapan Pasal 130a 
dan Pasal 130b.

Pasal 10
Pada tanggal berlakunya Undang-Undang 
ini, anggota Dewan Yudisial Agung yang 
terpilih harus menyelesaikan mandat 
mereka.

Pasal 11

(1) Dalam waktu satu bulan sejak 
berlakunya undang-undang yang 
berkaitan dengan penerapan Pasal 
130a dan Pasal 130b, Dewan Yudisial 
Agung harus menugaskan anggota 
dewan yang dipilih oleh Majelis 
Nasional untuk Majelis Hakim dan 
Majelis Jaksa dari Dewan Yudisial 
Agung.

(2) Jika dalam jangka waktu di bawah 
Ayat 1 Dewan Yudisial Agung gagal 
menugaskan anggota dewan yang 
dipilih oleh Majelis Nasional untuk 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa, 
Majelis Nasional harus menugaskan 
mereka dengan sebuah resolusi.
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Burkina Faso

1. Nama Resmi  :  Burkina Faso
2. Ibu Kota Negara  :  Ouagadougou
3. Konstitusi  :  Juni 1991, amandemen pada tahun 

1997, 2000, 2002
4. Bahasa Resmi  :  Perancis (Resmi)
5. Bentuk Negara  :  Kesatuan
6. Sistem Pemerintahan  :  Presidensial
7. Bentuk Pemerintahan  : 
8. Kepala Negara  :  Presiden. Presiden dipilih melalui 

pemilihan umum untuk masa jabatan 
5 tahun.

9. Kepala Pemerintahan  :  Presiden.
10. Lembaga Legislatif  :  National Assembly, yang terdiri dari 

111 anggota yang dipilih melalui 
pemilihan umum untuk masa jabatan 
5 tahun.

11. Lembaga Yudikatif :  Constitutional Council. 



425

Konstitusi Burkina Faso

DAFTAR ISI

Bab I HAK DAN KEWAJIBAN DASAR  ..............................  Pasal 1 – Pasal 10

Bab II HAK DAN KEBIJAKAN  ...........................................  Pasal 11 – Pasal 13

Bab III HAK DAN KEWAJIBAN EKONOMI  .....................  Pasal 14 – Pasal 17 

Bab IV HAK DAN KEWAJIBAN SOSIAL BUDAYA  ........  Pasal 18 – Pasal 30 
Bagian II Negara dan Kedaulatan  .............................  Pasal 31 – Pasal 35 
Bagian III Kepala Negara  ...........................................  Pasal 36 – Pasal 60 
Bagian IV Pemerintah  .................................................  Pasal 61 – Pasal 77
Bagian V Parlemen  ....................................................  Pasal 78 – pasal 96 
Bagian VI Hukum dan Aturan Daerah .......................  Pasal 97 – Pasal 108 
Bagian VII Hubungan antara Pemerintah dan Majelis
 Nasional  .....................................................  Pasal 109 – Pasal 123 
Bagian VIII Kekuasaan Kehakiman  ..............................  Pasal 124 – Pasal 137 
Bagian IX Pengadilan Tinggi ......................................  Pasal 137-Pasal 140 
Bagian X Dewan Ekonomi dan Badan Pengendalian
 Sosial  .........................................................  Pasal 141 – Pasal 142 
Bagian XI Otoritas Lokal ............................................  Pasal 143 – Pasal 145
Bagian XII Kesatuan Afrika  .........................................  Pasal 146 – Pasal 147 
Bagian XIII Perjanjian Internasional  .............................  Pasal 148 – Pasal 151 
Bagian XIV Dewan Konstitusi  ......................................  Pasal 152 – Pasal 160
Bagian XV Perubahan  ..................................................  Pasal 161 – Pasal 165 
Bagian XVI Ketentuan Penutup  ....................................  Pasal 166 – Pasal 167 
Bagian XVII Ketentuan Peralihan  ..................................  Pasal 169 – Pasal 173



426

Konstitusi Burkina Faso



427

Konstitusi Burkina Faso

KONSTITUSI BURKINA FASO

MUKADIMAH
(UU NO 002/97/ADP 27 JANUARI 1997)

Kami, Rakyat Berdaulat Burkina Faso;

Menyadari tanggung jawab dan tugas kita untuk sejarah dan kemanusiaan; Fort 
prestasi demokratis;

Melakukan untuk melestarikan keuntungan dan keinginan hidup untuk membangun 
negara hukum yang menjamin hak-hak kebebasan individu dan kolektif, martabat, 
keamanan, kesejahteraan, pengembangan, kesetaraan dan keadilan sebagai nilai-
nilai dasar kemajuan suatu masyarakat bebas dan pluralistik; Menegaskan kembali 
komitmen kami untuk memerangi segala bentuk dominasi dan karakter demokratis;

Mencari intergritas ekonomi dan politik dengan masyarakat lain di Afrika untuk 
membangun kesatuan Afrika; Menyetujui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
tahun 1948 dan instrumen ekonomi internasional, hak-hak politik, sosial dan budaya;

Menegaskan kembali komitmen serius kami terhadap Piagam Afrika tentang Hak 
Asasi Manusia dan Rakyat Tahun 1981;

Berkeinginan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional dan 
penyelesaian damai sengketa antar negara, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan 
kedaulatan negara;

Menyadari kebutuhan mutlak untuk melindungi lingkungan;

Menerima dan menerapkan Konstitusi ini yang merupakan bagian integral. Setiap 
terdakwa dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan bersalah. Hak untuk pertahanan, 
termasuk hak untuk memilih secara bebas dijamin dalam semua wilayah hukum
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JUDUL I

HAK DAN KEWAJIBAN DASAR

Bab I 

Hak dan Kewajiban Sipil 
Artikel

Semua Rakyat Burkina Faso dilahirkan 
mempunyai hak dan kebebasan yang 
sama. Semua memiliki peran yang sama 
dalam menikmati hak dan kebebasan yang 
dijamin oleh Konstitusi ini. Diskriminasi 
dari semua jenis, yang berdasarkan ras, 
etnis, daerah, warna, jenis kelamin, 
bahasa, agama, kasta, politik, kelahiran 
dan harta kekayaan.

Pasal 2

Perlindungan terhadap integritas 
kehidupan, keselamatan dan jaminan 
fisik. Hukum melarang perbudakan, 
praktek perbudakan yang kejam dan tidak 
manusiawi, merendahkan dan memalukan 
fisik atau penyiksaan mental, pelecehan 
dan penganiayaan terhadap anak-anak 
dan semua bentuk degradasi manusia.

Pasal 3

Tidak seorangpun dapat dirampas 
kebebasannya jika ia dituntut sesuai fakta 
yang ada maka dihukum oleh hukum. 
Tidak seorang pun dapat ditangkap, 
disimpan, dideportasi atau diasingkan 
kecuali di bawah hukum.

Pasal 4

Semua Rakyat Burkina Faso dan siapa 
pun yang tinggal di Burkina Faso 
menerima perlindungan hukum yang 
sama. Semua memiliki hak untuk 
didengar oleh pengadilan independen 
dan tidak memihak.

Pasal 5

Segala sesuatu yang tidak dilarang oleh 
hukum tidak dapat dicegah dan tidak ada 

yang dapat dipaksa untuk melakukan apa 
yang dia tidak perbuat. Hukum pidana 
tidak berlaku surut. Tidak ada yang dapat 
dinilai dan dihukum berdasarkan hukum 
yang diumumkan dan dipublikasikan 
sebelum pelanggaran. Hukuman bersifat 
pribadi dan individual.

Pasal 6

Berkehidupan, pribadi dan kehidupan 
keluarga, rahasia korespondensi setiap 
orang tidak dapat diganggu gugat. Ada 
tidak dapat dirambah dengan cara dan 
dalam sebagaimana ditentukan oleh 
hukum.

Pasal 7

Kebebasan keyakinan, hati nurani 
non-keyakinan, agama pendapat, filosofis 
agama, kebebasan berkumpul, bebas dan 
kebebasan prosesi dan demonstrasi yang 
dijamin oleh Konstitusi ini, tunduk pada 
kepatuhan terhadap hukum, ketertiban 
umum, moralitas dan individu.

Pasal 8

Kebebasan berpendapat, pers, dan 
hak atas informasi dijamin undang-
undang. Setiap orang memiliki hak 
untuk mengekspresikan dan menyebarkan 
pendapat dalam kerangka peraturan dan 
hukum.

Pasal 9

Pergerakan bebas orang dan barang, 
memilih tempat tinggal dan hak untuk 
suaka harus dijamin di bawah peraturan 
dan hukum

Pasal 10

Setiap warga negara memiliki kewajiban 
untuk membela dan mempertahankan 
keutuhan wilayah Burkina Faso. Hal ini 
diperlukan untuk melakukan layanan 
nasional ketika dibutuhkan.
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Bab II

Hak dan Kebijakan

Pasal 11

Negara Burkina Faso memiliki semua 
hak sipil dan politik jika di perlukan 
oleh hukum.

Pasal 12

Semua rakyat tanpa pembedaan memiliki 
hak untuk berpartisipasi dalam mengelola 
urusan Negara. Dengan demikian, mereka 
adalah pemilih yang memenuhi syarat dan 
kondisi ditentukan oleh hukum.

Pasal 13

Dan partai politik yang dibuat secara bebas. 
Mereka berkontribusi pada kehidupan 
politik, informasi dan pendidikan 
masyarakat serta implementasi hak 
pilih. Mereka melakukan kegiatan mereka 
dengan bebas. Semua partai politik atau 
kelompok memiliki tugas danhak yang 
sama. Namun, tidak diperbolehkan 
menbentuk pihak atau formasi politik 
kesukuan, kedaerahan, agama atau rasis.

Bab III

Hak dan Kewajiban Ekonomi

Pasal 14

Kekayaan dan sumber daya alam 
milik perseorangan digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pasal 15

Hak milik dijamin. Ini tidak akan 
dilakukan bertentangan dengan utilitas 
sosial atau dengan cara yang membawa 
prasangka terhadap keamanan, kebebasan, 
dengan adanya milik orang lain. Hal ini 
hanya dapat mempengaruhi dalam hal 
kebutuhan publik dinyatakan dalam 
bentuk hukum. Tidak seorang pun akan 
kehilangan miliknya jika tidak untuk 
alasan utilitas umum dan sesuai dengan 

kondisi hanya ganti rugi tetap sesuai 
dengan hukum. Ini ganti rugi harus 
sebelum pengambilalihan kecuali dalam 
kasus yang mendesak atau force majeure.

Pasal 16

Kebebasan berwirausaha dijamin 
berdasarkan hukum dan perundang-
undangan.

Pasal 17

Tugas untuk memenuhi kewajiban pajak 
sesuai dengan hukum, sangat penting 
untuk semua orang.

Bab IV

Hak dan Kewajiban Sosial Budaya

Pasal 18

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
pendidikan, pekerjaan, keamanan 
perumahan sosial, olah raga, rekreasi, 
kesehatan, keselamatan melahirkan dan 
anak, bantuan kepada orang-orang tua 
atau cacat dan kasus sosial , penciptaan 
artistik dan ilmiah, adalah hak-hak sosial 
dan budaya diakui oleh Konstitusi.

Pasal 19

Hak untuk bekerja semua sama dan 
diakui. Dilarang untuk melakukan 
diskriminasi dalam pekerjaan dan 
kompensasi berdasarkan jenis kelamin, 
warna, asal negara, etnis atau pandangan 
politik.

Pasal 20

Negara harus menjamin perbaikan 
terus-menerus dari kondisi kerja dan 
perlindungan pekerja.

Pasal 21

Kebebasan dalam berserikat. Setiap 
orang memiliki hak untuk membentuk 
asosiasi dan untuk berpartisipasi secara 
bebas dalam kegiatan asosiasi yang 
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dirikan. Pelaksanaan asosiasi harus 
mematuhi undang-undang dan peraturan. 
Kebebasan dalam berserikat. Serikat 
pekerja mengarahkan mereka dalam 
kegiatan tanpa kendala atau batasan 
selama tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 22

Hak untuk melakukan demontrasi 
dilakukan sesuai dengan hukum.

Pasal 23

Keluarga adalah bagian dasar dari 
masyarakat. Negara berkewajiban 
memberikan perlindungan. Pernikahan 
didasarkan pada persetujuan kebebasan 
dari pria dan perempuan. Diskriminasi 
berdasarkan ras, warna kulit, agama, etnis, 
kasta, asal-usul sosial, keberuntungan 
dilarang dalam pernikahan. Anak-anak 
memiliki hak dan kewajiban yang sama 
hubungan keluarga. Orang tua memiliki 
hak dan tugas untuk membesarkan dan 
mendidik anak-anak mereka. Anak-
anak mereka harus menghormati dan 
mendukung.

Pasal 24

Negara melindungi hak-hak anak.

Pasal 25

Hak untuk menyampaikan harta kekayaan 
diakui sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

Hak atas kesehatan. Negara menjamin 
hak kesehatan

Pasal 27

Setiap warga negara berhak atas 
pendidikan. Pendidikan publik adalah 
sekuler. 
Pendidikan sasta diakui. Undang-
undang menetapkan mengawasi lembaga 
pelatihan.

Pasal 28

Hukum memberikan kekayaan intelektual. 
Kebebasan kreatif dan karya seni, ilmiah 
dan teknologi yang dilindungi oleh 
hukum. Manifestasi dari budaya, 
intelektual, artistik dan ilmiah gratis dan 
dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 29

Dijamin Hak atas lingkungan yang 
sehat, perlindungan, pertahanan dan 
perlindungan terhadap  lingkungan 
merupakan tugas warga negara.

Pasal 30

Setiap warga negara memiliki hak untuk 
melakukan tindakan atau bersama – sama  
terhadap:
-  Fasilitas umum;
- Dapat mempengaruhi kepentingan 

komunitas sosial;
-  Merugikan terhadap lingkungan, 

warisan budaya atau sejarah.

BAGIAN II

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
NEGARA DAN KEDAULATAN 

NASIONAL

Pasal 31

Burkina Faso adalah negara demokrasi 
sekuler dan kesatuan. Faso adalah bentuk 
pemerintahan republik.

Pasal 32

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Kedaulatan nasional milik rakyat, yang 
diatur dan ditentukan oleh Konstitusi 
dan hukum.

Pasal 33

Hak pilih yang langsung atau tidak 
langsung dilaksanakan dan ditentukan 
oleh hukum. Hak pilih langsung secara 
umum, sama dan rahasia.
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Pasal 34

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Simbol bangsa terdiri dari emblem, Arms, 
lagu dan motto.
-  Lambang adalah bentuk 3 warna 

rectangular dan garis horizontal merah 
dan hijau, sebuah bintang kuning 
keemasan dengan lima cabang.

- Undang-undang mengatur 
komponen-komponennya.

-  Lagu nasional Une Seule Nuit.
-  Motto adalah: UNITY - PROGRESS 

- KEADILAN.

Pasal 35

Bahasa resmi adalah Perancis. Undang-
undang mengatur dan formalisasi bahasa 
nasional.

BAGIAN III

KEPALA NEGARA

Pasal 36

Presiden Burkina Faso adalah kepala 
negara. Ini memastikan kepatuhan 
dengan Konstitusi. menetapkan arah 
kebijakan negara. mewujudkan dan 
menjamin persatuan nasional. kepala 
negara adalah penjamin kemerdekaan 
nasional, integritas wilayah, permanen 
dan kontinuitas negara, sesuai dengan 
kesepakatan dan perjanjian.

Pasal 37

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Presiden Burkina Faso yang terpilih 
menjabat selama lima tahun, dipilih 
langsung secara universal, sama dan 
rahasia. Setelah masa jabatan presiden 
berakhir dapat mencalonkan hanya satu 
kali periode.

Pasal 38

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Setiap calon untuk jabatan Presiden 
Burkina Faso harus kelahiran dan 

keturunan Burkinabe * calon presiden, 
minimal berusia tiga puluh lima tahun 
pada tanggal mengajukan aplikasi dan 
memenuhi persyaratan oleh hukum.

Pasal 39

Presiden Burkina Faso dipilih oleh 
suara mayoritas. Jika mayoritas ini 
tidak diperoleh pada pemungutan suara 
pertama, akan ada lima belas (15) 
hari setelah putaran kedua. Hanya 
dihadirkan pada dua calon, jika ada, 
setelah menghapus calon peluang lebih 
sedikit,  maka ditentukan calon yang 
memiliki suara terbanyak pada putaran 
pertama;

Pasal 40

Pemilu dilaksanakan dua puluh satu 
hari dan kurang lebih empat puluh hari 
sebelum berakhirnya jabatan presiden

Pasal 41

Hukum mengatur pelaksanaan, kelayakan 
dan nominasi untuk pemilihan presiden, 
penghitung suara dan pengumuman hasil. 
Hukum menjamin pemilu bebas, jujur   
dan adil.

Pasal 42

Kantor Presiden Burkina Faso tidak 
sesuai dengan penerapan setiap kantor 
efektif lainnya di tingkat nasional, 
setiap pekerjaan publik dan kegiatan 
profesional. Ketentuan-ketentuan Pasal 
72, 73, 74 dan 75 dari Konstitusi ini 
berlaku kepada Presiden Burkina Faso.

Pasal 43

Ketika Presiden Burkina Faso tidak 
dapat menjalankan fungsinya, kekuasaan 
dijalankan oleh Perdana Menteri. Ayat 
2 (UU No 003-2000/AN April 11, 
2000) Dalam hal kekosongan kekuasaan  
untuk alasan apapun, atau absolut atau 
definitif disyahkan oleh Dewan Konstitusi 
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sebelum di syahkan Pemerintah, tugas 
Presiden Burkina Faso dilakukan oleh 
Presiden Majelis Nasional. Ayat 3 (UU 
No 003-2000/AN April 11, 2000) ayat 
Ini adalah untuk memilih Presiden baru 
dalam  jangka waktu lima tahun. Ayat 
4 (UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Pemilihan Presiden baru berlangsung 
tiga puluh satu hari dan kurang dari 
enam puluh hari setelah pengakuan 
resmi kekosongan atau ketidak mampuan 
permanen. Dalam kasus apapun, itu tidak 
dapat dilakukan di bawah Artikel 46, 49, 
50, 59 dan 161 dari Konstitusi ini selama 
kekosongan Kepresidenan.

Pasal 44

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Sebelum menjabat, Presiden-terpilih di 
sumpah oleh dewan Konstitusi berikut: 
“Saya bersumpah atas nama rakyat 
Burkina Faso dan kehormatan saya untuk 
melestarikan, menghormati, menegakkan, 
membela Konstitusi dan hukum, segala 
upaya untuk menjamin keadilan semua 
penduduk Burkina Faso. “ Selama acara 
peresmian, Presiden Dewan Konstitusi 
menerima pernyataan tertulis dari harta 
kekayaan Presiden Burkina Faso

Pasal 45

Undang-undang menetapkan jamin 
layanan pensiun bagi mantan Presiden 
Burkina Faso. 

Pasal 46

Presiden Burkina Faso menunjuk Perdana 
Menteri dan berakhir tugasnya, atau pada 
presentasi oleh salah satu pengunduran 
dirinya sendiri atau demi kepentingan 
terbaik Bangsa

Pasal 47

Presiden Burkina Faso memimpin Dewan 
Menteri. Perdana Menteri menjabat 
ditetapkan oleh Konstitusi ini.

Pasal 48

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Presiden Faso akan mengumumkan 
dalam waktu dua puluh satu hari setelah 
transmisi teks akhirnya diadopsi. Periode 
ini dikurangi menjadi delapan hari 
dalam keadaan darurat dinyatakan oleh 
Majelis Nasional. Presiden Burkina Faso 
mungkin, selama periode berlakunya  
meminta pembacaan kedua hukum atau 
beberapa artikel nya, aplikasi tidak dapat 
ditolak. Prosedur ini menunda waktu 
diundangkan. Ayat 3 (UU No 003-2000/
AN 11 April 2000) Gagal diundangkan 
tepat waktu, hukum otomatis diberlakukan 
setelah menemukan Dewan Konstitusi. *

Pasal 49

Ayat 1 (UU No 003-2000/AN April 11, 
2000) Presiden Burkina Faso, setelah 
berkonsultasi dengan Perdana Menteri, 
Presiden Majelis Nasional dan ketua DPR, 
tunduk pada referendum setiap RUU 
tentang semua hal yang berhubungan 
dengan negara. Dalam hal penerapan 
undang-undang, maka harus diumumkan 
dalam jangka waktu yang diatur dalam 
Pasal 48.

Pasal 50

(UU No 003-2000/AN 11 Apri l 
2000) Presiden Burkina Faso setelah 
berkonsultasi dengan Perdana Menteri, 
Presiden Majelis Nasional dan Ketua 
DPR, suara pembubaran Majelis 
Nasional. Dalam hal pembubaran, pemilu 
diadakan tiga puluh hari dan kurang dari 
enam puluh hari setelah pembubaran. 
Hal ini tidak bisa dilakukan dalam 
pembubaran baru satu tahun setelah 
pemilu. Majelis Nasional tidak dapat 
bersidang dibubarkan. Namun, mandat 
dari deputi akan berakhir pada tanggal 
validasi jabatan anggota Majelis baru 
Nasional.
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Pasal 51

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Presiden Burkina Faso berkomunikasi 
dengan Majelis Nasional dan DPR, baik 
secara pribadi baik melalui pesan yang 
dibacakan oleh Presiden Majelis Nasional 
atau oleh Dewan Perwakilan. Bukan 
dalam sesi, Majelis Nasional atau DPR 
bertemu khusus.

Pasal 52

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Presiden Burkina Faso adalah Panglima 
Tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional 
dan, dengan demikian, ia memimpin 
Dewan Tinggi Pertahanan. Dia menunjuk 
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata

Pasal 53

Presiden Burkina Faso adalah Ketua 
Supérieur Conseil Kehakiman.

Pasal 54

Presiden Burkina Faso memiliki hak 
pengampunan. Menawarkan undang-
undang amnesti.

Pasal 55

Presiden  Burkina Faso berjanji ke 
pemerintahan sipil dan militer Tinggi, 
serta perusahaan dan bisnis untuk 
karakter strategis ditentukan oleh hukum. 
Dia menunjuk duta besar dan utusan 
luar biasa untuk kekuatan asing dan 
organisasi-organisasi internasional. 
Duta besar dan utusan luar biasa akan 
diakreditasi kepadanya. Dia menunjuk 
pimipinan kanselir pemerintahan Burkina 
Faso.

Pasal 56

Undang-undang menentukan pekerjaan 
lain yang harus diisi Dewan Menteri, serta 
kondisi dimana kekuasaan penunjukan 
Ketua dijalankan.

Pasal 57

Mandat  Pres iden Burkina Faso,  
disediakan dalam pasal 46, 49, 50, 54 
dan 59 akan ditandatangani oleh Perdana 
Menteri dan, jika perlu, oleh Menteri 
yang bersangkutan.

Pasal 58

Presiden Burkina Faso memutuskan 
keadaan perang atau keadaan darurat 
setelah musyawarah oleh Dewan Menteri

Pasal 59

Ket ika  l embaga  Burk ina  Faso , 
kemerdekaan Bangsa ,  in tegr i tas 
wilayahnya atau pemenuhan komitmen 
perusahaan terancam dan serius dan 
segera/atau fungsi reguler dari otoritas 
publik konstitusional terganggu, Presiden 
Burkina Faso, setelah musyawarah dengan 
Dewan Menteri, setelah berkonsultasi 
dengan Presiden secara resmi dari Majelis 
Nasional [...] dan Dewan Konstitusi, 
langkah-langkah yang diperlukan oleh 
keadaan ini. Ini menginformasikan 
bangsa dengan pesan. Dalam hal apapun, 
tidak dapat meminta pasukan asing untuk 
campur tangan dalam konflik internal. 
Majelis Nasional bertemu secara penuh 
dan tidak dapat dibubarkan selama 
pelaksanaan kekuasaan darurat.

Pasal 60

P r e s i d e n  B u r k i n a  F a s o  d a p a t 
mendelegasikan beberapa kekuasaan 
Perdana Menteri.

JUDUL IV

PEMERINTAH

Pasal 61

Pemerintah adalah badan eksekutif. Ini 
melakukan kebijakan negara seperti, dan 
membuat:
-  Perjanjian internasional;
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-  Rancangan undang-undang
-  Draft peraturan.
Ini memiliki Administrasi dan Angkatan 
Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 62

Pemerintah bertanggung jawab kepada 
DPR yang diatur dan ditetapkan oleh 
Konstitusi ini.

Pasal 63

Perdana  Menter i  ada lah  kepala 
pemerintahan dan, dengan demikian, ia 
mengarahkan dan mengkoordinasikan 
tindakan pemerintah. Dia bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebijakan 
pertahanan nasional yang ditetapkan 
oleh Presiden Burkina Faso. Otoritas 
regulasi sesuai dengan hukum, menjamin 
pelaksanaan hukum, menunjuk pihak 
sipil lainnya dan militer daripada mereka 
yang jatuh dalam kompetensi Presiden 
Burkina Faso.

Pasal 64

Perdana Menteri memimpin Dewan 
Menteri dan delegasi ke tugas yang sudah 
ditentukan.

Pasal 65

Perdana Menteri menetapkan tugas 
anggota Pemerintah. Fungsi-fungsi 
ini ditetapkan oleh Keputusan Dewan 
Menteri.

Pasal 66

Opini Para Perdana Menteri wajib, bila 
sesuai, ditandatangani oleh anggota 
pemerintah yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaannya

Pasal 67

Perdana Menteri dapat mendelegasikan 
beberapa kekuasaan anggota Pemerintah.

Pasal 68

Anggota Pemerintah bertanggung jawab 
atas pengelolaan departemen masing-
masing kepada Perdana Menteri. Mereka 
bersama-sama bertanggung jawab atas 
keputusan Dewan Menteri.

Pasal 69

Setiap kekosongan jabatan Perdana 
M e n t e r i  s e c a r a  o t o m a t i s  a k a n 
menghentikan fungsi anggota lain dari 
pemerintah. Dalam kasus ini, urusan 
yang terakhir sampai saat kebijaksanaan 
pembentukan pemerintahan baru.

Pasal 70

Fungsi anggota pemerintah tidak sesuai 
dengan penerapan setiap mandat parlemen, 
kegiatan profesional dan dibayar setiap 
kantor perwakilan profesional. Namun, 
tugas representasi kerja di tingkat 
internasional dimungkinkan dengan 
persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

Pasal 71

Setiap orang yang diperlukan untuk 
melakukan tugas-tugas menteri harus 
menerima pesangon atau penangguhan 
kontrak kerja yang sesuai.

Pasal 72

Anggota pemerintah harus mengekspos 
diri mereka untuk setiap situasi yang 
bisa menciptakan konflik antara tugas 
tugas dan kepentingan pribadi mereka.

Pasal 73

Selama masa jabatannya, anggota 
Pemerintah dapat secara langsung 
atau tidak langsung membeli atau 
menyewa apapun yang dipunyai Negara 
dengan kepemilikan domain. Hukum 
menyediakan untuk kasus-kasus di mana 
mungkin terdapat pengecualian untuk 
ketentuan ini. Mereka dapat berpartisipasi 
dalam pasar lelang dan disahkan oleh 



435

Konstitusi Burkina Faso

pemerintah atau oleh lembaga-lembaga di 
dalam negara atau di bawah kendalinya.

Pasal 74

Tidak ada anggota dari Pemerintah 
tidak bisa mengambil keuntungan dari 
posisinya, atau untuk digunakan secara 
langsung atau tidak langsung kepada 
diri pribadi

Pasal 75

Ketentuan Pasal 73 untuk terus menerapkan 
anggota pemerintah selama enam bulan 
penghentian fungsi mereka. Ketentuan 
Pasal 74 akan terus berlaku selama dua 
tahun setelah berakhirnya fungsi mereka.

Pasal 76

Setiap anggota pemerintah bertanggung 
jawab kepada Pengadilan Tinggi 
Kehakiman atas kejahatan yang dilakukan 
dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 77

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Pada masa tugas dan pada akhir tahun 
fiskal mereka, pejabat pemerintah diminta 
untuk menyerahkan daftar aset mereka ke 
*Mahkamah Konstitusi. Kewajiban ini 
meluas ke semua presiden dari lembaga 
diabadikan dalam Konstitusi, serta orang 
lain yang daftar ditentukan oleh hukum*.

JUDUL V

PARLEMEN

Pasal 78

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Parlemen terdiri dari dua lembaga: 
Majelis Nasional dan DPR.

Pasal 79

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Anggota Majelis Nasional harus memiliki 
judul “MP” dan orang-orang dari DPR 
sebagai  “Perwakilan”.

Pasal 80

(Undang-undang Nomor 003-2000/
AN dari 11 April 2000) Deputi yang 
dipilih langsung dengan pemilihan 
umum, sama dan rahasia. Mereka 
menjalankan kekuasaan legislatif. Setiap 
orang terpilih MP harus menerima yang 
sesuai, penugasan atau suspensi kontrak 
di bawah kasus.
Wakil-wakil dipilih langsung. Chamber 
Perwakilan memiliki peran penasehat. 
DPR adalah wajib berkonsultasi untuk 
diadopsi oleh Majelis Nasional secara 
hukum:
-  Kewarganegaraan, hak-hak sipil dan 

pelaksanaan kebebasan sipil;
-  Kebangsaan, status dan kapasitas 

orang, moniaux perkawinan rezim, 
warisan dan hadiah;

-  Prosedur dimana kebiasaan akan 
diidentifikasi dan dibawa sesuai 
dengan prinsip-prinsip Konstitusi;

-  Perlindungan terhadap kebebasan pers 
dan akses Informasi;

-  Integrasi nilai-nilai budaya nasional.
Undang-undang menetapkan aturan yang 
mengatur komposisi dan fungsi dari DPR.

Pasal 81

Lamanya jangka waktu lima (5) tahun. 
DPR diperbarui setiap tiga (3) tahun. 
Hubungan antara kedua lembaga akan 
ditentukan oleh Konstitusi dan hukum.

Pasal 82

Hukum menentukan:
-  Konstituen;
-  Jumlah kursi dan distribusi mereka 

dengan konstituensi;
-  Pemungutan suara;
-  Kondisi  untuk pemilihan dan 

penggantian baru pemilu j ika 
kekosongan dan rezim tidak memenuhi 
syarat dan tidak kompatibel;

-  Status Deputi dan jumlah kompensasi 
mereka.
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Pasal 83

Hal ini tidak dapat dilakukan pemilu di 
sepertiga terakhir wilayah legislatif.

Pasal 84

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Majelis Nasional mengeluarkan undang-
undang, menyetujui perpajakan dan 
mengendalikan tindakan dari pemerintah 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini.

Pasal 85

Semua anggota berhak memilih. 
Pengambilan suara atau voting anggota 
bersifat pribadi. Namun, delegasi suara 
diizinkan di mana tidak adanya anggota 
yang dibenarkan. Tidak ada yang secara 
sah dapat menerima suara yang diberikan 
lebih dari satu suara

Pasal 86

Ayat 1 (UU No 003-2000/AN April 
11, 2000) Setiap persidangan baru 
akan memutuskan keabsahan pemilihan 
anggotanya meskipun kontrol keteraturan 
yang dilakukan oleh Dewan Konstitusi *. 
Ini menetapkan aturan prosedur.

Pasal 87

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Majelis bersidang di akhir tahun setiap 
dua sesi biasa. Durasi masing-masing 
tidak melebihi sembilan puluh hari. Sesi 
pertama dimulai pada hari Rabu pertama 
bulan Maret dan yang kedua pada hari 
Rabu terakhir bulan September. Jika hari 
Rabu pertama bulan Maret atau hari 
Rabu terakhir bulan September adalah 
hari libur, sesi dibuka pada hari kerja 
pertama berikutnya.

Pasal 88

Dewan akan bersidang dalam sesi yang 
luar biasa setelah persidangan dengan 
ketua-nya, atas permintaan dari Perdana 

Menteri atau dari mayoritas anggota pada 
agenda tertentu. Sesi ini ditutup dari 
agenda kelelahan.

Pasal 89

Sesi Majelis harus publik. Namun 
Majelis dapat bersidang dalam kamera 
jika diperlukan.

Pasal 90

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Kecuali dalam kasus force majeure diakui 
oleh Dewan Konstitusi *, musyawarah 
Majelis berlaku hanya jika mereka terjadi 
dalam lingkup Parlemen.

Pasal 91

Ayat 1 (UU No 003-2000/AN April 
11, 2000) Presiden Majelis Nasional 
terpilih untuk istilah mayoritas mutlak 
legislatif di babak pertama, Mayoritas 
sederhana di babak kedua. Dia adalah 
Ketua Parlemen. Dalam kapasitas ini, 
dia memimpin rapat bersama dua kamar 
tidur. Ini ditentukan oleh Kantor Majelis, 
ketika keadaan membutuhkan. Presiden 
Parlemen mengambil tindakan yang 
berkaitan dengan Majelis Nasional dan 
DPR, sesuai dengan ketentuan UUD 
dan hukum. Bersidang dan menginstal 
DPR. Para anggota akan dipilih untuk 
terbarukan satu kantor tahun. Namun, 
dapat dihentikan selama tugas mereka 
Legislatif atas permintaan dua-perlima 
setelah Mayoritas, mutlak anggota 
Majelis. Mayoritas mutlak berarti lebih 
dari setengah suara.

Pasal 92

Dalam hal kekosongan Presidensi Majelis 
oleh kematian, pengunduran diri atau 
penyebab lainnya, Majelis memilih 
seorang Presiden baru di bawah kondisi 
yang ditentukan dalam Pasal 91.
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Pasal 93

Majelis menikmati otonomi keuangan. 
P res iden  menge lo la  dana  yang 
dialokasikan untuk operasi. Presiden 
bertanggung jawab atas manajemen 
sebelum Majelis dapat menghapus 
mayoritas mutlak untuk kelalaian dalam 
pengelolaannya.

Pasal 94

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Setiap anggota dipanggil untuk jabatan 
tinggi di Majelis digantikan oleh 
alternatif. Daftar posisi senior ditentukan 
oleh hukum *. Berhenti memegang 
jabatan paling lambat akhir * setengah 
legislatif, ia dapat mengambil tempat 
duduknya di luar tanggal tersebut, tidak 
dapat mengambil dalam hal kekosongan 
oleh kematian atau pengunduran diri 
Wakil *.

Pasal 95

Ada anggota yang akan dituntut, 
diselidiki, ditangkap, ditahan atau diadili 
sehubungan dengan pendapat yang 
diungkapkan atau suara yang diberikan 
oleh-Nya dalam perjalanan atau dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi-
fungsinya.

Pasal 96

Kecuali dalam kasus flagrante delicto, 
anggota tidak dapat dituntut atau 
ditangkap pada pelanggaran pidana atau 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 
sepertiga dari anggota MPR selama sesi 
atau kantor di luar Majelis sesi.

JUDUL VI

HUKUM DAN ATURAN DAERAH

Pasal 97

Ayat 1 (UU No 002/97/ADP 27 Januari 
1997) Hukum adalah musyawarah, 
teratur berlaku, Majelis Nasional. Ayat 

2 (UU No 003-2000/AN April 11, 
2000) Hukum dan Konstitusi yang 
memberikan karakter Organik adalah 
resolusi Majelis Nasional memiliki 
tujuannya sebagai organisasi atau operasi 
lembaga. Hal ini disetujui oleh mayoritas 
mutlak diberlakukan setelah deklarasi 
kepatuhan dengan Konstitusi oleh 
Mahkamah Konstitusi. Inisiatif legislatif 
milik bersamaan kepada Anggota dan 
Pemerintah. Teks-teks rancangan dari 
Anggota disebut “tagihan” dan orang-
orang dari Pemerintah “tagihan.” Proposal 
dan tagihan yang dibahas di Dewan 
Menteri sebelum deposisi mereka pada 
Biro Majelis Nasional. Yang terakhir 
akan mengirimkan salinan kepada 
DPR. Inisiatif rujukan ke DPR untuk 
pendapatnya pada proposal atau proyek 
Hukum dianggap kepentingan nasional 
milik:
-  Pemerintah;
-  Majelis Nasional;
-  Berdiri Biro Chamber of Perwakilan.

Pasal 98

Orang-orang dapat memulai legislasi 
oleh petisi merupakan proposal yang 
disusun dan ditandatangani oleh 
setidaknya lima belas ribu (15.000) 
orang berhak untuk memil ih di 
kondisi yang disediakan oleh hukum. Ayat 
2 (UU No 002/97 / ADP 27 Januari 1997) 
Permohonan diajukan di kantor Majelis 
Nasional. Hak amandemen adalah untuk 
Deputi dan Pemerintah terlepas dari 
teks asli.

Pasal 99

Ordo adalah dokumen yang ditandatangani 
oleh Presiden Burkina Faso, setelah 
musyawarah oleh Dewan Menteri di 
daerah disediakan untuk hukum dan 
dalam hal sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 103, 107 dan 119 dari Konstitusi 
ini. Ini masuk ke dalam efektif setelah 
publikasi.
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Pasal 100

Keputusan sederhana adalah suatu 
dokumen yang ditandatangani oleh 
Presiden Burkina Faso atau Perdana 
Menteri atau ditandatangani oleh anggota 
yang kompeten dari pemerintah.  Order 
di Dewan Menteri adalah dokumen yang 
ditandatangani oleh Presiden Burkina 
Faso dan Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Menteri 
sedang atau ditandatangani oleh anggota 
yang kompeten dari pemerintah.

Pasal 101

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Undang-undang menetapkan aturan: 
Undang-undang menetapkan aturan:
1. kewarganegaraan, hak-hak sipil dan 

kebebasan publik;
2. kendala terkait dengan persyaratan 

Pertahanan Nasional;
3. kebangsaan, status dan kapasitas 

orang, rezim perkawinan, warisan dan 
hadiah;

4. prosedur dimana adat diamati 
dan diselaraskan dengan prinsip-
prinsip fundamental dari konstitusi; 
penentuan kejahatan dan pelanggaran 
d a n  h u k u m a n  y a n g  m e r e k a  
berlaku, kriminal, amnesti; organisasi 
pengadilan dan proses administrasi 
sebelum pengadilan ini, status hakim, 
pejabat pengadilan dan petugas 
pengadilan;

5. dasar, tarif dan metode pengumpulan 
pajak dari setiap jenis;

6. rezim penerbitan mata uang;
7. sistem pemilu untuk Majelis Nasional 

dan majelis lokal;
8. nas ional isas i  perusahaan dan 

pengalihan kepemilikan perusahaan 
sektor publik ke sektor swasta;

9. penciptaan kategori lembaga publik;
10. keadaan darurat dan keadaan darurat.

11. Undang-undang menentukan prinsip-
prinsip dasar:

12. perlindungan dan promosi Lingkungan 
Hidup;

13. pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan rencana dan program 
nasional pembangunan;

14. perlindungan kebebasan pers dan 
akses terhadap informasi;

15. umum organisasi administrasi;
16. status umum masyarakat;
17. organisasi pertahanan nasional;
18. pendidikan dan penelitian ilmiah;
19. integrasi nilai-nilai budaya nasional;
20. rezim properti, hak nyata dan 

kewajiban sipil dan komersial;
21. hukum perburuhan, hukum perburuhan 

dan lembaga sosial;
22. disposisi dan pengelolaan domain 

Negara;
23. rezim penjara;
24. mutualitas dan tabungan;
25. organisasi produksi;
26. rezim Transportasi dan Komunikasi;
27. pemerintahan bebas dari otoritas lokal, 

kekuatan mereka dan sumber daya 
mereka.

Pasal 102

Undang-undang Keuangan menentukan, 
untuk setiap tahun, sumber daya dan 
biaya Negara. RUU Keuangan harus 
memberikan pendapatan yang diperlukan 
untuk menutupi biaya penuh.

Pasal 103

Ayat 1 dan 2 (UU No 002/97/ADP 27 
Januari 1997)
Ayat 1 dan 2 (UU No 002/97/ADP 27 
Januari 1997) 
Majelis Nasional sebelum memiliki 
rancangan undang-undang keuangan 
pada pembukaan sesi reguler kedua. 
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Ketentuan-ketentuan RUU tersebut 
dapat dibawa kekuatan oleh peraturan 
jika Majelis tidak memutuskan dalam 
waktu enam puluh hari setelah tabling 
tahun anggaran berakhir. Dalam hal ini, 
pemerintah mengadakan sidang khusus 
untuk mencari ratifikasi. Jika anggaran 
tidak lulus pada akhir sesi, itu didirikan 
oleh peraturan definitif. Jika RUU 
Keuangan tidak dapat diajukan dalam 
waktu yang akan berlalu dan diumumkan 
sebelum awal tahun, Perdana Menteri 
meminta otorisasi darurat Majelis untuk 
melanjutkan anggaran tahun sebelumnya

Pasal 104

Menjalankan anggaran, ketika keadaan 
membutuhkan, pemerintah mengusulkan 
untuk anggaran tambahan ke Parlemen.

Pasal 105

Ayat 1 (UU No 002/97 / ADP 27 
Janua r i  1997)Maje l i s  Nas iona l 
harus mengatur account bangsa, 
m e n u r u t  c a r a  y a n g  d i t e n t u k a n 
oleh Undang-Undang Keuangan. 
Ayat 2 (UU No 003-2000/AN April 
11, 2000)Ini untuk tujuan, dibantu 
oleh Pengadilan Auditor * menangani 
semua penyelidikan dan penelitian yang 
berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan 
dan pengeluaran, atau pengelolaan kas 
negara, pemerintah daerah, pemerintah 
atau lembaga negara atau di bawah 
kendalinya.

Pasal 106

Majelis bersidang sebagai hak dalam 
keadaan darurat, jika tidak dalam sesi. 
Keadaan darurat tidak dapat diperpanjang 
melampaui lima belas hari setelah 
persetujuan Majelis. Menyatakan perang 
dan mengirim pasukan ke luar negeri 
disahkan oleh Majelis.

Pasal 107

Pemerintah mungkin, untuk pelaksanaan 
program-programnya, meminta Majelis 
izin untuk menerima perintah untuk 
waktu yang terbatas, langkah-langkah 
yang biasanya domain hukum.

Ayat 2 (UU No 003-2000/AN April 
11, 2000) Perintah diambil oleh 
Dewan Menteri setelah * Mahkamah 
Konstitusi. Mereka mulai berlaku setelah 
dipublikasikan, tetapi tidak berlaku lagi 
jika RUU ratifikasi tidak diajukan dalam 
Majelis sebelum tanggal yang ditetapkan 
oleh undang-undang.  Pada berakhirnya 
jangka waktu yang disebutkan dalam 
paragraf pertama artikel ini, pesanan 
tidak dapat diubah oleh hukum dalam 
ketentuan-ketentuan legislatif.

Pasal 108

Selain yang di bidang hukum untuk 
bahan peraturan.

JUDUL VII

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
HUBUNGAN ANTARA 

PEMERINTAH DAN MAJELIS 
NASIONAL

Pasal 109

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997)
Perdana Menteri memiliki akses ke 
Majelis Nasional. Dapat menunjuk 
anggota dari perwakilan Pemerintah 
kepada Majelis, ia dapat dibantu selama 
perdebatan di panitia atau oleh anggota 
penasihat pemerintah, atau ahli dari 
pilihannya. Perdana Menteri menyajikan 
situasi secara langsung kepada anggota 
Bangsa pada pembukaan sesi pertama 
Majelis. Hal ini diikuti dengan diskusi 
namun tidak menimbulkan suara apapun.
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Pasal 110

Anggota pemerintah memiliki akses ke 
Majelis, komite dan badan penasehat. 
Mereka dapat dibantu oleh penasihat 
atau ahli.

Pasal 111

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000)
Selama sesi, * setidaknya satu sesi per 
minggu disediakan untuk pertanyaan 
anggota ‘dan jawaban dari pemerintah. 
Majelis dapat membuat * pemerintah 
topikal masalah, pertanyaan tertulis, 
pertanyaan lisan * dengan atau tanpa 
perdebatan.

Pasal 112

Ayat 1 (UU No 002/97 / ADP 27 Januari 
1997) Pemerintah diajukan tagihan 
sebelum Majelis Nasional. Ini menjelaskan 
dan membela kepada kebijakan, APBN, 
pembangunan ekonomi rencana sosial dan 
Bangsa. Dia berpartisipasi dalam diskusi 
bimbingan, legitimasi, kesesuaian dan 
efektivitas kebijakan Pemerintah.

Pasal 113

P e m e r i n t a h  h a r u s  m e m b e r i k a n 
penjelasan kepada semua Majelis tentang  
manajemen dan tindakannya. Majelis 
dapat membentuk komisi penyelidikan.

Pasal 114

Hubungan Majelis dan Pemerintah juga 
mengakibatkan:
- Gerakan mengecam;
- Pertanyaan kepercayaan;
- Pembubaran Majelis;
- Prosedur untuk diskusi parlemen.

Pasal 115

Ay a t  ( U U  N o  0 0 2 / 9 7 / A D P 2 7 
Januari 1997) Majelis Nasional dapat 
memperkenalkan gerak mengecam 
terhadap pemerintah. Gerak mengecam 
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 

sepertiga dari anggota MPR. Untuk 
diadopsi, itu harus disahkan oleh 
mayoritas mutlak dari anggota Majelis. 
Dalam kasus penolakan terhadap gerak 
mengecam, penandatangan yang tidak 
dapat memperkenalkan lagi sebelum 
jangka waktu satu tahun.

Pasal 116

Ayat 1 (UU No 002/97 / ADP 27 
Januari 1997)Perdana Menteri, setelah 
musyawarah dengan Dewan Menteri, 
Majelis Nasional untuk melibatkan 
tanggung jawab pemerintah pada program 
atau pernyataan kebijakan. Kepercayaan 
membantah jika pemerintah tidak 
mengumpulkan teks yang disajikan 
mayoritas mutlak dari anggota Majelis. 
Pemungutan suara pada pertanyaan 
kepercayaan tidak dapat lebih awal 
dari empat puluh delapan jam setelah 
penyimpanan teks. Perdana Menteri 
mungkin, setelah musyawarah dengan 
Dewan Menteri, melibatkan tanggung 
jawab pemerintah kepada Majelis untuk 
memilih pada tagihan. Dalam kasus ini, 
teks dianggap diadopsi kecuali gerak 
mengecam, diajukan dalam dua puluh 
empat jam, dilewatkan sesuai dengan 
paragraf di atas.

Pasal 117

Jika gerak mengecam disetujui atau 
ditolak kepercayaan, Presiden Burkina 
Faso berakhir dalam waktu delapan hari, 
kantor Perdana Menteri. Dia menunjuk 
seorang perdana menteri baru sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan dalam 
Pasal 46.

Pasal 118

Agenda Majelis memiliki prioritas, agar 
pemerintah telah menetapkan pembahasan 
petisi populer, proyek yang diajukan 
oleh pemerintah dan proposal diterima 
olehnya. Namun, tagihan apapun dapat 
dibahas dua bulan setelah pengajuan 
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kepada pemerintah tanpa itu tidak dapat 
diterapkan pada paragraf sebelumnya, 
atau Pasal 121 dan 122 dari Konstitusi ini.

Pasal 119

Darurat dicanangkan oleh pemerintah, 
Majelis memutuskan tagihan dalam waktu 
lima belas hari. Periode ini diperpanjang 
menjadi empat puluh hari pada UU 
Keuangan. Jika pada saat berakhirnya 
suara tidak tercapai, tagihan dibuat di 
negara bagian, pada Perdana Menteri 
oleh Presiden Burkina Faso, dalam bentuk 
perintah

Pasal 120

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Proposal dan amandemen undang-undang 
keuangan diajukan oleh anggota parlemen 
yang tidak dapat diterima jika * adopsi 
mereka akan menghasilkan pengurangan 
baik dalam sumber daya publik atau 
penciptaan atau peningkatan suatu jabatan 
publik kecuali mereka disertai dengan 
usulan untuk meningkatkan pendapatan 
atau setara penghematan.

Pasal 121

Jika permintaan pemerintah, Majelis 
harus memutuskan dengan suara tunggal 
pada seluruh atau sebagian dari teks 
yang dibahas, hanya mempertahankan 
amandemen yang diusulkan atau diterima 
olehnya.

Pasal 122

Ket ika  Maje l i s  mempercayakan 
rancangan  komis i  pemer iksaan , 
Pemerintah dapat, setelah pembukaan 
proses untuk menentang pertimbangan 
setiap perubahan yang belum pernah 
disampaikan kepada komisi .

Pasal 123

Proposal dan amandemen yang tidak 
dalam bidang hukum tidak dapat diterima. 

Tidak dapat diterimanya dibuat oleh 
Presiden Majelis. Ayat 2 (UU No 
003-2000/AN April 11, 2000) Dalam 
kasus sengketa, * Dewan Konstitusi, 
atas rujukan oleh Perdana Menteri atau 
Presiden Majelis, keputusan dalam waktu 
delapan hari

Judul VIII

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 124

Kekuasaan kehakiman dipegang oleh 
hakim dan diberlakukan di semua wilayah 
Burkina Faso oleh pengadilan dari tatanan 
hukum dan administratif yang ditetapkan 
oleh hukum.

Pasal 125

Pengadilan adalah wali dari kebebasan 
individual dan kolektif. Dan memastikan 
bahwa hak dan kebebasan diatur dalam 
Konstitusi ini.

Pasal 126

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Pengadilan peradilan dan administrasi 
di Burkina Faso:
Pengadilan Kasasi;
Dewan Negara;
Pengadilan Auditor;
pengadilan dan peradilan yang ditetapkan 
oleh hukum *.
Pengadilan menerapkan hukum.

Pasal 127

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Mahkamah Agung adalah pengadilan 
superior peradilan. Dewan Negara 
adalah pengadilan superior dari tatanan 
administrasi. Pengadilan Auditor adalah 
pengadilan unggul * kontrol keuangan 
publik. Sebuah undang-undang organik 
menentukan komposisi, organisasi, 
fungsi, operasi masing-masing pengadilan 
dan prosedur yang berlaku bagi mereka *.
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Pasal 128

Undang-undang menetapkan kursi, 
musim semi, komposisi pengadilan dan 
kompetensi pengadilan.

Pasal 129

Peradilan yang independen.

Pasal 130

Para hakim t idak tunduk dalam 
menjalankan fungsi mereka kepada otoritas 
hukum. Mereka dapat dipindahkan.

Pasal 131

Presiden Burkina Faso adalah penjamin 
independensi peradilan. Dan dibantu oleh 
Dewan Tinggi Kehakiman.

Pasal 132

Presiden Burkina Faso adalah Presiden 
dari Dewan Tinggi Kehakiman. Keeper 
dari Seals, Menteri Kehakiman adalah 
wakil presiden

Pasal 133

Dewan Tinggi dari Peradilan memberikan 
pendapat pada pertanyaan tentang 
independensi peradilan. Undang-undang 
menetapkan organisasi, komposisi, 
fungsi, berfungsi dari Dewan Tinggi dari 
Peradilan tersebut.

Pasal 134

Ayat 1 (UU No 003-2000/AN April 11, 
2000) Dewan Tinggi dari Peradilan harus 
membuat proposal pada janji dan tugas 
hakim Pengadilan Kasasi, Dewan Negara 
dan Pengadilan Auditor * dan orang-
orang dari presiden pertama pengadilan 
banding.  Dia memberikan pendapatnya 
tentang usulan Menteri Kehakiman yang 
berkaitan dengan pengangkatan hakim 
lainnya.  Jaksa diangkat dan ditugaskan 
pada proposal dari Menteri Kehakiman.

Pasal 135

Sebuah  undang-undang  organ ik 
menentukan status peradilan sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam Konstitusi ini.  Ini menyediakan 
dan mengatur dan menjamin independensi 
peradilan.

Pasal 136

Para peserta pengadilan dan di semua 
pengadilan harus terbuka. Sesi tertutup 
hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus 
yang ditetapkan oleh hukum. Keputusan 
pengadilan termotivasi, kecuali dalam 
kasus-kasus dimana hukum memberikan 
sebaliknya.

JUDUL IX
PENGADILAN TINGGI

Pasal 137

Ayat 1 (UU No 003-2000/AN/du 11 
April 2000) Akan ada Pengadilan Tinggi. 
Pengadilan Tinggi Kehakiman terdiri dari 
wakil terpilih Majelis Nasional setelah 
setiap hakim umum yang diangkat oleh 
Presiden dari Pengadilan Kasasi * Ini 
akan memilih Ketua negaranya antara 
anggotanya. Hukum harus menentukan 
komposisinya, aturan pelaksanaan dan 
prosedur yang berlaku untuk itu.

Pasal 138

Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi 
atas tindakan yang dilakukan oleh 
Presiden Burkina Faso dalam menjalankan 
fungsinya dan merupakan pengkhianatan 
tingkat tinggi, bertentangan dengan 
UUD atau penggelapan.  Pengadilan 
Tinggi juga berkompeten untuk menilai 
anggota pemerintah pada fakta-fakta 
sebagai kejahatan atau pelanggaran 
yang dilakukan dalam proses atau dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi-
fungsi mereka. Dalam semua kasus lain, 
mereka tetap tunduk pada pengadilan 
umum dan yurisdiksi lainnya.
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Pasal 139

Pemakzulan Presiden Burkina Faso 
dilakukan minimal oleh empat perlima 
suara dari anggota Majelis. Bahwa 
anggota pemerintah disahkan oleh dua 
pertiga suara mayoritas dari para Deputi 
Majelis.

Pasal 140

Pengadilan Tinggi Kehakiman terikat 
oleh definisi kejahatan dan hukuman 
akibat hukum pidana pada saat tindakan 
itu dilakukan.

JUDUL X
(Undang-Undang Nomor 003-2000/

AN dari 11 April 2000)

DEWAN EKONOMI DAN BADAN 
PENGENDALIAN SOSIAL

Pasal 141

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Harus ada sebuah badan konsultatif yang 
disebut Dewan Ekonomi dan Sosial (ESC). 
Dewan Ekonomi dan Sosial bertanggung 
jawab untuk memberikan pendapat 
mengenai masalah-masalah ekonomi, 
sosial atau budaya sebagai pertimbangan 
oleh Presiden Burkina Faso atau 
Pemerintah. Hal ini dapat dikonsultasikan 
pada setiap draft rencana atau program 
ekonomi, sosial atau budaya. Dewan 
Ekonomi dan Sosial juga dapat membuat 
analisis masalah pembangunan ekonomi 
dan pembangunan sosial. Dan melaporkan 
hasil temuannya kepada Presiden Faso 
atau Pemerintah. Dewan Ekonomi 
dan Sosial dapat menunjuk salah satu 
dari anggota atas permintaan Presiden 
Burkina Faso atau Pemerintah, untuk 
mengekspos ke badan-badan ini dan 
pendapat serta nasihat tentang hal-hal 
yang telah disampaikan. Sebuah undang-
undang organik menentukan komposisi, 

organisasi dan berfungsi Dewan Ekonomi 
dan Sosial.

Pasal 142

(UU No 003-2.000 / selama 11 April 
2000) Badan pengawas yang ditetapkan 
oleh hukum. Keahlian mereka mencakup 
isu-isu ekonomi, sosial dan budaya 
kepentingan nasional. Komposisi, 
kekuasaan dan fungsi badan-badan 
pengawasan ditetapkan oleh hukum.

JUDUL XI

OTORITAS LOKAL

Pasal 143

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Burkina Faso yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah *.

Pasal 144

Menciptakan, menghapus, memotong 
masyarakat di bawah yurisdiksi hukum.

Pasal 145

Hukum mengatur partisipasi orang secara 
demokratis dan pemerintahan bebas dari 
otoritas lokal.

JUDUL XII

KESATUAN AFRIKA

Pasal 146

Burkina Faso dapat menyimpulkan dengan 
asosiasi Negara Afrika dalam perjanjian 
atau komunitas yang melibatkan secara 
total atau sebagian kedaulatan yang 
ditinggalkan.

Pasal 147

Perjanjian enshrining entri di Burkina Faso 
Konfederasi, federasi atau serikat negara 
Afrika tunduk pada persetujuan oleh 
referendum rakyat.
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JUDUL XIII

PERJANJIAN INTERNATIONAL

Pasal 148

Presiden Burkina Faso bernegosiasi, 
menandatangani dan meratifikasi 
perjanjian dan kesepakatan internasional.

Pasal 149

Perdamaian perjanjian, perjanjian 
komersial, perjanjian yang melibatkan 
keuangan negara, untuk mengubah 
ketentuan-ketentuan legislatif, yang 
berkaitan dengan status orang, tidak dapat 
diratifikasi atau disetujui oleh undang-
undang.  Mereka tidak berpengaruh 
sampai telah diratifikasi atau disetujui.

Pasal 150

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) * Jika 
Dewan Konstitusi, diberitahukan sesuai 
dengan Pasal 157 menyatakan bahwa 
komitmen internasional mengandung 
klausul bertentangan dengan Konstitusi, 
kewenangan untuk meratifikasi atau 
menyetujui hanya mungkin terjadi setelah 
revisi Konstitusi.

Pasal 151

Perjanjian dan kesepakatan yang telah 
diisi diratifikasi atau disetujui wajib, 
setelah publikasi, otoritas lebih tinggi dari 
hukum, subjek, untuk setiap kesepakatan 
atau perjanjian, untuk penerapannya oleh 
pihak lain.

JUDUL XIV

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000)

DEWAN KONSTITUSI

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000)

Pasal 152

Dewan Konstitusi adalah lembaga 
yang kompeten dalam hal konstitusi 
dan pemilu. Hal ini bertanggung jawab 

untuk memutuskan konstitusionalitas 
undang-undang, peraturan dan kepatuhan 
perjanjian dan kesepakatan internasional 
dengan Konstitusi. Dia menafsirkan 
ketentuan konstitusi. Ini mengontrol 
keteraturan, transparansi dan kewajaran 
referendum, presiden, parlemen dan 
pemilu sengketa hakim. Dia menyatakan 
hasil akhir dari presiden, legislatif dan 
lokal. Pengendalian keteraturan dan 
transparansi pemilihan lokal di bawah 
yurisdiksi * tribunal administrasi.

Pasal 153

(UU No 003-2000/ANdu 11 April 
2000) * Dewan Konstitusi meliputi, 
selain Ketua, tiga (3) hakim ditunjuk 
oleh Presiden Burkina Faso pada 
usulan Menteri Kehakiman, tiga (3) 
orang yang ditunjuk oleh Presiden 
Burkina Faso, tiga (3) orang yang 
ditunjuk oleh Presiden Majelis Nasional.  
* Kecuali untuk Ketua, para anggota 
Dewan Konstitusi yang diangkat untuk 
masa jabatan * tunggal sembilan (9) tahun.  
Namun, mereka dapat diperpanjang oleh 
pertiga (1/3) setiap tiga (3) tahun di bawah 
ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.  
Kantor anggota Dewan Konstitusi * 
tidak sesuai dengan orang-orang dari 
anggota dari Pemerintah atau Parlemen.  
Kompatibel lainnya harus ditetapkan 
oleh hukum.

Pasal 154

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
* Dewan Konstitusi harus menjamin 
keteraturan pemilihan presiden. Ini akan 
memeriksa pengaduan dan mengumumkan 
hasil pemilu. * Dewan Konstitusi 
memutuskan, dalam kasus sengketa 
mengenai legalitas pemilihan Deputi. 
Dalam hal pemilihan, * Mahkamah 
Konstitusi dapat disita oleh kandidat 
yang tertarik. * Dewan Konstitusi 
harus menjamin keteraturan referendum 
pelaksanaan dan menyatakan hasilnya. * 



445

Konstitusi Burkina Faso

Dewan Konstitusi menjamin kepatuhan 
dengan prosedur untuk mengubah 
konstitusi

Pasal 155

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Hukum organik dan peraturan Majelis 
Nasional dan orang-orang dari DPR 
sebelum berlakunya atau penegakan harus 
disampaikan kepada Dewan Konstitusi. 
Untuk tujuan yang sama, hukum biasa dan 
perjanjian diserahkan kepada Prosedur 
ratifikasi dapat disebut Dewan Konstitusi, 
sebelum diundangkan mereka.

Pasal 156

(UU No 003-2000/ANdu 11 April 2000) 
Dewan Konstitusi juga bertanggung 
jawab untuk memantau kepatuhan oleh 
partai politik, ketentuan Pasal 13, ayat 5 
Konstitusi ini.

Pasal 157

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Dewan Konstitusi yang disita oleh:
Presiden Burkina Faso;
Perdana Menteri;
Presiden Majelis Nasional [...]
seperlima (1/5) dari para anggota Majelis 
Nasional.

Pasal 158

(UU No 003-2000/AN 11 April 2000) 
Rujukan ke * Dewan Konstitusi 
m e n a n g g u h k a n  p e r i o d e  u n t u k 
diberlakukannya yang disebut itu.

Pasal 159

Cadangan dinyatakan inkonstitusional 
tidak bisa diundangkan atau diterapkan. 
Ayat 2 (UU No 003-2000/AN April 11, 
2000) Keputusan dari Dewan Konstitusi 
* tunduk pada banding. Mereka mengikat 
pada semua otoritas publik dan otoritas 
administratif dan hukum

Pasal 160

(UU No 003-2000/AN 11 Apri l 
2000) Sebuah undang-undang organik 
menentukan organisasi dan fungsi * 
Mahkamah Konstitusi dan prosedur yang 
berlaku di hadapannya.

JUDUL XV

PERUBAHAN

Pasal 161

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Inisiatif untuk revisi Konstitusi milik 
bersamaan:

Presiden Burkina Faso; anggota Majelis 
Nasional dengan suara mayoritas; 
orang-orang ketika sebagian kecil dari 
setidaknya tiga puluh ribu (30.000) orang 
yang berhak memilih, dibawa ke hadapan 
Majelis Nasional petisi merupakan 
proposal disusun dan ditandatangani.

Pasal 162

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997)  
Undang-undang menetapkan kondisi 
untuk pelaksanaan proses peninjauan

Pasal 163

(UU No 002/97/ADP 27 Januari 1997) 
Revisi yang diusulkan adalah, dalam 
semua kasus, tunduk pada sebelum 
penilaian Majelis Nasional setelah 
mendapatkan pendapat DPR.

Pasal 164

Rancangan tersebut kemudian diserahkan 
kepada referendum. Dianggap telah 
diadopsi ketika menerima mayoritas 
suara yang diberikan. Presiden Faso 
kemudian akan diumumkan di bawah 
kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 
48 dari Konstitusi ini. Ayat 3 (UU No 
002/97/ADP 27 Januari 1997)  Namun, 
perubahan rancangan diadopsi tanpa 
referendum jika disetujui oleh mayoritas 



446

Konstitusi Burkina Faso

tiga perempat (3/4) anggota Majelis 
Nasional.

Pasal 165

Tidak ada draft atau usulan revisi 
Konstitusi harus diterima ketika tantangan:
1. sifat dan bentuk pemerintahan 

republik;
2. sistem multipartai;
3. integritas wilayah nasional.
4. Tidak ada prosedur revisi dapat 

dimulai atau dilanjutkan ketika 
melanggar integritas teritorial.

JUDUL XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pengkhianatan tanah air dan melanggar 
konstitusi adalah kejahatan paling serius 
yang dilakukan terhadap rakyat.

Pasal 167

Sumber legitimasi yang timbul dalam 
Konstitusi ini. Kekuasaan apapun tidak 
berasal dari sumber Konstitusi ini, 
termasuk hasil kudeta atau kudeta adalah 
ilegal. Dalam hal ini, hak untuk diakui 
pembangkangan sipil bagi semua warga 
negara.

Pasal 168

Orang-orang dari Burkina Faso melarang 
ide kekuatan pribadi. Hal ini juga 
melarang penindasan sebagian kecil orang 
dengan yang lain.

JUDUL XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Dikeluarkannya Konstitusi  harus 
dilakukan dalam waktu dua puluh satu 
hari ditetapkan oleh referendum.

Pasal 170

Kepala Negara dan Pemerintah diberi 
wewenang untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk dimasukkan ke 
dalam lembaga-lembaga tempat.

Pasal 171

Pemilihan presiden dan legislatif yang 
diadakan dalam waktu dua belas (12) 
bulan setelah adopsi Konstitusi.

Pasal 172

Sampai pembentukan lembaga, Kepala 
Negara dan pemerintah terus bertindak 
dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk pengoperasian otoritas 
publik, dalam kehidupan bangsa, 
melindungi warga negara dan menjaga 
kebebasan.

Pasal 173

Undang-undang ini tetap berlaku karena 
tidak bertentangan dengan Konstitusi ini, 
sampai intervensi dari teks-teks baru.
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Bahamas

1. Nama Resmi  : The Commonwealth of The Bahamas
2. Ibu Kota Negara  :  Nassau
3. Konstitusi  :  10 July 1973
4. Bahasa Resmi  :  Bahasa Inggris, Creole
5. Bentuk Negara  :  Kesatuan
6. Sistem Pemerintahan  :  Parlementer
7. Bentuk Pemerintahan  :  Monarki Konstitusional 
8. Kepala Negara  :  Ratu Elizabeth II, diwakilkan oleh 

seorang Gurbenur Jenderal
9. Kepala Pemerintahan  :  Perdana Menteri
10. Lembaga Legislatif  :  Terdiri dari 2 Kamar, yaitu Senat / 

Senate yang terdiri dari 16 anggota 
untuk masa jabatan 5 tahun dan 
House of Assembly yang terdiri dari 
40 anggota yang dipilih melalui 
pemilihan umum untuk masa jabatan 
5 tahun.

11. Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Agung (Supreme Court)
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KONSTITUSI BAHAMA, 1973

INSTRUMEN UNDANG-UNDANG 
1973 No. 1080

WILAYAH KARIBIA DAN ATLANTIK UTARA 
Keputusan Kemerdekaan Bahama 1973

Pada Sidang di Windsor Castle, 20 Juni 1973
Atas kehadiran 

Yang Mulia Ratu di Dewan, berdasarkan dan dalam pelaksanaan kekuasaan 
yang diberikan kepadanya dengan ayat 1 dari Undang (Konstitusi) Kepulauan 

Bahama 1963 (a] dan semua kekuatan lain yang memungkinkan Dia terkait 
hal itu, dipersilahkan, oleh dan dengan nasihat Dewan Penasihat Ratu, untuk 

memutuskan, dan dengan ini memerintahkan, sebagai berikut:

Sebutan, Permulaan dan 
Pembentukan.

1.

1. Orde ini dapat disebut sebagai Orde 
Kemerdekaan Bahama 1973.

2. Berdasarkan ketentuan ayat berikut 
berikutnya orde ini akan mulai 
beroperasi pada tanggal 10 Juli 1973 
(dalam orde ini disebut sebagai “hari 
yang telah ditentukan”).

3. Gubernur dan Panglima Angkatan 
Bersenjata Kepulauan Bahama dapat 
sewaktu-waktu setelah 20 Juni 1973 
menjalankan salah satu kekuasaan 
yang diberikan kepada Gubernur 
Jenderal dengan pasal 4 (3) dari 
Orde atau Pasal 39 (4) Konstitusi 
ini yang ditetapkan dalam Tambahan 
untuk Orde ini (dalam Orde disebut 
sebagai “Konstitusi”) sedemikian 
rupa yang mungkin diperlukan untuk 
memungkinkan Konstitusi berfungsi 
sejak hari ditetapkan 

4. 
a. Untuk keperluan pelaksanaan 

oleh Gubernur dalam ayat (3) 
dari bagian yang disebut tadi atas 
kekuasaan yang diberikan pasal 4 
(3) dari Orde ini, Gubernur harus 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri.

b. Untuk keperluan pelaksanaan 
oleh Gubernur kewenangan 
yang diberikan oleh Pasal 39 (4) 
Konstitusi ini, Gubernur harus 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan saran 
dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi.

c. Untuk tujuan ini referensi ayat ke 
Perdana Menteri dan Pemimpin 
Oposisi akan ditafsirkan sebagai 
referensi untuk orang-orang yang 
melakukan fungsi jabatan mereka 
yang di bawah Orde Kepulauan 
Bahama (Konstitusi) 1969 (a) 
(dalam Orde ini disebut sebagai 
“ Orde yang ada “), dan dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan 
berdasarkan  aya t  in i  dar i 
kewenangan yang diberikan oleh 
Pasal 39 (4) Konstitusi ketentuan 
Pasal 40 dari Konstitusi berlaku 
karena mereka akan berlaku 
sehubungan dengan pelaksanaan 
kekuasaan-kekuasaan berdasarkan 
Pasal 39 (4) Konstitusi.

5. Kecual i  d i  mana konteksnya 
menentukan lain, ekspresi yang 
digunakan dalam bagian 1 sampai 
17 dari Orde ini akan memiliki arti 
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yang sama seperti dalam Konstitusi 
dan ketentuan Pasal 127 dan 137 
Konstitusi dan ketentuan Pasal 
127 dan 137 Konstitusi berlaku 
untuk tujuan menafsirkan bagian-
bagian yang berlaku untuk tujuan 
menafsirkan Konstitusi.

Pencabutan.

2.

Orde yang ada dicabut, tetapi pencabutan 
Orde yang ada tidak akan mempengaruhi 
keberlakuan dan setelah hari penetapan 
dari hukum yang dibuat atau memiliki 
e fek  seo lah -o lah  d ibua t  da lam 
penyelenggarakan Orde ada atau terus 
di bawahnya kekuasaan dan berpengaruh 
sebagai bagian hukum dari Pulau Bahama 
sebelum hari penetapan (termasuk hukum 
yang dibuat sebelum hari penetapan dan 
datang ke dalam pelaksanaan pada atau 
setelah hari itu).

Pembentukan Konstitusi.

3.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari 
Orde ini, Konstitusi mulai berlaku pada 
hari yang telah ditentukan.

Undang-undang Yang Telah Ada

4.

1. Sesuai dengan ketentuan bagian 
ini, undang-undang yang ada harus 
ditafsirkan dengan modifikasi tertentu, 
adaptasi, kualifikasi dan pengecualian 
yang mungkin diperlukan untuk 
membawa mereka ke sesuai dengan 
Undang-undang Kemerdekaan 
Bahama 1973 (b) dan Orde ini.

2. Dimana setiap hal yang diditentukan 
atau ditetapkan dalam Konstitusi oleh 
Parlemen atau oleh otoritas lain atau 
orang yang ditentukan atau diberikan 
oleh atau di bawah hukum yang 

ada (termasuk amandemen terhadap 
hukum tersebut dibuat di bawah 
bagian ini atau jika ditentukan atau 
disediakan sebelum hari penetapan 
oleh atau di bawah Orde yang ada, 
bahwa penetapan atau ketentuan 
wajib, sejak hari itu, memiliki efek 
(dengan modifikasi tertentu, adaptasi, 
kualifikasi dan pengecualian yang 
mungkin diperlukan untuk membawa 
ke sesuai dengan Undang-undang 
Kemerdekaan Bahama 1973 dan 
Orde ini) seolah-olah itu telah dibuat 
berdasarkan Konstitusi oleh Parlemen 
atau, sesuai kasusnya, memerlukan, 
oleh otoritas lain atau orang.

3. Gubernur Jenderal dapat oleh Orde 
dilakukan setiap saat sebelum 10 Juli 
1974 membuat perubahan tersebut 
kepada hukum yang ada mungkin 
tampak dia perlu atau bijaksana untuk 
membawa hukum yang menjadikannya 
sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Kemerdekaan Bahama 1973 
dan pesanan ini atau sebaliknya 
untuk memberikan efek atau dampak 
memungkinkan untuk diberikan 
kepada mereka ketentuan.

4. Keputusan Orde dibuat oleh Gubernur 
Jenderal dalam ayat (3) pasal ini akan 
berlaku dari hari tersebut, tidak lebih 
awal dari hari penetapan, yang dapat 
ditentukan di dalamnya.

5. Ketentuan-ketentuan bagian ini 
ha rus lah  t anpa  mengaba ikan 
kewenangan yang diberikan oleh 
Orde ini atau oleh hukum lain atas 
setiap orang atau wewenang untuk 
membuat ketentuan untuk setiap 
masalah, termasuk perubahan atau 
pencabutan hukum yang ada.

6. Dalam hal ini “hukum yang ada” 
bagian berarti hukum berpengaruh 
sebagai bagian dari hukum Kepulauan 
Bahama sebelum hari penetapan 
(termasuk hukum yang dibuat sebelum 
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hari penetapan dan berlaku pada atau 
setelah hari itu).

Parlemen.

5.

1. Orang-orang yang sebelum hari 
penetapan adalah anggota Senat 
dibentuk oleh Orde yang ada (di 
bagian ini disebut sebagai “Senat 
yang sudah ada”), yang telah ditunjuk 
demikian di bawah ayat (a) dan 
(b) masing-masing bagian 30 (2) 
dari Tambahan Orde yang ada, 
sejak hari penetapan akan menjadi 
anggota Senat yang ditetapkan oleh 
konstitusi seolah-olah mereka telah 
ditunjuk demikian di bawah ayat (2) 
dan (3) masing-masing Pasal 39 dari 
Konstitusi dan harus memegang kursi 
mereka sebagai Senator sesuai dengan 
ketentuan konstitusi.

2. Orang-orang yang sebelum hari 
penetapan adalah anggota Dewan 
Majelis kemudian didirikan untuk 
Kepulauan Bahama (di bagian ini 
disebut sebagai “Majelis yang ada”) 
sejak hari penetapan akan menjadi 
anggota Dewan Majelis ditetapkan 
oleh Konstitusi sebagaimana jika 
terpilih seperti ketentuan dalam Pasal 
46 (2) Konstitusi dan harus menduduki 
kursi mereka di Parlemen yang sesuai 
dengan ketentuan konstitusi.

3. Orang-orang yang sebelum hari 
penetapan adalah Ketua dan Wakil 
Ketua Majelis yang ada sejak hari 
penetapan akan menjadi Ketua dan 
Wakil Ketua masing-masing Majelis 
ditetapkan oleh Konstitusi sebagai 
jika terpilih seperti oleh Parlemen 
yang sedang melakukan Pasal 50 (1) 
dari Konstitusi dan harus menduduki 
jabatannya sesuai dengan ketentuan 
Pasal itu.

4. Setiap orang yang merupakan anggota 
Senat atau Majelis ditetapkan oleh 

Konstitusi berdasarkan ketentuan 
sebelumnya dari bagian ini dan yang, 
sejak ia terakhir diangkat atau dipilih 
sebagai anggota Senat yang ada 
atau Majelis yang ada sebelum hari 
penetapan, telah mengambil sumpah 
setia sedang melakukan bagian 45 
dari Tambahan Orde yang ada akan 
dianggap telah memenuhi persyaratan 
Pasal 64 Konstitusi berkaitan dengan 
pengambilan sumpah atau kesetiaan.

5. Aturan prosedur Senat yang ada dan 
Majelis yang ada sebagai berlaku 
sebelum hari penetapan akan Kecuali 
sebagaimana dapat ditentukan lain 
dengan ketentuan dalam Pasal 55 
(1) dari Konstitusi, menjadi aturan 
prosedur masing-masing dari Senat 
dan Majelis dibentuk oleh konstitusi, 
namun mereka harus ditafsirkan 
dengan modifikasi tertentu, adaptasi, 
kualifikasi dan pengecualian yang 
mungkin diperlukan untuk membawa 
mereka ke sesuai dengan Konstitusi.

6. Meskipun apa yang terkandung 
dalam Pasal 66 (3) Konstitusi (tapi 
berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 
(4) dan (5) Pasal itu) Parlemen harus, 
kecuali cepat dibubarkan, dibubarkan 
pada berakhirnya lima tahun sejak 
pertama duduk Majelis yang ada 
setelah pemilihan umum anggota 
Majelis yang terakhir sebelum hari 
penetapan.

7. Untuk tujuan Pasal 41 dan 47 dari 
Konstitusi setiap periode tinggal biasa 
di Kepulauan Bahama sebelum hari 
penetapan akan dianggap tinggal di 
Bahama.

Menteri dan Sekretaris Parlemen.

6.

1. Orang yang sebelum hari penetapan 
memegang jabatan Perdana Menteri di 
bawah Orde yang ada harus, dari hari 
penetapan, memegang jabatan sebagai 
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Perdana Menteri seolah-olah dia telah 
ditunjuk hal tersebut berdasarkan 
Pasal 73 (1) dari Konstitusi.

2. Orang-orang (selain Perdana Menteri) 
yang sebelum hari penetapan tetap 
jadi Menteri di bawah Orde yang ada 
harus, dari hari penetapan, memegang 
jabatan seperti seolah-olah mereka 
telah ditunjuk hal tersebut berdasarkan 
Pasal 73 (2) dari Konstitusi.

3. Setiap orang yang memegang jabatan 
Perdana Menteri atau Menteri 
lainnya berdasarkan ayat (1) atau 
(2) dari bagian ini yang sebelum 
hari penetapan didakwa dengan 
tanggung jawab untuk setiap masalah 
atau departemen pemerintah harus, 
dari hari penetapan , dianggap telah 
dituduh bertanggung jawab atas 
bisnis yang sesuai atau administrasi 
departemen terkait Pemerintah 
berdasarkan Pasal 77 dari Konstitusi.

4. Orang yang sebelum hari penetapan 
menjabat sebagai Sekretaris Parlemen 
di bawah Orde yang ada harus, dari 
hari penetapan, memegang jabatan 
seperti seolah-olah mereka telah 
ditunjuk hal tersebut berdasarkan 
Pasal 81 (1) dari Konstitusi.

5. Setiap orang yang memegang jabatan 
sebagai Perdana Menteri atau Menteri 
lain atau Sekretaris Parlemen sejak 
hari penetapan berdasarkan ketentuan 
bagian ini akan dianggap telah 
memenuhi persyaratan Pasal 84 
dari Konstitusi berkaitan dengan 
pengambilan sumpah.

Pemimpin Oposisi.

7.

Orang yang sebelum hari penetapan 
adalah Pemimpin Oposisi (sebagaimana 
didefinisikan untuk keperluan Tambahan 
Orde yang ada) akan, sejak hari 

penetapan, memegang jabatan sebagai 
Pemimpin Oposisi seolah-olah dia telah 
ditunjuk dalamnya berdasarkan Pasal 82 
dari Konstitusi.

Pegawai Yang Telah Ada.

8.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari 
Orde ini dan Konstitusi, setiap orang 
yang sebelum dimulainya Orde ini 
memegang atau bertindak dalam jabatan 
publik akan, sejak dimulainya Orde ini, 
terus memegang atau bertindak di jabatan 
tersebut jika ia telah ditunjuk hal tersebut 
sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Hakim Banding.

9.

1. Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Banding yang ada sebelum hari 
penetapan harus, dari hari penetapan 
adalah Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Banding untuk tujuan 
Konstitusi dan Hakim Agung dan 
Hakim Mahkamah Agung dan Ketua 
Pengadilan Banding dan Hakim 
Banding memegang jabatan sebelum 
hari itu akan, sejak hari itu, memegang 
jabatan sebagai Hakim Ketua atau 
Hakim Mahkamah Agung atau Ketua 
Pengadilan Banding atau Hakim 
Banding, sesuai kasusnya, seolah-olah 
mereka telah ditunjuk berdasarkan 
ketentuan Bab vii Konstitusi.

2. Setiap proses tertunda sebelum 
Mahkamah Agung sebelum hari 
penetapan dapat dilanjutkan dan 
setiap putusan Pengadilan yang 
diberikan tetapi tidak puas sebelum 
hari itu dapat diberlakukan seolah-
olah putusan Mahkamah Agung yang 
ditetapkan oleh konstitusi.
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Penundaan Banding.

10.

1. Setiap proses banding yang tertunda 
sebelum hari penetapan dari Mahkamah 
Agung ke Pengadilan Banding untuk 
Kepulauan Bahama dapat dilanjutkan 
setelah hari penetapan di Pengadilan 
Banding Bahama yang dibentuk oleh 
konstitusi.

2. Setiap putusan Pengadilan Banding 
untuk  Kepulauan Bahama di 
banding dari pengadilan Koloni dari 
Kepulauan Bahama diberikan, tetapi 
tidak puas, sebelum hari penetapan 
dapat diberlakukan setelah hari 
penetapan seolah-olah itu adalah 
penilaian dari Pengadilan Banding 
Bahama ditetapkan oleh konstitusi.

Pelaksanaan yurisdiksi Pengadilan 
Banding Untuk Orang Turki Dan 

Kepulauan Caicos.

11.

Sebuah pengadilan banding untuk orang 
Turki dan kepulauan Caicos mungkin, 
di bawah pengaturan antara Pemerintah 
wilayah itu dan Pemerintah Bahama, 
duduk di Bahama dan melaksanakan 
ada yurisdiksi tersebut dan kekuasaan 
sehubungan dengan Turki dan kepulauan 
Caicos yang mungkin diberikan atasnya 
oleh hukum untuk saat ini berlaku di Turki 
dan kepulauan Caicos. Tanpa prasangka 
terhadap generalisasi yang terdahulu, 
orang-orang yang berkomitmen untuk 
tahanan Turki dan kepulauan Caicos 
ketika hadir di Bahama sehubungan 
dengan proses di pengadilan banding 
untuk Turki dan kepulauan Caicos dapat 
ditahan di Bahama dan orang dapat 
berkomitmen untuk tahanan di Bahama 
atas perintah pengadilan semacam itu. 
Remunerasi orang-orang tertentu.

12.

Sampai ketentuan dibuat di bawah dan 
sesuai dengan Pasal 135 dari konstitusi, 
gaji dan tunjangan dari pemegang 
masing-masing jabatan di mana Pasal 
yang berlaku, selain Gubernur Jenderal, 
akan menjadi gaji dan tunjangan dari 
masing-masing pemegang jabatan atau 
dari jabatan yang berhubungan dalamnya 
berhak sebelum hari penetapan, dan gaji 
dan tunjangan Gubernur Jenderal dan 
Panglima Angkatan Bersenjata Bahama 
sebelum hari tersebut. Transisi ketentuan 
yang berkaitan dengan Komisi yang ada.

13.

1. Setiap kekuasaan Gubernur dan 
Panglima Angkatan Bersenjata 
Bahama bertindak atas rekomendasi 
dari Komisi Pelayanan Publik yang 
ditetapkan oleh Orde yang ada 
yang telah sah didelegasikan kepada 
setiap pejabat publik di bawah Orde 
yang akan, sejak hari penetapan, 
dianggap memiliki telah didelegasikan 
kepada pejabat publik yang sejauh 
bahwa kekuasaan bisa didelegasikan 
demikian berdasarkan Pasal 110 
Konstitusi.

2. Hal-hal yang, sebelum hari penetapan, 
yang tertunda sebelum Komisi yang 
ada atau, sesuai kasusnya, sebelum 
orang atau otoritas pada siapa 
kekuasaan untuk menangani hal 
tersebut telah diberikan di bawah 
Orde yang ada harus dari hari yang 
telah ditentukan dilanjutkan sebelum 
Komisi Pelayanan Publik yang 
ditetapkan oleh Konstitusi, atau 
Badan Layanan Umum Banding, atau 
Komisi Yudisial dan Layanan Hukum, 
atau Kepolisian Komisi Pelayanan, 
jadi dibentuk atau, sesuai kasusnya, 
kata orang atau otoritas: Asalkan 
mana Komisi yang ada atau, sesuai 
kasusnya, setiap orang atau otoritas 
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sebagaimana disebutkan di atas 
memiliki, sebelum hari penetapan, 
sebagian menyelesaikan sidang dari 
prosedur disiplin (dalam bagian ini 
disebut sebagai “sidang original” ), 
tidak ada orang yang akan mengambil 
bagian dalam sidang lanjutan kecuali 
dia juga telah mengambil bagian 
dalam sidang yang asli, dan mana 
berdasarkan ayat ini sidang asli 
tidak dapat dilanjutkan sehingga 
persidangan disiplin dimulai.

3. Orang yang sebelum hari penetapan 
memegang jabatan Ketua atau 
anggota lainnya dari Komisi yang 
ada harus, dari hari penetapan, terus 
memegang jabatan seperti seolah-olah 
ia telah berlaku sebagai sebelum 
hari penetapan itu atau ditunjuk 
dalamnya sesuai dengan ketentuan 
akan dibebaskan dari pajak di Pulau 
Bahama, Konstitusi dan dianggap 
telah akan dibebaskan dari pajak 
pada tingkat yang sama di Bahama 
ditunjuk untuk jabatan seperti di 
bawah Konstitusi. setelah hari yang 
telah ditentukan.

4. Ketentuan-ketentuan Pasal 107 (3), 
114 (3), 116 (3) atau 118 (3), sesuai 
kasusnya, dari Konstitusi ini akan 
berpengaruh dalam kaitannya dengan 
orang seperti seolah-olah tanggal 
17. pengangkatannya di bawah Orde 
yang ada adalah 1. Parlemen dapat 
mengubah salah satu ketentuan ini 
tanggal pengangkatannya di bawah 
Orde yang ada (sejauh ketentuan-
ketentuan membentuk bagian dari 
adalah tanggal pengangkatannya 
berdasarkan hukum Bahama), selain 
yang disebutkan dalam Konstitusi . 
subbagian (2) dan (3) dari bagian ini, 
dalam konteks yang sama

5. Sampai  Par lemen seba l iknya 
menentukan dalam cara Pasal karena 
dapat mengubah ketentuan 117 (2) 
Undang-Undang jabatan publik yang 
Konstitusi selain yang ditetapkan 
dalam ayat Pasal 117 (1) dari padanya 
berlaku harus jabatan (2) dan (3) 
Pasal 54 dari Konstitusi. Jaksa Agung 
Muda, Panitera Mahkamah Agung, 
2. Parlemen dapat mengubah ayat 
(6) dari bagian 5 tentang Perancang 
Undang-undang, Penasihat Senior 
Mahkota, Kepala Orde ini dan 
bagian ini dengan cara yang sama 
seperti Hakim, Panitera Umum, dapat 
mengubah ketentuan yang ditentukan 
dalam Pasal 54 (3) dari Hakim, Dewan 
Mahkota, Asisten Hukum Konstitusi. 
Draftsmen, Asisten Panitera, Panitera 
Deputi 3. Parlemen dapat mengubah 
bagian 8, 9, 12, ayat (3), Dewan 
Umum dan Asisten Mahkota. (4) dan 
(5) pasal 13 dan pasal 16 dari Orde 
ini

6. Dalam bagian ini “sebuah Komisi 
yang ada” berarti dengan cara 
yang sama karena dapat mengubah 
ketentuan Komisi Pelayanan Publik 
yang didirikan berdasarkan dalam 
Pasal 54 (2) dari Konstitusi. Orde 
yang ada atau, sesuai kasusnya, 
Layanan Publik 4. Dalam bagian ini 
“Perubahan” memiliki arti yang sama 
seperti dalam Dewan Banding, atau 
Pasal Layanan Yudisial dan Hukum 
54 (4) (b) dari Konstitusi. Komisi, 
atau Kepolisian Komisi Pelayanan, 
jadi didirikan.

Orde Kewenangan Darurat di Dewan 
1939.

14.
1. Kekuasaan Orde darurat di Dewan 

1939 (a) dan setiap Orde di Dewan 
mengubah bahwa Orde (b) tidak 
akan berlaku lagi sebagai bagian dari 
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hukum Bahama pada tanggal 10 Juli 
1974 atau tanggal yang lebih awal 
seperti yang ditetapkan Parlemen.

2. Sampai saat mengatakan Pesanan 
tidak berlaku dalam ayat (1) pasal 
ini mereka akan terus memiliki 
berlaku sehubungan Bahama karena 
mereka telah berlaku sehubungan 
bekas koloni Pulau Bahama sebelum 
hari penetapan , kecuali bahwa 
kekuasaan dieksekusi oleh Gubernur 
bawahnya akan dieksekusi oleh 
Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri. 
Transfer Dana Tanah Mahkota untuk 
Pembangunan Dana Konsolidasi.

15.

Semua jumlah kredit dari Dana Tanah 
Mahkota untuk Pembangunan sebelum 
hari penetapan harus jadi bagian dari 
hari bentuk Dana Konsolidasi, dan semua 
jumlah dibebankan pada Dana Tanah 
Mahkota untuk Pembangunan sebelum 
hari itu sebagai harus dari hari itu berdiri 
dibebankan pada Dana Konsolidasi. 
Transisi ketentuan yang berkaitan dengan 
kompensasi dan lain-lain 

16.

Setiap kompensasi, gratifikasi, hibah atau 
tunjangan dibayar atau dibayar, apakah 
sebelum atau setelah hari penetapan, 
di bawah setiap peraturan yang dibuat 
oleh Gubernur berdasarkan pasal 15 dari 
Orde Kepulauan Bahama (Konstitusi) di 
Dewan1963 (c) atau menurut pasal 9 dari 
Orde Kepulauan Bahama (Konstitusi) 
1969, yang di bawah peraturan tersebut

KONSTITUSI

PERSEMAKMURAN BAHAMAS

PEMBUKAAN

Sejak Empat ratus delapan puluh satu 
tahun yang lalu penemuan kembali 

Kepulauan, Karang dan pulau-pulau 
kecil yang menandakan kelahiran 
kembali Dunia Baru, Dan Sejak Rakyat 
dari Kepulauan ini mengakui bahwa 
pelestarian Kebebasan mereka akan 
dijamin oleh komitmen nasional untuk 
disiplin diri, Industri, Loyalitas, Persatuan 
dan taat pada nilai-nilai Kristen dan 
Aturan Hukum, Maka Ketahuilah: Kami 
para Pewaris dari dan penerus Kepulauan 
tersebut, mengakui Keagungan Tuhan dan 
percaya Hak dan Kebebasan dasar dari 
individu, Dengan ini Menyatakan dengan 
Penuh Khidmat Pembentukan Bangsa 
yang Berdaualat, Bebas dan Demokratis 
yang didirikan di atas Nilai Spiritual 
dan di mana tidak ada Pria, Wanita atau 
anak-anak yang akan menjadi budak atau 
hamba kepada siapa pun atau tenaga dan 
hidup mereka yang dieksploitasi dengan 
perampasan, dan Dengan ini Menetapkan 
dengan Pasal-pasal ini Persatuan tak 
terpisahkan dan Penciptaan dengan Nama 
Tuhan Persemakmuran Bahama.

BAB I

KONSTITUSI

Negara

1.

Persemakmuran Bahama adalah Negara 
demokratis berdaulat. Konstitusi adalah 
hukum tertinggi.

2.

Konstitusi ini adalah hukum tertinggi 
Dari persemakmuran negara Bahama 
dan, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, 
jika ada hukum lain yang bertentangan 
dengan Konstitusi ini, Konstitusi ini, 
maka yang berlaku dan hukum lainnya, 
sejauh perbedaan yang ada, menjadi tidak 
berlaku lagi.
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BAB II

KEWARGANEGARAAN

Orang yang menjadi warga negara 
pada tanggal 10 Juli 1973.

3.

(1) Setiap orang yang, yang telah lahir 
di bekas koloni Kepulauan Bahama, 
adalah on 9th Juli 1973 sebuah warga 
negara Inggris dan Koloni akan 
menjadi warga negara Bahama pada 
tanggal 10 Juli 1973.

(2) Setiap orang yang, karena telah 
lahir di luar bekas koloni Kepulauan 
Bahama, adalah pada 9 Juli 1973 
warga negara Inggris dan Koloni 
akan, jika ayahnya menjadi atau 
akan tetapi untuk kematiannya telah 
menjadi warga negara Bahama 
sesuai dengan ketentuan paragraf 
sebelumnya, menjadi warga negara 
Bahama pada tanggal 10 Juli 1973.

(3) Setiap orang yang pada 9 Juli 1973 
adalah warga Inggris dan Koloni telah 
menjadi seperti warga negara di bawah 
Undang-undang Kebangsaan Inggris 
1948 oleh kebajikan-Nya yang telah 
terdaftar di bekas koloni Kepulauan 
Bahama di bawah Undang-Undang 
yang akan menjadi warga Bahama 
pada tanggal 10 Juli 1973: Asalkan 
ayat ini tidak berlaku untuk warga 
Inggris dan Koloni
(a) yang tidak biasanya penduduk di 

Koloni bahwa pada tanggal 31 
Desember 1972, atau

(b) yang menjadi terdaftar di Koloni 
bahwa pada atau setelah tanggal 
1 Januari 1973, atau

(c) yang pada 9 Juli 1973 memiliki 
kewarganegaraan atau kebangsaan 
dari beberapa negara lain.

Orang yang menjadi warga negara 
pada tanggal 9 Juli 1974.

4.

Setiap orang yang pada 9 Juli 1973 adalah 
warga Inggris dan Koloni

(a) telah menjadi seperti warga negara di 
bawah Undang-undang Kebangsaan 
Inggris 1948 oleh kebajikan-Nya yang 
telah dinaturalisasi di bekas Koloni 
Kepulauan Bahama sebelum Undang-
undang itu diberlakukan, atau

(b) telah menjadi seperti warga negara 
berdasarkan naturalisasi di bekas 
koloni Kepulauan Bahama di bawah 
Undang-undang, akan menjadi warga 
negara Bahama pada tanggal 9 Juli 
1974, kecuali sebelum tanggal itu, 
ia memiliki dengan cara tersebut 
sebagaimana dapat ditetapkan yang 
menyatakan bahwa dia tidak ingin 
menjadi warga negara dari  Bahama: 
Asalkan bagian ini tidak berlaku 
untuk warga negara Inggris dan koloni 
yang pada 9 Juli 1973 memiliki 
kewarganegaraan atau kebangsaan 
dari beberapa negara lain.

Orang berhak untuk didaftarkan 
sebagai warga negara.

5.

(1) Setiap wanita yang, pada tanggal 9 
Juli 1973, sedang atau telah menikah 
dengan seseorang
(a) yang menjadi warga negara 

Bahama berdasarkan Pasal 3 
Konstitusi ini, atau

(b) yang, setelah meninggal sebelum 
10 Juli 1973, akan, tetapi untuk 
kematiannya, telah menjadi warga 
negara Bahama berdasarkan Pasal 
itu, berhak, pada saat membuat 
aplikasi dan setelah mengambil 
sumpah setia atau pernyataan 
tersebut dengan cara seperti dapat 
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ditentukan, harus terdaftar sebagai 
warga Bahama: Asalkan hak 
untuk didaftarkan sebagai warga 
Bahama berdasarkan ayat ini 
harus berdasarkan pengecualian 
atau kualifikasi sebagai mungkin 
ditentukan dalam kepentingan 
keamanan nasional atau kebijakan 
publik.

(2) Setiap orang yang, pada tanggal 9 
Juli 1973, memiliki Status Bahama 
berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Imigrasi 1967 (a) dan 
biasanya bermukim di Kepulauan 
Bahama, berhak, pada saat membuat 
aplikasi sebelum 19 Juli 1974, yang 
didaftarkan sebagai warga Bahama.

(3) Meskipun apa yang terkandung dalam 
ayat (2) Pasal ini, seseorang yang 
telah mencapai usia delapan belas 
tahun atau yang adalah seorang wanita 
yang sedang atau telah menikah 
tidak boleh, jika ia seorang warga 
negara beberapa selain Bahama, 
berhak untuk didaftarkan sebagai 
warga Bahama berdasarkan ketentuan 
ayat tersebut kecuali ia renounces 
kewarganegaraannya dari negara 
lain, mengambil sumpah kesetiaan 
dan membuat dan mendaftarkan 
deklarasi tersebut dapat ditentukan: 
Asalkan mana seseorang tidak bisa 
melepaskan kewarganegaraan negara 
lain di bawah hukum negara ia 
mungkin malah membuat pernyataan 
seperti itu yang mengenai bahwa 
kewarganegaraan sebagaimana dapat 
ditetapkan.

(4) Setiap permohonan pendaftaran 
berdasarkan ayat (2) Pasal ini 
harus tunduk pada pengecualian 
atau kualifikasi sebagaimana dapat 
di te tapkan demi  kepent ingan 
keamanan nasional atau kebijakan 
publik.

(5) Setiap wanita yang pada 9 Juli 
1973 sedang atau telah menikah 
dengan seseorang yang kemudian 
menjadi warga negara Bahama oleh 
pendaftaran berdasarkan ayat (2) Pasal 
ini berhak, pada saat membuat aplikasi 
dan setelah mengambil sumpah 
setia atau pernyataan seperti dapat 
ditentukan, harus terdaftar sebagai 
warga Bahama: Asalkan hak untuk 
didaftarkan sebagai warga Bahama 
berdasarkan ayat ini harus tunduk 
pada pengecualian atau kualifikasi 
sebagaimana dapat ditetapkan untuk 
kepentingan keamanan nasional atau 
kebijakan publik.

(6) Setiap permohonan pendaftaran 
berdasarkan Pasal ini harus dilakukan 
dengan cara seperti dapat ditentukan 
sebagai hal bahwa aplikasi: Asalkan 
aplikasi tersebut tidak dapat dilakukan 
oleh orang yang belum mencapai usia 
delapan belas tahun dan tidak wanita 
yang sedang atau telah menikah, 
namun harus dilakukan atas nama 
orang yang oleh orang tua atau wali 
dari orang itu.

Orang yang lahir di Bahama setelah 9 
Juli 1973.

6.

Setiap orang lahir di Bahama setelah 9 
Juli 1973 akan datang warga Bahama 
pada tanggal kelahirannya jika pada 
tanggal tersebut salah satu dari orang 
tuanya adalah warga Bahama.

Orang yang lahir di Bahama setelah 
9 Juli 1973 yang orang tuanya bukan 

warga negara Bahama.

7.

(1) Orang yang lahir di Bahama setelah 9 
Juli 1973 tak satu pun dari orang tua 
yang adalah warga Bahama berhak, 
pada saat membuat aplikasi pada nya 



460

Konstitusi Bahamas

mencapai usia delapan belas tahun 
atau dalam dua belas bulan setelahnya 
dengan cara seperti dapat ditentukan 
, yang akan terdaftar sebagai warga  
Bahama: Asalkan jika ia adalah 
warga negara dari beberapa negara 
lain selain Bahama ia tidak berhak 
untuk didaftarkan sebagai warga 
Bahama berdasarkan Pasal ini kecuali 
dia renounces kewarganegaraannya 
dari yang lain negara, mengambil 
sumpah kesetiaan dan membuat 
dan mendaftarkan deklarasi seperti 
niatnya tentang tinggal sebagai dapat 
ditentukan.

(2) Setiap permohonan pendaftaran 
berdasarkan Pasal ini harus tunduk 
pada pengecualian atau kualifikasi 
sebagaimana dapat ditetapkan dalam 
kepentingan keamanan nasional atau 
kebijakan publik.

Orang yang lahir di luar Bahama 
setelah Juli 9 1973.

8.

Sebuah orang lahir di luar Bahama setelah 
9 Juli 1973 akan menjadi warga negara 
Bahama pada tanggal kelahirannya jika 
pada tanggal tersebut ayahnya adalah 
warga Bahama selain berdasarkan Pasal 
ini atau Pasal 3 (2) Konstitusi ini.

Ketentuan lebih lanjut bagi orang-
orang yang lahir di luar Bahamas 

setelah 9 Juli 1.973,

9.

(1) Meskipun apa yang terkandung 
dalam Pasal 8 dari Konstitusi ini, 
seseorang yang lahir secara sah di 
luar Bahama setelah 9 Juli 1973 
yang ibunya adalah warga Bahama 
berhak, pada saat membuat aplikasi 
pada nya mencapai usia delapan belas 
tahun dan sebelum dia mencapai usia 
tahun twentyone, dengan cara seperti 
dapat ditentukan, harus terdaftar 

sebagai warga Bahama: Asalkan jika 
ia adalah warga negara dari beberapa 
negara lain selain Bahama ia tidak 
berhak untuk didaftarkan sebagai 
warga negara Bahama berdasarkan 
Pasal ini kecuali dia renounces 
kewarganegaraannya dari negara lain, 
mengambil sumpah kesetiaan dan 
membuat dan mendaftarkan deklarasi 
seperti niatnya tentang tinggal sebagai 
dapat ditentukan.

(2) Apabila seseorang tidak dapat 
melepaskan kewarganegaraannya dari 
beberapa negara lain di bawah hukum 
negara itu, ia malah dapat membuat 
pernyataan seperti itu yang mengenai 
bahwa kewarganegaraan sebagaimana 
dapat ditetapkan.

(3) Setiap permohonan pendaftaran 
berdasarkan Pasal ini harus tunduk 
pada pengecualian atau kualifikasi 
sebagaimana dapat ditetapkan dalam 
kepentingan keamanan nasional atau 
kebijakan publik.

Menikah dengan warga Bahama.

10.

Setiap wanita yang, setelah 9 Juli 1973, 
menikah dengan orang yang sedang 
atau menjadi warga Bahama berhak, 
asalkan ia masih begitu menikah, setelah 
membuat aplikasi dengan cara seperti 
dapat ditentukan dan setelah mengambil 
sumpah setia dari deklarasi seperti dapat 
ditentukan, harus terdaftar sebagai warga  
Bahama: Asalkan hak untuk didaftarkan 
sebagai warga Bahama berdasarkan Pasal 
ini harus tunduk pada pengecualian atau 
kualifikasi sebagaimana dapat ditetapkan 
dalam kepentingan nasional keamanan 
kebijakan publik.

Perampasan kewarganegaraan.

11.

(1) Jika Gubernur Jenderal merasa 
puas bahwa setiap warga Bahama 
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memiliki setiap saat setelah 9 Juli 
1973 diakuisisi oleh pendaftaran, 
naturalisasi atau tindakan sukarela 
dan formal lainnya (selain pernikahan) 
kewarganegaraan negara lain hak 
tersedia baginya di bawah hukum 
negara itu, menjadi hak eksklusif yang 
diberikan kepada warga negaranya, 
yang Gubernur Jenderal dapat 
memerintahkan merampas orang dari 
kewarganegaraannya.

(2) Jika Gubernur Jenderal merasa puas 
bahwa setiap warga Bahama memiliki 
setiap saat setelah 9 Juli 1973 secara 
sukarela diklaim dan dilakukan di 
negara lain hak tersedia baginya di 
bawah hukum negara itu, menjadi hak 
eksklusif yang diberikan kepada warga 
negaranya, yang Gubernur Jenderal 
dapat memerintahkan merampas 
orang dari kewarganegaraannya.

Penolakan kewarganegaraan.

12.

Setiap warga Bahama yang telah 
mencapai usia tahun twentyone dan yang
(a) juga merupakan warga negara atau 

nasional dari negara lain, atau
(b) bermaksud untuk menjadi warga 

negara atau warga negara dari setiap 
negara lain, berhak untuk melepaskan 
kewarganegaraannya Bahama dengan 
pernyataan yang dibuat dan terdaftar 
dengan cara seperti dapat ditentukan: 
Asalkan (a) dalam kasus seseorang 
yang bukan warga negara atau nasional 
negara lain di tanggal pendaftaran 
deklarasi nya atau penolakan, jika ia 
tidak menjadi seperti warga negara 
atau nasional dalam waktu enam 
bulan sejak tanggal pendaftaran ia 
akan menjadi, dan harus dianggap 
tetap, warga Bahama meskipun 
pembuatan dan pendaftaran deklarasi 
nya deklarasi penolakan, dan (b) 
hak setiap orang untuk melepaskan 

kewarganegaraannya Bahama selama 
periode apapun ketika  Bahama terlibat 
dalam perang manapun harus tunduk 
pada pengecualian atau kualifikasi 
sebagaimana dapat ditetapkan dalam 
kepentingan keamanan nasional atau 
kebijakan publik.

Kekuasaan Parlemen.

13.

Parlemen dapat membuat ketentuan
(a) untuk akuisisi kewarganegaraan 

Bahama oleh orang yang tidak 
menjadi warga negara Bahama 
berdasarkan ketentuan Bab ini;

(b) untuk merampas kewarganegaraan 
nya Bahama setiap orang yang 
merupakan warga negara dari Bahama 
selain berdasarkan ayat (1) atau (2) 
Pasal 6 atau 8 dari Konstitusi ini; atau

(c) untuk sertifikasi kewarganegaraan 
Bahama untuk orang-orang yang telah 
memperoleh bahwa kewarganegaraan 
dan yang menginginkan sertifikasi 
tersebut.

Interpretasi.

14.

(1) Setiap referensi dalam Bab ini 
kepada bapak seseorang harus, dalam 
kaitannya dengan setiap orang yang 
lahir di luar nikah selain orang yang 
disahkan sebelum 10 Juli 1973, dapat 
ditafsirkan sebagai referensi untuk ibu 
orang itu.

(2) Untuk keperluan Bab ini, seseorang 
yang lahir di atas kapal laut atau 
pesawat udara yang terdaftar, atau 
sebuah kapal atau pesawat udara 
terdaftar dari pemerintah negara 
manapun, akan dianggap telah lahir 
di tempat dimana kapal atau pesawat 
udara terdaftar atau, sesuai kasusnya, 
di negara itu.

(3) Setiap referensi dalam Bab ini dengan 
status nasional ayah dari seseorang 



462

Konstitusi Bahamas

pada saat kelahiran orang itu, harus, 
dalam kaitannya dengan seseorang 
yang lahir setelah kematian ayah, 
ditafsirkan sebagai referensi untuk 
status nasional dari ayah pada saat 
kematian sang ayah, dan di mana 
kematian yang terjadi sebelum 10 
Juli 1973 dan kelahiran terjadi 
setelah 9 Juli 1973 status nasional 
yang ayahnya akan memiliki jika dia 
meninggal pada 10 Juli 1973 dianggap 
sebagai nya nasional statusnya pada 
saat kematiannya.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK-HAK 
DASAR DAN KEBEBASAN 

INDIVIDU 

Hak Fundamental dan kebebasan 
individu.

15.

Sedangkan setiap orang di Bahama 
berhak atas hak-hak dasar dan kebebasan 
individu, yang mengatakan, memiliki hak, 
apapun ras, tempat asal, opini politik, 
warna kulit, keyakinan atau jenis kelamin, 
tetapi tunduk menghormati untuk hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk 
kepentingan umum, untuk setiap dan 
semua dari berikut ini, yaitu
(a) hidup, kebebasan, keamanan pribadi 

dan perlindungan hukum;
(b) kebebasan hati nurani, berekspresi 

dan berkumpul dan berserikat, dan
(c) perlindungan privasi rumah dan harta 

benda lainnya dan dari perampasan 
properti tanpa kompensasi, ketentuan 
selanjutnya dari Bab ini akan berlaku 
untuk tujuan perlindungan affording 
hak-hak dan kebebasan tersebut 
di atas tunduk pada pembatasan-
pembatasan perlindungan itu sebagai 
yang terkandung dalam ketentuan-
ketentuan, batasan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa kenikmatan 
tersebut hak dan kebebasan oleh 

setiap individu tidak merugikan 
hak-hak dan kebebasan orang lain 
atau kepentingan umum.

Perlindungan hak untuk hidup.
16.

(1) Tidak seorang pun akan dicabut 
sengaja hidupnya menyimpan dalam 
pelaksanaan hukuman pengadilan 
sehubungan dengan tindak pidana 
yang ia telah dihukum.

(2) Seseorang tidak akan dianggap 
sebagai telah dirampas hidupnya 
bertentangan dengan Pasal ini jika 
ia meninggal sebagai akibat dari 
penggunaan, sampai batas tersebut 
dan dalam keadaan seperti yang 
diizinkan oleh hukum, kekuasaan 
seperti cukup yang dapat dibenarkan
(a) untuk membela setiap orang dari 

kekerasan atau untuk membela 
properti;

(b) dalam rangka untuk mempengaruhi 
penangkapan yang sah atau untuk 
mencegah kaburnya orang yang 
ditahan secara sah;

(c) u n t u k  t u j u a n  m e n e k a n 
pemberontakan, kerusuhan atau 
pemberontakan, 

(d) atau untuk mencegah komisi oleh 
orang tindak pidana. atau jika ia 
meninggal sebagai akibat dari 
tindakan hukum perang.

Perlindungan dari perlakuan tidak 
manusiawi.

17.

(1) Tidak seorang pun akan dikenakan 
penyiksaan atau perlakuan tidak 
manusiawi atau merendahkan atau 
hukuman.

(2) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini apabila hukum yang 
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bersangkutan kewenangan penderitaan 
dari deskripsi apapun hukuman yang 
sah di Kepulauan Bahama sebelum 
10 Juli 1973.

Perlindungan dari perbudakan dan 
kerja paksa.

18.

(1) T i d a k  s e o r a n g  p u n  a k a n 
diselenggarakan di perbudakan atau 
penghambaan.

(2) Tidak seorang pun wajib untuk 
melakukan kerja paksa.

(3) Untuk tujuan Pasal ini, “kerja paksa” 
tidak termasuk
(a) tenaga kerja yang diperlukan 

dalam setiap konsekuensi dari 
vonis atau perintah pengadilan;

(b) tenaga kerja setiap diperlukan dari 
anggota dari angkatan disiplin 
sedang melakukan tugasnya 
sebagai atau, dalam kasus orang 
yang memiliki keberatan hati 
nurani untuk layanan dalam 
kekuasaan angkatan laut, atau 
udara militer, tenaga kerja apapun 
yang orang yang diperlukan oleh 
hukum untuk tampil di tempat 
pelayanan tersebut;

(c) tenaga kerja yang dibutuhkan 
setiap orang sementara ia ditahan 
secara sah yang, meskipun tidak 
diperlukan sebagai konsekuensi 
dari vonis atau perintah dari 
pengadilan, cukup diperlukan 
untuk kepentingan kesehatan atau 
untuk pemeliharaan tempat di 
mana ia ditahan; atau

(d) tenaga kerja setiap diperlukan 
selama periode darurat publik 
(artinya, masa di mana Pasal 29 
dari Konstitusi ini berlaku) atau 
dalam hal terjadi keadaan darurat 
atau bencana yang mengancam 
kehidupan atau kesejahteraan 
masyarakat, untuk sejauh bahwa 

membutuhkan tenaga kerja 
tersebut cukup dibenarkan, dalam 
keadaan situasi yang timbul atau 
yang ada selama periode itu atau 
sebagai hasil dari darurat atau 
bencana lainnya, untuk tujuan 
berurusan dengan situasi itu.

Perlindungan dari penangkapan 
sewenang-wenang atau penahanan.

19.

(1) Tidak seorang pun akan dirampas 
kebebasan pribadinya save as dapat 
disahkan oleh hukum di salah satu 
kasus berikut
(a) dalam pelaksanaan vonis atau 

perintah dari pengadilan, apakah 
didirikan untuk Bahama atau 
beberapa negara lainnya, berkenaan 
dengan tindak pidana yang ia telah 
dihukum atau sebagai akibat 
dari ketidak sempurnaan untuk 
memohon atas tuduhan kriminal 
atau di pelaksanaan perintah 
pengadilan atas dasar penghinaan 
pengadilan itu atau pengadilan lain 
atau tribunal;

(b) dalam pelaksanaan perintah 
pengadilan yang dibuat dalam 
rangka untuk mengamankan 
pemenuhan kewajiban yang 
dikenakan kepadanya oleh hukum;

(c) untuk tujuan membawa dia ke 
pengadilan dalam pelaksanaan 
perintah pengadilan;

(d) atas kecurigaan yang wajar telah 
dilakukan oleh-Nya, atau menjadi 
sekitar untuk melakukan, tindak 
pidana;

(e) dalam kasus seseorang yang belum 
mencapai usia delapan belas 
tahun, untuk tujuan pendidikan 
atau kesejahteraan;

(f) untuk tujuan mencegah penyebaran 
penyakit menular atau menular 
atau dalam kasus orang yang, 
atau patut diduga menjadi, tidak 
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waras, kecanduan obat-obatan 
atau alkohol, atau gelandangan, 
untuk tujuan dari kasusnya atau 
pengobatan untuk perlindungan 
masyarakat;

(g) untuk tujuan mencegah masuknya 
melanggar hukum dari orang 
tersebut ke Bahama atau untuk 
tujuan mempengaruhi penghapusan 
pengusiran, ekstradisi atau lainnya 
yang sah dari Bahama itu orang 
atau pengambilan proses yang 
berhubungan dengannya; dan 
tanpa mengurangi umum tersebut 
di atas, hukum mungkin, untuk 
tujuan sub-ayat ini, menyatakan 
bahwa orang yang bukan warga 
negara dari  Bahama dapat 
dirampas kebebasannya ini sampai 
batas seperti mungkin diperlukan 
dalam pelaksanaan perintah yang 
sah yang mengharuskan orang 
untuk tetap dalam area yang 
ditentukan dalam Bahama atau 
melarang dia dari berada dalam 
daerah tersebut.

(2) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan harus diberitahu sesegera 
cukup praktis, dalam bahasa yang ia 
mengerti, dari alasan penangkapan atau 
penahanan dan harus diizinkan, dengan 
biaya sendiri, untuk mempertahankan 
dan mengajar  tanpa menunda 
perwakilan hukum pilihannya sendiri 
dan untuk mengadakan komunikasi 
pribadi dengan dia, dan dalam kasus 
seseorang yang belum mencapai usia 
delapan belas tahun ia juga harus 
diberikan kesempatan yang wajar 
untuk komunikasi dengan orang tua 
atau walinya.

(3) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan dalam kasus seperti itu 
sebagaimana disebutkan dalam sub 
ayat (1) (c) atau (d) Pasal ini dan 
yang tidak dirilis akan dibawa tanpa 
penundaan sebelum pengadilan, 

dan jika ada orang yang ditangkap 
atau ditahan dalam kasus seperti itu 
seperti yang disebutkan dalam sub 
ayat kata (1) (d) tidak disidang dalam 
waktu yang wajar ia harus (tanpa 
mengurangi proses lebih lanjut yang 
dapat diajukan terhadap dia) akan 
dirilis baik tanpa syarat atau pada 
cukup diperlukan untuk memastikan 
bahwa ia muncul di kemudian hari 
untuk persidangan untuk proses awal 
ke pengadilan.

(4) Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah oleh orang 
lain berhak untuk itu kompensasi dari 
orang lain.

(5) Apabila seseorang ditahan berdasarkan 
hukum seperti itu sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 29 dari 
Konstitusi ini, berlaku ketentuan 
sebagai berikut
(a) ia harus, sesegera mungkin dan 

dalam hal apapun tidak lebih 
dari lima hari setelah dimulainya 
penahanannya, akan dilengkapi 
dengan sebuah pernyataan tertulis, 
dalam bahasa yang ia mengerti, 
dari alasan dimana dia ditahan ;

(b) tidak lebih dari empat belas hari 
setelah dimulainya penahanannya, 
pemberitahuan akan diumumkan 
dalam Berita menyatakan bahwa 
ia telah ditahan dan memberikan 
keterangan dari ketentuan hukum 
di mana penahanannya berwenang;

(c) ia mungkin dari waktu ke waktu 
yang meminta kasusnya ditinjau 
berdasarkan sub-ayat (d) dari 
ayat ini, tetapi, di mana ia 
telah mengajukan permintaan 
seperti itu, tidak ada permintaan 
berikutnya akan di lakukan 
sebelum berakhirnya masa tiga 
bulan dari pembuatan permintaan 
sebelumnya;

(d) di mana permintaan dibuat 
berdasarkan sub-ayat (c) dari ayat 
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ini, kasus tersebut dalam waktu satu 
bulan dari pembuatan permintaan, 
ditinjau oleh pengadilan yang 
independen dan tidak memihak 
yang ditetapkan oleh hukum, 
dipimpin oleh Ketua atau lain 
Kehakiman Mahkamah Agung 
diangkat oleh-Nya, dan terdiri 
dari orang-orang yang Hakim 
Mahkamah Agung atau yang 
memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Hakim Mahkamah Agung:

(e) dia harus diberikan fasilitas yang 
memadai untuk berkonsultasi 
dan mengajar, atas biaya sendiri, 
perwakilan hukum pilihannya 
sendir i ,  dan ia  dan set iap 
perwakilan hukum tersebut 
akan diizinkan untuk membuat 
pernyataan tertulis atau lisan atau 
keduanya ke pengadilan ditunjuk 
untuk penelaahan terhadap 
kasusnya.

(6) Pada setiap review oleh pengadilan 
sesuai dengan ayat

(7) Pasal ini kasus dari setiap orang yang 
ditahan, pengadilan dapat membuat 
rekomendasi mengenai kebutuhan 
atau kemanfaatan melanjutkan 
penahanannya kepada instansi yang 
diperintahkan, tapi kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang, bahwa 
otoritas tidak boleh diwajibkan untuk 
bertindak sesuai dengan rekomendasi 
tersebut. Ketika seseorang ditahan 
berdasarkan hukum seperti itu 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 29 dari Konstitusi ini Perdana 
Menteri dari Menteri resmi oleh dia 
harus, tidak lebih dari tiga puluh hari 
setelah dimulainya penahanan dan 
setelah itu tidak ada lagi dari tiga 
puluh hari setelah pembuatan laporan 
sebelumnya, membuat laporan untuk 
setiap rumah yang menyatakan jumlah 
orang yang ditahan sebagaimana 
disebutkan di atas dan jumlah kasus 

di mana otoritas yang memerintahkan 
penahanan belum bertindak sesuai 
dengan rekomendasi dari pengadilan 
ditunjuk sesuai dengan ayat 85) 

Pasal ini: Asalkan di memperhitungkan 
setiap periode tiga puluh hari untuk tujuan 
ayat ini tidak ada akun harus diambil 
dari setiap periode selama parlemen 
ditangguhkan atau dibubarkan.

Ketentuan untuk Mendapatkan 
perlindungan hukum.

20.

(1) Jika seseorang dibebankan dengan 
tindak pidana, maka kecuali muatan 
ditarik, kasus ini harus diberikan 
pemeriksaan yang adil  dalam 
waktu yang wajar oleh pengadilan 
independen dan tidak memihak yang 
ditetapkan oleh hukum.

(2) Setiap orang yang dituduh melakukan 
tindak pidana
(a) harus dianggap tidak bersalah 

sampai ia terbukti atau telah 
mengaku bersalah;

(b) harus diberitahu segera sebagai 
cukup praktis, dalam bahasa yang 
ia mengerti dan secara rinci, dari 
sifat pelanggaran dikenakan;

(c) h a r u s  d i b e r i  w a k t u  d a n 
fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaannya;

(d) akan diizinkan untuk membela 
diri di hadapan pengadilan secara 
langsung atau, atas biaya sendiri, 
oleh perwakilan hukum pilihannya 
sendiri atau oleh perwakilan 
hukum dengan mengorbankan 
masyarakat di mana begitu 
disediakan oleh atau di bawah 
undang-undang yang berlaku di 
bahamas;

(e) diberikan fasilitas untuk memeriksa 
secara langsung atau melalui 
perwakilan hukumnya saksi yang 
dipanggil oleh jaksa penuntut 
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sebelum pengadilan, iklan untuk 
mendapatkan kehadiran dan 
melaksanakan pemeriksaan saksi 
untuk bersaksi atas nama hi 
sebelum pengadilan pada kondisi 
yang sama seperti yang berlaku 
bagi saksi yang dipanggil oleh 
jaksa penuntut;

(f) harus diijinkan untuk memiliki 
tanpa pembayaran bantuan 
penerjemah jika dia tidak dapat 
memahami bahasa yang digunakan 
di pengadilan muatan, dan

(g) akan, ketika diisi informasi di 
Mahkamah Agung, memiliki 
hak untuk diadili oleh juri, dan 
kecuali dengan persetujuan sendiri 
sidang tidak akan berlangsung 
dalam ketidakhadirannya kecuali 
dia begitu melakukan dirinya 
di pengadilan untuk membuat 
kelangsungannya dari proses 
di  hadapannya praktis  dan 
pengadilan telah memerintahkan 
dia untuk dihapus dan sidang 
un tuk  me lan ju tkan  da l am 
ketidakhadirannya.

(3) Ketika seseorang diadili untuk setiap 
tindak pidana, orang yang dituduh 
atau orang yang diberi kuasa oleh 
dia dalam nama yang akan, jika ia 
membutuhkan dan tergantung dari 
pembayaran biaya yang masuk akal 
seperti dapat ditentukan oleh hukum, 
harus diberikan dalam waktu yang 
wajar setelah penghakiman salinan 
untuk penggunaan terdakwa dari 
setiap catatan proses yang dibuat oleh 
atau atas nama pengadilan.

(4) Tidak  ada  o rang  yang  akan 
dianggap bersalah karena melakukan 
pelanggaran pidana karena perbuatan 
atau kelalaian yang tidak, pada saat 
itu terjadi, merupakan semacam 
pelanggaran yang severer dalam 
derajat atau deskripsi dari hukuman 
maksimal yang mungkin telah 

dikenakan untuk pelanggaran bahwa 
pada saat ketika perbuatan tersebut 
dilakukan.

(5) Tidak ada orang yang menunjukkan 
bahwa ia telah diadili oleh pengadilan 
yang berwenang untuk melakukan 
tindak pidana dan baik dihukum 
atau dibebaskan lagi akan diadili atas 
tindak pidana tersebut atau untuk 
tindak pidana lainnya yang ia bisa 
saja dihukum di pengadilan untuk 
itu pelanggaran, kecuali atas perintah 
pengadilan yang unggul dalam proses 
banding atau meninjau berkaitan 
dengan tuduhan atau pembebasan.

(6) Tidak seorangpun akan diadili 
atas tindak pidana yang jika ia 
menunjukkan bahwa ia telah diampuni 
untuk pelanggaran itu.

(7) Tidak ada orang yang diadili karena 
melakukan tindak pidana akan dipaksa 
untuk memberikan bukti di pengadilan.

(8) Setiap pengadilan atau otoritas 
mengadili lain yang ditentukan oleh 
hukum untuk penentuan keberadaan 
atau luas hak sipil kewajiban 
ditetapkan olehbhukum dan harus 
independen dan tidak memihak, dan 
di mana proses untuk penentuan 
tersebut adalah lembaga oleh setiap 
orang sebelum seperti pengadilan atau 
otoritas mengadili lainnya, kasus ini 
harus diberikan pemeriksaan yang adil 
dalam waktu yang wajar.

(9) Semua melanjutkan dilembagakan 
dalam setiap pengadilan untuk 
penentuan keberadaan atau luas 
hak sipil atau kewajiban, termasuk 
pengumuman keputusan pengadilan, 
tidak dapat dimintai di depan umum,

(10) Tidak ada dalam ayat (9) Pasal ini 
akan mencegah pengadilan dari tidak 
termasuk dari orang proses selain 
hal tersebut pihak dan perwakilan 
hukum mereka sampai batas seperti 
pengadilan
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(a) dapat diberdayakan oleh hukum 
tersebut harus dilakukan dan dapat 
mempertimbangkan perlu atau 
bijaksana dalam situasi dimana 
publikasi justru akan merugikan 
kepentingan keadilan, atau dalam 
proses sela atau kepentingan 
moralitas publik, kesejahteraan 
orang-orang yang berusia di 
bawah delapan belas tahun dari 
perlindungan hidup pribadi orang 
yang bersangkutan dalam proses;

(b) d a p a t  d i b e r d a y a k a n  a t a u 
diwajibkan oleh hukum untuk 
melakukannya untuk kepentingan 
pertahanan, keamanan publik 
ketertiban umum, atau

(c) dapat diberdayakan atau diminta 
untuk melakukannya oleh aturan 
pengadilan dan praktek yang ada 
sebelum 10 Juli 1973 yang dibuat 
oleh hukum selanjutnya sejauh itu 
membuat ketentuan substansial 
untuk efek yang sama seperti 
ketentuan yang terdapat dalam 
peraturan tersebut.

(11) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan

(a) huruf (2) (a) dari Pasal ini sejauh 
hukum tersebut memaksakan 
pada setiap orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana beban 
untuk membuktikan fakta-fakta 
tertentu;

(b) huruf (2) (e) dari Pasal ini sejauh 
hukum tersebut menetapkan 
kondisi yang harus dipenuhi jika 
saksi dipanggil untuk bersaksi 
atas nama seorang terdakwa harus 
membayar pengeluaran mereka 
dari dana publik;

(c) ayat (5) Pasal ini sejauh hukum 
tersebut kewenangan pengadilan 
untuk mengadili anggota dari 

angkatan disiplin karena melakukan 
tindak pidana meskipun setiap 
persidangan dan tuduhan atau 
pembebasan dari anggota yang di 
bawah hukum angkatan disiplin, 
sehingga pengadilan mengadili 
anggota i tu dan memvonis 
dia, maka dalam menjatuhkan 
hukuman harus memperhitungkan 
setiap hukuman yang diberikan 
kepadanya berdasarkan hukum 
disiplin.

Perlindungan privasi rumah dan 
properti lainnya.

21.

(1) Kecuali dengan persetujuannya, tidak 
ada orang yang akan dikenakan 
pencarian orang atau hartanya nya 
masuk oleh orang lain di tempat itu.

(2) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini apabila hukum tersebut 
membuat ketentuan
(a) yang cukup diperlukan

(I) untuk kepentingan pertahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik, 
kesehatan masyarakat, kota 
dan perencanaan negara, ia 
pengembangan sumber daya 
mineral, atau pengembangan 
pemanfaatan properti nay 
lainnya sedemikian rupa untuk 
mempromosikan masyarakat 
manfaat; atau

(II) untuk tujuan melindungi 
hak-hak dan kebebasan orang 
lain;

(b) untuk mengaktifkan pejabat atau 
agen Pemerintah Bahama, otoritas 
pemerintah daerah atau suatu 
badan hukum yang didirikan 
oleh hukum untuk kepentingan 
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umum untuk masuk di tempat 
setiap orang dalam rangka untuk 
memeriksa orang-orang atasnya 
tempat atau apa pun untuk 
tujuan dari setiap urutan pajak, 
tingkat atau karena atau untuk 
melaksanakan pekerjaan yang 
berhubungan dengan properti yang 
sah di tempat-tempat tersebut 
dan milik bahwa Pemerintah, 
otoritas atau badan hukum, sesuai 
kasusnya, atau

(c) untuk mengotorisasi, untuk tujuan 
menegakkan putusan atau perintah 
dari pengadilan dalam proses 
perdata, pencarian dari orang 
atau kekayaan dengan perintah 
pengadilan atau entri pada setiap 
lokasi dengan perintah tersebut, 
dan kecuali sejauh bahwa ketentuan 
atau, sesuai kasusnya, hal yang 
dilakukan di bawah kewenangan 
daripadanya menunjukkan tidak 
menjadi cukup dibenarkan dalam 
suatu masyarakat demokratis.

Perlindungan kebebasan Keyakinan.

22.

(1) Kecuali dengan persetujuannya, 
tidak ada orang yang akan terhambat 
dalam menikmati kebebasan hati 
nurani, dan untuk tujuan Pasal ini 
meliputi kebebasan menyatakan 
kebebasan berpikir dan agama, 
kebebasan untuk mengubah agama 
atau kepercayaan dan kebebasan, baik 
sendiri atau dalam komunitas dengan 
orang lain, dan baik di depan umum 
maupun secara pribadi nyata, ke dan 
menyebarkan agamanya keyakinan 
dalam ibadah, praktek mengajar, dan 
ketaatan.

(2) Kecuali dengan persetujuan (atau, 
jika ia adalah orang yang belum 
mencapai usia delapan belas tahun, 
persetujuan dari walinya) tidak ada 

orang menghadiri tempat pendidikan 
wajib menerima pelajaran agama atau 
untuk mengambil bagian dalam atau 
menghadiri upacara keagamaan atau 
ketaatan instruksi itu, upacara atau 
ketaatan berhubungan dengan agama 
selain sendiri.

(3) Tidak ada lembaga keagamaan 
atau denominasi harus dicegah 
atau terhalang dalam memberikan 
pengajaran agama kepada orang-orang 
bahwa tubuh dari denominasi dalam 
perjalanan dari setiap pendidikan 
yang diberikan oleh tubuh atau 
denominasi apakah atau tidak 
bahwa tubuh atau denominasi dalam 
penerimaan pemerintah manapun 
subsidi, hibah atau bentuk lain dari 
bantuan keuangan yang dirancang 
untuk memenuhi, secara keseluruhan 
atau sebagian, biaya kursus seperti 
pendidikan.

(4) Tidak seorang pun akan dipaksa untuk 
mengambil sumpah yang bertentangan 
dengan agama atau kepercayaan untuk 
mengambil sumpah apapun dalam 
cara yang bertentangan dengan agama 
atau keyakinan.

(5) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini sejauh hukum tersebut 
membuat ketentuan yang cukup 
diperlukan
(a) untuk kepentingan pertahanan, 

keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, atau

(b) untuk tujuan melindungi hak 
dan kebebasan orang lain, 
termasuk hak untuk mengamati 
dan mempraktekkan agama 
apapun tanpa campur tangan 
yang tidak diminta dari anggota 
agama lain, dan kecuali sejauh 
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ketentuan tersebut atau, sesuai 
kasusnya, hal yang dilakukan di 
bawah kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

Perlindungan kebebasan berekspresi.

23.

(1) Kecuali dengan persetujuannya, tidak 
ada orang yang akan terhambat dalam 
menikmati kebebasan berekspresi, dan 
untuk tujuan dari Pasal ini mengatakan 
bahwa kebebasan termasuk kebebasan 
memiliki pendapat, untuk menerima 
dan memberi gagasan dan informasi 
tanpa campur tangan, dan kebebasan 
dari gangguan dengan korespondensi.

(2) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini apabila hukum tersebut 
membuat ketentuan
(a) yang cukup diperlukan

(I) untuk kepentingan pertahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau 
kesehatan masyarakat, atau

(II) untuk tujuan melindungi 
h a k - h a k ,  r e p u t a s i  d a n 
k e b e b a s a n  o r a n g  l a i n , 
mencegah pengungkapan 
informasi yang diterima dalam 
tuduhan, mempertahankan 
kewenangan dan independensi 
pengadilan, atau mengatur 
telepon, telegrafi, posting, 
nirkabel penyiaran, televisi, 
masyarakat pameran atau 
hiburan umum, atau

(b) yang menerapkan pembatasan 
terhadap orang-orang yang 
memegang jabatan di bawah 
Mahkota atau pada anggota 

angkatan disiplin, dan kecuali 
sejauh ketentuan tersebut atau, 
sesuai  kasusnya,  hal  yang 
dilakukan di bawah kewenangan 
daripadanya ditampilkan tidak 
akan cukup dibenarkan dalam 
suatu masyarakat demokratis.

Perlindungan kebebasan berkumpul 
dan berserikat.

24.

(1) Kecuali dengan persetujuannya, tidak 
ada orang yang akan terhambat dalam 
menikmati kebebasan berkumpul 
secara damai dan berserikat, yang 
mengatakan, haknya untuk berkumpul 
secara bebas dan bergaul dengan 
orang lain dan khususnya untuk 
membentuk atau milik partai politik 
, atau untuk membentuk atau milik 
serikat pekerja atau asosiasi lainnya 
untuk melindungi kepentingannya.

(2) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini apabila hukum tersebut 
membuat ketentuan
(a) yang cukup dibutuhkan (i) untuk 

kepentingan pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, moralitas 
publik atau kesehatan masyarakat, 
atau (ii) untuk tujuan melindungi 
hak dan kebebasan orang lain, atau

(b) yang memaksakan pembatasan 
pada orang yang memegang 
jabatan di bawah Mahkota atau 
pada anggota angkatan disiplin, dan 
kecuali sejauh ketentuan tersebut 
atau, sesuai kasusnya, hal yang 
dilakukan di bawah kewenangan 
daripadanya menunjukkan tidak 
menjadi cukup dibenarkan dalam 
suatu masyarakat demokratis.
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Perlindungan kebebasan bergerak.

25.

(1) Kecuali dengan persetujuannya, tidak 
ada orang yang akan terhambat dalam 
menikmati kebebasan bergerak, dan 
untuk tujuan dari Pasal ini mengatakan 
bahwa kebebasan berarti hak untuk 
bergerak bebas di seluruh Bahama, hak 
untuk berada di bagian daripadanya , 
hak untuk masuk Bahama, hak untuk 
meninggalkan Bahama dan kekebalan 
dari pengusiran darinya.

(2) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini apabila hukum tersebut 
membuat ketentuan
(a) yang cukup diperlukan

(I) untuk kepentingan pertahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik, 
kesehatan masyarakat, kota 
dan perencanaan negara 
pencegahan penyakit tanaman 
atau hewan, atau

(II) untuk tujuan melindungi hak 
dan kebebasan orang lain, 
dan kecuali sejauh ketentuan 
tersebut atau, sesuai kasusnya, 
hal yang dilakukan di bawah 
kewenangan daripadanya 
menunjukkan tidak menjadi 
cukup dibenarkan dalam 
masyarakat demokratis;

(b)  untuk menghilangkan seseorang 
dari Bahama untuk diadili di luar 
Bahama untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk menjalani 
pidana penjara di beberapa negara 
lain sehubungan dengan tindak 
pidana yang ia telah dihukum;

(c) pengenaan pembatasan pergerakan 
tinggal dalam Bahama dari pejabat 
publik atau anggota dari angkatan 
disiplin yang cukup diperlukan 

untuk tujuan kinerja yang tepat 
dari fungsi mereka, atau

(d) untuk pengenaan pembatasan hak 
setiap orang untuk meninggalkan  
Bahama dari setiap orang yang 
bukan warga negara dari Bahama 
atau darinya pengecualian atau 
pengusiran setiap orang tersebut; 
atau

(e) untuk pengenaan pembatasan hak 
setiap orang untuk meninggalkan 
Bahama untuk kepentingan umum, 
atau untuk mengamankan sesuai 
dengan kewajiban internasional 
Pemerintah Menentukan Bahama 
yang telah diletakkan sebelum 
Parlemen.

(3) Setiap pembatasan seseorang, AOS 
kebebasan bergerak yang terlibat 
dalam penahanan sah menurut hukum 
tidak akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini.

(4) Untuk tujuan sub ayat (c) dari ayat 
(2) Pasal ini, Äúlaw, Äù dalam ayat 
yang mencakup arah secara tertulis 
terkait pelaksanaan pejabat publik 
umumnya setiap kelas pejabat publik 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Bahama.

Perlindungan dari diskriminasi atas 
dasar dari ras dan sebagainya.

26.

(1) Sesuai dengan ketentuan ayat (4), 
(5) dan (9) dari Pasal ini tidak ada 
hukum harus membuat ketentuan 
yang diskriminatif baik dari dirinya 
sendiri maupun efeknya.

(2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
ayat (6), (9) dan (10) Pasal ini, tidak 
ada orang yang harus diperlakukan 
secara diskriminatif oleh setiap orang 
bertindak berdasarkan hukum tertulis 
atau dalam kinerja fungsi dari setiap 
jabatan publik atau otoritas publik.
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(3) D a l a m  P a s a l  i n i ,  i s t i l a h , 
Äúdiscr iminatory,  Äù berar t i 
affording perlakuan yang berbeda 
untuk orang yang berbeda disebabkan 
sepenuhnya atau sebagian dengan 
deskripsi masing-masing oleh ras, 
warna tempat asal pendapat politik 
atau keyakinan dimana orang dari 
satu deskripsi tersebut mengalami 
cacat atau pembatasan yang orang 
lain deskripsi tersebut tidak dibuat 
tunduk atau diberikan hak istimewa 
atau keuntungan yang tidak diberikan 
kepada orang lain seperti deskripsi.

(4) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi 
hukum apapun sejauh hukum yang 
membuat ketentuan
(a) untuk perampasan pendapatan 

atau dana lain dari Bahama atau 
untuk pengenaan pajak (termasuk 
pengadaan pakan untuk pemberian 
lisensi); atau

(b) sehubungan dengan masuknya ke 
dalam atau pengecualian dari, atau 
pekerjaan, terlibat dalam bisnis 
atau profesi, gerakan tinggal di 
dalam,  Bahama orang yang bukan 
warga negara dari Bahama; atau

(c) sehubungan dengan adopsi,, 
p e r n i k a h a n  p e r c e r a i a n , 
penguburan, properti devolusi f 
pada kematian atau hal-hal lain 
dari hukum pribadi, atau

(d) dimana orang-orang dari setiap 
deskripsi seperti disebutkan dalam 
ayat (3) Pasal ini untuk dapat 
dikenakan untuk setiap cacat atau 
pembatasan atau dapat diberikan 
hak istimewa atau keuntungan 
yang dengan memperhatikan 
sifat dan keadaan khusus yang 
berkaitan dengan orang-orang atau 
orang-orang dari setiap deskripsi 
seperti lainnya, cukup dibenarkan 
dalam masyarakat demokratis; atau

(e) untuk menyetujui pemberian lisensi 
atau sertifikat memungkinkan 

pelaksanaan undian, yang menjaga 
sebuah rumah permainan atau 
menjalankan perjudian dalam 
berbagai bentuknya yang sesuai 
dengan kondisi yang memaksakan 
pada orang-orang yang adalah 
warga negara dari cacat Bahama 
atau pembatasan yang orang lain 
tidak dibuat tunduk.

(5) Tidak ada yang terkandung dalam 
hukum apapun akan dianggap tidak 
konsisten sedikit pun atau bertentangan 
dengan ayat (1) Pasal ini sejauh hal 
itu membuat ketentuan sehubungan 
dengan standar atau kualifikasi (tidak 
menjadi standar atau kualifikasi 
khusus yang berkaitan dengan ras, 
tempat asal, opini politik, warna kulit 
atau kepercayaan) agar memenuhi 
syarat untuk layanan sebagai seorang 
pejabat publik atau sebagai anggota 
dari angkatan disiplin untuk layanan 
dari otoritas pemerintah daerah atau 
suatu badan hukum yang didirikan 
oleh hukum untuk kepentingan publik.

(6) Ayat (2) Pasal ini tidak akan berlaku 
untuk apa pun yang tegas dari 
dengan implikasi yang diperlukan 
berwenang untuk dilakukan oleh 
setiap ketentuan tersebut hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4) atau (5) Pasal ini.

(7) Berdasarkan ketentuan sub ayat (4) (e) 
dan ayat (9) dari Pasal ini tidak ada 
orang yang harus diperlakukan secara 
diskriminatif dalam hal akses ke salah 
satu dari tempat-tempat berikut yang 
masyarakat umum memiliki akses 
, yaitu, toko-toko, hotel, restoran, 
rumah makan, tempat berlisensi, 
tempat-tempat hiburan atau tempat-
tempat Istirahat.

(8) Sesuai dengan ketentuan Pasal 
ini tidak ada orang yang harus 
diperlakukan secara diskriminatif
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(a) sehubungan dengan alat angkut 
atau sewa atau perjanjian, atau 
pertimbangan, atau jaminan, alat 
angkut atau sewa dari setiap tanah 
kosong atau prasarana pewarisan 
yang telah ditawarkan untuk dijual 
atau disewakan kepada masyarakat 
umum;

(b) sehubungan dengan perjanjian 
atau ketentuan dalam alat angkut 
atau sewa atau perjanjian, atau 
pertimbangan, atau jaminan, alat 
angkut atau sewa membatasi oleh 
ketentuan diskriminatif transfer, 
kepemilikan, penggunaan atau 
pendudukan setiap tanah kosong 
atau persewaan tanah warisan 
yang telah ditawarkan untuk dijual 
atau disewakan kepada masyarakat 
umum.

(9) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal ini apabila hukum tersebut 
membuat ketentuan dimana orang-
orang dari setiap deskripsi seperti 
disebutkan dalam ayat (3 ) pasal 
ini dapat dikenakan pembatasan 
pada hak-hak dan kebebasan yang 
dijamin oleh Pasal 21,22,23,24 dan 
25 dari Konstitusi ini, menjadi seperti 
pembatasan seperti diberi wewenang 
oleh Pasal 21 (2) (a), 22 ( 5), 23 (2), 
24 (2) atau 25 (2) (a) atau (e), sesuai 
kasusnya.

(10) Tidak ada dalam ayat (2) Pasal ini 
tidak akan mempengaruhi setiap 
kebijakan yang berkaitan dengan 
perilaku, institusi atau penghentian 
proses perdata atau pidana di 
pengadilan manapun yang diberikan 
kepada setiap orang atau berdasarkan 
Konstitusi atau hukum lainnya.

Perlindungan dari perampasan 
properti.

27.

(1) Tidak ada properti dari deskripsi apapun 
harus diambil paksa kepemilikan, dan 
tidak ada kepentingan atau hak atas 
properti dari deskripsi apapun harus 
diperoleh, kecuali jika kondisi berikut 
ini terpenuhi, artinya
(a) p e n g a m b i l a n  k e p e m i l i k a n 

atau akuisisi diperlukan untuk 
kepentingan pertahanan, keamanan 
publik, ketertiban umum, moralitas 
publik, kesehatan masyarakat, kota 
dan perencanaan negara atau 
pembangunan atau pemanfaatan 
harta dengan cara seperti untuk 
mempromosikan kepentingan 
publik atau kesejahteraan ekonomi 
masyarakat, dan

(b) perlunya daripadanya adalah seperti 
untuk membeli pembenaran yang 
masuk akal untuk menyebabkan 
setiap kesulitan yang mungkin 
akan menimbulkan setiap orang 
yang memiliki kepentingan atau 
hak atas properti, dan

(c) ketentuan dibuat oleh hukum 
yang berlaku dengan pengambilan 
kepemilikan atau akuisisi
(I) untuk pembuatan kompensasi 

cepat dan memadai dalam 
situasi, dan

(II) m e n g a m a n k a n  k e p a d a 
setiap orang yang memiliki 
kepentingan atau hak atas 
p r o p e r t i  h a k  a k s e s  k e 
Mahkamah Agung,  baik 
l angsung  a t au  band ing 
dari pejabat lainnya, untuk 
penentuan minatnya atau 
kanan, legalitas pengambilan 
kepemilikan atau akuisisi 
kepentingan, harta atau hak, 
dan jumlah kompensasi yang 
ia berhak, dan untuk tujuan 
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memperoleh cepat pembayaran 
kompensasi itu, dan

(d) pihak dalam persidangan di 
Mahkamah Agung yang berkaitan 
dengan klaim seperti itu diberikan 
oleh hukum hak yang sama 
banding sebagaimana diberikan 
umumnya pihak perdata di 
Pengadilan yang duduk sebagai 
pengadilan yurisdiksi asli.

(2) Tidak ada dalam Pasal ini dapat 
ditafsirkan sebagai mempengaruhi 
pembuatan atau pelaksanaan hukum 
apapun sejauh ini karena menyediakan 
untuk pengambilan kepemilikan atau 
akuisisi properti
(a) dalam kepuasan dari setiap pajak, 

tingkat atau karena;
(b) dengan cara hukuman untuk 

pelanggaran hukum, baik dalam 
proses sipil atau setelah tuduhan 
tindak pidana berdasarkan hukum 
Bahama;

(c) sebagai suatu kejadian dari, 
sewa kepenghunian, hipotek, 
tagihan biaya, penjualan, janji atau 
kontrak;

(d) saat usaha melepaskan properti 
tersebut dari atau ke Bahama 
bertentangan dengan hukum 
apapun;

(e) dengan cara pengambilan sampel 
untuk keperluan hukum apapun;

(f) di mana properti terdiri dari 
binatang pada pelanggaran yang 
ditemukan atau yang menyimpang;

(g) dalam pelaksanaan penilaian atau 
perintah pengadilan;

(h) dengan alasan karena dalam 
keadaan bobrok atau berbahaya 
berbahaya bagi kesehatan manusia, 
hewan atau tanaman;

(i) sebagai konsekuensi dari hukum 
yang membuat ketentuan untuk 
validasi judul untuk tanah (tanpa 
mengurangi sifat umum dari kata-
kata tersebut di atas) konfirmasi 

dari judul tersebut, atau untuk 
pelunasan klaim yang merugikan, 
atau sehubungan dengan ketetapan 
atau pembatasan tindakan,

(j) begitu lama hanya sebagai 
mungkin diper lukan untuk 
tujuan apapun, investigasi sidang 
pemeriksaan, atau penyelidikan 
atau, dalam kasus tanah, diatasnya 
melaksanakan
(I) kerja atau reklamasi, drainase, 

k o n s e r v a s i  t a n a h  a t a u 
konservasi sumber daya alam 
lainnya; atau

(II) pembangunan  per tan ian 
atau perbaikan yang pemilik 
atau penghuni tanah telah 
dibutuhkan, dan memiliki 
tanpa alasan yang wajar dan 
halal, menolak atau gagal 
melaksanakan; atau

(k) sejauh hukum tersebut membuat 
ketentuan untuk menyerahkan 
atau mengambil kepemilikan atau 
akuisisi atau administrasi
(I) properti musuh;
(II) milik orang yang meninggal, 

orang t idak  waras  dar i 
s e s e o r a n g  y a n g  b e l u m 
mencapai usia tahun dua puluh 
satu, untuk tujuan administrasi 
untuk kepentingan orang-orang 
yang berhak atas kepentingan 
menguntungkan di dalamnya;

(III) milik seseorang divonis 
pailit atau perusahaan 
mati yang telah terjadi di 
lepas Daftar Perusahaan, 
dari suatu badan hukum 
dalam likuidasi, untuk 
tu juan  admin i s t r a s i 
untuk kepentingan para 
kreditur orang pailit 
atau badan hukum dan, 
subjek hal  tersebut , 
u n t u k  k e p e n t i n g a n 
orang lain yang berhak 
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untuk kepentingan yang 
menguntungkan dalam 
properti, atau

(IV) properti tunduk pada 
kepe rcayaan ,  un tuk 
tujuan menyerahkan 
properti secara langsung 
ditunjuk sebagai wali di 
bawah instrumen yang 
menciptakan kepercayaan 
atau oleh pengadilan atau 
atas perintah pengadilan, 
untuk tujuan memberikan 
efek kepercayaan.

(3) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 
apapun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan Pasal 
ini apabila hukum tersebut membuat 
ketentuan untuk niaga pemasaran 
atau produksi atau pertumbuhan atau 
ekstraksi dari setiap pertanian atau 
ikan atau produk mineral atau air 
atau artikel atau hal disiapkan untuk 
pasar atau diproduksi untuk itu dari 
atas pembatasan yang wajar dari 
penggunaan properti apapun dalam 
kepentingan menjaga kepentingan 
orang lain atau perlindungan penyewa, 
pemegang lisensi atau orang lain yang 
memiliki hak dalam atau atas properti 
tersebut.

(4) Tidak ada yang terkandung di 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum pun akan dianggap tidak 
konsisten dengan atau bertentangan 
dengan Pasal ini sejauh hukum 
tersebut membuat ketentuan untuk 
pengambilan kepemilikan untuk 
kepentingan umum suatu properti, 
atau akuisisi wajib untuk kepentingan 
umum atau hak oleh suatu badan 
hukum yang didirikan secara langsung 
oleh hukum untuk kepentingan 
umum di mana tidak ada uang yang 
diinvestasikan selain uang yang 
disediakan oleh Parlemen atau oleh 

Legislatif didirikan untuk bekas 
Koloni Kepulauan Bahama.

Penegakan hak-hak dasar.

28.

(1) Jika seseorang menuduh bahwa salah 
satu ketentuan Pasal 16 sampai 27 
(inklusif) Konstitusi ini telah, sedang 
dari kemungkinan akan bertentangan 
dalam kaitannya dengan dirinya 
itu, tanpa mengurangi tindakan lain 
sehubungan dengan hal yang sama 
yang sah tersedia, orang itu mungkin 
berlaku ke Mahkamah Agung untuk 
mendapatkan ganti rugi.

(2) Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi 
tingkat pertama
(a) untuk mendengar dan menentukan 

setiap aplikasi yang dibuat oleh 
setiap orang sesuai dengan ayat 
(1) Pasal ini, dan

(b) untuk menentukan pertanyaan 
yang timbul dalam hal terjadi 
pendeta yang disebut itu sesuai 
dengan ayat (3) Pasal ini, dan 
dapat membuat perintah tersebut, 
mengeluarkan surat perintah 
tersebut dan memberikan arah 
seperti itu mungkin dianggap 
tepat untuk tujuan menegakkan 
a tau  menjamin  penegakan 
salah satu ketentuan tersebut 
Pasal 16 sampai 27 (inklusif) 
terhadap perlindungan dimana 
orang yang bersangkutan berhak: 
Asalkan Mahkamah Agung tidak 
menggunakan kekuasaannya 
berdasarkan ayat ini jika yakin 
bahwa sarana yang memadai ganti 
rugi atau telah tersedia bagi orang 
yang bersangkutan berdasarkan 
hukum lainnya.

(3) Jika dalam proses di pengadilan 
manapun yang didirikan untuk 
Bahama selain Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Banding, pertanyaan 
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muncul mengenai bertentangan salah 
satu ketentuan tersebut Pasal 16 
sampai 27 (inklusif), yang pengadilan 
di mana pertanyaan ke Mahkamah 
Agung.

(4) Tidak ada undang-undang yang wajib 
membuat ketentuan sehubungan 
dengan hak banding dari setiap 
penentuan Mahkamah Agung sedang 
melakukan Pasal ini yang kurang 
menguntungkan untuk setiap Pihak 
yang disebutkan daripada hak banding 
dari penentuan Mahkamah Agung 
yang diberikan umumnya pihak 
perdata di Pengadilan yang duduk 
sebagai pengadilan atau yurisdiksi 
asli.

(5) Parlemen dapat membuat undang-
undang untuk memberikan kepada 
Mahkamah Agung kekuasaan 
tambahan atau pelengkap seperti 
mungkin tampak diperlukan atau 
diinginkan untuk memungkinkan 
Pengadilan lebih efektif untuk 
melaksanakan yurisdiksi diberikan 
atasnya dengan ayat (2) Pasal ini 
dan dapat membuat penyediaan 
sehubungan dengan praktek dan 
prosedur Pengadilan yang menjalankan 
yurisdiksi tersebut.

Ketentuan waktu perang atau 
darurat.

29.

(1) Pasal ini berlaku untuk setiap periode 
ketika
(a) Bahama sedang berperang, atau
(b) ada berlaku proklamasi (di bagian 

ini disebut sebagai “proklamasi 
darurat”) yang dibuat oleh 
Gubernur Jenderal dan diumumkan 
dalam Berita menyatakan bahwa 
keadaan darurat publik ada untuk 
tujuan bagian ini.

(2) Tidak ada yang terkandung di atau 
dilakukan di bawah otoritas hukum 

pun akan dianggap tidak konsisten 
dengan atau bertentangan dengan 
Pasal 19, ketentuan Pasal 20 selain 
ayat (4) dari padanya, atau ketentuan 
dari Pasal 21 sampai dengan 26 
( inklusif) Konstitusi ini sejauh 
hukum di Pertanyaan membuat dalam 
kaitannya dengan setiap periode di 
mana Pasal ini berlaku ketentuan, atau 
kewenangan kepada lakukan selama 
jangka waktu tersebut apa-apa, yang 
cukup dibenarkan dalam keadaan 
situasi apapun atau yang ada selama 
periode itu untuk tujuan berurusan 
dengan situasi itu.

(3) Apabila setiap proklamasi darurat 
telah dibuat, salinannya harus sesegera 
mungkin diletakkan sebelum kedua 
Parlemen, dan jika untuk alasan 
apapun Majelis tidak bersidang dalam 
waktu lima hari Gubernur Jenderal 
harus, oleh proklamasi diterbitkan 
dalam Lembaran, memanggil mereka 
untuk bersidang dalam waktu lima 
hari dan mereka sesuai akan bersidang 
dan duduk pada hari yang ditunjuk 
oleh proklamasi dan akan terus duduk 
dan bertindak seolah-olah mereka 
telah berdiri ditunda untuk hari itu: 
ketentuan bahwa jika proklamasi 
darurat dibuat selama periode antara 
pembubaran parlemen dan pemilihan 
umum berikutnya berikutnya
(a) Majelis yang akan dipanggil 

seperti tersebut di atas akan 
menjadi Majelis dimaksud dalam 
Pasal 66 dari Konstitusi ini kecuali 
Gubernur Jenderal merasa puas 
bahwa itu akan praktis untuk 
mengadakan pemilu yang dalam 
waktu tujuh hari dari pembuatan 
proklamasi darurat, dan

(b) jika Gubernur Jenderal ini begitu 
puas, ia harus (bukan memanggil 
Par lemen bers idang dalam 
waktu lima hari dari pembuatan 
proklamasi) memanggil Parlemen 
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baru untuk memenuhi sesegera 
mungkin setelah penyelenggaraan 
yang pemilu.

(4) Sebuah proklamasi darurat, kecuali 
cepat dicabut oleh Gubernur Jenderal 
itu, tidak akan berlaku pada saat 
berakhirnya jangka waktu empat belas 
hari dimulai pada tanggal di mana 
itu dibuat atau periode yang lebih 
panjang seperti mungkin tersedia pada 
ayat

(5) Pasal ini, namun tanpa mengurangi 
pembuatan lain proklamasi darurat 
pada atau sebelum akhir periode 
tersebut.

(6) Jika setiap saat sementara proklamasi 
keadaan darurat yang berlaku 
(termasuk waktu ketika sedang 
berlaku berdasarkan ketentuan ayat 
ini) resolusi dilewatkan oleh masing-
masing Dewan Parlemen menyetujui 
kelangsungannya berlaku untuk lanjut 
periode, tidak melebihi enam bulan, 
dimulai pada tanggal di mana jika 
tidak akan berakhir, proklamasi akan, 
jika tidak lebih cepat dicabut, tetap 
berlaku untuk periode selanjutnya.

Pelestarian Undang-undang yang ada.

30.

(1) Sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, tidak 
ada yang terkandung di atau dilakukan 
di bawah otoritas hukum tertulis akan 
dianggap tidak konsisten dengan atau 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 
16 sampai 27 (inklusif) dari Konstitusi 
ini Sejauh hukum yang bersangkutan
(a) adalah hukum (dalam Pasal ini 

disebut sebagai “hukum yang 
ada”) yang berlaku atau dibuat 
sebelum 10 Juli 1973 dan telah 
terus menjadi bagian dari hukum 
Bahama setiap saat sejak hari itu;

(b) pencabutan dan pemberlakuan 
kembali hukum yang ada tanpa 
perubahan, atau

(c) mengubah hukum yang ada 
dan tidak demikian membuat 
bahwa hukum tidak sesuai dengan 
ketentuan tersebut Pasal 16 sampai 
27 (inklusif) dengan cara di 
mana, atau ke mana mana, itu 
sebelumnya tidak begitu konsisten.

(2) Dalam sub-ayat (1) (c) pasal ini 
referensi untuk mengubah undang-
undang yang ada termasuk referensi 
untuk membatalkan dan menghidupkan 
kembali dengan modifikasi atau 
membuat ketentuan yang berbeda 
sebagai pengganti darinya, dan 
memodifikasi itu, dan dalam ayat 
81) dari Pasal ini “hukum tertulis” 
meliputi instrumen yang memiliki 
kekuasaan hukum dan dalam ayat 
ini dan mengatakan ayat (1) referensi 
untuk pencabutan dan pemeragaan 
hukum yang ada harus dianggap 
sesuai.

(3) Pasal ini tidak berlaku untuk setiap 
peraturan atau instrumen lainnya yang 
berpengaruh legislatif dibuat, atau 
tindakan eksekutif yang dilakukan, 
setelah 9 Juli 1973 di bawah otoritas 
hukum seperti disebutkan dalam ayat 
(1) Pasal ini.

Interpretasi.

31.

(1) Dalam Bab ini “pelanggaran”, dalam 
kaitannya dengan persyaratan apapun, 
termasuk kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan itu, dan ekspresi serumpun 
harus ditafsirkan sesuai dengan ini, 
“pengadilan” berarti setiap pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi di Bahama 
selain pengadilan ditetapkan oleh 
hukum disiplin, dan termasuk Komite 
Yudisial dari Dewan Penasihat Ratu 
atau pengadilan pengganti diganti 
oleh hukum yang dibuat berdasarkan 
Pasal 105 Konstitusi ini dan
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(a) Dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 
19, ayat (2), (3), (5), (8), (9) 
dan (10) Pasal 26 dan ayat 
(3) Pasal 28 Konstitusi ini 
meliputi, sehubungan dengan 
pelanggaran terhadap hukum 
disiplin, pengadilan ditetapkan 
oleh undang-undang seperti; dan

(b) Dalam Pasal 18, Pasal 19, dan ayat 
(3) Pasal 28 dari Konstitusi ini 
meliputi, dalam kaitannya dengan 
pelanggaran terhadap hukum 
disiplin, setiap orang atau otoritas 
diberdayakan untuk melaksanakan 
yurisdiksi terkait dengan tindak 
pidana tersebut; “Hukum disiplin” 
berarti hukum yang mengatur 
disiplin setiap angkatan disiplin, 
“ angkatan disiplin “ berarti
(a) angkatan laut atau udara, dan 

darat;
(b) Dinas Kepolisian Bahama, atau
(c) Dinas Penjara Bahama; atau
(d) dengan kekuasaan apapun 

atau layanan yang ditetapkan 
oleh Undang-undang Parlemen 
menjadi angkatan disiplin untuk 
tujuan Bab ini; “Perwakilan 
hukum” berarti orang yang 
berhak untuk berlatih di 
Bahama sebagai Penasihat dan 
Jaksa dari Mahkamah Agung, 
“anggota” dalam kaitannya 
dengan angkatan disiplin 
termasuk orang yang, di bawah 
hukum yang mengatur disiplin 
kekuasaan yang, tunduk pada 
yang disiplin.

(2) Setiap referensi dalam Pasal 16, 
19, 25 dan 27 dari Konstitusi ini 
untuk tindak pidana dapat ditafsirkan 
sebagai termasuk pelanggaran 
terhadap hukum disiplin, dan setiap 
referensi tersebut dalam ayat (2) ke 
(7) (inklusif) Pasal 20 dari Konstitusi 
ini akan, dalam kaitannya dengan 
kasus sebelum pengadilan dibentuk 

oleh atau di bawah hukum disiplin, 
ditafsirkan dengan cara yang sama.

(3) Dalam kaitannya dengan setiap orang 
yang merupakan anggota kenaikan 
angkatan disiplin yang dibentuk 
berdasarkan hukum negara lain selain 
Bahama dan sah hadir di Bahama, 
tidak ada yang terkandung dalam atau 
dilakukan di bawah wewenang hukum 
disiplin angkatan itu yang harus 
dianggap tidak konsisten dengan 
atau bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dari Bab ini.

BAB IV

Guberrnur Jenderal

Pembentukan Jabatan Gubernur 
Jenderal

32.

Akan ada Gubernur Jenderal Bahama 
yang akan diangkat oleh Yang Mulia Ratu 
dan akan menjabat selama kesenangan 
Yang Mulia Ratu dan yang akan menjadi 
wakil Ratu di Bahama.

Gubernur Jenderal Sementara.

33.

(1) Setiap kali jabatan Gubernur Jenderal 
adalah kosong pemegang jabatan 
tidak hadir dari Bahama atau karena 
alasan lain tidak dapat melakukan 
fungsi jabatannya, fungsi-fungsi harus 
dilakukan
(a) oleh setiap orang untuk waktu 

yang ditunjuk oleh Mulia nya bagi 
yang yang berada di Bahama dan 
mampu melakukan fungsi-fungsi, 
atau

(b) setiap saat ketika tidak ada orang 
di Bahama yang ditunjuk dan 
mampu melakukan fungsi-fungsi, 
oleh pemegang jabatan Ketua 
Mahkamah Agung, atau

(c) setiap saat sebagaimana dimaksud 
dalam sub-ayat (b) dari ayat ini 
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ketika jabatan Hakim Agung yang 
kosong atau pemegang obligasi 
yang hadir dari Bahama atau 
karena alasan lain tidak mampu 
melakukan fungsi-fungsi, oleh 
Presiden Senat.

(2) Pemegang jabatan Gubernur Jenderal 
atau orang yang ditunjuk berdasarkan 
sub-ayat (1) (a) Pasal ini atau sub-ayat 
(1) (b) dari Pasal ini tidak akan, 
untuk tujuan Pasal ini, dianggap 
sebagai absen dari Bahama atau 
tidak dapat melakukan fungsi jabatan 
Gubernur Jenderal setiap saat ketika 
ada pengangkatan deputi di bawah 
Pasal 34 dari Konstitusi ini.

Deputi  Gubernur Jenderal.

34.

(1) Setiap kali Gubernur Jenderal 
(a) memiliki kesempatan untuk absen 

dari Bahama untuk jangka waktu 
yang ia memiliki alasan untuk 
percaya akan durasi pendek, atau

(b) menderita penyakit yang ia 
memiliki alasan untuk percaya 
akan durasi pendek, dia mungkin, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri, dengan 
instrumen bawah Segel Publik, 
mengangkat orang di Bahama 
menjadi miliknya Deputi selama 
ketidakhadiran atau penyakit 
dan dalam kapasi tas  yang 
melakukan atas namanya seperti 
fungsi jabatan Gubernur Jenderal 
sebagaimana ditentukan dalam 
instrumen tersebut.

(2) Kekuasaan dan wewenang Gubernur 
Jenderal harus juga harus dipersingkat, 
diubah atau dengan cara apapun 
dipengaruhi oleh penunjukan deputi 
berdasarkan Pasal ini, dan dalam 
melaksanakan setiap fungsi yang 
dieksekusi oleh Gubernur Jenderal 
Sementara sesuai dengan sendiri 

penilaian yang disengaja atau setelah 
berkonsultasi dengan orang atau 
otoritas deputi harus memenuhi dan 
mengamati instruksi yang Gubernur 
Jenderal, bertindak dalam cara yang 
sama, dapat mengatasi kepadanya, 
Asalkan pertanyaan apakah atau 
tidak seorang deputi telah sesuai atau 
mengamati instruksi tersebut tidak 
akan bertanya ke dalam pengadilan.

(3) Seseorang yang ditunjuk sebagai 
deputi berdasarkan Pasal ini harus 
terus menjabat untuk jangka waktu 
sebagaimana dapat ditentukan dalam 
instrumen dimana ia ditunjuk, dan 
pengangkatannya dapat dicabut 
setiap saat oleh Gubernur Jenderal 
Sementara sesuai dengan saran dari 
Perdana Menteri.

Staf Pribadi Gubernur Jenderal

35.

(1) Parlemen dapat menetapkan jabatan 
untuk membentuk staf pribadi 
Gubernur Jenderal tersebut, gaji 
dan tunjangan yang harus dibayar 
sehubungan dengan pengeluaran 
melampirkan ke jabatan Gubernur 
Jenderal.

(2) Setiap gaji atau jumlah lain yang 
ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini 
dengan ini dikenakan pada dan harus 
dibayarkan dari Dana Konsolidasi 
Berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 
ini, kekuasaan untuk mengangkat 
ke jabatan untuk waktu yang diatur 
dalam ayat (1) Pasal ini sebagai 
jabatan yang untuk membentuk staf 
pribadi Gubernur Jenderal, dan untuk 
menghapus dan untuk melakukan 
kontrol disipliner atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak di 
setiap jabatan tersebut, dengan ini 
diberikan dalam Gubernur Jenderal 
Sementara sesuai dengan penilaiannya 
sendiri sengaja nya.
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(3)  Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan penilaiannya sendiri dengan 
sengaja, dapat menunjuk ke salah 
satu jabatan diatur dalam ayat (1) 
Pasal ini petugas masyarakat seperti 
ia dapat memilih dari daftar yang 
diajukan oleh Komisi Pelayanan 
Umum, namun
(a) ketentuan-ketentuan ayat (3) 

Pasal ini akan berlaku dalam 
hubungannya dengan seorang 
petugas yang ditunjuk sebagai hal 
pelayanannya pada staf pribadi 
Gubernur Jenderal tapi tidak 
menghormati jasanya sebagai 
pejabat publik;

(b) petugas yang ditunjuk tidak 
akan selama, kelanjutan pada 
staf pribadi Gubernur Jenderal, 
melakukan fungsi dari setiap 
jabatan publik, dan

(c) seorang petugas yang ditunjuk 
dapat  set iap saat  diangkat 
oleh Gubernur Jenderal, jika 
Komis i  Pe l ayanan  Pub l ik 
merekomendas ikan ,  un tuk 
menerima atau melanjutkan 
fungsi dari jabatan publik dan 
dia kemudian akan mengosongkan 
jabatannya pada staf pribadi 
Gubernur  Jendera l ,  t e t ap i 
Gubernur Jenderal mungkin, 
dalam penilaiannya sendiri sengaja 
nya, menolak untuk melepaskan 
petugas untuk jabatan itu.

(4) Semua jabatan diatur dalam ayat 
(1) Pasal ini sebagai jabatan untuk 
membentuk staf pribadi Gubernur 
Jenderal harus, untuk tujuan Bab VIII, 
dianggap jabatan publik.

Segel Publik.
36.

Gubernur Jenderal harus menjaga dan 
menggunakan Segel Publik untuk 
menyegel segala sesuatu yang akan 
lulus segel Publik.

Sumpah yang akan diambil oleh 
Gubernur Jenderal.

37.

Seseorang yang ditunjuk ke jabatan 
Gubernur atau jabatan yang sama menurut 
Pasal 33 Konstitusi ini wajib, sebelum 
masuk pada kantor itu tugas, mengambil 
sumpah setia untuk pelaksanaan Jabatan 
Gubernur Jenderal dalam bentuk seperti 
yang ditetapkan oleh hukum yang 
berlaku di Bahama, sumpah tersebut 
diadministrasikan oleh Ketua Kehakiman 
lain seperti Mahkamah Agung, yang 
dapat ditunjuk oleh Ketua Mahkamah 
Agung.

BAB V

PARLEMEN

Bagian 1

Komposisi Parlemen

Pembentukan Parlemen

38.

There akan menjadi Parlemen Bahama 
yang shallconsist keagungan-Nya, Senat 
dan House of Assembly.

Bagian 2

Senat

Komposisi Senat.

39.

(1) Senat terdiri dari enam belas anggota 
(dalam Konstitusi ini disebut sebagai 
“Senator”) yang akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal oleh instrumen di 
bawah Segel Publik sesuai dengan 
ketentuan Pasal ini.

(2) Sembilan Senator diangkat oleh 
Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri.

(3) Empat Senator diangkat oleh Gubernur 
Jenderal Sementara sesuai dengan 
saran dari Pemimpin Oposisi.
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(4) Tiga Anggota Senat diangkat oleh 
Gubernur Jenderal  Sementara 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.

(5) Setiap kali seseorang mengosongkan 
kursinya sebagai Senator untuk alasan 
apapun selain pembubaran Parlemen, 
Gubernur Jenderal wajib sesegera 
mungkin menunjuk seseorang untuk 
mengisi kekosongan di bawah 
ketentuan yang sama dari Pasal ini 
sebagai orang-orang di mana orang 
yang kursi telah menjadi kosong 
diangkat.

Tujuan penunjukan Anggota Senat.
40.

Dalam pelaksanaan tertentu fungsi 
diberikan kepadanya berdasarkan pasal 39 
(4) Konstitusi ini, tujuan Perdana Mentri 
akan memastikan bahwa keseimbangan 
politik dalam senat mencerminkan 
keseimbangan politik di Majelis pada 
waktu itu.

Kualifikasi untuk diangkat sebagai 
Senator.

41.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dari 
Konstitusi ini, seseorang harus memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
jika, dan tidak akan memenuhi syarat 
untuk diangkat jadi kecuali, dia adalah 
warga negara Bahama, dari usia tiga 
puluh tahun atau ke atas dan telah 
biasanya tinggal di Bahama untuk 
jangka waktu tidak kurang tan satu tahun 
sebelum tanggal pengangkatannya.

Diskualifikasi untuk diangkat sebagai 
Senator.

42.
(1) Tidak seorang pun akan memenuhi 

syarat untuk diangkat sebagai Senator 
yang

(a) adalah warga negara lain selain 
Bahama telah menjadi seperti 
warga negara secara sukarela;

(b) adalah, berdasarkan tindakan 
sendiri, di bawah setiap pengakuan 
kesetiaan, ketaatan atau kepatuhan 
terhadap kekuasaan asing atau 
negara;

(c) didiskualifikasi untuk keanggotaan 
Senat oleh hukum yang berlaku di 
Bahama disahkan sesuai dengan 
ayat (2) Pasal ini;

(d) adalah anggota Dewan Majelis;
(e) telah diputuskan atau dinyatakan 

bangkrut berdasarkan undang-
undang yang berlaku di Bahama 
dan belum habis;

(f) adalah orang yang bersertifikat 
menjadi gila atau diputuskan tidak 
tidak waras berdasarkan hukum 
yang berlaku di Bahama;

(g) berada di  bawah hukuman 
mati  dijatuhkan kepadanya 
oleh pengadilan di Bahama, 
atau menjalani hukuman penjara 
(dengan nama apapun juga) 
melebihi dua belas bulan dikenakan 
pada dia oleh seperti pengadilan 
atau diganti oleh otoritas yang 
kompeten untuk beberapa vonis 
lainnya dikenakan pada dia oleh 
seperti pengadilan, atau berada 
di bawah suatu hukuman penjara 
eksekusi yang telah ditangguhkan;

(h) yang didiskualifikasi karena 
keanggotaan Majelis berdasarkan 
hukum yang berlaku di Bahama 
dengan alasan nya yang telah 
dihukum karena pelanggaran yang 
berkaitan dengan pemilu, atau

(i) yang tertarik dalam setiap kontrak 
pemerintah dan belum diungkapkan 
kepada alam Gubernur Jenderal 
kontrak tersebut dan minatnya di 
dalamnya.

(2) Par lemen  dapa t  o leh  hukum 
menetapkan bahwa, tunduk pada 
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pengecualian tersebut dan keterbatasan 
(jika ada) sebagaimana yang ditetapkan 
di dalamnya, seseorang harus 
didiskualifikasi karena keanggotaan 
Senat berdasarkan
(a) memegang atau bertindak di setiap 

jabatan atau pengangkatan tertentu 
(baik secara individu atau dengan 
mengacu pada kelas jabatan atau 
penunjukan) oleh hukum tersebut;

(b) nya milik setiap angkatan bersenjata 
Bahama atau kepada kelas orang 
jadi ditentukan yang terdiri 
dalam setiap gaya tersebut, atau

(c) nya milik setiap kepolisian dari 
Bahama atau kepada kelas orang 
jadi ditentukan yang terdiri dalam 
setiap gaya tersebut.

(3) Untuk tujuan ayat ayat (1) (g) Pasal 
ini
(a) dua atau lebih vonis penjara yang 

diperlukan untuk dilayani secara 
berurutan akan dianggap sebagai 
vonis terpisah jika ada vonis 
melebihi dua belas bulan, tetapi 
jika salah satu dari vonis tersebut 
melebihi panjang bahwa mereka 
akan dianggap sebagai satu vonis, 
dan

(b) tidak ada akun harus diambil dari 
hukuman penjara yang dikenakan 
sebagai alternatif atau default 
pembayaran denda.

Masa Jabatan Senator.

43.

(1) Kursi dari Senator akan menjadi 
kosong
(a) pembubaran Parlemen berikutnya 

setelah ia telah ditunjuk;
(b) jika ia mengundurkan diri dengan 

menulis langsung yang ditujukan 
kepada Presiden Senat, atau, jika 
jabatan Presiden yang lowong, 
Presiden tidak ada di Bahama, 
kepada Wakil Presiden;

(c) jika, dengan persetujuannya, ia 
dinominasikan sebagai calon 
untuk pemilihan Dewan Majelis;

(d) jika ia absen dari Bahama untuk 
periode lebih dari empat puluh 
hari setiap saat ketika Senat 
duduk, tanpa izin dari Presiden 
yang diberikan sesuai dengan 
ketentuan ayat (2) Pasal ini;

(e) jika dia berhenti menjadi warga 
Bahama;

(f) Berdasarkan ketentuan ayat (3) 
Pasal ini, jika ada situasi muncul 
bahwa, jika ia tidak Senator, akan 
menyebabkan dia didiskualifikasi 
untuk penunjukan seperti itu 
berdasarkan sub-ayat (a), (b) , 
(c), (e), (f), (g) atau (h) Pasal 42 
(1) dari Konstitusi ini atau hukum 
yang berlaku dengan ketentuan 
dalam Pasal 42 (2) Konstitusi ini;

(g) dalam kasus Senator yang ditunjuk 
sebagai tersebut sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri atau 
sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi atau atas saran dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, jika 
Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri atau sesuai dengan saran 
dari Pemimpin Oposisi atau atas 
saran dari Perdana Menteri setelah 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi, sesuai kasusnya , dengan 
instrumen bawah Segel Publik, 
menyatakan kursi Senator tersebut 
kosong, atau

(h) jika ia menjadi tertarik pada setiap 
kontrak pemerintah: Asalkan 
(i) jika dalam keadaan Senat 
mau melakukan, Senat dapat 
membebaskan Senator apapun dari 
mengosongkan tempat duduknya 
sesuai dengan ketentuan sub-ayat 
ini, jika Senator itu, sebelum 
menjadi tertarik dalam kontrak 
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seperti disebutkan di atas atau 
sesegera mungkin setelah menjadi 
begitu tertarik, mengungkapkan 
kepada Senat sifat kontrak tersebut 
dan minatnya di dalamnya; (Ii) 
jika proses yang diambil di bawah 
hukum yang dibuat berdasarkan 
Pasal 45 dari Konstitusi ini untuk 
menentukan apakah Senator telah 
dikosongkan tempat duduknya 
sesuai dengan ketentuan sub-ayat 
ini ia dinyatakan oleh pengadilan 
tidak telah dikosongkan kursinya 
jika ia menetapkan untuk kepuasan 
pengadilan bahwa ia, bertindak 
cukup, tidak menyadari bahwa 
ia atau menjadi tertarik dalam 
kontrak tersebut, dan (iii) tidak 
ada proses di bawah sub-ayat 
sebelumnya harus dilembagakan 
oleh setiap orang selain Senator 
atau Anggota Dewan Majelis.

(2) Presiden Senat dapat memberikan izin 
untuk Senator apapun untuk absen 
dari Bahama untuk setiap periode 
tidak melebihi enam bulan pada satu 
waktu. 

(3) Jika keadaan seperti disebut dalam 
sub-ayat (1) (f) Pasal ini muncul karena 
Senator adalah terancam hukuman 
mati atau penjara, diputuskan tidak 
tidak waras, dinyatakan pailit atau 
dihukum atau dilaporkan bersalah 
dari korup atau ilegal praktik pada 
pemilihan umum dan jika itu terbuka 
untuk Senator untuk mengajukan 
banding atas keputusan tersebut 
(baik dengan izin pengadilan otoritas 
lain atau tanpa cuti tersebut), ia 
harus segera berhenti menjalankan 
fungsi sebagai senator tetapi, subjek 
ayat (4) Pasal ini, ia tidak akan 
mengosongkan tempat duduknya 
sampai berakhirnya jangka waktu 
tiga puluh hari setelahnya: Asalkan 
bahwa Presiden mungkin Senat, atas 

permintaan dari kata Senator, dari 
waktu ke waktu memperpanjang 
periode itu untuk jangka waktu tiga 
puluh hari untuk memungkinkan 
Senator untuk mengejar banding 
terhadap keputusan tersebut, sehingga, 
perpanjangan waktu melebihi dalam 
seratus lima puluh hari rata-rata, maka 
tidak akan diberikan tanpa persetujuan 
ditandai dengan resolusi, dari Senat.

(4) Apabila, pada penentuan banding, 
keadaan seperti terus ada dan tidak 
ada banding lebih lanjut terbuka untuk 
Senator, atau jika, dengan alasan 
berakhirnya periode apapun untuk 
memasuki banding atau pemberitahuan 
bagiannya atau penolakan cuti untuk 
mengajukan banding dari karena 
alasan lain, tidak lagi menjadi terbuka 
untuk Senator untuk banding, ia 
harus segera mengosongkan tempat 
duduknya.

(5) Jika suatu saat sebelum Senator 
mengosongkan keadaan kursinya 
seperti tersebut di atas berhenti 
untuk eksis, duduknya tidak akan 
menjadi kosong pada berakhirnya 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Pasal ini dan ia dapat 
melanjutkan kinerja nya berfungsi 
sebagai Senator.

Presiden dan Wakil Presiden

44.

(1) Ketika pertama kali Senat bersidang 
setelah Konstitusi ini mulai berlaku 
atau setelah pemilu dan sebelum 
melanjutkan ke pelaksanaan tugasnya, 
Senat, sesuai dengan prosedur seperti 
ditentukan oleh aturan prosedur 
Senat, Senator memilih Presiden 
Senat, dan, jika jabatan Presiden 
jatuh kosong setiap saat, Senat akan, 
sesegera mungkin, melanjutkan 
memilih pengganti untuk mengisi 
jabatan yang kosong.
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(2) Ketika senat pertama kali bersidang 
setelah Konstitusi ini mulai berlaku 
atau setelah pemilu dan sebelum 
melanjutkan ke pembahasan lain 
kecuali pemilihan Presidennya, dia 
akan memilih seorang Senator untuk 
menjadi wakil presiden Senat, dan jika 
jabatan wakil presiden senat kosong, 
Senat akan, sesegera mungkin, 
memilih Senator lain untuk jabatan 
itu.

(3) Senat tidak akan memilih Senator 
yang merupakan Menteri atau 
Sekretaris Parlemen untuk menjadi 
Presiden atau Wakil Presiden dari 
Senat.

(4) Seseorang harus mengosongkan 
jabatan Presiden atau Wakil Presiden 
dari Senat
(a) jika dia berhenti menjadi Senator;
(b) jika ia ditunjuk menjadi Menteri 

atau Sekretaris Parlemen;
(c) jika ia mengumumkan pengunduran 

diri dari jabatannya ke Senat atau 
jika, dengan menulis di bawah 
tangannya ditangani, dalam kasus 
Presiden, kepada Presiden (atau, 
jika jabatan Presiden yang lowong 
Presiden tidak hadir dari Bahama, 
ke Panitera), ia mengundurkan diri 
jabatan itu; atau

(d) dalam kasus Wakil Presiden, jika 
ia terpilih menjadi Presiden.

(5) Jika, berdasarkan Pasal 43 (3) 
Konstitusi ini, Presiden atau Wakil 
Presiden diperlukan untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai Senator 
ia juga akan berhenti menjalankan 
fungsi sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden, sesuai kasusnya , dan 
fungsi-fungsi tersebut, sampai ia 
mengosongkan kursinya di Senat atau 
resume kinerja fungsi jabatannya, 
dilakukan
(a) dalam kasus Presiden, oleh Wakil 

Presiden atau, jika jabatan Wakil 

Presiden lowong atau Wakil 
Presiden diperlukan untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
Senator berdasarkan Pasal 43 
(3) Konstitusi ini, oleh seperti 
Senator (tidak menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen) sebagai 
Senat mungkin dipilih untuk 
tujuan tersebut;

(b) dalam kasus Wakil Presiden, oleh 
Senator tersebut (tidak menjadi 
Menteri atau Sekretaris Parlemen) 
sebagai Senat dapat memilih untuk 
tujuan tersebut.

(6) Jika Presiden atau Wakil Presiden 
meneruskan kinerja fungsi sebagai 
Senator sesuai dengan ketentuan Pasal 
43 (5) dari Konstitusi ini, ia juga akan 
melanjutkan kinerja fungsi sebagai 
Presiden atau Wakil Presiden, sesuai 
kasusnya.

Pengajuan Pertanyaan tentang 
keanggotaan.

45.

(1) Mahkamah Agung mempunyai 
yurisdiksi untuk memeriksa dan 
memutuskan pertanyaan apakah
(a) setiap orang telah sah ditunjuk 

sebagai Senator; atau
(b) setiap Senator telah dikosongkan 

k u r s i n y a  a t a u  d i p e r l u k a n 
berdasarkan Pasal 43 (3) Konstitusi 
ini untuk berhenti menjalankan 
fungsi sebagai Senator.

(2) Sesuai dengan ketentuan Pasal berikut 
ini dan dengan ketentuan Pasal 43 
(1) dari Konstitusi, Parlemen dapat 
membuat ketentuan oleh hukum 
sehubungan dengan
(a) lembaga pengadi lan  untuk 

penentuan pertanyaan dimaksud 
dalam ayat (1) Pasal ini, dan

(b) kekuasaan, praktik dan prosedur 
dari Mahkamah Agung dalam 
kaitannya dengan proses tersebut.
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(3) Risalah untuk penentuan pertanyaan 
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
tidak akan dilembagakan kecuali 
dengan izin Hakim Mahkamah Agung.

(4) Tidak ada banding akan terletak dari 
keputusan Hakim Mahkamah Agung 
mengabulkan atau menolak cuti untuk 
proses lembaga sesuai dengan ayat 
(3) Pasal ini.

Bagian 3

Majelis
Komposisi Majelis.

46.

(1) Dewan Majelis terdiri dari anggota 
thirtyeight atau jumlah yang lebih 
besar seperti anggota yang dapat 
ditentukan oleh Orde dibuat oleh 
Gubernur Jenderal sesuai dengan 
ketentuan Pasal 70 dari Konstitusi ini.

(2) Anggota Parlemen akan dikenal 
sebagai “Anggota Parlemen” dan 
harus orang-orang yang, yang 
memenuhi syarat untuk pemilihan 
sebagai Anggota Parlemen sesuai 
dengan ketentuan Konstitusi ini, 
telah begitu terpilih dengan cara yang 
disediakan oleh hukum yang berlaku 
di Bahama.

Kualifikasi untuk keanggotaan 
Majelis.

47.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dari 
Konstitusi ini seseorang harus memenuhi 
syarat untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Majelis jika, dan tidak akan 
memenuhi syarat untuk dipilih kecuali, 
dia
(a) adalah warga Bahama berusia dua 

puluh satu tahun ke atas, dan
(b) telah biasanya tinggal di Bahama 

untuk jangka waktu tidak kurang 
dari satu tahun sebelum tanggal 
pencalonannya untuk pemilu.

Diskualifikasi dalam pemilihan 
anggota DPR.

48.

(1) Seorang tidak memenuhi syarat untuk 
dipilih menjadi anggota DPR jika ia 
(a) adalah warga negara lain selain 

warga negara Bahama yang secara 
sukarela telah menjadi seperti 
warga negara Bahama;

(b) adalah, berdasarkan tindakan 
sendiri, memberikan pengakuan 
kesetiaan, ketaatan atau kepatuhan 
terhadap kekuasaan atau negara 
asing;

(c) didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR oleh hukum yang berlaku 
sesuai dengan ayat (2) Pasal ini;

(d) telah diputuskan atau dinyatakan 
bangkrut berdasarkan undang-
undang yang berlaku di Bahama 
dan belum dinyatakan pulih dari 
kebangkrutan;

(e) adalah orang yang secara formal 
dinyatakan gila atau diputuskan 
tidak tidak waras berdasarkan 
hukum yang berlaku di Bahama;

(f) telah dijatuhi hukuman mati 
oleh pengadilan di Bahama, 
a t a u  m e n j a l a n i  h u k u m a n 
penjara (dengan nama apapun 
juga) melebihi dua belas bulan 
yang dikenakan padanya oleh 
pengadilan Bahama atau oleh 
otoritas yang berkompeten dalam 
kasus lainnya, atau telah dijatuhi 
hukuman penjara tetapi dalam 
masa penangguhan eksekusi;

(g) didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR oleh hukum yang berlaku di 
Bahama karena alasan peranannya, 
atau tindakannya, dalam suatu 
jawatan yang tugasnya mencakup
(I) bertanggung jawab untuk, atau 

dalam hubungannya dengan, 
pelaksanaan pemilu, atau
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(II) ber tanggung jawab atas 
penyusunan atau revisi daftar 
pemilih resmi;

(h) didiskualifikasi dari keanggotaan 
DPR berdasarkan hukum yang 
berlaku di  Bahama karena 
pelanggaran yang berkaitan 
dengan pemilu;

(i) adalah Senator; atau
(j) memiliki kepentingan dalam 

suatu kontrak dalam pemerintahan 
dan belum mengungkapkan sifat 
kontrak dan kepentingannya 
dalam kontrak tersebut dengan 
menerbitkan pemberitahuan di 
media massa dalam waktu satu 
bulan sebelum hari pemilihan.

(2) Parlemen, secara hukum, dapat 
menetapkan bahwa, dengan mengacu 
pada pengecualian dan pembatasan 
berikut (jika ada) sebagaimana 
ditetapkan di dalamnya, seseorang 
harus didiskualifikasi dari keanggotan 
DPR karena
(a) peranan atau tindakannya di dalam 

suatu jawatan atau perjanjian 
tertentu (baik secara individual 
atau mengacu kelompok dalam 
jawatan atau perjanjian) oleh 
hukum tersebut;

(b) wewenangnya atas angkatan 
bersenjata Bahama atau atas 
kelompok atau individu tertentu 
yang berada dalam angkatan 
bersenjata tersebut, atau

(c) wewenangnya atas kepolisian atau 
atas kelompok orang yang berada 
dalam kepolisian tersebut. 

(3) Dengan mengacu pada sub-ayat (1) 
(f) Pasal ini
(a) dua atau lebih hukuman penjara 

yang dijatuhi secara berurutan 
akan dianggap sebagai hukuman 
terpisah jika tidak ada yang 
melebihi dua belas bulan, tetapi 
jika salah satu dari hukuman 
tersebut melebihi jangka dua belas 

bulan, semuanya akan dianggap 
sebagai satu hukuman, dan

(b) tidak ada biaya yang akan 
dipungut dari hukuman penjara 
yang ditetapkan sebagai alternatif 
atau pengganti pembayaran denda.

Periode keanggotan DPR.

49.

(1) S e t i a p  a n g g o t a  D P R  a k a n 
mengosongkan kursinya di DPR
(a) saat berakhirnya masa jabatan 

Parlemen;
(b) jika ia mengundurkan diri dengan 

menulis surat, dengan tangannya 
sendiri, pengunduran diri yang 
ditujukan kepada Ketua atau, jika 
posisi Ketua kosong atau Ketua 
tidak berada di Bahama, ditujukan 
kepada Wakil Ketua;

(c) jika ia absen dari rapat di DPR 
selama periode tertentu dan 
dalam keadaan sebagaimana 
yang ditentukan dalam aturan 
prosedural DPR;

(d) jika ia tidak lagi menjadi warga 
negara Bahama;

(e) berdasarkan ketentuan ayat (2) 
Pasal ini, jika ada situasi muncul 
yang, jika ia bukan anggota 
DPR, akan menyebabkan dia 
didiskualifikasi dari pemilu seperti 
berdasarkan sub-ayat (a), (b), (c), 
(d), (e), (f), (g), atau (h) Pasal 48 
(1) dari Konstitusi ini; atau

(f) jika ia memiliki kepentingan 
dalam kontrak pemerintah, dengan 
syarat :
(I) jika dalam keadaan yang 

tampaknya DPR atau Majelis 
dapat membebaskan anggota 
D e w a n  d a r i  k e w a j i b a n 
mengosongkan kursinya sesuai 
dengan ketentuan sub-ayat 
ini, jika anggota tersebut, 
sebelum berkepentingan dalam 
kontrak seperti disebutkan di 
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atas atau sesegera mungkin 
setelah memiliki kepentingan, 
mengungkapkan kepada DPR 
sifat kontrak tersebut dan 
kepentingannya di dalamnya;

(II) jika tindakan hukum diambil 
b e r d a s a r k a n  P a s a l  5 1 
Konstitusi untuk menentukan 
apakah anggota DPR harus 
mengosongkan kursinya sesuai 
dengan ketentuan sub-ayat 
ini, ia akan dinyatakan oleh 
pengadi lan  un tuk  t idak 
mengosongkan kursinya jika ia 
dapat memuaskan pengadilan 
bahwa ia, dengan melakukan 
tindakan secara masuk akal, 
tidak menyadari bahwa ia 
berkepentingan atau menjadi 
berkepentingan dalam kontrak 
tersebut, dan

(III) tidak ada tindakan hukum 
berdasarkan sub-ayat 
s e b e l u m n y a  a k a n 
dilembagakan oleh siapa 
pun selain Senator atau 
anggota Dewan..

(2) Jika keadaan seperti disebut dalam 
sub-ayat (1) (e) Pasal ini muncul 
karena anggota DPR terancam 
hukuman mat i  a tau  pen ja ra , 
dinyatakan pailit, diputuskan tidak 
hilang ingatan atau dihukum karena 
pelanggaran yang berkaitan dengan 
pemilu dan terbuka bagi anggota 
Dewan untuk mengajukan banding 
atas keputusan tersebut (baik dengan 
izin pengadilan atau otoritas lain atau 
tanpa ijin tersebut), ia wajib segera 
berhenti menjalankan fungsinya 
sebagai anggota DPR tetapi, dengan 
mengacu pada ayat (3) Pasal ini, ia 
tidak akan mengosongkan kursinya 
sampai berakhirnya jangka waktu tiga 
puluh hari setelahnya: dengan syarat, 
atas permintaan anggota Dewan, dari 
waktu ke waktu Ketua Dewan dapat 

memperpanjang periode itu untuk 
jangka waktu tiga puluh hari ke 
depan untuk memungkinkan anggota 
Dewan tersebut melakukan banding 
terhadap keputusan tersebut, sehingga, 
bagaimanapun juga, perpanjangan 
waktu melebihi total seratus lima 
puluh hari tidak akan diberikan tanpa 
persetujuan, ditandai dengan resolusi, 
dari DPR.

(3) Jika, dalam penentuan banding, 
keadaan seperti demikian terus 
berlangsung dan tidak terbuka peluang 
banding lanjutan bagi anggota tersebut, 
atau jika, dengan alasan berakhirnya 
tenggat waktu masa pengajuan 
banding atau pemberitahuan atau 
penolakan untuk melakukan banding 
atau alasan lainnya, tidak lagi menjadi 
terbuka peluang bagi anggota Dewan 
untuk banding, ia wajib segera 
mengosongkan kursinya.

(4) Apabila pada saat sebelum anggota 
Dewan mengosongkan kursinya, 
keadaan seperti tersebut di atas tidak 
terjadi, kursinya tidak akan menjadi 
kosong pada saat berakhirnya jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (82) Pasal ini dan ia dapat 
melanjutkan tugasnya sebagai anggota 
DPR.

Ketua dan Wakil Ketua.

50.

(1) Tatkala DPR pertama kali melakukan 
rapat setelah pemilu dan sebelum DPR 
melanjutkan ke urusan lainnya, DPR 
wajib, sesuai dengan prosedur seperti 
ditentukan oleh aturan prosedural 
DPR, memilih dari antara anggota 
yang bukan merupakan Menteri 
atau Sekretaris Parlemen satu orang 
anggota untuk menjadi Ketua Dewan 
dan anggota lain untuk menjadi 
Wakil Ketua; dan, jika posisi Ketua 
atau Wakil Ketua kosong pada saat 
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sebelum masa akhir jabatan DPR 
berikutnya, DPR wajib, sesegera 
mungkin, bertindak sebagaimana 
lazimnya untuk mengisi posisi yang 
kosong.

(2) Seseorang harus berhenti sebagai 
Ketua atau Wakil Ketua
(a) jika dia berhenti menjadi anggota 

DPR : dengan syarat bahwa Ketua 
akan mengosongkan posisinya 
hanya karena ia telah berhenti 
menjadi anggota Dewan pada masa 
akhir periode jabatan Parlemen, 
sampai saat DPR pertama kali 
bersidang kembali setelah itu masa 
akhir jabatan tersebut;

(b) jika ia ditunjuk menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen;

(c) jika ia mengumumkan pengunduran 
diri kepada DPR atau jika, dengan 
menulis surat dengan tangannya 
sendiri yang ditujukan, dalam 
kasus Ketua, kepada Panitera DPR 
dan, dalam kasus Wakil Ketua, 
kepada Ketua (atau jika posisi 
Ketua kosong atau Ketua tidak 
ada di Bahama, kepada Panitera), 
ia mengundurkan diri posisi itu; 
atau

(d) dalam kasus Wakil Ketua, jika ia 
terpilih menjadi Ketua.

(3) Jika berdasarkan Pasal 49 (2) 
Konstitusi ini Ketua atau Wakil Ketua 
diminta untuk berhenti menjalankan 
fungsi sebagai anggota DPR, ia juga 
harus berhenti menjalankan tugasnya 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
dan tugas-tugas tersebut, sampai 
ia mengosongkan kursinya di DPR 
atau melanjutkan kembali kinerja 
fungsionalnya, dilaksanakan
(a) dalam kasus Ketua, oleh Wakil 

Ketua; atau, jika posisi Wakil 
Ke tua  kosong  a tau  Waki l 
Ketua diminta untuk berhenti 
menjalankan tugasnya sebagai 
anggota Dewan berdasarkan Pasal 

49 (2) Konstitusi ini, dilaksanakan 
oleh seorang anggota Dewan (yang 
bukan Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) yang dipilih oleh DPR 
untuk tujuan tersebut;

(b) dalam kasus Wakil Ketua, oleh 
seorang anggota Dewan (yang 
bukan Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) yang dipilih oleh DPR 
untuk tujuan tersebut.

(4) Jika Ketua atau Wakil  Ketua 
kembali bekerja sebagai anggota 
DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 
49 (4) Konstitusi ini, ia juga akan 
melanjutkan kinerja sebagai Ketua 
atau Wakil Ketua.

Penentuan Keanggotaan.

51.

(1) Sebuah Pengadilan Pemilu, yang 
terdiri dari dua Hakim (Justice) 
yang berasal dari Mahkamah Agung 
(Supreme Court) yang ditunjuk 
oleh Ketua Justice atau, jika karena 
suatu alasan kedua Justice tersebut 
berhalangan, salah satu Justice 
dan Ketua Magistrate atau seorang 
Stipendiary dan Circuit Magistrate 
yang ditunjuk oleh Ketua MA, 
memiliki yurisdiksi untuk memeriksa 
dan memutuskan apakah

(a) seseorang telah secara sah terpilih 
sebagai anggota DPR; atau

(b) seorang anggota Dewan telah 
mengosongkan kursinya atau 
diminta, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 49 (2) Konstitusi ini, untuk 
berhenti menjalankan tugas 
sebagai anggota Dewan.

(2) Sesuai dengan ketentuan Pasal berikut 
ini dan dengan ketentuan Pasal 49 (1) 
dari Konstitusi ini, Parlemen dapat 
membuat atau menyiapkan pembuatan 
ketentuan, yang berkaitan dengan
(a) lembaga pengadi lan  untuk 

memeriksa dan memutuskan 
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sejumlah persoalan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) Pasal 
ini, dan

(b) wewenang, praktek dan prosedur 
Pengad i l an  Pemi lu  da l am 
kaitannya dengan proses hukum 
tersebut.

(3) Penetapan oleh Pengadilan Pemilihan 
Umum atas persoalan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
bersifat final.

(4) Risalah untuk penentuan keputusan 
atas persoalan dimaksud dalam ayat 
(1) Pasal ini tidak akan dilembagakan 
kecuali dengan izin Hakim Mahkamah 
Agung.

(5) Banding harus diputuskan oleh 
Pengadilan Banding atas poin hukum 
dari keputusan yang dikeluarkan 
oleh Justice dari Mahkamah Agung 
dengan mengabulkan atau menolak 
untuk mengajukan gugatan sesuai 
dengan Pasal ini, tetapi, sebagaimana 
disebutkan di atas, keputusan itu 
bersifat final.

Bagian 4
Wewenang dan Prosedur Parlemen

52.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Parlemen dapat 
membuat undang-undang untuk 
mewujudkan pemerintahan Bahama 
yang damai, tertib dan baik.

(2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Pasal 60, 61 dan 62 dari Konstitusi ini, 
wewenang parlemen untuk membuat 
undang-undang itu harus dituangkan 
dalam Rancangan Undang-undang 
yang disahkan oleh kedua struktur 
Dewan (Senat dan DPR), baik tanpa 
amandemen atau dengan amandemen 
sejauh disepakati oleh kedua struktur 
Dewan, dan disetujui oleh Gubernur 
Jenderal sesuai dengan Pasal 63 dari 
Konstitusi ini.

Privilese Parlemen.

53.

(1) Tanpa mengurangi sifat umum dari 
Pasal 52 (1) dari Konstitusi ini dan 
sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 
ini, Parlemen dibolehkan oleh hukum 
menentukan privilese, kekebalan dan 
wewenang dari Senat dan DPR dan 
wewenang anggota kedua struktur 
Dewan.

(2) Tidak ada proses hukum yang 
dikeluarkan oleh pengadilan dalam 
pelaksanaan yurisdiksi sipil yang 
akan dilayani atau dilaksanakan 
dalam lingkup Senat atau DPR selama 
Parlemen sedang mengadakan rapat, 
atau melalui Presiden Senat atau 
Ketua DPR, Panitera atau petugas 
lainnya pada masing-masing struktur 
Dewan.

Perubahan Konstitusi ini.

54.

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal ini, 
Parlemen dapat, berdasarkan Undang-
undang yang telah disahkan oleh 
kedua struktur Dewan, mengubah 
salah satu ketentuan Konstitusi 
ini atau (sejauh hal itu merupakan 
bagian dari hukum Bahama) salah 
satu dari ketentuan Undang-Undang 
Kemerdekaan Bahama (The  Bahama 
Independent Act), 1973.

(2) Sejauh mengubah
(a) Pasal 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 

47, 48, 49, 79, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, atau 136 dari 
Konstitusi ini; atau

(b) Pasal 127 atau 137 dari Konstitusi 
ini dalam penerapannya terhadap 
setiap ketentuan yang diatur 
dalam sub-ayat (a) dari ayat ini, 
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Rancangan Undang-undang untuk 
yang hendak dijadikan Undang-
undang oleh Parlemen berdasarkan 
Pasal ini tidak akan disahkan oleh 
Parlemen kecuali:
(I) hasil akhir voting didukung 

oleh tidak kurang dari dua 
per tiga (2/3) suara dari semua 
anggota Dewan dari masing-
masing struktur Dewan, dan

(II) Rancangan Undang-undang, 
setelah disahkan oleh kedua 
s t r u k t u r  D e w a n ,  t e l a h 
disampaikan kepada para 
pemilih yang memenuhi syarat 
untuk memilih anggota DPR, 
dalam sebuah pemilihan yang 
diatur sedemikian rupa oleh 
Parlemen sehingga Rancangan 
Undang-undang diterima oleh 
mayoritas pemilih.

(3) Sejauh mengubah
(a) pasal ini, 
(b) pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 38, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 
60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, atau 105 
dari Konstitusi ini; atau

(c) pasal 106, 127 atau 137 dari 
Konstitusi ini dalam penerapannya 
terhadap setiap ketentuan yang 
ditentukan dalam sub-ayat (a) atau 
(b) dari ayat ini, atau

(d) ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang Kemerdekaan 
Bahama 1973 ,  Rancangan 
Undang-undang untuk ditetapkan 
sebagai Undang-undang oleh 
Parlemen berdasarkan Pasal ini 
tidak akan disahkan oleh Parlemen 
kecuali:
(I) hasil akhir voting didukung 

oleh tiga per empat (3/4) 
dari semua suara yang ada 

pada masing-masing struktur 
Dewan, dan

(II) Rancangan Undang-undang, 
setelah disahkan oleh kedua 
s t r u k t u r  D e w a n ,  t e l a h 
disampaikan kepada para 
pemilih yang memenuhi syarat 
untuk memilih anggota DPR, 
dalam sebuah pemilihan yang 
diatur sedemikian rupa oleh 
Parlemen sehingga Rancangan 
Undang-undang diterima oleh 
mayoritas pemilih.

(4) Dalam Pasal ini
(a) acuan pada setiap ketentuan 

dari Konstitusi ini atau Undang-
Undang Kemerdekaan Bahama 
1973 meliputi acuan pada hukum 
yang mengamandemen atau 
mengganti ketentuan tersebut, dan

(b) acuan pada perubahan dari setiap 
ketentuan Konstitusi ini atau 
Undang-undang Kemerdekaan 
Bahama 1973 meliputi acuan 
pada amandemen, modifikasi 
atau pemberlakuan kembali 
dengan atau tanpa amandemen 
atau modifikasi, atas ketentuan 
tersebut, penangguhan atau 
pencabutan ketentuan tersebut 
dan pembuatan suatu ketentuan 
yang berbeda sebagai pengganti 
ketentuan tersebut,

(5) Tidak ada Undang-undang yang 
disahkan Parlemen dapat dianggap 
mengubah Konstitusi ini kecuali 
dinyatakan dalam Undang-undang 
itu bahwa Undang-undang itu dibuat 
untuk tujuan mengubah Konstitusi ini.

Regulasi prosedur di Parlemen.
55.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, masing-masing struktur 
Dewan dapat mengatur prosedurnya 
sendiri dan untuk tujuan ini dapat 
membuat aturan-aturan prosedural.
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(2) Setiap struktur Dewan dapat bertindak 
walaupun terjadi kekosongan dalam 
keanggotaan, dan kehadiran atau 
partisipasi dari setiap orang yang tidak 
berhak untuk hadir atau berpartisipasi 
dalam proses di DPR tidak akan 
memvalidasi proses tersebut.

Memimpin di Senat dan DPR.

56.

(1) P r e s iden  Sena t  a t au ,  da l am 
ketidakhadirannya, Wakil Presiden 
atau, jika mereka berdua berhalangan, 
seorang Senator (yang bukan Menteri 
atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih 
oleh Senat dalam rapat tersebut 
memimpin setiap rapat Senat .

(2) K e t u a  D P R  a t a u ,  d a l a m 
ketidakhadirannya, Wakil Ketua 
atau, jika mereka berdua tidak hadir, 
anggota (tidak menjadi Menteri atau 
Sekretaris Parlemen) yang dipilih oleh 
DPR dalam rapat tersebut memimpin 
setiap rapat DPR.

(3) Acuan dalam Pasal ini pada situasi 
di saat Presiden, Wakil Presiden, 
Ketua DPR, dan Wakil Ketua DPR 
berhalangan juga mencakup acuan 
terhadap situasi di saat posisi Presiden, 
Wakil Presiden, Ketua DPR, atau 
Wakil Ketua DPR kosong.

Kuorum.

57.

(1) Jika selama rapat pada masing-masing 
struktur Dewan keberatan diajukan 
oleh salah satu anggota bahwa 
peserta yang hadir tidak memenuhi 
kuorum dan, setelah jangka waktu 
seperti yang ditentukan oleh aturan 
prosedural DPR pemimpin rapat 
menganggap bahwa jumlah peserta 
yang hadir masih belum memenuhi 
kuorum, pemimpin harus menunda 
rapat tersebut.

(2) Dengan mengacu pada Pasal ini
(a) kuorum dari Senat harus terdiri 

dari enam Senator termasuk 
pemimpin sidang, dan

(b) kuorum dari DPR terdiri dari 
sepuluh  anggota  te rmasuk 
pemimpin sidang, atau terdiri 
atas jumlah anggota yang lebih 
besar seperti yang ditentukan oleh 
Aturan yang dibuat oleh Gubernur 
Jenderal sesuai dengan ketentuan 
Pasal 70 dari Konstitusi ini.

Voting.

58.

(1) Selain berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam Konstitusi ini, semua 
masalah yang diajukan untuk 
pengambilan keputusan pada masing-
masing struktur Dewan ditentukan 
oleh mayoritas suara anggota yang 
hadir dan mekanisme voting.

(2) Pemimpin sidang pada masing-masing 
struktur Dewan tidak boleh memilih
(a) kecuali pada masalah yang jumlah 

suaranya sama banyak, dalam hal 
ini ia harus memberikan suara 
secara terpisah setelah voting 
dilaksanakan semua anggota, atau

(b) kecuali dalam kasus pemilihan 
putaran terakhir atas Rancangan 
Undang-undang untuk yang akan 
menjadi Undang-undang oleh 
Parlemen berdasarkan Pasal 54 
dari Konstitusi ini, dan dalam hal 
ini ia harus memberikan suara 
pada saat voting dilaksanakan oleh 
semua anggota.

Pengajuan Rancangan Undang-
undang Dan Lain-lain

59.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini dan aturan prosedural 
Senat atau DPR, setiap anggota dari 
masing-masing struktur Dewan dapat 
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mengajukan Rancangan Undang-
undang apa pun atau mengusulkan 
mosi untuk diperdebatkan dalam, 
atau mempresentasikan petisi kepada, 
sidang Dewan, dan hal tersebut akan 
diperdebatkan dan ditolak sesuai 
dengan aturan prosedural DPR.

(2) Sebuah Rancangan Undang-undang 
selain Rancangan Undang-undang 
Keuangan dapat diajukan dalam sidang 
masing-masing struktur Dewan, tetapi 
Rancangan Undang-undang Keuangan 
tidak boleh diajukan di Senat.

(3) Kecuali atas rekomendasi Kabinet 
yang ditandatangani oleh Menteri, 
DPR tidak boleh
(a) m e l a n j u t k a n  p e m b a h a s a n 

Rancangan Undang-undang 
(termasuk amandemen terhadap 
Rancangan Undang-undang ) 
yang, menurut pimpinan sidang, 
membuat  ke ten tuan  un tuk 
menerapkan atau meningkatkan 
pa jak ,  un tuk  memaksakan 
tambahan biaya pada Dana 
Konsolidasi atau dana publik 
lainnya atau mengubah tambahan 
biaya selain dengan membuat 
pengurangan biaya, atau untuk 
menambahkan atau mengurangi 
hutang yang dimiliki warga negara 
Bahama; atau

(b) melanjutkan pembahasan mosi 
(termasuk amandemen mosi) yang 
dampaknya, menurut pemimpin 
sidang, akan bermuara pada salah 
satu dari tujuan yang disebut di 
atas.

(4) Senat tidak boleh
(a) m e l a n j u t k a n  p e m b a h a s a n 

Rancangan Undang-undang , selain 
Rancangan Undang-undang yang 
diajukan dari DPR, atau perubahan 
sua tu  Rancangan Undang-
undang yang, menurut pendapat 
pemimpin sidang, dapat membuat 

ketentuan untuk menerapkan 
atau meningkatkan pajak, untuk 
menerapkan tambahan biaya pada 
Dana Konsolidasi atau dana publik 
lainnya atau mengubah tambahan 
biaya selain dengan membuat 
pengurangan biaya, atau untuk 
menambahkan atau mengurangi 
hutang yang dimiliki warga negara 
Bahama; atau

(b) melanjutkan pembahasan mosi 
(termasuk amandemen mosi) yang 
dampaknya, menurut pemimpin 
sidang, akan bermuara pada salah 
satu dari tujuan yang disebut di 
atas.

Pembatasan Wewenang Senat 
pada Rancangan Undang-undang 

Keuangan.

60.

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, jika Rancangan 
Undang-undang Keuangan, yang 
telah disahkan oleh DRP dan dikirim 
ke Senat setidaknya satu bulan 
sebelum akhir masa persidangan, 
tidak disahkan oleh Senat tanpa 
perubahan dalam waktu satu bulan 
setelah Rancangan Undang-undang 
dikirim ke Senat, Rancangan Undang-
undang harus, kecuali DPR kemudian 
merampungkannya, diserahkan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
mendapat persetujuannya walaupun 
Senat belum menyetujui Rancangan 
Undang-undang tersebut.

(2) Pada setiap Rancangan Undang-
undang Keuangan, ketika dikirim ke 
Senat, harus disertai dengan surat 
yang ditandatangani oleh Ketua 
DPR yang menegaskan bahwa 
Rancangan Undang-undang tersebut 
adalah Rancangan Undang-undang 
Keuangan; dan pada Rancangan 
Undang-undang Keuangan yang 
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diserahkan kepada Gubernur Jenderal 
untuk mendapat persetujuannya sesuai 
dengan ayat (1) Pasal ini harus 
disertai surat yang ditandatangani 
Keuta DPR yang menegaskan bahwa 
Rancangan Undang-undang tersebut 
adalah Rancangan Undang-undang 
Keuangan dan bahwa ketentuan dalam 
ayat tersebut telah dipenuhi.

Pembatasan wewenang Senat 
untuk Rancangan Undang-undang 
selain Rancangan Undang-undang 

Keuangan.

61.

(1) Jika Rancangan Undang-undang 
selain Rancangan Undang-undang 
Keuangan disahkan oleh DPR dalam 
dua masa sidang berturut-turut (entah 
Parlemen sedang reses di antara dua 
masa persidangan tersebut atau tidak) 
dan, setelah dikirim ke Senat pada 
setiap masa persidangan setidaknya 
satu bulan sebelum akhir masa 
persidangan, ditolak oleh Senat 
pada setiap masa persidangan, pada 
penolakan kedua kalinya oleh Senat, 
Rancangan Undang-undang tersebut 
akan, kecuali jika DPR kemudian 
merampungkannya, disampaikan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
mendapat persetujuan walaupun Senat 
tidak menyetujui Rancangan Undang-
undang tersebut : dengan syarat 
bahwa ketentuan sebelumnya dari 
ayat ini tidak akan berlaku kecuali 
jika sekurang-kurang sembilan bulan 
telah berlalu terhitung sejak tanggal 
Rancangan Undang-undang tersebut 
disahkan oleh DPR pada masa sidang 
pertama sampai tanggal pengesahan 
oleh DPR pada masa sidang kedua.

(2) Dengan mengacu pada  Pasal 
ini, Rancangan Undang-undang 
yang dikirim ke Senat dari DPR 
dalam setiap masa persidangan 

akan dianggap sebagai Rancangan 
Undang-undang yang sama seperti 
Rancangan Undang-undang yang 
dikirim sebelumnya atau hanya berisi 
sejumlah perubahan sebagaimana 
tercantum dalam surat pengantar 
yang ditandatangani oleh Ketua DPR 
bahwa isinya dianggap penting karena 
alasan waktu yang telah berlalu 
sejak tanggal pengesahan Rancangan 
Undang-undang yang sebelumnya 
atau karena isinya merepresentasikan 
sejumlah amandemen yang telah 
dibuat oleh Senat dalam Rancangan 
Undang-undang yang dikirim pada 
masa persidangan sebelumnya. 

(3) DPR dapat mengusulkan amandemen, 
jika dianggap perlu, dengan persetejuan 
Dewan Pembuat Rancangan Undang-
undang atas Rancangan Undang-
undang yang dianggap sama dengan 
Rancangan Undang-undang yang 
dikirim ke Senat pada masa sidang 
sebelumnya, tanpa menyertakan 
amandemennya di dalam Rancangan 
Undang-undang tersebut, dan setiap 
poin amandemen tersebut harus 
dipertimbangkan oleh Senat, dan, 
jika disetujui oleh Senat, akan 
diperlakukan sebagai amandemen 
yang dibuat oleh Senat dan disetujui 
oleh DPR; namun, pelaksanaan 
wewenang ini oleh DPR tidak akan 
mempengaruhi berlakunya Pasal ini 
dalam kasus penolakan Rancangan 
Undang-undang di Senat.

(4) Di dalam Rancangan Undang-undang 
yang diserahkan kepada Gubernur 
Jenderal untuk mendapat persetujuan 
sesuai ketentuan dalam Pasal ini, 
semua poin amandemen yang telah 
dibuat oleh Senat pada masa sidang 
kedua dan disetujui oleh DPR harus 
dimasukkan ke dalam Rancangan 
Undang-undang tersebut dengan 
disertai surat yang ditandatangani oleh 
Ketua DPR.
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(5) Pada setiap Rancangan Undang-
undang yang diserahkan kepada 
Gubernur Jenderal untuk mendapat 
persetujuan sesuai ketentuan dalam 
Pasal ini harus disertai surat yang 
ditandatangani Ketua DPR yang 
menyatakan bahwa semua ketentuan 
Pasal ini telah dipenuhi.

(6) Pasal ini tidak berlaku pada Rancangan 
Undang-undang yang diacu oleh Pasal 
54 dari Konstitusi ini untuk disahkan 
oleh kedua struktur Dewan.

Ketentuan yang berkaitan dengan 
Pasal 59, 60 dan 61.

62.

(1) Dalam Pasal 59,60 dan 61 Konstitusi 
ini ”Rancangan Undang-undang 
Keuangan” berart i  Rancangan 
Undang-undang yang bersifat publik 
yang, menurut Ketua DPR, hanya 
berisi ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan semua atau 
salah satu dari hal-hal berikut, 
yaitu, pemberlakuan, pencabutan, 
remisi, pengubahan atau regulasi 
persoalan perpajakan; pemberlakuan 
biaya, untuk pembayaran utang atau 
tujuan keuangan lainnya, pada Dana 
Konsolidasi atau dana publik lainnya 
atau pada uang yang disediakan oleh 
Parlemen atau variasi atau pencabutan 
biaya tersebut; hibah uang kepada 
Crow atau kepada otoritas atau orang, 
atau variasi atau pencabutan dari setiap 
hibah tersebut, tabungan, penerimaan, 
penahanan, investasi, menyediakan 
atau mengaudit rekening dana 
publik; pembukaan atau penjaminan 
atas dana pinjaman atau pelunasan 
dana yang disebut sebelumnya, atas 
pembentukan, perubahan, administrasi 
atau penghapusan dana cadangan 
yang disediakan untuk pembayaran 
pinjaman tersebut; atau hal-hal 
yang terkait dengan konsekuensi 
dari hal-hal tersebut; dan dalam 

ayat ini ungkapan ”pajak”, ”utang”, 
”Dana masyarakat”,” uang publik 
”, dan”pinjaman” tidak mencakup 
pajak yang dikenakan, utang yang 
dikeluarkan, dana atau uang yang 
disediakan atau pinjaman yang 
diajukan oleh otoritas atau badan 
lokal untuk tujuan lokal.

(2) Dengan mengacu pada Pasal 61 dari 
Konstitusi ini, Rancangan Undang-
undang dianggap ditolak oleh Senat jika
(a) tidak disahkan oleh Senat tanpa 

amandemen, atau
(b) itu disahkan oleh Senat dengan 

amandemen yang tidak disetujui 
oleh DPR.

(3) Jika posisi Ketua DPR kosong atau 
dengan alasan apapun tidak dapat 
melakukan tugas diberikan kepadanya 
oleh ayat (1) Pasal ini atau Pasal 60 
atau 61 dari Konstitusi ini, tugasnya 
dimungkinkan dilakukan oleh Wakil 
Ketua.

(4) Surat yang ditandantangani Ketua atau 
Wakil Ketua DPR berdasarkan Pasal 60 
atau 61 dari Konstitusi ini bersifat final 
untuk semua tujuan dan tidak boleh 
dipertanyakan di pengadilan manapun.

Persetujuan untuk Rancangan 
Undang-undang.

63.

(1) Sebuah Rancangan Undang-undang 
tidak akan menjadi Undang-undang 
sampai Gubernur Jenderal menyetujui 
hal tersebut atas nama Ratu dan 
telah ditandatangani dalam tanda 
persetujuan tersebut.

(2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal 60 dan 61 dari Konstitusi 
ini, Rancangan Undang-undang 
harus disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk persetujuan jika, dan 
tidak boleh disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal kecuali jika, telah 
disahkan oleh kedua struktur Dewan 
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baik tanpa amandemen atau dengan 
amandemen, atau dengan amandemen 
yang hanya disetujui oleh kedua 
struktur Dewan.

(3) Setiap Rancangan Undang-undang 
yang merupakan aplikasi dari Pasal 
54 (2) atau (3) dari Konstitusi ini 
harus disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal dengan disertai surat dari 
mayoritas yang diperlukan sesuai 
dengan poin mana dalam ayat-ayat 
tersebut yang berlaku pada Rancangan 
Undang-undang tersebut, dan dengan 
surat dari Panitera Parlemen bahwa 
Rancangan Undang-undang itu telah 
disetujui oleh mayoritas pemilih 
dalam pemungutan suara untuk 
Rancangan Undang-undang tersebut.

(4) Ketika Rancangan Undang-undang 
disampaikan kepada untuk Gubernur 
Jenderal untuk mendapat persetujuan, 
ia harus menandatangani pernyataan 
bahwa ia memberi persetujuan dan 
memegang teguh persetujuan tersebut.

Sumpah kesetiaan.

64.

Tidak ada anggota DPR dapat mengambil 
bagian dalam proses yang telah disebutkan 
di atas kecuali dia telah mengambil 
sumpah setia dengan cara seperti yang 
ditentukan oleh hukum yang berlaku di 
Bahama : dengan syarat bahwa pemilihan 
Presiden Senat atau pemilihan Ketua DPR 
dilakukan sebelum para anggota Senat 
atau DPR mengucapkan sumpah tersebut.

Bagian 5

Pengaturan, Penangguhan dan 
Pemberhentian

Masa Sidang (Sesi) Parlemen.

65.

(1) Setiap sesi Parlemen akan diadakan 
di suatu tempat dan dimulai pada 

suatu waktu sesuai dengan petunjuk 
Gubernur Jenderal.

(2) Waktu yang ditentukan untuk memulai 
setiap sesi Parlemen harus sedemikian 
sehingga jangka waktu dua belas 
bulan tidak berada di antara akhir 
satu sesi dan sidang pertama Parlemen 
dalam sesi berikutnya.

Penangguhan dan pembubaran 
parlemen.

66.

(1) Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
sewaktu-waktu dengan membuat 
pengumuman, dapat menangguhkan 
Parlemen.

(2) Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
sewaktu-waktu dengan membuat 
pengumuman, dapat membubarkan 
Parlemen: dengan syarat jika posisi 
Perdana Menteri kosong dan Gubernur 
Jenderal menganggap bahwa tidak 
ada kemungkinan Perdana Menteri 
akan ada dalam waktu tertentu untuk 
menunjuk seseorang di kantornya 
yang dapat memerintah mayoritas 
anggota DPR, Gubernur Jenderal akan 
membubarkan Parlemen.

(3) Sesuai dengan ketentuan ayat 
(4) pasal ini, Parlemen, kecuali 
jika dibubarkan lebih cepat, akan 
melanjutkan tugas selama lima tahun 
sejak tanggal pertama kali bekerja 
setelah pembubaran dan kemudian 
baru dibubarkan.

(4) Pada saat ketika Bahama sedang 
dalam keadaan berperang, Parlemen 
dapat memperpanjang jangka waktu 
lima tahun sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal ini selama 
tidak lebih dari dua belas bulan pada 
satu kurun waktu: dengan syarat 
keberlangsungan Parlemen tidak akan 
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diperpanjang, berdasarkan ayat ini, 
selama lebih dari dua tahun.

(5) Jika, antara pembubaran parlemen 
dan pemilihan umum berikutnya 
untuk memilih anggota DPR, keadaan 
darurat muncul dan, menurut pendapat 
Perdana Menteri, dengan itu kedua 
struktur Dewan atau salah satu dari 
keduanya perlu untuk diadakan 
kembali sebelum pemilihan umum 
dapat diselenggarakan, Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri, dapat 
mengatur ulang Parlemen yang akan 
dibubarkan (kecuali berdasarkan Pasal 
67 dari Konstitusi ini) agar tidak 
dibubarkan tetapi dipertimbangkan 
(kecuali sebagaimana disebutkan di 
atas) untuk dibubarkan pada tanggal 
pemungutan suara dilaksanakan pada 
pemilihan umum berikutnya.

Pemilihan umum dan pengangkatan 
Anggota Senat.

67.

(1) Setelah pembubaran Parlemen 
Gubernur Jenderal akan mengeluarkan 
surat perintah untuk mengadakan 
pemilihan umum anggota DPR dalam 
waktu sembilan puluh hari sejak 
pembubaran itu.

(2) Sesegera mungkin setelah pemilihan 
umum Gubernur Jenderal harus 
menunjuk Senator sesuai dengan 
Pasal 39 dari Konstitusi.

(3) Tatkala seseorang mengosongkan 
kursinya sebagai anggota DPR dengan 
alasan apapun selain pembubaran 
Parlemen, Gubernur Jenderal harus 
mengeluarkan surat perintah untuk 
mengadakan pemilihan anggota untuk 
mengisi kekosongan dan pemilihan 
tersebut harus diselenggarakan 
dalam enam puluh hari setelah 
terjadinya kekosongan atau, di mana 
pertanyaan muncul berkaitan dengan 

apakah kekosongan diputuskan 
berdasarkan Pasal 51 dari Konstitusi 
ini, diselenggarakan setelah penentuan 
keputusan itu, kecuali jika Parlemen 
dibubarkan lebih cepat dari tanggal 
dimana Parlemen akan dibubarkan 
berdasarkan ketentuan Pasal 66 dari 
Konstitusi ini adalah kurang dari empat 
bulan setelah terjadinya kekosongan 
atau penentuan keputusan itu.

Bagian 6

Delimitasi Konstituensi
Konstituensi.

68.

Warga negara Bahama akan dibagi 
menjadi tiga puluh delapan konstituensi 
atau lebih besar seperti diatur oleh 
Peraturan yang dibuat oleh Gubernur 
Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal 70 
dari Konstitusi ini dan setiap konstituensi 
tersebut akan mengirimkan satu anggota 
ke DPR.

Komisi Konstituensi.

69.

(1) Harus dibentuk Komisi Konstituen 
untuk dalam negara Bahama (dalam 
Pasal ini selanjutnya disebut sebagai 
”Komisi”)

(2) Anggota Komisi tersebut harus terdiri 
atas
(a) Ketua  yang akan  menjadi 

pemimpin;
(b) Hakim Mahkamah Agung yang 

akan menjadi Wakil Ketua dan 
diangkat oleh Gubernur Jenderal 
atas rekomendasi dari Ketua 
Mahkamah;

(c) dua anggota DPR yang diangkat 
oleh Gubernur Jenderal sesuai 
dengan saran dari  Perdana 
Menteri, dan

(d) salah satu anggota DPR yang 
diangkat oleh Gubernur Jenderal 
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sesuai dengan saran dari Pemimpin 
Oposisi.

(3) Kantor keanggotaan Komisi akan 
menjadi kosong
(a) jika dia berhenti menjadi Ketua, 

Hakim Mahkamah Agung atau 
anggota DPR, atau

(b) dalam hal seorang anggota yang 
diangkat berdasarkan sub-ayat (2) 
(b), (c) atau (d) Pasal ini, jika 
pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur Jenderal.

(4) Apabila kantor keanggotaan Komisi, 
yang ditunjuk berdasarkan sub ayat 
(2) (b), (c) atau (d) Pasal ini kosong 
atau anggota tersebut dengan alasan 
apapun tidak dapat melakukan 
tugasnya dalam komisi, Gubernur 
Jenderal dapat menunjuk seseorang 
yang memenuhi syarat berdasarkan 
sub-ayat (b), (c) atau (d), sebagai 
kasus mungkin, untuk menjalankan 
tugas sebagai anggota komisi dan 
setiap orang yang ditunjuk dapat 
terus melaksanakan tugasnya sampai 
pengangkatannya dicabut.

(5) Dalam mencabut pengangkatan 
anggota Komisi berdasarkan sub-ayat 
(3) (b) dari Pasal ini, dan dalam 
menunjuk atau mencabut penugasan 
di kantor Komisi menurut ayat 
(4) Pasal ini, Gubernur Jenderal 
bertindak dengan cara yang sama 
saat ia bertindak tatkala melakukan 
penunjukan tugas anggota tersebut 
berdasarkan ayat (2) Pasal ini.

(6) Setiap keputusan Komisi memerlukan 
persetujuan dari tidak kurang dari tiga 
anggota Komisi.

(7) Sesuai dengan ketentuan ayat (6) 
pasal ini, Komisi dapat bertindak 
meskipun terjadi kekosongan dalam 
keanggotaannya, dan tidak ada proses 
dari Komisi yang tidak berlaku hanya 
karena alasan bahwa beberapa orang 
yang tidak berhak untuk melakukan 

proses tersebut mengambil bagian di 
dalamnya.

Prosedur untuk pemeriksaan 
konstituensi.

70.

(1) Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 
ini, pada interval tidak lebih dari lima 
tahun, meninjau jumlah dan batas-batas 
dari konstituensi warga negara Bahama 
dan harus menyampaikan laporan 
kepada Gubernur Jenderal, yakni
(a) menyatakan bahwa dalam pendapat 

Komisi, tidak ada perubahan yang 
diperlukan, atau

(b) merekomendasikan perubahan 
tertentu, dan Gubernur Jenderal 
harus menindaklanjuti laporan 
tersebut  sesegera mungkin 
sebelum ditindaklanjuti oleh DPR.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan 
sesuai dengan Pasal ini, Komisi akan 
dipandu oleh pertimbangan umum 
bahwa jumlah pemilih yang berhak 
memilih untuk memilih anggota DPR 
akan, sejauh ini wajar dapat dilakukan, 
berjumlah sama dan kebutuhan untuk 
membuat pertimbangan khusus seperti 
kebutuhan untuk mempertimbahkan 
daerah yang jarang penduduknya, 
tingkat kepraktisan anggota terpilih 
untuk menjaga komunikasi dengan 
pemilih di daerah tersebut, ukuran, 
ciri-ciri fisik, batas-batas alam dan 
isolasi geografis.

(3) Apabila Komisi bermaksud untuk 
melanjutkan tugasnya sesuai ayat 
(1) Pasal ini, Komisi wajib, melalui 
pemberitahuan secara tertulis, 
menginformasikan kepada Perdana 
Menteri, yang akan membuat salinan 
pemberitahuan yang akan diumumkan 
di Kantor Berita.

(4) Segera setelalh Komisi menyampaikan 
laporan rekomendasi perubahan dalam 
batas-batas dari setiap konstituensi, 
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Perdana Menteri harus membuat 
draft rancangan Peraturan Gubernur 
Jenderal sebelum disetujui oleh DPR 
untuk memberikan dampak, dengan 
atau tanpa modifikasi, terhadap 
rekomendasi yang terdapat dalam 
laporan tersebut, dan rancangan 
tersebut dapat menjadi ketentuan 
atas sejumlah hal (termasuk variasi 
kuorum yang tercantum dalam Pasal 
57 Konstitusi ini) yang dianggap oleh 
Perdana Menteri bersifat insidental 
atau konsekuensial pada ketentuan 
lain dari draft tersebut.

(5) Tatkala suatu draft Peraturan sesuai 
dengan Pasal ini akan memberikan 
efek terhadap rekomendasi tersebut 
yang disertai dengan modifikasi, 
Perdana Menteri harus membuat 
pernyataan kepada DPR, yang akan 
disertakan bersama draft tersebut, 
yang berisi alasan dilakukannya 
modifikasi.

(6) Jika mosi persetujuan atas draft 
rancangan sesuai dengan Pasal ini 
ditolak oleh DPR, atau ditarik dengan 
izin dari DPR, sebuah draft yang 
diamandemen harus segera diajukan 
oleh Perdana Menteri tanpa ditunda-
tunda.

(7) Jika rancangan Peraturan sesuai Pasal 
ini disetujui oleh resolusi DPR, Perdana 
Menteri akan mengirimkan Peraturan 
ini kepada Gubernur Jenderal yang 
akan membuat peraturan (yang akan 
diumumkan di Kantor Berita) untuk 
menindaklanuti draft tersebut; dan 
Peraturan itu akan mulai berlaku 
pada hari seperti yang tercantum di 
dalamnya dan, sampai dicabut atau 
digantikan oleh Peraturan berikutnya 
yang dibuat oleh Gubernur Jenderal 
sesuai dengan ketentuan Pasal ini, 
memiliki kekuatan hukum di Bahama: 
dengan syarat bahwa wewenang 
hukum Peraturan tersebut tersebut 

tidak akan mempengaruhi pemilihan 
DPR sampai pengumuman dibuat oleh 
Gubernur Jenderal yang menunjuk 
tanggal untuk penyelenggaraan 
pemilihan umum anggota DPR atau 
mempengaruhi konstitusi DPR.

(8) Kecuali sebagaimana diatur dalam 
ayat berikut ini, pertanyaan tentang 
keabsahan Peraturan tersebut oleh 
Gubernur Jenderal yang dibuat 
berdasarkan Pasal ini dan yang 
menyatakan bahwa draft yang disebut 
di atas telah disetujui oleh resolusi DPR 
tidak akan dibawa ke meja pengadilan.

(9) Parlemen dapat berdasarkan hukum 
memberikan banding ke Mahkamah 
Agung menentang pernyataan atau 
rekomendasi yang diajukan oleh 
Komisi sesuai dengan sub-ayat (1) 
(a) atau (b) Pasal ini.

BAB VI

Badan Eksekutif
Otoritas Eksekutif.

71.

(1) Otoritas eksekutif di Bahama berada 
di tangan Paduka Ratu.

(2) Sesuai dengan ketentuan konstitusi 
ini, otoritas eksekutif Bahama dapat 
dilaksanakan atas nama Ratu oleh 
Gubernur Jenderal, baik secara 
langsung atau melalui petugas yang 
berada di bawahnya.

(3) Tidak ada hal dalam Pasal ini 
yang menghalangi Parlemen untuk 
memberikan tugas pada seseorang 
atau otoritas selain Gubernur Jenderal.

Kabinet.

72.

1. Harus ada Kabinet untuk negara 
Bahama yang harus memiliki arah 
umum dan kontrol atas pemerintahan 
Bahama dan bertanggung jawab 
secara kolektif kepada Parlemen.
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2. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri 
dan tidak kurang dari delapan Menteri 
lain (salah seorang di antaranya akan 
menjadi Jaksa Agung), sebagaimana 
dapat ditunjuk sesuai dengan ketentuan 
Pasal 73 dari Konstitusi ini.

Penunjukan Menteri.

73.

1. Dalam penunjukan Perdana Menteri, 
Gubernur Jenderal akan melantik 
sebagai Perdana Menteri
a. anggota  DPR yang adalah 

p e m i m p i n  p a r t a i  y a n g 
m e n g e n d a l i k a n  d u k u n g a n 
mayoritas anggota DPR, atau

b. jika baginya partai tersebut 
tidak memiliki pemimpin sangat 
berpengaruh di DPR atau bahwa 
partai tidak perintah partai yang 
didukung mayoritas, anggota 
DPR yang, dalam penilaiannya, 
merupakan orang yang paling 
mungkin mengendalikan dukungan 
mayoritas anggota DPR, dan 
yang bersedia menerima jabatan 
Perdana Menteri.

2. Sesuai dengan ketentuan ayat (3) 
Pasal ini, para Menteri selain Perdana 
Menteri harus merupakan orang-orang 
yang ditunjuk Gubernur Jenderal, 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, dari antara Senator dan 
anggota DPR.

3. Jika Jaksa Agung diangkat dari 
antara anggota DPR, tidak lebih dari 
tiga menteri diangkat dari kalangan 
senator, dan jika Jaksa Agung tersebut 
diangkat dari antara Senator, tidak 
lebih dari dua menteri lainnya 
diangkat dari antara Senator.

4. Jika penunjukan jabatan Perdana 
Menteri terjadi saat Parlemen 
sedang dibubarkan, seseorang yang 
merupakan anggota DPR dapat 
diangkat sebagai Perdana Menteri 

segera sebelum pembubaran, tanpa 
mempertimbangkan ketentuan lain 
dari Pasal ini.

5. Jika penunjukan jabatan Menteri terjadi 
saat Parlemen sedang dibubarkan, 
segera sebelum pembubaran, seorang 
Senator atau anggota DPR dapat, 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
ayat (3) Pasal ini, diangkat sebagai 
Menteri.

Masa Jabatan Menteri.

74.

1. Jika DPR mengesahkan resolusi, 
yang didukung oleh suara mayoritas 
dari semua anggota DPR, yang 
menyatakan bahwa DPR tidak 
menaruh kepercayaan terhadap 
Perdana Menteri dan dalam waktu 
tujuh hari setelah pengesahan resolusi 
Perdana Menteri tidak mengundurkan 
diri atau menyarankan Gubernur 
Jenderal  untuk membubarkan 
Parlemen, Gubernur Jenderal harus 
membatalkan penunjukan Perdana 
Menteri.

2. Perdana Menteri juga akan melepaskan 
jabatannya 
a. j ika  sewaktu-waktu antara 

penyelenggaraan pemilihan umum 
dan saat pertama masa kerja DPR 
dimulai setelah pemilihan, ia 
diberitahu oleh Gubernur Jenderal 
bahwa Gubernur Jenderal, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 
73 (1) dari Konstitusi ini, akan 
mengangkat kembali dia sebagai 
Perdana Menteri atau menunjuk 
orang lain sebagai Perdana 
Menteri, atau

b. jika karena alasan apapun selain 
pembubaran Parlemen ia berhenti 
menjadi anggota DPR.

3. Menteri selain Perdana Menteri akan 
melepaskan jabatannya
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a. ketika seseorang ditunjuk atau 
diangkat kembali sebagai Perdana 
Menteri;

b. jika karena alasan apapun selain 
pembubaran Parlemen ia tidak lagi 
menjadi anggota DPR, atau

c. jika pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur Jenderal sesuai saran 
dari Perdana Menteri.

4. Jika sewaktu-waktu Perdana Menteri, 
sesuai ketentuan ayat (2), (3) dan 
(4) dari Pasal 49 dari Konstitusi ini, 
diminta untuk berhenti menjalankan 
tugasnya sebagai anggota DPR, ia 
harus berhenti selama kurun waktu 
tersebut untuk menjalankan tugasnya 
sebagai Perdana Menteri.

5. Jika sewaktu-waktu Menteri selain 
Perdana Menteri, sesuai ketentuan 
ayat (3), (4) dan (5) Pasal 43 atau 
ayat (2), (3) dan (4) Pasal 49 dari 
Konstitusi ini, diminta untuk berhenti 
menjalankan tugasnya sebagai anggota 
DPR, ia harus berhenti selama kurun 
waktu tersebut untuk melaksanakan 
tugasnya sebagai Menteri.

Kinerja funsional Perdana Menteri, 
selama Izin, sakit atau Skorsing.

75.

1. Tatkala Perdana Menteri tidak ada di 
Bahama atau tidak mampu, karena 
alasan sakit atau alasan berdasarkan 
ketentuan ayat (4) atau Pasal 74 
dari Konstitusi ini, untuk melakukan 
tugas-tugas yang diberikan kepadanya 
oleh Konstitusi ini, Gubernur Jenderal 
dapat memberikan wewenang kepada 
sejumlah anggota Kabinet lain untuk 
melakukan tugas-tugas tersebut (selain 
tugas yang diberikan oleh Pasal ini) 
dan anggota Kabinet tersebut dapat 
menjalankan tugas-tugas itu sampai 
wewenangnya dicabut oleh Gubernur 
Jenderal. 

2. Wewenang Gubernur Jenderal 
be rdasa rkan  Pasa l  in i  ha rus 
dilaksanakan olehnya sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri: dengan 
syarat jika Gubernur Jenderal 
menganggap bahwa tidak praktis 
untuk memperoleh saran dari Perdana 
Menteri karena kondisi Perdana 
Menteri yang absen atau sakit, 
atau jika Perdana Menteri tidak 
mampu untuk memberikan saran 
dengan alasan ketentuan-ketentuan 
ayat (4) Pasal 74 ini Konstitusi, 
Gubernur Jenderal dapat menjalankan 
wewenang tersebut tanpa nasihat dari 
Perdana Menteri.

Mentri Sementara

76.

1. Setiap kali seorang Menteri selain 
Perdana Menteri tidak mampu, dengan 
alasan penyakitnya atau tidak adanya 
dari Bahama atau absen dari tugasnya 
cuti, untuk melakukan fungsi ruang 
kerjanya, Gubernur Jenderal mungkin, 
secara tertulis, wewenang Menteri 
lain untuk melakukan fungsi-fungsi 
atau menunjuk seseorang untuk 
menjadi Menteri sementara: Asalkan 
jika kesempatan muncul untuk 
pengangkatan antara pembubaran 
parlemen dan pemilu berikut umum 
berikutnya, ketentuan-ketentuan 
sebelumnya dari Pasal ini akan 
berlaku untuk tujuan seolah-olah DPR 
belum dibubarkan.

2. Tunduk pada ketentuan Pasal 74 
dari Konstitusi ini, seorang Menteri 
sementara akan menjabat sampai ia 
diberitahu oleh Gubernur Jenderal 
secara tertulis bahwa Menteri pada 
rekening yang ketidakmampuan 
untuk melakukan fungsi kantornya 
ia diangkat lagi mampu melakukan 
fungsi-fungsi dari Menteri yang 
mengosongkan kantornya.
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3. Kewenangan diberikan pada Gubernur 
Jenderal dalam Pasal ini harus 
dilaksanakan olehnya sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri.

Alokasi Tugas kepada Menteri.

77.

Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
mungkin, dengan arah secara tertulis, 
biaya Perdana Menteri atau Menteri 
lainnya wit jawab untuk setiap bisnis 
dari Pemerintah Bahama, termasuk 
administrasi dari setiap departemen 
Pemerintah: Asalkan seorang Menteri 
diangkat dari antara anggota Dewan 
Majelis akan dibebankan dengan 
tanggung jawab untuk keuangan.

Fungsi Umum Pengacara

78.

1. Pengacara secara umum harus 
memiliki kekuasaan dalam setiap 
kasus di mana ia menganggap perlu 
sehingga untuk melakukan
a. untuk mengajukan dan melakukan 

proses pidana terhadap orang 
sebelum pengadilan sehubungan 
dengan pelanggaran terhadap 
hukum Bahama;

b. untuk mengambil  al ih dan 
melanjutkan pemeriksaan perkara 
tindak pidana seperti  yang 
mungkin telah dilembagakan oleh 
orang lain atau otoritas, dan

c. untuk menghentikan, pada setiap 
tahap sebelum penghakiman 
disampaikan, setiap persidangan 
pidana tersebut dilembagakan atau 
dilakukan oleh dirinya sendiri atau 
orang lain atau otoritas.

2. Kekuasaan yang diberikan kepada 
Jaksa Agung sesuai ayat (1) pasal 
ini dapat dilakukan oleh dia secara 
pribadi atau melalui orang lain yang 

bertindak dan sesuai dengan instruksi 
umum atau khusus.

3. Kekuasaan yang diberikan kepada 
Jaksa Agung dengan sub-ayat (1) (b) 
dan (c) pasal ini harus diberikan dalam 
dirinya dengan mengesampingkan 
orang lain atau otoritas: Asalkan, di 
mana orang lain atau otoritas telah 
melembagakan proses pidana , Pasal 
ini tidak akan mencegah penarikan 
yang proses oleh atau contoh dari 
orang atau otoritas pada setiap 
tahap sebelum orang terhadap siapa 
proses telah dilembagakan telah diisi 
sebelum pengadilan.

4. Dalam pelaksanaan kekuasaan 
diberikan kepadanya oleh Pasal ini 
Jaksa Agung tidak akan tunduk pada 
arahan atau kontrol dari orang lain 
atau otoritas.

5. Untuk tujuan Pasal ini, setiap banding 
dari setiap tekad dalam persidangan 
pidana sebelum pengadilan atau kasus 
dinyatakan atau pertanyaan hukum 
disediakan untuk tujuan apapun 
seperti proses ke pengadilan lain akan 
dianggap menjadi bagian dari proses 
tersebut.

Pelaksanaan Kekuasaan Gubernur 
Jenderal.

79.

1. Gubernur Jenderal wajib, dalam 
melaksanakan tugasnya, bertindak 
sesuai dengan saran dari Kabinet 
atau Menteri bertindak di bawah 
otoritas umum Kabinet, kecuali dalam 
kasus di mana oleh Konstitusi atau 
hukum lainnya yang diperlukan untuk 
bertindak sesuai dengan rekomendasi 
atau saran, dari dengan persetujuan, 
atau setelah konsultasi dengan, setiap 
orang atau otoritas selain Kabinet: 
Asalkan Gubernur Jenderal harus 
bertindak sesuai dengan penilaiannya 
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sendiri sengaja dalam kinerja fungsi 
berikut
a. dalam pelaksanaan kekuasaan 

untuk menunjuk Perdana Menteri 
diberikan kepadanya oleh ayat (1) 
atau (4) Pasal 73 dari Konstitusi 
ini;

b. dalam pelaksanaan kekuasaan 
diberikan kepadanya oleh Pasal 75 
dari Konstitusi ini (yang berkaitan 
dengan kinerja fungsi Perdana 
Menteri selama ketidakhadiran, 
penyakit atau suspensi) dalam 
keadaan yang dijelaskan dalam 
syarat ayat (2) Pasal yang ;

c. dalam pelaksanaan kekuasaan 
untuk menunjuk Pemimpin 
Oposisi dan mencabut setiap 
penunjukan tersebut diberikan 
kepadanya oleh Pasal 82 dari 
Konstitusi ini;

d. dalam pelaksanaan kekuasaan yang 
diberikan kepadanya oleh Pasal 83 
(a) Konstitusi ini selama setiap 
lowongan di kantor Pemimpin 
Oposisi;

e. dalam pelaksanaan kekuasaan 
untuk membubarkan Parlemen 
d iber ikan  kepadanya  o leh 
ketentuan Pasal 66 (2) Konstitusi 
ini;

f. dalam menghilangkan Hakim dari 
Mahkamah Agung dari kantor 
berdasarkan Pasal 96 (5) dari 
Konstitusi ini;

g. dalam menghilangkan Hakim 
Banding dari kantor berdasarkan 
Pasal 102 (5) dari Konstitusi ini;

h. dalam kekuasaan yang berkaitan 
dengan kontrol pengangkatan, 
pemindahan dan disiplin terhadap 
anggota-nya Staf pribadi, diberikan 
kepadanya oleh Pasal 35 dari 
Konstitusi ini.

2. Dimana Gubernur Jenderal diarahkan 
untuk melaksanakan fungsi apapun 
pada rekomendasi dari orang atau 

otoritas, ia harus melaksanakan fungsi 
yang sesuai dengan rekomendasi 
tersebut: Asalkan
a. sebelum ia bertindak sesuai 

dengannya, ia mungkin, bertindak 
sesuai dengan penilaiannya 
sendiri sengaja, sekali merujuk 
rekomendasi  yang kembali 
untuk dipertimbangkan kembali 
oleh orang atau otoritas yang 
bersangkutan, dan

b. jika orang atau otoritas, setelah 
mempertimbangkan kembali 
rekomendasi asli berdasarkan 
sub-ayat (A) dari syarat ini, 
p e n g g a n t i  d a r i p a d a n y a 
rekomendasi yang berbeda, 
ketentuan ayat ini berlaku dengan 
rekomendasi yang berbeda karena 
mereka berlaku untuk rekomendasi 
aslinya.

3. Dimana Gubernur Jenderal diarahkan 
untuk melaksanakan fungsi apapun 
se te lah  berkonsul tas i  dengan 
orang atau otoritas ia tidak wajib 
melaksanakan fungsi yang sesuai 
dengan saran atau rekomendasi dari 
orang atau otoritas.

4. Dimana Gubernur Jenderal diarahkan 
untuk melaksanakan fungsi apapun 
atas rekomendasi atau saran, atau 
dengan persetujuan, atau setelah 
konsultasi dengan, setiap orang 
atau otoritas, pertanyaan apakah ia 
telah dilakukan demikian bahwa 
fungsi tidak akan bertanya ke dalam 
pengadilan.

5. Dimana Gubernur Jenderal diarahkan 
untuk melaksanakan fungsi apapun 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi, langkah-langkah 
berikut harus diambil
a. Perdana Menteri terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi dan selanjutnya lembut 
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rekomendasi kepada Gubernur 
Jenderal;

b. Gubernur Jenderal kemudian 
harus memberitahu Pemimpin 
Oposisi rekomendasi itu dan 
jika Pemimpin Oposisi sepakat 
dalamnya Gubernur Jenderal 
harus bertindak sesuai dengan 
rekomendasi;

c. jika Pemimpin Oposisi tidak setuju 
pada Menteri prima dan merujuk 
rekomendasi kembali kepadanya;

d. Perdana Menteri kemudian akan 
nasihat yang Gubernur Jenderal 
dan Gubernur Jenderal harus 
bertindak sesuai dengan saran itu.

6. Setiap referensi dalam Konstitusi 
ini untuk fungsi Gubernur Jenderal 
harus ditafsirkan sebagai referensi 
untuk kekuasaan dan tugas dalam 
pelaksanaan kewenangan eksekutif 
Bahama dan setiap kekuasaan lain dan 
tugas yang diberikan atau dikenakan 
pada dia sebagai Gubernur Jenderal 
oleh atau di bawah Konstitusi ini atau 
hukum lainnya.

Gubernur Jenderaldiberitahu 
mengenai Masalah Pemerintahan.

80.

Perdana Menteri memastikan Gubernur 
Jenderal dapat informasi mengenai 
jalannya pemerintahan Bahama secara 
umum Bahama dan harus memberikan 
Gubernur Jenderal dengan informasi 
seperti yang ia minta sehubungan dengan 
hal tertentu yang berkaitan dengan 
pemerintah Bahama.

Sekretaris parlemen.

81.

1. Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, 
dapat menunjuk Sekretaris Parlemen 
dari kalangan Senator dan anggota 

Dewan Majelis untuk membantu 
Menter i  dalam melaksanakan 
tugasnya. Asalkan, jika kesempatan 
muncul pengangkatan sewaktu 
Parlemen dibubarkan, seseorang yang 
adalah seorang Senator atau anggota 
Dewan Majelis segera sebelum 
pembubaran dapat ditunjuk sebagai 
Sekretaris Parlemen.

2. Kantor Sekretaris Parlemen akan 
menjadi kosong
a. untuk alasan apapun dari daripada 

pembubaran Parlemen ia berhenti 
menjadi anggota DPR dari antara 
anggota yang diangkat;

b. atas pengangkatan atau penunjukan 
kembali setiap orang sebagai 
Perdana Menteri, atau

c. jika Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, sehingga mengarahkan.

Pemimpin Oposisi.

82.

1. Harus ada Pemimpin Oposisi yang 
akan diangkat oleh Gubernur Jenderal.

2. Setiap kali akan ada kesempatan untuk 
penunjukan Pemimpin Oposisi, yang 
Gubernur Jenderal harus mengangkat 
anggota Dewan Majelis yang, dalam 
penilaiannya, yang terbaik adalah 
mampu perintah dukungan dari 
mayoritas anggota DPR di oposisi 
pemerintah, atau jika tidak ada orang-
orang tersebut, anggota DPR yang, 
dalam penilaiannya, memerintahkan 
dukungan dari kelompok tunggal 
terbesar dari anggota bertentangan 
dengan pemerintah yang siap 
untuk mendukung satu pemimpin: 
Asalkan ini ayat akan berlaku dalam 
kaitannya dengan setiap periode 
antara pembubaran Parlemen dan hari 
di mana pemilu berikutnya anggota 
Dewan Majelis diselenggarakan 
seolah-olah DPR belum dibubarkan.
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3. P e m i m p i n  O p o s i s i  h a r u s 
mengosongkan kantornya jika
a. se te lah pemil ihan anggota 

Dewan Majelis mengikuti setiap 
pembubaran Parlemen ia diberitahu 
oleh Gubernur Jenderal bahwa 
Gubernur Jenderal akan segera 
menunjuk orang lain sebagai 
Pemimpin Oposisi;

b. untuk alasan apapun selain 
pembubaran Parlemen ia berhenti 
menjadi anggota Dewan Majelis;

c. berdasarkan ketentuan ayat (2), (3) 
dan (4) Pasal 49 dari Konstitusi 
ini ia diperlukan untuk berhenti 
menjalankan fungsi sebagai 
anggota Dewan Majelis; atau

d. p e n g a n g k a t a n n y a  d i c a b u t 
berdasarkan ketentuan ayat (4) 
Pasal ini.

4. Jika menurut penilaian yang Gubernur 
Jenderal Pemimpin Oposisi tidak 
lag i  anggota  Dewan Maje l i s 
terbaik dapat perintah dukungan 
dari mayoritas anggota Dewan 
bertentangan dengan pemerintah atau 
anggota DPR yang memerintahkan 
dukungan dari kelompok tunggal 
terbesar dari anggota bertentangan 
dengan pemerintah yang siap untuk 
mendukung satu pemimpin, Gubernur 
Jenderal harus mencabut penunjukan 
Pemimpin Oposisi.

5. Ayat (4) Pasal ini tidak akan berlaku 
sementara parlemen dibubarkan.

Kekosongan di Jabatan Pemimpin 
Oposisi.

83.

Selama setiap periode di mana terjadi 
kekosongan di kantor Pemimpin Oposisi 
dengan alasan fakta bahwa tidak ada 
orang yang baik yang memenuhi syarat 
sesuai dengan Konstitusi ini untuk, dan 
bersedia menerima pengangkatan untuk 
kantor itu, Gubernur Jenderal wajib

a. bertindak sesuai dengan penilaiannya 
sendiri sengaja dalam pelaksanaan 
fungsi apapun sehubungan dengan 
yang diberikan dalam Konstitusi 
ini bahwa Gubernur Jenderal harus 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi.

Sumpah yang harus diambil oleh para 
Menteri dan lain-lain

84.

Sebuah Menteri atau Sekretaris Parlemen 
tidak akan masuk pada tugas kantornya 
kecuali ia telah diambil dan berlangganan 
sumpah setia dan sumpah tersebut 
untuk eksekusi karena dari kantornya 
sebagaimana dapat ditetapkan oleh 
Parlemen.

Cuti untuk Menteri dan lain-lain

85.

Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri, dapat 
memberikan cuti dari tugasnya untuk 
setiap Menteri atau Sekretaris Parlemen.

Pemanggilan dan Pimpinan di 
Kabinet.

86.

1. Kabinet tidak akan dipanggil kecuali 
oleh otoritas Perdana Menteri.

2. Perdana Menteri wajib, sejauh 
dapat dipraktekkan, menghadiri dan 
memimpin semua rapat Kabinet dan 
Menteri adanya seperti yang lain akan 
berada sebagai Perdana Menteri harus 
menunjuk.

Kuorum.

87.

1. Tidak ada bisnis akan ditransaksikan 
pada setiap pertemuan Kabinet jika 
ada yang hadir pada pertemuan 
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kurang dari mayoritas anggota untuk 
sementara waktu dari Kabinet.

2. Tunduk pada ayat (1) Pasal ini, 
kabinet tidak akan didiskualifikasi 
untuk transaksi bisnis dengan alasan 
lowongan apapun dalam keanggotaan 
Kabinet (termasuk lowongan apapun 
juga diisi ketika Kabinet adalah 
pertama dibentuk atau dibentuk 
kembali pada setiap waktu) dan 
keabsahan transaksi bisnis di Kabinet 
akan dapat mempengaruhi dengan 
alasan hanya dari fakta bahwa 
beberapa orang yang tidak berhak 
sehingga untuk melakukan ambil 
bagian dalam proses tersebut.

Sekretaris Tetap.

88.

Dimana Menteri apapun telah dibebankan 
dengan tanggung jawab untuk setiap 
departemen pemerintah, ia harus 
melaksanakan arahan umum dan kontrol 
atas departemen itu, dan, tunduk ke arah 
tersebut dan kontrol, departemen harus 
berada di bawah pengawasan seorang 
pejabat publik (dalam Konstitusi ini 
disebut sebagai Sekretaris) ditunjuk 
untuk tujuan tersebut: Asalkan dua atau 
lebih departemen Pemerintah dapat 
ditempatkan di bawah pengawasan 
seorang Sekretaris Tetap.

Pembentukan kantor dan lain-lain 

89.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini dan setiap Undang-undang Parlemen, 
Gubernur Jenderal mungkin merupakan 
kantor untuk Bahama, mengangkat untuk 
setiap kantor tersebut dan mengakhiri 
setiap penunjukan tersebut.

Kekuasaan untuk Mengampuni Dan 
lain-lain

90.

1. Gubernur Jenderal mungkin dalam 
nama Ratu dan atas nama Ratu
a. memberikan kepada set iap 

orang yang dihukum karena 
pelanggaran terhadap hukum 
Bahama pengampunan, baik gratis 
atau mengalami kondisi yang sah;

b. memberikan kepada setiap orang 
yang tangguh, baik terbatas atau 
untuk jangka waktu tertentu, 
dari pelaksanaan hukuman yang 
dikenakan pada setiap orang untuk 
kejahatan tersebut;

c. menggantikan bentuk yang kurang 
parah hukuman yang dikenakan 
oleh setiap vonis untuk kejahatan 
tersebut, atau

d. mengir imkan se luruh  a tau 
sebagian dari vonis lama untuk 
sebuah pelanggaran hukuman 
atau denda sebaliknya karena 
Yang Mulia ingin mengampuni 
kejahatan tersebut.

2. Kewenangan Gubernur Jenderal 
sesuai ayat (1) Pasal ini harus 
dilaksanakan olehnya sesuai dengan 
saran dari seorang Menteri yang 
ditunjuk olehnya, bertindak sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri.

Komite Penasehat Hak Pengampunan.

91.

Harus ada Komite Penasehat tentang hak 
Pengampunan yang terdiri dari
a. Menteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Pasal 90 dari Konstitusi ini, 
yang akan menjadi Ketua;

b. yang Jaksa Agung, dan
c. tidak kurang dari tiga atau lebih dari 

lima anggota lainnya ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal.
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Fungsi Komite Penasehat.

92.

1. Dimana pelaku telah dijatuhi 
hukuman mati oleh pengadilan untuk 
pelanggaran terhadap hukum Bahama, 
Menteri harus menyebabkan laporan 
tertulis kasus dari Hakim sidang 
Mahkamah Agung, bersama dengan 
informasi lain seperti berasal dari 
catatan kasus atau di tempat lain 
sebagai Menteri mungkin memerlukan, 
yang akan dipertimbangkan pada 
pertemuan Komite Penasehat.

2. Menteri dapat berkonsultasi dengan 
Komite Penasehat sebelum tender 
saran kepada Gubernur Jenderal pada 
ayat (2) Pasal 90 dari Konstitusi ini 
dalam hal apapun tidak termasuk 
dalam ayat (1) Pasal ini.

3. Menteri tidak wajib dalam setiap 
kasus untuk bertindak sesuai dengan 
saran dari Komite Penasehat.

4. Komite Penasehat dapat mengatur 
prosedurnya sendiri.

5. Dalam Pasal ini “Menteri” adalah 
Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal 90 dari Konstitusi ini.

BAB VII
Yudikatif

Bagian 1

Mahkamah Agung
Pembentukan Mahkamah Agung.

93.
1. Harus ada Mahkamah Agung untuk 

Bahama yang memiliki yurisdiksi 
tersebut dan kekuasaan yang dapat 
diberikan atasnya oleh Konstitusi atau 
hukum lainnya.

2. Para Hakim Mahkamah Agung 
akan menjadi Ketua dan jumlah 
tersebut Hakim lain sebagaimana 
dapat ditetapkan oleh Parlemen.

3. Tidak ada kantor  Kehakiman 
Mahkamah Agung akan dihapuskan 
sementara ada pemegang substantif 
tersebut.

4. Mahkamah Agung akan menjadi 
pengadilan tinggi catatan dan 
menyimpan sebagai ditentukan lain 
oleh Parlemen, akan memiliki semua 
kekuasaan pengadilan semacam itu.

Pengangkatan Hakim Mahkamah 
Agung.

94.

1. Hakim Ketua diangkat oleh Gubernur 
Jenderal dengan instrumen bawah 
Segel Publik atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi.

2. Para Hakim lain dari Mahkamah 
Agung diangkat oleh Gubernur 
Jenderal dengan instrumen bawah 
Segel Publik bertindak atas saran dari 
Komisi Yudisial dan Layanan Hukum.

3. Kualifikasi untuk diangkat sebagai 
Hakim dari Mahkamah Agung harus 
sedemikian rupa dapat ditentukan oleh 
hukum apapun untuk saat ini berlaku: 
Asalkan orang yang telah ditunjuk 
sebagai Hakim dari Mahkamah Agung 
dapat terus di kantor meskipun setiap 
variasi berikutnya di kualifikasi 
sehingga diresepkan.

Hakim Sementara.

95.

1. Jika kantor Hakim Agung yang 
kosong atau jika Ketua adalah untuk 
alasan apapun tidak dapat melakukan 
fungsi kantornya, kemudian, sampai 
seseorang telah ditunjuk ke kantor 
itu dan diasumsikan fungsi-fungsi, 
mereka harus dilakukan orang lain 
bysuch, memenuhi syarat di bawah 
ayat (3) Pasal 94 dari Konstitusi 
ini untuk diangkat sebagai Hakim, 
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sebagai Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri dapat menunjuk untuk tujuan 
itu oleh instrumen di bawah Segel 
Publik.

2. Jika kantor Hakim Mahkamah Agung 
kosong, atau jika ada Justice tersebut 
diurapi untuk bertindak sebagai 
Hakim Agung atau sebagai Hakim 
Banding, atau untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi kantor 
ini, yang Gubernur Jenderal, bertindak 
atas saran dari Komisi Yudisial 
dan Layanan Hukum, mungkin 
dengan instrumen bawah Segel Publik 
menunjuk seseorang memenuhi 
syarat dalam ayat (3) Pasal 94 dari 
Konstitusi ini untuk diangkat sebagai 
Hakim untuk bertindak sebagai Hakim 
dari Mahkamah Agung, dan setiap 
orang yang ditunjuk wajib, tunduk 
pada ketentuan ayat (5) Pasal 96 dari 
Konstitusi ini, terus bertindak untuk 
periode pengangkatannya atau, jika 
tidak ada periode tersebut ditentukan, 
sampai pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur Jenderal Sementara atas 
saran Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum.

3. Setiap orang yang ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Hakim di bawah 
ketentuan Pasal ini mungkin, walaupun 
periode pengangkatannya telah 
kedaluwarsa atau pengangkatannya 
telah dicabut, duduk sebagai Hakim 
untuk tujuan memberikan penilaian 
atau melakukan hal lain dalam 
kaitannya dengan proses yang dimulai 
sebelum saat dia begitu bertindak.

Masa Jabatan Hakim Mahkamah 
Agung.

96.

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
ayat (4) sampai (7) (inklusif) Pasal 
ini, Hakim Mahkamah Agung akan 

menjabat sampai ia mencapai usia tahun 
sixtyfive: Asalkan Gubernur Jenderal, 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, mungkin 
mengizinkan Keadilan yang mencapai 
usia tahun sixtyfive untuk melanjutkan 
di kantor sampai ia telah mencapai 
usia tersebut nantinya, tidak melebihi 
tahun sixtyseven, seperti mungkin 
(sebelum Kehakiman telah mencapai 
usia sixtyfive tahun) telah disepakati 
di antara mereka.

2. Meskipun bahwa ia telah mencapai 
usia di mana ia dibutuhkan oleh atau 
di bawah ketentuan Pasal ini untuk 
mengosongkan kantornya, seseorang 
memegang kantor  Kehakiman 
Mahkamah Agung mungkin, dengan 
izin dari Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, terus di kantor untuk periode 
tersebut setelah mencapai usia yang 
dianggap perlu untuk memungkinkan 
dia untuk memberikan penilaian atau 
melakukan hal lain dalam kaitannya 
dengan proses yang dimulai sebelum 
dia sebelum ia mencapai usia itu.

3. Tidak ada yang dilakukan oleh Hakim 
Mahkamah Agung tidak sah dengan 
alasan hanya bahwa ia telah mencapai 
usia di mana ia dibutuhkan oleh Pasal 
ini untuk mengosongkan kantornya.

4. Sebuah keadilan Mahkamah Agung 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
hanya untuk ketidakmampuan untuk 
melaksanakan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh atau 
pikiran atau nay penyebab lainnya) 
atau untuk kenakalan, dan tidak 
akan begitu dihapus kecuali sesuai 
dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini.

5. Sebuah Kehakiman Mahkamah 
Agung harus diberhentikan dari 
jabatannya oleh Gubernur Jenderal 
oleh instrumen di bawah Segel Publik 
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jika pertanyaan tentang penghapusan 
Kehakiman yang dari kantor memiliki, 
atas permintaan Gubernur Jenderal 
tersebut, yang dibuat sesuai dengan 
ayat (6) Pasal ini, telah dirujuk 
oleh Yang Mulia kepada Komite 
Yudisial dari Ratu Privy Council dan 
Komite Yudisial telah menyarankan 
Mulia bahwa Keadilan seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya karena 
ket idakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau kenakalan.

6. Jika Perdana Menteri (dalam kasus 
Ketua) atau Ketua Mahkamah Agung 
setelah berkonsultasi dengan Perdana 
Menteri (dalam hal terjadi Justice 
lainnya) mewakili ke Gubernur 
Jenderal bahwa pertanyaan menghapus 
Kehakiman Mahkamah Agung dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas dari 
untuk perilaku harus diselidiki, maka
a. Gubernur Jenderal harus menunjuk 

pengadilan, yang terdiri dari 
seorang Ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lainnya, dipilih 
oleh Gubernur Jenderal Sementara 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri (dalam kasus Ketua) 
atau Ketua ( dalam hal terjadi 
Justice lainnya) dari antara orang-
orang yang memegang atau telah 
menduduki jabatan peradilan 
tinggi;

b. Pengadilan yang akan menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal apakah 
ia harus meminta pertanyaan 
tentang penghapusan Keadilan 
yang harus dirujuk oleh Yang 
Mulia kepada Komite Yudisial, 
dan

c. jika pengadilan mengusulkannya, 
Gubernur Jenderal harus meminta 
pertanyaan harus dirujuk sesuai.

7. Ketentuan Undang-undang Komisi 
Penyelidik (a), yang berlaku segera 
sebelum hari yang ditentukan wajib, 
tunduk pada ketentuan Pasal ini, 
berlaku sebagai hampir sama mungkin 
dalam kaitannya dengan pengadilan 
ditunjuk berdasarkan ayat (6) Pasal ini 
atau, sebagai konteks dapat meminta, 
kepada anggota daripadanya yang 
berlaku dalam kaitannya dengan 
Komisi atau Komisaris yang ditunjuk 
berdasarkan Undang-Undang itu, dan 
untuk tujuan itu akan berlaku seolah-
olah mereka merupakan bagian dari 
Konstitusi ini.

8. J i k a  p e r t a n y a a n  m e n g h a p u s 
Kehakiman Mahkamah Agung dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan 
yang ditunjuk dalam ayat (6) Pasal 
ini, Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri (dalam hal ini Kepala Justice) 
atau Ketua setelah Ketua telah 
berkonsultasi dengan Perdana Menteri 
(dalam hal terjadi Justice lainnya), 
dapat menangguhkan Keadilan 
dari melakukan fungsi kantornya.

9. Setiap suspensi tersebut dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri atau Ketua 
Mahkamah Agung (sebagai kasus 
mungkin), dan akan dalam hal apapun 
tidak berlaku lagi
a. jika pengadilan merekomendasikan 

kepada Gubernur Jenderal bahwa 
ia tidak harus meminta bahwa 
pertanyaan tentang penghapusan 
Keadilan dari kantor harus dirujuk 
oleh Yang Mulia kepada Komite 
Yudisial; atau

b. Komite Yudisial menyarankan 
Yang Mulia bahwa Keadilan tidak 
seharusnya dicopot dari jabatannya.

10. Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi 
ketentuan ayat (2) Pasal 95 dari 
Konstitusi ini.
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Sumpah yang harus diambil oleh 
Hakim Mahkamah Agung.

97.

Sebuah Kehakiman Mahkamah Agung 
tidak akan masuk pada tugas kantornya 
kecuali ia telah diambil dan berlangganan 
sumpah setia dan sumpah peradilan dalam 
bentuk seperti yang ditentukan oleh 
hukum yang berlaku di Bahama.

Bagian 2
Pengadilan Banding atau 

Pembentukan Pengadilan Tinggi.

98.

1. Harus ada Pengadilan Banding untuk 
Bahama yang memiliki yurisdiksi 
tersebut dan kekuasaan yang dapat 
diberikan atasnya oleh Konstitusi atau 
hukum lainnya.

2. Para Hakim Banding Pengadilan 
Tinggi harus
a. Presiden a;
b. Hakim Agung berdasarkan 

kantornya sebagai kepala Peradilan 
tetapi yang, bagaimanapun, tidak 
akan duduk di Pengadilan Banding, 
kecuali dia telah diundang untuk 
duduk sehingga oleh Ketua 
Pengadilan, dan

c. Jumlah tersebut Hakim Banding 
lain sebagaimana dapat ditetapkan 
oleh Parlemen.

3. Tidak ada kantor Kehakiman Banding 
harus dihapuskan sementara ada 
pemegang substantif tersebut.

4. Pengadilan Tinggi akan menjadi 
pengadilan tinggi catatan dan 
menyimpan sebagai ditentukan lain 
oleh Parlemen, akan menyimpan 
semua kekuasaan seperti pengadilan.

Hakim Pengadilan Banding.
99.

1. Presiden Pengadilan Banding dan 
Hakim Tingkat Banding lainnya 

diangkat oleh Gubernur Jenderal 
dengan instrumen bawah Segel 
Publik atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.

2. Kualifikasi untuk diangkat sebagai 
Hakim Banding dapat terus di kantor 
meskipun setiap variasi berikutnya di 
kualifikasi sehingga diresepkan.

Ketentuan Lain untuk Banding.

100.

1. Meskipun apa yang terkandung dalam 
bagian dari Bab ini, Parlemen dapat 
membuat ketentuan

a. untuk menerapkan pengaturan 
yang dibuat antara Pemerintah 
Bahama dan Pemerintah atau 
Pemerintah bagian lain atau 
bagian dari Persemakmuran yang 
berkaitan dengan pembentukan 
pengadi lan  banding  untuk 
digunakan bersama oleh Bahama 
dengan bagian atau bagian-bagian 
dari Persemakmuran, dan untuk 
sidang dan penentuan oleh suatu 
pengadilan banding banding dari 
putusan pengadilan di Bahama; 
atau

b. untuk pendengaran dan penentuan 
banding dari putusan pengadilan di 
Bahama oleh pengadilan dibentuk 
untuk setiap bagian lain dari 
Persemakmuran.

2. Sebuah hukum yang berlaku sesuai 
dengan ayat 81) Pasal ini dapat 
memberikan bahwa yurisdiksi 
yang diberikan kepada pengadilan 
seperti yang dimaksud dalam ayat 
itu haruslah untuk pengecualian, 
secara keseluruhan atau sebagian, 
dari yurisdiksi Pengadilan Banding 
didirikan oleh Bagian dari Bab 
ini, dan selama periode ketika 
yurisdiksi begitu diberikan dengan 
mengesampingkan yurisdiksi seluruh 
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Pengadilan Banding mengatakan, 
Parlemen dapat menangguhkan 
ketentuan Bagian ini membentuk 
Pengadilan itu.

Dalam 2 ayat (1) Pasal ini istilah 
“pengadilan manapun di Bahama” 
meliputi Pengadilan Banding dibentuk 
oleh Bagian dari Bab ini.

Hakim Pengadilan Banding 
Sementara.

101.

1. Jika kantor Ketua Pengadilan 
Banding yang kosong atau jika Ketua 
Pengadilan Banding adalah untuk 
alasan apapun tidak dapat melakukan 
fungsi kantor ini, kemudian, sampai 
seseorang telah ditunjuk ke kantor 
itu dan diasumsikan fungsinya atau, 
sebagai kasus mungkin, sampai Ketua 
Pengadilan Banding telah kembali 
fungsi-fungsi, mereka harus dilakukan 
oleh orang lain seperti, memenuhi 
syarat dalam ayat (2) Pasal 99 dari 
Konstitusi ini untuk diangkat sebagai 
Hakim Banding, sebagai Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri, dapat 
menunjuk untuk tujuan itu oleh 
instrumen di bawah Laut Publik.

2. Jika kantor Hakim Banding (selain 
Presiden) yang kosong, atau jika 
ada Justice tersebut ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Ketua Pengadilan 
Banding, atau untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi 
ruang kerjanya, Gubernur Jenderal, 
bertindak atas saran dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum, 
mungkin dengan instrumen bawah 
Segel Publik menunjuk seseorang 
memenuhi syarat dalam ayat (2) Pasal 
99 dari Konstitusi ini untuk yang 
ditunjuk, periode yang ditentukan, 
sampai pengangkatannya dicabut oleh 
Gubernur Jenderal Sementara atas 

saran Komisi Yudisial dan Layanan 
Hukum.

3. Setiap orang yang ditunjuk untuk 
bertindak sebagai Hakim Banding 
di bawah ketentuan Pasal ini 
meskipun mungkin bahwa periode 
pengangkatan ini telah berakhir 
atau pengangkatannya telah dicabut, 
duduk sebagai Hakim untuk tujuan 
memberikan penilaian atau melakukan 
hal lainnya di kaitannya dengan 
proses yang dimulai sebelum saat dia 
begitu bertindak.

Masa Jabatan Hakim Banding.

102.

1. Tunduk pada ketentuan ayat (4) 
sampai (7) (inklusif) Pasal nya, 
Hakim Banding akan menjabat 
sampai ia mencapai usia tahun 
sixtyeight: Asalkan Gubernur Jenderal, 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, mungkin 
mengizinkan Keadilan Banding yang 
mencapai usia tahun sixtyeight untuk 
melanjutkan di kantor sampai ia telah 
mencapai usia tersebut nantinya, 
tidak melebihi tujuh puluh tahun, 
karena mungkin (sebelum Kehakiman 
Banding telah mencapai umur tahun 
sixtyeight) telah disepakati di antara 
mereka.

2. Meskipun bahwa ia telah mencapai 
usia di mana ia dibutuhkan oleh atau 
di bawah ketentuan Pasal ini untuk 
mengosongkan kantornya, seseorang 
memegang kantor  Kehakiman 
Banding mungkin, dengan izin dari 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri, terus 
di kantor untuk periode tersebut 
setelah mencapai usia yang dianggap 
perlu untuk memungkinkan dia untuk 
memberikan penilaian atau melakukan 
hal lain dalam kaitannya dengan 



510

Konstitusi Bahamas

proses yang dimulai sebelum dia 
sebelum ia mencapai usia itu.

3. Tidak ada yang dilakukan oleh Hakim 
Banding tidak berlaku dengan alasan 
hanya bahwa ia telah mencapai usia 
di mana ia dibutuhkan oleh Pasal ini 
untuk mengosongkan kantornya.

4. Sebuah Keadilan Banding dapat 
diberhentikan dari jabatannya hanya 
untuk ket idakmampuan untuk 
melaksanakan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh 
atau pikiran atau penyebab lainnya) 
atau untuk kenakalan, dan tidak akan 
begitu dihapus kecuali sesuai dengan 
ketentuan ayat (5) Pasal ini.

5. Sebuah Keadilan Banding harus 
diberhentikan oleh Gubernur Jenderal 
dengan instrumen bawah Segel Publik 
jika pertanyaan tentang penghapusan 
Kehakiman yang Banding dari 
kantor memiliki, atas permintaan 
dari Gubernur Jenderal dibuat sesuai 
dengan ayat (6) Pasal ini, telah dirujuk 
oleh Yang Mulia kepada Komite 
Yudisial dari Ratu Privy Council dan 
Komite Yudisial telah menyarankan 
Yang Mulia bahwa Hakim Banding 
seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

6. Jika Perdana Menteri (dalam kasus 
Ketua Pengadilan Tinggi) atau 
presiden dari Pengadilan Tinggi atau 
Hakim Agung setelah berkonsultasi 
dengan Perdana Menteri (dalam hal 
apapun Keadilan lainnya Banding) 
diwakili dengan Gubernur Jenderal 
bahwa pertanyaan menghapus 
Kehakiman Banding dari jabatannya 
karena ketidakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau perilaku harus 
diselidiki, maka

a. Gubernur Jenderal harus menunjuk 
pengadilan, yang terdiri dari 
seorang Ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lainnya, dipilih 
oleh Gubernur Jenderal Sementara 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri (dalam kasus Ketua 
Pengadilan Banding) dari Ketua 
Pengadilan Banding (Dalam kasus 
apapun Keadilan lainnya Banding) 
dari antara orang-orang yang 
memegang atau telah menduduki 
jabatan peradilan tinggi;

b. Pengadilan yang akan menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal apakah 
ia harus meminta pertanyaan 
tentang penghapusan bahwa 
Hakim Banding harus dirujuk 
oleh Yang Mulia kepada Komite 
Yudisial, dan

c. jika pengadilan mengusulkannya, 
Gubernur Jenderal harus meminta 
pertanyaan harus dirujuk sesuai.

7. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Komisi Penyelidikan (a) 
yang berlaku segera sebelum hari 
yang ditentukan wajib, tunduk pada 
ketentuan Pasal ini, berlaku sedekat 
mungkin dalam kaitannya dengan 
pengadilan ditunjuk berdasarkan ayat 
(6) Pasal nya atau karena konteks 
mungkin bertanya, ke anggota darinya 
yang berlaku dalam kaitannya dengan 
Komisi atau Komisaris yang ditunjuk 
berdasarkan Undang-Undang itu, dan 
untuk tujuan itu akan berlaku seolah-
olah mereka merupakan bagian dari 
Konstitusi ini.

8. Jika pertanyaan menghapus Hakim 
Banding dari kantor telah dirujuk 
ke pengadilan yang ditunjuk dalam 
ayat (69 Pasal ini, Gubernur Jenderal 
Sementara sesuai dengan saran 
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dari Perdana Menteri (dalam kasus 
Presiden Pengadilan Banding) atau 
Ketua Pengadilan Tinggi setelah 
Ketua Pengadilan Banding telah 
berkonsultasi  dengan Perdana 
Menteri (dalam hal apapun Justice 
lain Banding), dapat menangguhkan 
Keadilan Banding dari melakukan 
fungsi kantornya .

9. Setiap suspensi tersebut dapat 
sewaktu-waktu dicabut oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Minster perdana atau Ketua 
Pengadilan Tinggi (sebagai kasus 
mungkin), dan akan dalam hal apapun 
tidak berlaku lagi jika
a. pengadilan merekomendasikan 

kepada Gubernur Jenderal bahwa 
ia tidak boleh meminta pertanyaan 
tentang penghapusan Kehakiman 
Banding dari kantor harus dirujuk 
oleh Yang Mulia kepada Komite 
Yudisial; atau

b. Komite Yudisial menyarankan 
Mulia bahwa Keadilan Banding 
tidak seharusnya dicopot dari 
jabatannya.

10. Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi 
ketentuan ayat (2) Pasal 101 Konstitusi 
ini.

11. Ketentuan Pasal ini dan Pasal 103 
Konstitusi ini tidak berlaku bagi 
Hakim Agung.

Sumpah yang harus diambil oleh 
Hakim Banding.

103.

Sebuah Keadilan Banding tidak akan 
masuk pada tugas kantornya kecuali ia 
telah diambil dan berlangganan sumpah 
setia dan sumpah peradilan dalam bentuk 
seperti yang ditentukan oleh hukum yang 
berlaku di Bahama.

Bagian 3

Banding ke Pengadilan Tinggi dan 
Ratu di Dewan

Banding yang berkaitan dengan hak-
hak dasar dan kebebasan.

104.

1. Banding ke Pengadilan banding akan 
berbaring sebagai hak dari keputusan 
akhir dari Mahkamah Agung diberikan 
dalam pelaksanaan yurisdiksi yang 
diberikan kepada Mahkamah Agung 
oleh Pasal 28 dari Konstitusi ini (yang 
berkaitan dengan penegakan hak-hak 
dasar dan kebebasan).

2. Banding akan berbaring sebagai hak 
kepada Komite Yudisial dari Ratu 
Privy Council atau ke pengadilan lain 
seperti dapat ditetapkan oleh DPR 
berdasarkan Pasal 105 (3) dari bentuk 
Konstitusi setiap keputusan yang 
diberikan oleh Pengadilan Banding 
dalam kasus tersebut.

Banding kepada Yang Mulia Ratu di 
Dewan dalam kasus-kasus lain

105.

1. Parlemen dapat memberikan untuk 
permohonan banding untuk berbohong 
dari keputusan Pengadilan Banding 
ditetapkan oleh Bagian 2 dari Bab 
ini kepada Komite Yudisial dari Ratu 
Privy Council atau ke pengadilan 
lain seperti dapat ditetapkan oleh 
DPR berdasarkan Pasal ini, baik 
pada kanan atau dengan izin dari 
Pengadilan Tinggi mengatakan, dalam 
kasus seperti itu selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 (2) 
Konstitusi ini sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh Parlemen.

2. Tidak ada dalam Konstitusi ini 
akan mempengaruhi hak dari Ratu 
untuk memberikan cuti khusus untuk 
mengajukan banding dari keputusan 
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seperti yang dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini.

3. Parlemen mungkin oleh hukum 
menyediakan fungsi yang diperlukan 
dalam Bab ini harus dilaksanakan 
oleh Komite Yudisial dari Privy 
Council Ratu harus dilaksanakan oleh 
pengadilan lain yang dibentuk untuk 
tujuan dalam substitusi untuk Komite 
Yudisial.

Interpretasi “Pengadilan Tinggi”.

106.

Referensi dalam Bagian ini untuk 
“Pengadilan Banding” termasuk referensi 
ke pengadilan bersama banding ditetapkan 
berdasarkan Pasal 100 (1) Konstitusi ini 
ketika berolahraga yurisdiksi sehubungan 
Bahama.

BAB VIII

PELAYANAN PUBLIK

Bagian 1

Komisi Pelayanan Publik

Pendirian dan komposisi Komisi 
Pelayanan Publik

107.

1. Harus ada Komisi Pelayanan Publik 
untuk Bahama yang terdiri dari Ketua 
dan tidak kurang dari dua atau lebih 
dari empat anggota lainnya, yang 
akan diangkat oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi, dengan 
instrumen bawah Segel Publik.

2. orang ada akan memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi Pelayanan Publik jika ia 
adalah anggota DPR baik atau pejabat 
publik.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 
Konstitusi ini kantor dari anggota 

Komisi Pelayanan Publik akan 
menjadi kosong
a. pada waktu berakhirnya tiga tahun 

sejak tanggal pengangkatannya 
atau waktu sebelumnya seperti 
dapat ditentukan dalam instrumen 
dimana ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota DPR baik 
atau pejabat publik.

4. Jika kantor Ketua Komisi Pelayanan 
Publik adalah kosong atau pemegang 
obligasi adalah untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi 
kantornya kemudian, sampai seseorang 
telah diangkat dan telah diasumsikan 
fungsi jabatan itu atau sampai orang 
memegang kantor yang telah kembali 
fungsi-fungsi, sebagai kasus mungkin, 
mereka akan dilakukan oleh salah 
satu seperti anggota lain dari Komisi 
sebagaimana mungkin untuk waktu 
yang ditunjuk atas nama bahwa 
dengan Gubernur Jenderal, yang 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi.

5. Jika kantor dari anggota Komisi 
Layanan Publik selain Ketua adalah 
kosong atau pemegang obligasi 
adalah untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya, 
yang Gubernur Jenderal, bertindak 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi, dapat menunjuk 
orang yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai anggota Komisi 
untuk bertindak dalam f kantor 
yang anggota, dan setiap orang 
yang ditunjuk harus, tunduk pada 
ketentuan sub ayat (3) (b) untuk ini 
dan Pasal 126 Konstitusi ini, lanjutkan 
sehingga bertindak sampai seseorang 
telah ditunjuk ke kantor di mana ia 
bertindak dan telah diasumsikan fungsi 
tersebut, atau sebagai kasus mungkin, 
pemegang obligasi resume fungsi-
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fungsi atau sampai pengangkatannya 
sehingga untuk bertindak dicabut 
oleh Gubernur Jenderal, bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas.

6. Mantan anggota Komisi Pelayanan 
Publik tidak akan, dalam jangka 
waktu lima tahun terhitung dengan 
tanggal di mana dia terakhir dipegang 
atau bertindak di kantor itu, memenuhi 
syarat untuk pengangkatan untuk 
setiap kekuasaan untuk mengangkat 
jabatan yang dipegang oleh Konstitusi 
dalam Gubernur Jendral sementara 
pada rekomendasi atau sesuai dengan 
saran dari Komisi Pelayanan Publik.

Bagian 2

Pengangkatan Pejabat Publik

Pengangkatan pejabat publik.

108.

Sesuai dengan ketentuan kewenangan 
Konstitusi ini mengangkat untuk kantor-
kantor publik dan untuk menghapus 
dan melakukan kontrol disipliner atas 
orang-orang yang memegang atau 
bertindak di kantor tersebut dengan ini 
diberikan dalam Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Komisi Pelayanan Publik.

Pengangkatan Sekretaris Tetap dan 
Jabatan-jabatan Publik lain.

109

1. Meskipun apa yang terkandung dalam 
Pasal sebelumnya dari Bab ini
a. Keewnangan untuk mengangkat 

ke kantor Sekretaris Tetap atau 
Kepala Departemen Pemerintah 
(atau menjadi pemegang setiap 
kantor lainnya seperti status yang 
sama sebagai mungkin Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Perdana Menteri 
tentukan dengan pemberitahuan 
Lembaran) dengan ini melekat 

pada aktin Gubernur Jenderal pada 
f rekomendasi Komisi Pelayanan 
Publik setelah Komisi telah 
berkonsultasi dengan Perdana 
Menteri;

b. kewenangan untuk mengangkat ke 
kantor Sekretaris Permanen untuk 
transfer dari kantor lain seperti 
membawa gaji yang sama dengan 
ini diberikan dalam bertindak 
Gubernur Jenderal atas saran dari 
Perdana Menteri.

2. Dalam Pasal ini “Sekretaris Tetap” 
termasuk Sekretaris Kabinet dan 
Sekretaris Keuangan.

Pendelegasian Kekuasaan Gubernur 
Jenderal.

110.

Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan saran dari Komisi Pelayanan 
Publik, mungkin dengan petunjuk yang 
diberikan oleh instrumen di bawah 
delegasi Segel Publik, sampai batas 
tersebut dan tunduk pada kondisi seperti 
dapat ditentukan pada mereka arah, 
kekuasaan dipegang dia dengan Pasal 108 
ini Konstitusi (selain kekuasaan untuk 
mengangkat untuk kantor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 Konstitusi ini 
dan untuk menghapus atau melakukan 
kontrol disipliner atas orang-orang yang 
memegang atau bertindak di kantor 
tersebut) kepada petugas publik seperti 
mungkin begitu ditentukan.

Pengangkatan Perwakilan Luar 
Negeri Dari Bahama.

111.

1. Kewenangan untuk menunjuk 
orang-orang untuk menahan atau 
bertindak di kantor di mana Pasal 
ini berlaku (termasuk kewenangan 
untuk mengangkat pada promosi 
dan transfer dan mengkonfirmasi 
pengangkatan) dan untuk menghapus 
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orang-orang yang ditunjuk dari setiap 
kantor tersebut akan berada di tangan 
Gubernur Jenderal, bertindak dalam 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri.

2. Sebelum tender nasihat untuk tujuan 
Pasal ini dalam kaitannya dengan 
setiap orang yang memegang atau 
bertindak dalam jabatan publik selain 
kantor yang Pasal ini berlaku, Perdana 
Menteri harus berkonsultasi dengan 
Komisi Layanan yang bertanggung 
jawab memberikan nasihat sehubungan 
pengangkatan ke kantor dimana orang 
yang bersangkutan memegang atau di 
mana ia bertindak.

3. Kantor di mana Pasal ini berlaku 
adalah kantor Duta Besar, Komisaris 
Tinggi atau perwakilan utama lainnya 
dari  Bahama di salah satu negara atau 
terakreditasi untuk setiap organisasi 
internasional.

Pengangkatan dan Pemindahan 
Jabatan Tertentu.

112.

1. Kewenangan untuk mengangkat dan 
pemindahan ke kantor di mana Pasal 
ini berlaku berada di tangan Perdana 
Menteri.

2. Kantor-kantor yang ini apel Pasal 
yang
a. kantor, pemegang yang dibutuhkan 

untuk berada di luar Bahama 
untuk pembuangan yang tepat dari 
fungsi mereka;

b. seperti kantor di Departemen 
b e r t a n g g u n g  j a w a b  a t a s 
pelaksanaan urusan eksternal dari 
Bahama yang mungkin, dari waktu 
ke waktu, ditunjuk oleh Perdana 
Menteri.

Pengangkatan Sekretaris Kabinet.

113.

1. Harus ada Sekretaris Kabinet yang 
kantornya akan menjadi jabatan 
publik.

2. Kewenangan untuk mengangkat 
seseorang ke kantor Sekretaris Kabinet 
dan untuk menghapus orang tersebut 
dari kantor yang berada di tangan 
Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan saran dari Perdana Menteri.

3. Sebelum menerima saran untuk 
tujuan Pasal ini, Perdana Menteri 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Pelayanan Publik.

4. Sekretaris Kabinet akan memiliki 
muatan dari Kantor Kabinet dan 
bertanggung jawab, sesuai dengan 
instruksi seperti dapat diberikan 
kepadanya oleh Perdana Menteri, 
untuk pengawasan setiap departemen 
Pemerintah yang Perdana Menteri 
memiliki tanggung jawab .

Bagian 3

Pelayanan Publik Dewan Banding 

Pelayanan Publik Dewan Banding.

114.

1. Akan ada Badan Layanan Umum 
Banding untuk Bahama yang terdiri 
dari para anggota berikut, yang akan 
diangkat oleh instrumen di bawah 
Segel Publik
a. satu anggota yang ditunjuk oleh 

Gubernur Jenderal Sementara 
sesuai dengan saran dari Hakim 
Agung dari antara orang-orang 
yang memegang atau telah 
menduduki jabatan peradilan 
tinggi atau memenuhi syarat 
untuk memegang jabatan peradilan 
tinggi, yang akan menjadi Ketua;

b. satu anggota yang ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal Sementara 
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sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, dan

c. satu anggota yang ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal Sementara 
sesuai dengan saran dari badan 
perwakilan yang sesuai.

2. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Dewan, bila ia adalah anggota DPR 
baik.

3. Tunduk pada ketentuan Pasal ini 
dan Pasal 126 Konstitusi ini, kantor 
anggota Dewan akan menjadi kosong
a. pada waktu berakhirnya tiga tahun 

sejak tanggal pengangkatannya;
b. jika ia menjadi anggota DPR baik.

4. Jika setiap saat setiap anggota Dewan 
adalah untuk alasan apapun tidak 
dapat melaksanakan fungsi ruang 
kerjanya, Gubernur Jenderal dapat 
menunjuk orang yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Dewan untuk bertindak sebagai 
anggota, dan setiap orang sehingga 
ditunjuk wajib, tunduk pada ketentuan 
sub ayat (3) (b) dari Pasal ini dan 
Pasal 126 dari Konstitusi ini, terus 
bertindak sampai kantor di mana ia 
bertindak telah diisi untuk, sebagai 
kasus mungkin, sampai pemegang 
daripadanya telah kembali fungsinya 
atau sampai pengangkatannya untuk 
bertindak telah dicabut oleh Gubernur 
Jenderal.

5. Dewan akan, dalam melaksanakan 
fungsinya dalam Konstitusi ini, tidak 
tunduk pada arahan atau kontrol dari 
orang lain atau otoritas.

6. Dalam Pasal ini “badan perwakilan 
yang sesuai” berarti tubuh seperti 
mewakili kepentingan pejabat publik 
sebagai mungkin Gubernur Jenderal, 
oleh Orde, menunjuk.

Banding dalam kasus disiplin.

115.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal ini, 
banding akan berbohong kepada 
Badan Layanan Umum Banding pada 
contoh petugas dalam hal keputusan 
yang dibuat dari setiap keputusan 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran dari Publik Komisi 
Pelayanan, bahwa setiap pejabat 
publik harus dihapus dari kantor 
atau bahwa hukuman apapun harus 
dikenakan pada dia dengan cara 
pengendalian disiplin.

2. Setelah banding berdasarkan ayat 
81) dari Pasal ini Dewan dapat 
menegaskan atau disisihkan keputusan 
banding dari atau dapat membuat 
keputusan lain yang otoritas atau 
orang dari siapa banding terletak bisa 
membuat.

3. Setiap keputusan Dewan akan 
memerlukan persetujuan mayoritas 
dari semua anggotanya.

4. Tunduk pada ketentuan ayat (3) 
Pasal ini, Dewan mungkin peraturan 
membuat ketentuan untuk
a. prosedur Dewan;
b. prosedur di banding berdasarkan 

Pasal ini;
c. melebihi dari ketentuan ayat (1) 

Pasal ini keputusan sehubungan 
dengan pejabat publik memegang 
kantor yang honorarium tidak 
melebihi jumlah seperti mungkin 
diresepkan atau keputusan 
tersebut untuk melakukan kontrol 
disipliner, selain keputusan untuk 
menghapus dari kantor, yang 
mungkin diresepkan.

5. Peraturan yang dibuat berdasarkan 
Pasal ini dapat, dengan persetujuan 
dari Perdana Menteri, memberi 
kekuasaan atau memaksakan tugas 
pada setiap pejabat publik atau 
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kewenangan Pemerintah Bahama untuk 
tujuan pelaksanaan fungsi Dewan.

6. Dewan dapat ,  sesuai  dengan 
ketentuan Pasal ini dan aturan tata 
kerjanya, bertindak meskipun terjadi 
kekosongan dalam keanggotaan atau 
ketiadaan setiap anggota.

Bagian 4

Komisi Yudisial dan Layanan Hukum 

Pendirian dan komposisi Komisi, 
Kehakiman dan Hukum

116

1. Harus ada Komisi Yudisial dan 
Layanan Hukum untuk Bahama.

2. Para anggota Komisi Yudisial dan 
Hukum Jasa harus
a. Kepala Kehakiman, yang akan 

menjadi Ketua;
b. Keadilan lain seperti Mahkamah 

Agung atau Hakim Banding dapat 
ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak atas rekomendasi dari 
Ketua, dengan instrumen bawah 
Segel Publik;

c. Ketua Komisi Pelayanan Publik, 
dan

d. dua orang ditunjuk oleh Gubernur 
Jenderal dengan instrumen bawah 
Segel Publik, bertindak atas 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
126 Konstitusi ini, kantor anggota 
Komisi Yudisial dan Layanan Hukum 
sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 
(2) (d) Pasal ini akan menjadi kosong
a. pada waktu berakhirnya tiga 

t ahun  membentuk  tangga l 
pengangkatannya atau waktu 
sebe lumnya  sepe r t i  dapa t 
ditentukan dalam instrumen 
dimana ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota DPR baik.

4. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi berdasarkan sub-ayat (2) (B) 
Pasal ini kecuali ia memegang atau 
memenuhi syarat untuk terus atau telah 
menduduki jabatan peradilan tinggi, 
dan seseorang harus didiskualifikasi 
untuk penunjukan seperti jika ia 
adalah anggota DPR baik.

5. Jika kantor Ketua Komisi Yudisial 
Layanan dan hukum adalah kosong 
atau pemegang obligasi adalah 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan fungsi kantornya, lalu 
sampai seseorang telah diangkat dan 
telah diasumsikan faksi kantor itu atau 
sampai orang yang memegang kantor 
yang telah kembali fungsi-fungsi, 
sebagai kasus mungkin, mereka akan 
dilakukan oleh salah satu seperti 
anggota lain dari Komisi sebagaimana 
mungkin untuk waktu yang ditunjuk 
atas nama bahwa dengan Gubernur 
Jenderal, bertindak berdasarkan 
rekomendasi dari Hakim Agung, atau, 
jika ini untuk alasan apapun lumpuh 
dari membuat rekomendasi, dari 
Justice lain dari Mahkamah Agung 
atau Hakim Banding yang merupakan 
anggota Komisi.

6. Jika suatu saat salah satu anggota 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam 
sub-ayat (2) (b), (c) atau (d) Pasal 
ini adalah untuk alasan apapun 
tidak dapat melaksanakan fungsi 
kantornya, yang Gubernur Jenderal, 
di kasus Ketua Komisi Pelayanan 
Publik, dapat menunjuk anggota 
lain dari Komisi Pelayanan Publik 
untuk bertindak sebagai anggota, dan 
dalam kasus anggota sebagaimana 
dimaksud dalam sub-ayat (2) (b) 
atau (d) Pasal ini mungkin, bertindak 
atas rekomendasi yang sama untuk 
penunjukan bahwa anggota, menunjuk 
orang yang memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai anggota Komisi 
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untuk bertindak sebagai anggota. 
Setiap orang yang ditunjuk wajib, 
tunduk pada ketentuan sub ayat (3) 
(b) dari Pasal ini dan Pasal 126 
dari Konstitusi ini, sebagai kasus 
mungkin, sampai pemegang obligasi 
telah kembali fungsinya atau sampai 
pengangkatannya untuk bertindak 
telah dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sebagaimana disebutkan di 
atas.

Pengangkatan petugas hukum.

117.

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, kekuasaan untuk 
mengangkat untuk jabatan publik di 
mana Pasal ini berlaku dan untuk 
menghapus dan melakukan kontrol 
disipliner atas orang-orang yang 
memegang atau bertindak petugas 
tersebut dengan ini diberikan dalam 
Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan saran dari Yudisial dan Komisi 
Pelayanan Hukum.

2. Pasal ini berlaku untuk jabatan publik 
tersebut untuk pengangkatan orang 
yang diperlukan untuk kualifikasi 
dimiliki hukum sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh Parlemen.

Bagian 5

Komisi Pelayanan Polisi

Pembentukan dan komposisi 
Kepolisian

Komisi.

118.

1. Harus ada Kepolisian Komisi Bahama 
yang terdiri dari Ketua dan dua 
anggota lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal Sementara atas 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
se te lah  berkonsul tas i  dengan 
Pemimpin Oposisi, dengan instrumen 
bawah Segel Publik.

2. orang ada akan memenuhi syarat 
untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi Kepolisian jika ia adalah 
anggota DPR baik atau pejabat publik.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 
Konstitusi ini, kantor anggota dari 
Komisi Pelayanan Kepolisian akan 
menjadi kosong
a. pada waktu berakhirnya tiga tahun 

sejak tanggal pengangkatannya 
atau pada waktu sebelumnya 
seperti dapat ditentukan dalam 
instrumen dimana ia diangkat;

b. jika ia menjadi anggota DPR baik 
atau pejabat publik.

4. Jika kantor Ketua Komisi Kepolisian 
Layanan yang kosong atau pemegang 
obligasi adalah untuk alasan apapun 
tidak dapat melakukan fungsi 
kantornya,  kemudian,  sampai 
seseorang telah diangkat dan telah 
diasumsikan fungsi jabatan itu atau 
sampai orang yang memegang kantor 
yang telah kembali fungsi-fungsi, 
sebagai kasus mungkin, mereka 
akan dilakukan oleh salah satu 
seperti anggota lain dari Komisi 
sebagaimana mungkin untuk waktu 
yang ditunjuk atas nama bahwa 
dengan Gubernur Jenderal tersebut, 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi.

5. Jika kantor dari anggota Komisi 
Kepolisian selain Ketua adalah kosong 
atau pemegang obligasi adalah untuk 
alasan apapun tidak dapat melakukan 
fungsi daripadanya,, Gubernur Jenderal 
bertindak atas rekomendasi dari 
Perdana Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Pemimpin dari Oposisi, dapat 
menunjuk orang yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi untuk bertindak di kantor 
anggota itu, dan setiap orang yang 
ditunjuk harus, tunduk pada ketentuan 
sub ayat (3) (b) dari Pasal ini dan 
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Pasal 126 Konstitusi ini, lanjutkan 
sehingga bertindak sampai seseorang 
telah ditunjuk ke kantor di mana ia 
bertindak dan telah diasumsikan fungsi 
tersebut, atau sebagai kasus mungkin, 
pemegang obligasi resume fungsi-
fungsi atau sampai pengangkatannya 
sehingga untuk tindakan dicabut 
oleh Gubernur Jenderal, bertindak 
sebagaimana disebutkan di atas.

Pengangkatan Komisaris Polisi dan 
Jabatan-jabatan lain dari Kepolisian,

119.

1. Kewenangan untuk mengangkat 
untuk jabatan Komisaris Polisi dan 
Wakil Komisaris Polisi akan berada 
pada Gubernur Jenderal Sementara 
atas rekomendasi dari Perdana 
Menteri setelah berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi.

2. Kecuali sebagaimana diatur dalam 
ayat (1) dari Pasal ini kewenangan 
untuk  mengangkat  d i  kantor 
Kepolisian atau di atas pangkat 
Komisaris Polisi Asisten dipegang 
oleh Gubernur Jendral Sementara atas 
rekomendasi dari Perdana Menteri 
setelah berkonsultasi dengan Polisi 
Layanan Komisi.

3. Kecuali sebagaimana diatur dalam 
paragraf sebelumnya dari Pasal ini, 
kekuasaan mengangkat untuk kantor 
di Kepolisian atau di atas pangkat 
Inspektur dipegang oleh Gubernur 
Jenderal, bertindak atas saran Komisi 
Kepolisian.

4. Harus ada di Kepolisian nomor seperti 
Dewan Promosi Polisi, masing-masing 
terdiri dari petugas di Kepolisian atas 
pangkat Inspektur, sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh peraturan yang dibuat 
berdasarkan ayat ini.

5. Kewenangan untuk mengangkat untuk 
kantor di Kepolisian bawah pangkat 
Inspektur akan diberikan kepada 

Komisaris Polisi bertindak setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Promosi 
Polisi.

6. Kewenangan untuk membuat pos 
jabatan atau pengangkatan pada 
pemindahan di Angkatan Kepolisian 
dipegang oleh Komisaris Polisi.

Pemecatan Komisaris dan Deputi 
Komisioner Kepolisian.

120.

1. Komisaris Polisi dan Wakil Komisaris 
Polisi dapat diberhentikan dari 
jabatannya oleh Gubernur Jenderal 
tetapi tidak akan dihapus kecuali sesuai 
dengan ketentuan ayat (2) Pasal ini.

2. Komisaris Polisi atau Wakil Komisaris 
Polisi harus diberhentikan dari 
jabatannya oleh Gubernur Jenderal 
jika pertanyaan pemindahannya dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan yang 
ditunjuk dalam ayat (3) Pasal ini dan 
pengadilan telah merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal yang dia 
harus dicopot dari jabatannya.

3. Jika Perdana Menteri diwakili dengan 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
menghilangkan Komisaris Polisi atau 
Wakil Komisaris Polisi atau dari 
kantor harus diselidiki, maka
a. Gubernur Jenderal Sementara 

sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri harus menunda Komisaris 
Polisi atau Wakil Komisaris Polisi 
dari melakukan fungsi kantornya, 
sebagai kasus mungkin;

b. Gubernur Jenderal harus menunjuk 
pengadilan, yang terdiri dari 
seorang ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lainnya, dipilih 
oleh Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum, 
dari antara orang-orang yang 
memegang atau telah diadakan 
atau memenuhi syarat untuk 
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memegang jabatan pengadilan 
tinggi, dan

c. pengadilan harus menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal  apakah Komisaris 
Polisi atau Wakil Komisaris 
Polisi seharusnya dicopot dari 
jabatannya.

4. Jika pertanyaan menghilangkan 
Komisaris Polisi atau Wakil Komisaris 
Polisi dari kantor telah dirujuk ke 
pengadilan berdasarkan ayat (3) 
Pasal ini, Gubernur Jenderal harus 
mencabut setiap suspensi tersebut jika 
pengadilan merekomendasikan kepada 
Gubernur Jenderal bahwa Komisaris 
Polisi atau Wakil Komisaris Polisi 
tidak harus dihapus dari kantor.

Pemecatan dan Pendisiplinan Anggota 
Angkatan Bersenjata.

121.

1. Kecuali sebagaimana diatur dalam 
Pasal 120 dari Konstitusi ini, 
kewenangan untuk menghapus dan 
melakukan kontrol disipliner atas 
orang-orang yang memegang atau 
bertindak di kantor atau di atas 
pangkat Komisaris Asisten Kepolisian 
dipegang oleh Gubernur Jenderal 
Sementara sesuai dengan saran 
Komisi Kepolisian Layanan setelah 
berkonsultasi dengan Perdana Menteri.

2. Kecuali sebagaimana diatur dalam 
Pasal 120 dari Konstitusi ini dan ayat 
(1) dan (3) Pasal ini, kewenangan 
untuk menghapus dan melakukan 
kontrol disipliner atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak di 
kantor di Kepolisian dipegang oleh 
Gubernur Jenderal Sementara sesuai 
dengan nasihat dari Komisi Layanan 
Kepolisian.

3. Kekuasaan berikut ini dipegang oleh 
Komisaris Polisi

a. dalam hal petugas atau di atas 
pangkat Asisten superintended, 
kekuasaan untuk menegakkan 
teguran;

b. sehubungan Inspektur, kekuasaan 
u n t u k  m e l a k u k a n  k o n t r o l 
disipliner selain penghapusan 
atau penurunan pangkat, dan

c. sehubungan petugas bawah 
pangkat Inspektur, kekuasaan 
untuk melakukan kontrol disipliner 
termasuk kekuasaan penghapusan.

4. Komisaris Polisi mungkin, dengan 
arah secara tertulis, dan tunduk 
pada kondisi yang ia pikir cocok, 
mendelegasikan kepada salah satu 
petugas dari Kepolisian atau di atas 
pangkat Inspektur setiap kekuasaannya 
berdasarkan sub-ayat (3) (c) dari Pasal 
ini selain kekuasaan penghapusan, 
tetapi banding dari setiap penghargaan 
hukuman oleh petugas tersebut harus 
berbohong kepada Komisarisi. 

5. Parlemen mungkin oleh hukum 
menetapkan bahwa banding akan 
berbohong kepada Gubernur Jenderal 
dari keputusan Komisaris Polisi 
untuk menghapus atau melakukan 
kontrol disipliner atas orang-orang 
yang memegang atau bertindak dalam 
kantor di Kepolisian dalam kasus 
seperti dapat ditentukan oleh hukum 
tersebut, dan dalam menentukan 
setiap banding tersebut Gubernur 
Jenderal harus bertindak sesuai 
dengan saran dari Komisi Layanan 
Kepolisian.

Bagian 6

Pensiun

Perlindungan hak pensiun.

122.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
123 dan 124 dari Konstitusi ini, 
hukum berlaku untuk hibah dan 
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pembayaran kepada petugas apapun, 
atau jandanya, anak-anak, tanggungan 
atau perwakilan pribadi, dari setiap 
pensiun, kompensasi, atau gratifikasi 
lainnya seperti tunjangan ( dalam 
sebuah “penghargaan”) sehubungan 
dengan pelayanan yang petugas di 
kantor publik harus yang berlaku 
pada tanggal yang bersangkutan atau 
hukum selanjutnya tat tidak kurang 
menguntungkan bagi orang itu.

2. Dalam ayat (1) Pasal ini “tanggal 
yang relevan” berarti
a. d a l a m  k a i t a n n y a  d e n g a n 

penghargaan yang diberikan 
sebelum Juli, 10 1973 tanggal 
penghargaan itu diberikan;

b. d a l a m  k a i t a n n y a  d e n g a n 
penghargaan yang diberikan 
atau yang akan diberikan pada 
atau setelah 10 Juli 1973 atau 
sehubungan dengan orang yang 
merupakan pejabat publik sebelum 
tanggal 9 Juli 1973;

c. d a l a m  k a i t a n n y a  d e n g a n 
penghargaan yang diberikan atau 
yang akan diberikan kepada atau 
sehubungan dengan orang yang 
menjadi pejabat publik pada atau 
setelah bulan Juli, 10 1973 tanggal 
di mana ia menjadi pejabat publik.

3. Apabila seseorang berhak untuk 
melakukan pilihan untuk yang dari 
dua atau lebih hukum berlaku dalam 
kasusnya, hukum ditentukan oleh 
dia dalam melaksanakan opsi harus, 
untuk tujuan Pasal ini, dianggap lebih 
menguntungkan baginya daripada 
hukum atau undang-undang.

4. Penghargaan yang diberikan menurut 
hukum sehubungan dengan layanan 
dalam jabatan publik (tidak menjadi 
penghargaan yang biaya pada 
beberapa dana publik lainnya dari 
Bahama) dengan ini dibebankan pada 
Dana Konsolidasi.

5. Untuk keperluan Pasal ini dan Pasal 
123 dan 124 dari Konstitusi ini, 
layanan sebagai Hakim Mahkamah 
Agung atau Hakim Banding dianggap 
menjadi layanan dalam pelayanan 
publik.

Insentif dan pemotongan pensiun dan 
lain-lain

123.

1. kekuasaan untuk memberikan setiap 
penghargaan berdasarkan hukum 
pensiun untuk saat ini berlaku di 
Bahama (selain penghargaan yang, 
di bawah hukum itu, orang kepada 
siapa itu dibayarkan berhak sebagai 
hak) dan, sesuai dengan ketentuan 
dalam nama yang terkandung dalam 
undang-undang tersebut, untuk 
menahan, mengurangi dalam jumlah 
atau menangguhkan penghargaan 
dibayar berdasarkan hukum tersebut 
dengan ini diberikan dalam Gubernur 
Jenderal.

2. kekuasaan yang diberikan Gubernur 
Jenderal dengan ayat (1) Pasal ini 
harus dilaksanakan oleh dia atas 
rekomendasi dari Komisi Pelayanan 
yang sesuai.

3. Komisi Pelayanan yang tepat tidak 
akan merekomendasikan kepada 
Gubernur Jenderal bahwa setiap 
penghargaan yang orang yang 
memegang atau telah menjabat 
sebagai Hakim Mahkamah Agung atau 
Hakim Banding atau Auditor Umum 
memenuhi syarat tidak diberikan, atau 
bahwa penghargaan setiap hutang 
kepadanya dipungut, dikurangi dalam 
jumlah atau ditangguhkan, dengan 
alasan bahwa ia telah bersalah karena 
perilaku kecuali ia telah diberhentikan 
dari jabatannya dengan alasan perilaku 
tersebut.
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4. Dalam Pasal ini dan Pasal 124 
Konstitusi ini “Komisi Layanan yang 
sesuai” berarti
a. dalam kasus penghargaan yang 

dapat diberikan atau dibayarkan 
kepada orang yang, karena telah 
menjadi pejabat publik, segera 
sebelum tanggal di mana ia 
berhenti untuk memegang jabatan 
publik yang melayani
i. sebagai Hakim Mahkamah 

Agung atau Hakim Banding;
ii. dalam setiap jabatan publik 

untuk mana ketentuan Pasal 
117 Konstitusi ini diterapkan 
pada tanggal tersebut, Komisi 
Pelayanan peradilan dan 
hukum;

b. dalam kasus penghargaan yang 
dapat diberikan atau dibayarkan 
kepada orang yang, karena telah 
menjadi pejabat publik, segera 
sebelum tanggal dimana dia 
berhenti untuk memegang jabatan 
publik, melayani sebagai tanggal 
di mana ia berhenti untuk menahan 
publik kantor, melayani sebagai 
anggota dari Kepolisian, Komisi 
Kepolisian Layanan;

c. dalam hal lain Komisi Pelayanan 
Publik.

5. Dalam hal ini “hukum pensiun” 
Pasal berarti nay hukum yang terkait 
dengan hibah untuk setiap orang atau 
janda, anak-anak, tanggungan atau 
perwakilan pribadi orang tersebut, 
dari penghargaan apapun, kompensasi 
persen pensiun, atau lainnya seperti 
tunjangan sehubungan dengan 
pelayanan orang tersebut dalam 
jabatan publik yang meliputi alat 
make apapun berdasarkan hukum 
tersebut.

Banding sehubungan keputusan 
tertentu yang mempengaruhi 

Tunjangan pensiun.

124.

1. Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan 
berlaku untuk tujuan memungkinkan 
pejabat atau wakil pribadinya untuk 
mengajukan banding terhadap 
keputusan berikut, yaitu:
a. keputusan dari Komisi Layanan 

y a n g  t e p a t  m e w u j u d k a n 
r e k o m e n d a s i  s e h u b u n g a n 
perwira, berdasarkan Pasal 123 
(2) Konstitusi ini, untuk tidak 
memberikan atau menahan, 
mengurangi dalam jumlah atau 
menangguhkan, dan penghargaan;

b. keputusan dari otoritas apapun 
untuk menghilangkan kantor 
dari kantor jika konsekuensi 
dari penghapusan adalah bahwa 
penghargaan tidak dapat diberikan 
dalam hal pelayanan petugas di 
kantor publik, atau

c. keputusan dari otoritas apapun 
untuk mengambil  beberapa 
tindakan disiplin lain dalam 
kaitannya dengan seperti kantor jika 
konsekuensi dari tindakan adalah 
atau menurut pendapat otoritas 
mungkin, untuk mengurangi 
jumlah penghargaan apapun yang 
dapat diparut sehubungan dengan 
petugas layanan di kantor publik.

2. Dimana setiap keputusan seperti 
yang dimaksud dalam ayat (1) 
Pasal ini diambil oleh Komisi atau 
otoritas, Komisi atau otoritas akan 
menyebabkan untuk disampaikan 
kepada petugas yang bersangkutan, 
atau wakil pribadinya, pemberitahuan 
tertulis bahwa keputusan yang 
menyatakan waktu, tidak menjadi 
kurang dari dua puluh delapan hari 
dari tanggal pemberitahuan tersebut 
disampaikan, di mana dia, atau 
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wakil pribadinya, dapat mengajukan 
permohonan kepada Komisi atau 
otoritas untuk kasus yang akan dirujuk 
ke Badan Layanan Umum Banding.

3. Dewan akan menyelidiki fakta-fakta 
dari kasus tersebut, dan untuk tujuan 
itu
a. wajib, jika pemohon sehingga 

permintaan secara tertul is , 
mendengar pemohon baik secara 
langsung atau melalui perwakilan 
hukum pilihannya, sesuai dengan 
ketentuan permintaan, dan akan 
mempertimbangkan pernyataan 
bahwa ia ingin membuat secara 
tertulis;

b. mungkin mendengar orang lain 
yang, menurut pendapat Dewan, 
mampu memberikan informasi 
Dewan pada kasus, dan

c. harus memiliki akses ke, dan 
ha rus  memper t imbangkan , 
semua dokumen yang tersedia 
bagi Komisi atau otoritas yang 
bersangkutan dan juga akan 
mempertimbangkan dokumen 
lebih lanjut berkaitan dengan 
kasus yang mungkin dihasilkan 
oleh atau atas nama pemohon atau 
Komisi atau otoritas.

4. Ketika Dewan telah menyelesaikan 
pertimbangan dari kasus ini, maka
a. jika keputusan yang merupakan 

subjek acuan kepada Dewan adalah 
seperti keputusan sebagaimana 
disebutkan dalam sub ayat 
(1) (a) Pasal ini, Dewan akan 
menyarankan Komisi Layanan 
yang tepat atau otoritas apakah 
keputusan harus ditegaskan, 
terbalik atau dimodifikasi dan 
kewenangan Komisaris harus 
bertindak sesuai dengan saran itu, 
dan

b. jika keputusan yang merupakan 
subjek dari referensi ke Dewan 
a d a l a h  s e p e r t i  k e p u t u s a n 

sebagaimana dimaksud dalam 
sub-ayat (1) (b) dari (c) pasal ini, 
Dewan tidak akan memiliki kuasa 
untuk menyarankan Komisi atau 
otoritas yang bersangkutan untuk 
menegaskan, membalikkan atau 
mengubah keputusan namun
i. d i  mana  pe tugas  t e l ah 

dihapus dari kantor Dewan 
dapat langsung bahwa ada 
diberikan semua atau sebagian 
dar i  penghargaan yang, 
menurut hukum, mungkin 
telah diberikan sehubungan 
dinasnya dalam jabatan publik 
jika dia telah pensiun sukarela 
di tanggal pengangkatan dan 
dapat mengarahkan bahwa 
setiap hukum sehubungan 
d e n g a n  p e n g h a r g a a n 
tersebut dalam hal apapun 
lainnya bahwa Dewan dapat 
menetapkan memiliki efek 
seolah-olah ia telah begitu 
pensiun, dan

ii. di mana beberapa tindakan 
disiplin lainnya telah diambil 
dalam kaitannya dengan 
kantor Dewan dapat langsung 
bahwa, pada hibah dari 
setiap penghargaan menurut 
hukum sehubungan dengan 
pelayanan petugas di kantor 
publik, penghargaan yang 
akan ditambah dengan jumlah 
tersebut atau akan dihitung 
dengan cara seperti Dewan 
dapat menentukan dalam 
rangka untuk mengimbangi 
seluruh atau sebagian dari 
pengurangan jumlah bahwa 
penghargaan yang, menurut 
pendapat Dewan, akan atau 
mungkin menjadi konsekuensi 
dari ketentuan hukum lainnya.

5. Jika banding berkaitan dengan 
sebuah kasus di mana petugas 
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melaksanakan haknya banding 
kepada Dewan berdasarkan Pasal 
115 (1) Konstitusi ini, Dewan terlebih 
dahulu akan mempertimbangkan 
banding di bawah Pasal tersebut 
dan hanya jika ia memutuskan 
untuk menegaskan keputusan atau 
untuk membuat beberapa keputusan 
lainnya konsekuensi yang akan 
mempengaruhi penghargaan petugas, 
Dewan akan melanjutkan untuk 
mempertimbangkan banding petugas 
berdasarkan Pasal ini.

6. Untuk tujuan Pasal ini
a. “Perwakilan hukum” berarti orang 

yang berhak untuk berlatih di 
Bahama sebagai Counsel dan 
Jaksa dari Mahkamah Agung, dan

b. pemberitahuan dianggap telah 
dikirimkan ke kantor satu minggu 
setelah itu telah diposting jika, 
dalam kasus seorang petugas 
pensiun dan penduduk luar Bahama 
yang alamat tempat tinggal tidak 
dapat dipastikan, telah diposting 
ditujukan kepadanya di alamat 
yang pensiun sedang dibayar.

Bagian 7

Tata Tertib Beberapa Komisi.

125.

1. Dalam kaitannya dengan Komisi 
yang dibentuk oleh Bab ini Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari Komisi, mungkin oleh 
peraturan atau mengatur prosedur 
dan, tunduk pada persetujuan dari 
Perdana Menteri, memberi kekuasaan 
dan memaksakan tugas pada setiap 
masyarakat petugas atau kewenangan 
Pemerintah untuk tujuan pembuangan 
fungsi Komisi.

2. Pada setiap pertemuan dari Komisi 
yang dibentuk dengan Bab kuorum 
akan dibentuk jika mayoritas anggota 

yang hadir, dan, jika kuorum hadir, 
Komisi tidak akan didiskualifikasi 
untuk transaksi bisnis dengan alasan 
apapun kekosongan anggotanya atau 
ketidakhadiran anggota manapun, 
dan setiap sidang Komisi berlaku 
walaupun beberapa orang yang tidak 
berhak sehingga untuk melakukan 
ambil bagian di dalamnya.

3. Setiap pertanyaan yang diajukan 
untuk pengambilan pada setiap 
pertemuan dari Komisi yang dibentuk 
oleh Bab ini akan ditentukan oleh 
mayoritas suara anggota daripadanya 
hadir dan memberikan suara, dan jika 
pada setiap pertanyaan tersebut suara 
sama-sama dibagi anggota majelis 
wajib memiliki dan latihan hak suara.

4. Setiap pertanyaan apakah
a. Komisi yang dibentuk oleh setiap 

Bab ini sah dilakukan setiap fungsi 
diberikan di dalamnya atau di 
bawah Bab ini;

b. setiap orang telah sah melakukan 
fungsi-fungsi yang didelegasikan 
kepadanya, atau

c. setiap anggota seperti Komisi 
atau orang lain atau otoritas sah 
telah melakukan fungsi lainnya 
sehubungan dengan pekerjaan 
Komisi, tidak akan bertanya ke 
dalam pengadilan.

Pemberhentian Seseorang dari 
Kantor Tertentu.

126.

1. Seorang anggota Komisi yang 
dibentuk berdasarkan Bab ini dapat 
diberhentikan dari jabatannya hanya 
untuk ket idakmampuan untuk 
melaksanakan fungsi kantornya (baik 
yang timbul dari kelemahan tubuh 
atau pikiran atau penyebab lainnya) 
atau untuk perilaku dan tidak akan 
begitu dihapus kecuali dalam Sesuai 
dengan ketentuan Pasal ini.
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2. Anggota Komisi harus diberhentikan 
dari jabatannya oleh Gubernur Jenderal 
jika pertanyaan pemindahannya dari 
kantor telah dirujuk ke pengadilan yang 
ditunjuk dalam ayat (3) Pasal ini dan 
pengadilan telah merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
ia seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
kenakalan.

3. Jika Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari otoritas 
yang ditentukan, menganggap bahwa 
pertanyaan menghapus anggota dari 
Komisi berdasarkan Pasal ini harus 
diselidiki, maka
a. Gubernur Jenderal tersebut, 

bertindak sesuai dengan saran 
dari otoritas yang ditentukan 
harus menunjuk pengadilan yang 
terdiri dari seorang ketua dan tidak 
kurang dari dua anggota lainnya, 
dipilih oleh Ketua, atau di mana 
pertanyaan menyangkut Ketua 
Kehakiman dan Hukum Komisi 
oleh Ketua Pengadilan Banding, 
dari antara orang-orang yang 
memegang atau telah diadakan 
atau memenuhi syarat untuk 
memegang jabatan sebagai Hakim 
dari Mahkamah Agung, dan

b. pengadilan harus menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta daripadanya Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepadanya apakah anggota 
tersebut harus dihapus berdasarkan 
Pasal ini.

4. Jika pertanyaan menghapus anggota 
dari Komisi telah disebut pengadilan 
berdasarkan Pasal ini, Gubernur 
Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran dari otoritas yang ditentukan, 
dapat menangguhkan anggota yang 
dari pelaksanaan fungsi kantornya 

dan setiap suspensi tersebut mungkin 
sewaktu-waktu dicabut oleh Gubernur 
Jenderal, dan akan dalam hal apapun 
tidak berlaku lagi jika pengadilan 
merekomendasikan kepada Gubernur 
Jenderal bahwa anggota tidak harus 
dihapus.

5. Dalam Pasal ini “Komisi” termasuk 
Badan Layanan Umum Banding, 
“prescribed authority” berarti
a. dalam kaitannya dengan Komisi 

Pelayanan Publik atau Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum, 
Perdana Menteri ketika pertanyaan 
menyangkut Ketua Komisi salah 
satu dari mereka, dan Ketua 
Komisi yang bersangkutan ketika 
pertanyaan menyangkut anggota 
lain dari salah satu dari mereka 
Komisi; dan

b. sehubungan dengan Badan 
Layanan Umum Banding atau 
Kepolisian Komisi Pelayanan, 
Perdana Menteri.

Pelayanan Publik.

127.

Dalam Konstitusi ini referensi untuk 
pelayanan publik tidak dapat ditafsirkan 
sebagai termasuk layanan
a. kantor Gubernur Jenderal, Perdana 

Menteri atau Menteri lainnya, 
Sekretaris Parlemen, Pemimpin 
Oposisi, Presiden dan Wakil Presiden 
dari Senat, Senator, Ketua dan Wakil 
Ketua DPR dari Majelis, atau anggota 
Dewan Majelis;

b. kantor anggota Komisi Pelayanan 
Publik, Badan Layanan Umum 
Banding, Komisi Pelayanan Yudisial 
dan Hukum atau Dinas Kepolisian 
Komisi;

c. staf dari Dinas Pariwisata atau 
setiap departemen lain atau lembaga 
Pemerintah didirikan untuk tujuan 
khusus oleh hukum apapun yang 
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menetapkan bahwa kantor di dalamnya 
tidak akan kantor publik untuk tujuan 
Konstitusi ini;

d. kantor anggota dari setiap body 
board, komite atau serupa lainnya 
(apakah dimasukkan atau tidak) yang 
ditetapkan oleh hukum apapun yang 
berlaku di Bahama; atau

e. kecuali ditentukan lain dalam 
Konstitusi ini kantor dari Kehakiman 
Mahkamah Agung, Hakim Banding 
atau kantor apapun pada staf pribadi 
Gubernur Jenderal.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Dana Konsolidasi.

128.

Akan ada di dan untuk Bahama Dana 
Konsolidasi, di mana, tunduk pada 
ketentuan hukum apapun untuk saat ini 
berlaku di Bahama, harus dibayar semua 
pendapatan dari Bahama.

Perkiraan.

129.

1. Menteri Keuangan, sebelum akhir 
setiap tahun keuangan, menyebabkan 
dipersiapkan perkiraan tahunan 
pendapatan dan pengeluaran untuk 
pelayanan publik selama tahun 
keuangan berikutnya, yang harus 
diletakkan sebelum Majelis.

2. Perk i raan  penge luaran  harus 
menunjukkan secara terpisah jumlah 
yang diperlukan untuk memenuhi 
pengeluaran hukum (sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 130 (7) 
dari Konstitusi) dan jumlah yang 
d ibu tuhkan  un tuk  memenuhi 
pengeluaran lainnya yang diusulkan 
yang akan dibayarkan dari Dana 
Konsolidasi.

Kewenangan untuk Pengeluaran 
Publik.

130.

1. Menteri Keuangan, sehubungan dengan 
setiap tahun anggaran, pada saat yang 
nyaman awal sebelum dimulainya 
tahun anggaran, memperkenalkan 
di Majelis Rancangan Undang-
undang Peruntukan mengandung, 
di bawah kepala yang sesuai untuk 
beberapa layanan yang diperlukan, 
yang diperkirakan agregat jumlah 
yang diusulkan untuk dikeluarkan 
(selain dengan cara pengeluaran 
wajib) selama tahun keuangan.

2. Sesuai dengan ayat (4) dan (6) 
Pasal ini, jumlah yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Peruntukan 
sehubungan dengan tahun keuangan 
wajib mewakili batas dan luasnya 
pengeluaran publik untuk tahun 
keuangan.

3. Dimana jumlah set iap dia tur 
dalam Undang-Undang Peruntukan 
sehubungan dengan tahun keuangan 
dan pada akhir tahun itu ada 
keseimbangan unexpended dari 
jumlah itu, keseimbangan unexpended 
berlaku lagi.

4. Menteri Keuangan dapat, dalam hal 
kebutuhan, dari waktu ke waktu 
menjadi penyebab perkiraan tambahan 
disiapkan pengeluaran yang harus 
diletakkan sebelum dan dipilih oleh 
Dewan Majelis.

5. Dalam hal semua pengeluaran 
tambahan dipilih oleh Majelis 
sesuai dengan ayat (4) Pasal ini, 
Menteri Keuangan dapat, setiap 
saat sebelum akhir tahun keuangan, 
memperkenalkan ke Majelis sebuah 
Tambahan Rancangan Undang-
undang Peruntukan mengandung, 
di bawah kepala yang tepat, jumlah 



526

Konstitusi Bahamas

agregat sehingga sebagai dan harus, 
segera mungkin setelah akhir setiap 
tahun keuangan, memperkenalkan 
ke Majelis Rancangan Undang-
undang Peruntukan akhir mengandung 
setiap jumlah tersebut yang belum 
dimasukkan dalam Rancangan 
Undang-undang Peruntukan.

6. Bahwa  bag ian  da r i  e s t imas i 
pengeluaran diletakkan sebelum 
M a j e l i s  y a n g  m e n u n j u k k a n 
pengeluaran undang-undang tidak akan 
dipilih oleh DPR, dan pengeluaran 
tersebut harus, tanpa kewenangan 
lebih lanjut dari Parlemen, dibayarkan 
dari Dana Konsolidasi.

7. Untuk tujuan Pasal ini dan Pasal 129 
Konstitusi ini
a. “Tahun keuangan” berarti setiap 

periode dua belas bulan mulai 
1 Januari dalam setiap tahun 
atau tanggal lain yang mungkin 
meresepkan Parlemen, dan

b. “Pengeluaran hukum” berarti 
pengeluaran dibebankan pada 
Dana Konsolidasi atau pendapatan 
Umum dan assents dari Bahama 
oleh ketentuan Konstitusi ini atau 
hukum lain untuk saat ini berlaku 
di Bahama.

Penarikan uang dari Dana 
Konsolidasi

131.

Tidak ada Konsolidasi harus dibayarkan 
dari Dana Konsolidasi exceptupon otoritas 
surat perintah di bawah tangan Menteri 
Keuangan atau di bawah tangan beberapa 
personauthorized olehnya secara tertulis, 
dan jumlah yang sangat dikeluarkan 
akan bedisposed dari pengeluaran untuk 
memenuhi Pasal authorizedunder publik 
130 dari Konstitusi ini atau, dalam kasus 
pengeluaran ofstatutory, untuk bertujuan 
ditunjuk oleh hukum.

Penarikan uang berdasarkan Undang-
undang Penarikan Uang

132.

Dimana setiap saat untuk alasan apapun, 
Rancangan Undang-undang Peruntukan 
sehubungan dengan tahun keuangan 
belum akan mulai beroperasi pada awal 
tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat, 
sedemikian rupa dan kondisi seperti dapat 
ditentukan , atau jika tidak ada kondisi 
telah ditentukan pada resolusi untuk 
efek yang disahkan oleh Dewan Majelis, 
mengeluarkan surat perintah untuk 
pembayaran keluar dari Dana Konsolidasi 
atau dana publik lainnya dari Bahama 
dari dana sebagaimana ia dipandang perlu 
untuk kelangsungannya dari pelayanan 
publik, tetapi pernyataan dari jumlah 
yang diberi wewenang wajib, sesegera 
mungkin, diletakkan sebelum dan dipilih 
oleh Dewan Majelis dan jumlah agregat 
sehingga harus dimasukkan sebagai, di 
bawah kepala yang tepat, di Peruntukan 
selanjutnya segera setelah tagihan.

Dana Kontinjensi.

133.

1. Parlemen mungkin oleh hukum 
menyediakan untuk pembentukan 
Dana  Kont in jens i  dan  dapa t 
memberikan wewenang kepada 
Menteri Keuangan untuk membuat 
kemajuan dari Dana bahwa jika 
ia yakin bahwa ada kebutuhan tak 
terduga untuk pengeluaran yang 
tidak ada ketentuan atau tidak ada 
ketentuan yang memadai telah dibuat 
oleh Undang-Undang Peruntukan.

2. Dimana setiap kemajuan yang 
dibuat berdasarkan otorisasi yang 
diberikan berdasarkan ayat (1) Pasal 
ini, perkiraan tambahan dari jumlah 
yang diperlukan untuk menggantikan 
jumlah begitu maju wajib, sesegera 
mungkin, diletakkan sebelum dan 
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dipilih oleh DPR Majelis dan jumlah 
sehingga sebagai wajib dimasukkan 
dalam Rancangan Undang-undang 
Peruntukan Tambahan atau Rancangan 
Undang-undang Peruntukan Akhir.

Hutang Publik.

134.

Utang Publik Bahama, termasuk bunga 
atas utang, tenggelam pembayaran dana 
dan uang penebusan sehubungan utang 
itu dan biaya, biaya dan biaya terkait 
dengan pengelolaan utang yang, dengan 
ini dibebankan pada Dana Konsolidasi.

Remunerasi Gubernur Jenderal dan 
Jabatan Tertentu.

135

1. Ada dibayarkan kepada pemegang 
kantor di mana Pasal ini berlaku seperti 
gaji dan tunjangan sebagaimana dapat 
ditetapkan oleh atau berdasarkan 
undang-undang apapun.

2. Gaji dibayarkan kepada pemegang 
kantor di mana Pasal ini berlaku 
dengan ini dibebankan pada Dana 
Konsolidasi.

3. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan 
kepada pemegang setiap kantor di 
mana Pasal ini berlaku dan persyaratan 
lain nya layanan tidak akan diubah 
merugikan setelah pengangkatannya, 
dan, untuk tujuan ayat ini, sejauh 
ketentuan pelayanan setiap orang 
tergantung pada pilihan orang itu, 
istilah yang ia memilih harus diambil 
untuk menjadi lebih menguntungkan 
baginya daripada istilah lain yang ia 
mungkin telah memilih.

4. Pasal ini berlaku bagi kantor Gubernur 
Jenderal, Hakim Mahkamah Agung, 
Hakim Banding, Auditor Umum dan 
anggota Komisi yang dibentuk oleh 
setiap Bab VIII Konstitusi ini atau 
dari Badan Layanan Umum Banding.

Pendirian Kantor dan Tugas
Auditor Umum.

136.

1. diperkirakan berada Auditor Umum 
yang kantornya akan menjadi jabatan 
publik.

2. Auditor Umum wajib ditunjuk oleh 
Gubernur Jenderal, dengan instrumen 
bawah Segel Publik, bertindak atas 
rekomendasi dari Komisi Pelayanan 
Publik dibuat setelah Komisi telah 
berkonsultasi dengan Perdana Menteri.

3. Laporan keuangan Mahkamah 
Agung, Senat, Dewan Majelis, 
semua departemen dan kantor-kantor 
Pemerintah (tetapi tidak termasuk 
Departemen Auditor Umum), Komisi 
Pelayanan Publik, Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, Kepolisian 
Komisi Pelayanan dan Pengadilan 
semua Magistrates ‘akan, setidaknya 
sekali dalam setiap tahun, bisa diaudit 
dan dilaporkan oleh Auditor Umum 
yang, dengan staf bawahannya, setiap 
saat berhak untuk memiliki akses ke 
semua, catatan buku, pengembalian 
dan laporan yang berkaitan dengan 
rekening tersebut .

4. Auditor umum akan menyerahkan 
laporan itu dibuat berdasarkan ayat (3) 
Pasal ini tanpa ditunda untuk Ketua 
(atau, jika Jabatan Ketua yang kosong 
atau Ketua untuk alasan apapun tidak 
dapat melakukan fungsi kantornya, ke 
wakil Ketua) yang akan menyebabkan 
mereka harus diletakkan sebelum 
Majelis tanpa penundaan.

5. Dalam pelaksanaan fungsi ini 
berdasarkan ketentuan ayat (3) dan 
(4) Pasal ini, Auditor umum tidak 
akan tunduk pada arahan atau kontrol 
dari orang lain atau otoritas.

6. Laporan keuangan departemen dari 
Auditor umum harus diaudit dan 
dilaporkan oleh Menteri Keuangan 
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dan ketentuan-ketentuan ayat (3) 
dan (4) Pasal ini akan berlaku dalam 
kaitannya dengan latihan dengan itu 
Menteri fungsi tersebut karena mereka 
diterapkan dalam hubungannya 
dengan audit dan laporan yang dibuat 
oleh Auditor Umum.

7. Tidak ada dalam Pasal ini yang 
menghalangi kinerja oleh Auditor 
Umum dari
a. fungsi lain seperti dalam kaitannya 

dengan rekening Pemerintah dan 
rekening instansi pemerintahan 
lain dan badan-badan lain yang 
mengelola dana publik di Bahama 
sebagaimana dapat ditetapkan oleh 
atau berdasarkan hukum apapun 
untuk saat ini berlaku di Bahama; 
atau

b. fungs i  l a in  seper t i  da lam 
kaitannya dengan pengawasan dan 
pengendalian dana belanja publik 
form di Bahama yang mungkin 
begitu diresepkan.

8. Auditor Umum dapat diberhentikan 
dar i  jabatannya hanya untuk 
ketidakmampuan untuk melaksanakan 
fungsi daripadanya (baik yang timbul 
kelemahan bentuk pikiran atau tubuh 
atau penyebab lainnya) atau untuk 
kenakalan, dan tidak akan begitu 
dihapus kecuali sesuai dengan 
ketentuan ayat (9 ) Pasal ini.

9. Auditor Umum tersebut harus 
diberhentikan dari jabatannya oleh 
Gubernur Jenderal jika pertanyaan 
pemindahannya dari kantor telah 
dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk 
dalam ayat (10) Pasal ini dan 
pengadilan telah merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
ia harus dicopot dari jabatannya 
karena ketidakmampuan sebagaimana 
disebutkan di atas atau kenakalan.

10. Jika Perdana Menteri mewakili ke 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
tentang menghapus kantor Auditor 
Umum untuk ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku harus diselidiki, maka
a. Gubernur Jenderal harus menunjuk 

pengadilan, yang terdiri dari 
seorang ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lainnya, dipilih 
oleh Gubernur Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran dari Komisi 
Yudisial dan Layanan Hukum, 
dari antara orang-orang yang 
memegang atau telah diadakan 
atau memenuhi syarat untuk 
memegang jabatan pengadilan 
tinggi, dan

b. pengadilan harus menyelidiki 
masalah dan melaporkan fakta-
fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal apakah 
Auditor  Umum seharusnya 
diberhentikan dari jabatannya 
k a r e n a  k e t i d a k m a m p u a n 
sebagaimana disebutkan di atas 
atau kenakalan.

11. Jika pertanyaan menghapus kantor 
form Auditor Umum telah dirujuk 
ke pengadilan berdasarkan ayat 
(9) Pasal ini, Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran dari 
Komisi Pelayanan Publik, dapat 
menangguhkan Auditor Umum 
dari melakukan fungsi kantor ini 
dan setiap suspensi tersebut dapat 
sewaktu-waktu dapat dicabut oleh 
Gubernur Jenderal, dan dalam hal 
apapun hal apapun tidak berlaku lagi 
jika pengadilan merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal yang 
Auditor Umum tidak harus dihapus 
dari kantor.
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BAB X

INTERPRETASI

Interpretasi.

137.

1. Dalam Konstitusi ini,  kecuali 
ditentukan lain atau diperlukan 
oleh konteks “Undang-undang” atau 
“Undang-undang Parlemen” berarti 
hukum yang dibuat oleh Parlemen, 
“ Bahama” berarti Persemakmuran  
Bahama, “Persemakmuran” berarti, 
Kecuali ditentukan sebaliknya, 
Bahama, Inggris, Kanada, Australia, 
Selandia Baru, India, Sri Lanka, 
Ghana, Malaysia, Nigeria, Siprus, 
Sierra Leone, Malta,  Zambia, 
Gambia, Singapura, Guyana, Lesotho, 
Botswana, Barbados, Mauritius , 
Swaziland, Tonga, Fiji, Samoa 
Barat, Nauru, Bangladesh dan setiap 
ketergantungan negara tersebut, 
“pemilihan” berarti pemilihan anggota 
atau anggota Majelis, “Lembaran” 
berarti  Berita Resmi Bahama; 
“Majelis” berarti baik Senat atau 
Majelis atau keduanya, tergantung 
pada hubungan mungkin memerlukan, 
“kantor pengadilan tinggi” berarti 
kantor hakim pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi terbatas dalam 
masalah perdata dan pidana di 
beberapa bagian dari Persemakmuran 
atau pengadilan yang memiliki 
yurisdiksi di banding dari pengadilan 
tersebut; “hukum” meliputi instrumen 
yang memiliki kekuatan hukum dan 
setiap aturan tak tertulis hukum, dan 
“halal” dan “sah” harus ditafsirkan 
sesuai, “Menteri” termasuk Menteri 
sementara ditunjuk berdasarkan Pasal 
76 dari Konstitusi ini, kecuali dalam 
kaitannya dengan Pasal 72,, 73 76 
dan 86 dari Konstitusi ini, “Menteri 
Keuangan” berarti Menteri, dengan 
judul apapun gaya, bertanggung 

jawab atas keuangan pemerintah, 
“sumpah” meliputi penegasan, 
“Parlemen” berarti Parlemen Bahama, 
“Kepolisian” berarti Kepolisian 
didirikan pada dan untuk Bahama 
dan dipertahankan di bawah ketentuan 
Undang-Undang Kepolisian 1965 (a) 
atau hukum mengubah atau mengganti 
bahwa Undang-undang , “diresepkan” 
sarana yang disediakan oleh atau di 
bawah dan Undang-undang Parlemen, 
“jabatan publik” berarti, tot subjek ia 
ketentuan ayat (6) Pasal ini dan Pasal 
127 Konstitusi ini, setiap kantor honor 
dalam pelayanan publik, “pejabat 
publik” berarti setiap pemegang 
jabatan publik, termasuk orang yang 
ditunjuk untuk bertindak di setiap 
kantor tersebut; “pelayanan publik” 
berarti, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 127 Konstitusi ini, pelayanan 
Mahkota dalam kapasitas sipil dalam 
hal Pemerintah Bahama; “sesi” berarti, 
dalam kaitannya dengan satu Majelis, 
yang duduk itu dimulai ketika pertama 
kali bersidang setelah Konstitusi ini 
datang ke dalam operasi atau setelah 
setiap pemilu atau pengunduran 
parlemen dan mengakhiri ketika 
Parlemen adalah mengundurkan atau 
larut tanpa pernah mengundurkan; 
“duduk” berarti, dalam kaitannya 
dengan Majelis, periode di mana 
Majelis yang bersidang terus menerus 
tanpa penundaan dan mencakup setiap 
periode selama DPR dalam komite.

2. Untuk tujuan ini Konstitusi wilayah 
Bahama terdiri semua daerah yang 
terdiri di dalamnya segera sebelum 
10 Juli 1973 bersama-sama dengan 
daerah lain seperti Parlemen dapat 
menyatakan untuk membentuk bagian 
daripadanya.

3. Untuk keperluan Pasal 42,, 43 48 dan 
49 dari Konstitusi ini
a. “Kontrak pemerintah” berarti, 

tunduk pada pengecualian seperti 
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Parlemen mungkin meresepkan, 
setiap kontrak yang dibuat dengan 
Pemerintah Bahama atau dengan 
departemen pemerintah itu atau 
dengan dan petugas yang kontrak 
pemerintah seperti; dan

b. seseorang dianggap menjadi 
tertarik pada kontrak pemerintah 
jika
i. tunduk pada pengecualian 

seperti Parlemen mungkin 
meresepkan, ia adalah pihak 
seperti kontrak atau mitra 
dalam sebuah perusahaan atau 
direktur atau manajer sebuah 
perusahaan yang merupakan 
pihak seperti kontrak, atau

ii. d i a  seba l iknya  t e r t a r ik 
sedemikian kontrak dengan 
cara seperti Parlemen mungkin 
meresepkan.

4. Dalam Konstitusi ini,  kecuali 
ditentukan lain atau diperlukan oleh 
konteks
a. setiap referensi untuk tanggal 

Konstitusi ini datang ke dalam 
operasi akan ditafsirkan sebagai 
referensi untuk hari yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 (2) dari Ordo di Dewan 
Konstitusi yang ini dijadwalkan;

b. setiap referensi untuk hukum (yang 
istilah wajib, tanpa mengurangi 
definisi dalam ayat (1) Pasal ini, 
termasuk Undang-undang yang) 
harus diartikan meliputi referensi 
untuk hukum dilakukan setiap saat 
sebelum Konstitusi ini datang ke 
dalam operasi;

c. setiap referensi untuk kewenangan 
mengangkat untuk setiap kantor 
harus diartikan meliputi referensi 
u n t u k  k e w e n a n g a n  u n t u k 
mengangkat dan mempromosikan 
dan transfer ke kantor itu dan 
kekuasaan untuk menunjuk 
seseorang untuk bertindak di 

kantor bahwa selama periode 
apapun selama yang itu kosong 
atau pemegang obligasi tidak 
mampu (baik karena alasan tidak 
adanya atau kelemahan tubuh atau 
pikiran atau penyebab lainnya) 
untuk melakukan fungsi kantor 
itu;

d. setiap referensi untuk pemegang 
kantor dengan istilah menunjuk 
atau menggambarkan kantornya 
harus diartikan meliputi referensi 
untuk setiap orang untuk waktu 
yang bertindak di kantor itu atau, 
tot dia tingkat otoritasnya, tidak 
berwenang untuk melakukan 
fungsi kantor tersebut.

5. Dimana oleh Konstitusi ini setiap 
orang diarahkan, atau kekuasaan yang 
diberikan kepada setiap orang atau 
wewenang untuk menunjuk seseorang, 
untuk bertindak atau melakukan 
fungsi kantor jika pemegang obligasi 
t idak dapat melakukan fungsi 
kantor itu, itu validitas dari setiap 
kinerja fungsi-fungsi oleh orang 
yang diarahkan untuk itu atau dari 
pengangkatan dalam pelaksanaan 
kekuasaan yang tidak akan disebut 
dalam pertanyaan di pengadilan 
dengan alasan bahwa pemegang 
kantor tidak dapat melakukan fungsi 
kantor.

6. Untuk tujuan Konstitusi ini, seseorang 
tidak akan dianggap memegang 
jabatan publik dengan alasan hanya 
bahwa ia adalah dalam penerimaan 
pensiun atau tunjangan lainnya seperti 
dalam hal pelayanan publik.

7. Referensi dalam Konstitusi ini 
untuk kekuasaan menghapus pejabat 
publik dari kantornya akan, tunduk 
pada ketentuan Konstitusi ini, dapat 
ditafsirkan sebagai termasuk referensi 
untuk setiap kekuasaan yang diberikan 
oleh hukum apapun untuk meminta 
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atau mengizinkan petugas itu untuk 
pensiun dari pelayanan publik .

8. Kecuali sebagai ditentukan lain 
dalam Konstitusi ini, setiap ketentuan 
Konstitusi ini bahwa orang yang 
m e m e g a n g  k e k u a s a a n  u n t u k 
menghapus setiap pejabat publik 
(selain pejabat publik dimaksud 
dalam ayat (9) Pasal ini) membentuk 
kantornya harus tanpa prasangka 
dengan kekuasaan setiap orang atau 
otoritas untuk menghapuskan setiap 
kantor untuk hukum menyediakan 
untuk pensiun wajib pejabat publik 
secara umum atau kelas pejabat 
publik pada usia yang ditentukan di 
dalamnya.

9. Jika kondisi apapun muncul bahwa, 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, memerlukan Gubernur untuk 
menghapus Kehakiman Mahkamah 
Agung atau Hakim Banding atau 
Komisaris Polisi, Komisaris Wakil 
Polisi atau Auditor Umum dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
untuk melepaskan fungsi kantornya, 
penghapusan tersebut dapat dilakukan 
baik dengan mengabaikan petugas itu 
atau dengan mengharuskan dia untuk 
pensiun.

10. Dimana kekuasaan apapun yang 
diberikan oleh Konstitusi ini untuk 
membuat proklamasi, urutan, aturan 
atau peraturan atau memberikan 
segala arah, kekuasaan harus diartikan 
meliputi kekuasaan yang dieksekusi 
dengan cara seperti untuk mengubah 
atau mencabut setiap proklamasi 
tersebut, urutan, aturan, peraturan 
atau arahan.

11. Setiap orang yang ditunjuk untuk 
kantor berdasarkan ketentuan dalam 
Konstitusi ini dapat mengundurkan 
diri kantor tersebut. Kecuali jika 
ditentukan lain dalam Konstitusi ini 
pengunduran diri tersebut harus dibuat 

secara tertulis kepada orang yang 
di bawah Konstitusi ini memegang 
kewenangan untuk mengangkat kantor 
yang bersangkutan.

12. Dimana dua atau lebih orang yang 
memegang kantor yang sama dengan 
alasan pengangkatan yang dibuat 
sesuai dengan ayat (4) Pasal ini, maka
a. untuk tujuan fungsi apapun 

dianugerahkan kepada pemegang 
di kantor itu, dan

b. untuk tujuan referensi dalam 
Konstitusi ini dengan penyakit, 
tidak adanya atau ketidakmampuan 
untuk melakukan fungsi kantornya 
pemegang jabatan itu, orang 
terakhir yang diangkat ke kantor 
dianggap sebagai satu-satunya 
pemegang kantor.

13. Undang-undang Interpretasi Bahama 
(a)  dan semua perubahannya 
sebagaimana berlaku pada 10 Juli 
1973 berlaku, dengan penyesuaian 
yang perlu, untuk tujuan menafsirkan 
Konstitusi ini dan sebaliknya dalam 
kaitan tersebut yang berlaku untuk 
tujuan menafsirkan dan dalam 
kaitannya dengan Kisah Parlemen 
Bahama.

PENJELASAN CATATAN

(Catatan ini bukan merupakan bagian 
dari Orde.) 

B e r d a s a r k a n  U n d a n g - u n d a n g 
Kemerdekaan Bahama 1973,  Bahama 
akan mencapai status bertanggung 
jawab penuh dalam Persemakmuran 
pada tanggal 10 Juli 1973, Ordo ini 
membuat ketentuan untuk Konstitusi 
untuk Bahama mulai berlaku pada hari 
itu, termasuk ketentuan untuk legislatif, 
eksekutif pemerintah, peradilan dan 
pelayanan publik, Konstitusi juga memuat 
ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan kapal warga Bahama dan hak-hak 
dasar dan kebebasan individu.
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Benin

1. Nama Resmi  :  Republic of Benin
2. Ibu Kota Negara  :  Porto-Novo
3. Konstitusi  :  2 Desember 1990
4. Bahasa Resmi  :  Perancis (Resmi)
5. Bentuk Negara  :  Kesatuan
6. Sistem Pemerintahan  :  Presidensial
7. Bentuk Pemerintahan  :  Republik
8. Kepala Negara  :  Presiden. Presiden dan Wakil Presiden 

dilpilih melalui pemilihan umum 
untuk masa jabatan 5 tahun.

9. Kepala Pemerintahan  :  Presiden
10. Lembaga Legislatif  :  National Revolutionary Assembly, yang 

terdiri dari 83 anggota yang dipilih 
melalui pemilihan umum untuk masa 
jabatan 4 tahun.

11. Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Konstitusi / Constitutional 
Court dan Mahkamah Agung / 
Supreme Court.
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UNDANG-UNDANG BENIN

Dahomey menyatakan kemerdekaan pada 4 Desember 1958, dan mendapatkan 
pengakuan Internasional pertama pada 1 Agustus 1960. Kemudian pada 30 November 
1975, Dahomey berubah menjadi Republik Benin. Selanjutnya, pada 1 Maret 1990, 
terjadi pergolakan pertama semenjak kemerdekaan Benin, yang mengakibatkan 
perubahan iklim politik dan Konstitusi. Mulai saat itu, semua pihak sepakat dengan 
bentuk negara Republik.
Perubahan rezim Politik dan bentuk pemerintahan tidak menghentikan keinginan 
rakyat Benin untuk terus mencari jati diri, nilai-nilai peradaban budaya, filosofi dan 
spiritualisme mereka yang merupakan inti dari kepatriotan mereka.
Puncaknya, Konferensi Kebangkitan Bangsa yang diselenggarakan di Cotonou, pada 
19 hingga 28 Februari 1990, berhasil memulihkan kepercayaan rakyat, dan menjadi 
tonggak Gerakan Rekonsiliasi Nasional dan Era Pembaruan Demokrasi. 
Hasil dari dari konferensi tersebut adalah,

KAMI, ATAS NAMA RAKYAT BENIN:

• Menegaskan bahwa musuh utama Benin adalah rezim politik yang sewenang-
wenang, diktator, tidak adil, korup, memeras rakyat, rasis, nepotisme, 
memperebutkan kekuasan, dan menggunakan kekuatan pribadi.

• Berkomitmen untuk mempertahankan dan menjaga martabat Benin di mata dunia 
dan menegakkan kembali demokrasi dan hak asasi manusia milik kita;

• Menegaskan kebulatan tekad melalui Konstitusi ini untuk membuat aturan hukum 
dan demokrasi pluralis yang menjamin, melindungi dan mendukung hak asasi 
manusia, kebebasan sipil, martabat manusia dan keadilan sebagai kondisi yang 
diperlukan untuk keharmonisan setiap Rakyat Benin, baik dalam dimensi waktu, 
budaya, dan spiritual;

• Menyepakati kembali prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia, 
seperti yang tercantum dalam Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia 1948, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat yang 
diadopsi pada tahun 1981 oleh Organisasi Persatuan Afrika, dan diratifikasi di 
Benin pada tanggal 20 Januari 1986, sebagai ketentuan tak terpisahkan dari 
Konstitusi dan Hukum ini di Benin, serta memiliki nilai lebih besar dalam hukum 
di dalam negeri;

• Menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan 
persahabatan dengan semua bangsa yang memiliki cita-cita kebebasan, keadilan, 
solidaritas kemanusiaan, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kepentingan 
bersama serta saling menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah 
masing-masing;

• Menyatakan komitmen untuk menciptakan Persatuan Afrika dan berjanji untuk 
melakukan segala upaya untuk mewujudkan integrasi antara sub-regional dengan 
regional.

• Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-undang ini yang merupakan 
hukum tertinggi negara serta merupakan Sumpah, Kesetiaan dan Kehormatan 
Rakyat Benin.
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BAB I

BENTUK NEGARA DAN 
KEDAULATAN

Pasal 1

Negara Benin berbentuk Republik yang 
merdeka dan berdaulat.
• Ibu kota Republik Benin adalah Porto-

Novo
• Lambang nasional terdiri atas 3 

warna; hijau, kuning dan merah. 
dua-perlima panjang bendera dari kiri, 
terdapat sebuah band hijau, dan di 
sisi kanan sisanya terdapat dua warna 
yang membagi dua tinggi bendera 
sama panjang: atas kuning, bawah 
merah.

• Himne Republik Benin adalah 
“HARAPAN BARU”.

• M o t t o  R e p u b l i k  a d a l a h  “ 
PERSAUDARAAN - KEADILAN 
-- KERJA KERAS “

• Bahasa resmi Republik Benin adalah 
Bahasa Perancis.

• Segel Resmi Negara, berbentuk 
kepingan berdiameter seratus dua 
puluh milimeter yang menggambarkan:
* Di bagian depan; sebuah kano 

berisi enam bintang berpucuk 
lima yang mengambang di puncak 
gelombang,

 Sebuah busur dengan anak panah 
dari daun kelapa dengan dua 
pesan, motto “PERSAUDARAAN 
- KEADILAN -- KERJA KERAS” 
di bawah banner dan “Republik 
Benin” di sekelilingnya;

* Di sebaliknya; sebuah perisai 
membelah sinople menjadi dua 
bagian yakni kuning dan merah, 
yang merupakan ketiga warna 
bendera, gambar perisai diapit 
oleh dua batang pohon palem

• Senjata Benin: Benin
* Pertama; benteng Somba warna 

emas;
* Kedua; Bintang Perak Benin 

yang bertuliskan, salib dengan 
delapan palang dengan sinar biru 
keperakan dan jurang pasir;

* Ketiga; Sawit berwarna emas yang 
sedang berbuah;

* Keempat; kapal berisi pasir perak 
mengapung di lautan biru dengan 
jahitan di baris mulut robek dari 
berlian;

• Tata cara Pemakaian: Dua Panthers 
Emas terlihat;

• Stamp: dua pasir cornucopias yang 
muncul jagung;

• Mata Uang: Persaudaraan- Keadilan 
- Kerja Keras terukir di banner.

Pasal. 2.

Republik Benin adalah Satu Kesatuan dan 
tak terpisahkan, sekuler dan demokratis.
Pr insip  Republ ik  Benin adalah: 
Pemerintahan dari, oleh dan untuk 
Rakyat.

Pasal. 3.

Kedaulatan Nasional adalah milik rakyat. 
Seluruh Rakyat, masyarakat, perusahaan, 
partai atau pun asosiasi politik, serikat 
dan individu dapat melaksanakannya.
Kedaulatan dilaksanakan sesuai dengan 
Undang-undang ini selaku hukum 
tertinggi negara.
Tindakan hukum apapun, Undang-undang 
dan administrasi yang bertentangan 
dengan ketentuan ini adalah batal dan 
tidak berlaku. Konsekuensinya, setiap 
warga negara memiliki hak untuk 
mengajukan banding ke Mahkamah 
Konstitusi terhadap hukum, teks dan 
dugaan tindak inkonstitusional.
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Pasal 4.

Rakyat menjalankan kedaulatan melalui 
wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui 
referendum. Ketentuan mengenai 
Referendum ditentukan oleh Undang-
undang ini dan hukum organik.
Mahkamah Konstitusi harus mengawasi 
pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan 
hasilnya.

Pasal 5.

Partai-partai politik menyalurkan aspirasi 
rakyat.
Siapa pun dapat membentuk Partai Politik 
dan bergerak bebas sesuai ketentuan 
Piagam partai politik.
Partai-partai politik yang ada harus 
menghormati prinsip-prinsip kedaulatan 
nasional, demokrasi, integritas wilayah 
dan kewenangan negara.

Pasal 6.

Hak pilih bersifat Umum, Sama dan 
Rahasia. Sesuai dengan ketentuan hukum, 
Pemilih adalah semua warga negara 
Benin baik Laki-laki maupun Perempuan, 
yang telah berusia usia delapan belas 
tahun, dan memiliki hak-hak sipil dan 
politik.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA 
NEGARA

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Warga Negara 
dicanangkan dan dijamin oleh Piagam.
Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, 
yang diadopsi pada tahun 1981 oleh 
Organisasi Persatuan Afrika dan 
diratifikasi oleh Benin pada tanggal 20 
Januari 1986, merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Konstitusi dan hukum 
di Benin.

Pasal 8.

Hak asasi Kemanusiaan adalah utama 
dan tidak bisa diganggu gugat.
Negara berkewajiban mutlak untuk 
menghormati dan melindungi hak-hak 
kemanusiaan.
Negara menjamin hak-hak kemanusiaan 
secara utuh. Untuk mewujudkan hak 
tersebut, Negara menyediakan akses yang 
sama terhadap masing-masing warga 
negara dalam hal kesehatan, pendidikan, 
budaya, akses informasi, keterampilan 
dan lapangan kerja.

Pasal 9.

Setiap manusia memiliki hak atas 
pembangunan dan pengembangan diri 
secara penuh baik dalam dimensi material, 
temporal, intelektual dan spiritual, sejauh 
tidak melanggar hak orang lain atau 
melanggar tatanan konstitusional dan 
moral.

Pasal 10.

Setiap orang memiliki hak dalam 
mengekspresikan kebudayaan. Negara 
berkewajiban untuk menjaga dan Majelis 
Nasional mempomosikan nilai-nilai 
peradaban nasional, baik material dan 
spiritual, serta tradisi budaya.

Pasal 11.

Semua masyarakat yang merupakan 
bagian dari bangsa Benin memiliki 
kebebasan untuk menggunakan bahasa 
mereka baik lisan dan tertulis serta 
mengembangkan kebudayaan mereka 
sendiri, dengan tetap menghormati 
kebudayaan lain.
Negara mengusahakan pengembangan 
bahasa nasional dalam pergaulan.

Pasal 12.

Negara  dan khalayak menjamin 
terselenggaranya pendidikan bagi anak-
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anak serta menciptakan kondisi yang 
mendukung tujuan tersebut.

Pasal 13.

Negara menyelenggarakan pendidikan 
untuk kaum muda melalui Sekolah 
Umum. Penyelenggaraan Pendidikan 
Dasar dibiayai oleh Negara dan wajib 
diikuti oleh tiap-tiap Warga Negara.

Pasal 14.

Lembaga dan Komunitas keagamaan 
dapat berkontribusi pada pendidikan 
kaum muda. Sekolah swasta, sekuler atau 
religius, bisa turut serta menyelenggarakan 
pendidikan dengan dikontrol Negara. 
Sekolah Swasta dapat menerima hibah 
dari Negara sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Pasal 15.

Setiap orang memiliki hak untuk hidup, 
merasa aman, dan dihargai integritas 
pribadinya.

Pasal 16.

Seseorang hanya dapat ditangkap atau 
dihukum dengan tuduhan dan bukti 
yang jelas.

Warga Negara tidak boleh diasingkan 
secara paksa.

Pasal 17.

Setiap orang yang dituduh melakukan 
tindak pidana harus dianggap tidak 
bersalah sampai kesalahannya dibuktikan 
dalam suatu pengadilan yang terbuka di 
mana semua jaminan yang diperlukan 
untuk mempertahankan hak-hak mereka 
dijamin. 
Seseorang hanya boleh dituntut atas 
perbuatan atau kelalaian yang, pada saat 
perbuatan tersebut dilakukan, perbuatan 
tersebut merupakan suatu tindak pidana 
berdasarkan hukum nasional. 

Demikian pula, seseorang hanya dapat 
dikenakan hukuman sesuai ketentuan 
maksimal yang berlaku pada saat 
kejahatan tersebut dilakukan.

Pasal 18.

Seseorang tidak boleh mengalami 
penyiksaan atau perlakuan sewenang-
wenang atau kejam, tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat.
Tidak ada yang berhak mencegah tahanan 
atau terdakwa untuk diperiksa oleh 
seorang dokter pilihannya.
Seseorang tidak dapat ditahan tanpa 
undang-undang pidana yang dituduhkan 
kepadanya.
Seseorang tidak dapat ditahan lebih dari 
empat puluh delapan jam tanpa keputusan 
hakim. Periode ini dapat diperpanjang 
hanya dalam kasus luar biasa, dan tidak 
boleh melebihi jangka waktu melebihi 
delapan hari.

Pasal 19.

Setiap individu atau agen Negara yang 
melakukan penyiksaan, pelecehan atau 
perlakuan kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan dalam perjalanan atau 
dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, baik 
atas inisiatif sendiri atau instruksi, harus 
dihukum menurut hukum.
Setiap individu atau agen Negara 
dibebaskan dari tugas apabila melanggar 
hal-hal terkait kehormatan yang serius 
dan nyata terhadap hak asasi manusia 
dan kebebasan publik.

Pasal 20.

Rumah pribadi tidak dapat digeledah 
kecuali menurut prosedur yang ditentukan 
oleh hukum.

Pasal 21.

Kerahas iaan  korespondens i  dan 
komunikasi dijamin oleh hukum.
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Pasal 22.

Setiap orang memiliki  hak atas 
kepemilikan. Tidak seorangpun dapat 
diambil hartanya oleh pemerintah, kecuali 
untuk kepentingan umum dan dengan 
mendapat ganti rugi yang sepadan.

Pasal 23.

Setiap orang berhak atas kebebasan 
pikiran, hati nurani, agama, opini 
kepercayaan, dan ekspresi sesuai dengan 
ketertiban umum yang ditetapkan oleh 
hukum. Keyakinan dan kebebasan 
berekspresi dihargai oleh Negara.
Lembaga Pendidikan, Komunitas 
Agama atau Filsafat memiliki hak untuk 
berkembang tanpa halangan.
Lembaga Pendidikan, Komunitas 
Agama atau Filsafat tidak tunduk pada 
pengawasan Negara, mereka mengatur 
dan mengurus urusan mereka secara 
independen.

Pasal 24.

Kebebasan Pers diakui dan dijamin oleh 
Negara.
Kebebasan ini dilindungi oleh Lembaga 
Tinggi Negara yang berwenang untuk 
pengaturan penyiaran Audio-Visual dan 
Komunikasi, sesuai ketentuan yang 
ditetapkan oleh undang-undang terkait.

Pasal 25.

Negara mengakui dan menjamin, hal-hal 
yang telah diatur oleh hukum, kebebasan 
untuk bepergian, kebebasan berserikat, 
berkumpul, berbuat dan menyampaikan 
pendapat.

Pasal 26.

Negara menjamin kesetaraan seluruh 
Warga di  hadapan hukum tanpa 
membedakan Suku, Ras, Jenis Kelamin, 
Agama, Kelompok atau status sosial.

Pria dan Wanita memiliki kedudukan 
yang sama di depan Hukum. Negara 
melindungi keluarga, terutama para Ibu 
dan anak-anak, serta memelihara para 
penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 27.

Setiap orang memiliki  hak atas 
lingkungan yang sehat dan nyaman 
serta berkewajiban untuk memeliharanya. 
Negara menjamin perlindungan terhadap 
lingkungan.

Pasal 28.

Mekanisme Penyimpanan, Penanganan 
dan Pembuangan Limbah beracun atau 
polutan dari pabrik-pabrik dan industri 
maupun pengrajin diatur dalam Undang-
undang.

Pasal 29.

Tr a n s i t ,  i m p o r ,  p e n y i m p a n a n , 
pembuangan, limbah beracun maupun 
polutan asing di dalam Wilayah Negara 
serta setiap perjanjian yang berkaitan 
dengan hal tersebut merupakan kejahatan 
terhadap bangsa. Sanksi ditentukan oleh 
hukum.

Pasal 30.

Negara mengakui Hak Warga Negara 
untuk bekerja, menciptakan lapangan 
pekerjaan, serta menjamin bahwa pekerja 
mendapat kompensasi yang adil untuk 
layanan atau karyanya.

Pasal 31.

Negara mengakui dan menjamin hak 
pekerja untuk mogok. Setiap pekerja 
dapat mempertahankan hak-hak dan 
kepentingan mereka sebagaimana 
ditentukan oleh hukum, baik secara 
individual, kolektif atau pun melalui 
serikat buruh. Aksi mogok yang 
dilaksanakan harus sesuai oleh hukum.
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Pasal 32.

Pertahanan Bangsa dan Keutuhan wilayah 
Republik adalah tugas Utama setiap 
warga negara Benin.
Wajib militer bersifat wajib. Wajib Militer 
tersebut ditentukan lebih oleh Undang-
undang terkait.

Pasal 33.

Semua warga negara Republik Benin 
harus bekerja dalam rangka mencapai 
kesejahteraan,  memenuhi  semua 
kewajiban sipil dan profesional mereka, 
serta memenuhi beban pajak mereka.

Pasal 34.

Setiap warga negara Benin, baik dari 
kalangan sipil atau militer, memiliki tugas 
utama untuk menghormati konstitusi dan 
tatanan konstitusional, serta hukum dan 
peraturan yang berlaku di Republik Benin 
dalam situasi apapun.

Pasal 35.

Setiap Warga Negara harus bertanggung 
jawab atas jabatan yang diamanahkan 
kepadanya, baik Jabatan Publik atau 
pada Jabatan Politik; dengan hati nurani, 
kompetensi, dedikasi, kejujuran, serta 
loyalitas untuk kepentingan, kehormatan 
dan kebaikan bersama.

Pasal 36.

Setiap Warga Negara Benin berkewajiban 
untuk menghormati dan menghargai 
sesamanya tanpa diskriminasi, memelihara 
hubungan dengan orang lain, sehingga 
dapat mempertahankan, memperkuat dan 
memajukan penghormatan, dialog dan 
saling toleransi untuk perdamaian dan 
kesatuan Nasional.

Pasal 37.

Fasilitas umum adalah untuk kepentingan 
bersama. Setiap warga negara Benin 
harus menghormati dan melindungi 
Fasilitas tersebut dengan hati-hati.
Setiap tindakan sabotase, vandalisme, 
korupsi, penyalahgunaan, penggelapan, 
atau panganiayaan adalah terlarang 
sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Pasal 38.

Negara melindungi hak-hak Warga 
Negara Asing  dan kepentingan warga 
Benin.

Pasal 39.

Orang asing yang bertempat di wilayah 
Republik Benin mendapatkan hak dan 
kebebasan yang sama dengan warga 
negara Benin, sesuai dengan ketentuan 
hukum Benin.
Mereka diwajibkan untuk mematuhi 
konstitusi, hukum dan peraturan Republik 
Benin.

Pasal 40.

Negara berkewajiban memastikan 
penyebaran dan pengajaran Konstitusi, 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
tahun 1948, Piagam Afrika tentang Hak 
Manusia dan Rakyat tahun 1981 serta 
semua amandemen dari semua Hukum 
tersebut, beserta Hukum turunanannya.
Negara harus mengintegrasikan HAM 
dalam program pemberantasan Buta 
huruf, proses belajar mengajar di setiap 
tingkatan sekolah, Perguruan Tinggi dan 
Pelatihan Angkatan Bersenjata, Pasukan 
Keamanan Publik dan sejenisnya.
Negara  juga  harus  memas t ikan 
penyebaran informasi dan Persamaan 
Hak, melalui semua sarana komunikasi 
massal, terutama radio dan televisi, 
dengan bahasa nasional
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BAGIAN III

HAK EKSEKUTIF

Pasal 41.

Presiden Republik adalah Kepala Negara 
yang dipilih oleh Bangsa Benin dan 
merupakan simbol persatuan nasional.
Kepala Negara adalah penjamin 
kemerdekaan nasional, integritas wilayah 
serta menghormati perjanjian Konstitusi, 
dan kesepakatan internasional.

Pasal 42.

Presiden Republik dipilih dengan 
pemilihan umum langsung untuk masa 
jabat lima tahun.
Dalam keadaan apapun, Seorang Presiden 
tidak diperkenankan menjabat lebih dari 
dua periode.

Pasal 43.

Pemilihan Presiden diselenggarakan 
dalam dua putaran untuk mencari suara 
mayoritas.

Pasal 44.

Seseorang calon Presiden Republik harus 
memenuhi ketentuan berikut:
•  Berkebangsaan Beninese sejak lahir 

atau selama sedikitnya sepuluh tahun;
•  memiliki karakter yang baik dan jujur;
•  Semua hak sipil dan politiknya tidak 

sedang dicabut karena suatu hal;
•  Berusia minimal 40 tahun kurang 

dari 70 tahun pada tanggal pengajuan 
aplikasi;

•  berada di wilayah Republik Benin 
selama pemilu;

•  Tercatat dan disaksikan memiliki 
fisik dan mental yang sehat oleh tiga 
dokter tersumpah yang ditunjuk oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Pasal 45.

Presiden dipilih berdasarkan suara 
mayoritas mutlak. Jika dalam pemungutan 
suara pertama tidak tercapai suara 
mayoritas, akan diadakan pemilihan 
putaran kedua, dalam kurun waktu waktu 
lima belas hari setelah putaran pertama
Dua kandidat yang mendapat jumlah 
suara terbesar dalam Pemilihan putaran 
pertama secara otomatis maju dalam 
pemungutan suara putaran kedua. Nomor 
urut berdasarkan urutan peringkat mereka 
pada pemungutan suara pertama.
Calon terpilih adalah yang mendapat 
suara mayoritas dalam pemilihan putaran 
kedua.

Pasal 46.

Surat perintah penyelenggaraan PEMILU 
ditetapkan oleh Dewan Menteri.

Pasal 47.

PEMILU Presiden putaran pertama 
diselenggarakan setidaknya tiga puluh 
hari sebelum masa jabat presiden berakhir, 
dan paling lambat empat puluh hari 
setelah berakhirnya masa jabat presiden.
Masa jabat presiden baru dimulai 
dari tanggal berakhirnya masa Jabat 
pendahulunya.

Pasal 48.

Persyaratan kelayakan, nominasi 
pemungutan suara, penghitungan dan 
pengumuman hasil pemilihan Presiden 
Republik ditetapkan oleh Hukum.
Undang-undang menetapkan status sipil 
presiden serta menentukan besaran 
pensiun yang akan dialokasikan untuk 
mantan-mantan presiden.
Namun, dengan tanggal diundangkannya 
Undang-Undang ini, hanya presiden 
terpilih secara konstitusional yang dapat 
menerapkan ketentuan tersebut.
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Pasal 49.

Mahkamah Konst i tusi  menjamin 
keberlangsungan proses pemilihan suara 
dan mengumumkan hasilnya.
Pemilihan Presiden Republik adalah 
amanah proklamasi.
Mahkamah menetapkan presiden terpilih 
dalam kurun waktu lima hari dari 
pengumuman sementara, jika tidak 
ada sengketa yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemilu yang diajukan 
dalam Mahkamah Agung oleh kandidat.
Jika terdapat kasus sengketa, Mahkamah 
harus memutuskan hasil dari keputusan 
pengumuman sementara dalam waktu 
sepuluh hari untuk ditetapkan, atau 
dibatalkan.
Jika dalam lima hari setelah PEMILU 
tidak ditemukan penyimpangan, maka 
Mahkamah Konstitusi menetapkan 
Presiden Republik dalam waktu lima 
belas hari setelah pemilu.
Bila terjadi pembatalan hasil pemilu, akan 
diadakan pemungutan suara baru dalam 
lima belas hari dari keputusan.

Pasal 50.

Jika terjadi  kekosongan Jabatan 
Kepresidenan dikarenakan kematian, 
pengunduran diri atau ketidakmampuan 
permanen, Majelis Nasional bersidang 
untuk memutuskan suara mayoritas 
dari anggota-anggotanya. Ketua Majelis 
Nasional menjalankan tugas Presiden 
sampai Mahkamah Konstitusi menetapkan 
Presiden Pengganti dan mengumumkan 
bahwa terjadi kekosongan Jabatan 
Presiden.
Tugas Kepala Negara , selain yang sudah 
disebutkan dalam Pasal 54, (3), 58, 60, 
101 dan 154, untuk sementara diampu 
oleh Ketua Majelis Nasional.
Pemilihan Presiden baru akan dilakukan 
setidaknya tiga puluh hari dan lebih 

dari empat puluh hari setelah deklarasi 
kekosongan akhir.
Bila terjadi kudeta Presiden, fungsi 
kepresidenan dijamin oleh Presiden 
Mahkamah Konstitusi sebelum Pengadilan 
Tinggi menetapkan putusan, kecuali yang 
disebutkan dalam Pasal 54 ayat 3, 58, 
60, 101 dan 154.
Bila Presidean tidak dapat hadir, sedang 
sakit atau pun cuti, Tugas kepresidenan 
dilaksanakan oleh anggota Pemerintah 
yang diangkat oleh Presiden dan dalam 
batas-batas kekuasaan yang telah 
didelegasikan.

Pasal 51.

Presiden tidak diperkenankan merangkap 
jabatan legislatif, kantor publik, kegiatan 
profesional serta kegiatan sipil atau 
militer lainnya.

Pasal 52.

Selama bertugas, Presiden dan anggota 
Pemerintah tidak diperkenankan membeli 
sesuatu atau mengambil sewa secara 
langsung tanpa perantara atau menyewa 
atas nama negara, tanpa izin dari 
Mahkamah Konstitusi sesuai ketetapan 
hukum yang berlaku.
Presiden dan anggotaPemerintah 
diwajibkan melaporkan harta kekayaan 
mereka di awal dan di akhir jabatan 
ke Badan Pemeriksa Keuangan dari 
Mahkamah Agung.
Mereka tidak diperkenankan mengambil 
bagian dalam pengadaan barang dan 
lelang untuk keperluan pemerintah atau 
negara atau hal-hal dibawah kendali 
mereka.

Pasal 53.

Sebelum menjabat, Presiden bersumpah 
sebagai berikut:
“Atas nama Tuhan YME, leluhur, bangsa 
dan rakyat Benin, pemilik tunggal 
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kedaulatan, Kami, .................... , Presiden 
Republik, yang terpilih sesuai dengan 
undang-undang Republik bersumpah:
•  untuk menghormati dan membela 

Konstitusi Rakyat Benin;
•  Setia menjalankan jabatan tinggi yang 

dipercayakan;
•  t idak dipengaruhi oleh selain 

kepentingan umum dan hak-hak 
pribadi manusia, mencurahkan seluruh 
kemampuan untuk penelitian dan 
promosi kesejahteraan umum, dan 
kesatuan nasional

•  Mempertahankan integritas wilayah 
nasional;

•  Setia memimpin dan loyal pada 
rakyat. Bila terbukti melakukan 
sumpah palsu, maka akan didakwa 
sesuai dengan Undang-undang yang 
berlaku

Sumpah jabatan kepresidenan tersebut 
disaksikan oleh Ketua Mahkamah 
Konstitusi di depan Majelis Nasional 
dan Mahkamah Agung.

Pasal 54.

Presiden adalah pemegang kekuasaan 
eksekutif. Sebagai kepala pemerintahan, 
Presiden berwenang menentukan dan 
memutuskan kebijakan Bangsa. Presiden 
mengendalikan regulasi.
Presiden berkuasa atas Administrasi 
Negara dan Angkatan Bersenjata. Serta 
bertanggung jawab atas pertahanan 
nasional.
Presiden wajib memberikan laporan 
pertanggung jawaban pada saat tugas 
dan fungsi mereka berakhir, setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Penasehat 
Majel is  Nasional ,  ser ta  anggota 
Pemerintah.
Pegawai Pemerintah bertanggung jawab 
kepada Presiden.
Fungsi anggota Pemerintah harus sesuai 
dengan yang ditetapkan oleh mandat 

parlemen, setiap pekerjaan publik, 
kegiatan sipil atau militer, dan profesional.
Tugas Presiden Republik,  selain 
yang diatur dalam Pasal 60 dan 115 
dilaksanakan oleh Menteri terkait..

Pasal 55.

Presiden Republik memimpin para 
Menteri dalam suatu Kabinet.
Para Menteri Kabinet bertanggung jawab 
atas:
• keputusan menentukan kebijakan 

Negara;
•  Keuangan;
•  Tata cara dan Petunjuk Pelaksanaan 

suatu keputusan.

Pasal 56.

Presiden menunjuk tiga dari tujuh 
anggota Mahkamah Konstitusi. Setelah 
berkonsultasi dengan Ketua Majelis 
Nasional, Presiden Membentuk Kabinet: 
Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi 
Penyiaran , Dewan Pertimbangan Agung.
Presiden juga menunjuk Anggota Kabinet 
yang lain: Anggota Mahkamah Agung, 
Duta Besar, Utusan Khusus, Hakim, 
Jenderal dan Pejabat Tinggi lain yang 
termasuk dalam daftar undang-undang 
yang berlaku.

Pasal 57.

Presiden dapat mengusulkan perubahan 
undang-undang pada anggota Majelis 
Nasional.
Hal itu menjamin berlakunya hukum 
dalam waktu lima belas hari dari waktu 
yang ditentukan oleh ketua Majelis 
Nasional.
Periode ini dapat dikurangi menjadi 
lima hari dalam keadaan darurat yang 
dinyatakan oleh Majelis Nasional.
Dimungkinkan, sebelum tenggat waktu 
ini berakhir, Presiden meminta Majelis 
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Nasional untuk mempertimbangkan 
pembahasan ulang di Pasal tersebut. 
Pembahasan ulang tersebut tidak dapat 
dipungkiri.
Jika pembahasan tidak selesai pada 
sidang pertama, maka  sidang kedua 
secara otomatis diselenggarakan dalam 
masa reguler berikutnya.
Pemungutan suara untuk Sidang kedua 
dilakukan untuk mencari suara mayoritas 
mutlak dari anggota Majelis Nasional. 
Jika setelah pemungutan suara ini 
Presiden menolak untuk memberlakukan 
hukum, maka Mahkamah Konstitusi, 
Ketua Majelis Nasional, menyatakan 
hukum ditegakkan jika sesuai dengan 
Konstitusi.
Prosedur pelaksanaan yang sama 
dilakukan ketika, pada saat berakhirnya 
lima belas hari sebagaimana diundangkan 
dalam ayat 2 pasal ini, tidak ada delik 
yang diajukan.

Pasal. 58.

Presiden dapat menyelenggarakan 
referendum mengenai segala hal yang 
berkaitan dengan hak-hak asasi manusia 
di pusat atau daerah serta di LSM 
setelah berkonsultasi dengan Ketua 
Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah 
Konstitusi.

Pasal 59.

Presiden menjamin pelaksanaan hukum 
dan memastikan bahwa dilaksanakannya 
putusan pengadilan.

Pasal 60.

Presiden memiliki hak untuk memberi 
grasi. Dia memberikan haknya sesuai 
ketentuan Pasal 130.

Pasal 61.

Presiden Republik akan mentapkan 
standar Duta Besar dan Utusan Khusus. 

Duta Besar dan Utusan Khusus harus 
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 62.

Presiden adalah panglima tertinggi 
Angkatan Bersenjata.
Presiden menunjuk Kabinet, anggota 
Dewan Pertahanan dan memimpin 
pertemuan Dewan.
Komposisi, susunan organisasi dan fungsi 
dari Dewan Pertahanan ditetapkan oleh 
hukum.

Pasal 63.

Selain bertugas membela integritas 
teritorial Angkatan Darat Presiden 
Repub l ik  memungkinkan  un tuk 
member ikan  kon t r i bus i  kepada 
pembangunan ekonomi bangsa dan semua 
fungsi publik lainnya di bawah kondisi 
yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 64.

Setiap anggota Angkatan Bersenjata atau 
Keamanan Publik yang ingin menjadi 
calon Presiden Republik diharuskan 
mengundurkan diri terlebih dahulu dari 
Angkatan Bersenjata atau Keamanan 
Publik. Dalam kasus ini, pemohon dapat 
tetap mengklaim manfaat dari hak-hak 
yang diperoleh sesuai dengan yang telah 
dilakukan.

Pasal 65.

Setiap usaha untuk menggulingkan 
rezim konstitusional oleh staf Angkatan 
Bersenjata atau Keselamatan Publik 
dianggap sebagai kejahatan dan kejahatan 
terhadap bangsa dan negara dan akan 
dihukum menurut Undang-Undang yang 
berlaku.

Pasal 66.

Dalam hal terjadi kudeta, pemberontakan 
atau agresi oleh tentara bayaran, setiap 
anggota badan konstitusional memiliki 
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hak dan kewajiban untuk menggunakan 
segala cara untuk mengembalikan 
legitimasi konstitusional, termasuk 
penggunaan perjanjian kerjasama militer 
atau pertahanan yang ada.
Dalam keadaan ini, untuk setiap Warga 
Negara Benin wajib taat dan mengikuti 
otoritas yang sah sebagai tugas utama.

Pasal 67.

P r e s i d e n  t i d a k  d i p e r b o l e h k a n 
menggunakan Angkatan Bersenjata 
atau Polisi Asing untuk campur tangan 
dalam konflik internal, kecuali dalam hal 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66.

Pasal 68.

Ketika lembaga-lembaga Republik, 
kemerdekaan Bangsa, integritas wilayah 
nasional atau Pelaksanaan Komitmen 
Internasional terancam oleh operasi 
serius dan pemerintahan konstitusional 
dan terancam / terganggu, maka Presiden 
Republik segera berkonsultasi dengan 
Ketua Majelis Nasional dan Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Menteri 
mengambil langkah-langkah luar biasa 
yang dibutuhkan oleh keadaan tanpa 
menangguhkan hak warga negara yang 
dijamin oleh konstitusi.
Presiden menginformasikan kedaruratan 
bangsa dan Majelis Nasional mengadakan 
Sidang Istimewa.

Pasal 69.

Langkah-langkah yang diambil harus 
bertujuan segera mengembalikan otoritas 
publik konstitusional.
Majelis Nasional menetapkan periode di 
mana Presiden tidak bisa lagi mengambil 
tindakan yang luar biasa.

Pasal 70.

Presiden dapat mendelegasikan sebagian 
kekuasaannya kepada menteri, kecuali 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54, 
ayat 3 60, 61, 101, 115, 133 dan 144.

Pasal 71.

D a l a m  m e l a k s a n a k a n  f u n g s i 
pemerintahannya, Presiden atau salah 
satu anggota dari Pemerintah, dapat 
dicekal oleh Majelis Nasional.
Presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan 
Majelis Nasional, atau melalui menteri 
terkait yang didelegasikan khusus.
Dalam keadaan khusus,  Majel is 
Nasional dapat mengeluarkan resolusi 
untuk membuat rekomendasi kepada 
Pemerintah.

Pasal 72.

Presiden memberikan laporan tahunan 
kepada Majelis Nasional mengenai 
keadaan Negara setiap tahun.
Laporan bisa dilakukan setiap saat. 
Laporan tersebut tidak boleh menimbulkan 
perdebatan, yang dapat menimbulkan 
kericuhan Majelis Nasional.

Pasal 73.

Presiden mempertanggung jawabkan 
kasus pengkhianatan tingkat tinggi, 
penghinaan terhadap Majelis Nasional, 
atau perusakan kehormatan dan integritas, 
sebagai tanggung jawab personal.

Pasal 74.

Presiden dianggap telah melanggar 
sumpahnya jika terjadi pengkhianatan 
tingkat tinggi, dimana terjadi pelanggaran 
serius Hak Asasi Manusia baik secara 
langsung atau tidak langsung, penjualan 
bagian dari wilayah nasional atau 
tindakan merugikan pertahanan negara, 
kehidupan yang sehat, memuaskan, dan 
berkelanjutan.

Pasal 75.

Presiden bisa kehilangan kehormatan dan 
integritas bila berperilaku bertentangan 
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dengan moral seperti, penggelapan, 
penyuapan, pengayaan terlarang baik 
secara langsung ataupun tidak langsung.

Pasal 76.

Bila presiden tidak memberikan respon 
terhadap isu-isu yang diangkat oleh 
Majelis Nasional dalam waktu tiga 
puluh hari, maka Majelis Nasional bisa 
memberikan teguran.

Pasal 77.

Setelah periode ini, Ketua Majelis 
Nasional melapor kepada Mahkamah 
Konstitusi bila terjadi pelanggaran 
serius terhadap ketentuan-ketentuan 
konstitusional.
Mahkamah Konstitusi bertindak bila 
Presiden belum memberikan jawaban 
kepada Majelis Nasional dalam waktu 
tiga hari , dan sesegera mungkin dalam 
hal apapun sebelum Masa jabat berakhir.
Pada saat berakhirnya periode ini, jika 
tidak ada tindakan yang diambil oleh 
Presiden Republik terhadap keputusan 
Pengadilan, Presiden Republik dibawa ke 
hadapan Pengadilan Tinggi untuk diadili 
Majelis Nasional.

Pasal 78.

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 74-77 
harus dituntut dan dihukum sesuai dengan 
ketentuan Pasal 136-138 Undang-undang 
ini.

BAB IV

HAK Legislatif

I- MAJELIS NASIONAL (Pasal 79-93)
II- H u b u n g a n  a n t a r a  M A J E L I S 

NASIONAL dan Pemerintah (Pasal 
94-113)

I MAJELIS NASIONAL

Pasal 79.

Parlemen terdiri dari satu majelis yang 
disebut Dewan Perwakilan Rakyat, yang 
anggotanya disebut Wakil Rakyat.
DPR menjalankan kekuasaan legislatif 
dan mengendalikan tindakan dari 
Pemerintah.

Pasal 80.

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan 
umum langsung. Masa jabatan anggota 
DPR empat tahun. Mereka dapat diangkat 
kembali. Setiap anggota DPR merupakan 
wakil dari seluruh bangsa dan mandat 
utama lah yang terpenting.

Pasal 81.

Undang-undang menetapkan jumlah 
anggota DPR, kondisi kelayakan, serta 
bila terjadi sistem yang tidak kompatibel 
dan kekosongan kursi.
Mahkamah Konstitusi mentapkan 
keabsahan pemilihan Legislatif.
Setiap anggota Angkatan Bersenjata 
atau Keselamatan Publik yang ingin 
menjadi calon Wakil Rakyat harus 
mengundurkan diri Angkatan Bersenjata 
atau Keselamatan Publik.
Dalam kasus ini, pemohon tetap dapat 
mengklaim hak-hak yang diperoleh sesuai 
dengan jabatannya terdahulu.

Pasal 82.

DPR dipimpin oleh seorang Ketua. 
Mereka dipilih untuk jangka legislatif 
dalam kondisi yang ditetapkan oleh Tata 
Tertib Majelis.
Ketika Ketua DPR menjalankan fungsi 
Presiden sesuai dengan Pasal 50 dari 
Undang-undang ini, Ketua DPR diganti 
oleh yang lain, yang sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib Majelis tersebut.
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Pasal 83.

Dalam hal kekosongan Ketua DPR yang 
dikarenakan oleh kematian, pengunduran 
diri atau penyebab lainnya, Majelis 
memilih seorang Ketua baru dalam 
waktu lima belas hari setelah terjadinya 
kekosongan tersebut, jika dalam tempo 
tersebut tidak berhasil menetapkan Ketua 
Baru, maka akan dibiarkan kosong 
seperti yang ditetapkan oleh Peraturan 
Tata Tertib.
Jika diperlukan, dibentuk petugas 
pengganti sesuai dengan Peraturan Tata 
Tertib Majelis tersebut.

Pasal 84.

Ketua DPR mempertanggung jawabkan 
pengelolaan dan kegiatan DPR kepada 
Majelis serta memberikan penjelasan 
terhadap hal-hal yang ditanyakan 
kepadanya.
Setiap anggota DPR dapat mengajukan 
pertanyaan, baik lisan ataupun tertulis 
pengelolaan dan kegiatan DPR kepada 
Ketua DPR. DPR dapat membentuk 
sebuah komisi penyelidikan untuk 
membuat laporan rinci.
Berdasarkan laporan tersebut, DPR dapat 
meminta ketuanya mengundurkan diri 
dengan suara minimal dua-pertiga dari 
jumlah anggotanya.
Jika kesepakatan tersebut kuorum, Ketua 
DPR secara otomatis diberhentikan 
dari jabatannya, dengan tetap bertugas 
sebagai anggota. Dalam waktu lima 
belas hari dari keputusan pemberhentian 
Ketua DPR sebelumnya, DPR harus 
menyelenggarakan pemilihan Ketua baru.

Pasal 85.

Jika dalam Sidang Pendahuluan, Angka 
kuorum yakni setengah plus satu dari 
jumlah anggota DPR tidak tercapai, 
pertemuan itu ditunda sampai hari tiga 
berikutnya. Setelah itu, Sidang tetap 

diselenggarakan,dengan atau tanpa 
Kuorum.

Pasal 86.

Sidang Paripurna tidak diselenggarakan 
di Rapat Rutin, kecuali dalam kasus yang 
telah ditetapkan sebagai Force Majeure 
oleh Mahkamah Konstitusi.
Laporan Sidang DPR akan diterbitkan 
dalam Jurnal Resmi.

Pasal 87.

DPR bersidang minimal 2 kali per tahun.
Sidang pertama diselenggarakan pada dua 
minggu pertama bulan April.
Sidang kedua diselenggarakan pada paruh 
kedua bulan Oktober.
Setiap Sidang tidak boleh berlangsung 
lebih dari tiga bulan.

Pasal 88.

Sidang Istimewa dapat diselenggarakan 
atas permintaan Presiden atau permintaan 
mayoritas anggota DPR.
Durasi Sidang Istimewa tidak lebih dari 
lima belas hari. Sidang Istimewa ditutup 
segera setelah pembahasan selesai.

Pasal 89.

Kebijakan DPR disertai Petunjuk 
Pelaksanaan yang sesuai dengan UU.
Petunjuk Pelaksanaan harus mengatur:
•  komposisi ,  aturan operasional 

Kementrian serta kekuasaan dan Hak 
Istimewa dari Presiden;

•  jumlah, peruntukan, komposisi, 
peran dan kompetensi komite tetap, 
baik yang besifat khusus ataupun 
sementara;

• pembentukan komite penyelidikan 
p a r l e m e n  d i k e n d a l i k a n  o l e h 
pemerintah;

• unit organisasi administratif dipimpin 
oleh seorang Sekretaris Jenderal di 
bawah wewenang Ketua DPR;
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• Peraturan terkait kedisiplinan Wakil 
Rakyat ditentukan dalm Sidang;

• metode pemungutan suara, beserta 
pengecualiannya ditentukan secara 
tegas oleh Konstitusi ini.

Pasal 90.

Anggota DPR  mendapatkan kekebalan 
parlemen. Oleh karena itu, anggota dewan 
tidak dapat dituntut, diselidiki, ditangkap, 
ditahan atau diadili sehubungan dengan 
pendapat yang diungkapkan atau suara 
yang diberikan dalam menjalankan 
fungsinya.
Selama menjabat, anggota Dewan tidak 
dapat dituntut atau ditangkap pada 
kejahatan atau tindak pidana ringan 
atas perintah DPR, kecuali dalam kasus 
flagrante delicto.
Selama menjabat, anggota Dewan tidak 
dapat mengundurkan diri tanpa ijin dari 
Ketua Dewan, kecuali dalam kasus 
flagrante, dengan putusan hakim tentang 
delik tuntutan dari pihak berwenang.
Penahanan atau penuntutan seorang 
Anggota Dewan hanya dapat dilakukan 
bila disepakati oleh setidaknya dua 
pertiga jumlah Anggota Dewan.

Pasal  91.

Anggota menerima tunjangan parlemen 
sesuai ketentuan hukum.

Pasal 92.

Setiap anggota Dewan yang ditunjuk 
menjadi menteri otomatis kehilangan 
jabatannya sebagai Wakil Rakyat. 
Mekanisme penetapan penggantinya  
diatur oleh hukum.

Pasal 93.

Suara untuk Anggota Dewan bersifat 
personal .  Pe tunjuk  Pelaksanaan 
Penyelenggaraan DPR mengatur tatacara 

pendelegasian suara. Seseorang tidak 
dapat menggantikan Anggota Dewan lain 
lebih dari satu periode.

II

HUBUNGAN ANTARA DPR DAN 
PEMERINTAH

Pasal 94.

DPR memberitahukan kepada Presiden 
menganai agenda pertemuan dan sidang 
Komisi.

Pasal 95.

Pemerintah memiliki akses ke Sidang 
Dewan.  Rapat  dengar  Pendapat 
diselenggarakan atas permintaan anggota 
Komisi atau atas permintaan Pemerintah.
R a p a t  D e n g a r  P e n d a p a t  b i s a 
diselenggarakan dengan mengundang 
Ahli di Bidang terkait.

Pasal 96.

DPR mengatur hukum dan kesepakatan 
pajak.

Pasal 97.

Hukum disahkan oleh DPR dengan suara 
mayoritas.
Namun, Hukum turunan dari Undang-
undang hanya dapat diubah dalam kondisi 
berikut:
•  Rancangan UU yang diajukan telah 

melewati waktu lima belas hari dari 
pembahasan oleh Majelis Nasional;

•  Rancangan UU dapat diterima oleh 
mayoritas dari anggota DPR;

•  UU turunan dapat dipublikasikan 
setelah disahkan oleh Mahkamah 
Konstitusi sesuai dengan UU yang 
berlaku.

Pasal 98.

Undang-Undang mengatur hal-hal 
mengenai:
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•  kewarganegaraan, hak-hak sipil dan 
jaminan dasar yang diberikan kepada 
warga untuk menjalankan kebebasan 
publik, kewajiban yang dikenakan 
untuk kepentingan pertahanan nasional 
dan keselamatan publik, kepemilikan 
barang-barang warga negara;

•  status kewarga negaraan, hubungan 
negara dengan warganya, peraturan 
mengenai perkawinan, warisan dan 
kebebasan;

•  proses harmonisasi dan penyelarasan 
adat istiadat dengan prinsip-prinsip 
fundamental dari konstitusi;

•  penentuan hukuman atas kejahatan dan 
pelanggaran yang mereka lakukan;

•  amnesti;
•  Aturan peradilan dari semua perintah 

dan proses sebelumnya, penciptaan 
pengadilan jenis bar, status peradilan, 
kantor menteri dan pejabat keadilan;

•  tarif dasar dan metode pengumpulan 
pajak;

•  isu perubahan rezim;
•  Sistem pemilihan Presiden Republik, 

anggota DPR dan DPRD;
•  Pengkategorian lembaga publik;
•  Statuta Umum Pegawai Negeri Sipil;
•  Statuta Pribadi Keamanan Pasukan 

Militer Publik dan sejenisnya;
•  Aturan umum Administrasi;
•  Cakupan organisasi, pendirian dan 

pelaksanaan administrasi dan batas-
batas pemilihan umum;

•  keadaan Siaga dan keadaan darurat.
Undang-undang menentukan prinsip-
prinsip dasar:
•  Pengaturan pertahanan nasional;
•  Pengaturan otoritas lokal, kemampuan 

dan sumber daya meraka;
•  pendidikan dan penelitian ilmiah;
•  s is tem Kepemilikan,  hak dan 

kewajiban sipil dan komersial;

•  nasionalisasi dan denasionalisasi 
p e r u s a h a a n  d a n  p e n g a l i h a n 
kepemilikan perusahaan sektor publik 
ke sektor swasta;

•  hukum perburuhan, jaminan sosial, 
hak untuk berorganisasi dan hak untuk 
mogok;

•  Pembuangan dan pengelolaan domain 
Negara;

•  mutualitas dan tabungan;
•  organisasi produksi;
•  Per l indungan l ingkungan dan 

konservasi sumber daya alam;
•  R e n c a n a  t r a n s p o r t a s i  d a n 

telekomunikasi;
•  regulasi penjara.

Pasal 99.

Hukum Keuangan menetapkan pendapatan 
dan pengeluaran negara.
Hukum Perundang-undangan mengontrol 
p e l a k s a n a a n  h u k u m  k e u a n g a n , 
Pengawasan keuangan Bangsa oleh BPK 
dari Mahkamah Agung.
Undang-undang menetapkan sasaran 
program negara ekonomi dan sosial

Pasal 100.

Hal-hal yang belum diatur dalam UU ini 
diatur dengan Aturan tambahan.
Kebijakan Parlemen sebelum berlakunya 
Undang-undang ini dapat diubah dengan 
berkonsultasi  dengan Mahkamah 
Konstitusi.

Pasal 101.

Pernyataan perang oleh Presiden harus 
melalui persetujuan Parlemen.
Dalam keadaan luar biasa, Parlemen 
dapat mengambil langkah taktis, dimana 
keputusan untuk menyatakan perang 
diambil dalam Dewan Menteri melalui 
Presiden dan Presiden harus segera 
mengumumkan keadaan tersebut.
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keadaan darurat dan perpanjangan 
Keadaan darurat ditetapkan oleh Dewan 
Menteri, setelah berkonsultasi dengan 
Parlemen.
Dalam  lima belas hari, Parlemen harus 
mengesahkan status keadaan darurat 
Perpanjangan keadaan darurat.
Jika dalam waktu enam puluh hari 
dari pengepungan atau keadaan darurat 
Parlemen tidak memberikan keputusan,  
maka keadaan perang atau keadaan 
darurat dapat dideklarasikan tanpa 
persetujuan parlemen.

Pasal 102.

Untuk melaksanakan suatu program, 
Pemerintah dapat meminta Parlemen 
untuk mengesahkan undang-undang 
yang memungkinkan pemerintah menjadi 
pengambil keputusan dalam jangka waktu 
terbatas, sesuai dengan aturan hukum 
pada umumnya. Otorisasi tersebut dapat 
diberikan dengan persetujuan minimal 
dua pertiga mayoritas anggota Majelis 
Nasional.
Perintah eksekusi diambil oleh Dewan 
Menter i ,  berdasarkan ke tentuan 
Mahkamah Konstitusi. Perintah tersebut 
mulai berlaku begitu diumumkan, tetapi 
tidak berlaku lagi jika Majelis nasional 
telah menetapkan perubahan UU.
Pada berakhirnya jangka waktu yang 
disebutkan dalam paragraf pertama pasal 
ini, keputusan tidak dapat diubah kecuali 
oleh hukum yang telah ditetapkan oleh 
legislatif.

Pasal 103.

Anggota Dewan mempunyai hak untuk 
mengamandemen.

Pasal 104.

Proposal, proyek dan usulan perubahan 
yang tidak di bidang hukum tidak dapat 
diterima.

Keputusan tersebut dibuat oleh Ketua 
Majelis Nasional setelah bermusyawarah 
dengan Dewan.
Jika muncul proposal atau perubahan 
yang bertentangan dengan delegasi yang 
diberikan di bawah bagian 102 dari 
Undang-Undang ini, Pemerintah dapat 
mengajukan pembatalan.
Dalam kasus sengketa, seperti tertuang 
dalam ayat 1 dan 3 dari Pasal ini, 
Mahkamah Konstitusi, Ketua Parlemen 
atau Pemerintah, bertindak dalam waktu 
delapan hari.

Pasal 105.

Perubahan Undang-undang diusulkan 
oleh Presiden dan anggota Majelis 
Nasional.
Menurut Pasal 132 dari Undang-
undang ini, Rancangan perubahan 
dilaksanakan oleh Dewan Menteri setelah 
dikonsultasikan ke Mahkamah Agung, 
dan disepakati oleh Parlemen.
Rancangan Perubahan UU dan susunannya 
dikirimkan kepada komisi terkait di 
Parlemen untuk dipertimbangkan sebelum 
pleno, 
Tanpa disampaikan terlebih dahulu 
kepada Ketua Parlemen, Rancangan 
anggaran Parlemen tidak boleh langsung 
dibahas oleh Komisi terkait komite atau 
dalam Pleno.

Pasal 106.

Pembahasan Anggaran dilakukan 
berdasarkan berkas yang dibuat Komisi 
terkait. Demikian itu, atas permintaan 
Pemerintah, harus menunjukkan dengan 
jelas poin-poin yang tidak disetujui 
Parlemen atas anggaran yang diajukan 
Pemerintah.

Pasal 107.

Proposal dan amandemen yang diajukan 
oleh anggota parlemen tidak dapat 
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diterima bila perubahan yang diajukan 
akan mengurangi SDPublik. Kecuali 
jika penciptaan ataupun pengurangan 
yang diusulkan diikuti oleh proposal 
meningkatkan pendapatan atau tabungan 
setara.

Pasal 108.

Dengan disetujui minimal tiga perempat 
dari jumlah anggota Parlemen, Parlemen 
dapat memutuskan pertanyaan apa pun 
melalui referendum.

Pasal 109.

Majelis Nasional menyepakati rencana 
keuangan berdasarkan dengan ketentuan 
yang ada. Parlemen harus sudah 
menerima draft rancangan undang-
undang keuangan selambat-lambatnya 
satu minggu sebelum pembukaan Sidang 
di Bulan Oktober. RUU Keuangan harus 
mengatur agar pendapatan seimbang 
dengan pengeluaran.

Pasal 110.

Majelis Nasional menyetujui anggaran 
yang keseimbangan. Jika Parlemen 
tidak memutuskan hingga tanggal 31 
Desember, rancangan anggaran ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang 
rancangan anggaran.
Pemerintah menunggu Majelis Nasional 
menyelenggarakan Sidang Istimewa 
dalam waktu lima belas hari untuk 
meratifikasi suatu UU
Jika Parlemen belum mentapkan anggaran 
hingga akhir Sidang tersebut, anggaran 
ditetapkan berdasarkan ketentuan 
Undang-undang.

Pasal 111.

Jika RUU Keuangan tidak berhasil 
diajukan sampai menjelang waktu 
penggunaan ,  p re s iden  memin ta 
persetujuan Majelis Nasional untuk 
status darurat sehingga Presiden bisa 

memutuskan pendapatan dan pengeluaran 
negara oleh 12 Bulan untuk sementara.

Pasal 112.

Parlemen harus mengatur keuangan 
bangsa sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Anggaran Organik.

Untuk itu, Parlemen dibantu oleh Auditor 
Keuangan dari Mahkamah Agung, yang 
ditugaskan mensurvei segala penelitian 
yang berkaitan dengan pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran, atau 
pengelolaan keuangan nasional, baik 
oleh pihak berwenang, pemerintah atau 
lembaga dalam negara atau yang berada 
di bawah kendalinya.

Pasal 113.

Pemerintah harus memberikan penjelasan 
kepada Parlemem atas pertanyaan terkait 
pengelolaan dan penggunaan Uang 
negara.

Media dan kontrol Parlemen terhadap 
kinerja pemerintah melalui:
•  penangkapan sesuai dengan Pasal 71;
•  Pertanyaan tertulis;
•  Pertanyaan lisan dengan atau tanpa 

diikuti pembahasan, tidak diikuti 
dengan pengambilan sikap;

•  Komisi Penyelidik Parlemen.
Hal di atas telah diatur dalam Peraturan 
Tata Tertib Parlemen.

BAB V

Hak dan KEWAJIBAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal  114.

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan 
tertinggi di dalam suatu negara berkenaan  
masalah konstitusional. Hukum Konstitusi 
adalah pembatas hukum dan penjamin 
hak-hak dasar manusia dan kebebasan 
publik. Hal tersebut berguna untuk 
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mengatur fungsi lembaga-lembaga dan 
kegiatan pemerintah.

Pasal 115.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas  tujuh 
anggota, empat yang ditunjuk oleh 
Majelis Nasional dan tiga oleh Presiden 
untuk masa jabatan lima tahun sekali. 
Seorang anggota Mahkamah Konstitusi 
tidak diperkenankan menjabat lebih dari 
sepuluh tahun.
Untuk menjadi anggota Mahkamah 
Konstitusi, dibutuhkan kompetensi 
profesional serta karakter yang baik dan 
integritas yang tinggi.
Mahkamah Konstitusi terdiri dari:
•  tiga hakim dengan pengalaman 

minimal lima belas tahun, dua di 
antaranya ditunjuk oleh Ketua Majelis 
Nasional dan Presiden;

•  Dua ahli hukum tingkat tinggi, dosen 
dan praktisi dengan pengalaman 
minimal lima belas tahun, yang 
dicalonkan oleh Parlemen dan satu 
oleh Presiden Republik;

•  dua orang Independen dengan 
profesional yang tinggi, yang ditunjuk 
oleh Parlemen dan satu oleh Presiden 
Republik.

Para anggota Mahkamah Konstitusi harus 
siap ditugaskan kemana pun selama masa 
jabatannya. Mereka tidak dapat dituntut 
atau ditangkap tanpa persetujuan dari 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung dalam sidang gabungan, kecuali 
dalam kasus flagrante delicto. Dalam 
kasus tersebut, Ketua Mahkamah 
Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung 
harus segera bersikap dan tidak lebih dari 
empat puluh delapan jam.
Keanggotaan Mahkamah Konstitusi 
tidak seperti keanggotaan Pemerintah, 
penerapan setiap mandat pemilu, setiap 
pekerjaan publik, sipil atau militer, 
pekerjaan apa pun dan setiap fungsi 

representasi nasional, kecuali kasus, 
diatur dalam Pasal 50 ayat 3.
Sebuah  undang-undang  organ ik 
menentukan organisasi dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi, proses sebelum 
itu, termasuk tenggat waktu untuk 
rujukan serta disiplin dan kekebalan dari 
anggotanya.

Pasal 116.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh 
rekan-rekannya untuk jangka waktu lima 
tahun dari hakim dan JPU Pengadilan.

Pasal 117.

M a h k a m a h  K o n s t i t u s i  H a r u s 
memutuskan: 
•  Keabsahan undang-undang organik 

dan hukum secara umum sebelum 
diundangkan mereka;

•  Kesesuaian Peraturan Internal 
parlemen, Komisi Penyiaran dan 
Dewan Ekonomi dan Sosial dengan 
Konstitusi sebelum diterapkan;

•  Keabsahan undang-undang dan 
Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan 
untuk menjamin hak-hak asasi 
manusia dan kebebasan sipil pada 
umumnya;

•  konflik antara lembaga-lembaga 
negara.
- menetapkan presiden teripilih, 

memeriksa laporan penyimpangan, 
mengumumkan hasil pemilu, 
a tu ran  t en tang  keabsahan 
referendum dan mengumumkan 
hasilnya;

-  memutuskan kasus sengketa, 
keteraturan pemilu;

-  menegakkan Pengadilan Tinggi 
kecuali terhadap Presiden.

Pasal 118.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang 
untuk memutuskan hal sebagaimana 
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ditentukan dalam Pasal 50,, 52 57, 77, 
86, 100, 102, 104, dan 147.

Pasal 119.

Ketua Mahkamah Konstitusi bertanggung 
jawab:
•  mengambil sumpah Presiden;
•  menyarankan Presiden dalam hal-hal 

sebagaimana termuat dalam Pasal 58 
dan 68;

•  bila terjadi kasus, Ketua Mahkamah 
Konstitusi memastikan Presiden 
bertindak seperti diatur dalam Pasal 
50 ayat 3.

Pasal 120.

Mahkamah Konstitusi mengambil alih 
Pimpinan Negara dalam waktu lima 
belas hari setelah menerima laporan atau 
keluhan pelanggaran hak asasi manusia 
dan kebebasan publik. Namun dalam 
keadaan darurat, periode ini berkurang 
menjadi delapan hari atas permintaan 
Pemerintah. Dalam hal ini, rujukan ke 
Mahkamah Konstitusi menunda proses 
hukum.

Pasal 121.

Mahkamah Konstitusi, atas permintaan 
Presiden atau salah satu anggota Majelis 
Nasional harus memutuskan Kesesuaian 
undang-undang sebelum diundangkan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan 
secara otomatis pada konstitusionalitas 
undang-undang dan hukum pada kasus 
pelanggaran hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan publik. Secara umum, 
Keputusan terkait pelanggaran hak asasi 
manusia dibuat dalam waktu delapan hari.

Pasal 122.

Setiap warga negara dapat mengajukan 
petisi kepada Mahkamah Konstitusi 
pada terkait kesesuaian undang-undang 
terhadsap Konstitusi, baik secara langsung 

atau dengan prosedur inkonstitusionalitas 
dimana suatu pasal diuji di pengadilan. 
Prosedur tersebut harus dilakukan dalam 
waktu tiga puluh hari dan harus ditaati 
oleh semua.

Pasal 123.

Semua Aturan turunan; UU Parlemen, 
UU Penyiaran dan UU Ekonomi dan 
Sosial harus diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi sebelum diundangkan dan 
dilaksanakan.

Pasal 124.

Rancangan UU yang dinyatakan 
inkonstitusional tidak dapat diundangkan 
atau diterapkan.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak 
dapat digugat.
Ketetapan teesebut mengikat semua 
otoritas publik dan otoritas sipil, militer 
dan peradilan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN 
YUDIKATIF

Pasal 125.

Peradilan bersifat independen dari 
legislatif dan eksekutif.

Fungsi Yudikatif dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung, pengadilan dibentuk 
berdasarkan Konstitusi ini.

Pasal 126.

Keadilan ditegakkan atas nama rakyat 
Benin. Dalam menjalankan fungsi 
mereka, Hakim hanya tunduk pada aturan 
hukum. Hakim dapat dipindah tugaskan.

Pasal 127.

Presiden adalah penjamin independensi 
peradilan.
Presiden dibantu oleh Dewan Tinggi 
Peradilan.
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Pasal 128.

Dewan Tinggi Peradilan bertindak 
sebagai penegak disiplin para hakim.
Komposisi, tanggung jawab, organisasi 
dan fungsi dari Dewan Tinggi Peradilan 
harus ditetapkan oleh undang-undang 
organik.

Pasal 129.

Hakim diangkat oleh Presiden atas 
usulan Menteri Kehakiman yang telah 
berkonsultasi dengan Dewan Tinggi 
Peradilan.

Pasal 130.

Dewan Tinggi Peradilan mempelajari 
catatan Peradilan dan mengirimkan 
pendapatnya kepada Presiden.

I

PENGADILAN TINGGI

Pasal 131.

Mahkamah Agung adalah pengadilan 
tertinggi dari urusan administratif, 
peradilan dan keuangan pemerintah.
Hal ini juga berlaku untuk penyelenggaraan 
pemilu lokal.
Keputusan Mahkamah Agung tidak dapat 
digugat.
Keputusan MA berlaku bagi eksekutif, 
legislatif, dan semua yurisdiksi.

Pasal 132.

Pemerintah berkonsultasi mengenai 
urusan pemerintahan dan peradilan secara 
umum kepada Mahkamah Agung.
Atas permintaan Kepala Negara, 
Mahkamah Agung  bertanggung jawab 
atas penyusunan dan perubahan semua 
hukum dan peraturan sebelum diajukan 
ke Majelis Nasional.

Pasal 133.

Ketua Mahkamah Agung diangkat untuk 
masa jabatan lima tahun oleh Presiden, 
dengan Surat Keputusan Dewan Menteri, 
setelah berkonsultasi dengan Ketua 
Parlemen, termasuk para hakim dan 
pengacara tinggi dengan setidaknya lima 
belas tahun pengalaman profesional.
Ketua Mahkamah Agung Tidak dapat 
dipindahkan selama masa jabatannya, 
yakni lima tahun sekali..
Ketua Mahkamah Agung tidak boleh 
merangkap sebagai anggota Pemerintah, 
pelaksana pemilu, pekerjaan publik, sipil 
atau militer, kegiatan profesional lainnya, 
serta setiap jabatan tingkat nasional.

Pasal 134.

Atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi dan 
setelah berkonsultasi dengan Mahkamah 
Agung, Ketua Mahkamah Agung dan 
anggotanya yang berasal dari kalangan 
Hakim dan Pengacara Tinggi, dengan 
setidaknya lima belas tahun pengalaman 
profesional, dapat ditetapkan melalui  
Keputusan Dewan Menteri oleh Presiden.
Undang-undang menentukan status hakim 
di Mahkamah Agung.

II

PENGADILAN TINGGI

Pasal 135.

Pengadilan Tinggi Kehakiman terdiri 
dari anggota dari Mahkamah Konstitusi. 
Kecuali Ketua, enam anggota dipilih oleh 
Parlemen dan Ketua Mahkamah Agung.
Pengadilan Tinggi akan memilih sendiri 
ketua mereka.
Proses sebelum itu ditentukan dengan 
sebuah hukum organik.

Pasal 136.

P e n g a d i l a n  Ti n g g i  K e h a k i m a n 
berkompetensi untuk menilai Presiden 
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dan anggota Pemerintah atas tindakan 
pengkhianatan tingkat tinggi, pelanggaran 
yang dilakukan dalam perjalanan atau 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan 
fungsi dan untuk menilai peran mereka 
atas konspirasi terhadap keamanan 
negara.
Pengadilan berkompetensi untuk menilai 
pelanggaran yang dilakukan di luar 
pelaksanaan fungsi mereka dan tuntutan 
pidana yang sesuai.

Pasal 137.

Pengadilan Tinggi Kehakiman terikat oleh 
definisi pelanggaran dan hukuman dalam 
menentukan akibat hukum pidana yang 
berlaku berdasarkan fakta-fakta.
Keputusan untuk menuntut dan menuduh 
dimiliki oleh Presiden dan anggota 
Pemerintah.
Pemerintah disahkan oleh mayoritas dua 
pertiga dari anggota parlemen, sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
Peraturan Tata Tertib Parlemen.
Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh 
hakim dari Majelis dalam proses banding 
memiliki yurisdiksi terhadap Parlemen.

Pasal 138.

Presiden dan anggota pemerintah 
ditangguhkan dari tugas mereka oleh 
Parlemen bila terlibat dakwaan tinggi, 
kebiadaban, pengkhianatan dan setiap 
serangan terhadap kehormatan dan 
integritas. Jika terbukti bersalah, mereka 
kehilangan Jabatan mereka.

JUDUL VII

DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL

Pasal 139.

Dewan Ekonomi dan Sosial memberikan 
pendapat terhadap rancangan undang-
undang, perintah atau keputusan, serta 
usulan legislatif yang diajukan.

Rencana Keuangan program ekonomi dan 
sosial harus diserahkan kepada Dewan 
Ekonomi dan Sosial untuk ditinjau.
Presiden dapat berkonsultasi dengan 
Dewan Ekonomi dan Sosial pada setiap 
masalah teknis ekonomi, sosial, budaya, 
dan ilmiah.
Dewan Ekonomi dan Sosial, atas 
inisiatif sendiri, , menarik perhatian 
dari Majelis Nasional dan Pemerintah 
pada reformasi tatanan ekonomi dan 
sosial yang dianggap tidak sejalan atau 
bertentangan dengan kepentingan umum, 
dalam bentuk rekomendasi.
Atas permintaan Pemerintah, Dewan 
Ekonomi dan Sosial menunjuk salah satu 
anggotanya untuk memberikan penjelasan 
sebelum Parlemen meminta pendapat 
Dewan atas proyek atau usulan legislatif 
yang diajukan.

Pasal 140.

Dewan Ekonomi dan Sosial memilih 
ketua dan Pegawainya.
Komposisi, organisasi dan fungsi dari 
Dewan Ekonomi dan Sosial akan 
ditentukan oleh undang-undang organik.

Pasal 141.

Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial 
menerima tunjangan jabatan dan 
perjalanan.
Jumlah kompensasi tersebut akan 
ditentukan oleh Keputusan Dewan 
Menteri.

BAB VIII

KEWENANGAN KOMISI 
PENYIARAN

Pasal 142.

Komisi Penyiaran bertujuan untuk 
menjamin dan memastikan kebebasan 
dan perlindungan dari pers, serta semua 
sarana komunikasi massa sesuai dengan 
hukum.
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Komisi penyiaran memastikan kepatuhan 
terhadap etika dalam informasi dan akses 
yang sama dari partai politik, asosiasi dan 
warga untuk sarana resmi informasi dan 
komunikasi.

Pasal 143.

Ketua Komisi Penyiaran ditunjuk setelah 
berkonsultasi dengan Ketua Parlemen, 
dengan Keputusan Dewan Menteri.
Komposisi, tanggung jawab, organisasi 
dan fungsi Otoritas Tinggi untuk 
Audiovisual dan Komunikasi ditentukan 
oleh undang-undang organik.

BAB IX

PERJANJIAN DAN PERJANJIAN 
INTERNASIONAL

Pasal 144.

Presiden akan bernegosias i  dan 
meratifikasi perjanjian dan kesepakatan 
internasional.

Pasal 145.

Perjanjian Perdamaian, perjanjian atau 
kesepakatan yang berkaitan dengan 
organisasi internasional, yang melibatkan 
keuangan negara, yang memodifikasi 
hukum internal Negara, yang memiliki 
penjualan, pertukaran atau penambahan 
wilayah dapat diratifikasi berdasarkan 
undang-undang.
Tidak ada Transfer, tidak ada pertukaran 
atau penambahan wilayah berlaku tanpa 
persetujuan dari pemilik.

Pasal 146.

Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi 
diambil alih oleh Presiden atau oleh 
Ketua Parlemen terkait pengumuman 
bahwa suatu komitmen internasional 
klausul bertentangan dengan Konstitusi, 

kewenangan untuk meratifikasi hanya 
dapat dilakukan setelah meninjau 
Konstitusi.

Pasal 147.

Setiap perjanjian atau kesepakatan yang 
diratifikasi, segera dipublikasikan, agar 
segera diterapkan oleh pihak lain.

Pasal 148.

Republik Benin dapat mengadakan 
kerjasama ataupun perjanjian dengan 
Negara atau asosiasi lainnya berdasarkan 
prinsip kesetaraan, saling menghormati 
kedaulatan, saling menguntungkan dan 
menjunjung martabat nasional.

Pasal 149.

Republik Benin, dalam rangka mencapai 
Persatuan Afrika, dapat mengadakan 
perjanjian tentang integrasi regional 
dengan sub regional sesuai dengan Pasal 
145.

BAB X

Pemerintah Daerah

Pasal 150.
Status Pemerintahan Daerah di bawah 
Republik ditetapkan oleh hukum.

Pasal 151.
Daerah tersebut dikelola secara mandiri 
oleh dewan terpilih sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 152.
Segala biaya terkait kedaulatan negara 
dianggarkan oleh negara.

Pasal 153.
Negara menjamin keseimbangan 
perkembangan potensi daerah dan antar-
daerah semua pemerintahan daerah yang 
harmonis atas dasar solidaritas nasional.
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BAB XI

PERUBAHAN

Pasal. 154.
Perubahan Undang-undang yang 
diusulkan oleh Presiden disahkan setelah 
disepakati Dewan Menteri dan anggota 
Majelis Nasional.
Sebagai bahan pertimbangan, rancangan 
atau revisi yang diusulkan harus disepakati 
oleh minimal tiga perempat dari jumlah 
anggota Majelis Nasional.

Pasal 155.
Perubahan Undang-undang dapat disahkan 
setelah disetujui oleh referendum, kecuali 
jika proyek atau usulan perubahan 
tersebut disetujui oleh minimal empat 
perlima dari jumlah anggota Majelis 
Nasional.

Pasal 156.

Tata cara perubahan Undang-undang 
dapat dimulai dan tetap dilanjutkan bila 
terjadi pelanggaran integritas teritorial.
Bentuk Negara yang berupa Republik 
Sekuler dan tidak dapat direvisi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN 
PENUTUP

Pasal 157.
Undang-undang yang telah ditetapkan 
ini diumumkan paling lambat delapan 
hari setelah ditetapkan oleh referendum. 
Presiden mulai menjalankan tugasnya, 
serta Majelis Nasional harus terpenuhi 
selambat-lambatnya 1 April 1991.

Dewan Tinggi Republik dan Pemerintahan 
Transisi memegang jabatan sampai 
dengan lembaga baru terbentuk.
Sumpah Presiden diterima oleh Ketua 
Dewan Tinggi Republik dalam pleno.
Majelis Nasional dibentuk oleh Ketua 
Dewan Tinggi Republik di hadapan 
anggota Dewan.

Pasal 158.
Legislasi sebelumnya yang tidak 
bertentangan dengan aturan baru tetap 
berlaku di Benin sampai pembentukan 
lembaga baru, kecuali intervensi teks 
baru.

Pasal 159.
Undang-undang ini akan diserahkan 
kepada referendum.
Ketentuan pelaksanaan yang diperlukan 
akan disahkan oleh Dewan Tinggi 
Republik, atau Surat Keputusan Dewan 
Menteri.
Kewenangan yang diberikan oleh 
Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi 
dilaksanakan oleh Dewan Tinggi Republik 
sampai lembaga baru terbentuk.

Pasal 160.

Undang-undang ini akan diberlakukan 
sebagai Konstitusi Republik Benin
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